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 ملذمت:

المُت في ال٣غن م٩اهت مهمت  والغأي الٗام اخخل ٢ُاؽ الجمهىع               ُت البدىر ؤلٖا ٖلى زٍغ

والغأي  خُث بضأ الاهخمام به م٘ حٗاْم ؤلاخؿاؽ ب٣ىة جأزير الغؾالت في ٖال٢تها بالجمهىع  الخالي،

اة٠ التي ٌؿعى ئلحها الٗام، بت في اؾخمغاع الؿُُغة ٖلى هظه الٗال٢ت لخد٤ُ٣ مسخل٠ الْى    ٚع

 ألاٞــغاص.  

م  مً  ٦ثـغة  الـبدىر  و الضعاؾاث  الخانت  بــ              لى  الٚغ ىع  والغأي الٗام  جمهـ٣ُاؽ الٖو

 أحهؼة  مخٗض    و الظي  جخبىاه
 
الكامل  أو  اإلاخ٩امل  في    ٔ  ُٚاب  اإلاىٓىع ــهالخ  ىاصة ، ئال  أه

ه  البدىر  هظ جدضًض  أهضاٝ  هظه  الضعاؾاث  واؾتراجُجُاث  البدث  ٞحها ، و لم  جؼص  هخاةج 

دث  في  ٖال٢ت  ــصون  الب الجمــهىع  والغأي الٗاما  ئخهاءاث  لخهي٠ُ  و الضعاؾاث  ًٖ  ٧ىنه

ٗـًها  البٌٗ ، أو  ٖال٢تها  بالؿلى٥   للجمهىع ، أو  ٖال٢ت    الاجهاليٞئــاث  هظا  الخهي٠ُ  بب

المُت  لضي  الجمهىع  مً  ح هت  و مضي  ٞٗالُت  وؾاةل  ٧ل  طل٪  بمضي  جأزير  الغؾالت  ؤلٖا

ــت  و اإلاغةُت  و اإلا٨خىبت  في  جدضًض  الغأي  الٗ الم  اإلاؿمٖى هم  في  ــام  مً  حهت  أزغي ، لدؿــؤلٖا

المي  في   ، و جً٘  أؾؿا  واضخت  للخسُُِ ــ  ال٢اجــُاٚت  حٗمُماث  جٟؿغ  هظه  الٗــن ؤلٖا

 زخلٟت.الٓغوٝ  ا

ؿم  بالكمى٫ و ئطا              
 
و   ٧اهذ  نٗىبت  ئحغاء  مثل  هــظه  الـبدــىر  و الــضعاؾــاث  الـتي  جد

الم  في  بىاء  ئَاع جها٫  الـجماٖلىم الا زغالخ٩امل ، حٗخبر ؾببا في جأ هٓغي  و   هُـغي  و ؤلٖا

   في  الضعاؾاث  الخانت  مجهجي  ٣ًىص  الباخث  ئلى  جدضًض  أهضاٝ  واؾتراجُجُاث  البدث

مه  الٗلىم  الؿلى٦ُت  و الاحخماُٖت  في  هظا    ا٦خٟاء، الجمهىع  والغأي الٗام ٣ُاؽ ب بما  ج٣ض 
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اإلاجا٫ ، ٌٗخبر  الؿبب  ألا٢ىي  في  جأزغ  الضعاؾاث، و لظل٪  ًأحي  هظا  الجهض  الـمخـىاي٘  أمال  

، و ٩ًىن  زُىة  في   والغأي الٗام ٢ُاؽ  الجمهىع   صلُال  للُلبت  في  في  أن  ًـ٨ـىن  مغقضا  و 

م  البدىر  و الضعاؾاث .صعاؾت  الجىاهب  اإلاىهجُت  ا
 
 لتي  جىٓ

ض                و لٗل  هظا  البدث  بما  ًُغخه  مً  مٟاهُم  و َغ١  و أؾالُب  ٖلمُت ، ًثير  اإلاٍؼ

ُــت   ضاماث  الٗلمُت  إلاىاهج  الظي  ًغج٣ي  باالؾخس و الخىاع  الٗلمي ،مً اإلاىا٢كــت  اإلاىيٖى

المُت.    البدث  في  الضعاؾاث  ؤلٖا

ًـخــًمــً ٢ُــاؽ الـجمهــىع والغأي الٗام مســخلــ٠  الــُــغ١  الــٗلمــُـــت    واإلاىهجُـــت               

ــت  مــىا٠٢  و آعاء  ُٖىــت  مً  الجمهــىع  بسهــىم  مـىيــ ن  ٕى  مٗياإلاٗخمــضة  مً  أحــل  مٗــٞغ

ذ  في  الاهخســابــاث ، أي  مـا  الــظي  ًجٗــل  في  مجــا٫  مً  اإلاجــاالث ـــت  هــىاًـــا  الخهـٍى ، ٦مٗــٞغ

ــت  آعاء  الىــاؽ  ئػاء  ئخــضي  ال٣ًــاًـــا   ث  في  الاهخســابــاث ، ٞــاطا  أعصهــا  مٗــٞغ الىــازــب  ًهــى 

جـــه  ئلـى  ؾــإالهم  بكــأن  آعائهم  في  جلـ٪  الاحخمــاُٖــت  أو  الؿُــاؾُـــت  أو  الا٢خهــاصًـــت ، ٞـا ىــا  هخ 
 
ه

الــ٣ًُــت  و الـــٛــاًـــت  مً  وعاء  طل٪  هــي  ٢ــُــاؽ  الـجمــهــىع ، و الــبدــــث اإلاسخــي هــى  الــٗمـلـُــــت  

ــت  آعاء  الــىــاؽ  و مـىا٢ٟهم  و ؾلـى٦ـات هــاتهم  خــى٫  ٢ًُـــت  الــخـي  حــؿخـهــضٝ  مــٗــٞغ هم  و جــىح 

مـــت .  
 
بـــإ  َــغ١  ٖلمُــــت  و أصواث  مىهجُـــت  مىٓ

 
ىـــت  و طل٪  بــاج  ُ و٢ــبــل الخُــغ١ ئلـى              مٗ

ال، جىــاو٫ بٗــٌ اإلاهُلخــاث و اإلاٟــاهــُــم ال ـخـي هــظه ألاؾـ وألاؾالُب اإلاٗخمــضة، ًـجــضع بىــا أو 

هـخــضاولهــا بهــٟــت مؿخمــغة في هظا اإلاـ٣ُــاؽ، و التي هــي ٖلــى ٢ــضع ٦بُــغ مً ألاهمُـــت، هٓـغا العجباَها 

 اعجبـاَــا و ز٣ُــا بهــظه الـُــغ١    و هـي ٖلى الىدى آلاحي:  

    الجمهــىس  1-
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ـــه خكــض هٓــغ ٖلمــاء الاحخمــإ ئلــى الجمهــىع الـ              
 
ـظي أٞـغػجـــه الثــىعة الهىــاُٖــت ٖلــى أه

ــ٠ الــظي حؿــىصه الــغوابـِ الٗـاةلُـــت  MASSمىٗـؼ٫  ــً الــظًً اهخ٣ـلـىا مً الــٍغ وقخــاث مً اإلاهــاحــٍغ

ؿمــذ بالخبــاًـً بي
 
ـالث الاحخمـاُٖـــت، ئلـى اإلاــضن واإلاجخمٗــاث الجـضًـضة التي اح ن أٞــغاصهـا لُٛــاب واله 

  1.ألانـى٫ الث٣ــاُٞــت التي ٦ــاهذ ججمــ٘ بين ألاٞــغاص في عوابــِ ونـالث احخماُٖت

و ٢ــض  او٨ٗـــ  هــظا  اإلاىٓــىع  الاحخمـاعي  ٖلـى  الدؿمُــاث  اإلاسخلٟــت  الكــاتٗــت  التي               

ــا  في  جـغ٦ُبهــا ، مثــل  اإلاجخمــ٘  الجمــاهُــغي      MASS  SOCIETYٌٗخبــغ  مٟهــــىم  الجمهــىع  َـٞغ

صة  مً   ألانــى٫  و الث٣ــاٞــاث  و ٌٗمــل  ُٞـــه  الىــاؽ  ٦ـأٞـغاص ، أ٦ثــغ  الـظي  ًجمــ٘  أهمــاَــا  مخٗـض 

الـظي     MASS  PRODUCTIONمجهم  ٦ــأًٖــاء  في  الٗـاةـالث ، ٦ـظل٪  ؤلاهخــاج  الجمــاهُـغي    

ٕ  ٖلـى  ألاؾـىا١  لــُهل  ئلـى  ٦ــل  ألاٞــغاص  الــمخبـاًىين  في  ؾمـاتهم  أو  ز ـهاةههم ، و ًــىػ 

الـظي  ًىٓــغ  ئلـى  الجمهــىع    MASS  COMMUNICATIONهىا٥  أًًــا  الاجهــا٫  الجمــاهُــغي  

ـه  خكــض  أو  أٖــضاص  ٦بُــغة  مً  الىــاؽ  ال  ججمٗهم  زــهــاةو  أو  ؾمــاث  واخــضة  و 
 
ٖلــى  أهـ

ـىن  ال٣ــضعة  ٖلــى  الٗمــل  ٦ــىخــضة ، أو  في  جىُٓـم  مىٗـؼلين  ًٖ  بًٗهـم  احخمــاُٖـــا ، و ال ًمل٨ـ

 احخمــاعي  

ص أعبــ٘ ؾـمــاث عةِؿُــت للجمهــىع  ــاه ٖـلماء الاجها٫ ًــدــض  ٠ الظي جبى   وهــظا الــخٍٗغ

الم ٖلى الىدى آلاحي:  اإلاؿتهضٝ في مضي ٞٗالُت وؾاةل الٖا

ــاعه بالك٨ـل الـظي ال ًم٨ــً مٗــه جد٤ُ٣ الاجهــا٫ : اهدكضخــامــت الحجم أو هثـشة الػــذد -أ

 اإلابـاقـغ مــ٘ ال٣ـاةم باالجهــا٫.  

                                                           
1
 - DE fleur, Melvin, and Reteach, Sandra Ball, Theories of Mass communication, 5ed Editions New York 

– Longman, 1993, P. 155 
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 وزهـاةهــه. مػــشفــت الــلـاةم باالجصــاٌ بـعمــاث هــزا الجمهــىس ًــإصي هــظا ئلـى ٖــضم   -ب

سخلٟــت في الخدهُــل ، خُث ًًـم  َب٣ـاث مجبــاًً أفــشاد الجمهــىس في العمــاث والخـصـاةص -ث

 الث٣ــافي والا٢خهــاصي واإلا٨ــاهــت الاحخمـاُٖــت.  

ـهـم مـىٗـؼلـىن ًٖ بــًٗهم وال ًمل٩ىن ال٣ــضعة غــُــاب الــخـىاصـل الاحــخمـاعي بـُـً أفـشاده -ر
 
، أله

ــض أو الــضزــى٫ في جىُٓـمــاث  احخمـاُٖــت مخمــاؾ٨ـــت.  ٖلى الخــىخ 

ــه ًم٨ــً جهيُــ٠ الجمهــىع بمـا ًُٟضها في ٖملُــت الخدلُــل في همُــين              
 
ـغي البـٗـٌ أهـ ٍو

 عةِؿــُين مً أهمــاٍ حمهــىع اإلاخل٣ُــً أخــضهمــا:

  . حمهــىس اإلاخللُـً الػــام  -أ

٣ــت وهــى الجمهــىع الــظي وٗىُــه بمٟهــىم الخكــض، خُث ٌٗـغى هٟؿــــه لـىؾــا ــالم ٞـغصًــا وبٍُغ ةل الٖا

 شخهُـــت، ولِؿـذ لــه اهخمــامــاث مكـتر٦ــت مــ٘ الُٛــغ، أمــا الىمــِ الثــاوي ٞهــى: 

 : حمــهــىس اإلاخللُــً الخــاص  -ب 

تهم في  ـؼ ًٖـٍى
 
ــجمــ٘ أٞــغاصه بٗـــٌ الاهخــمــامــاث أو الخـاحـاث أو الاججــاهــاث اإلاكخـغ٦ــت الـتي جمُـ ٍو

  1.هــظا الجمهــىع، مثــل ألاٞـغاص اإلاكـتر٦ين في صخُٟـت مــا 

ــالم ، أزـغث  ئلى  خـض   بـُٗـض    صاثوهـظه  الـمدـض               الـتي  ٦ـاهذ  جـمُـؼ  حـمهـىع  وؾـاةــل  ؤلٖا

ـهـا  ع٦ــؼث  ٖـلى  الـجــىاهب  
 
ــالم ، خـُـث  أه ٖـلى  جـىـاو٫  الــضعاؾــاث  لــجمهــىع  وؾــاةــل  ؤلٖا

ـت  في  ٖــال٢ــاتهـا  بــالىؾُلـت  أو  ؤلاخهاةُـــت  و الـٗــضصًــت  الـسـانت  بــٟئـاث  الـجمهىع  الــمسخلٟ

المي ،   وجـٟؿُـغ  هــظه  الــٗال٢ــت  في  ئَـاع  الــخهي٠ُ  الــظي  ًــجٗــل   الــمٟغصاث  أو  الــمدخىي  ؤلٖا

                                                           
1
 - Bittner, John R, Mass communication, and Introduction,3ed, edition New Jersey Prentice-Hall, Inc,1990, P.377 
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الــٟـغص  ٖــًـىا  في  ٞــئـت  مً  الــٟئـاث  مـثـل  الـؿً ، أو  الـــىـٕى ، أو  الـمهىـت ، أو  الخالـت  

 ٢خهاصًت.    الا

صاث ، مــثــل  ضخــامــت  الــحجم                ـٟــا١  خــى٫  بــٗــٌ  هــظه  الــمدض 
 
و ئطا  ٦ــان  هـــىـا٥  اجـ

مــاث  والــسهـاةو، ئال  أن   ٚــُـاب   ذ  و الاهــدكــاع  و الــخباًــً  في  الــؿ 
 
أو  الـٗـضص ، و الــدكد

، و الٗؼلت  الاحخماُٖت  ٦ؿمت  لهظا  الجمهىع  أمغ  واعص ، ٞــالٟغص  في    الخىانل  الاحخماعي

ــالم  ال  ًخـٟــاٖــل  ٦ــصخهُـت  مىٗؼلــت  و لـ٨ـً  ٦ـًٗى  في  الجماٖـاث  الــتي   حــمهــىع  وؾــاةــل  ؤلٖا

خـٟــاٖــل  مٗهــا ، و أن   ؾلى٦ـه  ؤلاجهالي  هى  حــؼ ـه  ًـيخمي  ئلحهــا  ٍو
 
ء  مً  الــؿلــى٥  الاحــخماعي ، أله

ٖـــًى  في  قبـ٨ــت  مــً  الــجماٖـاث  مثـل  الــٗــاةـالث  و حــمـاٖــاث  ألانض٢ـاء  و صواةـغ الـٗمـل ، الخـي  

 جــإزـغ  في  الؿُــا١  الاحـخمــاعي  الججاهــاث  الٟـغص و آعاةــه 

ــغ في يـىء وبــظل٪ ٞــان  ٖــملُــاث وجــأزُــ ــالمُـــت لــضي الــجمهــىع، ًــجـب أن جــٟؿ  غاث الـغؾالـــت ؤلٖا

ـخٟـاٖـل م٘  ٗــه، ٍو
 
ـٌ ماال هخى٢ ـٞغ ــضه، ٍو كِ الــظي ًـبدـث ٖـمـا ًـٍغ

 
مـٟهـىم حـمهــىع الـمخل٣ُـً الــي

ًـاء الـجماٖــاث اإلاغجبِ بها.  أٖـ

ــالمُــت ما ولٗــل  مــً أبـــغػ الاجــ              ـــالم والغؾالــت ؤلٖا جــاهــاث الـتي جـىــاولــذ حــمهـــىع وؾــاةـل ؤلٖا

 ًلي:

ــالم  و الــغؾالــت  ٦ــٗملُــت ، ًــخٟاٖــل  أَــغاٞــهــا ، و ًــإزــغ  ٦ــل   -أ الـىٓـغ  ئلى  حـمهــىع  وؾــاةــل  ؤلٖا

ــجاهــاجـه  مجهم  في  آلازــغ ، و بــالخالي  لم  ًــه
 
بذ  الــجمهــىع  في  ئَــاع  هــظه  الــٗملُـــت  ؾلبُــا  في  اج

ــجــاهــاث  الــمهضع  
 
ـما  أنبـذ  ًـمـثـل  في  الــٗملُــت  ٦ــٗىهغ  ئًــجــابي  ًــإزــغ  في  اج

 
و جأزيراجــه ، و ئه

ــجــاهــاجـــه أًــًا  هــدــى  الـــ
 
مدخــىي ، و ًــإزــغ  في  الــىؾُلــت  مً  زــال٫  الازــخُــاع  هــدــىه ، و في  اج
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الــمخبــاص٫ ، ٞــالىؾُلـــت  جــمُـــل  ئلى  ازخُــاع  حــمهىعهــا  مً  زــال٫  الـمدخـىي ، و الــجمهــىع  ًــمُــل  

  1.ئلى  ازخُــاع  الـــىؾُلـــت  مً  زــال٫  الــمدخىي  أًــًا

ــالمُـــت وهــظا ما  ــغ اجــجــاه الضعاؾـــاث الخــضًثت في الاجهــا٫ الجمــاهيري ومــضي جــأزُــغ الــغؾــالــت ؤلٖا ًٟؿ 

ب اؾخســضام مهُلــذ الخكض  ، الــظي Audience، واؾخســضام مهُلــذ اإلاخل٣ــي MASSئلــى ججــى 

هــالُـــت ، ٌٗـي  وحــىصه ، و الٛــغى  مً  وحــىصه ، و في  الٗملُـــت  الاج ٌكُــغ ئلــى ٢ُــام الٟــغص بــضوع 

ٟــ٤  مــ٘  خــالخــه  و ؾمــاجـــه  الاحخمــاُٖـــت ، و ٦ــظل٪  اؾخســضام   عصوص  أٞٗــالــه، في  ئَــاع  ما  ًخ 

  Mass الــظي  ٌؿخُٗــغ  مً  مــٟهــىم  الخكض   Mass  audienceمهُلــذ  حمهــىع  اإلاخل٣ُــً    

الــ٨ــثــغة  الــٗــضصًــت ، و الــخبــاًً  بين  ؾــمــاث  أٞــــغاصه  ، و ٌؿخُٗــغ  مً  مهُلــذ  اإلاخل٣ــي  

Audience    الخٟاٖــل  و اإلاكــاع٦ــت  و الخأزُــغ  في  ٖملُـــت  الاجهـــا٫  و ٖىــانغهــا ، و ؤلاًجــابُـــت  و

ٖــل  زــال٫  الٗمل  ُـــت  في  ئَــاع  الؿُــا١  الاحخمــاعي  و الث٣ــافي  الــظي  ًىدؿب  ئلُـــه.الخٟــا

ــالمُــت  ٦ىٓــام احخمــاعي ، ٌٗخبــغ   -ب( ــالم  و الــغؾـالـت  ؤلٖا الىٓــغ  ئلــى  حــمهــىع  وؾــاةــل  ؤلٖا

ٕ  و الاهــخمــاء  ئلـى   ؿـم  بــالــخىــى 
 
صة  أخــض  ٖىــانــغ  هــظا    َــبــ٣ـــاث  و ٞئــاثالجمهــىع  الــظي  ًد مخٗض 

الــىٓــام ، و ًخــأزــغ  الجمهــىع  في  جدــضًض  الــضوع  الــظي  ٣ًــىم  بـــه  في  هــظا  الىٓــام  بمخُٛــغاث  

ٖـت  التي  ًيخمـي  ٖــضًضة  جهضعها  خــاحـاث  واهخمــامـاث  أٞــغاصه ، و الٟئــاث  الاحخمــاُٖـت  اإلاخ ىــى 

بُٗـت  الٗــال٢ـاث  الاحخمـاُٖــت  بين  هــإالء  ألاٞــغاص ، و التي  حكُــغ  بــضوعهــا  ئلــى  خــــغ٦ـت   ئلحهــا ، َو

ص  أهــمـــاٍ  واهــخمـــام  الــجــمــهــىع  و جــٟؿُــغاجـه ، ــجـــاهــاجـه  الخــي  جدــض 
 
خــجـابـخـه  ئلـى  واؾ الؿــلــى٥  واج

     2.هــٕى  مـُٗــً  مً  مدخــىي  الاجها٫  

                                                           
1
 -  Mc call, George J, and Simmons J, social psychology:  sociological approach, New York, The Free press and 

publishing company, 1998, P.170. 
2
 -Rice, Ronald E, and Paisley, William J, end Public communication campaigns London,  

      Beverly Hills-sage Publication, 1991, P. 82. 
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ٓــام الاحخمــاعي  Audienceجــُـىع الىٓــغة ئلـى الجمهــىع   -ث(  ال٢ــاجـه اإلاخبــاصلــت مــ٘ هــظا الى ٖو

ٓــام وؾــاةــل ؤلا  بث٣ـاٞــاجــه وبىــاةــه واججــاهــاث الخــغ٦ــت ُٞــه مً حـــاهب،  ٖــالم مً حــاهب آزــغ، وه

واعجبــاٍ هــظه الٗــال٢ــاث اإلاخبــاصلـــت بالخــأزُــغاث الخــانــت ٖلى ؾلــى٥ الجمهــىع واهخمــامـاجــه، وطل٪ 

جــاهــاتهــا وهخــاةجهــا ٖـلـى ٦ــل مً الىٓــام 
 
ص َبُٗــت هــظه الٗــال٢ــاث واج ــض ًــدــض  في همــىطج مــىخ 

ــالم والجمهــىع الاحخ   1.مــاعي وهٓــام ؤلٖا

ـجـاه ًــإ٦ــض ٖلـى وحــىص الخٟــاٖــل الاحخمـاعي لِـ بين ألاٞــغاص أًٖــاء الجمهــىع ٣ٞـِ، 
 
وهـظا الاج

ول٨ـً بين هــظا الجمهــىع ٦خىُٓمـاث أو بىــاًاث احخمـاُٖــت وبين الىٓـم الاحخمـاُٖـت في اإلاجخمــ٘ 

 ـالمُـت في ؾُـا١ مٗين. والـغؾـالـت ؤلٖا

 لفئــاث الشــاتػــت في دساظــت حمهــىس وظــاةــل ؤلاغــالم  ا 

ؿخسـضمهــا زبــغاء  وهـي الـــٟئــاث              الــتي حــ٨ٗـــ الــخــغ٦ُب الــؿ٨ــاوي وزــهــاةــهــه، َو

ــاث ًجخمــ٘  ؤلاخهــاء الؿ٨ــاوي ٖــاصة لــىنــ٠ هــظا الخــغ٦ُب، وطل٪ بخ٣ؿُــم اإلاجخمــ٘ ئلــى مجمــٖى

ُــا في ئَــاع ٦ــل مً الؿمــاث الٗــامــت أو ألا   ولُـــت أو الؿ٨ــاهُـــت.                  ألٞــغاصهــا ونٟــا ٞــٖغ

ــالمُــت ئلــى أن  الجمهــىع ًخــم  ج٣ؿُمــه ئلــى              وحكُــغ البدــىر والــضعاؾــاث الؿ٨ــاهُــت وؤلٖا

ــاث في ئَــاع الؿمــاث الـٗــامــت والـتي جخمثــل في الٟئــاث الخــالُــت:   مجمـٖى

   الجيـغ الــىـىع أو   -(1

وحؿخســضم ٞحهــا ٞئخــا الــظ٦ــىع وؤلاهــار أو الـغحــا٫ واليـؿاء، واؾخســضام ٞئتي الــظ٦ـىع              

وؤلاهار لـىنـ٠ الىــٕى أو الجـيـ، أ٦ثــغ ٢ـابلُـــت للخُبُــ٤ في صعاؾـــت الجمهــىع، ٖىـضمــا حؿتهــضٝ 

                                                           
1
   Wright Charles R, Mass communication:  Sociological Perspective, 3eme, edition New   York, Random House, 1995, 

P.33. 
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ـا٫، وــؿــاء جـدمــل في مٗىـاهــا ونٟــا للىــٕى والؿـً أو الٗمــغ مٗــا، صعاؾــت الىــٕى ٣ٞـِ، ألن  ٞـئخـي عح

ــت مسخلٟــت   .1خُـث ٨ًـىن هىــا٥ أًًــا الٟخُــان والٟخُــاث لئلقــاعة ئلـى مـغخلــت ٖمـٍغ

خبــاع  صاةمـا  في  جــأزـُـغ  الؿمــاث ، ٞئــت  الــظ٦ــىع  و               لـظل٪  ًجـب  أن  ًــىيــ٘  في  الٖا

ط٦ـىع ،  (ؤلاهــار ، ئال  أن   طل٪  ال  ٨ًٟــي  وخـضه ، و بهٟــت  زـانــت  في  ٖـال٢ــت  هــظه  الٟئــاث   

ـٕى  وخــضه  أو  الجيــ  ال  ٨ًٟـي  و ال ٨ًؿــب  الٟـغص   بالـؿلـى٥  الاجـهــالي ، ألن   )ئهـار  الــى 

ـالم ، و لظل٪  ًهبـذ   ً  الاججـاهـاث  ئػاء  وؾــاةـل  ؤلٖا زبــغاث  زــانــت  لخـىحُــه  الؿلـى٥  و ج٨ـٍى

ــاث  الٗـامــت  مً  ألاًٞــل  صعاؾــت  الىخـاةـج  في  ٖـال٢ــت  الىـٕى  أو  الجيــ  بٟئــاث  أزـغي  للؿم

ــاث   مثـل  الؿـً  و الخٗلُم  و الــمهىـــت ، ألن   هــظه  الــٟئــاث  هي  الــتي  حـٗـ٨ـــ  ٖــاصة  اإلاؿخـٍى

جـاهـاجــه . 
 
ً  آعاةــه  و اج ُــت  التي  ٌؿدىــض  ئلحهــا  الٟـغص  في  ج٨ـٍى  ؤلاصعا٦ُــت  و اإلاٗـٞغ

   العً أو الخـشهُب الػمــشي   -)2

ًخــأزــغ الٟــغص في ؾلــى٦ــه بمــا ٨ًؿبــه مً مهــاعاث أو زبـغاث في البِئــت الخـاعحُـــت اإلادُُــت              

 بـه، أو أًًــا بمؿخــىي الىًــج في زهـاةهــه البىـاةُـــت التي جمُـؼ اإلاـغاخــل اإلاسخلٟــت في ٖمــغ ؤلاوؿــان. 

ــمثــل الــتر٦ُــب الٗمــغي ٧ل مً اإلاــهــاعاث والخبــغاث اإلاخـــغا٦مـــت ٖىــــض الٟـغص، و٦ـظل٪               ٍو

اإلاؿخــىي الــظي ونــل ئلُــه مً الىًــج في الخهــاةـو البىــاةُــت، مـغخلــت مُٗىــت مً الٗمــغ ح٨ٗــ 

 أهمــاَــا مُٗىــت مً الؿلــى٥. 

ــم مً الاهخمــام اإلاخــؼاًــض بٟئــاث الؿــً أو ٞئــاث الخـغ٦ُب الٗمـغي في مٗٓـم بدــىر و        ٖلــى الٚغ

الم، ٞــانهــا لم ج٣ــضم جٟؿُــغا ٖلمُــا إلاٗــاًير ج٣ؿُــم هــظه الٟئــاث، ًـغجبــِ باإلاٗــاًير الخــانــت  ؤلٖا

 بخـغا٦م الخبــغاث أو الـىطج البىــاتي.   

                                                           
1
 -  Bettinghaus, Erwin, P, Persuasive communication, New York Holt, Rinehart and Winston Inc., 1998, P. 35 
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ـســظ مـُٗــاعا               ـــت في ٞئــاث الؿً اإلاسخلٟــت، ًم٨ـً أن ًــخ  وهــىــا٥ ج٣ؿُـم للمغاخــل الٗمـٍغ

ــضا لالؾخـــسـضام في صعاؾــت الـــؿً أو الـخـغ٦ـُب الـٗمـغي، ًــغاعي الٟـغو١ في الىًـج وجــأزُــغ  مـىخ 

 الخبــغاث اإلاترا٦مــت 

 

 

 

 

 ئهــار ط٦ـىع  

 ؾىت  2 3 َٟــل

 ؾىت  10-2 ؾىت  11-3 نبي

 ؾىت  40 – 16 ؾىت  17-11 مـغاه٤

 ؾىت  40 – 16 ؾىت  40 – 17 قاب

 ؾىت  60  - 40 ؾىت  60- 40 مخىؾِ  الٗمغ

 ؾىت  75 – 60 ؾىت  75 – 60 ال٨هل

 ؾىت  75 ؾىت  75 العجىػ 

 

ت في فئاث العً ( 1حضو٫ ع٢م )  .اإلاخخلفتجلعُم اإلاشاخل الػمٍش

ة           ــت، الــُٟــىلــت واإلاـغاهــ٣ــت والٟخــى  وهــظه الــٟئــاث جٟهــل بــض٢ــت بين الــمـغاخــل الــٗمـٍغ

ٟا٢ها مــ٘ الٟئــاث 
 
ُــغهــا التي ح٨ٗـــ أهـمـاَـا مخمُــؼة في الؿلــى٥، باإليــاٞـــت ئلـى اج والكبــاث ٚو
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الخــانــت بالؿمــاث ألازـغي مثـل الخٗلُــم، والخــالــت الا٢خهــاصًــت أو الاحخمــاُٖــت في خــالــت صعاؾــت 

ـــت في ٖـال٢ـتهــا بٟئــاث هــظه الؿمــاث.              الٟئــاث الٗمــٍغ

الؾخسضام في خـالــت صعاؾــت وباإليـاٞـت ئلـى طل٪، ٞــان  هــظا الخ٣ؿُــم ًُــغح أؾــاؾــا ل          

ــت، ٦مخُٛــغ وخُــض في الؿمــاث الٗــامــت في ٖــال٢تهــا بالؿلى٥ الاجهالي، أو الخـغ٦ُــؼ  الٟئــاث الٗمـٍغ

ــت مُٗىــت جغجبِ بأهــضاٝ البدـث والـضعاؾــت    1.ٖلــى صعاؾــت ٞئـــت جمثــل مـغخلـــت ٖمـٍغ

ئاث الؿً اإلاىاؾبت لها، ٞاهه ًم٨ً صمج مغخلخين م٘ وم٘ ئصعا٥ هظه الٗ            ت ٞو ىامل الٗمٍغ

بًٗهما في خضوص ئصعا٥ اإلاالمذ اإلادكابهت للمغخلخين، مثل الٟئاث ألازيرة التي جمثل ال٨هىلت 

ٞأ٦ثر، واؾخسضام الخضوص الٗلُا للٟئاث لدكير ئلى صمج  60وأ٦ثر لخ٩ىن  75 – 70-60والعجؼ مٗا: 

ت مٗا، ٞٗىضما ًظ٦غ  ما ٢بلها مً مغاخل ؾىت، ٞاهه ٩ًىن مٗغوٞا أن هظه  17أي ختى  17ٖمٍغ

  2.الٟئت لخًم الهبُت واإلاغاه٣ين مٗا... وه٨ظا

 الخػلُم    -(3

٦ــان  الاججــاه  الؿــاةــض  في  صعاؾــت  الجمهــىع  ئلـى  جهيُٟــه  ٖلــى  أؾاؽ  اإلاؿخــىي                

صهــا  الىٓــام  الخٗلُمــي  في  الــضولــت  مثـل  :  الخٗلُمــي  ئلــى  ٞئـ ٟــ٤  مــ٘  اإلاــغاخــل  التي  ًدــض  ـاث  جخ 

الخٗلُم  الابخــضاتي  أو  ألاولـي  ، الخٗلُم  اإلاخـىؾِ  ، الخٗلُم  الٗــالي  أو  الجــامعي ، ٦ــظل٪  ٞــان   

ـت  و بهٟــت  زــانـت  في  اإلاجخمٗــاث  التي  ٞئـــت  ألامي  أو  مً  ال  ٣ًــغأ  أو  ٨ًخــب  ح ٗخبــغ  يـغوٍع

 جــغجٟـــ٘  ٞحهــا  وؿبــت  ألامُــت  و جــغجٟـ٘  مٗهـا  وؿبـت  جمثُلهــا  في  مجخمــ٘  البدـث  أو  الُٗىــت . 
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ولــ٨ــً ٌــٗــغيــىن  وهــظه الٟئــت ح٨ٗـــ ألامُـت الخ٣ُ٣ُــت أي مً ال ٣ًـغؤون وال ًـ٨خبـىن،             

ؿخمٗــىن ئلــى الــغاصًــى  ــىن َو كــاهــضون الخلٟـٍؼ ـظهبــىن ئلـى الؿِىمـا َو  1.أهـٟؿهم ئلــى الهــىع ٍو

 وج٨ــىن الٟئــاث اإلا٣خــغخــت في خـالــت صعاؾــت الخٗلُـم ٦مخُٛــغ وخُــض، ٧اآلحي:

  أمـي، أو   ال ٣ًغأ وال ًـ٨خـب. -

٨خــب.٣ًــغ أ  -  ٍو

 ٞـي اإلاــغخلـــت ألاولُــت أو الابخــضاةُــت.  -

 أنهــى اإلاــغخلــت ألاولُـــت أو الابخــضاةُـــت.  -

  الحـالـت الاكخصادًت  -(4

حٗخبــغ الخـالـت الا٢خهـاصًـت مً الؿمـاث الهـامـت، التي جىـا٫ اهخمـامـا ٦بُــغا في ونـ٠                  

ـالــت الا٢خهــاصًـت ٢ــض ح٨ٗـــ ٢ــضع الــجهـض اإلابـظو٫ الـظي ٌــٗخبــغ أخــض الــٗـىامـل الجمهــىع. ئن  الخ

ـالم، هـظا الجهـض الــظي ًـإزـغ ُٞــه ؾهـىلـت الخهـى٫ ٖلـى  الــهـامـت في جــًُٟـل الــٟـغص لىؾــاةــل ؤلٖا

ـالمُـت أو ه٣ٟـاث الخهـى٫ ٖلحهـا، أو الى٢ـذ اإلاخ ـاح لـضي الٟـــغص للــ٣غاءة أو الاؾــخمــإ أو اإلااصة ؤلٖا

   2.اإلاكاهضة 

              :ً ـاث الخـالــت الا٢خهــاصًــت، ٞــان  البــاخث ًلجــأ ئلـى أخــض الخُاٍع  وفي الخٟـغ٢ــت بين مؿخــٍى

 في اإلاـغخلــت اإلاخــىؾُــت. -

 أنهـى اإلاـغخلــت اإلاخىؾُــت. -

 الجـامُٗــت أو الخٗلُـم الٗــالي.في اإلاـغخلــت  -
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 أنهــى اإلاــغخلت الــجامٗــُت -

 في مــغخلــت الــضعاؾاث الــٗلُــا -

 أنهــى اإلاـاحؿدُـغ أو ما ٌٗاصلها.    -

 أنهــى الـض٦خـىعاه. -

ُــل الكهــاصاث الٗلمُــت الخـانــ                ُــل اإلاـغاخــل الخٗلُمُــت في ٞئــاث، وجمث ل ٖلحهــا أًًا جمث

 الٟـغص في ٞئــاث أزــغي، ٞخ٨ــىن ٞئــاث اإلاؿخــىي الخٗلُمــي ٧اآلجـي:  

 أمـي، )ال ًـ٣ـغأ وال ًـ٨خـب(. -

٨خــب. -  ٣ًــغأ ٍو

 ٞـي اإلاــغخلـــت ألاولُــت أو الابخــضاةُــت.  -

 في اإلاـغخلــت اإلاخـىؾُــت. -

ٗــالي.  - ُـم ال  في مـغخلــت الخٗل

ــت  ُــت، أو الكهــاصاث الخــانــل ٖلُـهـا مثل الابــخـــضاةُــت / اإلاخــىؾُــت / الثـاهـٍى ــاصاث الٗــلم ئــــاث الكهــ ٞو

 أو مـا ٌٗـاصلهـا / الكــهــاصاث الجـامُٗــت مثــل اإلاـاحــؿدُـغ أو مـا ٌٗـاصلهــا، الـض٦خـىعاه.   

ُمُــت في ق٩لهــا ألازُــغ، ًًــ٘ خـضوصا واضخــت للمٗــاٝع وجهيُــ٠ الٟئــاث الخٗل             

م٨ـً اؾخسـضامــه أًًــا في ازخبــاعاث الهـض١ الـضازلي، ُٞمـا  واإلاهــاعاث الخٗلُمُــت اإلا٨دؿبــت، ٍو

ـغص هدــى ًخٗلـ٤ بالخـأ٦ـض مً جــىا٤ٞ اؾخجــابـاث اإلابدـىر هدـى اإلاخُٛــغاث الخٗلُمُــت، ألن  اؾخجـابــت الٟ
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٤ٟ مــ٘ اؾخجــابــت هدــى اإلاؿخــىي الخٗلُمـي الــظي ًلُــهــا، ئطا لم ٨ًـً ٢ ىــت ًجـب أن جخ   ُ ـض قهــاصاث مٗ

ب مً الخٗلُــم لؿبب أو    1.آزــغ حؿــغ 

ضهــا، ٦مــا أن  اخخمــاالث الا٦خٟــاء بكهــاصة مُٗىــت والخــغوج أو الدؿــغب مً الخٗلُـم ٖى             

هــى الــظي ٌؿخــضعي أهمُــت الؿــإا٫ ًٖ اإلاؿخــىي الخٗلُمـي، ٟٞـــترة الؿىــىاث ألاعبــ٘ أو الخمـــ في 

ــت حكمــل ٦ــاٞــت الاخخمــاالث الخـانــت باالؾخمـغاع أو الاه٣ُــإ ًٖ الــضعاؾــت.         خُــاة الٟـغص بٗــض الثــاهٍى

الٟئــاث اإلاخٗــضصة اإلاـظ٦ـىعة، ًخجــاوػ ُٖــىب الٟئــاث الــىاؾٗــت، التي ج٣ــضم واؾخســضام              

ٖــال٢ــت بمخُٛــغاث  جٟؿُــغا نــاص٢ــا للؿلــى٥ الاجهــالي، زــانــت ئطا مــا ٦ــاهذ هــظه الٟئــاث طاث 

ــت مُٗىــت.  أزــغي مثــل الــضزــل أو أهمــاٍ اإلال٨ُـــت، وال جميزهــا مـغاخــل ٖ  مـٍغ

ــاث الخــالــت الا٢خهــاصًــت مبــاقـغة، بكٍغ الاجٟــا١ ٖلـى مٗـاًير   -1 ـغ ًٖ مؿخـٍى
 
أن ًًــ٘ ٞئــاث حٗبـ

ـاث: ٖـالُــت / ٞـى١ اإلاخىؾُُــت/   مخـىؾُـت /جدذ اإلاخىؾُــت /  مدـضصة لخـضوص هـظه اإلاؿخـٍى

 مىسًٟــت. 

ــت ٖلـى الخـالــت الا٢خهــاصًـــت مثــل: ٞئــاث الـضزــل /اإلاهىــت/ اإلال٨ُــاث ونــ٠ اإلاـإقــغاث الــضال  -2

ــىن.   وحٗـضصهــا / هــٕى اإلاؿ٨ــً / مدــل ؤلا٢ــامــت/ ٖــضص اإلاؿ٨ــً/ مل٨ُــت أحهــؼة الـغاصًـى والخلٟـٍؼ

وئطا ٦ــاهذ هىــا٥ خـاحــت ئلـى الخهيُــ٠ في َب٣ــاث احخمــاُٖــت ح٨ٗـــ الخـالــت الا٢خهــاصًــت،      

ــ٣ت ُٚـغ مبــاقـغة مً زــال٫ الخهيُــ٠ ٖـلى أؾــاؽ اإلاـإقـغاث  ـه ًم٨ــً جدـضًـضهــا بــض٢ــت بُــٍغ
 
ٞــاهـ

 وص هــظه الُب٣ــاث.الـضالــت ٖلـى الخـالــت الا٢خهـاصًــت أو خـض

هــظه اإلاـإقــغاث هـي ٖلـى ؾبُــل اإلاثــا٫ ولِـ الخهــغ، وجسخلــ٠ مً مجخمــ٘ ئلى آزــغ              

 خؿب الـٓـغوٝ الاحخمــاُٖــت والا٢خهــاصًــت الؿــاةــضة في اإلاجخمــ٘. 
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    شأي الػامال 2-

ــ٠ الـغأي الٗــام، ل٣ــض ازخلــ٠ ٦ــل مً عحــا٫ الؿُ               ً في حٗـٍغ ــاؾــت وال٨خــاب واإلا٨ٟـٍغ

والؿبب في طل٪ ٌٗــىص ئلـى الازخــالٝ في وحهـــت هٓــغ الاحخمــإ والؿُــاؾـــت في مــضي ئًمــان 

٘ ومهـضا٢ُــــت الجمــاهُــغ، ئيــاٞــت ئلـى وحــىص بٗـٌ الخلــِ بين الــغأي الىــاجـج مً ٞئــاث اإلاجخمــ

 أٚلبُـــت، َــاةُٟـــت...ئلخ(. )هىــا٥ أ٢لُـــت،

ُــه، ئال أهىــا ؾــٝى وؿخٗـغى بٗـٌ               ــ٠ مخٟـ٤ ٖل ــم مً أهــه لِـ هىــا٥ حٗــٍغ لـى الٚغ ٖو

ى بمــا ًسـضم اإلاـىيـٕى
 
جـاهـاث ومـظاهب قخــ

 
ٟــاث اإلاسخلٟــت ًٖ الـغأي الٗــام، والخـي جمثــل اج ، الخٗـٍغ

ـ٠ الــظي ويٗــه اإلاـإل٠.    ولىىتهـي بالخٗـٍغ

ــ٠               ٟــاث حٗـٍغ ٫ هــظه الخٗــٍغ     Herbert Bulmer»هغبغث بلىمير »وأو 

ٗــام، خُــث طهــب ئلـى أن  الـغأي »وهــى مً أواةــل ٖلمــاء الاحخمــإ الــظًً أوضخــىا مٟهــىم الــغأي ال

للخٟــاٖــل بين حمـاٖــاث ًدـضر في ؾُـا١ احخمــاعي ؾُــاس ي، وهـى لِـ بالًـغوعة عأي هخــاج »الٗام 

لبُــت، أو الـغأي الـكــاتــ٘ بين ألاٞــغاص، خـُـث هـغي عأي بــٗـٌ حـمـاٖــاث ألا٢ـلُــت ٢ــض ًمـاعؽ جأزيرا  ألٚا

لبُت، والغأي الٗام في أ٢ىي ب٨ثير في حك٨ُل الغأي الٗام و الخٗبير ٖىه مً جأزير عأي حم اٖت ألٚا

هظا الغأي ئلى هٓغ "بلىمير" ًخدغ٥ هدى ٢غاع، ومً زم ٞالخٗبير ًٖ الغأي الٗام ًخًمً الىنى٫ ب

ساط   ال٣غاع
 
 1.مً بُضهم اج

بــا مً الاججــاه الؿــاب٤ ًــغي           ئن الــغأي الٗــام لِـ مجــغص مجمــٕى آلاعاء »٧ىلـي »و٢ٍغ

ُـم لىـاجـج الاقخــغا٥ في الاجهــا٫ والخــأزُــغ اإلاخبــاص٫"الٟـغصًــت،     2.ول٨ىــه ٖملُــت جىٓ

                                                           
1
 .00ص ، 0881نــاىد صاحل، إمكانيــة قياس الرأي العام يف الدول النامية، الـقـاىرة، الــمركز الــقومي للبحوث االجتماعية،  - 

 . 032، ص، 0884الكتب اجلامعية،  غريب سيد أمحد، ديناميات العالقات االجتماعية، القاىرة، دار - 2



 مؼبىغت خاصت بذسوط:                                                     ملُاط الجمهىس والشأي الػام  - ماظتر 

 

 

ٖــل بين  –أًًا  - Albigألبُج »و٢ض طهـب                 ٗــام ًدك٨ــل ٦ىخــاج للخٟــا ئلى أن الــغأي ال

ــا حـضلُــا جخٗــاعى أو جدبــاًً حمــاٖــاث مً ألاٞــغاص ًدىــاولىن باإلاىــا٢كــت ٢ًُــت زــالُٞـــت أو  مــىيــٖى

ُٞــه آلاعاء. ٞالــغأي الٗــام هــى الخٟــاٖــل الــظي ًدــضر بين أٞــغاص مجخمــ٘ ما ٖلـى ئخــضي الــمك٨ــالث 

 اإلاُـغوخـت، بدُـث ًـأحي عأي الـجمـاٖــت حــٗبُـغا ًٖ طل٪ الــخـٟـاٖــل مً حمُ٘ اإلاـىا٠٢ التي ًـإ٦ـضهــا

ٖــت، ٦مــا أهــه ال ًخســظ ق٩لــه الــىايــذ ئال مً زــال٫ هــظا الازخــالٝ في الــغأي    1.أٞـغاص الجمــا

ٟــاث الؿـاب٣ــت ٖلـى يـغوعة خـضور الخٟـاٖــل الاحخمـاعي               و٢ـض ع٦ــؼ أصخــاب الخٗـٍغ

ً الـغأي الٗــام، ٞهــى عه ــً بدـضور هـظا الخٟـاٖـل بين آلاعاء وألا٨ٞــاع، ٢بل باٖخبــاعه أؾــاؾــا لخ٨ـٍى

ُخــه  أن ًدبلـىع في ق٩لــه الجهــاتي، ٦مــا أهــه عهــً البىــاء الاحخمــاعي والؿُــاس ي الـظي حؿمـذ بىــٖى

 الهـه.   وئٖـ

ً  الــغأ                ٟــاث  التي  أعحٗــذ  ٖملُــت  ج٨ـٍى ي  الٗــام  ئلــى  ٖملُــت  وهىــا٥  بٗــٌ  الخٗـٍغ

٠  "  الـض٦خـىع "   ٟــاث ، حٗـٍغ ىــه و مً  هــظه  الـخٗـٍغ الاجهــا٫ ، ٦ــأخــض  أهم  ألاؾبــاب  في  جــ٨ـٍى

ئؾمـاُٖــل  ؾٗـض "  و الـظي  ًـظهب  ُٞــه  ئلـى  أن   الـغأي  الٗــام  هــى  خهُلــت  أ٨ٞــاع  و مٗخ٣ـضاث  

ـ   اليؿــ٤  الاحخمــاعي  ٦ــأٞــغاص  و و مـىا٠٢  ألاٞ ـغاص  و الجمـاٖــاث  ئػاء  قــأن  أو  قإون  جمــ

ُــاث  الاجهــا٫  التي  ٢ــض  جــإزــغ   جىُٓمــاث ، و التي  ًم٨ــً  أن  جــإزــغ  في  حك٨ُلهــا  مً  زــال٫  ٖمل

ــاث  أمــىع  الجمــاٖــت   ؤلاوؿــاهُــت  ٖلـى  الىُــ٤  اإلادلـي  أو  الـضولي.  وؿبُــا  أو  ٧لُــا  في  مجـٍغ

هم َبُٗخــه ٖلــى ٖىهــغ الخــأزُـغ في               ٟهم للـغأي الٗــام ٞو و٢ـض ع٦ــؼ ٖلمــاء الؿُــاؾــت في حٗـٍغ

ول٨ـً هــظه ال٣ًــاًــا  الٗملُــاث الؿُاؾُــت، ٞالــغأي الٗــام ًخٗلــ٤ ب٣ًــاًــا ٖــامــت تهـم  اإلاجخمــ٘ ٨٦ــل،
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طاث َبُٗــت مدــضصة وهــظا مــا ًمُــؼ الـغأي الٗــام ًٖ الث٣ــاٞــت الؿُــاؾُــت، ٞالث٣ــاٞــت الؿُــاؾُــت 

 جىهٝغ ئلــى الاججـاهـاث ألاؾـاؾُــت لؤلٞـغاص ججــاه الىٓـام ٧لــه.

ٟــاث التي ا٢خــغبذ مً طل٪، الخ              ٣ــت ومً الخٗـٍغ ـ٠ ال٣ـاةل بــأن الــغأي الٗــام هــى الُــٍغ ٗـٍغ

ٗــل بـهــا الىــاؽ جــجــاه الــ٣ًــاًــا الــؿُــاؾُــت والاحخمــاُٖــت التي جــىحــه ئلــى صاةـغة اهخمــامهم،  التي ًــىٟ

ــلــى ٢ــمــت جل٪ ال٣ًـاًــا الاهخســابـاث ــالم ٖــاصة ٖو وأمـىع الــؿُــــاؾـت الــضازلُــت  مً زــال٫ وؾـاةل ؤلٖا

  1.والكــإون الــضولُــت

و٢ض طهــب آزـغون ئلـى أن الـغأي الٗــام هــى آعاء ألاٞـغاص اإلاخٗل٣ـت ب٣ًـاًـا ٖــامــت مدـضصة في             

 مجـا٫ الؿُــاؾــت.    

٣ٞض طهـب ئلـى أن  George Lund berg»حىعج لُىضبـغج »أمـا الؿلـى٦ُــىن مً أمثــا٫             

الـغأي الٗـام هــى عأي ٌؿدىــض ئلـى ؾبب ًجٗــل الجمهـىع ًخ٣بلــه، وهـى ٌٗخ٣ــض أن الؿلــى٥ اإلاٗخــاص 

ٗــام   2.ًم٨ــً أن ًخًمــً الــغأي ال

ٗــام ئلـى أهــه ٌكُــغ ئلـى مـىا٠٢ الىــاؽ في ٢ًُــت » صوب»و٢ض طهـب                 ٟــت للـغأي ال في حٗــٍغ

صوب " بين »مــا ٖىـضمــا ٨ًـىهىن أًٖــاء لىٟــ الجمــاٖــت الاحخمـاُٖــت، وفي هــظا الخٗـٍغ٠ ؾــاوي 

ـم أن اإلاهُلخُــً ٌكٛـالن مـىايـ٘ مٟاهمُــت مسخلٟــ» ت ئلـى خــض  مـا. ٞهمـا آلاعاء " و " اإلاىا٠٢ " ٚع

ًسخلٟــان ٖلى ألا٢ـل في مىـاح زـالزــت، أوال: ٖاصة مـا حٗخبــغ آلاعاء اؾخجـابـاث ٞٗلُـت ٢ــابلــت للمـالخٓـت 

ــت   ــم  مً  أن   ل٣ًُــت أو ؾـــإا٫ مـا، بُــىمـا ٌٗخبـــغ اإلاـى٢ــ٠ مُـال وهـٖؼ هٟؿُــت  ٦ـامىــت  ، زـاهُــا  بالٚغ

ٌ  ، ئال  أن  اإلاى٠٢  ٌــكُــغ   ٦ــال    -أ٦ـــثــغ  –مً  اإلاـى٠٢  و الـغأي  ًــىخُــان  بــالــ٣بـى٫  أو  الـٞغ
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٧الكٗـىع  باإلادبــت  أو  ال٨ـغاهُــت ( ، أمــا  الــغأي  ٞــُخجــه  بكـضه  هــاخُــت  ئلـى  هــاخُــت  الــكٗـىع )

و  مٗــاعيــت  ؾُــاؾُــت  مـا ( ، زالثــا  : اإلاـى٠٢ ٞهــى  جــىحـه  قـامــل  ؤلاصعا٥  )  مثل  ال٣ـغاع  بخأًُـض  أ

و صاةم  هدـى  ٞئــت  ٖــامــت  مً  اإلاثُــغاث ، و ل٨ـً  الـغأي  ًىٓـغ  ئلُــه  ٖلـى  أهــه  مخٗلــ٤  ب٣ًُــت  

 مُٗىــت  في  مدُـِ  ؾلـى٧ي  مٗين .   

مان "  هىـا٥  أًًــا  ح              ٠  "  ها ٍع و الـظي  طهـب  ُٞــه  ئلـى  أن  الـغأي    Harrimanٗـٍغ

الٗـام  هــى  الـغؤي  أو  الاججـاهــاث  التي  حكخــغ٥  ٞحهــا  الٛـالبُــت  الٗٓمـى  مً  ألاٞغاص ، التي  

ـ٤  اؾخُـالٖـاث  الـغأي  الٗــام  باؾخسـضام ٖــُىــاث  ممثــلــت ، و في    ًم٨ــً  الخـىنــل  ئلحهــا  ًٖ  َـٍغ

مان " بين  الـغأي  و الاججـاه ، و هـى  مـىيـٕى  زـالٝ  و حـض٫ ،  هـظا  الــخٗـٍغ٠  ؾـاوي  "  ها ٍع

ين  الٟـغصي  و الاحخمـاعي  جدى٫  صون  اٖخبــاع   خُـث  جــىحــض  الٗــضًض  مً  الٗـىامــل  ٖلـى  اإلاؿخٍى

  1.ه  أو  الؿلـى٥الــغأي  هــى  الاجــجــا

ٟــاث التي جىــاولذ الــغأي الٗــام،               خــاولىــا ُٞما مًـى الخــغ٦ُــؼ ٖلـى ٖــغى بٌٗ الخٗـٍغ

مدــاولين الخٗــغى إلاسخلــ٠ الاججــاهــاث واإلاــضاعؽ، ومً زــال٫ طل٪ وؿخُُــ٘ ال٣ــى٫، بــأن ٚــالبُــت 

ٟــاث ج٣ــ٘ في هُــا١ أعبــٗــت اجــجـاه ُٟــت هي: جــجمُُٗــت، وعأي الــٛـالبُــت، ومى٣ُُت الخٗـٍغ ــاث حــٗــٍغ

 وماصًت. 

ــا هي التي ج٣ــ٘ في الاججــاه ألاو٫ مبضأ الــخجمُــ٘،                 ٟــاث قُــٖى ًــذ أن  أ٦ثــغ الخٗـٍغ
 
و٢ـض اج

ذ  َـغ٢ـا للخٗب ُــغ ًٖ الــغأي الٗــام، وهـظه والـظي )ٌــٗـض( ٞــُـه الاؾخٟخــاء والاهخســاب والخهـٍى

ٟــاث جىٓــغ ئلـى الجمهـىع ٖلـى أهــه ٦خلــت مً ألاٞــغاص، ٦ـل مجهم لــه مجمــىٖــت مً آلاعاء، والـغأي  الخٗـٍغ

ــت مً جل٪ آلاعاء. و٢ــض ويــ٘ ٖلمــاء الاحخمــإ الٗــاملــىن في مجـا٫ الــغأي الٗام  الٗــام هــى مجمــٖى
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ـىام ألازُـغة، ٖىـضما اؾخيخـج اإلاهىُــىن اؾخيخــاحــا ز٣تهم في  الخجمُـ٘ اإلاـىحـه، زهـىنا في ألٖا

 مـىزـى٢ــا بــه ًٖ عأي اإلاـالًين ٢ـاةمـا ٖلـى م٣ـابالث شخهُــت مــ٘ مئــاث مجهم.   

لبُـت، خُـث أن  ألاهٓمـت أمـا الاججـاه الثاوي، ٞــأصخـابــه ًـغون أن الــغأي الٗـام هــى عأي ألٚا             

لبُت، لظل٪ ٞاآلعاء الهامت هي  الـضًم٣ـغاَُـت حٗخمض اٖخماصا ٦بُـغا في وكـأتها واؾخمغاعها ٖلى ألٚا

 التي حٗبر ًٖ أ٦بر ٖـضص مً الىاؽ.

، الاججــاه الثــالث، وهم مً ٌٗخ٣ــضون أن  آلاعاء جخ٨ــىن َاإلاــا ًخدــضر ألاٞـغاص م٘ بًٗهم              

ٞالــغأي الٗــام ًيبٗـث ٖىـضمــا ًيكٛــل في م٣ــاعهـت احخمـاُٖت ومداصزـت، و٢ــض أزبذ " هاب عماؽ " أن 

 الـغأي الٗـام ًـغجٟــ٘ في خـالــت اإلاىـا٢كـاث الخاصة أو الى٣ـضًت. 

ــت ٌٗخ٣ـضون أن الـغأي الٗــام ال ًـى               حض ئَال٢ـا، ٞهـى والاججـاه الـغابـ٘ مً وايٗـي الىٓـٍغ

ُـان مـاصي أو زُـالي. و٢ـض طهـب " ولىجغ لُبرمان  ٦«Lippmann  أن  الـغأي الـٗـام ٦ـان بـبؿـاَـت

صخُٟـىن والؿُـاؾُـىن خ٣ُ٣ُـا، ٞالصخُٟىن ومؿخُلٗى الــغأي ًسل٣ـىن (ئؾــ٣ـاَـا إلاـا اٖخ٣ـضه ا٫

ــاء  عأًا ٖـاما مً زـال٫ ٢ـُـاؾـاتهم و٦ـخــاباتهـم، ٞالـغأي الــٗـام أصاة مـخ٣ىـت اؾخسـضمذ بـــىاؾُـت ألا٢ـٍى

  1.لــ٩ي ًــدـ٣٣ـىا أهــضاٞهـم

ٟــاث الــغأي الٗــام، هــ٣ى٫ ئن الـغأي الــٗــام هــى                الـغأي الؿـاةـض »بــٗـض هــظا الــٗــغى لخٗـٍغ

ــالخهم أو ٢ُمهم جم  الخــىنــل ئلُــه بٗــض بين حمــاٖــت مً الىــاؽ، ئػاء ٢ًُــت أو مك٩لــت جمـ مه

ه٣ــاف ونـغإ لآلعاء وألا٨ٞــاع، الـهـضٝ مىـه الـىنى٫ ئلـى مً بُضهم الــ٣ـغاع بـكـأن جأًُـض أو 

 .مٗـاعيت ٢ـغاع ما

    أهـىاع الـشأي الػـام 
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ًًــ٘ ٦ثُـغ مً البـاخثين واإلاهخمُـً بمـىيـٕى الـغأي الٗــام، ٖـضصا مً الــخ٣ؿُمــاث                  

ُـم الــغأي الٗـام، ووٗـغى ُٞمـا ًلي ألهم  َبـ٣ــا للـٗـضًض مً الــمٗـاًير الـتي حؿخســضم في ج٣ؿ

 الخ٣ؿُمــاث التي طهب ئلحها هإالء البـاخثىن.   

 الٗــام   ٣ــا الهدكــاع الــغأيأوال: الخهيُـ٠ َب

ٌؿدىض هــظا الهىـ٠ ئلى أؾـ جخٗلـ٤ بىُــا١ اهدكــاع الـغأي الٗـام م٨ـاهُـا أو َــاةُٟــا أو              

ُـا ومىــه  َب٣

    الـشأي  الػـام  اإلادلـي  -(1

ء  اإلاجخمـ٘  الؿُـاس ي  و في  و ٣ًهــض  بـه  الـغأي  الؿـاةـض  ٖلـى  مؿخــىي  أخــض  أحـؼا             

هُـا١  مهـالـذ  هــظا  الجـؼء ، و ٨ٌٗــ  حمُــ٘  نٟــاث  الـغأي  الٗـام  ال٣ـىمي  و ل٨ً  بـضعحــت  

ُـت    1أ٦ثـغ  هـٖى

    الـشأي  الػــام  اللــىمي  -(2  

ـً  أو  الــضولــت  ال              ٨ـاةً  بهــا ، و حؿدىــض  ئلُــه  الؿلُــت  وهــى  الــغأي  الــظي  ًـغجبِ  بالــَى

ال٣ــاةمــت ، و ًخمُــؼ  بسهــاةو  أهمهــا  :  الخجـاوـ ، و ئم٨ـاهُــت  الخيبـإ ، و مٗـالجخــه  للمك٨ــالث  

 .  2ال٣ـىمُــت 

   الـشأي  الػــام  ؤلاكلُمـي  -(3

هــى  الــغأي  الؿــاةض  بين  مجمــىٖــت  مً  الكٗــىب  اإلاخجــاوعة  حٛـغاُٞــا  في  ٞخــغة               

مــُٗىــت  هدــى  ٢ـــًُــت  أو  أ٦ــثــغ  ًــدخــضم  ٞــحهــا  الجــض٫  و الــىـ٣ــاف ، و جمـ  مهــالخهــا  
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ُــت  ألاؾــاؾُــت  مؿــا  مبــاقغا و للــغأي  ؤلا٢ـلُـمي  مــ٣ـىماث ، أهـمهـا الـــمكخــغ٦ــت  أو  ٢ــُمهــا  ؤلاوؿــاه

خي ، و جــ٣ــاعب  الــخ٣ــالُــض  و الــٗــاصاث ، و حــكــابــه   : الــمهلخــت  الــمكخــغ٦ــت ، و الاعجبــاٍ  الــخــاٍع

  1.اُٖـت ، ووخـضة  اللٛــت  و الث٣ــاٞــت ألاويــإ  الــؿُــاؾُــت  و الا٢ــخهــاصًــت  و الاحخمـ

     الشأي  الػــام  الػــاإلاـي  -(4

و ٣ًهــض  بــه  الــغأي  الؿــاةض  بين  أٚلبُــت  قٗــىب  الٗــالم  في  ٞخــغة  مُٗىــت  هدــى               

هــال   اإلاكـخـغ٦ــت  أو  ال٣ُم  ٢ًُــت  أو  أ٦ثــغ  ًدخــضم  ٞحهــا  الجــض٫  و الى٣ــاف ، و جمـ  اإلا

ؤلاوؿـاهُــت  ألاؾــاؾُــت  ، وهــى  ؾمــت  مً  ؾمــاث  اإلاجخمــ٘  الــضولي  اإلاٗـانـغ  و ًـإزــغ  جأزُــغا  ٞٗــاال  

 في  جــىحُــه  ؾُـاؾخــه. 

 

    :  جلعُم  الــشأي  الػــام  و فلــا  لػىصــش  الــضمًزاهُــا  

 ٢ؿم  البــاخثــىن  الغأي  الٗــام  ػمىُــا  ئلـى  زـالزــت  أهــىإ  هـي  :             

     الشأي  الػــام  الُـىمي  -(1

وهــى  ٖبـاعة  ًٖ  عص  ٞٗــل  إلاـا  ًدـضر  ًـىمُــا ، و ًخُٛــغ  مً  ًـىم  ئلــى  آزـغ ، خُـث               

ـاث  ألامـىع ، و حٛـظًــه ًخــأزــغ  بالخـىاصر  الُـ ألاخـضار   –بهٟـت  زـــانـت  –ىمُـت  و مجـٍغ

ـالم  الــمسخلٟـت ـت ، و الــمىـا٢كـاث  ووؾـاةـل  ؤلٖا    2.الؿُــاؾُــت  الجـاٍع

 الـشأي  الػـام  اإلاـإكذ    -(2
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ة  ػمىُـت  و و ًخــأل٠  مً  عأي  ٖــضص  مً  الىـاؽ  باليؿبــت  إلاـىيـٕى  مُٗـً  و ٞخـغ    

ُــاؾُـت  و  م٨ــاهُــت  مُٗىــت ، و ًخُٛـغ  ئطا  حُٛـغث  ئخـضي  هــظه  الٗــىامـل، و جمثلــه  ألاخـؼاب  الؿ

   1.الهُئاث  الخانت  طاث  البـغامـج  اإلادـضصة وألاهـضاٝ اإلاُٗىـت

ىن٠  هـظا  الــغأي  بأهــه  صًىـام٩ُي ، أي  وكُـِ  و مخد              ـغ٥  و ٌؿخمض  ٢ـىجــه  مً  ٍو

ٗـاصاث  و ال٣ُـم   ٍـت  و الــ٣ٗـالهُــت  أ٦ثــغ  مً  اٖخمـاصه  ٖلـى  الخ٣ـالُض  و ال اٖخمـاصه   ٖلـى  الخُـى

  2 .الـغاسخــت 

   الـشأي  الػـام  الـذاةم  -(3

سُــت                                  هــظا  الـغأي  أ٦ثــغ  عؾــىزــا  ، خــُـث  ًـغجــ٨ــؼ  ٖــلى  أؾـ  جــاٍع

وز٣ــاُٞــت  و صًيُــت ، و هــى  ًمخــاػ  بــأهــه  أ٦ــثــغ  جــأزُــغا  في  الىــاؽ  واؾخ٣ــغاعا  وزبــاجــا  ٖلـى  مـغ  

ــت  أو   الٗهـىع ، و ًخســظ  أق٨ــا٫  الٗــاصاث  و الخ٣ـالُض ، و ال جــإزــغ  ُٞــه  الخــىاصر  الجــاٍع

   3.الٓــغوٝ  الُــاعةــت  ئال  هــاصعا

 

  الخلعُم  خعــب  كــىة  الخأزير  و الخــأزــشزالثا  :  

  الشأي  الػــام  اليشؽ  -(1

ــت  نُٛـغة  ٢ـض  جــهــل  ئلـى                لــٗـامــت . و في  هــظه  مً  حجـم  ا  15 %وهــى  مــجمـٖى

اإلاجمــىٖــت  هجـض  اإلامثلين  الــظًً  جدــضر  ٖجهــم  "  لُُمـان " . و جًمـً  اقخــغا٥  هــظه  

إلؾهــامــاث  اإلاــالُــت  للمكــاع٦ــت  الؿُــاؾُــت   اإلاجمــىٖــت  في  الكإون  الؿُــاؾُــت ، وؾــاةل  عؾمُــت
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الاحخمـاٖاث  و ٦ـظل٪  مكــاع٦ــت  ُٚــغ  عؾمُــت  وكُــت  ع خًـى و الًٗــىٍــت  في  الخىُٓمـاث  و 

ـً    1.حــضا  مثــل  :  اإلاىـا٢كــاث  الٗــامــت  و اإلاىاْغاث  مـ٘  آلازــٍغ

    الـشأي  الػـام  الـىاعي  -(2

ـض              ــت  مً  ألاٞـغاص  جـٍؼ بـا    هــى  مجمــٖى ـت  اليكُـت  لخهل  ج٣ٍغ في  حجمهــا  ًٖ  اإلاجمـٖى

 .  (1)2.مً  ٖامــت  الىـاؽ  اإلاكــاع٦ُـً  في  الٗملُـت  الاهخسـابُــت   50 %ئلـى 

  الـشأي  الػـام  اإلاىلــاد  -(3

ــت  مً  ٞــئــت  ال  جــيخمـي  ئلـى  الـٟئخين  الؿاب٣خُـً،  و ٚـالبــا  مـا                جخ٨ــىن  هــظه  الــمجمــٖى

ًُلــ٤  ٖلحهــا  حمهــىع  الىـازبين  و هـي  حمــ٘  ٦بُــغ  ُٚــغ  مخمـاًــؼ  وؿبُــا  ًمثــل  زـالزــت  أعبــإ  

ً  ٖلـى  مخــابٗــت  ألاخــضار  لظل٪  ًيؿــا١  الىــاؽ  في  بٗـٌ  الخـاال  ث ، وهـى  مً  ُٚــغ  ال٣ـاصٍع

أصخــاب  هــظا  الــغأي  إلاــا  ًــىحهــه  لهم  الــغأي  الــٗــام  اإلاؿدىير  و ال٣ــاعب  و جــإزــغ  ٞحهم  وؾــاةــل  

ــالم  بـضعحــت  أ٦ثــغ  .    (2) 3.ؤلٖا

م  مً  أن   طل٪  ًمثــل  و حكــاع٥  هـظه  الٟ  لـى  الٚغ ئــت  في  الاهخســابــاث  و الا٢خـغاٖــاث  ، ٖو

حٗبُـغا  ؾلـى٦ُــا  واضخــا  ًٖ  الــغأي ،  ٢ـض  ًىٓــغ  ئلُــه  ٖلـى  أهــه  هـٕى  مً  اإلاكــاع٦ــت  في  

ىٓــغ  ئلى  ٦ــل  شخو  ٢ــض  أصلى  الخىــاْـغ  الٗـام ، ئال  أن  خ٣ُ٣ُــت  ألامـغ  جدخم  ٖلُىــا  أال  ه

بهـىجــه  في  الاهخسـابـاث  ٦مـإقـغ  ًـىحي  أهــه  ٢ـض  اقخـغ٥  بٟـاٖلُــت  في  الاهخمـام  ب٣ًـاًـا  بـاعػة 
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ين  ًـظهبـىن  ئلـى  نىـاص٤ً  الا٢خـغإ  بــضون  أن   ، ٞاألبدـار  حكُــغ  ئلى  أن  ٦ثُــغا  مً  اإلا٣خـٖغ

 . 1.ضيهم  أًــت  مٗلـىماث  جــىحــه  ازخُــاعهم ج٨ــىن  لـ

     وظُفـــت  الــشأي  الػــام 

 مً  زــال٫  مٟهــىم  الـغأي  الٗـام ، وؿخيخــج  وحــىص  ٖىــانـغ  هــامـت  لــه  مىـهـا :             

 وحـىص  ٢ًُــت  أو  مؿــألــت  هي  اإلاـىيـٕى .    -1

الجمهـىع  ،والظي  ٌٗخبـغ  حمـاٖــت  مُٗىــت  مً  ألاٞــغاص  مهخمــت  ب٣ًُـــت  مــا  و ًخ٨ــىن    َبُٗــت  -2

ً  بال٣ًُــت  أو  الـىاٖين  لهــا .    هــظا  الجمهــىع  مً  اإلاخــأزــٍغ

ــت  آعاء  أًٖــ  -3 اةــه  خـى٫  مغ٦ــب  ألاًٞلُــاث  لـضي  الجمهــىع  الــظي  ٌكُــغ  ئلـى  مجمـٖى

 ٢ًُــت  مــا . 

الخٗبُــغ  ًٖ  الـغأي  و الــظي  ٌٗجي  الخٗبُــغ  ًٖ  وحهــاث  الىٓــغ  اإلاسخلٟــت  خـى٫  ٢ًُــت  مــا    -4

 ئمـا  بال٩لمــت  اإلاىُـى٢ــت  أو  اإلا٨خـىبــت . 

مهــىع  و ًجب  أن  ٨ًـىن  الٗــضص  ٖــضص  ألاٞــغاص  اإلاكخـغ٦ين  في الٗملُــت  و اإلاـغجبِ  بحجـم  الج  -5

ـا  ٢ـاصعا  ٖلـال  ئخـضار  هـٕى  مـا  مً  الخأزُــغ     2هــامـا  ملخـْى

ٗــاث  مــ٘  مـغاٖـاة                ــاةــ٠  ٣ًــىم  بهــا  في  ٦ــل  اإلاجخم ٦مــا  أن  للــغأي  الٗــام  ْو

ٞــاث  الؿُــاؾُــت  لهــظه  ألازُـ  ـغة  و مً  أهمهــا  : الازخـال

ًدــاٞــٔ  الــغأي  الٗــام  ٖلى  ال٣ُم  الٗلُــا  و اإلاثــل  ؤلاوؿــاهُـــت  الؿــامُــت  ئلــى  حــاهب  اإلاٗــاًير    -1

 و اإلابــاصب  ألازـال٢ُــت  التي  حؿــىص  اإلاجخمـ٘ . 

                                                           
1
 . 3;، ص >>3ناهد  رمزي ، استخدام  استطالعات  الـرأي  العام  في  الدول  النامية ، القاهرة ،  دار  المعارف  ،  - 

 
2
 .01، ص 0887ىاين  الرضا ، الرأي  العام  و اإلعالم  و الدعاية ، بريوت ، ادلؤسسة  اجلامعية  للدراسات  و النشر  و التوزيع ،  - 
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ــ٘  مً  الــغوح   -2 ــت  زهــىنــا  ٖىض  حٗـغى  الــضو٫   ٌؿــاهم  الــغأي  الٗــام  في  الــٞغ اإلاٗىــٍى

 لخُــغ  الٛـؼو  الخـاعجي  أو  التهـضًض  باؾخســضام  ال٣ــىة  يـضهــا  مً  َــٝغ  أي  صولــت  أزــغي . 

ٌــٗــىص    ًـإزــغ  الـغأي  الــٗــام  ٖلـى  خــُــاة  ألاٞــغاص  بــاٖخباعهم  أًٖــاء  في  حمــاٖــاث  ، ٞــهــى   -3

 . (1)ألاٞــغاص  ٖــلى  جــ٣بــل  مــا  هــى  ؾــاةــض  في  الــمجخمــ٘  مً  ٢ُم  و مٗـاًير 

 اظــخؼـالع الــشأي الــػــام -3

ئلـى  ال٣ــغن  الثــالث  ٖــكــغ  و أنلــه     Sondageٌٗــىص  اؾخٗمــا٫  اإلاهــضع  اؾخُــإل               

ُــاؽ  ٖمــ٤  اإلاــاء  ، و   Sundمً   و التي  حٗىــي  مًُــ٤  أو  بدــغ  و هــي  جمثــل  أًًـا  و ؾُلـــت  ل٣

، و اؾخٗمـل  الٟٗــل    chirurgical  La  Sondفي  ال٣ــغن  الؿــاصؽ  ٖكــغ  ْهــغ  الاؾخُــإل  الُبـي 

Sonder  ض أن  ٌؿخ٣ ُــت  خــغ٦ــت  طل٪  الــظي  ًٍغ  هــي  ؾــغا . لدؿم

ئن   اؾخُــإل  الــغأي  الٗــام  هــى  ئحــغاء  جد٤ُ٣  مبــاقــغ  لــضي  ُٖىـــت  مً  الجمهــىع               

ــ٤  اؾخمــاعة   للخٗــٝغ  ٖلى  مسخلــ٠  آلاعاء  بسهــىم  مـىيـٕى  مٗين   questionnaireًٖ  َــٍغ

ام  هي  مـالخٓت  آعاء  أٞـغاص ، و هــظه  اإلاـالخٓـت  هي  الـىؾُلـــت  . ئن  مُـؼة  اؾخُـإل  الـغأي  الٗـ

ُا  الـىخُـ ما  ئطا  ٦ـان  هىـا٥  جُاع  مً  الـغأي  الٗـام  أم  ال  في   ـضة  التي  وٗـٝغ  بها مىيٖى

  .1مـىاحهـت  أي  خاصر  مخـى٢ـ٘ 

ٗــام الـ               ـ٘  و الٟـىعي  للغأي  الٗــام  خــى٫  و ٌؿــتهـضٝ اؾخــُإل الــغأي ال ـخٗـٝغ  الؿـَغ

٢ًُــت  أو  ٢ًــاًــا  مُٗىــت  في  مجـا٫  أو  ٖـضة  مجـاالث  ؾـىاء  ٧اهذ  ؾُــاؾُــت  أم  ا٢خهاصًــت  

ــغ  أو  احخمـاُٖــت ، واؾخُــإل  الــغأي  الٗــام  مــا هــى  ئال  ون٠  جلخُص ي  للـغأي  الٗــام ، و حٗخب

ــا  في  الاؾخسـضام  ط٦ـغ  وؿبــت  ألاٞـغاص  اإلاًٟلُــً  ال٢خــغاح  مــا  أو   أ٦ثــغ  ٖـىامـل  الــىن٠  قُــٖى

                                                           
1
 .1، ص ;>>3شهيناز  طلعت  ، الرأي  العام ، القاهرة ، مكتبة  األنجلو  مصرية ،  - 
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ــض  أم  حٗــاعى  " ، و ٖلـى  أًــت   ُــت : هــل  جــٍإ مـغقــذ  مُٗــً  ٖىـضمــا  جــىاحههم  أؾئلــت  مً  هـــٖى

ـضون  لؿُــاؾــت أو  مــغقــذ  مــا  ئال  مٓــهــغا  خــا٫  ال  جمثــل  وؿبــت  اإلا ؿخجُبين  الؾخُــإل  مــا  اإلاٍإ

واخـضا  ٣ٞــِ  للـــغأي  الٗــام ، خُــــث  ٌٗــخبــغ  الاجــجــاه  هدــى  الخــأًــُــض  أو  اإلاٗـاعيـت  بٗــضا  واخــضا  

لٟـــــغصي ، و هىـا٥  مخُٛـغاث  أزغي  ٦ثُـغة  ًم٨ــً  ٣ِٞ  مــً  أبٗــاص  الـــغأي  ٖلـى  اإلاؿخـىي  ا

 .     (1)مـالخٓتهــا أًًــا مً  زــال٫  أبــدـار  الاؾخُإل 

ٞهىــا٥  ٖــضة  م٣ــاًِـ  ًم٨جهــا  ونــ٠  آلاعاء  الٟـغصًــت  لِـ  ٣ِٞ  اجــجـاهـاث                    

أًــًــا  جــأًُضا  للــمٗـلىمــاث ، و الــ٣ـىة  و الثبــاث ، و ألاهمُــت ، و ما  للخأًُض  أو  الــمٗــاعيــت ، و ل٨ً  

ئلـى  طل٪ ، و ًم٨ــً  اؾخســضام  هــظه  البُاهــاث  في  أبدــار  الــغأي  الٗــام  لضعاؾــت  الُـغ١  التي  

٠  آعاء  الخجمٗاث  و حُٛــغهــا  بمــغوع  جخُــىع  بهــا  آلاعاء  و جخُٛــغ  ٖلــى  اإلاؿخــىي  الٟـغصي  وونــ

بُــت  الجمــاُٖــت  للـغأي  الٗــام  ٖلــى  أي  مً  هــظه   الــؼمً ، و حٗخمــض  الــضعاؾــاث  الخجـٍغ

ٟــاث   الــخهيُ

ــُــت  أن  ًخم  ازخُــاع  الاؾخُــإل  اإلاىــاؾب ، ُٞم٨ــً  جدلُـ ـل  الخـىاػن  و ألابٗــاص  الخدلُلُــت  قــٍغ

في  الخــأًُض  في  حمــاٖــت  مـا  باليؿبــت  لجـاهبي  ٢ًُــت  مُٗىــت ، لِـ  ٣ٞـِ  ُٞمــا  ًخٗلــ٤  

باإلاٗـضالث  اليؿبُــت  اإلاٗبــغة  ًٖ  الخــأًُض  أو  اإلاٗــاعيــت  لٗـغوى  مُٗىــت ، و ل٨ً  ُٞمــا  ًخٗلـ٤  

ــاث  اإلا٣ــاعهـ ـت  ل٣ــىة  الـغأي  و خ٣ُ٣خــه ، و مٗـضالث  اليكــاٍ  الؿُــاس ي  اإلاـالخٓــت  أًًــا  باإلاؿخـٍى

 حـاهب  مً  حــاهبي  ال٣ًُــت . ٖلى  ٦ــل  

و ٢ــض  أزــُــغث  حــؿــاؤالث  ٦ــثُــغة  خــى٫  الــٟــغ١  بين  اإلاؿــىخـاث   والاؾخُــالٖاث ،              

ًــت  مً  اإلاــىيــىٖــاث  خُــث  ًــىحــض  ٖــضًض   ــت  ٖــٍغ مً  أهــىإ  اإلاؿــىخــاث  التي  حُٛــي  مجمــٖى

طاث  الهلــت  بمــىا٠٢  ألاٞــغاص  و آعائهم  و ٖــاصاتهم  الصخهُــت  و زهــاةههم  و ؾلـى٦هم  و 
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تهم  و زُــاعاتهم .  واؾخُـالٖــاث  الــغأي  هــٕى  مً  بدـىر  اإلاؿـىخـ ـاث ، في  خين  أن   ٦ــل  مٗـٞغ

مؿــذ  ال  ٌٗخبــغ  بدثــا  للـغأي  الٗــام ، ئال  أن  مٗٓمهــا  ٨ًــىن  طا  نلــت ، لظل٪  ٞاؾخُــإل  

 .  .الــغأي  الٗـام  هــى  هــٕى  مً  اإلاؿــىخـاث  و ال ًــىحــض  ئال  ٞــغ١  يئُـل  بُجهمـا

ل٣ــض  اؾخمــغث  اؾخُــالٖــاث  الــغأي  خخــى  الُـىم ، و ل٨ـً  بــغؤٍــت  مسخــلٟــت ، عؤٍــت               

أٞــغػتهــا  الــخجـاعب  و الــخُٛــغاث  الــؿُــاؾُــت  و الاحخمــاُٖــت  والٗلمُــت  التي  خـضزذ  في  آلاوهــت  

مخ٨ــاملــت  مً  زـال٫  ئحــغاء  اإلاؿمــىح  الاحخمــاُٖــت  و اإلاؿمــىح   ألازُــغة ، عؤٍــت  قــاملــت  و 

اإلا٣ـاعهــت ، بهــضٝ  عنــض  مـى٠٢  الـغأي  الٗــام  مً  أهم  ال٣ًاًـا  الؿُــاؾُـت  و الا٢خهــاصًـت  و 

  1الاحخمــاُٖـت و الث٣ـاُٞــت ،

 . 36اإلاغح٘  هٟؿه ، م .   -(1
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و جدبــ٘  الخُُٛــغ  اإلا٨ــاوي  و الـؼمـاوي  في  اججــاهــاث  الــغأي  الٗــام  ئػاء  هــظه  ال٣ًــاًــا  ، بهــضٝ  

ٞهمــه  و جٟؿُــغه ، و طل٪  مً  زــال٫  ٖمــل  ٖلمــي  مخ٨ــامــل  ًأزــظ  َــابٗــا  صوعٍــا  في  ئحــغاءه ، 

ــىاخــضة  ئلـى  ٖــضًض  مً  الــضو٫ ، و ٢ــض  احؿمــذ  هــضه  اإلاـغخلــت  و ًخسُـى  خـضوص الــضولــت  ال

بالىًــج  في  جىــاو٫  الــغأي  الٗــام  مً  زــال٫  اؾخُـالٖــاجــه  و ٢ُـاؾــه ، مخمــثال  في  الخــغ٦ُــؼ  ٖلــى  

خٟــاء  بــغنــض  مـى٠٢  الــغأي  الٗــام  الجــاهب  الضًىــام٩ُي  الخــام  بالٗلمُــت ، و لِـ  مجـغص  الا٦

ــت  و مىهجُــت  في   في  اللخٓــت  آلاهُــت ، و الق٪  أن  هــظا  ٢ــض  أصي  ئلى  َٟـغة  ٖلمُــت  هٍٓغ

                                                           
1
 12، ص 0876خمتار  التهامي ، الرأي  العام  و احلرب  النفسية ،  القاىرة ،  دار  ادلعارف ،  - 
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مجــا٫  اؾخُـالٖــاث  الــغأي  الٗـام ، صٖمتهــا   في  الى٢ذ  هٟؿـــه ٦خــابــاث  أبــغػ  ٖــلمــاء  الٗلــىم  

حخمــاُٖــت ، و ٢ض  هخــج  ًٖ  طل٪  ٖــضة  ٢ًــاًــا  ؾُُــغث  ٖلى  ؾــاخــت  الٗمــل  الٗلمــي  في  الا 

ُــاث  الخــا٦مــت   ٗــام  خخــى  آلان  مثــل    ٢ًُــت  الــغأي  الٗــام ، و ٢ًُــت  ألازـال٢ مجــا٫  الــغأي  ال

ٖــاث  الــغأي  الٗـ  .  (1)  .ـام  و ٢ُــاؾــاجــهفي  مجــا٫  اؾخُــال

 

 و جـغج٨ــؼ  الـضعاؾــاث  الاؾخُـالُٖـــت  ٖلـى  ج٣ىُدُـً  أؾــاؾِخين  :             

و طل٪  بخهمُــم  اؾخمـاعة  الاؾخبُــان  )  الخد٣ُــ٤ (  التي    :  الخلىُــت  العُىـىلـىحُــت -1

 حؿخـضٖـي  َـغح  أؾئلــت  مىـاؾبــت . 

ــاطُــتال  -2 أي  جدـضًض  هـٕى  الُٗىــت  و أؾؿهــا ، و مـضي  جمثُلهــا  للجمهـىع ، و ئن     : خلىُـــت  الـٍش

ـايُــت  حؿخٗمــل  بالخهـىم  في  ازخُــاع  الُٗىــاث .   الخ٣ىُــت  الـٍغ
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هــاجين  الخ٣ىِخين  ألاؾــاؾِخين  ل٣ُــاؽ  الجمهــىع ، هىــا٥  أصواث    و ًٞـال  ًٖ             

 ووؾــاةــل  مٗخمــضة  في  الــ٣ُـاؽ  و اإلاخمثلــت  في  آلاجـي  :   

ض  ال٣ـغاء    Le  Téléphone  لهـاجفا  -1 ٌٗخبــغ  الهــاج٠  أهم  وؾُلــت  اجهــا٫  بالجمهـىع  بٗـض  بـٍغ

Courrier  des  lecteurs  . ًووؾـاةـل  اإلاؿخمُٗـً  أو  اإلاكــاهــضًـ 

ــت  عص  ٞٗــل  اإلاؿخمــ٘  أو  اإلاكــاهــض  خخـى  أزىــاء  بث  البـغامـج .   ٞبـىاؾُــت  الهــاجــ٠  ًم٨ـً  مٗـٞغ

 L’audimètre  ملُاط  اإلاخــابػــت  -2
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ب٣ـضعتهــا  ٖلـى  «  حـاؾـىؾـت  » لٗلبــت  الؿــىصاء ، و هي   ًُلــ٤  ٖلـى  هــظه  آلالــت  اؾــم  ا             

جدــضًض  مـضي  مخـابٗــت  الجمهـىع  إلاسخلــ٠  البـغامـج  أزىــاء  ٞخـغة  البث ، ئنهــا  آلــت  بام٨ـانهــا  

لــت  مً  الـؼمً  صون  أن  حٗـٝغ  أي  زـلل .   ٢ُــاؽ  مخـابٗــت  الجمهــىع  إلاــضة  َـٍى
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ــت  آعاء  ألاٞـغاص  اإلاؿخجـىبين  و جدـضًض  مــضي    ئن   صٞخـغ               الاؾخمـإ  ٌؿمــذ  بمٗــٞغ

اعجُـاخهم  للبـغامــج  اإلابــثىزت ) ئعؾـا٫  اؾخمـاعة  صٞخـغ  الاؾخمـإ  ئلـى  ألاٞـغاص  اإلاٗىُِــً  في  بــضاًـــت  

ـض( .  ــ٤  البـٍغ  ٦ــل  أؾــبــٕى  ًٖ  َــٍغ

 

 Le  Panel  الـؼىالهـيالخدلُم    -4

هـى  ازخُاع ُٖىت  ٢ـاعة  مً  ألاٞــغاص  الــظًً  ًبـضون  عأيهم  بهٟــت  مىخٓمــت                  

 بسهــىم  ْـاهـغة  مُٗىــت  )  ؾُـاؾُــت ، احخمـاُٖــت ، ا٢خهـاصًــت....ئلخ ( . 

لــت ، و ًخــابــ٘ اإلادـ٣ــ٤ في  هــظه  الخـالــت ، ُٖىـــت  مم ثلــت  للمجخمــ٘  ال٨لي ، ٖبــغ  ٞخـغة  ػمىُـــت  َـٍى

الؾخ٨كــاٝ  الخُٛــغاث  التي  جُــغأ  ٖلحهــا  )  ٦ـأن  ٣ًــىم  اإلادـ٤٣  بمخــابٗــت  مـغاخــل  الخملــت  

ــت (  ٖب ُٗــت  الــبلضًــــت  أو  الجهـٍى لــت  و الاهخســابُــت  )  الـغةــاؾُــت  أو  الدكـــَغ ـغ  ٞخــغاث  ػمىُــت  َـٍى

ضًض  مخ٣ُٗــت ، ومً  زــال٫  ُٖىــت  مً  ألاٞـغاص  الــظًً  ال  ًخُٛـغون  َـىا٫  مــضة  الــخد٣ُــ٤  لــخدـ

ــت  مـضي  جُــىعهــا  و جٟؿُــغ  الخُٛـغاث  التي  ٢ــض  جُــغأ  ٖلحهــا (. مـىا٢ٟهم  الــؿُــاؾُــت ،  و مٗـٞغ
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الُـغ١  اإلاهمــت  التي  حؿخٗمــل  في  صعاؾــت  حمهــىع    هـي  ئخــضي                                          

٣ــت  ، الاهخ٣ــا٫  ئلـى  مىـاػ٫  حمُـ٘ـ   ـالم ، و ًُلـب  مً  اإلاد٣٣ين  و ٞـ٤  هــظه  الُـٍغ وؾـاةل  ؤلٖا

  1.ألاشخـام  اإلاٗىُين  بالخد٣ُــ٤

     La  Discussion  de  groupe:    اإلاىــاكشــت  الجمـاغُــت  -6

 ئن   اإلاىا٢كــت  صازــل  الجمـاٖـت مً  قــأنها أن جبـغػ الخــأزُــغاث  اإلاخبــاصلــت  مـا بين                     

ُـاتهم ــت  ٦ُــ٠  ألاٞــغاص و جبــُــً مسخلــ٠ مـىا٢ٟهم  وؾلـى٦ ، ٦مــا  حؿمــذ  هــظه  اإلاىــا٢كـــت  بمٗــٞغ

 و مـا هي  اللـدٓــاث  التي  جبـغػ  ُٞــهـا .  جخ٨ــىن آلاعاء الٟــغصًــت 

ٖــاث  أهــه  في             ومً  الاهخ٣ـاصاث  اإلاـىحهــت  للمٗــالجــت  ؤلاخهــاةُــت  لىخــاةــج  الاؾخُـال

ُــت ، ٞٛـالبــا  مــا  حؿخســضم  الخ هو  اإلاجخمٗــاث  مخٗـضصة  الث٣ـاٞـاث  ال  ج٨ــىن  ألاع٢ــام  مـىيـٖى

 اليؿبُــت  مً  الىــاؽ  ٧لىخــت  ًٟخـغى

أنهــا  ججلب  الٗـضالــت  الاحخمــاُٖت ، و ل٨جهــا  بـضال  مً  طل٪  جــإ٦ــض  ٖلـى  مبــاصب  الخٟـغ٢ــت  

ــاث  الث٣ــاُٞــت  اإلاسخلٟــت  في  مجخمــ٘  ُــل  اإلاثــا٫  أن  ٦ـل  اإلاجمـٖى ــت ، ٞىجــض  ٖلى  ؾب  الٗىهــٍغ

م  مً  أن  البٌُ  لم   ـت  في  م٣ــابل  البٌُ ، هــظا  بالٚغ  ٟ مخٗـضص  الث٣ــاٞــاث  جــىيــ٘  في  ٦ـ

لبُــت  التي  ٌٗخــض   بهــا   ٌٗــىصوا  ٌك٩لــىن  أٚلبُــت  مً  الىــاخُــت  ؤلاخهــاةُــت ، و ٢ــض  أنبدــذ  ألٚا
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ٟىط ، و أنبدذ  ٦ــل  ال٣ُــاٖــاث  ألازـغي  للمجخمــ٘  ؾُــاؾُــا  هي  التي  جملـ٪  اإلاـا٫  و الى

ُــت ٞــاث  ٞــٖغ  .   1.جــضٖــى " أ٢لُــاث "  أو  ز٣ــا

 

ئن  هخــاةــج  الاؾخُــالٖــاث  ال  جــإزــظ  مً  أحــل  الـىا٢ــ٘  و ل٨ً  مً  أحــل  ئُٖــاء               

وحهــت  هٓــغ  مخـىؾُــت ، ًم٨ـً  للمـغء  الخهـى٫  صاةمــا  ٖلـى  الىخــاةج  اإلاؿتهـضٞــت  مً  زـال٫  

بخدلُــل  اإلاــاصة  بغؤٍــت  مُٗىــت  أو  اؾخســضام  أؾــالُب   ئلٛــاء  أؾئلــت  مهــاٚــت  بك٨ــل  مــا  أو 

جدلُل  و مٗـامـالث  ئخهــاةُــت  ٚير  مـالةمـت  لُبُٗــت  البُـاهــاث  أو  جــىػَٗهــا ، ٦ــل  طل٪  ًــإصي  

  2.ئلـى  أزُــغ  نـىع  الخدُـؼ  في  اؾخُـالٖــاث  الـغأي 

ــا٥  أزُــاء  أزــغي  جدــضر  في  ٖملُـت  الخدلُـل ، ٦ـأن  ٨ًـىن  لـضي  البـاخث  أًًــا  هى                

عؤي  و أخ٨ـام  مؿب٣ــت  ًٖ  الىخــاةــج  اإلاـدخملــت  لالؾخُـإل ، ٟٞي  هـظه  الخـالـت  ٢ـض  ٣ًــىم  

ت  بٌٛ  الىٓـغ  ٖمــا  جخًمىــه  بخدلُـل  البُــاهــاث  إلاجــغص  جأ٦ُــض  جل٪  الغؤي  و ألاخ٨ـام  اإلاؿب٣ــ

البُــاهــاث  مً  وحهــاث  هٓــغ  أزـغي ، و ٢ــض  ًيخـج  الخُــأ  مً  أؾبــاب  أزـغي ، مثـل :  ئٟٚــا٫  

ط٦ــغ  بٌٗ  الىخــاةــج  التي  ال  ًًٟلهــا  البــاخث ، أو  ئٟٚــا٫  ط٦ـغ  اؾخجـابــت  ال  أٖـٝغ  أو  ال  

 .  (1)  3.عأي  لــه

ُــت ، ئال                     ُــاث  في  الٗلـىم  الاحخمـاُٖــت  ُٚــغ  مـىيـٖى م  مً  أن  ؤلاخهــاة و ٖلـى  الـٚغ

أهــه  ًجـب  ٖلُىــا  اؾخسـضامهــا  في  ٦ثُـغ  مً  ألاخُــان ، و ًيبٛـي  أن  حؿخســضم  ؤلاخهـاةُــاث  

٣ـت  الٗلـىم  الاحخمـاُٖـت ، و  ٣ــت  الٗلـىم  بٍُغ  لِـ  بٍُغ

                                                           
1
 .8، ص  0880القومي  للبحوث  االجتمـاعية ، صفوت  فرج ، ادلضمون  بني  التحليل  و األبعاد ، القاىرة ، ادلركز   - 

 .01صفوت فرح ، مرجع سبق ذكره،   - 2
 00نغس ادلرجع،   - 3



 مؼبىغت خاصت بذسوط:                                                     ملُاط الجمهىس والشأي الػام  - ماظتر 

 

 

الُبُُٗــت ، خُث  ًــجـب  جـــٟؿُــغ  ألاع٢ــام  و قــغخهــا ، و أن  ًــخًمــً  الخدلُــل  مسخلــ٠  ألابــٗــاص  

و اإلاخُٛـغاث  التي  مً  قــأنهــا  ؤلاؾهــام  في  ئْهاع  وحهــاث  الىٓـغ  التي  حٗـغيهــا  جل٪  الىخــاةج  و 

 و ٌؿهـل  في  الـى٢ذ  هٟؿــه  الاؾخٟاصة  مجهــا  ٖلــى  هدــى  ٖلمـي .    ٞهمهــا ،

   الخجـاوصاث  ألاخــالكُــت 

ـم  مً  أن   البٗـٌ  ٌٗخبــغ  مك٩لــت  الخجــاوػاث  ألازــال٢ُــت  ال  جىـضعج                و ٖلــى  الٚغ

ٖــاث  الــغأي ، خُث  أنهـا  جـغجبِ  ٚالبـا  بمـغخلـت   جدــذ  اإلاكــا٦ــل  اإلاىهجُــت  التي  جــىاحــه  اؾخُـال

ٟــت ،اليكــغ  لىخــاةج  الاؾخُـإل  في  وؾــا الم  اإلاسخل  ةــل  ؤلٖا

ئال  أن  البــاخث  ًسخلــ٠  مــ٘  هــظا  الــغأي  خُث  ًــغي  أن  الخجــاوػاث  ألازــال٢ُــت  التي             

جدـضر ، جـغجبِ  بالىــىاحي  اإلاىهجُــت  اإلاسخلٟــت ، أنهــا  جدــضر  في   مـغخلــت  مً  مـغاخــل  

جـدــضر  في  ازخُــاع  الُٗىــت ، أو  في  ازخُــاع  ألاؾئلــت  و جغجُبهــا  ، بدُــث  ًخم    الاؾخُـإل  ، ٣ٞــض

ج٣لُـو  الخُــاعاث  اإلاُـغوخــت  أمــام  ألاٞـغاص ، ٦مــا  أن   الىخــاةـج  ًم٨ــً  جٟؿُــغهــا  لخـضمــت  

٢ُــت  حكمــل  الىــىاحي  اإلاىهجُــت  باإليــاٞــت  أهــضاٝ  مُٗىــت ، و بظل٪  ٞــان   الخجــاوػاث  ألازــال

 ئلـى  ٖملُــت  اليكــغ.

ُٟهــا                و ج٨دؿــب  الخجــاوػاث  ألازــال٢ُــت  أبٗـاصا  زُُــغة  زــانــت  ئطا  مـا  حــغي  جــْى

اؾُــت  صازلُــت  أو  زــاعحُــت ، ًٖ  ٖمــض  لخــضمــت  اخخُــاحـاث  الؿــى١  أو  لخد٣ُـ٤  أهــضاٝ  ؾُــ

ٗــام  ًٖ  ُٚــغه  مً   ُــاؽ  الـغأي  ال لظل٪  لم  ٨ًــً  مً  اإلاؿخٛــغب  أن  ًخمـُـؼ  مجــا٫  ٢

مجــاالث  الٗلـىم  الاحخمــاُٖــت  بؿب٤  الاهخمــام   بــىيـ٘  مــىازُــ٤  أزــال٢ُـت  مىٓمــت  لٗملُـت  

و٦ــان  أو٫  مً  واحــه  هــظه  الخجــاوػاث  "  حىعج              ٦ـاٞــت  مـغاخلهـا.   اؾخُــإل  الـغأي  في

  Aguide  To  The  Publicحالىب " ، ٖىـضمــا  ٢ــضم  مـا  أؾمــاه  مـغقــضا  أو  صلُــال  للجمهــىع  
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الؾخُـالٖــاث  الـغأي ، و ج٨ــاص  هــظه   مخًمىــا  حــؿــ٘  ٢ــىاٖــض  حــؿــاٖــض  ٖـلـى  ج٣ُُم  الجمهــىع 

ــذ  ٚالبُــت  اإلاـىازُـ٤  ألازـال٢ُــت  ٖلـى  يـغوعة   ال٣ــىاٖــض  ج٨ــىن  هي  هٟـــ  ال٣ــىاٖــض  التي  هه 

ٖــاث  ، أو  ٖىــض  وكــغ  هخــاةجهــا غ  الجهــاتي  لئلؾخُال  Tapez] .1  .الالخـؼام  بــهــا  ٖىض  ئٖـضاص  الخ٣ـٍغ

le titre du document] 

لــخجــاوػ     -الٗلـىم  الاحخمــاُٖـت حــاهب  ٖلمــاء   -مً  الاحتهــاصاث  الٗلمُــت  أًًــا  مً             

، و ٢ــض  نىــ٠  "   Stiwart  Doddهــظه  الــمك٨ــلـت ، جل٪  الــمٗــاًير  الــتي  ويٗهــا  " ؾدُىعاث  "  

لـمٗــاًير  التي  ًيبٛــي  أن  جلخــؼم  بــهــا  الهُئــاث  و ألاحهـؼة  التي  ججــغي  مؿـىخــا  صوص "  ا

واؾخُـالٖــاث  للـغأي  جدـذ  ؾخــت  مـىيـىٖــاث  عةِؿُــت  ، ًىـضعج  جدتهــا  ئخــضي  و أعبٗــىن  

ُــت ، و ٢ــض  احتهــض  في  ويــ٘  خــض  أصهــى  وخــض   ٢ــاٖــضة ، ًدخــىي  بًٗهــا  ٖلـى  ٖــضة  ٢ــىاٖــض  ٞـٖغ

  (1) 2.أٖلـى  لاللخـؼام  ب٨ــل  هــظه  ال٣ـىاٖـض

ٚـم  مً  هــظه  اإلاجهــىصاث  الٟـغصًــت  و ألا٦ــاصًمُــت ، للخــض  مً                و ل٨ــً  ٖلـى  الـغ

خُـالٖــاث  الــغأي ، ئال  أن  الؿـاخــت  مــاػالذ  الخجــاوػاث  و الاعجٟــإ  بمؿخــىي  ألاصاء  في  اؾ

ملُئــت  بالٗـضًض  مً  الاؾخُـالٖـاث  التي  جدـىم  خـىلهـا  الـكبهـاث  للخجـاوػاث  الــمىهجُـت  و 

هــا ، و في  خ٣ُ٣ــت  ألامــغ     ألازــال٢ُــت  التي  ٣ًتٞر

                                                           
1
 .  72،  ص ،  9111عمان ، دار  النشر ، غاري  إسماعيل ، الرأي  العام ،  - 
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ٓــام  الؿُــاس ي  ال٣اةم ،        ئن  هــظه  الخجـاوػاث  و ٦ُُٟـت  مٗــالجتهــا    جسخلــ٠  بازخالٝ  الى

خُـث  هجــض  أن   ألاهٓمــت  الـضًم٣ـغاَُــت  حؿمــذ  بال٨كــ٠  و اليكــغ  ًٖ  هـظه  الخجـاوػاث ، 

       (2) 1خخـى  ًم٨ــً  اجـساط  ؤلاحـغاءاث  الالػمــت  ججــاه  هــظه  الاؾخُـالٖـاث

ٗـب  ال٨كــ٠  ٞحهــا  ًٖ  هــظه    أمــا  ألاهٓمــت الؿُــاؾُــت  ال٣ــاةمــت  ٖلى  خ٨ــم  الٟـغص  ُٞه

الخجــاوػاث ، و ئن  جم   ال٨كــ٠  ٖجهــا  ٞال  ًم٨ـً  وكــغ  طل٪ ، و ًــغحــ٘  الؿبب  في  طل٪  ئلـى  

 ـغايهـا. أن   هــظه  الخجــاوػاث  جخم  بٗلـم  هــظه  ألاهٓمــت  و لخــضمــت  أٚ

ئن  اؾخُـالٖــاث  الــغأي  جهُـغ  أصاة  مُٟــضة ل٩ل مً  اإلاـإؾؿــاث  الا٢خهــاصًــت  و              

ـالم ، و الخ٨ـىمــت ، و أًًا  في  مجــا٫  البدـث  ألا٦ـاصًمي   اإلاـإؾؿــاث  الؿُــاؾُــت ، ووؾــاةــل  ؤلٖا

اث  الا٢خــغإ  حٗمــل  في  أهدــاء  الٗــالم  لال٢خــغإ  في  مجــا٫  ، خُــث  جــىحــض  اإلائــاث  مً  مـإؾؿــ

ــت  مـا  ًًٟلــه  اإلاؿتهل٨ـىن ، ٦ــمــا  حؿــاٖــض  هخـاةـج  الا٢خـغإ  في   مــا٫ ، حؿخسـضم  إلاٗـٞغ ألٖا

ــالمُــت  و  ٣ُــت ، أمــا  في  اإلاجــا٫  الؿُــاس الخسُُِ  للخمــالث  ؤلٖا ي ، ٞــاهــه  ًم٨ــً  اؾخســضام  الدؿـٍى

الا٢خــغاٖــاث  للخهــى٫  ٖلــى  مٗلـىمــاث  ًٖ  مــىا٠٢  الىــازبين  ججــاه  ال٣ًــاًــا  و اإلاـغشخُـً ، و الخسُُـِ  

ــالم  حٗخبــغ  هخــاةـج  الا٢خــغاٖــاث  و زــانــت  الؿُـ ـاؾُــت ، مجــاال  زهبــا  للخمــالث  الاهخســابُــت ، و في  مجــا٫  ؤلٖا

ـالم  اإلاسخلٟــت ، خُـث  حؿخُٟــض  مىـــه  لجــظب  الجمهــىع  ئلحهــا ، أمـا  الخ٨ـىمـاث   و مثُــغا  لـىؾـاةـل  ؤلٖا

ـ  مكــاٖــغ  الٗــامـت  ججــاه  ال٣ًــاًـا  الهــامـت ،  ٦ما  حـؿخســضم   في  ٞدؿخُٟـض  مً  الا٢خــغاٖــاث  في  جدـؿ 

، و في  مجــا٫  البدـث  و الا٢خهــاصًــت   (1)بــٗــٌ  ألاخُــان  لــخدـضًض  بــٗــٌ  اإلاـإقــغاث  الاحخمــاُٖــت  

          .ألا٦ــاصًمي ، جم   الاؾخٟــاصة  مً  ؤلا٢تراٖاث 

ـىث  هٟٗهــا  في  صعاؾــت  الجىــىح ، و خُـث  اؾخســضمذ  في  مجــا٫  الٗلــىم  الاحخمــاُٖــت ، و طل٪  لثبـ            

 1اؾُــت ، و الؿلـى٥  الا٢خهـاصي .اإلاكــاع٦ــت  في  اليكــاٍ ، و اإلاـىا٠٢  الؿُــ
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ـم  مً  الٟــىاةــض  الٗــضًــضة  إلاٗــاًير  ألاصاة  و الخُبـ٤ُ ، ئال  أهــه  لم  ًخم  جــبىحهــا  بك٨ــل                وبالٚغ

واؾـ٘  الــىُــا١  في  نىـاٖـت  الــغأي  الٗـام ، و خخـى  ٖىـضما  ًخم  جبىحهــا ، ٞان  الالتزام  بـهــا  ال  ًخم  بهىعة  

مخُلبــاث  حــىصة  البُــاهــاث  جسخلــ٠  ُٞمــا  بين  الــضعاؾــاث ، و ًم٨ــً  أن  جـامـت ، 
 
و ًـغحـ٘  بــٗــٌ  طل٪  ئلـى  أه

 ًــإصي  ويــ٘  خــض  أصهــى  مً  مٗــاًير  الجــىصة  ئلـى  ج٣ُُـض  اإلاىــاٞؿــت  الا٢خهــاصًــت .

تهــضٝ  ئلـى  ئم٨ــاهُــت  الخد٨ــم  في  ٖــضم  اؾخسـضام  الاؾخُـالٖــاث  و   ئن  اإلاٗــاًير  ألازـال٢ُــت             

هخــاةجهــا  في  ٖملُـاث  زــــضإ  ٦ٛــُــاء  ألوكُــت  أزــغي ، ٦ــمــا  أن  الــمٗــاًير  جــإ٦ــض  ٖــلــى  خــمــاًــت  

ٗــاًير  بــم٣ـانضهــا  و جىُٟظهــا  مً  ٢بــل  وخــضاث  خ٨ــىمُــت ،  الــسهــىنُـت  للـمؿخجُبين،  وحــٗخبــغ  هــظه  الــم

ــت  ج٣ىُــاث  ٢ــاهـىهُــت  لخــأ٦ُــض  ٖــضم  اؾخٛال٫  الاؾخُالٖـاث ،  و ٖـضم  اؾخســضام   و أ٦ــاصًمُــت ، و ججـاٍع

  (1)  .ئحــابــاث  اإلابدـىزين  إلًــظائهم  أو  الخد٨ــم  ٞحهم

 

 

 

   كُاظـي اإلاـىاكف -4

ٞــاث  اإلادؿـىؾــت  ٖىـض  الىــاؽ  ـ و ا٦دكٟذ  وؾــاةــل  ٞىُــت  لخ٣ـضًغ                ــت  الخهـغ أي  مٗـٞغ

ــت  مً  ألاٞـغاص ، ٦مــا  ؾىــغي   اإلاـىا٠٢   حؿدىــض  ئلـى  أؾئلــت  خــى٫  آلاعاء  ، جُـغح  ٖلى  مجمـٖى

 لالؾخماعة.   طل٪  في  اإلادـىع  اإلاسـهو

ـالم  والغأي الٗــام ،  و هــظه  الُــغ١  م٨ملـــت  لــبًٗهــا            لـ٣ُــاؽ  حــمهــىع  وؾــــاةــل  ؤلٖا

٣ــت  لهــا  ئًــجـابُـاتهــا  و ؾلبُــاجــهـا ، ألامــغ  الــظي  ًــضٞــ٘  بــالــبــاخث  ئلــى   الـبٌٗ ، ألن   ٦ــل  َــٍغ

 ـ٘  بين  ٖــضة  َــغ١  وج٣ىُــاث  لخد٣ُــ٤  أهــضاٝ  بدثــت . الــجمـ
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 ماإلادىس  الثاوي ) ألاظالُب  الىمُت  في  كُاط  الجمهىس والشأي الػا

 

   الاظخبُان 

ــت  و اإلاـغةُــت  واإلا٨خـىبــت  ٖلـى    ًــخـى٠٢  هــجــاح              ــالم  اإلاؿمــٖى ٗــالُــت  وؾــاةــل  ؤلٖا ٞو

ـضاص  الـجـضًض  الؾخمـاعة  الاؾخبُـان ، خُـث  ًم٨ـىىــا   الخـهـى٫  مً  زــال٫  جل٪  الاؾخمـاعة   ؤلٖا

ُــت  همـاطج  اإلادـاصزــت  مـغيُت  جًاهي  الىخـاةـج  التي  هدهـل  ٖلحهــا  بـىاؾ ٖلـى  هخــاةـج  

conversation      التي  جى٣ؿـم  ئلـى  اإلا٣ـابلــت  ُٚـغ  الـمـىحهـتentretien  non  directif     و اإلا٣ـابلـت

. و حؿمـى  اإلا٣ـابلــت  ُٚـغ  اإلاـىحهــت  باإلا٣ـابلــت  اإلاٟخـىخــت   entretien  semi-directifههـ٠  اإلاـىحهــت  
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ألنهــا  حكبــه  اإلادـاصزـت  الـدـغة  التي  جخــم  بين  اإلاخ٩لـم    entretien  cliniqueابلــت  الٗـالحُــت  أو  اإلا٣ـ

 و اإلاسـاَـب  وحهــا  لــىحــه . 

 

خُٗــً  ٖلـى  اإلادــ٤٣  الــظي  ًجـغي  اإلا٣ـابلــت  ُٚـغ  اإلاـىحهــت  أن  ًُـغح  مىـظ  البـضاًــت                ٍو

ـضون  أن  هخدـضر  ًٖ   ؾـإالا  عةِؿُــا  ًٖ  ال٣ًُــت  التي  ًىــىي  صعاؾتهــا  مثــا٫ : هـل  جـٍغ

مؿلؿــل  نـغإ  الًُـإ  ؟  خخـى  ٌؿمـذ  للصخـو  اإلاؿخجـىب  مً  زــال٫  طل٪  الؿـإا٫  

 اإلاٟخــىح  بـأن  ٨ًكــ٠  هٟؿــه  بىٟؿــه . 

ههـ٠  اإلاـىحهــت  ٞهــي  م٣ـابلــت  ج٨ــاص  ج٨ـىن  ُٚـغ  خـغة  ألنهــا  ج٣ُــض    أما  اإلا٣ـابلــت             

اإلاؿخجـىب  و جلـؼمــه  بٗـضم  الخـغوج  ًٖ  هُــا١  ألاؾئلــت  اإلاُـغوخــت  ٖلُــه ، بمٗىـى  آزـغ، 

ًدــضزه  ًٖ  مٗه  أن   ًم٨ـً  للمد٤٣  مً  زـال٫  هــظه  اإلا٣ـابلـت  أن  ًُلـب  مً  اإلاد٤٣

ــى شخهُـــت  اإلامثــل  الغةِؿــي  لـظل٪  الـمؿلؿــل  أو  ًـخُـغ١  ئلى   1مدـضص  مً  مدــاوع  الؿِىــاٍع

 

 

 

و ٌؿخـضٖـي  جهمُم  الاؾخماعة  أن  ٌٗمـل  البـاخث  ٖلـى  أن  ًخـسُــل  نـىعة                 

ُــه  البٗـٌ  بالـجـضاو٫   الىخـاةـج  الٟٗلُــت  التي  ًُمــذ  في  الـىنـى٫  ئلحهــا ، و هـظا  مـا  ٌؿم 

ى٢ٗــت ، ٦مـا  أن   هـظه  الخسُلُــت ، و جبـغػ  أهمُــت  هــظه  الـجـضاو٫  في  خهـغ  ؤلاحـابـاث  اإلاخـ

ب  و جدلُــل  الىخــاةـج  ُٞمـا  بٗـض ، هـظا  باإليــاٞــت  ئلـى  أهمُــت   ـغ  ٖملُــاث  الخبـٍى الجـضاو٫  جِؿ 

ً  في  و٢ـذ  واخـض  ٦ـالـدالـت   هــظه  الجـضاو٫  ٖــىـض  صعاؾــت  الٗـال٢ــت  بين  أ٦ــثـغ  مً  مخُٛـٍغ

 2.   (1)ثـال  و الــىـٕى  ) ط٦غ، أهثـى(  الا٢خهــاصًــت  م

                                                           
1
 - Balle Francis, Institutions et publics des moyens d’informations, Paris, Ed. Montchrestien, coll. université 

nouvelle, 1983, P. 472 
2
 - Idem , P. 473. 
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ٖىـضمــا  ًىتهـي  البـاخث  مً  ئٖــضاص  اؾخمـاعة  الاؾخبُــان ، ًب٣ـى  صوع  اإلادـ٤٣               

ـل  هـظه  ؤلاحـابـاث  مً  ٢بـل   م٣خهـغا  ٖلـى  ٣ٞـغة  أو  ؾـإا٫  مً  جل٪  الاؾخماعة ، و ٢ـض  حسج 

 ـظي  ًــأزــظ  الاؾخمــاعة  ئلـى  مىـؼلــه  لئلحـابــت  ًٖ  مسخلـ٠  ألاؾئلــت .                 اإلابدىر  هٟؿــه  ال

     أهــىاع  ألاظئلــت 

 جسًــ٘  ٖملُــت  ئٖــضاص  اؾخمـاعة  الاؾخبُــان  ئلــى  زــالزــت  قـغوٍ  :                

 ٖلـى  البــاخث  أن  ًدـضص  ب٨ــل  ص٢ــت  مًمـىن  ألاؾئلــت .   ًجب  -أ(

 ًجـب  أن  ًُـغح  ألاؾئلــت  بك٨ــل  وايــذ .  -ب(

ب  ألاؾئلــت  خؿـب  ٢ـىاٖــض  مدـضصة .   -ج(
 
 ًجـب  أن  ًـغج

 

     الخدـذًذ  الـذكُم  إلاظمـىن ألاظئلــت  -أ(

لـى  ئزـغ  جدلُــل  ألاحـىبــت  التي  جل٣ُىــاهــا  زــال٫  اإلا٣ـابلــت  ُٚـغ  ًخم  هــظا  الخدـضًض ٖ             

اإلاــىحهــت  و اإلا٣ــابلــت  ههــ٠  اإلاـىحهــت  اللخُـً  حؿب٣ــان  ٧ل  جد٣ُــ٤ ، ٞهمــا  اللخــان  جدـضصان  

اث  التي  جمثــل  بـض٢ــت  الهــضٝ  الخ٣ُ٣ـي  مً  البدـث ، و جم٨ىــان  مً  ئ٢هــاء  اإلا ـىيـٖى

ــت .  ــت  ٨ٞـٍغ  ئحمــاٖــا  أو وحهــاث  هٓـٍغ

   طشوسة  ججىــب  اللبغ  و الغمـىض  -ب(

أن    Alain  Gérard  و آالن  حيراع  Jean  Stœtzelحـان  ظخىجـٌض  ًيبٛـي  في  عأي               

ـض  ، ال  لبـ  ٞحهـا ، ًٟهمهــا  ج٨ــىن  ألاؾئلــت  ص٣ُ٢ــت  واضخــت  مبـاقـغة  بُٗــض ة  ًٖ  ٦ــل  ججـٍغ

ُــت  ٢بـل  ٦ــل  ش يء  .  (1) 1.عأؾــا  أي  ئوؿــان  و مـىيـٖى

                                                           
1
 - Shuman , Howard , contrext  and  contignity  in  survey  questionnaires , Public  opinion  quarterly , 1993 , P. 112. 
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٣ــت  نُــاٚــت  الؿــإا٫ ، ٦مــا  هــى  الخــا٫  في  و جخــى٠٢  ئحــابـ              ـت  اإلابدـىر  ٖلـى  َـٍغ

مً  اإلاؿخجـىبين  ًـىا٣ٞــىن    29 %اإلا٣ــا٫  الخــالي  الــظي  ًخٗلــ٤  بمـىيـٕى  الهجـغة  ئلـى  ٞـغوؿــا :  

ً ، ل٨ـً  ٖىـضمــا  ٣ًضم  الؿـإا٫  بمٟهـىم  اؾخ ً ، ٞــان  ٖلـى  مجيء  اإلاهـاحـٍغ ٣غاع  أولئ٪  اإلاهـاحـٍغ

و ألامــغ  هٟؿــه  ُٞمــا  ًخٗلــ٤  بُـغح  الؿـإا٫  بهُٛــت  ؤلاًجــاب    23 %جل٪  الــيؿبــت  جىـؼ٫  ئلـى  

أو  الىٟــي  بدُــث  ًمُــل  اإلاؿخجـىب  في  الخــالــت  اإلاهــاصٞــت  لهُٛــت  ؤلاًجــاب ، مثــا٫  :  هــل  

٨ــا  في  الــضٞإ  ًٖ  خ٣ــى١  ؤلاوؿــان   في  الٗــالم  ؤلاؾــالمي  ؟ ج٩ىن  ؤلاحــابـــت  أهذ  ج ــض  أمـٍغ ــٍإ

 بىٗم ، أمــا  في  الخــالــت  الثــاهُـــت  اإلاهاصٞـــت  لهُٛــت  الىٟــي ، مثــا٫  :  

٨ــا  في  الــضٞــإ  ًٖ  خ٣          ــض  أمـٍغ ــى١  ؤلاوؿــان  في  الٗــالم  ؤلاؾــالمي  ؟ ٞٛـالبــا  إلااطا ال  جــٍإ

 مــا  ج٨ــىن  ؤلاحــابــت  بــال . 

أمــا  باليؿبـــت  ألهــىإ  ألاؾئلــت  ، ٞهىــا٥  أؾئلـــت  طاث  ئحــابــاث  مٟخــىخــت  و أؾئلـــت               

ُـــان  اإلاٛل٣ـــت  هـي  التي  حؿخسـضم  ب٨ثــغة  في  طاث  ئحــابــاث  م٣ٟــىلـــت ،  ٞأؾئلـــت  الاؾخب

اإلاؿــىخــاث  الٗــاصًــــت  التي  ٣ًــىم  بـهــا  مٗهـــض  )  حــالىب (  و  )  ٞـىعقـي (  ل٣ُــاؽ  الـجمهىع  ،  

 و هــي  حكمــل  أؾئلـــت  مً  الىــٕى  الخــالي  :

ذ  اهــخــســابـاث  آلان..  -  .ٞمً  ؾخيخسبـــه  :  الــمـغقــذ  )  أ ( أم  الــمغقــذ  ) ب (  ؟ .  ئطا  أحـٍغ

.......................  اإلاـغقــذ  ) أ(.................اإلاـغقــذ  ) ب(....................ال  أٖــٝغ

الخأزـُـغ  ٖلـى  و في  أؾئلــت  مً  هـظا  الىــٕى  ، ٣ًــىم  اإلاؿـإو٫  ًٖ  الاؾخبُــان  ب             

ـضه  الصخــو  اإلاؿخجُـب، أمــا  الؿـإا٫  اإلاٟخــىح  ٨ًـىن  ٖــامــا  و ًجُبــه   الازخـبـاع  الــظي  ًـٍغ

 الصخـو  ب٩لمــاجـه  هــى، و اإلاثـا٫  الخــالي  ًــض٫  ٖلـى  طل٪  :
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ــا  في  الٗــام  ال٣ــاصم ؟ و ل٨ـً  ٖىــض  مـاطا  ؾُـدــضر  باليؿبــت  ألؾــٗـــاع  ألاقُـاء  التي  ؾدكخـغيه  -

اؾخسـضام  ألاؾئلــت  اإلا٣ٟىلــت ، ٞــان  مهمــت  ال٣ــاةم  باالؾخبُــان  ج٨ــىن  أ٦ثــغ  ؾهـىلــت ، ٦مــا  

 حٗخبــغ  ؤلاحــابــاث  أ٦ثــغ  ؾهىلــت  في  جدلُلهــا  بٗـض  طل٪.

 

ــاث  الاؾخُـالُٖـت  بــأن  جــغجِب  ألاؾئلـــت  ًـإزــغ  ٖلـى  ئحــابــاث  و ٢ــض  أزبدذ  الــضعاؾـ             

    1اإلاؿخجـىبين  ، ٦مــا  ًخًــذ  طل٪  مً  زــال٫  اإلاثـا٫  آلاحي :

٨ُين  بالخجىُـــض                 في    هــل  ًيبٛــي  ٖلـى  الــىالًــاث  اإلاخدــضة  أن  حؿمــذ  إلاـىاَىحهــا  ألامـٍغ

،  و في  نٟــٝى   46 %،ال   45 %نٟٝى  الجِـل  ؤلاه٩لُـؼي  و الجِـل  الٟـغوس ي  ؟  وٗم : 

 . 61 %، ال ،    31 %الجِــل  ألاإلاــاوي  ؟  وٗم  :  

 ل٨ـً  ئطا  َـغح  طل٪  الؿـإا٫  بخـغجِب  م٣لـىب  جهبــذ  هخــاةــج  ألاحـىبــت  ٧اآلجـي  :

٨ُين  بالخجىُــض  في    هــل  ًيبٛــي ٨ُــت  أن  حؿمـذ  إلاـىاَىحهــا  ألامٍغ ٖلـى  الـىالًـاث  اإلاخدـضة  ألامـٍغ

و في  نٟـٝى  الجِــل  الٟــغوس ي  و ؤلاه٩لُــؼي  ؟   % 74،ال  22نٟــٝى  الجِل  ألاإلاــاوي  ؟  وٗم 

 .  54 %،ال  40 %وٗم  :  

 

م  اؾخمــاعة  الاؾخبُـان  أن  ًـ٨ٟــغ  حُـضا  في  َبُٗـــت  ؤلاحــابــاث  ٦مــا  ًجـب  ٖلـى  مهم               

ــه  ٣ًخًــي   ـض  أن  ًدهــل  ٖلحهــا مً ألاشخــام  اإلابدـىزين ، ٞــاطا  ٦ــان  مـىيـٖى التي  ًــٍغ

اإلاؿخجــىب  ئال  إلحــابـــت    أحــىبــت  مدــضصة ، ٞٗلُـــه  بــىيــ٘  أؾئلــت  خخـى  ال  ًٟؿــذ  اإلاجــا٫  أمــام

ال (  و ئطا  ٦ــان    -وٗم  أو  ال ، مثــا٫  :  هــل  حؿخمــ٘  ئلــى  ؤلاطاٖــت  ؟  )  وٗم  :واخــضة   

                                                           
1
 - Ibid , P. 113. 
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ــا  مً  الخدٟــٔ  ئػاءه،  ٞٗلُــه   اإلاـىيـٕى  خؿــاؾـا  بدُث ًم٨ً للمؿخجــىب  أن  ًبـضي  هــٖى

ــت  أ٦بــغ  للمبدــىر  مثــا٫  :  مــا عأً٪  في  بــغهــامج  الـضعامــا بُــغح  أؾئلــت  مٟخــىخــ ُــاء  خــٍغ ت  إٖل

  1؟

٣ــت                و بسهىم  جهمُم  اؾخمــاعة  الاؾخبُــان  و ٦ُُٟـــت  ئٖــضاصهــا  ًم٨ـً  اٖخمــاص  َــٍغ

٤ ( .     الصجـغة  اللٛـىٍــت  التي  حؿمــذ  بـابـغاػ  أحــؼاء  م  سخلــ٠  الٗىــانــغ  )  أهٓــغ  الك٨ــل  اإلاـٞغ

 هـل  جمل٪  مـظًـاٖـا  ؟

 

 وٗم                    ال                                          

 

 هـل  حؿخم٘  ئلـى  بغهامج  ٖالم  الضعاما              

            

                                

  

 وٗم                     ال                                          

 مـا عأً٪  في  البرهامج  ؟    إلااطا  ال  حؿخم٘  ئلـى  البرهـامج ؟                                   

 ألهجي  مكٛى٫  حضا   -حُض                          -

 ٢ذ  البث  ٚير  مىاؾبألن  و   -مخىؾِ                      -

 ألهجي  ال  أٖٝغ  هظا  البرهامج  -عصيء                         -
                                                           

1
      :،ص:>>3، القاهرة ، مكتبة وهبة ،  االجتماعيأصول  البحث  عبد  الباسط  محمد  حسن ،  
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  اخخُــاس  الاظخبُــان  كبــل  اظخخــذامــه 

بم٨ــان ، ئحــغاء  ازخبـاع  الاؾخبُــان  ٢بــل  اؾخســضامــه  ٖلـى  هُــا١    مً  ألاهمُـــت             

واؾــ٘ ، ٨ٞثُــغا  مـا  ًخبُــً  أن   ألاؾئلـــت  بٗــض  ازخــباعهــا  ج٨ــىن  ٖؿُــغة  الــٟهـم ، ٚــُــغ  واضخــت  

ـم  أهــهــا  جبــضو  واضخــت  ٖىض  ٦خــابتهــا . و ٖلى  طل٪  ٞهــظه  ألاؾئلــت  جــإصي    اإلاًمــىن ، ٚع

 باإلاؿخجُبُــً  ئلــى  أ٨ٞــاع  و آعاء  ُٚـغ  مخٗل٣ـت  بمـىيـٕى  الاؾخبُــان  و الؿــإا٫ .

و ًم٨ــً  أن  جىيــ٘  ألاؾئلـــت  جدذ  الازخباع  للخٗــٝغ  ٖلى  مثــل  هـظه  الُٗــىب  بمدــاولتهـــا  مــ٘   

٣ـــت  ٌؿخُُـــ٘  اإلاكـٝغ  ٖلـى  البدـث  الخٗــٝغ  ٖلــى   حمــاٖــت  ممثلــت  مً  الىاؽ ، و بهــظه  الُــٍغ

م٨ــً  أن  ًــىيــ٘  الؿــإا٫  في  أق٨ــا٫  مخٗــضصة  للــىنــى٫  بــه  ألاؾئلـــت  التي  ٌؿــاء  ٞهمهــا ، و ً

ئلــى  أًٞــل  الهُــٜ  التي  ٨ًخبهــا ، ٦مــا  ًم٨ــً  في  مــغخلــت  الازخبــاع ئٖــاصة  جــغجِب  ألاؾئلـــت  

  1.للـىنـى٫  بها  ئلـى  أًٞــل  جخــاب٘  مى٣ُـي

   ئداسة  البدــث 

ًجـب  أن  ًخــأ٦ــض  اإلاكــٝغ  ٖلـى  البدـث  بأن   الــظًً  ٌــٗــاوهىهــه  في  ٖملُـــت  الاؾخبُــان               

مــضعبــىن  في  ٖملهم  ، ٦ــظل٪  أن  ٣ًــىم  باإلقــغاٝ  ٖلحهم  أزىــاء  حمــ٘  البُــاهــاث  ، ئط  أن   

لـــت  ًم٨ــً  أن  ج ٟؿــض  البدــث  خخــى  و لـى  ٦ــاهذ  ألاؾئلــت  و الخسُُـِ  للبدـث  اإلا٣ــابلـــت  الهــٍؼ

 مد٨مــا و  ص٣ُ٢ـا . 

ٗــل  أهم  اإلابــاصب  الهــامــت  و ألاؾـاؾُــت  هي  أن  ًخٗلـم  اإلاــالخـٔ  ٦ُُٟــت  ٖـضم                و ل

هــظا  ٌٗىـي  ججىـب  الخٗبُــغ  بالىٟـي  أو   الخأزير  ٖلى  ئحـاباث  الىـاؽ  الـظًً  ًخم  اؾخجـىابهم ، و 

 ؤلاًجــاب  ٖلـى  أي  ش يء  ٣ًـىلــه  اإلاؿخجُـب . 

                                                           
1
 .;7، ص   ;>>3، القاهرة ، دار  المعارف ،  البحوث  اإلعالمية  :  دراسة  في  الكم  و الكيفنادية  سالم ،  - 



 مؼبىغت خاصت بذسوط:                                                     ملُاط الجمهىس والشأي الػام  - ماظتر 

 

 

 

  حمــؼ  البُــاهــاث  الىمُت 

و جخم هظه الخــُــىة  ٖلـى  مـغخلخين  ، ألاولـى  و حؿخســضم  ٞحهــا  اؾخمــاعة  الخدلُل               

ـت  ب٨ـل  وز٣ُــت ، و اإلاـغخلــت  الثــاهُـــت  هـي  جهيُـ٠  الاؾخمــاعاث  ئلـى  لجمــ٘  البُـاهــاث  الخــانـ

ــاث  َب٣ــا  لؤلؾــاؽ  الــظي  ًــغاه  البـاخث  :    مجمـٖى

ُٛـــت   ــاث  في  الجـضاو٫  الخَٟغ ــٜ  هــظه  اإلاجمــٖى )  مهضع /  ٞئـت / ػمً / .....ئلخ (  زم  جَٟغ

جهيُــ٠  ٖلـى  خــضه ، و طل٪  لدؿهُل  اؾخســغاج  الىخــاةــج  و ٖـغيهــا  بــاخــضي    الخــانــت  ب٨ــل

اإلا٣ٟـىلــت  حؿخســضم  ٖــاصة  للخهـى٫    .             و أؾئلــت  الاؾخبُــان (1)  1.الُـغ١  ؤلاخهــاةُــت

 ٖلـى  مٗلــىمــاث  ع٢مُــت  مثـل  الؿً  و الجيؿُـــت  مثــل  )  هــل  جمل٪  عاصًى  ؟ ( . 

ئن   اؾخســضام  أؾئلــت  م٣ٟلــت  و مٟخــىخــت  في  جــغ٦ُــب  الاؾخبُـان  ٌٗخبــغ  أمــغا  ٖــاصًــا              

ُـب  ٖلحهــا  اإلاؿخجُــب  ب٩لمــت  وٗم  أو  ال ، جدبــ٘   ، و ٖلـى  ُــل  اإلاثــا٫  ، ٞــان  ألاؾئلـــت التي ًجـ ؾب

ٓــً  طل٪  ؟  ٖــاصة  بالؿــإا٫  الخــالي  :  إلاـاطا  ج

ب  اإلاؿخجُــب  في  الخٗــاون               ٣ــت  جــٚغ جــب  أن  ٨ًخــب  الاؾخبُــان  بُـٍغ في     هــظا ، ٍو

ــب  اإلاــىيــىٖــاث  و ألاؾئلـــت  اإلاسخلٟـــت 
 
 ؤلاحــابـــت  ، و أن  جــغج

ًــل  ٖــاصة  الاهخ٣ــا٫  مً  الؿــإا٫   بدخــابــ٘  مى٣ُــي  في  الاهخ٣ــا٫  مً  ؾــإا٫  ئلــى  آزــغ  )  ًٟ

ٗــام  ئلـى  الخــام (  ( . 1) 2ال

مـغاٖـاتهــا  في  جهمُم  الاؾخمــاعة  و  ألاؾاؾُــت  التي  ًيبٛــي  ــىاٖــضوهىــا٥  بٗــٌ  ال٣            

 ئٖــضاص  ألاؾئلــت  :
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و بؿــاَـتهــا ، ٞـال  ًيبٛــي  مثــال  اؾخسـضام  ال٩لمــاث  الٛــامًــت  و طاث    طـىح  ألاظئلـــت و  -1

صة ، بـل  ًجــب  اؾخســضام  ال٩ل مــاث  الـىاضخــت  البؿُُــت  خخـى  ًٟهمهــا  أ٢ــل  اإلاٗــاوي  اإلاخٗــض 

 الىــاؽ  خٓا مً  الخٗلُم . 

ـبًجـــب    -2
ّ
أو  ؾُــاؾــاث  مــُٗــىـت  أو  شخهُـاث    ؤلاشـــاسة  ئلى  أفىـــاسال٨ـاجــب  ،   أن  ًخــجىـ

ـى  ُــً  ألؾئلخــه   ٌٗـٞغ ت . بُٗجهــا ، ئال  ئطا  جأ٦ــض  أن  اإلاؿخجُب  ن  هــظه  ألاقُــاء  جمـام  اإلاٗـٞغ

ــت ، ٞاطا  اخخـىي    ًجــب  أن  ًىــىن  العـإاٌ  كصُــشا  -3 ختى  ٌؿهــل  ٞهمــه  ٖلـى  وحــه  الؿـٖغ

٫  مً   لخين  أو  زـالر ، ٞان   اإلاؿخجُب  ؾُيؿــى  ٚـالبـا  الجـؼء  ألاو  الؿـإا٫  ٖلـى  حملخين  َـٍى

 ٣ٞـِ  ٖلــى  ال٩لماث  ألازُــغة  مً  الؿإا٫ .   الؿـإا٫  و ؾُجُب

 ألاؾئلـــت  التي  حكخمــل  ٖلـى  و٢ــاتــ٘  شخهُــت  أو  مدــغحــت .  ًجب  جدــاش ي  -4

أو  مــا  ٌؿمــى  بــ٨ــلمــاث  الخأزير  و الكهــغة ،   ًيبغــي  غــذم  اظخػمــاٌ  اليلمــاث  الػــاػفُــت  -5

ُــت  و اججــاه  ؤلاحــابــت  ٖلـى  الؿــإا٫ .   ألن   هـــظه  ال٩لمـاث  ؾـٝى  جــإزـغ  ٖلـى  هــٖى

 ب٣هــض  يمــان  صخـت ؤلاحابـت  ٖلى  أؾئلــت  أزغي .   ئطــافــت  أظئلــت  للمـشاحػـت  -6

٦ـضلُل  أمــام    البـاخث  بـىطـؼ  الخػلُمــاث  الخــاصــت  بملء  اظخمـاسة  الاظخبُان  أن  ًلـىم  -7

 .    (1)ال٣ــاةم  بهــظا  الٗمــل 

   اظخخــشاج  الىخــاةــج  و غـشطهــا  ئخصـاةُــا 

   ئحــشاء  اخخبــاس  الثبــاث  و الصـذق 

و ٌٗىــي  الثبــاث  يـغوعة  الــىنـى٫  ئلــى  اجٟــا١  ٦ــامــل  في  الىخــاةــج  بين  البــاخثُـً               

ــالمُـــت  ، و هٓــغا  ألهــه  مً   الــظًً  ٌؿخســضمــىن  هٟـ  ألاؾــ  و ألاؾــالُب  ٖلى  اإلاـاصة  ؤلٖا

ــل  مً  الىــاخُــت  الٗملُــت ، ٞــاهـــه  ًجب  جدــضًض  خــض  أصهــى  الهٗب  الــىنــى٫  ئلــى  اجٟـا١  ٦ــام

 مً  الاجٟــا١ ، ٌٗخبــغ  صلُــال  ٖلـى  زبــاث  ؤلاحــغاءاث  و الىخــاةــج .

٣ًهــض  بالهــض١ ، الخــأ٦ــض  مً أن  ألاصاة  ج٣ِـ  ٞٗــال مــا هــى مــغاص  ٢ُــاؾــه،بدـُث              

جًمــً ٖــضم حؿــغب الخديزأو الخُــأ ئلــى أي مــغخلـــت مً  اإلاــغاخــل  جــإزــغ في نــالخُــت ألاصواث 

 1اإلاىهجُـــت للٗمل وبالخالي  اعجٟــإ مؿخــىي  الث٣ــت  ٞحهــا. 
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 خــاةــج .و حٗخبــغ  اإلا٣ــاعهـــت  مــ٘  مٗــاًير  زــاعحُـــت  صلُال  للخأ٦ــض  مً  نــض١  الى

 

    ـش  الخفعُـش  و الاظخــذالٌ  و هخــابــت  الخلــٍش

ألازُــغة  التي  ًجـُب  ُٞــهــا  البـاخث  ٖلــى  ٦ــل  الدؿـاؤالث  اإلاــغجبُــت    و حٗخبــغ  اإلاــغخلــت             

غ  بملخــو  وايـذ  ًٖ  اإلاك٩لــت  مــىيٕى   بأهــضاٝ  الــضعاؾــت ، و ٚــالبــا  مــا  ًىتهــي  الخ٣ـٍغ

 . (1)الىخــاةـج الاؾخبُان  و هدُجــت  بدثهــا  و مـضي  ال٣ــىة  و الًٗــ٠  في  هــظه  

 

ــالم  جُبــ٤  ُٞــه  الُــغ١  الٗلمُــت  للبدـث ، ومً  زم                ئن  ٢ُــاؽ  حمهـىع  وؾــاةــل  ؤلٖا

ٞـال  جىٟــغص  هــظه  ال٣ُــاؾــاث  باؾخسـضام  أهىإ  مً  الُٗىــاث  ال  حؿخســضم  في  بدـىر  أزــغي ، 

ا  جىــاؾب  أهــىإ  و الصخُـذ  أن  هــظه  ال٣ُـ
 
ـاؾــاث  ٢ــض  جىــاؾبهــا  أهــىإ  مً  الُٗىــاث  أ٦ثــغ  ممـ

٣ــا                (1) 1أزـغي  مً  البدــىر و ٨ٌٗـــ  الاهخمــام  اإلاخـؼاًــض  بًغوعة  ازخُــاع  الُٗىــت  ٞو

جخٗلـ٤  ب٣ًُــت  مىهجُــت  في  ٚــاًــت  ألاهمُــت ،   لل٣ــىاٖــض  الٗلمُــت  و اإلاىهجُــت  الــض٣ُ٢ــت  أؾبــابــا

و هـي  ٢ًُــت  الخٗمُم ، أو  الاهخ٣ــا٫  مً  الجـؼتي  ئلـى  ال٩لـي ، ٞىخـاةــج  ال٣ُاؽ مـاهـي  ئال  

غة  م٣ـىالث  ٖــامــت  ًٖ  الجمهـىع ، أو  اإلاجخمـ٘ ، بىــاء  ٖلـى  مٗلـىمـاث  مـأزـىطة  مً  ُٖىــت  نُٛــ

مً  أٞـغاص  هــظا الجمهـىع ، أو  اإلاجخمــ٘  ألانلي ، وهــظا هى مدىع الى٣ــض  الــظي  ًــىحــه  ئلــى  

 ٢ُـاؽ  الجمهــىع ، ٞمً  هــإالء  

ـغة   ، ومــا  زهــاةو  هــإالء  ألاٞــغاص ؟ و ٦ُــ٠  
 
ألاٞــغاص  الــظًً  اٖخبــغث  آعاؤهم  ممثلــت  و مٗبـ

  2لحهـم  الازخُــاع ؟ و٢ــ٘  ٖ

مً  هــىــا  حــاء  اهخمــام  البــاخثين  و الـمخسههين  في  الٗلـىم  الاحخمــاُٖــت ، بمٗــالجــت               

غا  في  أؾالُــب  اإلاٗــاًــىــت  و  الجـىاهب  اإلاىهجُــت  في  مجـا٫  الُٗىــت ، و أٞـغػ  هــظا  الاهخمــام  جُـٍى

غهـا ، بـل  امخــض  الاهخمــام  ئلى  ابخ٨ــاع  أؾــالُب  ٖلمُــت  في  ابخـ ـ٨ــاع  أهــىإ  مــً  الٗــُىــاث  أو  جُـٍى

ُــت  الُٗىــت  و جمثُلهــا.      و ٖملُــت  حؿــاٖــض  ٖلــى  ٖكــىاة
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ين  أؾــاؾُين             ٗـذ  مٗٓم  اإلاهـاصع  الٗلمُــت  ٖلى  قـَغ ًجـب  جــىاٞغهما  في    و٢ـض  أحم

الُٗىــت  الجُــضة ، و همــا  :  أن  ج٨ــىن  الُٗىـــت  ممثلـــت    للمجخمــ٘  ألانلي ، أي  ج٨ــىن  قــاملــت  

لجمُــ٘  زهــاةو  اإلاجخمــ٘  ألانلـي  أو  أ٦بــغ  ٢ؿِ  مجهــا ، و هــظا  ًلــؼم  البــاخثــين  أن  ًدــضصوا  

ُىــت  الــظي  ًخم  سخبه مىــه ، و أن  ًهٟــىه  ونٟــا  ص٣ُ٢ــا  قــامـال ، و الكـٍغ  مجخمــ٘  الٗ

ــت  في  الازخُاع  ختى  ال  ٣ًــ٘   الثــاوي  :  أن  ج٨ــىن  لـىخـضاث  اإلاجخمــ٘  ألانلـي  ٞــغم  مدؿــاٍو

  1.ؼ  البــاخث  الــظي  ًخجــاهــل  هــظا  الكــٍغ  في  قبهــت  الخدُــ

 

ـب  ًٖ   طل٪  ٣ًــى٫  "  باولي            "  ئهىا  وؿخُُــ٘  الخهــى٫  ٖلـى  هخــاةـج  حُـضة  ٦مــا  هٚغ

ــ٤  أزــظ  الُٗىــاث ، و الهٗـىبــت  الــىخُضة  هــي  في  الخــأ٦ــض  مً  أن  ٦ــل  شخــو  له   َــٍغ

أن  جــىاحــه  البــاخثين   .  والهٗـىبت  التي  ًم٨ــً (1)الــٟـغنــت  هــٟؿهــا  في  الاقخمــا٫  في  الــٟدـو  

هــي  أهــه  بٗــض  التزامه  بازخُاع  الُٗىــت الجُــضة  بكـغوَهــا  الؿــاب٣ــت ، ًم٨ــً  أن  ًــىاحــه  

مك٩لــت  مً  هــٕى  آزــغ ، و هي  ئًجــاص  أٞـغاص  الُٗىــت  و م٣ــابلتهم ، ٟٞي  آلاوهت  ألازُـغة  هجــض  أن  

ؾخجـابــت  لالؾخُـإل  أزـظث  في  الخىــا٢و ، و هــظه  الخ٣ُ٣ُــت  في  مىتهـى  الخُـىعة مٗــضالث  الا 

ً  ججمٗــاث  للغأي  جبٗــا  لل٣ــىاٖــض  اإلاٗـغوٞــت  ٌٗىــي  الالتزام  الهــاعم   ، خُـث  أن  ج٨ـٍى

خُــأ  اإلادخمــل  في  أزــظ  الُٗىــت " .  باحـغاءاث  أزــظ  الُٗىــت ، خخـى  ًم٨ــً  ج٣ـضًـغ  "  مؿــاخــت  ال

ٖــضًضة ، مجهــا  "  ؤلابضا٫ "  ألٞـغاص  الُٗىــت  و  و إلاـىاحهــت  هــظه  اإلاك٩لــت ، ابخـضٕ  البــاخثــىن  َغ٢ا

 . (2)  2.هـظا  أًٞــل  مً  الىنى٫ ئلى خُـغة ، هدُجــت  زُـأ  في  أزـظ  الُٗىــت

ـم  مً  الـخ٣ــضم  الـظي  َــغأ  ٖـلى  َـغ١  ازـخُــاع  الــُٗىــت  و الا٢خىـإ  و ٖـ                 لـى  الــٚغ

بأنهــا  ألاصاة  اإلاالةمــت  جمـامــا  للبدـث  إلاـا  جخمخــ٘  بــه  مً  مـؼاًــا  أ٦ثــغ  مً  ألاهــىإ  ألازــغي  

لىٓــغي  مـا  ػا٫  مؿخمـغا خــى٫  حــضوي  أًــت  ُٖىــت  و اإلاؿخســضمــت  في  اإلاؿــذ ، ئال  أن   الجــض٫  ا

ٞــاٖلُتهــا  في  جمثـُـل  اإلاجخمــ٘ ، ٞالُٗىــت  ماهي  ئال  أ٢لُـت  مً  ألاٞـغاص  جمىــذ  في  ال٣ُــاؾــاث  خــ٤  
                                                           

، القاىرة،اجمللة  االجتماعية  القومية  ، ادلركز  القومي  للبحوث  االجتماعية  و  لرأي  في  احد  استطالعات  الرأي  العاماستطالع  لناىد  صاحل ،  - 1
 11، ص.   0883اجلنائية ، اجمللد  احلادي  و الثالثون ، العدد  األول ، يناير  

2
 .104، ص.  0883، القاىرة ، دار  ادلعرفة  اجلامعية ،  ، تصميم  و تنفيذ  البحث  العلميغريب  سيد  أمحد  - 
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٣ــت  ٖــكــىاةُــت ،و جمثُــل  الــمجخمــ٘ ، باإلياٞـت  ئلـى  أن  هــظه  ألا٢لُــت  جم   ازخُــاعهــا  ب ــُــٍغ

 .          (1)٢ــض  جــإصي  ئلـى  اؾدبٗــاص  بٗــٌ  الٗىــانغ  مً  اإلاجخمــ٘  ألانلي  . الٗكىاةُـت

 

جــجــغي  ٢ــُــاؾــاث  الــجمهــىع  اٖــخمــاصا  ٖــلـى  اؾـخمــاعة  الاؾـدبـُــان  ، و ٢ـض  جيبــه  مٗٓـم               

ً  اؾخمــاعة  حمــ٘  البُــاهـاث ، و البـ ـاخثين  في  مجــا٫  البدــىر  الاحخمــاُٖــت  ئلــى  أهمُــت  ج٨ــٍى

٣ــت  مــالةمــت  خخــى  جٟي  بالٛـغى  مً  ويٗهــا.  نُــاٚــت  أؾئلتهــا و جغجُبهــا  بُــٍغ

 

م  مً  طل٪ ، ٞــان   هىــا٥  ٖــ              ضصا  مً  اإلاكــا٦ــل  و ألازُــاء  اإلاىهجُــت  التي  و ٖلـى  الـٚغ

ـه  الىخــاةــج  التي  ًخم  الخهــى٫   ًم٨ـً  أن  جخًمجهــا  الاؾخمــاعة ، و التي  جــإصي  بالخالي  ئلـى  حكـٍى

 ٖلحهــا ، ومً  ألازُــاء  الكــاتٗــت  في  بىــاء  الاؾخمــاعة  

ـاٚــت  ألاؾئلــت ، خُث  ًخم  ويــ٘  أ٦ثــغ  مً  حؿــاؤ٫  في  ؾــإا٫  واخض  )  ما  ًخٗلــ٤  بهُـ           

مثــا٫  :  هـل  ًص   أن  وؿمــذ  للمكــاهـضًً  لؤلٞالم  الؿِىماةُــت  جدذ  ؾً  الؿـابٗــت  ٖكــغ  

ـا  أن  الٗبــاعاث  و أن  ٌكــاهـضوا  أٞــالم  ٖىـ٠  أو  أٞــالم  طاث  مكــاهــض  ٞــاضخــت  ؟ (  ٦مـ

ـى  -ال٩لمــاث  اإلاؿخســضمــت  في  أؾئلــت  الـغأي  حُٛــغ ، و لى  بيؿبــت  يئُلــت ، جـغ٦ُــؼ  الــغأي  اإلاِٗ

 .    (2) 1.في  ئحــابــت  مــا 

ا  بك٨ــل  مـا  في  ٞازخُاع  نُٛــت  الؿــإا٫  وازخُـاع  بـضاةــل  ؤلاحـابــت  ًــإزـغ  ٦ـل  مجهمــ             

أن  الىـاؽ  ئطا  مـا  وا٣ٞىا    Schumanالخدلُـل  الجهـاتي  لئلحــابــت ، ٣ٞـض  ال خٔ  "  قـىمـان "  

ــاع  اإلاـىيـٕى  بـضازلــه  ألاؾئلــت ، و ًدــاولــىن  بك٨ــل   ٖلـى  ئحــغاء  الخـىاع  ٞـانهم  ٣ًبلــىن  ؤلَا

ـاع .   حــاص  الٗمــل  يمــً  هــظا  ؤلَا

٦ـثــغ  اهــدكــاعا  في  الاؾخسـضام  و و ٢ـض  اجــجــه  البــاخثـىن  ئلـى  ازخُــاع  نُــٜ  ألاؾئلــت  ألا         

هـي  نُٛــت  الؿــإا٫  اإلاخــىاػن  و الـظي  ًثُــغ  أخــض  البـضاةـل  في  م٣ــابـل  آلازـغ ، مثــا٫  : ًًٓ  

بٌٗ  الىــاؽ  أن  الغحــا٫  و اليؿــاء  ًجب  أن  ًــ٨ــىن  لهم  صوع  مدؿــاوي  في  اإلاجخمــ٘ ، بِىمــا  

ي  آلازغون  أن  اإلاـغأة  م٨ـانهـا  اإلاىـؼ٫ ، ٞمـا  ٢ىل٪ ؟  في  مثــل  هــظه  الخـاالث  ًجـب  أن  ًخـم  ًـغ 

                                                           
1
 - M.Haralambos  and  M.Holborn.Sociology . Themes  and  Perspectives  Third. Edition. Harper  collins , London. 

1991. P. 721.    
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ازخُــاع  البـضاةــل  اإلاخـىاػهــت  بٗىــاًــت ، للخأ٦ــض  مً  أنهــا  م٣ــابلــت  بالك٨ــل  الصخُـذ  و ج٣ــ٘  في  

ًدـضر  طل٪ ، ٣ٞــض  ًىتهـي  ألامـغ  ئلـى  ج٨ـىًٍ  أؾئلــت  الُـٝغ  آلازـغ  اإلاـىاػي ، ٞــان  لم  

 .            (1)مىٟهلــت  أو  ازخُــاع  بـضًـل  زــالث  ٣ًــ٘  في  اإلاىخهــ٠  

ومً  اإلاكــا٦ــل  التي  ًخٗـغى  لهـا  بىـاء  الاؾخمـاعة ، جًمُجهـا  لؤلؾئلــت  مدـضصة  الجهـاًــت               

أو  ألاؾئلــت  ُٚــغ  مدــضصة  الجهـاًــت ، خُـث  ٦ثـغ  الجـض٫  خـى٫  مــا  ئطا  ٦ــان  ٖلـى  وايٗـي  

دــضصة  أو  ُٚــغ  اإلادـضصة ، و ٢ـض  جم  جهُٟــت  الخــالٝ  ؤلا٢تراٖاث  أن  ٌؿخسـضمــىا  ألاؾئلــت  اإلا

ــت  لبـاخثي   مىظ  أمــض  ًجٗــل  ألاؾئلــت  طاث  الجهـاًــاث  اإلادـضصة  هي  الازخُــاع  الـظي  لــه  ألاولٍى

ً  و الاؾخُـالٖـاث ، ومً  أؾبــاب  هــظا  ال٣ـغاع  ٦ــىن  ألاؾئلــت  اإلادـضصة  ؾهلــت  لئلل ٣ــاء  و الخضٍو

الخدلُــل  ًٖ  ألاؾئلــت  اإلاٟخـىخــت  ، ئال  أن   خ٣ُ٣ــت  ألامــغ  أن  جًُٟــل  ألاؾئلــت  اإلادــضصة  لم  

ًأث  ألؾبــاب  مىهجُــت  جل٣ـى  بالكـ٪  خــى٫  ٢ـضعة  ألاؾئلــت  ٚير  اإلادـضصة  ٖلـى  ٢ُــاؽ  مـىا٠٢  

بُــت  عاسخــت  بك٨ــل  ص٤ُ٢ ، لــظا  اججـ غ  ٢ــاٖـضة  ججـٍغ ـه  ٖـضًض  مً  البـاخثين  ئلـى  اإلاىـاصاة  بخُــٍى

 .   (2)لخضُٖـم  ٢ــضعة  ألاؾئلــت  اإلاٟخــىخــت  ٖلــى  ٢ُــاؽ  الجمهــىع 

أن   –بىيـىح  –جــىحــض  مك٩لــت  أزــغي  جخٗلـ٤  باإلابدـىزين ، خُــث  أْهــغث  ألابدــار              

الىــاؽ  ٨ًـىهـىن  عاٚبُـً  في  ئبــضاء  آعاء  في  أمـىع  مــا  خخـى  ٖــىـضمــا  ال  ٨ًــىن  لـضيهم  أي  

أخــ٨ــام  ٦ــاُٞــت  أو  مــىا٠٢  مخٗل٣ــت  بهــظه  آلاعاء ، و هـظا  مـا  ًُلـ٤  ٖلُــه  آلاعاء  الـؼاةٟــت ،و ٢ــض  

أن  مٗٓـم  آعاء  اإلاؿخجُبُـً  لالؾخُـالٖـاث  ُٚـغ  زــابخــت      Converseو حـض  "  ٧ىهٟغؽ "   

جمـامـا ،  ٞبـضال  مً  ئُٖــاء  ؤلاحــاباث  هٟؿهــا  في  أؾئلــت  الــغأي  هٟؿــه ، جدــى٫  مٗٓم  الىــاؽ  

ؾُــت ، ٣ٞـض  ًــأزـظ  ًٖ  آعائهم ، ٦مـا  وحــض  أن   اإلاؿخجُبين  ُٚـغ  مخىــاٚمين  في  عؤٍتهم  الؿُــا

 ٦ثُـغون  اججـاهـا  مخدـغعا  في  أخــض  ال٣ًــاًــا  زم  ٌٗبــغون  ًٖ  هٓـغة  مخدٟٓــت  في  ٢ًُــت 

بُــت  ئلـى  أن  وؿبــت  ال  بــأؽ  بها  مً  اإلاؿخجُبُـً  حٗبـغ   أزــغي ، و ٢ــض  أقــاعث  صعاؾــاث  ججـٍغ

اةــل  لِؿــــذ  لـضيهم  مٗـلىمـاث  ٖىــهـا ، أو  لم  ٌُٗـىهــا  ٢ــضعا  مً  ًٖ  وحهــاث  هٓــغ  في  مؿــ

 .    (1)  1.الخ٨ُٟــغ  ٢بــل  طل٪

                                                           
1
 -1)-  John  G. Geer , do  Open – Questions  Measure « Salient  » issues. Public  Opinion  Quarterly , Vol  

55 , N° 3 , The  American  Association  of  Public  Opinion . Research , USA , 1991 , PP.360. 
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و الـىا٢ــ٘  أن  ئًجــابُــاث  اؾخمــاعة  البدث  وؾلبُــاتهــا  مـىيـٕى  مثــاع  في  مىـاهـج               

ـم  طل٪  جب٣ـى  الاؾخمــاعة  باٖخبـاعهــا  أهـم  البدذ  الاحخمـاعي  و أصواجــه  مىـظ  ٞ لــت ، و ٚع خــغة  َــٍى

أصاة  بدثُــت  مخبٗــت  في  ٢ُــاؾــاث  الجمهـىع ، بمـا  جخمُــؼ  بــه  مً  ممُــؼاث  ٚـالبــا  ال  جخــىاٞــغ  في  

 أًــت  أصاة  بدثـُــت  أزـغي.

 

    جدلُـل  البُــاهــاث 

 

و حٗــض  آزـغ  زُـىة  مً  زُـىاث  ٢ُــاؽ  الجمهــىع ، وهـي  جدلُــل  البُــاهـاث  التي  جم               

ــالم ، و هـي   حمٗهــا  مً  الجمهـىع  و جهيُٟهــا  جمهُضا  لٗـغيهــا  و وكـغهــا  ٖبــغ  وؾــاةل  ؤلٖا

ُـث  حؿخســضم  في  هــظه  اإلاـغخلــت  أؾــالُب  و مٗـامـالث  مـغخلــت  لهــا  مكـا٧لهــا  و ُٖـىبهــا  أًًــا  ، خ

ل  الىخــاةج  ال٨ُُٟــت  ئلـى  هخــاةـج  ٦مُــت ، و هــى  اججــاه  مـىيــ٘  زــالٝ  بين   ئخهـاةُــت  لخدـٍى

ــاث  الٗلـىم  الاحخمـاُٖـت  و مـضاعؾهـا    .      (1)هٓـٍغ

ـي  ال  ٌٗـخـغيـىن  ٖلـى  ؤلاخهـاةُــاث  في  خـض  طاتهـا ، ول٨جهم  ٞأصخــاب  الاججــاه  ال٨ُٟـ

لُــت  التي  ٣ًـىم  بهــا  البــاخثــىن  أصخـاب  الاججـاه  ال٨مـي ، خُـث   ٌٗخـغيــىن  ٖلى  ألاٞٗــا٫  الخــأٍو

  ٣ًـىمـىن  ببخـغ  الـىا٢ــ٘  لُخمـاش ى  مـ٘  اإلاٗـالجــت  ؤلاخهاةُــت ،          

٦مـا أنهم  ًـظهبــىن  ئلـى  أن   ؤلاخهـاةُــاث  جهل   بك٨ــل  أًٞـل  في  ئَـاع    مخـىؾـِ               

ــاع  نُٛــغا  حضا ، وهـي  جسٟــي  ٦ثُــغا    ه  ئطا  ٦ــان  ؤلَا في  ٦ـل  مً  الؼمــان  و اإلا٨ـان ، ٞهـي  حــكـى 

ـاع  قـضًض  الاحؿ  ــإ.ٖىـضمــا  ٨ًـىن  ؤلَا

    

 

- 
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 اإلادىع  الثالث    ألاؾالُب  ال٨ُُٟت  في  ٢ُاؽ الجمهىع والغأي الٗام

ئطا  ٦ــاهذ  ٢ُـاؾـاث  الجــمهــىع  ال٨مُــت  ٧االؾخبُــان  تهــضٝ  ئلـى  ٢ُـاؽ  الاججــاهــاث               

الــٓــاهــغة  لُٗىــت  ممثلــت  للجمهــىع  ، خُـث  جخـدـضص  وؿبــت  جـىػَـ٘  الاججـاهــاث  اإلاسخلٟــت  بين  

ظه  ال٣ُـاؾــاث  في  الاحؿــإ  ال٨مي  ، جٟخ٣ضه  في  ال٨ُُٟـــت  و هــظا  الجمهــىع ، ومـا  جد٣٣ـــه  هــ

الكـضة  و الٗمــ٤ ، لــظا  ٞان  الُــغ١  ال٨ُُٟــت  حؿخســضم  لل٨ـك٠  ًٖ  مـضي  ٢ـىة  اججـاهــاث  

ٓــاهــغة  و  ٣ــت  اإلاؿـذ  مثـال للخٗٝغ ٖلـى  الاججــاهــاث  ال ال٨ـامىـــت ، هٓــغا  الــــغأي  ، ٞدؿخســضم  َـٍغ

٣ــت  اإلاؿــذ  حكمــل  وؾُلتي  الــم٣ابلــت  و الــمـالخٓــت ، أي  مــ٣ـابلــت  الىــاؽ  ومدـاصزتهم   ألن  َـٍغ
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ومـالخٓــت  ؾلـى٦هم  بهٟــت  مبـاقــغة  ٖلـى  ازخـالٝ  أق٨ــا٫  هــظا  الؿلـى٥  ووؾُلــت  الخٗبير ، 

٣ــت   جدلُــل  اإلاًمــىن  أي  جدلُــل  مـا  ًهـضع  ًٖ  مجخمـ٘  مٗين  مً  ٦مــا  جخًمً  َـٍغ

غة  ئلـى  خــض  ٦بُــغ  ًٖ  
 
ــالم ، التي  ًم٨ــً  اٖخبــاعهــا  ٦ـظل٪  مٗبـ وؾــاةل  اليكــغ  و الـضٖــاًــت  و ؤلٖا

  اججـاهـاث  اإلاجخمـ٘ . و ؾيخـىـاو٫  ُٞما  ًلي  بٌٗ  هــظه  ألاؾــالُب.    

 

 أؾلىب  اإلا٣ـابلــت  و ٢ُاؽ  الجمهىع والغأي الٗام     - 1

ًمثــل  أؾلـىب  اإلا٣ـابلــت  الخبـاص٫  اللٟٓــي  وحهــا  لــىحــه  بين  اإلا٣ــابــل    و اإلاؿخجــىب               

بـغ ًٖ الاججــاهــاث  وو   ٗ حهــاث  الىٓــغ  ، و طل٪  للخهى٫  ٖلـى  اإلاٗلـىمــاث  أو  آلاعاء  التي  ح

ٛــل  بـا٫  الـغأي  الٗــام .     الخــانــت  باإلاؿــاةــل  التي  حك

ـ٠  ، ًم٨ـً  أن  هدــضص  زهـاةو  اإلا٣ـابلــت  في  صعاؾــت                ومً  زــال٫  هــظا  الخٗـٍغ

 الجمهـىع  في  آلاجـي  :

ـذ  للمبدـىر  بخسُـي  خـضوص  ؤلاحـابــت  اإلاجـغصة  ٖلـى  لٟٓـي  ، ٌؿمـ  ئنهــا  ٖبـاعة  ًٖ  جٟــاٖــل  -(1

٣ــت  التي  ًـغاهــا . ــت  ال٨ـاملــت  في  ؤلاحـابــت  ٖلـى  ألاؾئلــت  بالُـٍغ  أؾئلــت  البـاخث ، ئلـى  الخـٍغ

ــت  مً  الــسُـىاث  ئهــهــا  ٖـبـاعة  ًٖ  أؾلـىب  مىٓـم  -(2 و ؤلاحـغاءاث    ًــ٣ـىم  ٖــلـى  مـجــمـٖى

ٓـم  الل٣ــاء  و ًـضًـغ  الخــىاع .   الٗلمُــت  و اإلاىهجُــت  التي  جى

ــت  أٞــ٨ــاعه  و آعاةـــه  مً  زــال٫    حؿمــذ  اإلا٣ـابلــت  للبــاخث  بالخٗمــ٤  في  أٚــىاع  اإلابدـىر  -(3 إلاٗــٞغ

ــا  مهُلـذ  الاؾدبـاع الــظي  ٌٗىـي  ؾبــغ  أٚــىاع  الخــىاع  و اإلاىــار  الــىصي ، و لظل٪  ًُلــ٤  ٖلحه
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ب  أٖمــا٢ــه ، و لظل٪  جــٓهــغ  أهمُتهــا  في  الخهــى٫  ٖلــى   اإلابدــىر  ، أي  ازخبـاع  و ججــٍغ

  1.ـت  بالخـ٣ـاة٤الــبُــاهــاث  الخــانــت  باالججـاهــاث  و آلاعاء  و اإلاكــاٖــغ  أ٦ثــغ  مً  البُــاهــاث  الخــانـ

ــغ  في  بٗــٌ  الــضعاؾــاث  ال٣ــضع  ال٨ــاٞـي  مً  البُــاهــاث  التي  حؿمــذ  بخدـضًض    -(4 ٢ــض  ال  ًخـٞى

  باال٢تراب  مً  الــٓــاهــغة  حؿمـذاإلاك٩لــت  أو  الٓـاهـغة  جدـضًـضا  ص٣ُ٢ــا ، و لظل٪  ٞـان   اإلا٣ـابلـت  

ـغهــا  ألاؾــالُب  ألازـغي  ٧االؾخ٣هــاء  أو  الــمك٩لــت  و الــخٗـٝغ  ٖــلـى  أبــٗــاص  حـضًـضة  ٞحهــا ، ال جـٞى

   . 

، و جـىيُــذ  مٗـاهـي  ال٩لمــاث  و  حؿمــذ  اإلا٣ـابلــت  للبـاخث  بكــغح  ألاؾئلــت  الٛـامًــت  -(5

 ألالٟـاّ . 

ُـب  ًٖ  ألاؾئلـــت  بىٟؿــه    اثيبِ  الاؾخجـابـ  -(6 ئلـى  اإلا٣ـابلــت ، طل٪  أن   اإلابدـىر  ؾُج

 (1) 2.زــال٫  و٢ــذ  اإلا٣ــابلــت ، ُٞخأ٦ــض  البــاخث  أن   ؤلاحــابــاث  حٗبــغ  ًٖ  عأي  اإلابدـىر  الصخهـي

 . 

لبــاخث  ًسخــاع  الــُٗىــت  الـتي  ؾــٝى  بـظل٪ ، ًم٨ـً  الث٣ــت  في  الىخـاةـج  بـضعحــت  ٦بُــغة ، ألن   ا

ًــ٣ـابلهــا  ازخُــاعا  ص٢ـ٣ُــا ، ًـخٟـ٤  مــ٘  أهــضاٝ  الـــضعاؾـــت ، و ًًمـً  الخهــى٫  ٖلــى  البُــاهــاث  

٣ــت  ؾلُمــت . ــ٠  ٞحهــا ، ئطا  جم  جىُٓم  و ئصاعة  اإلا٣ـابلــت  بُـٍغ    اإلاُلــىبـــت  صون  جدـٍغ

و ًخهـضع  الُٗــىب  أو  الخدٟٓاث  التي  جــىاحههــا  اإلا٣ــابلــت  ، الخدُــغ  الــظي  ًم٨ــً  أن               

جدؿم به البُــاهــاث  و اإلاٗلـىمــاث  هدُجــت  جأزُــغ  البــاخث  أو  ال٣ــاةم  باإلا٣ــابلــت ، باإليــاٞـــت  ئلـى  

اٖخ٣ــاص  اإلابدـىر  في  أهمُــت  ج٣ـضًم  ما  ًـغيـي  البــاخث  ، أو  ج٣ـضًم  الخدُـؼ  الىـاجــج  ًٖ  

                                                           

  1. 014، ص ،  0881، بريوت ، دار  الطليعـة ،  ادلقابلة  و أمهيتهـا  للحصـول  على  البياناتسعيد  لبيب ، 
2
 . 9، ص.  >;>3، الطبعة  السادسة ، الكويت ، وكالة  المطبوعات ،  أصول  البحث  االجتماعي  و مناهجهر ، أحمد  بد - 



 مؼبىغت خاصت بذسوط:                                                     ملُاط الجمهىس والشأي الػام  - ماظتر 

 

 

ــت  البُــاهـاث  أو  اإلاٗلـىمــاث  الخـانــت  بــه   نـىعة  مسخلٟــت  ًٖ  الـىا٢ــ٘  إلخؿـاؾــه  بٗـضم  ؾـٍغ

 .  (2)1.شخهُــا 

اإلا٣ـابلــت  ، ٨ٞــل  أؾلــىب  لــه  مـؼاًـاه  و ُٖـىبــه   وهــظه  الُٗــىب  ال  ج٣ـلل  مً  أهمُــت              

باإليــاٞــت  ئلـى  أن  ٦ثُــغا  مً  هــظه  الُٗــىب  ًم٨ـً  الخٛلب ٖلحهــا  مً  زــال٫  جسُُِ  و 

ــغ  صعحــت  ٦بُــغة  مً  الث٣ــت  في  أهمُــت  البدـث   و البـاخث ، و جىُٓـم  و ئصاعة  اإلا٣ــابلــت  التي  جــٞى

 أًًــا  في  نــض١  البُــاهــاث  التي  ٣ًــضمهــا  اإلابدـىر . 

و حؿخســضم  َــغ١  مخٗــضصة  لخ٣لُـل  جدُـؼ  اإلا٣ــابـل ، و مً  بين  هــظه  الــُــغ١  أن               

ٗـٌ  ألاخُــان ،  ٣ًــىم  ٖــضص  مً  اإلا٣ــابلين  بٗملُــت  اإلاؿــذ  جدــذ  ْـغوٝ  مسخلٟــت ، و في  ب

ــت ، ٦مــا  ًم٨ـً  اؾخســضام  ألاؾئلــت   ٣ــت  ج٨ـغاٍع ــاث  اإلاؿخجُبُـً  بُـٍغ حؿخســضم  هٟـ  مجمـٖى

ىــــت  و ؤلاحــابــاث  البضًلــت   ــت  بُٗــضا  ًٖ  ألاؾئلـــت  اإلا٣ى  اإلاٟخـىخــت  ختي  ًجُــب  ألاشخـام  بدـٍغ

ـغ  بــه ، و ًًٟل  التي  ٣ًــضمهــا  ا
 
ـض  الصخــو  أن  ٌٗبـ إلا٣ــابل  و التي  ٢ــض  ال  جدُــِ  بمــا  ًــٍغ

الـبٗـٌ  الـم٣ـابلــت  الــمٟخـىخـت  و طل٪  خخـى  ج٨ــىن  اإلا٣ــابلــت  أ٢ـغب  مـا  ج٨ــىن  ئلـى  وا٢ـــ٘ـ  

 .   (1) 2اللــتالــدُــاة  و ٦ظل٪  ال٦دكــاٝ  ئحـابـاث  أ٦ثــغ  صخــت  و ص

وهــىــا٥  بٗــٌ  اإلابـــاصب  الــتي  ًــم٨ـً  مـغاٖـاجــهــا  أزىــاء  اإلا٣ــابــلــت  و جخلخــو  ُٞمـا  ًلي               

 : 

الـظي  ججـغي  مٗــه  اإلادـاصزــت  لًمـان  حٗـاوهــه  في  الـغص  ٖلـى    ٦ـؿب  ز٣ــت  الصخـو  -(1

 ألاؾئلــت .

 ، أي   حكـمـل  ٖلـى  أؾئلــت  مٟخـىخــت  و م٣ٟـىلــت .  ويـىح  ألاؾئلــت  -(2

                                                           
1
 .:المرجع  نفسه ، ص.  

2
 .  7،ص.  3>>3، ترجمة  فؤاد  زكريا ، القاهرة ، دار  الفكر  العربي ،  المنطق  و فلسفة  العلومبول  مري ،  - 
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 ،  ٢ـض  ًخـضزلـىن  في  ؤلاحابـت .     أال  ج٨ــىن  اإلا٣ـابلــت  في  خًــىع  أشخـام  -(3

ـض  اإلا٣ـابالث  مـ٘  هٟـ  ألاٞــغاص  ًٖ  مـغجين  -(4 الُٗىــت  في  الٗـام  خخـى  هخجىـب    ًجـب  أال  جـٍؼ

 اإلاخدُـؼة 

ًمُل  ألاشخــام  ٖــاصة  ئلـى  ؤلاحــابــت  بهـغاخــت  ٖلـى  ألاؾئلــت  التي  ًل٣حهــا  ٖلحهم    -(5

٣ًـىم    ازخُـاع  الصخو  الـظيأشخــام  آزغون  مً  هٟــ  َب٣تهم ، لـظا  مً  ألاًٞــل  

 .  باإلا٣ـابلــت

   أهـىإ  اإلا٣ــابلــت 

ٟــاث  مخٗـضصة  للم٣ـابالث  ًًٗهــا  الخبـغاء  ، جبٗـا  لُبُٗــت  البدـث  و               هىــا٥  جهيُ

أهـضاٝ  الـضعاؾــت  و أن   أ٢ـغب  الخهيُٟــاث  التي  جخٟـ٤  مــ٘  َبُٗــت  الـضعاؾــاث  الخــانــت  

 .                                   (1)  .1خسـضم  في  اإلا٣ـابلــتبجمهــىع  اإلاخل٣ين  هــى  الخهيُــ٠  ٖلـى  أؾــاؽ  ألاؾلــىب  اإلاؿ

    اإلا٣ــابلــت  اإلا٣ىىــت  -1

 

و هــي  اإلا٣ـابـالث  طاث  ؤلاحـغاءاث  اإلادـضصة  مؿب٣ـا ، و التي  ال  ٌؿمــذ  ٞحهــا  لل٣ـاةم               

و ٖـاصة  مـا  حؿخسـضم  ٞحهــا  ألاؾئلــت  طاجــه  باإلا٣ـابلــت  بالخـغوج  ًٖ  الخـضوص  اإلاـغؾـىمـت ، 

ـغاى   الجهـاًــاث  اإلاٛل٣ــت ، و ئطا  مـا  اؾخسـضمذ  ألاؾئلــت  طاث  الجهـاًـاث  اإلاٟخـىخـت ، ٞخ٨ـىن  أٚل

ــت  ألاؾبــاب   الاؾدًُـاح  أو  مٗـٞغ

 

   اإلا٣ــابلــت  ٚير اإلا٣ىىــت  -2
                                                           

1
 .9، ص.  1>>3، القاهرة ، مطبعة  السعادة ،  قواعد  البحث  االجتماعي، زيدان  عبد  الباقي  - 
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هــظا  الــىــٕى  مً  الــم٣ــابـالث  باإلاـغوهــت  في  ئصاعة  اإلا٣ـابلــت  و جـىحُــه  ألاؾئلــت ، و ًــخمُــؼ               

ــت  للمبدـىر  في  الخٗبُـغ  ًٖ  آعاةـه  و أ٨ٞـاعه   ٦مـا  ًخـغ٥  الخـٍغ

ــت  ٦ـاملــت  ح٨ٗــ  شخهِخــه ، و ٖـاصة  مـا  ج٨ـىن  ألاؾئلــت  ف ي  اإلا٣ـابلــت  ٚير  و مٗخ٣ـضاجــه  بدـٍغ

اإلا٣ىىــت  ٢لُلــت ، و جـىيــ٘  لخـىحُــه  الخـضًث  و ئصاعة  الخـضًث      الـظي  ٌؿتهـضٝ  الخٗمـ٤  في  

شخهُــت  اإلابدـىر  و أ٨ٞـاعه ، و ًُلـ٤  ٖلـى  هــظه  اإلا٣ـابلــت ، باإلا٣ـابلــت  ُٚـغ  اإلاـىحهــت  ٖىضمــا  

ــت  الـضو  اٞــ٘  و ألا٨ٞــاع  مً  زــال٫  الخـىاع  اإلاخهل  بين  أَـغاٝ  اإلا٣ـابلــت  في  حــى   حؿتهـضٝ  مٗـٞغ

ــت  ال٨ـامــلــت  في  ٖـغى  اإلاـــالمـذ  الخــي  ح٨ٗــــ   مً  ألالٟــت  الــظي  ًدُـذ  للــمبدـــىر  الخـــٍغ

 ٣ـابلــت  مً  زــال٫  هــظا  الخـىاع . الـضواٞــــ٘  و ألاٞــ٨ــاع ، و ًهــل  ئلحهــا  ال٣ـاةم  باإلا

جـىاحــه  اإلا٣ــابلــت  ٚير  اإلا٣ىىـــت  الهُــاٚــت ال٨ــمُت للمٗلـىمـاث  لٗـضم  وحـىص  ئَـاع  ًخم               

ــت  البـاخث  في  جـىحُــه   ب  اإلاٗلـىمــاث  ٖلـى  أؾــاؾـه، و طل٪  هٓـغا  لخـٍغ ُٞه  جهيُــ٠  و جبـٍى

٣خه  الخـانــت   ــت  الــمبدـىر  في  الخٗبُــغ  ًٖ  آعاةه  بٍُغ  .  (1)اإلا٣ـابلــت  و خـٍغ

   جىُٓـم  اإلا٣ـابلــت 

ـضاص  اإلا٣ـابلـت ، و جبـضأ                ـت مً الخُـىاث  الــتي  ٣ًـىم  بهــا  البـاخث  إٖل و هي  مجمـٖى

 مٗهم  و حسجُــل  اإلاٗلـىمـاث  اإلاُلـىبــت  و حكمــل :  بازخُــاع  اإلاٟـغصاث ، خخـى  ًخم  الل٣ــاء

 ( . ازخُــاع  ُٖىــت  اإلاٟـغصاث  )  اإلابدىزين  -1

 

٣ـت  اإلاخٗـضصة  اإلاغاخـل  الــتي                و ٖــاصة  مـا  جسخــاع الُٗىاث في  أؾلـىب  اإلا٣ـابلــت  بالُـٍغ

جخـىاٞـغ  ٞحهم  الــسهـاةو  الـتي  جخُلبهــا َبُٗــت  الـضعاؾــت  و   جــىتهـي  ئلـى  ٖــضص  مً  الــمبدـىزين

البُـاهــاث  اإلاؿتهـضٞـت ، و التي  حؿٗـى  ئلـى  الخهـى٫  ٖلـى  أ٦بـغ  ٢ـضع  مً  الاؾخجـابـاث  ئلـى  
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ٗـٌ  الؿمـاث  الٗـامــ ت  مثـل  الؿً  و اإلا٣ـابلــت  و التي  جخأزــغ  ئلـى  خـض  بُٗـض  بالخبـاًً  في  ب

 مؿخـىي  الخٗلُم .

 

   جهمُم  اؾخمـاعة  اإلا٣ـابلــت -2

ٖــاصة مــا  جدخــاج  اإلا٣ــابلــت  ئلــى  ألاؾئلــت  اإلاٟخـىخــت  أو  ؤلاعقــاصًــت  الٗــامــت  التي  جــىحــه               

ــاٖـضاث  اإلاـغةُــت  صازــل  الاؾخمـاعة  مثـل  الــدضًث  أو  الخــىاع ، و ًم٨ــً  للبــاخث  اؾخسـضام  اإلاؿ

 الـهـىع  أو  الـغؾـىم  التي  ًخ٤ٟ  اؾخسـضامهـا  مـ٘  أهـضاٝ  اإلا٣ـابلــت .  

     ازخُــاع  ال٣ــاةمين  باإلا٣ــابلــت   -3

 

ال٣ـاةمين  بــاإلا٣ـابلــت   و هـي  أن  ٣ًــىم  البــاخث  بازخُــاع  مؿــاٖـضًً  لــه ، ًُلـ٤  ٖلحهم              

ــغ  ٞحهم  الــ٣ـضعة  ٖـلـى  ئصاعة  الــم٣ـابلــت  و اؾدثــاعة   و ًـجـب  أن  جخــٞى

اإلابدـىر  للخـضًث ، و حٗمُـ٤  الخـىانـل   مً  أحــل  الخهـى٫  ٖلـى  اإلاٗلـىمـاث  واؾخسـغاج  

 الىخـاةـج . 

ب  ال٣ـاةمُـً  باإلا٣ـابلــت -4      جـضٍع

و طل٪  مً  أحــل  الاعجٟإ  ب٨ٟاءتهم  في  ٞهم  البدــث ، و جىمُــت  الــضاٞــ٘  لـضيهم               

 لبـظ٫  الجهــض  و الـى٢ــذ  في  ئحــغاءاث  اإلا٣ــابلــت .  

ب  :  و هىــا٥  زـالزــت  أهــضاٝ  عةِؿُـــت  للخضٍع

و الـىؾـاةل  و ألاصواث    ٨ـغة  ٖــامــت  ًٖ  مـىيـٕى  البدـثٞ  ئٖــُــاء  الــ٣ـاةمين  بالــم٣ـابلــت  -

ُــاؽ   . (1)اإلاىهجُـــت  لالزخُــاع  و ال٣
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 لـضيهم  للخٗــاون  مــ٘  البــاخث  أو  هُئــت  البدـث.  اؾدثــاعة  الــضاٞــ٘  -

ً  )  اإلابدـىزين  ا٦دؿــاب  اإلاهــاعاث  -  ( .  الاجهــالُــت  مــ٘  آلازٍغ

    جىُٓـم  الخٗــاون  مــ٘  ألاحهــؼة  اإلاؿـإولــت -5

 

و هـظه  ألاحهـؼة  جخـىلــى  مهــام  ؤلاقــغاٝ ٖلى جىُٓم  و ئحـغاء  اإلا٣ـابلــت  مثــل  أحهــؼة               

م  ال٨ثُــغ  مً  الخ٨م  اإلادـلي  أو  أحهــؼة  الخسُُـِ  أو  أ٢ؿــام  البىلِـ ، والتي  ًم٨ــً  أن  ج٣ـض

 الدؿهُــالث  إلحـغاء  البدـث  و صٖمــه . 

 . 8اإلاغح٘  هٟؿه ، م    -(1

-70- 

[Tapez le titre du document] 

 

         ئصاعة  اإلا٣ـابلــت 

 

ــت              مً  اإلابــاصب  ًًٗهــا  الخبـغاء  لتهُئــت  مىــار  اإلا٣ــابلــت  و الخهـى٫    هىــا٥  مجمـٖى

ـام  زــال٫  ٞخـغة  اإلا٣ـابلــت .  ٖلـى  البُـاهـاث  اإلاؿتهـضٞــت  في  ئَـاع  مً  الخٗـاون  الخ 

ي  ئَــاع  الخـىاع  صون  ختى  ًخم  ئصعا٥  مٗـاهحهــا  ختى  ًخم  جىححههــا  ف صعاؾــت  ألاؾئلــت  حُـضا   -1

 ٢ـغاءتهــا  مً  الاؾخمـاعة . 

ب  ٖلـى  اإلا٣ـابلــت  -2  زـاعج  ئَـاع  ُٖىــت  اإلابدـىزين  مـ٘  بٗـٌ  ألاٞـغاص .   الخضٍع

ُــاٞــت  اإلابدـىر  -3  أزىـاء  اإلا٣ـابلــت.  ًجـب  أال  ًيؿـى  ال٣ـاةم  باإلا٣ـابلــت  أهــه  في  ي
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 .  أن  ًـ٩ىن  َبُُٗــا  خخـى  ال  ٌكـ٪  اإلابدـىر  في  صواٞٗـه  ًجب  -4

 .  (1)  1ًجـب  م٣ـابلـت  ألاٞـغاص  اإلاؿتهضُٞـً  ٣ٞـِ  -5

بــه  حُـضا  ٖلـى  اإلاهـاعاث  البدثُــت ،               و ٌٗخبــغ  الازخُــاع  الؿلُم  لل٣ـاةم  باإلا٣ـابلــت  و جـضٍع

 اس ي  في  هجـاح  اإلا٣ـابلـت . هـى  اإلابـضأ  ألاؾـ

 ومــ٘  ٦ــل  اإلاـؼاًـا  التي  ًم٨ـً  أن  جدـ٤٣ لىا اإلا٣ابــلت  ، ٞان  لهــظه  الـىؾُلــت  ُٖــىب  مً  أهمهــا :

   بــت  الــمؿخجُـب  في  الــخٗـاون  و أن  هجـاخهـا  ٌٗخمـض  ئلـى  خــض  ٦بُــغ  ٖلى  ٚع

 ـت  و ص٣ُ٢ــت.ئُٖـاء  مٗلـىمــاث  مـىزـى٢

    ٖــضص  ٦بُــغ  وؿبُــا  مً  ألاٞـغاص ، ألن  م٣ـابلــت  الٟـغص  الىاخــض أهــه  ًهٗــب  م٣ــابلــت  

ــال  مً  البــاخث.    حؿخٛـغ١  و٢خــا  َــٍى

  . بخـه  بأن  ًٓهـغ  بمٓهـغ  ئًجابي  أنهـا  جخــأزـغ  بدغم  اإلاؿخجُـب  ٖلـى  هٟؿـه ، بٚغ

 ٣ــابلين  مـضعبين  ٖلـى  ئحـغائهـا ، ٞــاطا  لم  ٨ًـً  اإلا٣ــابل  مـاهـغا  مـضعبـا  ال  جخُلـب  م

ُـب  ئحـابخه  و ٢ـض   ـ٠  اإلاؿخج ٌؿخُُـ٘  زلـ٤  الجى  اإلاالةم  للم٣ابلـت ، ٣ٞـض  ًـٍؼ

ـ٠  ؤلاحـابـت.   ًخديز  اإلا٣ـابـل  مً  خُـث  ال  ًـضعي  بك٨ـل  ًــإصي  ئلـى  جدـٍغ
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    أؾلىب  اإلاالخٓـت  و٢ُاؽ  الجمهىع والغأي الٗام - 2

٣ـت  حٗخمـض  ٖلـى  مـالخٓـت                و هـي  ٖملُــت  اؾخُـإل  ُٚـغ  مبـاقـغ ، و هـظه  الُـٍغ

ـ٘  و  ً  الؿـَغ ـاث  و ؤلاقـاعاث  و جـإصي  مٗىـى  مٗين ، و هـي  جخم  بالخـضٍو الاهٟٗـاالث  و الخهـٞغ

خٗبُـغ  ٖىـه ، و الـظًً  ٣ًـىمـىن  الدسجُـل  ألامين  للـغأي  و ألاؾلـىب  الـظي  ٌؿخسـضم  في  ال

٣ــت  اإلاـالخٓـت  ًخهـلـىن  مبـاقـغة  بالىـاؽ  في  أمـا٦ً  الٗمـل  و الالخ٣ـاء  ٧الىـىاصي  و اإلا٣ـاهي  بُـٍغ

بهــا  واؾخسـالم  هخـاةجهــا  ، و  ،و ج٨خـب  البُـاهـاث ، زم  جخـىلــى  حهــت  الاؾخُـإل  ٞدهـهـا  و جبـٍى

ً  في  و٢ـذ  بُٗــض  ًٖ  و٢ــذ  ئحــغاء  اإلاـالخٓــتًجـب  أال     1.  ٨ًــىن  الخــضٍو

ــض  ٞحهــا    * و جــؼصاص  ٢ُمــت            ٣ــت  مً  َــغ١  البدــث  في  الخـاالث  التي  ًــٍؼ اإلاــالخٓــت  ٦ُــٍغ

اخخمــا٫  م٣ــاومــت  ألاٞـغاص  إلاــا  ًــىحــه  لهم  مً  أؾئلــت  أو  ٖــضم  ب٣اؤهم  مــ٘  البــاخث  أزىــاء  

٣ٍــت  اإلاـالخٓــت  أ٢ــل  ج٩ال٠ُ  ُٚــغهــا  مً  اإلا٣ــابلــت ، و ٖلـى  ٦ــل  خــا٫  ٞــان  ج٨ــالُــ٠  َــغ 

 .            2.ألاؾــالُب 

غ  ُٚــغ               ــغ  التي  ٨ًخبهــا  الصخُٟــىن  ج٣ــاٍع و في  بٗــٌ  الخــاالث  ، حٗخبــغ  الخ٣ــاٍع

ــغ  ٖلــى  ُٖىــت  ُٚــغ  ممثلــت  أو  ئطا  اٖخمــضث    ٖلـى   صخُدــت  ، و طل٪  ئطا  بيُــذ  هــظه  الخ٣ــاٍع
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مــالخــٓاث  أو  اهُبــاٖــاث  ٖــابــغة  و جدُــؼاث  شخهُـــت  و ُٚــغ  طل٪  مً  ألازُاء  التي  ًم٨ــً  

 أن  ًــغج٨بهــا  الصخٟــي 

٣ـت  أزــغي  مى              ٓمــت  و مؿخمــغة  و و مــ٘  طل٪ ، ٞمــً  اإلام٨ــً  مــالخٓـــت  الىــاؽ  بُــٍغ

طل٪  للخهــى٫  ٖلــى  بُــاهــاث  ال  ًخم   الخٗبُــغ  ٖجهــا  بك٨ــل  ئخهــاتي، و ل٨جهــا  حٗخبــغ  بُــاهــاث  

٤  الا٢خــغإ  أو  ٖـً   صخُدـــت  و مـىزــى١  بـهــا ، ٦خل٪  التي  ًخم  الخهــى٫  ٖلحهــا  ًٖ  َــٍغ

 .(1)٢.1ُــاؽ  الاججــاه 

 

و ًـغي  ٦ثُـغ  مً  البــاخثُـً  أن  اإلاـالخٓــت  الىٓــامُــت  و زهــىنــا  جل٪  التي                 

ٌكخـغ٥  ٞحهــا  البـاخث  و اإلاؿخجــىب  في  زبــغاث  مكخــغ٦ــت  مً  قــأنهــا  أن  ج٣ــــضم  للبــاخــث  

ٗــام  في  مًـ ُــل  مً  زُــأ  بُــــاهــاث  ًٖ  الــــغأي  ال ـمــىهـــــه  الؿُــاؾــي  و الاحخمـاعي ، و للخ٣ل

ــغ  مـىزــى١  بهــا ، ًم٨ــً  أن  جخدــ٤٣  ٖىــضمــا  ٌكخــغ٥  ٖــضص   الخدُــؼ  الصخـص ي  ٞــان   ئٖــضاص  ج٣ــاٍع

لخــانــت  أل٦ثــغ  مً  بــاخث  مً  البــاخثين  في  مـىيـٕى  مُٗــً ، زم ج٣اعن  هخــاةــج  الاهُبــاٖــاث  ا

 واخــض  للمؿــألــت  مـىيـٕى  الـضعاؾـــت  و ه٨ـظا . 

 

ٗـٌ  الــبــاخثين  ؤلاهجلـُـؼ               ٣ــت  لــ٣ُــاؽ  الــجمهىع،  ؾمـىهــا    (2)و ٢ــض  ابــخ٨ــغ  ب َــٍغ

ـت ، و جخــلخـو  في  حُُٗـً  مـالخٓين  مـُــضاهُين  ، ًــىدكـغون  في   ٣ــت  الــمـالخٓــت  الجمـاهُـٍغ َـٍغ

الــمـالخٓــين   أمــا٦ــً  مخــٟـغ٢ــت  و مدــضصة  في  ئهـجـلخـغا ، و بــاإليـاٞـــت  ئلـى  مــا  ٣ًــىم  بــه  هــإالء 

 مً  م٣ــابــالث  ٖــاصًــت ، ٞــاهـهـم  ًــىٛمؿــىن  مــ٘  الــىــاؽ  في  ألامــا٦ــً  الــٗــامــت ، خــُــث  ًــالخــٓــىن 
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الحــاةــؽ  و  و ٌسجلــىن  اإلاىـا٢كــاث  التي  جــضوع  بين  الىــاؽ  و ٦ـظل٪  الــدـىاصر  و الاخخٟــاالث  

ً  الـشأي  ، هـزلً  فهـإالء  اإلاـالخظــين  غُــشهـ ـا  مً  اإلاػلــىمــاث  التي  جخصــل  بلىــىاث  جىـٍى

إلاعــاةــل  مدــذدة ، و بػــع  هــإالء   ًلـىمـىن  بدسجُــل  سدود  فػــل  الىــاط  باليعبــت 

مــذة  مػُىــت  ئلـى  الــمــىخــب  اإلاـالخظين  ًدخفظــىن  بمفىــشاث  ًبػثــىن  بهــا  في  هــهــاًــت  

الــمـشهـــضي  الــزي  ًخـــىلـى  فدصــهــا  و مػـاملتهــا  ئخصـاةُــا ، و جظهــش  الىخــاةــج  بشىــل  ئخصــاتي  

 ، و لىـً  ألاسكــام  جىــىن  مصحــىبــت  بخػلُــم  هُفي  ًىخبــه  اإلاـالخظــىن  أهفعهم . 

ٞمً  اإلام٨ــً  جدــذ  ْــغوٝ    (1)ٍلـــت  أخــشي  حػخمــذ  غلــى  اإلاــالخظـــت  اإلابــاشــشة  و هىــان  ػــش   

ــ٤  جدلُــل  مًمــىن  وؾــاةــل   مُٗىــت  الــىنــى٫  ئلـى  اؾخيخــاحــاث  جخٗلــ٤  بالــجمهىع  ًٖ  َــٍغ

ُــاؽ  الـجمهىع ، زهـىنــا  ُٞمــا  ًخٗلــ٤  بالــغأي   الاجهــا٫ ، ًم٨ــً  أن  ٌؿخســضم  ٦ــىؾُلــت  ل٣

ٗــام  ألاحىبـي .       ال

 

٣ــت  أزــغي  حٗخبــغ  طاث  أهمُــت                و أزُــغا ، ُٞـضزــل  في  هُــا١  اإلاــالخٓــت  الىٓــامُــت  َــٍغ

ُــاؽ   في  اإلاجخمٗــاث  الــضًم٣ــغاَُـــت  زهــىنــا أزــىا ٣ــت  جدلُــل  لل٣ ء الؿلم ، و هــي  َــٍغ

الكــاتٗــاث  اإلاخـضاولــت  ، طل٪  ألن   الكــاتٗــاث  حٗخبــغ  ٦كاٞاث  إلاــا  ٌٗخبــغه  الىــاؽ  أمــىعا  لهــا  

ــاع  أهمُتهـا ، ٦مــا  ح٨ٗـــ  اإلاكــا٦ــل  و اإلاؿــاةــل  الٛـامًــت  باليؿبــت  للجمهـىع  ؾــىاء  جم   اهدك

 هــظه  الكــاتٗــاث  ًٖ  ٢هــض  أو  ًٖ  ُٚـغ  ٢هــض . 

 

لــت  اإلاــالخظــت  هــأظلــىب  للخػــشف  غلــى  الــشأي سأي  و ئرا  هــان  الحــذًث  كــذ  جــشهــض  غلــى  ػــٍش

خــظ  اإلاُــذان ، الــزي  الجمهــىس ، فُيبغـي  أال  هيعــى  الــذوس  ألاظــاس ي  الــزي  ًلــىم  بــه  مــال 
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ًجــب  أن  جخــىافــش  فُــه  هثُــش  مً  الصفــاث  الصخصُـــت  التي  ججػلــه  كــادسا  غلـى  اللُــام  

بـىظُفخـه  غلـى  الــىحــه  ألاهمــل ، هــزا  بــاإلطــافـــت  ئلــى  طــشوسة  ئخــاػخـــه  بـــخؼــت  البدــث  

وطه  و أدواجــه  و ػـشق  اخخُــاس  الػُىــاث  و ػــشق  جدلُــل  و جفعُــش  الىخــاةــج  و الػلمـي  و فـش 

شـشوغ  اإلالــابلــت  و اإلاـالخظــت ، همــا  ًيبغــي  أن  ًىــىن  لــذًــه  الــذافــؼ  اللــىي  لللُام  

 ئليهـــا .     بمهمخــه  و ؤلاخعـــاط  بــأهمُــــت  الىخــاةــج  التي  ًصــل

 

بـــه ، و  و أخــُــشا  ،              فــان  هــجــاح  مــالخــظ  الــمُــذان  ٌــػخمــذ  غلــى  خــبــشجـــه  و جــذٍس

م  جمثُــل  ألادواس  ، أي  أن  ًلــىم  أخــذ   ــب  مــالخــظ  اإلاُــذان  غً  ػــٍش هثُــشا  مــا  ًخم  جــذٍس

فُمــا  ًلــىم  مــالخــظ  آخــش  بــاحــشاء  مــالخظي  اإلاُــذان  بخمثُــل  دوس  اإلاخدــذر  ئلُــه ، 

 .    (1)اإلاــالخظــت  و  ًلــىم  بــاقي  اإلاـالخظــين    باإلاشــاهــذة  
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اللُــاط  الخىــشاسي  ،  جىــشاس  اإلالـابــالث  مــؼ  هفغ   اإلاجمــىغــت    ًخظمــً  أظلــىب             

مً ألاشخــاص  ، و الــزًً  ٌشخــشهــىن  في  الــذساظــت  ٌػـشفــىن  بأغظــاء  الحللــت ، أمــا  

 . (1)الػملُــت  ولهــا  فلــذ  أصبــذ  اظمها  أظلــىب  اللُــاط  الخىــشاسي 

 

و ئرا  هــاهذ  مــشاهــض  كُــاظاث الجمهــىس  جدـزس  اإلالـابلــين  مً  اللُــام  باإلالــابــالث               

مــؼ  هفــغ  ألاشخــاص  أهثــش  مً  مــشة  أو  مـشجين  في  الػــام  خخــى  ال  جىــىن  الػُىــت  مخدُــضة  
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ىب  الخىــشاسي  ًىلـع  هــزه  اللــاغــذة  غً  غمــذ  أي  أن  بػــذ  هثــشة  اإلالــابــالث ، فــان  ألاظلــ

ألاظلــىب  الخىـشاسي  ًخؼلــب  جصمُم  غُىـــت  ممثلـــت  زم  ٌصجػهـــا  غلـى  الخػــاون  مــؼ  اإلالــابــل  

الــذساظــاث  غلـى  أن  جخىــشس  اإلالــابلــت  مــؼ  هفغ  ألاشخــاص  بػــذ  رلً  و ًخظــذ  رلً  في  

 الخـالُـت :

   غلــى  الــشأي  الػــامأو  أخــذار  مػُىــت    دساظـــت  آزــاس  خــذر  -1

و رلــً  هــــذساظـــت  آلازــــاس  التي  جدــذزــهــا  الحــمــالث  ؤلاغــــالمــُــت  أو  الـذغــاةُــت               

 .  (2)غــالهُــت  غلـى  الــشأي  الػــام  الاهخخــابُـــت  أو  الجهــىد  ؤلا 

ــذ  أن  هخػــشف  غلـى  جــأزُــش  خملــت  اهخخــابُــت                و سبمــا  ًلــىٌ  كــاةــل  ئرا  هىــا  هــٍش

 مػُىــت  ، فمــا  غلُىــا  ئال  أن  هلــىم  باإلالــابلـــت  مــؼ  حمــاغــت  مػُىــت

الحملــت  الاهخخــابُـــت ، زم  هلــىم  بملــابلــت  أخــشي  مــؼ  حماغت  أخــشي  ممــازلــت    كبــل       

بػــذ  الحملـــت  ، و بملــاسهـــت  اججــاهــاث  الجمــاغخين  ًمىــً  أن  وعخيخــج  أن  الــشأي  الػام  كــذ  

 ت. حغُــش  أم  لم  ًخغُــش  هدُجــت  لهــزه  الحملـــ

 

و حػخبــش  هــزه  الــذساظــت  بالغــت  ألاهمُــت  و اللُمــت ، و لىنهــا  حػــشف  بــذساظــاث               

جؼــىس  الاججــاه ، أي  أجهــا  جذلىــا  غلــى  الخأزُــش  النهــاتي  لألخــذار  غلـى  الــشأي  الػــام  أمــا  في  

ــً  جدــذًذ  ألاشخــاص  الــزي  بلــىا  زابخين  أو  غُـشوا  آسائهم  بػــذ  ألاظلــىب  الخىـشاسي  فُمى

اإلالــابــالث  اإلاخىــشسة ، همــا  ًمىــً  مػــشفــت  أظبــاب  الثبــاث  و الخغُــش  و دوس  وظــاةــل  ؤلاغــالم  

 في  هــزا  الخغُُــش . 
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، و رلً  للـىصــٌى  ئلــى    ألاشخــاص  وهم  جدــذ  جــأزـُـش  الظغــىغ  اإلاخػــاسطـــت  دساظـــت  -2

 جدلُــل  دكُم  وفهــم  أهثــش  واكػُــت  ألظبــاب  الخغُُــش  الاحخمــاعي . 

ًــذغــى  إلاــششــذ   مثــاٌ  غلـى  رلً  :  ئرا  جلــذم  خــضبــان  لالهخخــابــاث  ، هــل  منهمــا             

  الــمــىاػــً  الــزي  ًــيخمــي  ئلــى  أخــذ  هــزًً  الــدــضبين  ، و لىىـــه  ًفظــل  
ّ
مػين ، فــان

اهخخــاب  مــششــذ  الحــضب  آلاخــش ، ًلــؼ  جدــذ  مــا  ٌعمــى  بالظغـىغ  اإلاخػـاسطــت ، رلً  ألهــه  

ــذ  الــذفــاع  غـ ً  اإلاـىكف  ألاصلــي  ، وهــى  اهخخــاب  مـششــذ  الحــضب  الــزي  ًيخمــي  هــى  ًــٍش

 .  (1)  1.ئلُــه ، واهخخــاب  مــششــذ  الحــضب  اإلاػــاسض  الــزي  ٌػبــش  غً  اإلاــىكف  الجـذًذ

ــالي  رلً  ألن  اإلالــابــل  و ممُــضاث  ألاظلــىب  الخىـشاسي  جخمثــل  في  الخــىفُــش  اإلا              

ظــىف  ال  ًىفـم  وكخــه  في  جــأمين  الػُىــت ، همــا  أن  اإلاىخـــب  اإلاــشهــضي  لِغ  في  خــاحـــت  ئلــى  

الاهخمــام  بـذسحــت  جمثُــل  ؤلاحــابــاث  التي  ًدعلمهــا  مً  اإلالــابلين  هظــشا  لخــأهــذه  مً  

ــج  معخــىغبا  لصخصُـــاث  اإلالــابلين الصفـــت   الخمثُلُــــت  للجمــاغــت ، و ًصبــذ  اإلالــابــل  بالخـذٍس

، و هــزه  اإلاػــشفـــت  ًمىــً  أن  حعــاغــذه  و أن  حعــاغــذ  اإلاىخــب  اإلاــشهــضي  في  جلُُم  و جفعُـش  

 .  (1)هخــاةــج  البدــث 

 

ً  لألظلــىب  الخىــشاسي  بػــع  الػُــىب  و فيهـــا  أن  بػــع  أغظــاء  الجمــاغـــت  و لىــ             

ًخــشهــىجهـــا  ، و غلــى  رلً  ًيبغــي  إلاــذًش  البدــث  أن  ًبــذأ  دساظخــــه  بػُىـــت  أهبــش  هثُــشا  ممــا  

 عــذ  غــذد  هــاف.ًدـخــاحـــه  خخــى  ًدبلــى  غىذ  جهــاًــــت  اإلا

                                                           
1
 . . 01، ص.  0881، القاىرة ،  دار  الفكر  العريب ،  ، أسس  االجتماعيمجال  زكي  
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أمــا  الػُب  ألاهـم  لألظلــىب  الخىــشاسي  فهــى  غُب  ًخصــل  بيخــاةجـــه  الىفعُــــت ،              

ــادة  مػلـىمــاتهم  للــشاءة  الصحُفـــت  أو   ئر  ٌػخمــذ  هــإالء  اإلاعخجُبُـــً  ئلــى  بــزٌ  حهــىد  لــٍض

  اإلاجلـــت  أو  الا 
ّ
ظخمــاع  بػىــاًـــت  أهبــش  لبػــع  بــشامــج  ؤلاراغــت  و هــىــزا  و باخخصــاس ، فان

ألاظلــىب  الخىـشاسي  الــزي  ًبـذأ  بػُىــت  ممثلــت  للعىــان  ًمىــً  أن  ًصبــذ  غُــش ممثـل   مً  

  الىــاط  ًخفــاغلـ
ّ
ـىن  مــؼ  أداة  اللُـاط  راتهــا  مــؼ  الجهــت  الىفعُت  الججـاهتهم ، ورلً  ألن

 .  (2)اإلالــابلين  ممــا  ًــإزــش  غلــى  الثلـــت  و الصحــت  في  هخــاةــج  اإلاعــذ 

 

وهىــان  غُــب  زــالث    ًخمثل  في  الصػــىبــت  البـالغــت  لػملُـــت  الخدلُل  ؤلاخصــاتي               

ب  الخىـشاسي  ، و مـا  صالذ  ألاظــالُب  ؤلاخصــاةُـــت  الصحُدــت  اإلاخػللــت  في  لـجــذاٌو  ألاظلــى 

ــش  و الخلىُــً .   خــاحــت  ئلــى  الخؼــٍى

 

  هــزه               
ّ
ذون  لألظلىب  الخىـشاسي  بػــذ  هــزا  ولــه  ئلــى  اللــٌى  أن و ًــزهــب  اإلاـٍإ

ــذ  غلــى  غُــىبـه  خصـىصــا  مــؼ  اظخـخـذام  الػُــىب  مبــالــغ     مـضاًــا  ألاظلــىب  جــٍض
ّ
فيهــا ، و ئن

غُىــاث  طــابؼــت  أخــشي  للخػــشف  غلـى  مــذي  جأزــش  مجمــىغــت  ألاظلـىب  الخىـشاسي  باإلالـابـالث  

 .        (1) اإلاخىـشسة 

 

   اإلاخـذسحــتكُــاط الاججـاهــاث   4-
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لـــت    اظخخـذام  الاججــاهــاث                  أهثــش  الؼــشق  دكــت  في  كُــاط  الــجمهــىس  هــي  ػــٍش
ّ
ئن

  مخخبــش  الاججــاه  ٌعػــى  
ّ
لـــت  غً  ظــىاهــا ، هــي  أن اإلاخذسحــت ، ومــا  ًمُــض  هــزه  الؼــٍش

همــي  للــذسحـــت  التي  ًدخفــظ  بهــا  الصخــص  أو  مجمــىغـــت  مً  للحصــٌى  غلــى  كُــاط  

 ألاشخــاص  بــاججــاه  مػين . 

 

و الاججــاه  اإلاــذسج  ٌشبــه  ئلــى  خــذ  هبُــش  مجمــىغــت  ألاظئلـــت  اإلاــىحــىدة  غلــى               

لىــً  الاججــاه  اإلاــذسج  ًخخلــف  غً  الاظخماسة   اظخمــاسة  الاظخبُـان  أو  الاظخؼــالع ، و 

اإلاــزهــىسة  بشمــىلــه  لػــذد  أهبــش  مً  ألاظئلـــت  التي  ًخم  اخخُــاسهــا  معبلــا  ،  بل  جّم  

جها  هــزلً    1.جذٍس

 

و حهــذف  الاججــاه  اإلاـذسج  ئلـى  كُــاط  الاظخجــابـــت  داخــل  الصخــص ، همــا  ًدــاٌو               

اللُــاط  الخػــشف  غلــى  الػــالكــت  بين  اججــاه  الصخــص  و اججــاه  مشابــه  داخــل  أشخــاص  

ً  في  هفــغ  اللحظــت  أو  داخــل  هفــغ  ال صخــص  في  فخــشاث  صمىُــت  مخخلفــت ، و آخٍش

لـــت  الــىصن ، ٌعخؼُـؼ  البــاخث  أن  ًظــؼ  كُمــا  سكمُـــت    مً  سكم  ) (  ئلــى  1بــىاظؼــت  ػــٍش

(  مثــال  لىــل  حــىاب ، و ًخم  الحصـٌى  غلــى  ئحمـالي  اإلاػلـىمـاث  للصخــص  غلـى  11سكم  )

ــم  ئطــافــت  اللُم  الــشكمُـت  الــذالـت  غلــى  ئحـابـاجه  غلى  هــل  الاججــاه  اإلا ـذسج  غً  ػــٍش

  2.ألاظئلـت  اإلاؼشوخت
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لـــت  شــذة  الخــأًُـذ  أو  اإلاػــاسطـــت  للــضغــامــت                ومً  بين  جؼبُلــاث  هــزه  الؼــٍش

ىــي  للــشأي  الػــام  غــام  العُــاظُــت ، فلــذ  كــام  اإلاػهــ بعــإاٌ  غُىــت  ممثلــت    1953ذ  ألامـٍش

للعىــان  غً  سأحهــا ، و اظخخـذم  اإلاػهــذ  اإلاــزهــىس  بؼــاكــت  خــاصــت لخبُــان  شــذة  الخــأهُــذ  أو  

  البؼــاكـــت  اإلاػــاسطـــت ، خُـث  أوطــذ  اإلالــابلــىن  لألشخــاص  اإلاشخــشهُــً  
ّ
في  الػُىـــت  أن

   5جدخــىي  غلــى  غشــشة  مـشبػــاث  جخــشاوح  بين  اإلاىــان  ألاغلــى  و ًخمثل  بالشكم  +  

و ًــذٌ  غلـى    5 -)  و ًــذٌ  غــلــى  الخأًُذ  بــذسحـــت  هبـــُــشة ، و الــمىــان  ألادهــى  ًخمثــل  بالشكم  

ت  بــذسحــت  هبُــشة ، زم  ػلــب  مً  اإلاعخجُبُــً  أن  ًإششوا  غلــى  اإلاــشبــؼ  الــزي  اإلاػــاسطـــ

 ًمثــل  سأحهم . 

 

لت  جدلُل  اإلاظمىن  -5  ػٍش

 جدــذًذ  وخــذاث  الخدلُل  و جدــذًذ  فئــاث  الخدلُــل 

   جدـذًذ  وخــذاث  الخدلُــل  -1

و هـي  أصغــش  غىــاصـش  جدلُــل  اإلاظمــىن ، و لىنهــا  في  راث    وخــذة  الخدلُــل             

 الــىكذ  مً  أهـم  هــزه  الػىــاصـش ،  ووخــذة  الخدلُــل  كــذ  جىــىن .  

ىن ، و في  الصــدُــفــت  أو  في  ؤلاراغــــت  أو  الـخـلف  هــلــمــت  واخــــذة  أو  حــمــلــت  أو  فــــلــشة  -أ( ـٍض

 . (1) كــذ  جصــل  وخــذة  الخدلُــل  هــزه  ئلــى  اإلالــاٌ  أو  اللصــت  الىـاملــت  وهــى  مــا  ٌعمــى 

ىن  فــان  وخــــذة  الخدلُــل  ًمىــً  أن  جىــىن    وخــذة  اإلافشدة  -ب( :  أمــا  في  جدلُــل  الخلفـٍض

 البــشهــامــج  أو  الىــذوة .. .
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: خُـث  ًدىــاٌو  هخــاب  مػُــً  أو  صحُفــت  مــا  بػــع  الصخصُـاث   وخـذة  الصخصُــت  -ث(

ـىهُـت ) هـأن   ت  الخلفـٍض أو اإلاجخمػــاث  ووصفهــا ، أًظـا  صــىسة  اإلاـشأة  في  ؤلاغــالهـاث  الخجاٍس

  (2) جظهـش  غلـى  الشــاشـت  إلاذة  زــالر  زىان  غلـى  ألاكل( 

: و هـي  أهثــش  الــىخــذاث  شُـىغــا، و حعتهــذف  ؤلاحــابـــت  غلـى  العــإاٌ   وخــذة  اإلاـىطـىع  -ر(

غـالم  ًــذوس  مــىطـىع  اإلادخـىي  مثــل  اإلادخـىي  العُـاس ي  الاكخصـادي ، الاحخمـاعي  ، 

ـاض ي .....(    الـٍش

هزه  الــىخذة  هـي  الـذكُلــت  في  الـشادًــى    جىـىن ، و كـذ   وخـذة  اإلاعـاخـت  و الـضمً -ج(

ىن    (3)والخلفٍض

  

 بش ئ  مً  الخفصُــل  واآلحي  :  جدــذًذ  وخــذاث  الخدلُــلو ًمىــً                      

 

  ٌشخمــل  جدلُــل  اإلاظمــىن  غلـى  خمــغ  وخــذاث  أظــاظُــت  لخدلُــل  الـشمىص              

ملـاًِغ  اإلاعــاخــت  و  – اإلافشداث  -الصخصُــاث  –اإلاـىطـىغـاث   -اليلمــاث اللفظُــت  هـي  :  

 .  الـضمً

:  و حػخبــش  اليلمــت  أصغـش  الــىخــذاث  و أظهلها  اظخخـذامـا  في  غملُــت    *   وخــذة  اليلمــت    

الخـشمُـض ، و ًؼلــم  غليهــا  اظم  وخــذة  الدسجُــل  و هــي  أصغـش  حـضء  في  الـمدخــىي  ًـخـخــاسه  

و  غــُـابــه  و جىــشاسه ، غً  داللــت  الـــبــاخث  و ًخظـػــه  للػــذ  و اللُــاط ، و ٌـػبــش  ظــهــــىس ، أ

 .  (1) مػُىــت  في  سظـم  هخــاةــج  الــخدلُــل  مثــل  الــيلمــت  و الجملـــت  و الفلــشة 
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:  أي  بػـع  الصخصُــاث  مً  خــالٌ  الخؼــشق  ئلى  أغمـالهــا ، أو   وخـذة  الصخصُــت*  

 ئلــى  أفػـاٌ  جثُــش  اظدُـاء  ألافــشاد  منها. مـشاهـضهـا  أو  خخـى  ؤلاشـاسة  

*  وخــذة  اإلاـىطـىع : و جخـىــاٌو  أهـم  اللظـاًــا  التي  جثُــش  اهخمــام  ألافــشاد  مثــل  ؤلاظىــان  

... ً  اإلاـىاصـالث  الخمـٍى

: و هـي  الــىخـذة  التي  ٌعخخــذمهـا  اإلاصذس  في  هلــل  اإلاــػــاوي  و ألافىــاس  مـًـ   وخــذة  اإلافــشدة -*

خــــالٌ  وظــاةــل  اليشـــش  و ؤلاغـــالم  اإلاخــخلفـت  مثــل  اإلاــلـاالث ، و الخدلُلـاث  و ألاخـادًث  

ىــاجــير  في  الصــدـ ـف ، أو البـشامج  و الـذسامـا  و ألاخادًث  و الصحفُـــت  و الــشظــــىم  و الىـاٍس

ىن    الىـذواث  و الخػلُلـاث  في  الــشادًـى  أو  الخلفـٍض

 

 *  وخــذة  اإلاعــاخـــت  و الضمــً  

همــا  ظبــم  و أن  أشـشهــا  آهفــا ، أهــه  ًخم  اظخخــذام  البـىصت  في  الصحُفــت  مً  أحــل    

كُـاط  اإلاعـاخــت ، أو  اظخػمــاٌ  الثــاهُـــت  أو  الــذكُلـــت  هــىخــذة  للػــذ  في  الــشادًــى  و 

ىن .  الخلفـٍض

وخـذاث  جصلـذ  لبدـىر  بـزاتهــا ، و لىـً  اخخُــاس   و لِـغ  هىــان  مــا  ًلؼــؼ  بـىحـىد  

 .  (1)الـىخــذاث  ًـشجبـؽ  بــأهــذاف  البدـث  و مخؼلبـاجــه 

 

     ئغــذاد  الفئــاث  للخدلُــل  -2
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ـصــاةــص  ًــلصـذ  بـهــزا  ؤلاحـشاء  جلعُـم  أو  جــجـضةــت  الـمدخــىي  ئلــى  أحـضاء  راث  خــ              

أو  مــىاصــفــاث  مشخــشهــت  بــىــاءا  غـلـى  مدــذداث  ًخم  وطـػــهــا  و الاجفــاق  غليهــا  معبلــا  و 

و هــي  أحــضاء  ججخمــؼ  فيهــا  وخــذة  الصفــاث    Catégoriesًـؼلــم  غـلــى  هـــزه  ألاحــــضاء  فــئــاث  

ــش  جدــذًذ  هــزه  الفئــاث  باإلػــاس  الىظــشي  إلاشيلــت  البدــث  ومــا  أو  الخصــاةص ، و ًخــأز

جؼــشخــه  مً  فــشوض  غلمُـــت  أو  حعــاؤالث  ، و هــزلً  باػــاس  الىخــاةــج  اإلاعتهــذفـــت  مً  

 البدــث . 

ــا  في  بدـىر  الــمدخــىي  أو  جدلُل  *  و هىــان  الػــذًذ  مــً  الفــئــاث  الشــاتــؼ  اظخــخــذامه

 :  (2) اإلادخــىي  و هــي  واآلجــي

و هـي  التي  حعتهــذف  ؤلاحـابــت  غلـى  العــإاٌ  غـالم  ًـذوس  مـىطـىع     *  فئـــت  اإلاـىطـىع    

 اإلادخــىي ؟ و جفُــذ  في  الىشــف  غً  مــشاهــض  اهخمام  الجمهــىس  

ــاث  الخفظُــل  و الاهخمـام  باإلادخــىي بمـىطـىغـا ث  مػُىــت ، و جدـذد  ئلـى  مــذي  بػُــذ  معخـٍى

 : اإلاجـاٌ  الاكخصـادي ، الاحخمـاعي... 

و غــادة  ماال  جثُــش  مثـل  هــزه  الفئــاث  صػـىبـت  في  جصيُــف  اإلاـىاد  التي  ًدــشسهــا  أو   

لصغـــش  اإلاعــاخــت  التي  جخاح  لهم  لليشــش  و الخــي  ال  حعــمــذ  ئال   ًىخبهــا  أغظاء  الجمهــىس 

 بالحــــذود  الالصمــت  لــػــشض  اإلاـــىطـىع  أو  اإلاــشيلـــت  أو  الــشأي  مبــاشــشة . 

ليهــا  الفــشد ، و :  حػخبــش  فئـــت  اللُم  و ألاهــذاف  التي  ٌعػــى  ئ  فئـــت  اللُم  و ألاهــذاف*  

  
ّ
الؼـشق  التي  ًدــلم  بــهــا  هــزه  ألاظــالُب ، راث  غــالكــت  و زُلــت  ببػظهــا  البػـع ، ألن

الفـشد  في  جدــذًذ  أهــذافــه  ًخــأزــش  باللُـم  الـتي  ًخمعــً  بهــا ، و هـزلً  جـــإزــش  في  ظلـىهــه  

ذاف  ، و ًمىـً  أن  جخمثــل  هــزه  ألاهــذاف  في  بػـع  الحـاالث  في  لخدلُــم  هــزه  ألاهــ
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اإلاـشهـض  أو  اإلاـاٌ  أو  الشهـشة  و في  خـاالث  أخـشي  جـخمثــل  في  الـدعـب  و الاهـخمـاء  و الـخـىافم  و 

 الاجــبــاع  الـىحـذاهـي  و الػـاػفـي .  

  فئــت  مصـذس  الخؼـاب*  

ــت ، و جـأزـشهــا  بهــزه  اإلاصــادس  أهــاهذ    و حشُــش   ئلـى  الاججـاهــاث  و آلاساء  و ألاهمـاغ  الفىـٍش

 مدلُــت  أم  أحىبُــت . 

 

     

    فئــت  الصخصُــت*  

اء  الخــاصــت  باإلاـشاهـض  أو  ألافـشاد  الـزًً  ًلـىمـىن  بأغمـاٌ  جثُــش  ئعجــاب  الىـــاط  أو  اظدُــ 

  فئــت  اللغــت  اإلاعخػملــتألافـشاد *  

أي  مػـشفــت  اللغــت  اإلاـىحهــت  ئلـى  الجمهـىس  اإلاعتهـذف  مً  خـالٌ  الـشظــالــت  ؤلاغـالمُـت ،  

ىـاجـىس ، أو   فُمىـً  أن  جىـىن  غـشبُـت  فصحـى ، أو جىـىن  داسحـت  همـا  في  خـالـت  الىـاٍس

 حُفــت  أخـشي . فـشوعُــت  في  ص

 *  فئــت  اإلاـىاد 

هــأن  ًدىــاٌو  ئغــالن  في  صحُفــت  مـا  ئغـالهـاث  مخػـذدة  في  هفـغ  الـىكذ ) ئغـالن غؼـىس ،  

 مـىاد  ججمُــل(.  

 *  فئــت  اإلاـظمـىن 

هـىغُــت  ؤلاغـالن ، فُمـا  ئرا  هــان  هــذفــه  ججــاسي  وجدلُـم  الـشبـذ  أم    و رلً  بخدـذًذ 

 .   (1)احخمـاعي  ) أي  وشـش  الـىعي  و اإلاػلـىمـاث ( 
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 فئــت  ألاظلـىب  ؤلاكىــاعي  *  

ــاهـشة  أو  طمىُــت  و و هــي  مخــخلــف  اإلاػــــاوي  و اإلاـــذلىالث  اإلاــخظمىــت  أهـاهــذ  ظ             

 ًمىـً  لهــزه  الفئــت  أن  حشُــش  مثــال  ئلـى  العػــادة  ، الجـىدة ، اإلاػـاوي ، الـىحـذاهُـت . 

  و ٌشمــل:  *  فئــت  ألاظلـىب  الفىـي

 أو  اظم  العلػــت  الــزي  ٌعخخـذم  في  حـزب  اهخمـام  الجمهـىس.  الػىــىان  -

حػمـل  غلـى  حـزب  اإلاشـاهـذًً  و جــىـىن  في  شىـل  شـشح  ًلـذمــه  هـاجب   و   الـفىـشة  -

 الــملـاٌ. 

و هـى  مجمــىغــت  مً  اليلمــاث  التي  حعخخـذم  إلكىــاع  الىـاط  مً  أحــل    هـص  الـشظــالــت  -

 شــشاء  العلػــت . 

 مً  أحــل  حعهُـل  هلـل  اإلاػلـىمـاث  مً  الفىـشة  الـشةِعُــت.  الـشظـىم  ؤلاًظـاخُــت  -

ـخ  الشـشهــت  و كــذ  جىـىن  في  شىـل    الشػـاس  و الػـالمــت  - الفـاسكــت  أي  اظم  و ظمػــه  و جــاٍس

 أظهـم .

  الخؼـىس  في  و هــزه  الفئــاث  اإلاـزهـىسة  هـي  غلــى  ظبُــل  اإلاثــاٌ  و لِغ  الحصـش ، 
ّ
رلً  أن

الــفـىـش  الاحـخمـاعي ، و هـزلً  اظخخـذامـاث  اإلانهـج ، و ػبُػــت  البدـىر  التي  ًــذسظهـا  

 . (1)جىثشـف  غً  الػـذًــذ  مً  الفئــاث  اإلاعخدـذزـت  في  جدلُـل  اإلادخىي 
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 ؤلاغالمُت  غلى  الجمهىس والشأي الؼاإلادىس  الشابؼ  ) مذي  جأزير  الشظالت  

ـالم  جـغ٦ـؼ  و بــكـ٨ــل  أؾــاس ي  ٖـلى  ٦ـُُٟــت  جأزُــغ   ئن   الــضعاؾــاث  التي  تهخم  بـىؾــاةـل  ؤلٖا

ـالمُــت  ٖـلى  الــجمهــىع  في  حـُُٛــغ  ؾلـى٦هم  و مىا٢ٟهم  و مٗخ٣ضاتهم ، هــظه   الــغؾــاةـل  ؤلٖا

مثــل  في  الخــأزيراث  ؤلاصعا٦ُــت  و الخأزُــغاث  اإلاـى٢ُٟــت  و الخــأزُـغاث  ٢ــض  جأزــظ  ٖــضة  أق٨ــا٫  جخ

 الخأزُــغاث  الؿلـى٦ُــت  و الخأزُــغاث  الىٟؿُــت:  

   الخأزُــشاث  ؤلادساهُــت  -(1

 

ٗت اإلاٟٗـى٫ ، خُـث  جٓــهــغ  بٗــ              ــت  ، و هي  جــأزيراث ؾَغ ض  و٢ذ  وهـي  التي  جخٗلــ٤  باإلاٗـٞغ

ــالمي.     ٢هُــغ  مً  َـغح  اإلادخــىي  ؤلٖا
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ت "  و  "  ٣ــت  الٟٗــالت ، ٞمثال  ٦ــلمــت  "  الخٍغ ــت  هـظه  الُـٍغ و حؿخسـضم  ال٣ىــىاث  ؤلازبــاٍع

  خ٨ــىمــت "  اهخ٣ــالُــت   "  و ئؾ٣اٍ  الىٓــام "  و  "  زىعة " ، " و عبُ٘  ٖغبي  "  حمُٗهــا  ٦ــاهذ

صهــا   مٟـغصاث  ٣ًـىلهــا  الىــاؽ  إلاىـاؾبت  أو  خــاصزــت  مُٗىــت ، و ل٨ـً  الُـىم ، أنبــذ  الجمُــ٘  ًغص 

 .  (1)بل  و ًبدــث  في  مٗــاهحهــا 

  

ــالمُــت  ٖلـى  ؤلاصعا٥  ًسخلــ٠  مً  شخـو  آلزـغ                ئن   ٢ــضع  جأزُــغ  الــغؾــالــت  ؤلٖا

ــالم ، ًخٗلمــىن   خــؿــب  صعحــت  الاهخمــام ، ٞاألشخــام  الــظي  ًخــابٗــىن  مدخــىي  وؾــاةــل  ؤلٖا

ـالم  مً  أحــل  الدؿلُــت  ٣ِٞ.   مً  هــظه  الــىؾــاةل  أ٦ثر  مً  الــظًً  ًخــابٗــىن  وؾــاةل  ؤلٖا

 

 

 

     الخأزُــشاث  اإلاـىكفُــت  -(2

   

ــىا٠َ  و أ٨ٞــاع                ــالم  جــىلض  مــكاٖــغ  ٖو ٞــأي   ٢ــًُــت  جــُـغح  في  ؾــى١  وؾـاةـل  ؤلٖا

مُٗىــت  ججــاه  جل٪  ال٣ًُــت ، و ٦أبؿـِ  مثـا٫ : ال٣ًُــت  الٟلؿُُيُـت  ، ٞاإلاــىا٠٢  في  الٗــالم  

٣ــت ـالم   ججــاه  هــظه ال٣ًُــت  ًسخلــ٠  خؿــب  َــٍغ  .  (1)الُـغح  التي  جيخهجهــا  وؾــاةل  ؤلٖا

 الخأزُــشاث  العلىهُت  -(3
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ٌٗخبــغ  الخــأزُــغ  ٖلـى  ؾلـى٥  اإلاخل٣ي  مً  أنٗــب  أهــىإ  الخــأزُـغاث ، ألن   ألاٞـغاص  ال               

ــت  لهــظا  الىــٕى  بمجــغص  الىـضاء ، و   هـى  أًًــا  مـغجبِ  بخأزُــغاث  أزـغي.  ٌؿخجُبــىن  بؿــٖغ

       الخــأزيراث  الىفعُــت  -(4

ــالمي  أن  ًــىلض  الخــٝى  أو  الاقمئزاػ  و ٚيرهــا  مً  اإلاكــاٖــغ ، و               ًم٨ــً  للمدخــىي  ؤلٖا

 ل٨ً  حٗخبــغ  اإلاكـاٖـغ  الكهـىاهُــت  أهـم  مـا  في  الخــأزُــغ  الىٟس ي ٧الٗى٠  و ؤلازـاعة  الجيؿُــت.

 :      و جيكــأ  الاهٟٗــاالث  الكهـىاهُــت  مً

 )  الٗىـ٠ ، الطجُـج ، اإلاـىؾ٣ُـى...(.  اإلاشــاهــذ  الحـشهُـت  -

ـاوي  بٛـالبُتها  ٖلى   الخصمُم - ـت ، و حٗخمــض ُٞضًـى  ٧لُبــاث  ألٚا ) ألالـىان اإلاؿخسـضمـت ، الؿـٖغ

٣ـت  مً  الٗـغى ، خُث جــإ٦ــض ٖلى  الخأزُــغ  الؿ٨ُـىلىجي.  هـظه  الُـٍغ

 . 5ح٘  هٟؿه ، م. اإلاغ   -(1

 جأزُــش  وظـاةــل  ؤلاغـالم غلى الجمهىس والشأي الػام  

 

ــالم  جــإزــغ  في  ألاٞـغاص  والـمجخمٗـاث ، بل  ئنهــا                مـً  الـد٣ــاة٤  الــثـابـخـت  أن  وؾــاةــل  ؤلٖا

ــالم  و  جــإزــغ  في  مجـغي  جُــىع  البكــغ ، و أن   هىــا٥  ٖــال٢ــت  ؾببُــت  بين  الخٗــغى  لــىؾــاةـل  ؤلٖا

 الؿلـى٥  البكــغي.  

ـ٣ــت  اؾخسـضامهــا ، والٓـغوٝ                ــاةــٟهــا ، و َـٍغ ــالم  خؿــب  ْو و ًـسخلــ٠ جأزير وؾــاةـــل  ؤلٖا

الاحخمـاُٖــت  و الث٣ــاُٞــت ، وازخالٝ  ألاٞـغاص  أهٟؿهم ، و ٢ــض  ج٨ـىن  ؾببـا  إلخــضار  الخــأزُـغ ، أو  

ــت   ٖـامـال  م٨مـال  يمـً  ٖــىامـل  ـالم  ٖــضًــضة  و مسخلــٟــت ، و مــخىــٖى أزـغي ، ٦مــا  أن   وؾــاةـل  ؤلٖا

<2 
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ــت  أو  يــُٟٗـت  لــت  ألامــــض ، ْـــاهغة  أو  مؿدخـغة ، ٢ـــٍى الــكـضة ، ٢ـض  جــ٨ــىن  ٢ــهُــغة  ألامــض  أو  َـــٍى

 . (1)ا٢خـهـاصًــت  ، هٟــؿُــت  أو  احخمــاُٖــت  أو  ؾُــاؾُــت  أو  

ـالم ، و هـي  ٖلـى   ـالمُـت  لخأزُـغ  وؾــاةـل  ؤلٖا وهىــا٥  مجــاالث  ٖـضًضة  ع٦ـؼث  ٖلحهــا  البدـىر  ؤلٖا

 الىدـى  آلاحي  :

 أو  الاججــاه .  حغُير  اإلاـىكف  -(1

 .الخغُُـش  اإلاـػشفي  -(2

 ــت.ٖبــغ  الخيكئــت  الاحخمـاُٖ  حغُُـش  اللُـم  -(3

 ؾــىاء  أ٦ــان  الؿلــى٥  مُٟــضا ، أم  يــاعا.   حـغُُــش  العلـىن  -(4

 و ؾى٣ــىم  بخـىيُــذ  ٦ــل  مجهــا  بك٨ــل  مؿخ٣ـل  في  ال٣ٟـغاث  ال٣ــاصمــت.

 

 

 

 

 الـمىكف  أو الاجـجـاه  -

ـــالم ،               و ٌــٗـض  اإلاـى٠٢  أو  الاججــاه  مً  أبــغػ  و أويــذ  مٓــاهـغ  جأزُــغ  وؾــــاةـل  ؤلٖا

خُـــث  ٣ًــهــض  باإلاـى٢ــ٠  عؤٍــت  ؤلاوؿــــان  ل٣ــًُــت  مـــا ، أو  لــصخـو  مـا ، أو  لــ٣ُــمــت ، أو  

ــًــا  أو  ٢بـىال ، خُــا  لـؿلــى٥ ، و قٗـىع  ؤلاوـؿــان   جـجــاه  هــظا  الص يء ، ئمــا  ؾلبــا  أو  ئًــجـابــا ، ٞع

ـغ لضي ؤلاوؿــان.   أو  ٦ـغاهُــت ، ٖـضاءا  أو  مـىصة ، و طل٪  بىــاءا  ٖلـى  ) اإلاٗلـىماث ( التي  جخــٞى
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ــالم  ٖــاصة  هـي  التي  جــؼوصهــا ) باإلاٗلـى    ٓـم  مجهــا ، و بالخــالي  ووؾــاةــل  ؤلٖا مـاث (  أو  بالجــؼء  ألٖا

ــالم  جــإزـغ  ٖلـى  ٞهمىــا ، و مىا٢ٟىــا   .(1)ٞــان  وؾــاةل  ؤلٖا

 

   الخغُُــش  اإلاػــشفي  -

ىــا  ٖلـى  الىدــى  الخــالي  :                ـالم  أن  حٛير  مٗـاٞع م٨ــً  لـىؾــاةـل  ؤلٖا  ٍو

  ــتاإلاػـشف  -(1

خ٣ــاصاث  واإلاـىا٠٢  و                هـي  مجمــٕى   الــمٗـىمــاث  الـتي  لـضي  الــٟــغص ، و حـكمــل  الٖا

 آلاعاء  و الؿلـى٥ . 

أٖم  و أقمــل  مً  اإلاـى٠٢  أو  الاججـاه ، الـظي  ٌٗــض  حــؼءا  مً  حـؼةُـاث    اإلاػـشفــت  -(2

ــت .  اإلاٗـٞغ

 

 

1 

ُــغ  اإلاـى٠٢  أو  الاججــاه    الخغُُـش  اإلاػـشفي  -(3 أٖمــ٤  أزــغا  في  خُــاة  ؤلاوؿــان ، بسـالٝ  حُٛ

الـظي  ٨ًـىن  َـاعةـا  أخُـاهــا  و ًـؼو٫  بـؼوا٫  اإلاـإزـغ ، أمـا  الخُُٛـغ  اإلاٗـغفي  ٞهــى  بُٗـض  الجـظوع ، و 

ـال.      ًمـغ   بٗملُــت  جدـى٫  بُُئــت  حؿخٛـغ١   ػمىــا  َـٍى

في  الخ٨ـىًٍ  اإلاٗـغفي  لؤلٞـغاص  مً  زـال٫  ٖملُــت  الخٗـغى  َـىٍلـت    جــإزــش  وظـاةـل  ؤلاغـالم  -(4

ُـت  ال٣ـاةمـت   ـالم  ٦مهــاصع  للمٗلـىمـاث ، ٞى٣ـىم  باحخثار  ألانـى٫  اإلاٗـٞغ اإلاـضي  لـىؾـاةـل  ؤلٖا

ـت  ٢ً ُــت  حـضًضة  بـضال  مجهــال٣ًُـت  أو  إلاجمـٖى  .  (1) ـاًـا  لـضي  ألاٞـغاص ، و ئخال٫  أنـى٫  مٗـٞغ
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 حـغُُـش الـلُم غبر الـخيشئـت الاحخماغُت-

ـالم  جًـاء٫  صوع  مـإؾؿــاث  الخيكئــت  ألاؾــاؾُــت                مـ٘  الخـىؾـ٘  الهـاةل  لـىؾـاةل  ؤلٖا

ـالم  نـاخبــت  الـضوع  ألا٦بــغ  اإلاؿُُـغ  في  ٖملُــت  ٧البُـذ  و اإلاـضعؾـت ، و أنبد ـذ  وؾــاةـل  ؤلٖا

 الخيكئــت  الاحخمـاُٖــت . 

 

ــالم  ال  ًسلـى  مً                ئن   ٦ثُــغا  ممــا  وؿمٗــه  أو  ه٣ـغؤه  أو  وكــاهــضه  في  وؾــاةـل  ؤلٖا

ُــا  بأهــ  . (2)ه  " مصخـىن  بال٣ُـم " هــضٝ ، و ٌٗبــغ  ًٖ  طل٪  ٖلم

ـالمُــت  ؾــىاءا  ٦ــاهذ  في  قـ٨ــل  زبـغ  أو  ٞــ٨ــاهــت  أو بـغهـامــج  و زـاة٣ي               ئن  الـغؾــالــت  ؤلٖا

  ، ٞـانهــا  حــؿخُُــ٘  أن  حــٗمــل  ٖلـى  ئػالــت  ٢ــُمــت  مً  الـ٣ُـم  و جثبُــذ  أزـغي  مدلهــا ، أو 

جــغؾُــش  ش يء  ٢ــاةم  و الخهــضي  آلزــغ  ٢ــاصم ، و هـظا  بالًبــِ  هـى  مٟهــىم  الخيكئــت  

 الاحخمـاُٖــت  في  أبؿـِ  نـىعهـا . 

  

 

ـض  أو                ـالم  صوع  ما ، ًـٍؼ مهمـا  ٦ـاهذ  أؾبــاب  حـُُٛـغ  الــؿلـى٥ ، ٞــان   لـىؾــاةل  ؤلٖا

ئخـضار  الخُُٛـغ  و الخــأزُـغ  بك٨ــل  ٖـام ، و طل٪  خؿــب  مخُٛــغاث  البِئــت ، و   ًى٣ـو ، في

 اإلادخـىي ، و الـىؾُلـت ، و الجمهـىع . 

 

 وظـاةــل  ؤلاغــالم  و الجمهــىس      
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ـالم  في  هــظا  الٗهـ              غ  أزـظث  خُـؼا  ٦بُــغا  مً  خُــاة  ال  قـ٪  أن  وؾــاةل  ؤلٖا

ٞـذ  في   ٛـذ  و أؾـغ غهــا ، و هـي  بــال ألاٞغاص  و اهخمـامهم ، وهم  ٢ــض  بــظلــىا  حهـضهم  في  جُـٍى

 ٨ٞغهم ، طل٪  أنهــا  أهم  وؾــاةـل  الاجهـا٫  الجمـاهُـغي .    

 

ــالم               ٦ــثُــغة  و مـخىــىٖــت ، مـىـهــا  اإلاـغةُــت  و مجهــا  اإلاؿمـىٖــت   ئن   أقــ٨ــا٫  ووؾــاةــل  ؤلٖا

ومجهــا  اإلا٣ـغوءة  و ُٚــغهــا ، و ٦ـل  مجهــا  جخٟــاوث  في  الخـأزُـغ ، بدؿـب  م٣ـضعتهـا  ٖلـى  ئقـغا٥  

ـالمي ، و هدـً  هىـا  ال  هسخـو  واخـضة  مً  هـ ـظه  ألاق٨ــا٫  صون  اإلاخل٣ـي  مـ٘  اإلاًمـىن  ؤلٖا

ـالمي و الخأزير الىاجج .   ٚيرهــا ، و ل٨ىىـا  ؾيؿلـِ  الًـىء  ٖلـى  اإلاًمـىن  ؤلٖا

 

ـالم   أخـض  أق٨ــا٫  الاجهــا٫  الجمـاهُـغي  ، و ٣ًهـض  باالجها٫                   وحٗض وؾــاةل  ؤلٖا

ـت ، ٞهـى  ئطن  مً  أهـم  ٖملُــت  الخٟـاٖـل  الاحخمـاعي  مً  أحــل  ئقبـإ   الخـاحـاث  اإلاخىـٖى

ــت  و الاحخمـاُٖـت،ألهــه  هخــاج  للخٟـاٖـل  بين  الٟـغص  واإلاجخمـ٘ ، و هـى  الًـغوعة   الـٓـىاهـغ  البكـٍغ

ــت  اإلالخـت  اإلاؿخمـغة  التي  ٌِٗـل  ؤلاوؿــان  مٗهــا  َـىا٫  ٖمـغه  ألحـل  ئقبـإ  خـاحـاجــه   البكـٍغ

 اإلاخٗـضصة. 

و لالجــهــا٫  وؾــاةـل  و أقــ٨ــا٫  مخٗــضصة ، ٞــهىــا٥  الاجــهــا٫  الـٟــغصي  و الــجمــاعي  و              

 الــظاحي  و الث٣ـافي  و ُٚـغه .  

ـالم  أخــض  أق٨ـا٫  الاجهـا٫  الجماهُـغي  أو  الجمٗـي  بدُـث  أهــه  ًــ٨ـىن  هىـال٪                و ؤلٖا

ء   مهـضع  واخـض  ًــسـاَب  اإلاـالًين  مً  الىــاؽ  الـظًً  ًــهخمـىن  بـه ، و هـظا  هـى  الؿـغ  الــظي  بـى 
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ـالم  هــظه  اإلا٨ــاهــت  اإلا غمـى٢ـت  ٖىـض  البكـغ  ألنهــا  حٗـض  مً  أهـم  وؾــاةل  أق٨ـا٫  وؾــاةـل  ؤلٖا

 الاجهــا٫  الجمـاهيري. 

ـالم  ٖلـى  صٖـامخين  أؾـاؾِخين  :  و ٣ًـىم  ؤلٖا

ـالمُـت  و مًمـىنهــا  و مدخــىاهـا  مً  جــىحُــه  و     اإلاجـاٌ  الاغـالمي- و ٣ًهـض  بـه  اإلاـاصة  ؤلٖا

ُـ٠  و ٞـ٨ـغ  مـظإ   . (1)جث٣

ـالمُــت  ٖبـغهـا.    ؤلاغـالمُــت  الـىظــاةلو -  و هـي  الـىؾـاةِ  التي  جيخ٣ـل  اإلاـاصة  ؤلٖا

 

 اإلاخللـي  الخأزُـشاث  التي  جدـذثهــا  الـىظـاةـل  غلـى 

  حغُُـش  اإلاـىكف  و الاججــاه  -(1

ـغهــا  هـظه                خـُث  ٌُٛـغ  اإلاـغء  مى٢ٟــه  مً  ٢ًُـت  مـا  بىـاء  ٖلـى  اإلاٗلـىمــاث  التي  جــٞى

ـالمُــت  ًب٣ـى  ؤلٖا ـالم  الــىؾــاةل  لئلوؿــان  اإلاخل٣ـي  مجهـا ، و مً  زـال٫  هــظه  الـغؾــاةل  ؤلٖا

الٗـامـل  الـغةِس ي  في  ٖملُــت  حُُٛـغ  اإلاـى٠٢  و الاججـاه ، ؾـىاء  ٖلـى  مؿخــىي  ألاشخـام  أو  

 ال٣ًـاًـا  أو  ٖلـى  مؿخــىي  ال٣ُم  و الؿلـى٥ . 

  الخغُُـش  اإلاػـشفي  -(2

ل                 ً  اإلاٗـغفي  لؤلٞـغاص  مً  زـال٫  الخٗـغى  الٍُى ـالم  في  الخ٨ـٍى ئط  جــإزــغ  وؾــاةـل  ؤلٖا

ـالم  ٦مهـضع  مـىزـى١  للمٗـلىمـاث ، ٞخ٣ـىم  بخـىحُـه  مخىـاٚم  خــؿـب  الاجـجـاه   لـىؾـاةل  ؤلٖا

ـضه  ، ٞـخُٛـغ  في  أؾلـىب  اإلاـغء  و  ــ٣ـت  جــٟـ٨ُـغه  و٢ىـاٖـاجـه ، ألن   ال٣ىاٖاث  خهُلــت   الـظي  جــٍغ َـٍغ

ــت  اإلا٨دؿبــت .    اإلاٗـٞغ

   الخيشئــت  الاحخمـاغُــت  -(3
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طل٪  أن  ٦ـل  مـا  وؿمٗــه  أو  هـغاه  أو  ه٣ـغأه  ال  ًسلـى  مً  هــضٝ  بل  هـى  مصخـىن               

ُـم ، و هـظا  هــى  الــظي  ٌٗـٝغ  ٖىــه ) بالخيكئـت  الاحخمـاُٖـت ( ، ُٞٗمـل  ٖلـى  جل٣ُـً   بال٣

ــت  الث٣ــاُٞــت ، ٞالخٗـغى  اإلاؿخمغ  للـغؾــاةــل   ــت  مً  اإلاٗــاٝع  لدك٨ُــل  الهـٍى اإلاؿخ٣بـل  مجمـٖى

ُـم ، خُث  حــٗـغى  ب٣ـىالب  حـظابــت  حؿمــذ  لهــا   ـالمُــت  اإلاصخـىهـت  بال٣ بالدؿلل  ئلـى  ؤلٖا

ـي  ٦ـامـل  مً  اإلاخل٣ـي  –الالقٗـىع  لـدك٨ـل  اججـاهـا  مُٗىـا  ٞـلِـ  هـىـال٪  أزـبــاع   –صون  ٖو

ُـه  بـغيء بـل  ٦ـل  ًدمـل  في  َُـاجــه  و بين  ؾُـىعه  ٦ثُـغا  حـضا  مً  ال٣ُـم     ! مدـاًـضة  و ال  جـٞغ

ٌ ، ُٞلجــئ  ئلـى  هــظا  ألاؾلـىب  اإلاٛلـ٠  الخُٟــت  التي  ًــغاص  جــغوٍجهــا ، ئال  أنهــا  ال  ج٣بــل  بالـٞغ

 ، لُٓهــغ  أزــغ  هــظه  ال٣ُـم  ٖلـى  اإلاخل٣ـي  ٖبـغ  اإلاـضي  البُٗـض.

   ؤلازــاسة  الجمـاغُــت  -(4

ـالمُــت  ٖلـى  ئزــاعة  الجمـاهُ              ٨هــا  لخخ٨ُــ٠  م٘ـ  خُـث  حٗمــض  الـىؾـاةـل  ؤلٖا ـغ  و جدـٍغ

ْـغوٝ  مـا ، و أهجـذ  مـا  ٨ًـىن  مثـل  هــظا  ألاؾلـىب  في  أو٢ـاث  ألاػمــاث  و  ال٩ىاعر ، ُٞيخــج  

 ٖىــه  جدـغ٥  الجمـاهُـغ  واؾدىٟــاعهـا  لخد٣ُـ٤  هـضٝ  مٗين. 

   ؤلاظدثـاسة  الػـاػفُــت  -(5

ىط  ٢ـىي  ٌـؿُُـغ  ٖلـى  ؾلـى٥  ؤلاوؿــان ، و ٢ـض  مـىـذ  هــظا  ألامـغ  للـٗـىا٠َ  هٟـ             

ـالمُــت ، لُـإزـغ  طل٪  ٖلى   ٞـغنــت  ٦بيرة  لئلٖــالم  للخأزُــغ  ٖــلى  ٖـىا٠َ  اإلاؿخ٣بـل  للــمـىاص  ؤلٖا

ـالم  ٖلـى  ا ؾدثـاعة  الٛـغاةـؼ  لـضي  ؾلـى٥  ؤلاوؿــان  و جـىحهـه ، و ٦ـظل٪  حٗمـل  وؾــاةــل  ؤلٖا

بُٗــت  شخهِخـه .    الــجمهـىع  مــإزـغة  بـظل٪  ٖـلـى  مكـاٖـغه  َو

   الظبـؽ  الاحخمـاعي  -(6 
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ـالم  في  ٖملُــت  الًبـِ  الجمـاعي  مً  زــال٫  ٢ُــامهــا                ًخجلـى  صوع  وؾـاةـل  ؤلٖا

واخـضة  ًهبـذ  الخـغوج  ٖجهــا  أمغا  نٗبــا ، خُـث  جهبــذ  مـ٘ـ  بخـىخُـض  الىـاؽ  ٖلـى  ز٣ــاٞــت  

ـالم  هي   ــا  و جهبــذ  حـؼءا  مً  ز٣ـاٞـت  اإلاجخمـ٘ ، خُـث  أنبدذ  وؾـاةل  ؤلٖا مـغوع  الـى٢ذ  ٖـٞغ

ـالن  ًٖ  آعاء  مُٗىـت  ، ُٞسلـ٤   الخـي  جدـضص  للىـاؽ  مـا  ًـهل   ومـا  ال  ًهلـذ  مً  زـال٫  ؤلٖا

 طل٪  ٖىـض  الىـاؽ  ما  ٌكبـه  الٗـٝغ  الـظي  ٣ًبـل  و ًدـظع  مً  مسالٟخه.

 

   صُـاغــت  الـىاكــؼ  -(7

ـالم  مً  هــظا  البــاب  ٖبــغ  ٢ُـامهــا  بٗـغى  حـؼء  نُٛـغ  مً                جـإزـغ  وؾــاةـل  ؤلٖا

و   ! الجمهـىع  ٖلـى  أهــه  هــى  الـىا٢ــ٘  الخ٣ُ٣ـي  ال٨ـامـل خ٣ُ٣ــت  الـىا٢ـ٘ ، لُب٣ـى  في  أطهــان 

ـضهــا ، و حٗمــل  أًًــا  ٖلـى   بـظل٪  حٗمــل  ٖلـى  نُــاٚــت  الـىا٢ــ٘  خؿـب  الـغؤٍــت  التي  جـٍغ

ثـالي ، و جـىحي  نُــاٚـت  همـِ  خُـاة  مً  نىٗهــا  لخ٣ـضمــه  للىــاؽ  ٖلـى  أهــه  هــى  الـىا٢ــ٘  اإلا

للجمهـىع  بخ٣لُـضه  ٖبـغ  وكـغ  نـىعجــه  ؤلاًـجـابُــت  الجمُلــت ، ٞخسخـؼ٫  ٦ـل  جٟـانُـل  الخ٣ُ٣ـت  

 في  هـظا  الجـؼء  الهُٛـغ  الـظي  جم  ٖـغيـه  ٣ِٞ.   

غ  ألامـش  الىاكـؼ  -(8   جـىـَش

ـالم  ٖل                ـ  ما  هــى  مـىحـىص ، ٢ــض  حٗمـل  وؾــاةـل  ؤلٖا ى  جـؼ٦ُـت  مـا  هــى  ٢ـاةم  وج٨ـَغ

ـغه  و ج٣ـضًم  اإلاؿـٙى  له  مً   ٞخجٗـل  الجمهـىع  ٣ًبلـه  صون  ه٣ــاف ، ٞا٢ـغاع  ألامـغ  الـىا٢ــ٘  وجبـٍغ

ـالم  ٖلى  نى٘  عأي  ٖـام  قبـه  مىخـض ، ٞال  ًم٨ـً  ألي  شخـو  أن  ًثُـ ـغ  ٢بـل  وؾـاةـل  ؤلٖا

  (1)حؿـاؤال  خـى٫  صخت  ما  ًجغي 

 شـشوغ  جــأزُــش  ؤلاغـالم  غلـى  اإلاخللـى  
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ال  قــ٪  أن  ؤلاوؿــان  لِـ  خــالــت  ؾلبُــت  ؾــاطحـت  ًخــأزــغ  بخل٣ـاةُــت ، بـل  ال  بــض  مً               

ـالمُـت  اإلابثىزــت ، ٞــان  َــغ١  الخــأزُـغ  و  ــغ  بٗـٌ  الٗـىامـل  لُٓهــغ  أزــغ  هــظه  اإلاًــامين  ؤلٖا جــٞى

ـاجــه  جـب٣ـى  مـ ــغ  الــكـغوٍ  والٗـىامـل  التي  تهُـئ  لئلٖـالم  الخــأزُــغ  في  الجمهـىع.هـٓـٍغ   غهـىهـت  بخـٞى

ــت ، مجهــا  مـا  لــه  ٖــال٢ــت                ـغهــا  للىجـاح  في  الخــأزُــغ  مخىـٖى و الكـغوٍ  التي  ًجـب  جــٞى

ــت  بالبِئــت  و مجهــا  مـا  لـه  ٖـال٢ــت  باإلاًـمىن  و مجهــا  مـا  لــه  باإلاهــضع  هٟؿــه  و مجهــا  مــا  لــه  ٖـال٢

ــ٘  ألهم  هــظه  الكـغوٍ  :  ٖــال٢ــت  بالجمهــىع ، و ُٞمــا  ًلي  ٖــغى  ؾــَغ

ـالمُـت  الـىؾُلـت  هـٕى)  أي   الػـىامـل  التي  لهــا  غـالكــت  بمصــذس  الـشظــالــت  ؤلاغـالمُـت  -(1   ؤلٖا

 :     هـي و(   الٟـغص  لهـا  ًخٗـغى  التي

  

 هفـىر  و خبــشة  اإلاصـذس   - أ

ًــخدـضر  ٖىـه ،               ــت  نــاخب  الــغؾــالــت  بالــمـىيـٕى  الـظي   و ٣ًهــض  بــه  مــضي  مٗـٞغ

 ُـغه  أ٦بــغ  وال٨ٗــ  صخُـذ . ٩ٞلمـا  ٦ـان  الصخـو  مخم٨ىـا  مً  مـىيـ٘  عؾـالخـه  ٦ــان  جــأز

   الصـذق  -ب(

ٞمهــضع  اإلاٗلـىمـاث  الـظي  ٌٗـٝغ  ٖىـه  الهـض١  ٨ًـىن  أبلـٜ  في  الخــأزُـغ  ٖلـى  اإلاخل٣ـي              

   ، بِىمــا  اإلاهــضع  الــظي  جخـضهـى  مهـضا٢ُخــه  جًٗـ٠  ٢ـضعجــه  ٖلـى  الخــأزُـغ  خخــى  جخالش ى . 

   الـىظُلـت  ؤلاغـالمُــت  -ث(

ـالم  في  صعحــت  جـأزـُـغهــا  ٖلـى  الـجمهـىع  بــٟــٗـل  ٖــضة  ٖــىامــل ، و               جخٟــاوث  وؾــاةـل  ؤلٖا

ــالم  مً  خُــث  ٢ــضعجــه  الهــاةـلـت ٖلـى  الخـأزُــ غ ، ألهــه  ًــخٗــامــل  ًــأحي  الـخـلـٟــاػ  بـم٣ضمــت  وؾــاةــل  ؤلٖا

ُــت مباقغة ،  مــ٘  خــىاؽ  ؤلاوــؿـان  الـغةِؿ
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ٞىُـــت  ٖـالُــت ، و مً  بٗــضه  ًــأحي  ب٣ُــت  الــىؾــاةـل ، خُــث  جسخلــ٠  في    و ٌؿخسـضم  مـإزـغاث

٢ـضعتهــا  ٖلـى  الخــأزُــغ  خؿـب  هــٕى  الــغؾــالــت  التي  جدملهــا  و هــٕى  الجمهــىع  اإلاخل٣ـي  و ألاؾــالُب  

 ـظي  حٗــغى  مً  زــاللــه. الٟىُــت  اإلاهــاخبـت  للـغؾــالــت  و ال٣ـالب  الـ

 

    اخخىـاس  وظـاةـل  ؤلاغـالم  -(ر  

ُـث  ًــإصي  طل٪  ئلـى  أخـاصًــت  في  مهـضع  الخل٣ـي ، جـإزـغ  في  الٟـغص  مً  خُــث  أنهــا                خ

ــالمُــت  جلٛـى  الخىــٕى  في  آلاعاء  و ألا٨ٞـاع  ووحهـاث  الىٓـغ ، و حٗـغى  اإلاـغء  لىٟـ ـ  الــغؾــالـت  ؤلٖا

ـت ، صون  أن  جٟؿــذ  لــه  اإلاجـا٫  لالزخُــاع  بىٟؿــه .   بُـغ١  مسخلٟــت  و أق٨ـا٫  مخىـٖى

أي  اإلادُـِ  الاحخمـاعي  الــظي  جبـث  ُٞــه  الــغؾـالـت     الػـىامــل  التي  لهــا  غـالكــت  بالبِئــت -(2

٣خين  :    ـالمُـت ، ئط  حك٨ــل  البِئــت  ٖــامـال  مؿــاٖـضا  مً  زــال٫  َـٍغ  ؤلٖا

: ٞـان  الىـاؽ  بُبُٗتهــم  ًـ٣ُمــىن  اٖخباعا   دوس  أصحـاب  الــشأي  و اإلاىـاهت  في  اإلاجخمـؼ أوال :

ُـت  لـغأي  بــ ٗـٌ  ألاٞــغاص  الــظًً  ًخمخٗــىن  بــمـ٨ـاهـت  زــانت  في  الــمجخم٘  بـؿـبب  الــم٩اهـت  الـٗلمـ

ـالم ، ٞـاطا  مـا  اؾخدؿــً  مثـل  هــإالء   أو  الاحــخمـاُٖت  أو  الـمالُـت  أو  قهـغتهم  في  وؾاةل  ؤلٖا

ـالم  ٞـ ً ، و بظل٪  حؿخٛـل  قِئــا مما  ٌٗغى  ٖبــغ  وؾــاةل  ؤلٖا ـاهــه  ؾُجـض  ٢بـىال  لـضي  آلازـٍغ

ـالم  هـظا  ألامـغ  إلخـضار  الخـأزُـغ  اإلاُلـىب  في  الجمهـىع .  وؾــاةل  ؤلٖا
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    الحــاٌ  التي  غليهــا  اإلاجخمــؼزاهُا: 

ٞدـالخــه  الاحخمــاُٖــت  أو  الا٢خهــاصًــت  أو  الؿُــاؾُــت  جـإزـغ   في  ٢ــضعة  الـغؾــالــت               

ـالمُــت  ٧ي  ًـإزـغ ال بض  أن  ٨ٌٗـــ  وا٢ـ٘ـ   ــالمُــت  ٖلـى  الخأزير ، ألن  مًمـىن  الـغؾــالــت  ؤلٖا ؤلٖا

 اإلاخل٣ـي  و خـالخــه . 

، ئط  ًخــأزـغ  الجمهـىع   ىامـل  التي  لهــا  غــالكــت  بمظمـىن  الــشظــالــت  ؤلاغـالمُــتالػـ  -(3

ـغث  ُٞــه  الكـغوٍ  الخــالُــت  : ـالمي  ئطا  مـا  جــٞى  باإلاًمـىن  ؤلٖا

ـالمُــت  ًخٗلـ٤  ب٣ًُــت  حكٛــل  الـغأي  الٗـ  -أ  ـام.أن  ٨ًــىن  مًمـىن  الـغؾــالــت  ؤلٖا

 ج٨ـغاع  ٖـغى  الـغؾــالــت  بأ٦ثــغ  مً  زــىب  بك٨ـل  مؿخمـغ.  -ب

ـالمُــت  بــك٨ــل  ٞـجي  و حـظاب  و ملٟـذ  للـىٓـغ  ل٨ُـىن  و ٢ٗــه  في   -ث ٖـغى  الـغؾــالــت  ؤلٖا

 ألاطهــان  أقــض.  

ـالمُـت  و ٣ًهــض  بهـ  -ر ٣ـت  نُــاٚـت  الـغؾــالــت  ؤلٖا ـى ( ، ُٞجـب  أن  جهــاٙ  َـٍغ ـا )  الؿُـىاٍع

٣ــت  مـإزــغة  ط٦ُــت ،   بلُٛــت  و بترجُـب  مى٣ُـي  لؤلخـضار .  ـالمُــت  بُـٍغ  الـغؾــالــت  ؤلٖا

 

   الػــىامــل  التي  لهــا  غــالكــت  بالجمهــىس   -(4

 

لخد٣ُـ٤  الهـضٝ  اإلايكـىص  و ألازــغ  اإلاخـى٢ـ٘  الـجمهـىع  زلُـِ  مخبـاًـً  مً  ألاٞـغاص ، و              

ــالم  ًيبٛـي  أن  جخــىٞــغ  في  الجمهـىع  اإلاخل٣ـي  الٗـىامــل  الخــالُــت  :        مً  وؾــاةـل  الٖا

 

 هـىع  الجمهـىس    -أ
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ٟــا٫  ًخـأزـغون  أ٦ثــغ  مً  ال٨بـاع ، و الـغحــا٫  ًسخلٟــىن               ًٖ  اليؿــاء  بال٨ُُٟــت    ٞاأَل

ـالمُــت ، و ألامُـىن  ًسخلٟــىن  ًٖ  الـمث٣ُٟـً  في  مـضي  جــأزُــغ   التي  ًخل٣ـىن  ٞحهــا  الـغؾــالـت  ؤلٖا

ــالمُــت  أن  جــغاعى  ٖلـى  مؿخــىي  ٦ـل  ــالمُــت  ٖلحهم...و ه٨ـظا ، ُٞيبٛـي  للـغؾــالــت  ؤلٖا  الـغؾــالــت  ؤلٖا

دــت  و زـهـاةو  ٦ـل  َب٣ــت  مً  هــإالء .   قـٍغ

   اإلاـىكـؼ  الاحخمـاعي  للفـشد  -ب(

ــالمُــت                ٞــان  اإلا٨ـاهــت  الاحخمـاُٖــت  للٟـغص  جــإزــغ  ٖلـى  ٦ُُٟــت  جٟــاٖلــه  مــ٘  الـغؾالـت  ؤلٖا

ـالمُـت  التي  لهـا  نلـت  بـىا٢ٗــه  الاحخماعي ، و ٦ـل  ًٟؿـغ   و جــأزــغه  بـهــا ، ٨ٞـل  يهخم  باإلاــاصة  ؤلٖا

ـالمُـ  ت  و ٤ٞ  اإلادُـِ  الــظي  ٌِٗكه .اإلاـاصة  ؤلٖا

    مػـخلـذاث  الجمهـىس  -ث

بــت  مً  مـٗخ٣ــضاث  الــجمهــىع  وميسجمـت  مـ٘  مـا                ــالمـُـت  ٢ـٍغ ٞـان  ٦ـاهذ  الـغؾــاةـل  ؤلٖا

 ًـإمـً  بـه  ٦ـان  ٢بـىلهـا  لـضًــه  أقــض  و أ٢ـىي ، وال٨ٗــ  صخُـذ.

   إلاخللـي  للـشظـالـتئدسان  ا  -ر

ـالمُـت  و ٞهمهــا  ًجٗــل  مـى٢ٟهـم                ٞخــٟـاوث  ألاٞـغاص  في  مـضي  ئصعا٦هم  للـغؾـاةـل  ؤلٖا

ُـت   مجهــا  مسخلٟــا ، و هــظا  الازخـالٝ  ًــإزــغ  في  ٦مُــت  الخــأزُـغ  مً  ٞـغص  آلزـغ بؿبب  اإلاغحٗ

 .  (1)اُٖـت  و َبُٗـت  شخهِخه  و مهالخـه   وأهىاةه  الث٣ـاُٞـت  و الاحخمـ

  

  

 خاجمت

 هلذ  و جلُُم  كُــاظــاث  الجمهــىس والشأي الػام  
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، هٓــغا  ألنهــا   أن  مػظـم  البُــاهــاث  التي  جلـذمهــا  هــزه  اللُـاظــاث  مدـذودة  اللُمــت  -1

جمثــل  الخ٣ُُم  ال٨مــي ، ال  ال٨ُٟــي  آلعاء  ألاٞــغاص ، و ال  جـض لىــا  هــظه  البُــاهــاث  ٖلـى  صعحــت  

جهــا  و ٖلـى  صعحــت  جــأزيرهــا  ٖلـى  الؿُــاؾــت   قــضة  أو  ٖمــ٤  و زبــاث  آعاء  ألاٞــغاص  و ٦ُُٟــــت  ج٨ــٍى

 امــت  الــغؾمُــت . الٗــ

جبــظ٫  الجهــىص  الٗلمُــت  الزخُــاع  الُٗىــت  ازخُــاعا  ؾلُمــا  ٖلــى  ٢ــضع  اإلاؿخُــإ  و طل٪    -2

هىــان  اخخمــاال  في  لخمثــل  الُٗىــت  آعاء  اإلاجخمــ٘  مـىيـٕى  الــضعاؾــت  جمثُــال  صخُدــا ، و ل٨ــً  

لـىحهــاث  هظــش  أولئً  الــزًً  لهم  الخــأزير  الفػـلي  غلـى    آلاساء  غُــش  ممثلــت  أن  جىــىن  هــزه

ــاث  ألامــىس   .  مجـٍش

غً  مػلــىمــاث    ئن  اإلالــابــالث  الػــابــشة  التي  ًــشاد  بهــا  حسجُــل  آساء  ألاشخــاص  جىشــف  -3

ٖخمــاص  ٖلحهــا  في  جدلُــل  وا٦دكــاٝ  اججــاهــاث  الــجمهىع ، ًٞــال  ، ٞال  ًيبٛــي  الا  كلُلــت  حــذا

 ًٖ  اخخمــا٫  جدُــؼ  اإلا٣ــابل  أو  ٖــضم  ا٦خمــا٫  ألاؾئلـــت  و خؿــً  نُــاٚتهــا .

 .  و الخيبــإ  ـاثئن  كُــاظــاث  الــجمهىس  مــاصالذ  بػُــذة  غً  الــذكــــت  الػــلمُـــت  في  الثــبـ  -4

، طل٪   شً  ئن  الثلــت  التي  ًفترطهـــا  اللــاةمــىن  بػملُـــت  اللُــاط  هــي  داةمــا  مــىطؼ  -5

ألن   الازخــالٞــاث  في  اؾخجــابــاث  الىــاؽ  لؤلؾئلـــت  ًم٨ــً  أن  ج٨ــىن  بؿبب  أزُــاء  ألاصاة  

الىــاؽ ، ومً  الٗؿُــغ  مىــا٢كـــت   عاحٗـــت  ئلــى  حُٛــغاث  صازــل   اإلاؿخســضمـــت  أو  أن  ج٨ــىن 

 صخــت  ٢ُــاؾــاث  الـجمهىع ، ٖىضمــا  ج٨ــىن  الث٣ــــت  ٞحهــا  ُٚــغ  مــإ٦ــضة . 

كُــاظــاث    ًــشهــض  بػــع  الىــاكــذًً  غلــى  مخـاػــش  الخــذاع  و الاخخُــاٌ  في  اظخخــذام  -6

ــالن  الــجمهىس  ، هــظه  ال٣ُــاؾــاث  ًم٨ــً  أن  جخم  بُٛــغ  قــ٪  لخــضمـت  أٚــغاى  الــضٖــاًــت  أو  ؤلٖا

ــىبــت  ــا  ٣ٞــِ  و جحجــب  الىخــاةــج  ُٚــغ  اإلاــٚغ ــىب  ئطاٖتهـ ، و في  أخُــان  ٦ثُــغة  جــظإ  الىخــاةــج  اإلاـٚغ

ـــه  اإلاخٗمــض  و ُٚــغ   ،أي  أن   ٖملُــــت  ٢ُــاؽ  الــجمهىع  جخٗــغى  ل٨ثُــغ  مً  ألازُــاء  و الدكــٍى

 اإلاخٗمــض . 
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