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 مقدمة:
لجننل ل لجنيؤ يهلينع لجعىنخ  نل اىن   بناعف للتنلل   لج  نن ل عشنلي  لىنأ ميمين  ال يمكن  لجدنللف  نل لج نل  لج لانل  لج

 .(1) لج  لخ  ل لجعاجخ لجاليث   ل  ابي  لألللء  لجثل لت
ظهلت لجلل ة إجأ نشل لج لل تأيمي  لجعى خ  لج  ني   ل ثالثينيات لج ل  لجعشلي ، إال منهنا لشن لت  نل مل نا  قل   

 .(2)  نت لجل ف لجم  لم  إجأ ل ل لجعىخ  لجتاث لجعىمل لجال  لجعاجمي  لجثاني  اينما
يمثنف  يعل لللالخ م  مينخ لج بناعف لج نل  بنهخ  نل نشنل لج  لين  لجعىمين   ماتنال لجعىن خ  لج كن ج دينا تعنلما م نت  

مثف م للًل مبابنيًا من  لن لًل د يليًا يامًا  ل اياة لجشع    لجمد معات ال  ب  يع لالب غناء لنع، تف إ  لللالخ تات ي
 م الل لجمعى مات  لجث ا    لج عىيخ   غييل لال دايات  لجبى ك  ل لجمد معات لجاليث .

 يهلف لللالخ م  االف لج  لي  لجعىمي  إجنأ مبناللة لجمن ل ني  لىنأ  هنخ لجعىن خ  لج كن ج دينا من  انالف  بناعىع 
الت لجعىمين  لجم ا  ن   منن  ق للنل لجتياننات ج  ننف إجنأ لامنن  لجم عنللة،  يانا ف م  ياننلك ن ناعح لجتانث لجعىمننل من  لجمدنن

لجشع ، ايث م  لجمعل   لجعىمي   عل مباس جكف  نمي     لخ، تالضا   إجأ م  لجعىخ يا اج إجنأ للنخ لجمن ل ني   من  مدنف 
 .(3)يجك يد  م  يفهم ل مايي  لجعىخ   ظيف ع  ل له  ل لج نمي 

جتنناجغي   ننل لج اليننات لجم اننلة يع تننل   مممينني م لىميننًا، ممننا يشننيل إجننأ  دنن ل   شننيل لجلللبننات إجننأ م  لجكثيننل منن  ل
 .(4)مشكى   ل لللالخ لجعىمل ا أ  ل لجل ف لجم  لم   ل ييل لجمداف

إ  لج ضايا لجعىمي  لجمىا   لجمب دللت  لالا لللات لجاليث  قنل  لضنت نفبنها  ت ن ة لىنأ مللبنخ ايا ننا تنف  لىنأ 
م  ينا  إ  لج اا   لجعلتي  لجعىمي   لللالخ لجعلتل لجعىمنل لىنأ  دنع لجعمن خ م اجن  ت فعينف ل له ، ي مدنلة مااليثنا لجي م

 نل إثننللء د لنن  لجمعل نن  جنلط لجمنن ل   لجعلتنل،  لجننيؤ ينن  م اجن  ميضننا تإل ناء لجعىننخ    تي ا نع م يننلل من  لالي منناخ،  جنن  
لجا ي ن   نإ  لالي مناخ تناج ن يل لجعىمنل،   غيين  ل ل نل لجث ا ن     نل، ي ا   ييل إال ل   لين   ابني  لألللء شنكال  مضنم نا

 .(5)ت لل ما ي   لي  ا مل ينتغل لجمضل  يع  فلضع لجم غيللت لجعاجمي  لجعىمي  جيس لا ياللً 
منن   لن اينننا  لجث ا نن  لجعىمين   لج فكيننل لجعىمننل يمنا لج بننيى  لج اينلة إلجكن ي ل  لللننالخنننس لجلشنيل،   يننل ي ن ف ل. م

بنىيما   . اليل مدىن  لجعلتنل للجبات  جلعيس  يهكل لىأ يجك لجاج  لج شليخ  لج  الخ  لج عالؤ لج ل  ب ل لاجمنا لجعلتل، ا
، ضل لة نشل لجث ا   لجعىمي  ألنها لجبتيف لج ايل مج لميخ لجع ف لجعلتلم لىأ ال  عتيل لجعاجخ مامل   يفمشيلًل إجأ لجعبكلؤ 

 .(6)لجنهض  لجعىمي  لجعلتي  إ ال ،  لجأ  للتلل لجع ف  ل لج فكيل  الي  ييل ل ال يل لجبتيف   
م ض   ييه لجلللب  ي لك   ل لجل ل لجيؤ  هليع لج اا   لجعلتي  لىأ للن لنت  نل معاجدن  قضنايا  م ضن لات 

نشننل نظننلًل أليمينن  لجعىنن خ  لج كن ج ديننا،  مننلط مبننايم ها  ننل  تبنني  يننيه لجم ضنن لات     ننيف لجث ا نن  لجعىمينن  إجننأ لج ننللء 
لجث ا نن  لجعىمينن   لج فكيننل لجعىمننل  ننل لجمد معننات لجعلتينن ،  لجننل ل لجننيؤ  هليننع لج  لينن  لجعىمينن   ننل للننخ دهنن ل لج نمينن   لج  ننلخ 

 لجعىمل  قياخ لجم ل ني  تأل لليخ لجمبانلة جىده ل لجلبمي .
ثننالة  منن  لجمعننل ف م  لللننالخ يىعنن  ل لًل يامننًا  د يليننًا  ننل لج عليننف تاج ضننا يا لج ننل  هننخ لجمد معننات لجاليثنن ،  ل 

لجننلمؤ لجعنناخ ا جهننا،  ا   ننًا  ننل ظننف لج  نن ل لجعىمننل لجننيؤ  شننهله لجمد معننات لجعلتينن   ننل  لي هننا جىاننا  تلكنن  لج  ننلخ 
 لجعىمل  ل لجعاجخ،  ميمي  شلح ييل لج   ل   ع ي  لجمفاييخ لجعىمي   ميمي  لجعى خ  لج كن ج ديا  ل نهض  لجشع      لمها.

  عننل لج نناا   للجك ل نينن  لىننأ شننتك  للن لنننت لجعاجمينن  ماننل ميننخ مظننايل لج  نن ل لج ننل لل  هننا  نننال  لال  نناف 
لجاننننليث، ايننننث   مينننن  لجم لقننننع لج ننننافي  للجك ل نينننن  تعننننلة ممينننن لت منننن  ميمهننننا  لج فالىينننن ،  لجمتاشننننلة،  لجعمنننن ،  لج لكينننن  

  لالا  ال،  لب اللخ لج باع  لجم عللة.
  لجنننل ل لجنننيؤ يىعتنننع لالن لننننت  نننل لج ننناا   لجعىميننن ، اينننث يع منننل لجم ينننل مننن  لج نننافيي   لجممالبننني  ي  لينننل لآ  

 .(7)جال  اف لجما ص تاجعى خ  لج كن ج ديا لىأ لالن لنت  ل دمع لجمعى مات  نشليا
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 أواًل: اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 هم الدراسات السابقة:أ
جلللبنات لجعلتين ،  لألدنتين  لج نل   لقنت إجنأ م ضن لات قليتن  من  ينيه لب  ا  لجتااث لال ال  لىأ للل من  ل

  كاآ ل لجلللباتييه  لب عللض يمك   لجلللب ، 
 

1-  Bharvi Dutt, K.C. Garg (2012)
(8)

: 

ىغننن   نننايف  نا  ننن  تاج 37 لج غ يننن  لج نننافي  جم ضننن لات لجعىننن خ  لج كن ج دينننا  نننل  انننصلجلللبننن  ينننيه  اا جنننت
م ضنن لًا  5385ايننث  ننخ  اىيننف خ، 2008بننت متل  30إتليننف  ا ننأ  1 يجننك جمننلة بنن   شننه ل منن  ل، ندىي ينن   ننل لجهنننلل

 م عى ًا تاجعى خ  لج كن ج ديا  ل ييه لجعين .
 نل لينن  لجلللبن ،  ى هنا   لى خ لجاياة كانت  ل م لم  لجم ضن لات لجعىمين  ن اعح م  م ض لات لج ا مكلت لج  

% منن  لجم ضنن لات مللمنن  تاجعنا ننل لجملعينن  مثننف لج نن ل  لجلبنن خ 57كانننت مننا ك م ضنن لات لجتيعنن  ثننخ لىنن خ لجفضنناء،
% منن  م ضنن لات لجعىنن خ  لجتيعنن  يكننل لجم ننالل لج ننافي  جهننا،     لننت لجنبننت  لجتاقينن  منا ننف  تنني  42لجتيانينن ،  ملفىننت 

 . لجم الل لجهنلي   لألدنتي 

2-  Mariechel J. Navarro et al., (2011)
(9)

: 

 نننل لج ننناا   لجفىتينيننن ،   غ يننن  لج كن ج دينننا لجاي يننن  لج للليننن بنننن لت مننن   اىينننف  10جن ننناعح للبننن  لجلينننيه    نننل  
 مننت لجلللبنن  لج اىيىينن  لىننأ مكثننل ثننالث لجننيؤ تننلم لج لللنن  لجاي ينن  لىننأ ن ننا   دننالؤ،  لجفىتنني  يننل لجتىننل لآبنني ؤ لج ايننل 

 تىننع لننلل لجم ضنن لات لج ننل  ننخ  اىيىهننا خ، 2009لنناخ خ إجننأ نهاينن  2000 نناف    يعننًا  ننل لجفىتنني   ننل لجف ننلة تنني  تللينن  
 م ض لًا. 1355

لج كن ج ديننا لجاي ينن   ننل لج نناف لجفىتينينن   ننخ  نا جهننا إيداتيننًا  ننل لجعمنن خ جكنهننا جننخ  كنن   لجن نناعح م  ماتننالمظهننلت   
 . مي ت لج غ ي  تال فالها  ل منابتات  ماللث معين  ديتت لالي ماخ   ،لىأ لمس لي مامات ييه لج اف

3-  Luisa Massarani, Bruno Buys (2007)
(10)

: 

جى عننلف لىنأ لج غ ينن  لج ننافي  جم ضن لات لجعىنن خ  لج كن ج ديننا  نل ممليكننا لجال ينينن   لجلللبن  لجمنشنن لةيننيه ينل ت 
 نايف  من   بنع ل ف  نل لجمن  ن ،  مدليننت لجعينن    ن  مبنى   لألبنت   لج نننالل  12من  انالف لللبن  ااجن  شنمىت ميننخ 

تليننف  جىم ضنن لات خ ايننث  ننخ  اىيننف مضننم   2006لج ننافي  لجمنشنن لة  ننل  ننفا  لجعىنن خ  ننل يننيه لج نناف تنني  ينننايل  ل 
 ق   اتلي . 681

 كانت مينخ ن ناعح لجلللبن   م  م ضن لات لج ن   لج نا    نللت لجم ضن لات لجعىمين ، كمنا ا  نت  ناف 
لجننل ف لجم  لمنن ،   كننا  لجم ننلل لألبابننل  لجلللبنن  جىم ضنن لات لجعىمينن  لجماىينن  مبنناا  مقننف منن  لجم ضنن لات لجعىمينن   ننل

 جى اف يل  كاالت لألنتاء،  يما كا  م لل لج افيي  يخ لجعىماء. 
4-  Luisa Massarani, et al., (2005)

(11)
: 

إاتالينن  انن ف لجعىنن خ  ننل بننتع  منن  ميننخ لج نناف  ق نن  482 اىيننف لجمضننم    لجلللبنن  لجمنشنن لةيننيه لبنن المت 
خ،   شننيل لجن نناعح إجننأ م  لج نناف ا  ننت ملىنن  مبنناا  لجم ضنن لات لجعىمينن   يهننا 2004لجال ينينن  اننالف شننهل إتليننف 

جىم ضننن لات لجماىيننن   لجاا ننن  تاجنننل ف لجم  لمننن ، كمنننا لا ىنننت لألايننناء م لمننن  لجم ضننن لات لج نننل  نا ج هنننا لج ننناف  ى هنننا 
 اء  ثخ م ض لات لجتيع .م ض لات لجفي ي

6- Julia B. Corbett et al., (2004)
(12)

: 
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 يننل لللبننن  منشنن لة، لبننن المت لجلللبننن  لالا تننال لج دليتنننل، ايننث  نننخ لج اللننن   ننل لألاتنننال لج ننل لا ننن ت لىنننأ 
 نننا  ننال ، يمثىنن    ننفي  لللبننيي  تدامعنن  ي   209لالا ال ننات لجعىمينن   لال فننا   كىيهمننا،  مدننلط لجمبنن  لىننأ لينننن  منن  

 خ.2002مالس  14، 13لألمليكي   ل 
قننللء لألاتننال لج ننل   ضننم  ل فاقننًا   الدننت لجلللبنن  تن نناعح لا تننال لجفننل ض لج ننل  ضننع ها،  يننل   ننا  لجفننلض لأل ف تننأ 

 تأننع كىمنا ق ينت ل ينلة لأل نللل لجتيعين ،،   نا  لجفنلض لجثنانل مكثل ي ينًا من  قنللء لألاتنال لجما  ين  لىنأ لجاال نات لجعىمين 
كىمننا قنن ؤ ي ينننهخ لجمبننت  انن ف  دنن ل لل فننا  للدنن  اننلللة لنناجمل، كمننا  تنني   دنن ل لل تننا  إيدنناتل مهننخ تنني  لجع يننلة لجتيعينن  

  لجا ي   لجمبت   ا ف لل فا  للد  لجالللة.

7- Kostas Dimopoulos, Vasilis Koulaidis (2003)
(13)

: 

،     ننىت ملتننع  نناف ي نانينن  ننل  جعىنن خانن ف ل م نناالً  1867عيننن  منن  لبنن نلت لجلللبنن  إجننأ  اىيننف لجمضننم   ج
 لجعىمينن اجم لل لجمنن ل   تنن  نن  ل ألنهننا ي جىمنن ل ن  لج كن ج ديننا ىنن خ   مللة مفيننلة ج عىننيخ تعننض بننمات لجعلجلللبنن  إجننأ م  لج نناا

  إجنأ  دن ل ، تالضنا م فاعنف نان لىنأ   لج كن ج دينا جىعى خ لالد مالللج أثيل  ،  منها    ل ل   ثاتت لىأ قاللة من ظم ت
 لج كن ج دينا نل منالة تانث جىعىن خ،  ينيل لجضنعف ي عىن  تمنا  للء لج  نليخ  ل عىيمكم لل   ل لج اا   تعض ن ا  لجضعف

 لجللاىي . لجعىمي   لآجيات

8- Steve McIlwaine, (2003)
(14)

: 

لة تيانننات لل مننلت يننيه لجلللبنن  لىننأ  اىيننف مضننم    بننع   نناف مبنن للجي    ننايف  ني  يىلنينن  لنن   لينن  قالنن
Lexis.Nexis   خ،  مظهننننلت لجن نننناعح   ليننننل مضنننن لل  ننننل لي منننناخ لج نننناف 2002خ ا ننننأ 1996جمننننلة بننننت بننننن لت منننن

 % م  لجمباا  لجكىي  جى اف.1تاجم ض لات لجعىمي ، كما كانت لجمباا  لجما    جها ال   دا   

9- Carine Rooyen, (2002)
(15)

: 

شنل  نايف   مدىن    نلل  نل دنن   م لي ينا انالف لجمنلة من  لب المت ينيه لجلللبن   اىينف لجمضنم   جامبن  ل
%     م  لجمباا  ا  ت 1.8م ض لًا،     ىت لجلللب  إجأ م   994خ، تإدماجل 2002ي ني   17مالس إجأ  18

 ج ضننايا لجعىنن خ  لج كن ج ديننا،  م  لجم ننالل لألدنتينن   ف قننت لىننأ لجماىينن   ننل لج نناف للقىيمينن   لجي مينن ،  كانننت قىيىنن   ننل
لألاتال تنبت  مكتل تكثيل م  لجفن   لج افي  لألالط،  مكثل م   -ما للل لجمدالت -لجمدالت،  لب المت لين  لجلللب  

 % م  لجم ض لات   لقت إجأ لجمنا ع لجما مى  جىعىخ.42

10- Bharvi Dutt, K. Garg (2000)
(16)

: 

اتالي  لجعىمي   لج  نين  لجمنشن لة  نل  ناف  يل لللب  منش لة لب المت مبى    اىيف لجمضم   ا ف لجم لل لل
،  كاننت مينخ لجن ناعح لج نل    نف 1996ليبنمتلإجنأ نهاين   يننايل،  يجك االف لجف لة من  تللين  لجهنلماتال لجهنل،   تاي نيل،   

ث  اليننا متاننا، إجيهننا لجتااثننا  م  لجنبننت  لألكتننل منن  مبنناا  لج نناف انن ف لجعىنن خ ا  ننت جعىنن خ    نيننات لج اقنن  لجن  ينن 
من  لجم ضن لات لجعىمين   انلثت لن  قضنايا ماىين   يمنا كنا  لجتناقل م لكن ًل لىنأ  % 97 م  فضناعل، لجتانث لج لجل ا ، ثنخ

لجم اننلة،  كانننت لجمبنناا  لج ننل ا  نن ها  نناف لجلللبنن  جىم ضنن لات  لجممىكنن   لجم اننلة لألمليكينن لج اليننات قضننايا  ننل 
 كىي .لج مباا ها م  لال تاجماع   م  تكثيل لجعىمي  مقف

11- M. Saari, C. Gibson, A. Osler (1998)
(17)

: 

خ، تالضنا   إجنأ 1994 ناف كنلين  نا  ن  تالندىي ين  لناخ  105لب المت لجلللب  مننهح لجمبن ، لجنيؤ شنمف 
مللباًل لىمينًا  نل ينيه لج ناف،   تني  من  ن ناعح لجلللبن  م  ن نف لج ناف لجكنلين  ا  نت مللبنال  45لب تيا  شمف 
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مللبنناًل منننهخ   نن  يعمىنن   ت ظيفنن  كامىنن ،  م  معظننخ لجمللبننىي  لجعىمينني  جننخ ي ى نن ل  ننلليتًا لىننأ  غ ينن   18مينن ، جى ضننايا لجعى
 لج ضايا لجعىمي ، تبت  ضغ   لج قت  مد لء لج نا س،  م  تني  لج اف لجكنلي  ال  للخ لج ا ي  لج افل لجعىمل.

12- Marianne G. Pellechia (1997)
(18)

: 

 New York Time, Chicagoلة اىىننت مضننم   ثالثنن   نناف ممليكينن  شننهيلة، يننل  يننل لللبنن  منشنن  

Tribune, Washington Post   خ،  من  مينخ ن ناعح لجلللبن  م  لجم ضن لات 1997خ إجنأ 1967انالف ثالثن  ل ن ل من
ثاتنت انالف لجعىمي  شنكىت نبنت  ضنعيى  من  لجم ضن لات لج نل  عاجدهنا لينن  لجلللبن ،  منع يجنك   لينلت ينيه لجنبنت  تشنكف 

منلة لجلللبنن ، كمننا ظهننلت تعننض لالا ال ننات تنني  لجم ضنن لات لجعىمين  ابنن  لل ننال لج منننل لجننيؤ ل جدننت  يننع،   تنني  م  
 لجم ض لات لجعىمي  اي ت  ل تعض لألايا  معى مات منهدي  م  لجبيا .

 :(19)م(1992نجوى كامل ) -13
 فا  لجتيع   ل دميع ملللل دليلة لألينللخ من  لب المت لجلللب  منهح لجمب ، م  االف  اىيف مضم   كيفل ج

خ،  مظهلت ن اعح لجلللب  م  مكثل قضي  تيعي  لي مت تها لأليللخ يل لجع لمف 1991خ إجأ نهاي  ليبمتل 1990تللي  ينايل 
لجتيعن   لانت  نفا  لجمهلي  إجأ للضللل تاجتيع ،  اليا لآثنال لجنا دن  لن  للضنللل تاجتيعن ، ثنخ  بناعف اماين  لجتيعن ،  م  

مدم ل  م  لال دايات لجما ىف   ل معاجد ها ج ضايا لجع لمف لجما ىف  جإلضللل تاجتيع ، كما للضت جنرللء لجما ىفن  ان ف 
دنناء للاتننال  ننل م لمنن  لأليننللف لج ننل بننعت لج ننفا  ج ا ي هننا،  قننل  غننأ يننيل لآثننال لجنا دنن  لنن  للضننللل تاجتيعنن ، كمننا 

 لللشال. لجهلف لىأ ت ي  لأليللف اا  

14- S. Dunwoody, H. Peters (1992)
(20)

: 

لجعننناجمل  نننل مدننناف  غ يننن  لألا نننال لجعىميننن   لجتيعيننن ،  منننلط  خ   نننل  ينننيه لجلللبننن  لجمنشننن لة إجنننأ ل لينننال لالي منننا
ل لج عا   لجعاجمل تي  لجعمالء  نل ينيل لجمدناف  اا جنت لجلللبن  م النن  ن ناعح لجلللبنات لج نل   لقنت جال  ناف لللالمنل  ن

 مداف لألا ال لجتيعي   ل كف م  لج اليات لجم الة  مجمانيا.
 ا ت لجلللب  لجلللبات لج ل   لقت إجأ تناء لج  ص لجاتلي   نل مدناف لألا نال لجتيعين   لأل نل لجاتلين    نأثيللت ينيه 

 لج نل  لج نل  عمنف تهنا لج  ص،     ىت لجلللب  إجأ  دن ل  شناتع كتينل  نل لجث ا ن  لالد مالين   لج  نين   نل كنال لجتىنلي ، 
 بنناعف لللننالخ  ننل كننال لجتىننلي   ننل لج عامننف مننع مفهنن خ لجا ننل،  لج ننل  لج ننل ي عامننف تهننا تننااث  لال  نناف مدنناف لألا ننال 

 لجتيعي  مع مفاييخ ييل لجمداف  لجعمف  يع.

 : ةالتعليق على الدراسات السابق
  م دنننع لجشنننتع  لالاننن الف تينهنننا  تننني  ينننيه مننن  انننالف مللدعننن  لجلللبنننات لجبنننات   يمكننن  للشنننالة إجنننأ مدم لننن  مننن

  يجك لىأ لجنا  لآ ل  ،لجلللب 
،  ننل انني  لجعىمينن معظننخ لجلللبننات لجبننات    مانن لت انن ف قضننايا لجعىنن خ  لج كن ج ديننا  ننل لج نناف لجي مينن   لألبننت لي   -1

 .(Rooyen, 2002) لجمدالت مثف لللب لج اف    ل   اىيف ييه لجم ض لات   لقت تعضها إجأ

لجمنننهح لج دليتننل   ن  ( Corbet, 2004لللبن  )لجلللبنات  اىيننف لجمضنم     نن ،  نل انني  لبنن المت لاجتينن  لبن المت  -2
( مبنى تل  اىينف لجمضنم    مبن  لج ناعخ & Saari, 1998 Osler، كمنا لبن المت لللبن  )لىنأ لينن  من  لج نال  لجدنامعيي 

 .    تاال  اف،   ع مل ييه لجلللب  لىأ مبى    اىيف لجمضم  
خ(،  نل اني  1992 نل مدناف لج ناا   لجعىمين  قىيىن  دنلًل  لق  نلت لىنأ لللبن   لانلة يننا )كامنف، لجلللبات لجعلتين   -3

 ل  ىبن ي   لجلللب  لجااجي  يل لأل جأ لج اليات لجم الة لألمليكي ،     تاجيلت  لل ف لألدنتي  كانت لجلللبات لجتاقي   ل لج
 اب  لىخ لجتااث.



5 

 

 ,Navarroم  لجلللبات لألدنتي  لىنأ قضنايا لىمين  مانللة، مثنف لج كن ج دينا لجاي ين  لج لللين   نل لللبن  )لك ت للل  -4

 .(Corbett, 2004لالا تاس لجالللؤ  لل فا  للدات لجالللة  ل لللب  )(،   2011
يننيه  مثننفىننأ للن لنننت لللبنن   اىننف قضننايا لجعىنن خ  لج كن ج ديننا  ننل لج نناف لجم دنن لة ل ننل لجلللبننات لجبننات   ال   دننل  -5

  للس ييه لج ضايا  ل لج اف لجعلتي  لىأ شتك  للن لنت. لج للجلللب  

 مشكلة الدراسة:
  مثف مشكى  لجلللب   ل لج علف لىأ معاجد  لج اف لجعلتين  لىنأ للن لننت ج ضنايا لجعىن خ  لج كن ج دينا،  منلط 

 لجعىمي  جلط لج الئ لجعلتل. مبايم  ييه لج اف  ل  تبي  لجعى خ  نشليا   يالة لجث ا  

 أهداف الدراسة وتساؤالتها: 
 هلف ييه لجلللب  إجأ لج علف لىأ لجنل ل لجنيؤ  هلينع لج ناف لجعلتين   نل  تبني  لجعىن خ  شنلاها   ينالة لجث ا ن  

افي ،  منلط  م نالليا لج ن ،لجعىمي  جلط لج الئ لجعلتل،  لج علف لىأ ميخ لجم ض لات لجعىمي  لج ل   نا جها   لك  لىيها
 لي ماخ لج اف لجعلتي  تهيه لجم ض لات.

  قل  مت  يال  ييه لأليللف  ل مدم ل  م  لج باهالت لج ل  ا   للدات  لنها ميللف لجلللب  
 ما ملط لي ماخ لج اف لجعلتي  لىأ للن لنت ت ضايا لجعى خ  لج كن ج ديا؟ .1

 اف لجعلتي  لىأ للن لنت؟ما ميخ لج ضايا لجعىمي   لج كن ج دي  لج ل لاجد ها لج  .2

 ما لجم الل لج افي  لج ل لل ملت لىيها لج اف لجعلتي  لىأ للن لنت  ل معاجد  قضايا لجعى خ  لج كن ج ديا؟ .3

 ما لجم الل لأل جي  لج ل لل ملت لىيها لج اف لجعلتي  لىأ للن لنت  ل معاجد  قضايا لجعى خ  لج كن ج ديا؟ .4

  ج ديا لج ل لاجد ها لج اف لجعلتي  لىأ للن لنت؟مي   لك ت قضايا لجعى خ  لج كن .5

منننا لألبننناجي  لج نننل لبننن الم ها لج ننناف لجعلتيننن  لىنننأ للن لننننت  نننل لنننلض لجمعى منننات لجم عى ننن  ت ضنننايا لجعىننن خ  .6
  لج كن ج ديا؟

 ؟ما ميخ لألشكاف لج افي  لج ل لب الم ها لج اف لجعلتي  لىأ للن لنت  ل معاجد  قضايا لجعى خ  لج كن ج ديا .7

 :، ومنهجها وأداتهانوع الدراسة
 ن مننل يننيه لجلللبنن  إجننأ لجتانن ث لج  ننفي  لج ننل  هنن خ تلللبنن   لقننع لألاننللث  لجظنن ليل  لجم لقننف  لآللء   اىيىهننا 

،  ال   نننف   فبنننيليا، تغنننلض لج  ننن ف إجنننأ لبننن ن ادات مفينننلة، إمنننا ج  ننناي  ينننيل لج لقنننع م   اليثنننع م  لبننن كماجع م    ننن يله
لنل ال ل لج  ف  لج شايص تف   دا   يجك إجأ   نف لجعالقنات لجبنتتي  أللنللض لك شناف لجا ناع   لجلللبات لج  في 

 لجمل ت   تها   عميمهام
 اً لىمينن لً دهنل لجننيؤ ين منل إجنأ لجتانن ث لج  نفي   يعننل ل منل لجتااننث  نل لللبنن ع لىنأ مننهح لجمبنن  لللالمنلل  قنل 

إ نننال مننننهح لجمبننن   لبننن الخ  نننل ، ات  لجمالاظنننات لنهنننايبنننالل لىنننأ   نننف لجظنننايلة مننن  انننالف دمنننع لجمعى مننن اً منظمننن
لللالمل مبنى    اىينف لجمضنم   من  انالف لبن مالة  اىينف لجمضنم  ، جين مك  من  لج قن ف لىنأ كيفين  معاجدن  لج ناف 

 لجعلتي  لىأ للن لنت جىم ض لات  لج ضايا لجعىمي .

 الدراسة: اةأد
لجمضننم     ينن  مدم لنن  لجا نن لت لجمنهدينن  لج ننل  بننعأ إجننأ  اىيننف  مللة لاننلة يننل لبنن المت يننيه لجلللبنن  مللة 

لك شنناف لجمعننانل لجكامننن   ننل لجما نن ط،  لجعالقننات لالل تا ينن  تهننيه لجمعننانل، منن  اننالف لجتاننث لجكمننل لجم ضنن لل  لجمنننظخ 
 .(21)جىبمات لجظايلة  ل ييل لجما  ط
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 :فئات تحليل المضمون
 ج  نيفات لجفللي  ج ا ي  ميللف لجلللب ،  ييه لجفعات يل  خ   بيخ  عات  اىيف لجمضم    إجأ مدم ل  م  ل

 القضايا العلمية:   -1
 يل ت إجأ لج علف لىأ ميخ لج ضايا لجم عى   تاجعى خ  لج كن ج ديا لج نل  نا ج هنا  ناف لجلللبن ،  ينيه لج ضنايا ينل  لجعىن خ 

،  لجعىننن خ لج تيننن ، ان ج دينننا،  لأللض  لجدي ج دينننلجتا ننن ،  لجتيعننن ،  لجفىنننك  لجفضننناء،  لجمننننات،  لجاابننن    لال  ننناالت،  لج ك
  لآثال  لألدناس،  لج للل   لألليي ،  لجعى خ تشكف لاخ،  مالط.

 المصدر الصحفي:  -2
 ينننل م نننالل لجم ضننن لات  لج ضنننايا لجعىميننن   نننل  ننناف لجلللبننن ،   ن بنننخ إجنننأ م نننالل اا ننن   مثنننف لجمللبنننف،  لجكا ننن  

ء،  لليللنن ،  لج ىف ين  ،  لج ناف لألانلط،  م لقنع للن لننت لألانلط،  م عننلل لجاناص،  م نالل لامن  مثنف  كناالت لألنتنا
 لجم الل،  مده ف لجم لل،  مالط.

 مصدر المعلومات األولي:  -3
 يل لجفع  لج ل  شيل إجأ لجم لل لألباس لجيؤ لل ملت لىيع  اف لجلللب   ل لب  اء لجمعى مات،   ن بنخ إجنأ  لجاتنللء 

بننمي ،  لجدمهنن ل،  لجمللدننع  لجلللبننات لجعىمينن   مللكنن  لألتانناث،  لجدمعيننات  لجمنظمننات لجعىمينن ،  لجما  نني ،  لجدهننات لجل 
  لجمنظمات ليل لجاك مي   لجدمعيات لأليىي ،  مالط.

 مكان الحدث:  -4
  يل لجفع  لجاا   تمكا   ق   لجالث لجعىمل،   خ   بيمها إجأ  ماىل،  للتل،  ل جل،  ليل مالل لجمكا .

 رض: أسلوب الع -5
 ي  ننل تننع لألبننى   لجننيؤ ينن خ   ننليخ لجمشننكالت  لج ضننايا لجعىمينن ،   ن بننخ إجننأ  لننلض لجمعى مننات   نن ،   اليننل لألبننتا ، 

  للض لجن اعح  لآثال،   ضع لجاى ف لجم  لا ،   اليل ل ل لجدمه ل،   اليل ل ل لجدهات لجلبمي ،  مالط.

 الفنون الصحفية:  -6
  لج افي  لج ل لبن الم ها  ناف لجلللبن   نل معاجدن  لجم ضن لات لجعىمين ،   هلف إجأ لج علف لىأ ميخ لجفن  

   شمف  لجاتل،  لج  ليل،  لج ا ي ،  لجم اف،  لجاليث،  لجكاليكا  ل،  لج  لة،  مالط.

 :، وعينتهامجتمع الدراسة
للن لنننت،  قننل بننا  إجك ل نينن  لىننأ شننتك  ي مثننف مد مننع لجلللبنن   ننل دميننع لج نناف لجعلتينن  لجي مينن  لج ننل  نشننل ن

 ينل لج ناف لألكثنل م اتعن  من  لجدمهن ل لىنأ  جها م لقع لىنأ شنتك  للن لننت،ي مي  لا ال لجتااث امس  اف للتي  
لجم ننلي ،  ينن خ لجبنناتع يننل لج شننتك  للن لنننت  ننل لجننل ف لج ننل   ننلل تهننا تابنن  م قننع مجيكبننا لجعنناجمل ج  نننيف لجم لقننع،

، جمنننلة شنننهل كامنننف يننن  شنننهل ي جيننن  (22)ليننناض لجبنننع لي  لجاىنننيح للمالل يننن ،  لج لجفىبننن يني ،  لجلبننن  ل لألللنيننن ، لج نننلس 
 خ.2012
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 :وتبسيط العلوم اإلعالمثانيًا: 
م ننت  لللننالخ يمثننف لن ننلًل د يليننًا ا يننلًل  ننل اينناة لجشننع    لجمد معننات ال  بنن  يع لالبنن غناء لنننع، تننف إ  

  غييل لجبى ك  ل لجمد معات لجاليث .لللالخ تات يمثف م للًل مبابيًا م  م الل لجث ا     
   مثننف ا نن لة لجننل ل لجننيؤ يهليننع لللننالخ  ننل اينناة لجشننع    ننل كننخ لج ننأثيل لجهاعننف لجننيؤ يالثننع  ننل اينناة لجننناس، 

  لجث   لجكتيلة لجم  ليلة لج ل ي جيها لجدمه ل جإللالخ.
 

 دور اإلعالم في المجتمع:  -1
البننن غناء لنهنننا م   همنننيا ل لينننا تاجنبنننت  جكنننف لجمد معنننات، اينننث يمثنننف لللنننالخ مللة   بنننيى  مبابننني  ال يمكننن  ل

 ضنننالفت لج ظننناعف لجمل  تننن  مننن   بننناعف لللنننالخ،   ضنننالف لج قنننت لجنننيؤ يا  نننع لجفنننلل جى عامنننف منننع مالدنننات  بننناعف 
 .(23)لللالخ ا أ  الت  باعف لللالخ  ل ل لنا لجااجل د ءًل مهمًا م  اياة لجم ل  

 م ىكننع منن    نيننات اليثنن  قننلللت تننال ة لىننأ لج ننأثيل  ننل لجمد معننات، ايننث إنهننا  عننل  م ننت  ج بنناعف لللننالخ تمننا 
نظامًا م كاماًل، ي أثل تاجنظاخ لجعاخ جىل ج ،  يهثل لىأ م للليا  م ل نيها، لألمل لجيؤ ل ع إجأ لالل منال لىيهنا  نل لجامنالت 

 .(24)لجاا   تاج  لي   ل مداالت م ن ل ،  منها لج  لي  لجتيعي 
لجمعل ف م  ميخ ميللف لللالخ ي مثف  ل   بيع ملللك لجدمه ل، م  االف    يليخ تاجمعالف لجضنل لي ،   م 

قنالهخ تبى ك معي ، ل   لين  إمنللليخ تاألاتنال لج نايا ،  لجمعى منات لجبنىيم ،  لجا ناع  لج نل  بنالليخ لىنأ  كن ي    ل 
تننل يننيل لجننلمؤ  عتيننلًل م ضنن ليًا لنن  ل ىينن  لجدمننناييل، لمؤ  نناع   ننل  لقعنن  معيننن ، م  مشننكى  منن  لجمشننكالت، تاينننث يع

  مي جهخ،  ل دايا هخ.
  ننننهلؤ  بنننناعف لللننننالخ ل لًل كتيننننلًل  ننننل دنننني  لن تنننناه لجدمهنننن ل،    ديننننع لي مامننننع ج ضننننايا معيننننن ،   ننننل  اليننننل 

لألبابنني  لج ننل  ،    لكنن  ميمينن  لللننالخ لألبابنني   ننل  ننلح لجمشننكالت،  لج ضننايا(25)لجم ضنن لات لج ننل  شننغف لجننلمؤ لجعنناخ
لشاله جا  ل ها،  قل   لخ لجاى ف لجم  لا  جاىها، م  ا ليا  . (26) عانل منها لجمد معات لىأ لجلمؤ لجعاخ، ج  ديهع  ل 

 يمثف لللالخ  ل مؤ مد مع لألللة لجلعيبي  لج ل  بالله لىأ  ا ي    لمع لجم   ل تاب مللل،  نماعع لجم  ليل 
ين ىع إجأ دماييل لجمد مع م  م كال،  مفاييخ،  قيخ،  متالئ،  بالليخ لىأ  ا ي   لىأ لجل لخ،  يجك ل   لي  ما

 .(27)  لمهخ،     ليخ لجمنش ل
 قل  ضالفت لج ظاعف لجمل  ت  م   باعف لللالخ   ضنالف لج قنت لجنيؤ يا  نع لجفنلل جى عامنف منع مالدنات 

 .(28)يامًا م  اياة لجم ل    باعف لللالخ ا أ  الت  باعف لللالخ  ل ل لنا لجااجل د ءلً 
 م ننت  ج بنناعف لللننالخ تمننا  م ىكننع منن    نيننات اليثنن  قننلللت تننال ة لىننأ لج ننأثيل  ننل لجمد معننات، ايننث منهننا  عننل 
نظامًا م كاماًل ي أثل تاجنظاخ لجعاخ جىل جن   ينهثل لىنأ م لللينا  م ل نيهنا، لألمنل لجنيؤ ل نع إجنأ لالل منال لىيهنا  نل لجامنالت 

 .(29)ي   ل مداالت م ن ل لجاا   تاج  ل
 يهلؤ لللالخ ل لًل مهمًا  مهثلًل  ل لج  لي   لج عليف تاجمشاكف لج ل  عانل منها لجمد معات،  يعمف لىأ اى  
لمؤ لاخ، يناقا ييه لجمشاكف،  لجبتف لجكفيى  تاىها، كما يعمف لىأ نشل لج لل تا  ل ها،  بتف معاجد ها،  لجبى ك 

 غى  لىيها.لجم  قع م  لأل للل جى 
   لك  ميمين  لللنالخ لألبابني   نل  نلح لجمشنكالت  لج ضنايا لألبابني  لج نل  عنانل منهنا لجمد معنات لىنأ لجنلمؤ 

لشاله جا  ل ها،  قل   لخ لجاى ف لجم  لا  جاىها م  ا ليا  . (30)لجعاخ ج  ديهع  ل 
تاج ضننايا لجهامنن  لجم ننيلي   ننل اينناة  يتننل  ينننا لجننل ل لجهنناخ لجم ىنن   منن  لللننالخ لجعلتننل  ننل لج عليننف  لج  لينن  

لجشع   لجعلتي   للبالمي ، ايث م  لللالخ م ت  يمثف م للًل يامًا جىمعى مات  لألاتنال ان ف ما ىنف لج ضنايا  تاجنيلت 
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يل كنا  لجمد منع لجعنل  يبنعأ   ل ييل لج قت لجيؤ م تات لجعى خ يل لجم لل لألبابل جلقنل لألمنخ    نلمها  نهضن ها،  ل 
ل  نهضنن  لجعىنن خ  ننل يننيل لجمد مننع،  إنننع التننل م   نن خ   لينن  لجشننع   لجعلتينن  تما ىننف لجعىنن خ  ميمي هننا  مكان هننا إجننأ   نن ي

  ل ليا  ل   لخ لجمد معات.
  عنننانل لجمد معنننات لجمعا نننلة مننن  لن شنننال لألميننن  لجعىميننن  تنبننن  م فا  ننن ، ا   نننًا  نننل لجدنننن  ، اينننث   عنننلل 

لينن  لج ننل  شننمف ق الننات  لبننع  منن  بننكا  لجليننف  ننل لجعليننل منن  ل ف م لي يننا   بننيا مبنن  يات لألمينن  تننلءًل منن  لألمينن  لألتد
 ممليكا لجدن تي ،   شمف لألمي  لجبيابني   لجث ا ين   لجعىمين ،   ننعكس  ثالينا لجبنىتي  لىنأ مدمنف لجنشنا  لجمد معنل جشنع   

 .(31)ييه لجل ف
ها تني  ما ىنف ق النات لجدمهن ل لجمن عىخ  ا نأ تني    شيل لجلالعف إجأ لب ااج  نشل لأل كال لجعىمي  تكنف  ع ينلل 

لجنا  لجمث فن   لجم ا  ن  ألننع ا نأ لجعىمناء يل هنخ ال يمىكن   ينيه لجث ا ن  يلت لج ناتع لجم بن لل،   هكنل لجلللبنات لج نل 
منات لجنناس مدليت ج ياس لج لل لجعىمل جلط لجدمهن ل لجعناخ مننع لننلما   ننا ف لأل كنال لجعىمين  مبناعف  قضنايا   عىن  تاي ما

 نننإنهخ يتنننل   قنننللة مىا ظننن  لىنننأ بنننلل  لالبننن يعا   لجمشنننالك   لالق ننننا  تدنننل ط ينننيه لجمعى منننات،  قاتىي هنننا جى لدمننن  إجنننأ 
 .(32)بى كيات

 :العلميةوالقضايا  اإلعالم -2
لج ناا   ،  ال  ل كن  بهخ  ل  نل يح  لن شنال لجمعل ن  لجعىمين   الج اا   لجعىمي  لىأ ن ا   لبع لىأ منه علف 

مننع    عامننف لج نناا    ت ينن  مننن ل  لللننالخ،   جعىمينن  لىننأ نشننل لجمعى مننات لجعىمينن    نن  تننف لىننأ لجننل ل لالد مننالل جىعىنن خل
 .(33)لجعىمي   علض لج اا   ج للعها مباجي  ما ىف  جفهخ   اىيف لجا اع ، ايث لجعى خ منظ ل لد مالل م بع

ل  ااد  مهم  جى   ف إجأ للخ  لجدمه ل جىعى خ، كما يعننل  يعل  تبي  لجعى خ  لج لكي  لىأ منا ع لج عىيخ  للتل
 ابن   هنخ لجدمهنن ل جىعىن خ قننللة م ضنف جىمن ل ني  لىننأ   دينع   شننكيف  لتمنا لن  نال لجمهببننات لجعىمين  ج ضننع  نل لل تاليننا 

  ننالؤ،  جننيل  ننإ   يمكنن  لج نن ف م  لجمد مننع لجمدننلل منن  لجمعل نن  لجعىمينن  يف ننل  ف قننع لج نا بننل لالق، (34)لي مامننات لجدمهنن ل
 .(35) باعف لللالخ مبع ج  ل     يل لجدمه ل تآال لج   للت لجعىمي 

  ل م ت  م  لجمان خ م  ي نلخ جهنخ  نل  هخ،ال م  ج  عمعل لجعىخ مك   مبابل م  مك نات اياة لجناس    ايث م  
  هخ، تف ج  ن يل منمنا  لج فكينل لج نل   لة متب   جكنها لقي   ج بالل لجتشل  ل ايا هخ  مد معا هخ،  جيس     ج يالة معل 

 .(36) تعل لالنبا  ل  لب اللخ لج فبيللت لجاا ع   ل  هخ ظ ليل ايا ع  ل لج ا   لالن اج  لالب هالك
  هثل لج بيى  لجمب الم   ل كمي   ن لي  لألاتال لجعىمين ، اينث  نشنل معظنخ لجم ضن لات لجعىمين  لجم عم ن   نل 

  لجكتننلط، ممننا  كنناالت لألنتنناء  لج نناف لج ننغيلة،  ما ننات لليللنن   ننال  دننل لج قننت م  لجمدننالت،  ىيهننا لج نناف لج  نينن
  .(37)لج م يف لجكا ل ج غ ي  ماتال لجعى خ تشكف معم 

مدلل  تأبى    اا ل متب   مبعأ اا   لام  لجناس   اا ف  ل  إلالمي لج اا   لجعىمي  لجمك  ت   بيى    
ج  نن ل لجعىمننل   عننليفهخ تاجنشننا ات  لجمبنن دللت لج  نينن   لجعىمينن  لج ننل  نفننع ايننا هخ لت هننخ تعدىنن  ل تعيننلًل لنن  لجم نن ىاات

نمنا ،  ل  ينا ل معينها  ل تعض لجمدالت لجعىمي  لجدماييلي  ليل لجما  ن ،  ال لجي مي    ل ع م  مب  ط معل  هخ لجعىمي 
 .(38)لل ليا لألباس  لجمب مل لج اف لجي مي  لجماىي   لجعلتي 

بابي  جى اا   لجعىمي  يل اى  لج لل لجدماييلؤ تأيمي  لجعىخ   أثيلل ع لالد مالي ،  يجك م  االف  لجمهم  لأل
معى ما ين   مكننع من   كن ي  ج كن ج ديا م  منظ ل م عنلل لألتعنال ين  ل جى نالئ ملضني  ج ضايا لجعى خ  للج لح لجعىمل لجشامف 

 .(39) ده  نظل   اليل م لقفع، تما يا جع إجأ مشالك إيداتل
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 للنننخ لجمبننناا  لجضنننعيى  لج نننل  ا  نننها  بننناعف لللنننالخ جى ضنننايا لجعىميننن  م النننن  تت يننن  لج ضنننايا مثنننف لجبيابننن  
 لالق  نننننال  ا نننننأ لجلياضننننن   لج ل ينننننع، إال م  لجلبننننناعف لج نننننل يتثهنننننا لللنننننالخ اننننن ف لجعىننننن خ  دننننني  لجم ينننننل مننننن  لجتننننننااثي  

 .(40)لللالميي 
مي   م ج ي  إلالخ لجدمه ل تاجمب دللت لجعىمي ،  يجك من  مدنف إل ناء  ي ف  كاًل م  لجعىماء  لج افي   لىأ مي

كمنا  ىعن   بناعف لللنالخ ل لًل يامنًا ، (41)لجدمه ل  هخ لاخ جمبيلة لجعىنخ،  معانينع،  مبنالل ع  نل   ينيخ لجمعى منات لجعىمين 
 .(42)كأال دعف لج باعف لألبابي  لج ل  بهخ  ل جفت منظال لجدمه ل إجأ لجم ض لات لجعىمي 

يننهلؤ لجانن لل تنني  لجمنن ل ني   لجعىمنناء  لج ننافيي  لجعىمينني  ل لًل مهمننًا  ننل لجمعل نن  قنن ة لل عنن  ا ي ينن  نانن  لج  ننلخ 
 .(43)لألمل لجيؤ يهثل  ل لج للللت لجبيابي    ل دعف لجم ل   ي  لجمالل جألدنلة لجعىمي  لج ل  همع

منن ،   بنن عي   ننل يجننك تما  نني   ننل لىنن خ لال  نناف،    ننع مبننع جي  لللننالخ لجعىمننل لىننأ لجمنظمننات لجعىمينن  لجعا
 لج بننيى  لجمبنن الم ، إال م  يننيه لجمنظمننات ال  ، لجدمهنن ل ،ايننث   ننلل يننيه لجمنظمننات ن لينن  لجمعى مننات لج ننل ينن خ نشننليا

ال  ب دي   نل لجغاجن  جم اجن  لج نافيي  تابن اللخ جغن  لينل ما  ن   لليدنا   لالج ن لخ تاجم لنل لجمانلل،  جنيل  اج ناا   
 .(44) غ ل لجكثيل م  لألاتال لجعىمي   ال   ف  ىك لألاتال إجأ لجدمه ل لجمه خ تاجعى خ

  ل ل لج ناا   لجعىمين  إجنأ ملجىنلنين    كليس  يف لجم ا ص  ل لج اا   لجعىمي   ل  ايف  لج ايم .ل يشيل 
لج  نل لآ   ل  بال  كتيل،  ل  ا  ف شل ا  لة  ميمي  لما كا  لىيع قتف ل ل م  لج ما  ايث لج   ل لجعىمل   ملجي خ 

لج الئ لىأ لجمعى مات لجمالعم  ل   لي  لالن لنت جيس تاجبه ج   لالن  اعي  لجى ي    لمهما جع لج اا   لجي مي  لج نل  ن كىخ 
  منن  ينننا، يعمننف، تىبننانع   ن  ننل جننع مننا يا نناج منن  معى مننات  معننالف ما  ننلة تننيجك لج قننت  لجدهننل لجننيؤ يتيجننع ج نناء يجننك

، كمننا م  لل تننا  جإلن لنننتلىننأ لج ننالئ مبنن المًا  جإلت نناءلج نناعم   لىننأ شننتكات لالن لنننت لىننأ  ننل يح لج نناا   لالجك ل نينن  
  لب اللخ لالن لنت م  ده   ج ع تات   عى  تاجىغ    ل  لجا  ف ىبيت أ قاعمًا جف لة   يى  ج  تاج ايف  لجي مي   لج الئ

 .(45)لىأ لجمعى مات منع م  ده  مالط
   ننننا س لألاتنننال لجعىميننن  منننع لجم ضننن لات للاتاليننن  لألانننلط لىنننأ مبننناا    قنننت  نننغيلي  نبنننتيًا،  جنننيل  شنننلل 
لج اف لىأ لليدا   لجتبا    ل لج  ن ، ممنا  نل لج  ناليل لليللين   لج ىف ي نين   ناألمل م نع  أل  لجدمهن ل يا ناج إجنأ 

 .(46)الؤ  ع اىفي  معى مات  لبع ،  جيل ي لدع لج افي   لجعىمي    
  تننننل  ميمينننن  لللننننالخ لجعىمننننل  ننننل ضنننن ء لجا ي نننن  لج اعىنننن  تننننأ    لل لجمللكنننن  لجعىمينننن   قننننللء لجمدننننالت لجعىمينننن  
لجم ا  ننننن  ال  لجنننننت ملنننننللليخ مانننننل لة،  جنننننيل  ننننناللالخ ينننننهلؤ ل لًل مهمنننننًا  نننننل لج  ننننن ف إجنننننأ لجدمهننننن ل لج لبنننننع لينننننل 

 . (47)لجم ا ص
يننأ ل منن  اننالف مننا يل نننع  ي له نننع  ننل  بنناعف لللننالخ لجدمنناييلؤ،   منن  لجمعننل ف م  إلللك معظننخ لجننناس جىعىننخ

 يبم  لللالخ لجديل جىناس ت  ييخ لجبيابات لجعىمي   يبم  ت ك ي  قللللت شا ي  ل الني ، ممنا لج  ناليل لجضنعيف    ضنىف 
 .(48)لجدمه ل لجيؤ ي أثل كثيلًل تاجعى خ

منن  لجمعى مننات لجعىمينن  لتننل  بنناعف لللننالخ، كمننا  تنني  منن   قننل  دننلت لجلللبننات م  لجدمهنن ل ي ى ننأ كمينن  كتيننلة 
مبنننن  ج نننننل   لجعىنننن خ لج نننن مل  ننننل لج اليننننات لجم اننننلة لألمليكينننن  لىننننأ لجمنننن ل ني  م  لج ىف ينننن   يشننننكف لجم ننننلل لألبابننننل 

 .(49)% م  لألبل لألمليكي 54جمعى مات 
ىمعى مات لجعىمين  لتنل  بناعف لللنالخ  تي  ثالث  من ل  م  لجدمه ل لجم ى ل ج Jon Miller يمي  ل. د   ميىىل 

لجدمه ل لج للل لجم عىخ ديلًل  لجيؤ ي اتع لجمدالت لجعىمي  لجشعتي   لأل الخ لجعىمي  لج ثاع ي ،  لجدمه ل لجمهن خ تناجعى خ لجنيؤ 
 .(50)ي اتع لألاتال لجعىمي   ل لج اف  لج ىف ي  ،  لجدمه ل ليل لج للل لجيؤ يعلف لج ىيف دلًل ل  لجعى خ

 للخ يجك يناك ل داه ق ؤ لنل لجعىماء لللن  لللالخ، تبت  ضعف د لة لللنالخ لجعىمنل،  يشن كل لجعىمناء من  
، ايث يعل  (51)للخ لق  لجمعى مات،  لناللف لج  اليل،  شع ليخ تأ  لج اا    شدع لجمفه خ لجبىتل جىعى خ لنل لجدمه ل
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 ،  معظمهننخ يع  ننل   م  لج  نناليل لج ننافي  تشننكف لنناخ اا عنن  % منن  لجعىمنناء  ننل مبنن  لنناجمل لنن  ث نن هخ  ننل لج نناا 11
 يمننا يىنن خ لج ننافي   لجعىمنناء لىننأ لننلخ    يننليخ تاجمعى مننات لجكامىنن ،  منهننخ لننالق    ننل لنناجمهخ  ال ،   بنن الخ جى ل يننع   نن 

جعىمنل،  ين  منا ي نلك ي  ل ى   مع لج اا   م  لجدمه ل،  جيل ي عا   كال لجعناجمي  لجما ىفني  ت لي ن  انيلة  نل لال  ناف ل
 . (52) لجدمه ل  ل ااج  ضعيف 

 يننناك لننلل منن  لجمعنناييل لج ننل  للليهننا لج نناف  ننل  غ ي هننا جىم ضنن لات لجعىمينن ،  منهننا  لأليمينن ،  لجم ننىا  
لجتشنننلي ،  لج نننلل   لالا ال نننات،  لجغللتننن ،  لج نننل  لجمكنننا ،  لجاللثننن ،  مننن  لج يننن ل لألانننلط لج نننل  نننهثل  نننل لا ينننال لألاتنننال 

عىميننن   لجم للينننل لجنهاعينننن  لجال مننن  جىنشننننل،    ىننن  لجاننن للث،  قننننللة لجمهببننن  لللالمينننن  لىنننأ لج كينننف  ننننل انننل ل لج قننننت لج
 .(53) لجمباا 

   فا ت لج غ ي  لج افي  لجاليث  جىعى خ تي  لج باعف لجما ىف ،  اج اف لجكتيلة لج ل   م ع تم الل مكثنل  قنللء 
ن   ت بننت  بنن  يع  ىتينن  لي مامننات لج ننللء تنناج للءة لنن  لجعىنن خ لجم  لمنن   لج نن   لج ننل م عىمنن   مثننف لجني ينن لك  ننايم   لج لشنن

يمك  م    دايىها لج اف لألالط،    م ع لج اف لج ل  ا ص مت ل  من ظم  جىعى خ ت غ ي  م بنع من  لج ناف لج نل 
لن  لجم ضنن لات لجعىمين ،  ننل  نشنل لجم ضن لات لجعىمينن   نل مقبناخ لألاتننال،  نل اني  م  لجمدننالت   نلخ  ن لة مكثننل لقن  

انني  م  لج ىف ينن   ي ننلخ مقننف  غ ينن  جىعىنن خ  ننل اننل ليا لجننلنيا، ممننا لجمدننالت لجم ا  نن     ننلخ  غ ينن  لنينن   مكثننل   نن لًل 
 .(54)جىدمه ل لجعالؤ

 كانت لج غ ي  لج افي  جىعى خ االف لج ل  لجماضل اا عن   مش شن ، اينث  مين ت تضنعف لجدن لة  لج نل يمكن  
جن ص  ل  عىيخ لجعى خ جى افيي ،  ضعف لال  اف تي  لج افيي   لجعىماء،  ل  نللض لج نافيي  لألمين  لجعىمين   فبيليا تا

 .(55)جلط لجدمه ل

 العلمي في العالم: اإلعالم -3
للننالخ مبنن  ف كدنن ء منن  ت ينن  لجا نن ف م  لجعىنن خ  ننل لج نناا   كننا  يجننك لنتثاقننًا  لج نناا   لجعىمينن  لنننلما ظهننلت

 .(56)مدالت لجعى خ لجشعتي  م   ل مقباخ م  تللمح منف ى  مثف لج فاات لجعىمي   لجتللمح لجعىمي   مثف  ل   ،لج افي 
 قنل منلت لجعىن خ تننثالث مللانف ممن  اينث نشننليا جىدمهن ل  نل  بناعف لال  نناف،  ينل  لجم بن لات لجعىمين  لج ننل 

لنننلما م ننتات لجمعى مننات لجعىمينن    م ننع  لن شننلت تشننكف كتيننل  ننل لج ننل  لجثننام  لشننل،  لجثانينن  لنننل نهاينن  لج ننل  لجعشننلي 
 .(57)تشعتي  دماييلي  م  االف لللالخ،  لجثاجث  لجااجي  لج ل لب نلت لىأ إن اج لجمعل     الل لجعى خ لجم ا   

 لننلل من  لجعىمنناء  Thomas Huxley نشنلت لج نناف  نل لج ننل  لج ابنع لشننل مااضنللت   منناس يكبنىل قنل 
  ل لشلينيات لج ل  لجعشلي  م ىن  ق ن  لج ناا     لك  ليتي   مااضللت  ل لجفي ياء،لآالي ، كما نشلت  ايف  ني ي

م ف المن  لىمين   ينل  كاجن  منتناء م عنلض للثنالة لج نل  كمن   نل كنف منت تن   Edwin Scrippsلألمليكل مل ي  بنكليتس 
ال  لج منننل لج ننننالل لالي مننناخ مدنننللًل لا تننالم،    نننىت  غ يننن  لجعىننن خ قم هنننا  نننل مثنننناء لجانننل  لجعاجمينن  لجثانيننن ،  ملنننال إ ننن

 .(58)تاجعى خ
 قنننل كاننننت لجتلليننن  لجا ي يننن  جى غ يننن  لللالميننن  ألاتنننال لجعىننن خ  لج كن ج دينننا  نننل لجانننل  لجعاجميننن  لأل جنننأ  نننل ظنننف 

ت لج   للت لج  ني   لج تين  لجدلينلة، ثنخ تنلم لنلل  نغيل من  لج نافيي  لجعىميني  يعمىن    نل لجم ت لنات لجكتنلط  نل لج الينا
خ  شكىت م ف للت   ما ل   جى افيي  لجعىميي ، ثخ   بعت 1934لجم الة  تلي انيا تعل لجال  لجعاجمي  لأل جأ،   ل لاخ 

لج اا   لجعىمي  تشكف كتيل  ل لجال  لجعاجمي  لجثاني  لج ل شهلت    للت لىمي  دليلة،  لبن مل امناس لجدمهن ل جىعىن خ 
 .(59)لا للقات لىمي     ني  مثف لج   ف جى مل  لالك شا ات لج تيعي  لجدليلة االف ب ينيات لج ل  لجعشلي  ايث الثت

خ إجننأ 1939لنناخ  34 مظهننل مبنن  مدل ننع  كاجنن  ماتننال لجعىنن خ لألمليكينن  م  ملننللل لج ننافيي  لجعىمينني   للت منن  
تنناجعى خ تشننكف مضنن لل،  خ،   ننل لجبننتعينات  لجثمانينننات منن  لج ننل  لجعشننلي    ليننل لي منناخ لجدمهنن ل1960مللبنناًل لنناخ  375
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مكلت لللب  لىأ لللالخ لجتلي انل ،    م  لجمهشللت لىأ يجك لل فا  ملللل لجمدالت لجعىمي  لجشعتي   ل لج اليات لجم الة
خ م   غ ي  لجم ض لات لجعىمي   نل بن ينيات لج نل  لجعشنلي  ل بنمت تاليداتين   لج لكين  لىنأ 1990خ  1946تي  لامل 

 .(60)ت إجأ نغم  مكثل بىتي   ل لجبتعينيات مع لجاليث ل  لألا ال قتف م   لدع جىنغم  لليداتي منا ع لجعىخ،   غيل 
خ  جلت لجشتك  لجل جي  جال  اف لجدماييلؤ جىعى خ  لج كن ج ديا  يل  لالة من  م لعنف لجمهببنات 1989  ل لجعاخ 

ل جنن  جمناقشنن  لجاادنن  لجم  ليننلة  14 لنبننا تمشنالك  لج نل  عنننل تهننيل لجمدنناف لجهناخ  يجننك تعننل لد مالهننا لأل ف لجنيؤ ل ننل  ننل 
 .(61)جىدمه ل جىمعى مات لجعىمي   لج كن ج دي   لج   للت  لجمشكالت لجم عى   تاللالخ لجعىمل

خ لننلما ل نل لجمنه مل لأل ف جى نافيي  لجعىميني ،  تعنليا تعشنلة 1992 تلم لالي ماخ تاج ناا   لجعىمين   نل لجعناخ 
لجثاجنث  نخ  شنكيف لال انال لجنل جل جى نافيي  لجعىميني ،  ين  مهببن  ل جين  لينل لتاين   لينل اك مين   مل لخ  انالف لجمنه مل

  .(62)ج مثف لج افيي  لجم ا  ي  تاجعى خ  لج كن ج ديا  لج ا   لج    لجتيع   ل كف منااء لجعاجخ
نين  إجنأ   لينل م ضن لات   ظهل لجلللبات   ليل لي ماخ لج اا   تاجعى خ تشكف مضن لل، اينث  شنيل لللبن  تلي ا

خ،  تاجننيلت اننالف ا تنن  لجبنن ينيات منن  لج ننل  1990خ  1940 ننل لج نناا   لجتلي انينن   ننل لجف ننلة تنني   الجعىنن خ  لج كن ج دينن
لجعشلي ، مع  د ل لا ال ات تي  لج اا   لجشعتي    اا   لجنات ،  يل ن اعح مشناته  جى ناا   لألجمانين   لألبن للجي   نل 

 غينننلت نظنننلة لج نننافيي  جىعىننن خ  نننل لجن نننف لجثنننانل مننن  لج نننل  لجعشنننلي ،  تينمنننا بننني لت لىنننأ لج غ يننن  كمنننا ، يلت لجف نننلة
لج افي   ل لجب ينات لجاليث ل  لجث للت  لالا للقات لجعىمي  لجمثيلة، بي ل لىنأ لج ناا    نل نهاين  لج نل  لجدنلف ان ف 

 .(63)لجمنا ع لجعىمي   لالا فاء تاج  لخ لج كن ج دل

 مي العربي:العل اإلعالم -4
تاكننخ لللبنن ع جى نن    يعنل ل. بننعيل لتننله من  لجننل لل لأل لعننف لجنيي  بننايم ل  ننل لج نناا   لجعىمين  لجعلتينن  ايننث كنا 

تأبننى     ، إي لبنن  ا  م  ين ننف ج ننالئ لج ننايف  لجعامنن   ، ماننل ل لل  تبنني  لجعىنن خ  ننل لج نناا   لجعلتينن      لليبننع  ممالبنن ع جننع
 قنل ظننف جبننن لت   يىن  يك نن   ل ي نع لجشننهيلة ماننلل ك   ناج لم لج ننل ا  ننها   ، جنل لج ننالئتبني   لشنني   قنالل لىننل لجنفنناي إ

 .(64)لج ل ي تالجها لجناس ل  لألمللض  بتف لجعالج  ، جم ا م  لجالل ات لج تي 
  ل لجن ف لجثانل م  لج ل  لجعشلي     لت لج اا   لجعىمين   نل لجعناجخ لجعلتنل   ن لًل مىا ظنًا اينث م نتات 

ي ننات  لألاتننال لجعىمينن   دننل  لي هننا تبننه ج  إجننأ  ننفاات لج نناف  لجمدننالت لج ننل كانننت  لانن  تهننا   شنندعها تبننت  لج ا 
 .(65)إقتاف لج للء لىيها

ل جنن   مثننف  22للننخ لجمبنناا  لجهاعىنن  جىنن    لجعلتننل  لم ننللله منن  لجمانني  جىاىننيح  لانن الف لقع ننع لجشابننع   ىننك   
 ضال ل  تضع  مدالت ، مدى  لىمي  لام  15ل  ل لجا ي   ما ي لل منها ل  دم   لجل ف لجعلتي ، للخ كف ييل ال ي ي

جىعىن خ،  افنن  إضنا ي    نلل  نل  ا  نات لقي ن   مانللة  م  تاتناً  مالط م ن ل  لجما  ط  ا نص لىنأ مضنض   نالً 
 .(66) يل تاج اجل   بخ تاجا   ي  لجشليلة؛  م  ثخ ال  ناب  إال ثى  م  لجمه مي  ل   لجغاجتي 

  فنلة مامن لة من  اينث   لضنااً  شنهلت  نل لجف نلة لألاينلة   ن للً لج نل   لالي مامات لجعىمي  جى ناف لجعلتين  ل  
، اينث لجشكف  لجمضم    إ  لج   ل  ل لج اا   لجعىمي  تاجيلت جخ يك  م لكتا ج ىك لجمبيلة،  جخ يك  لىأ نفنس لجمبن  ط

لجفكننل لجعلتننل، ال ي يننل لننلل لج نناف لجدننالة منهننا  ننل إ ننللل دليننلة للتينن  م دهنن  جىع ىينن     120تنني  مكثننل منن  منننع منن  
منا  لف لالقنا  نل معظمهنا دلينلة،  20جىانليث لن  لجعىن خ م  لج كن ج دينا لن   م  مبنت لياً   فا  م ا    م  تا  ي ميناً 

ماتاليننا   ا ي ا هننا  م ضنن لا ها تاجبنن اي   لج دننلل منن  مينن  لبنن خ تيانينن  م  مشننكاف  ،    بننخ كثيننل منن نم ينن لجكالبننيكي   لج
 . (67)  ضياي  م  تيانات م ث   يمك  م   دي  لج الئ م   بهف مهم ع  ل لب يعا  لجمعى م  م  للجماخ تاجم ض  

فنناييخ لجعىمينن  جىدمنناييل ا ننأ يبنن  يع ل  لي مننت لج نناف ليننل لجم ا  نن  تنشننل لألاننللث لجعىمينن      ننيف لجم
لبن يعا  الكنن  لج  ننلخ لجعىمننل  لج  نننل لجمعا ننل، ايننث  نشننل لألينللخ لجم ننلي   ننفا  مبننت لي  ثات نن  جىعىنن خ  ماننلط جشننع   
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،  م  ميخ لج اف لجعلتي  لج نل  هن خ تناجعى خ  لج كن ج دينا (68)لجتيع ،  يما  نشل لج اف لألالط م ض لات لىمي  م ن ل 
ص جهننا  ننفا  م  مكثننل ت نن لة ل لينن  لأليننللخ لجم ننلي ،  لجشننل  لأل بنن   لجاينناة لج ننالل ا  منن  جنننل ،  لجمبنن  تف   ا نن

 لجنهال  لجبفيل لجىتناني  لج ل  ا ص مىا ًا كاماًل كف مبت  ، تالضا   إجأ  لجتيا   لال اال  لجاىنيح من  للمناللت لجعلتين  
، (69)لي ،  لجشننل   لجللينن  لج  لينن ،   شننلي   لجثنن لة منن  بنن ليا،  لجعىننخ لجمغلتينن لجم اننلة،  لجد يننلة  لجينن خ  لكنناظ منن  لجبننع  

 تالضا   إجأ  ايف ل لج لس   ىب ي  لجفىب يني ي .
 قننل ل لللت ملننللل لجمدننالت لجعىمينن  لجم ا  نن  لج ننل   ننلل لنن  لجمهببننات لجلبننمي   لج  ننا  لجعنناخ م  لج  ننا  

، ممننا لجمدننالت لجعلتينن  لجم ا  نن  (70)للتينن   ننل شنن أ مدنناالت لجعىننخ لجانناص،  يمكنن  إا نناء مكثننل منن  ماعنن  م ت لنن 
لىن خ لجىتنانين ،    لىنخ  لناجخلجم ده  جىدمه ل ليل لجم ا ص  علليا قىينف،  من  متل ينا  لجعىنخ لجم نلي ،  لجتيعن   لج نمين    

 لج  لخ لجعىمل  لجعى خ م  لجك يت،  لجفي ف لجعىمل  لج ضيال  لللدا  لجعىمنل  لجعىن خ  لج  نين  من  لجبنع لي ،    كن ج ديا
 .(71)م    نس جىف يا  لجمدى  لجعلتي  لجعىمي     لجمعى مات لجمدى  لجعلتي  جىعى خللمالل ي ،    لجتيع   لجمد مع  

ل ع مبن  ط لللنالخ لتل تهلف خ م ف للت   جإللالميي  لجعىميي   ل لج    لجع2004 قل  شكىت  ل م ل لاخ 
لجعىمل لجعلتل،  لمف    ل جلب  ل ل اال م لؤ جإللالميي  لجعىميني  لجعنل ، تالضنا   إجنأ اىن  بناا  جم اتعن  كنف منا 

 م   ك   ن لة جللت   ،   لا لمف ، مه مللت ، من  لللبي ، ي  دليل  ل لللالخ لجعىمل لىأ لجباا  لجل جي  م  م االت
ي  لجعىمينني  لجعننل ،  مف ااننا النضننماخ لجللت نن  إجننأ للت نن  لللالمينني  لجعىمينني  لجل جينن ، تمننا يفنن     اقننا منن  مكتننل جإللالمينن

 .(72)لىأ  دال  لللالميي  لجعىميي   ل لجعاجخ  لالب فالة م  لجاتللت لجعاجمي  لال ال 
قضنايا لج نن يل لجعىمنل  نشننل   يعنانل لللنالخ لجعىمنل  ننل لجعناجخ لجعلتنل من  مشنناكف للينلة  دعنف ل له ضنعيفًا  ننل

ضننعف للقتنناف لىننأ لج ننللءة مننع ضننااج  لجع ىينن  لجث ا ينن  لجعىمينن  ،  منن  ميننخ لألبننتا  لج ننل  ننهلؤ إجننأ يجننك  لجث ا نن  لجعىمينن 
نللة لجك نا  لجعىميني  م  لجم ا  ني   نل ،   ضعف مل لت لجنشل  ن ص للن اج لجمعل ل  ضااج  الك  لج لدم ،   لجعلتي 

 .(73)للللالخ لجعىم

 العلمي على اإلنترنت: اإلعالم -5
تلم لجعىماء  ل لك شاف للمكانيات لجعظيم  جشتك  للن لنت لجعاجمي ، لج ل م نت  من  لج لضن  قنلليا لىنأ  غيينل  

لجعالقات تني  لجاللتني  لألبابنيي   نل لال  ناف لجعىمنل، اينث منهنا  بنم  جىعىمناء  منظمنا هخ تاج  ن ف إجنأ لجدمهن ل ل   
 ب اء لللالخ لج  ىينلؤ، كمنا   ىنف شنتك  للن لننت م    ينف قين ل لج قنت  لجمبناا   نل  بناعف لللنالخ لج  ىيلين ، لجىد ء إجأ 

  بننم  تعنننلض معى منننات م  نن لة  مع نننلة  م للت ننن ،   منن ج للن لننننت تننني  لنننأ لجننننص لج نننافل  لم ننع منننع قننن ة لجعنننلض 
 .(74)ايي    بم  تاجكثيل م  لج فالالتلليللي ،    مي  للن لنت تأنها  بيى  ل  اف  ني  يلت ل د

 تالضننا   إجننأ يجننك،  الن لنننت  بننم  ت ضننمي  مىفننات  يننلي  ق ننيلة جعننلض لجن ننا  ت ننليًا،   عننلض معى مننات  
، (75)كفناءة لاجين  جدمنع لج ن ل  لال  نافمكثل م  لج تع  لج لقي  جى اف كما منها ملاص منها،  للن لنت  عنل مللة يلت 

 منن  لجمللبننىي    مكنن  ،عاجمينن  لجعىمنناء لىننأ ل  نناف متاشننل تنناجدمه ل لجننيؤ يبنن  يع لج  نن ف جإلن لنننتكمننا  دعننف لجشننتك  لج

 .(76) لجمعى مات لجعىمي  لجم الل م   لبع   شكيى  إجأ لج   ف
 للخ لج   ل لجكتيل لجيؤ الث جإللالخ لجعىمل إال م  للن لنت  ث لة لجمعى مات دعىت لج غيينل  نل ينيل لللنالخ  

،  ي مينن  للن لنننت تاج ننللة لىننأ لننلض لجمعى مننات  ننل نمنن  م عننلل لألتعننال تننلاًل منن  لألنمننا  ثناعينن  لألتعننال  ننل  بنناعف بننليعاً 
  شيل لجلللبنات لج نل مدلينت  نل تللين  لج نل  ، لللالخ لألالط،  ي  ل  اف  فالىل ال ي ف  يع للل لجمشالكي  ل  ده ي 

ليكنننل يع منننل   لىنننأ للن لننننت كم نننلل مبابنننل  نننل معل ننن  لجمعى منننات % مننن  لجدمهننن ل لألم9لج لانننل  لجعشنننل   إجنننأ م  
%  نل م ل تنا، كمنا يبن الخ لج نافي   للن لنننت  نل لجتانث  قفن ت نبنت  لبنن اللخ 16لجعىمين ،  نل اني    نف لجنبنت  إجننأ 

http://www.3elem.com/
http://www.kisr.edu.kw/science/
http://www.kisr.edu.kw/science/
http://www.kisr.edu.kw/science/
http://www.alecso.org.tn/arabe/pages/cont_dawriate.php?id_majallah=9
http://www.alecso.org.tn/arabe/pages/cont_dawriate.php?id_majallah=8


13 

 

مدنلؤ خ،  مثتنت لبن  ال  جىنلمؤ 1999% لناخ 80خ إجنأ 1994% لناخ 18لجتليل للجك ل نل لنل لج نافيي  لجعىميني  من  
 .(77)خ1995% لاخ 37%     ال يب الم   للن لنت م الن   2خ م  1998 افل لاخ  3000لىأ 

 
 ثالثًا: نتائج الدراسة التحليلية:

 والتكنولوجيا الصحف العربية على اإلنترنت لقضايا العلوم معالجة

 قضايا العلوم والتكنولوجيا: -1
 حف الدراسة( يمثل قضايا العلوم والتكنولوجيا في ص1جدول رقم )

 الصحيفة
 القضية

 المجموع الرياض الدستور اليوم السابع  الخليج القدس
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 33.3 271 40.2 53 30.6 57 28.6 30 20.3 43 49.4 88 الطبية العلوم

 14.8 120 15.2 20 17.7 33 16.2 17 17.9 38 6.7 12 البيئة

 14.4 117 31.1 41 14.5 27 23.8 25 7.5 16 4.5 8 واألغذية الزراعة

 9.3 76 2.3 3 8.1 15 11.4 12 15.1 32 7.9 14 واالتصاالت الحاسوب

 9 73 2.3 3 4.8 9 5.7 6 14.6 31 13.5 24 التكنولوجيا

 5.8 47 0 0 11.3 21 6.7 7 7.1 15 2.2 4 واألجناس اآلثار

 5.7 46 4.5 6 4.8 9 0 0 9.9 21 5.6 10 والفضاء الفلك

 2.1 17 0 0 0 0 4.8 5 3.3 7 2.8 5 ناخالم

 1.8 15 2.3 3 0 0 0 0 1.4 3 5.1 9 بيولوجيا

 1.7 14 0 0 1.6 3 2.9 3 2.8 6 1.1 2 والجيولوجيا األرض

 1.5 12 0 0 6.5 12 0 0 0 0 0 0 العلوم البحتة

 0.6 5 2.3 3 0 0 0 0 0 0 1.1 2 عام بشكل العلوم

 100 813 100 132 100 186 100 105 100 212 100 178 المجموع

م  لجعىننن خ لج تيننن  لا ىنننت لجمل تننن  لأل جنننأ  نننل قضنننايا لجعىننن خ  لج كن ج دينننا  نننل  شنننيل تياننننات لجدنننل ف لجبنننات  إجنننأ  
الط، ايث داءت قضايا لجتيع   نل لجمل تن  لجثانين ،  الينا  تنبنت  قليتن  قضنايا  اف لجلللب   تفال  كتيل ل  لج ضايا لأل

   ل لجنهاي   تنب  ضعيى  داءت قضايا لجمنات  لجتي ج ديا  لأللض  لجدي ج ديا  لجعى خ لجتا  . لج للل   لألليي ،
ينن  لي منناخ  تيعننل  ننل ظننف ميمينن  يننيه لج ضنني  جىدمهنن ل   لج نناي   جعننف لي منناخ  نناف لجلللبنن  تنناجعى خ لج تينن  

ينن ،  لجمشنناكف لج نناي  لج ننل  عننانل منهننا لجعلتننل، ايننث مننا  نن لف لجللاينن  لج نناي  ل   لجمبنن  ط  ننل كثيننل منن  لجتىننلل  لجعلت
% 49 تعض لجتىلل  لجعلتي    غأ لىأ كثيل م  لجمشاكف،  قل   ىت نبنت  ينيه لج ضني   نل  ناف لجلللبن  منفنللة إجنأ

جنأ  ،     ل ن  ينيه لجن يدن  منع ن يدن  لللبن    نايف  لجليناض لجبنع لي% كمنا لميننا  نل 40  ل  ايف  لج نلس لجفىبن يني   ل 
(Massarani and Buys, 2007)  لجعى خ لج تي   ل م لمن  لجعىن خ لج نل ل  هنا  ناف لجلللبن  لج بنع  لج ل داءت  يها 

لج ننل دنناءت  يهننا لجعىنن خ لج نناي    ،  (Sessions, 2003)مننع لللبنن  ،   (78) تفننال  كتيننل لنن  ت ينن  لجم ضنن لات لجعىمينن 
، (79)% منن  لجم ضنن لات لجعىمينن 50 يجننك تنبننت    بنناعف لللننالخ لجني  يىنلينن  لج تينن   ننل م لمنن  لجم ضنن لات لجعىمينن   ننل 

 .(81)(Ramalho and et, al, 2012)،  مع لللب  (80) (Rooyen, 2002)    ل   ميضًا مع ن اعح لللب  
 لىننأ لالن لنننت ت ضننايا لجعىنن خ  لج كن ج ديننا،  ننل لجمل تنن  لجثانينن  الي مامننات لج نناف لجعلتينن   ننأ ل قضننايا لجتيعنن   

 لج ننل دنناءت  يهننا لجم ضنن لات لجتيعينن   ننل لجمل تنن  لجثانينن  منن   (Sessions, 2003)ن يدنن  لللبنن     فنن  يننيه لجن يدنن  مننع 
 كما    ل   مع لجن يد  لج ل    ىت إجيها لللبن ، (82)%12.8ني  يىنلل  تنبت    باعف لللالخ  للجم ض لات لجعىمي   ل 

(Dutt and Garg, 2012) لج ناف لجهنلين   ج غ ين  نل لجمل تن  لجثانين     نىت إجنأ م  م ضن لات لجتيعن  دناءت   لج نل
 ،(83) يمنا كاننت م ضن لات لج نا   لىن خ لجايناة  نل لجمل تن  لأل جنأ  لج كن ج دين  لجنا    تالندىي ين  لجم ضن لات لجعىمين 

 .ي  ما ي  ل   ميضًا مع ن اعح ييه لجلللب   
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 ننننل لمس بننننىخ م ج يننننات لجمد معننننات  ت لجينننن خجالي منننناخ، ايننننث م  لجتيعنننن   قضننننايايا م ننننتا ةمثيننننل يه لجن يدنننن   ينننن 
لنالخ  نل لجم اضلة، نظلًل أليمي  لجافاظ لىيها م  لج لي ل  اماي ها  تاجنيلت تبنت  لجنل ل لجكتينل لجنيؤ يمكن  م  يهلينع لل

  لجنالل م   ب  يع قضي  ما م   فلض نفبها لىأ لجمد معنات لجتشنلي  كا ين  كمنا الم  ييه لج ضي  لجا يلة، ايث منع م
م   فعننف قضنني  لجتيعنن ،   ننل  لضننت نفبننها ت نن ة مننني بننتعينيات لج ننل  لجماضننل،  م ننتات منن  ميننخ قضننايا لج ننل ،  لبنن  الت

، تنننف ينننناك متعنننال مانننلط  اينننث مدمعنننت لآللء م  لجعننناجخ م تنننف لىنننأ م مننن  تيعيننن ، ال     نننل لىنننأ لجد لنننن  لجفي ي يننن  لجتا ننن
نباني ،  لق  الي  لىأ للنبا   .(84)لد مالي ،  ل 

لنلل  ننايف  %، 16 كاننت تم  بن ت لي مامنات لج ناف لجعلتين  لىنأ للن لنننت ت ضني  لجتيعن  م  التن   قنل دناء 
لج لس لجفىب يني   لج نل كاننت نبنت  قضنايا لجتيعن   يهنا منافضن  لن  مثيال هنا تشنكف  لضن ،  ينيل ممنل بنىتل ا   نًا م  

مشننناكف لجتيعيننن  لجنادمننن  لننن  ممالبنننات لالانننن الف لجتيعننن  لجفىبننن يني   عنننانل تشنننكف مننن ل ج مننن  لجمشننناكف لجتيعينننن  لجعاليننن   لج
إجننأ لي منناخ مكتننل منن  لج نناف ينن  مننا يهكننل لجاادنن     ،(85)لجم  نن لة  ليننل لجم  نن لة ج ننلميل لجتيعنن  لجفىبنن يني  للبننللعيىل

 لجفىب يني  جىفت لألنظال جهيه لج ضايا لجا يلة،  لج نتيع إجأ ممالبات لالا الف لجمااجف  جأللللف لجل جي .
قضننننايا لج لللنننن   لألليينننن  لجمل تنننن  لجثاجثنننن  الي مامننننات لج نننناف لجعلتينننن  لىننننأ للن لنننننت ت ضننننايا لجعىنننن خ  ىننننت لا  

ي  ممل  تيعل يهكل لالي ماخ تهيه لج ضي  لج ل  شكف م ج ين   نل تعنض لجنل ف  لج كن ج ديا  تنبت  قليت  م  قضي  لجتيع ،   
لجلللب ،   ل اا ت لىأ نبت  لاجي   ل  ايف ل لجلياض لجبنع لي  لجعلتي ،  قل لمينا لج فا ت  ل لالي ماخ تها تي   اف 

 لجي خ لجباتع لجم لي   لجى ا    للل   ل مكتل ل ج ي  للتي ي  ضم   ناف لجلللبن ، اينث م  لج لللن  لآ   نل لجممىكن  
هننا  شننهل  فننلة ممينن ة لجعلتينن  لجبننع لي   مننل تف ننلة نهنن ض للننخ  ننع ت  لجعمننف تهننا  ننل ظننف لجظننل ف لجمنااينن   لجتيعينن  إال من

 تاجننيلت  ننل مدنناف لج نننالات لجغيلعينن  لج اعمنن  لىننأ لج لللنن ،  قننل م ننتات لجممىكنن  منن  لجننل ف لجم  لمنن   ننل مدنناف لج لللنن  
 لج نننالات لجغيلعينن   ننل لجمن  نن ، كمننا م  م ننل تىننل  لللننل تاجم نناخ لأل ف  يننناك لجعليننل منن  لجمشنناكف لج ننل ي لدههننا ق ننا  

% من  إدمناجل م ضن لا ها 23.8ل لالي مناخ من  دانن   نايف  لجين خ لجبناتع  لجنيؤ   نف إجنأ نبنت  لج للل ،  جيل لميننا يني
ديننا،  ننل انني  م  ت ينن  لج نناف كننا  لي مامهننا منافضننًا ت ضنني  لج لللنن  ألنهننا   ننلل  ننل تىننلل  جيبننت ج  لنن  لجعىنن خ  لج كن  

  لللي  تاألباس مثف للماللت لجعلتي  لجم الة   ىب ي   لأللل .
م  لي مامات لج اف لجعلتي  لىأ للن لننت   غيلةلىأ نبت   لج كن ج ديا    لال  االت لجااب  قضايا  اا ت  

لجاىنننيح   ل،  كاننننت  نننايف جعنننف ينننيل لألمنننل يعننن ل إجنننأ م  لجنننل ف لجعلتيننن  ينننل ل ف مبننن هىك  جى كن ج دينننا  لينننل من دننن  جهنننا
 ا ي  لج ضي ي .لج لس لجفىب يني  يل مكثل  اف لجلللب  لي مامًا ته  للمالل ي  

 :المصادر الصحفية -2
 ( يمثل المصادر الصحفية لقضايا العلوم والتكنولوجيا في صحف الدراسة2جدول رقم )

 الصحيفة
 المصدر

 المجموع الرياض الدستور اليوم السابع  الخليج القدس
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 37.6 306 43.9 58 41.9 78 70.5 74 34 72 13.5 24 المراسل

 27.9 227 28 37 25.8 48 5.7 6 42.5 90 25.8 46 مجهول المصدر

 18.9 154 15.9 21 14.5 27 6.7 7 11.3 24 42.1 75 وكاالت األنباء العالمية

 6.8 55 6.8 9 3.2 6 12.4 13 1.9 4 12.9 23 الكاتب الخاص

 5 41 5.3 7 14.5 27 1.9 2 1.4 3 1.1 2 وكاالت األنباء العربية

 2.5 20 0 0 0 0 0 0 7.5 16 2.2 4 خرىالصحف األ

 0.9 7 0 0 0 0 2.9 3 0 0 2.2 4 مواقع اإلنترنت األخرى

 0.4 3 0 0 0 0 0 0 1.4 3 0 0 اإلذاعة

 100 813 100 132 100 186 100 105 100 212 100 178 المجموع
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ل م ضنننن لات لجعىنننن خ لا ننننف لجمل تنننن  لأل جننننأ  ننننل م نننناللجمللبننننف لج ننننافل م  تيانننننات لجدننننل ف لجبننننات    ضنننن   
، ثنخ  كناالت لألنتناء لجعاجمين  لجم الل لجمده ج  تنبت    يل لن  لجلتنع %،  ى ع37.6 لج كن ج ديا  ل  اف لجلللب  تنبت  

 ثخ ت ي  لجم الل تنب  م فا   .
ىت  يهنا لج نل   ن  تاجيلت  ل  ايف  لجاىيح للمالل ي  ن يد  بىتي  لجثاني لجم الل لجمده ج  جىمل ت     لخيعل    
  نعكس ينيه  ،أل  لج ايف  يد  م   ك   م الليا معى م  جىدمه ل، % م  إدماجل لجم الل لج افي 42.5إجأ نبت  

ض لىنأ كنف  نايف  م   ف ن  لن  م نالليا  نل إي مننع من  لجمفتها،  للجمشكى  لىأ م للقي   باعف لللالخ  ث   لجدمه  
عى م  لجم لل  تاجيلت من  لجم نالل لجاا ن    م نع تم نللقي  لاجين ، كما م  لجم ض لات م منها معى ما ها، لج ل لب  ت

  كشف ل  للد  لي ماخ لج ايف  تهيل لجم ضن  ،  لج نللة لج أثيلين  جىمنالة لج نافي ،  منا ياظنأ تنع م نلليا من  ث ن  جنلط 
 .(86)دمه ليا،  كيجك  ل  اليل لج  دهات لجا ي ي  جىم ض  ،  ملط  عتيله ل  م اج  معين 

يثيننل لجليشنن  ا   ننًا إيل قالنننا %  ينن  مننا قننل 18.9 ننل مل تنن  م  لمنن   تنبنت   لجعاجمينن   كنناالت لألنتنناء دناءت   
%  ينل لاجتنًا  كاجن  لألنتناء لجماىين   نل كنف 5نبت   كاالت لألنتاء لجعلتي   لج ل جخ   ل لن  لىيها مع لجنبت  لج ل ا ىت 

قل ال   الءخ مع لألدنلة لج  نين   نل  مدنلة اا   تهاء لألدنتي  لألنتا م  لجمعل ف م  ج كاالت تىل   لل تها لج ايف ، 
 لجتالل لجعلتي .

 :وليالمصدر األ  -3
 ( يمثل المصدر األولي لقضايا العلوم والتكنولوجيا في صحف الدراسة3جدول رقم )
 الصحيفة

 المصدر األولي
 المجموع الرياض الدستور اليوم السابع  الخليج القدس

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 34.9 239 39.4 39 42.4 75 37 44 34.6 53 20.4 28 الجهات الرسمية

 30.5 209 34.3 34 25.4 45 31.1 37 24.2 37 40.9 56 الخبراء والمختصين

المراجع والدراسات العلمية ومراكز 
 األبحاث

33 24.1 26 17 10 8.4 6 3.4 11 11.1 86 12.6 

 7.2 49 0 0 8.5 15 1.7 2 17 26 4.4 6 شركات خاصة

 7 48 6.1 6 11.9 21 10.1 12 2 3 4.4 6 الجمهور

 6.1 42 9.1 9 5.1 9 6.7 8 5.2 8 5.8 8 الجمعيات والمنظمات العلمية

 1.8 12 0 0 3.4 6 5 6 0 0 0 0 األهليةو  الحكومية غيرالمنظمات 

 100 685  100 99 100 177 100 119 100 153 100 137 المجموع

 ا ال يساوي عدد املوضوعات العلمية اليت مت حتليلها؛ ألن املوضوع الواحد ميكن أن حيتوي على أكثر من مصدر أويلاجملموع هن

ي ض  جنا م  مللدع  تياننات لجدنل ف لجبنات  م  لجدهنات لجلبنمي  كاننت  نل م لمن  لجم نالل لأل جين  جىمعى منات  
%،  الينننا  تفننال  قىينننف 34.9 يجننك تنبننت   ىنن خ  لج كن ج دينننالج ننل نشننل ها لج ننناف لجعلتينن  لىنننأ للن لنننت انن ف قضنننايا لجع

 لجاتللء  لجما    ،   ل لجمل ت  لجثاجث   تفال  كتيل لجمللدع  لجلللبات لجعىمي   مللك  لألتااث.
 عننانل منننع   لضنن  عينن ك  تاجننيلت  ننل  ننايف  لجلبنن  ل لألللنينن   يننأ ل لانن الف لجدهننات لجلبننمي  جىمل تنن  لأل جننأ 

،   ع منننل  بننناعف لللنننالخ تشنننكف كتينننل لىنننأ  لنننالخ لألدنتيننن ؛ أل  لجم نننالل لجاك ميننن  جهنننا م ج ينننات ما ىفنننا نننأ  بننناعف لل
،  كنا  لأل جنأ م  ، ممنا يعلضنها الن  ناللت  لبنع لجعىمين لجم الل لجلبمي  اا   لجاك مي   ل لجا  ف لىأ لجمعى مات 
لجعىمينن  ألنهننا لألقننلل لىننأ    يننل لجدمهنن ل تاجمعى مننات   كنن   لجغىتنن   ننل لجم ننالل لأل جينن  جىاتننللء  لجما  نني   لجلللبننات

،    شناتع ينيه لجا ي ي  لن  م ضن لات لجعىن خ  لج كن ج دينا تنف  ا نأ  تبني ها ج  نف إجنأ مبن  ط  هنخ لدنف لجشنال  لجعنالؤ
لجم ننالل  لج ننل دنناءت  يهننا  ،(Medeiros and Massarani, 2010)ن نناعح لج ننل    ننىت إجيهننا لللبنن  لجن يدنن  مننع لج

 .(87)كأكثل م الل لجمعى مات لجم عى   تأنفى ن ل لجانا يل  ل لجنشللت للاتالي   ل لج ىف ي   لجتلل يىلجاك مي  ل
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 لج نل مشنالت إجنأ  (Ramalho, et, al, 2012)إال م  ييه لجن يد   ا ىف مع لجن اعح لج ل    نىت إجيهنا لللبن   
لجنشنننللت للاتاليننن  كاننننت  نننل م لمننن  لجم نننالل لج نننل لل منننلت لىيهنننا  لجعىمننناء  لألكننناليميي   لجتنننااثي   لجمللكننن  لجتاثيننن  م 

، (88)% م  لجم الل لج ل لل ملت لىيها80.5 يجك تنبت    ل  غ ي  لجم ض لات لجعىمي  للج ىف ي   لجتلل يىلجلعيبي   ل 
لجعىمين   لج كن ج دين ،  يمنا ال  لجث ن  لج نل ي جيهنا لجدمهن ل جىعىمناء  لجتنااثي   نل لجد لنن  لتما كا  ييل لالا الف لاعلًل إجأ 

  لجت لج اف لجعلتي    باعف لللالخ لجعلتي  تشكف لاخ  ع مل لجم لل لجاك مل كم لل لعيبل جمعى ما ها لجعىمي .
%  ننل 17) ننل  نناف لجلللبنن   %7لجشننلكات لجاا نن  ا ننىت لىننأ نبننت  مع تننلة   يننل لنن   جنن اظ ميضننًا م   

جهنا لل تناللت لتاين  قنل ،  من  لجمعنل ف م  ينيه لجشنلكات ف  لجليناض لجبنع لي (%  نل  ناي0 ايف  لجاىيح للمالل ي ،  
 لكنن  لىننأ لجمعى مننات لجعىمينن  لج ننل    ل نن  مننع م نناجاها  لل تالل هننا  منن  لجا نن لة لالل مننال لىيهننا  اننليا كملدننع  دعىهننا 

دناءت اينث  (Navarro, et, al, 2011)ا ىف ل  لجن اعح لج ل    نىت إجيهنا لللبن  ي  ما ي،   مع مل  ل لجشع   لجعىمي 
 ننننل   نننناف  ىتينيننن  3مشنننهل لج ننننل لل منننلت لىيهننننا  لأل جيننن  ىم نننناللج نننل لج ل ينننن  لألاينننل لجاا نننن  لجشنننلكات لج ننننالي  

،  يمننننا دنننناءت لج كنننناالت لجاك مينننن   ننننل لجمل تنننن  لأل جننننأ كم ننننالل جهننننيه م ضنننن لا ها انننن ف لج كن ج ديننننا لجاي ينننن  لج لللينننن 
 .يد  ييه لجلللب  ي  ما ي  ل   مع ن ، (89)لج اف

 

 :المكان الجغرافي -4
 ( يمثل المكان الجغرافي لقضايا العلوم والتكنولوجيا في صحف الدراسة4جدول رقم )

 الصحيفة
 المكان الجغرافي

 المجموع الرياض الدستور اليوم السابع  الخليج القدس
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 42.8 348 47.7 63 66.1 123 87.6 92 22.6 48 12.4 22 محلي

 32 260 17.4 23 19.4 36 10.5 11 42.9 91 55.6 99 دولي

 18 146 34.8 46 9.7 18 0 0 23.6 50 18 32 غير محدد المكان

 7.3 59 0 0 4.8 9 1.9 2 10.8 23 14 25 عربي

 100 813 100 132 100 186 100 105 100 212 100 178 المجموع

قضنايا لجعىن خ  لج كن ج دينا لجماىين   ف لجعلتين  لىنأ للن لننت لكن ت لىنألج ا م تيانات لجدل ف لجبات    كشف 
%،  اليننا لج ضننايا لجعىمينن  ليننل ماننللة لجمكننا ، ثننخ 32%، ثننخ لىننأ لج ضننايا لجل جينن  تنبننت  42.8تنبننت  كتيننلة   ننىت إجننأ 

 لج ضايا لجعىمي   لج كن ج دي  لجعلتي .
   لكنن  لىننأ لجشننع   لجماىينن   ننل مؤ مدنناف  تاجننيلت  يننيه لجن نناعح  تيعينن ، ايننث منن  لجمف ننلض لىننأ لج نناف م

جن اظ  فنا ت تني   ناف   قنل، (90)(Ramalho, et, al, 2012)  ين  منا ي  ل ن  منع لللبن  لج ضنايا لج نل  هنخ مد معا هنا
 فننل اننني  كانننت نبنننت  لج ضننايا لجعىمينن  لجماىيننن  لاجينن  دنننلًل  ننل  نناف لجيننن خ لجبنناتع لجم نننلي   ، ننل ينننيه لجن يدنن  لجلللبنن 
  ل لألللنينن   لجلينناض لجبننع لي ، كانننت لجنبننت  منافضنن   ننل  ننايف  لجاىننيح للمالل ينن   منافضنن  دننلًل  ننل  ننايف   لجلبنن

 لج لس لجفىب يني .
 داءت لج ضايا لجعىمي  لجل جي  تنبت  لاجي ،  لتما كا  ييل لألمل لاعلًل إجأ لج  لخ لجعىمل  لج كن ج دل لجيؤ ي بخ 

 Massarani)  ي  ما ي شاتع مع ن يد  لللب   ،ج اف لجعلتي    اتع كف    لل ع لجم الا  تع لجعاجخ لجغلتل  لجيؤ يدعف ل

and Buys, 2007)  لج ل داءت  يها لجم ض لات لجعىمي   ل لجل ف لجم  لم   ل  بع  اف ال ينين   نل لجمل تن  لأل جنأ 
 يمك  لت  ينيه لجن يدن  ، (91)ىمي  لجماىي جىم ض لات لجعىمي   ل ييه لج اف  داءت  ل لجمل ت  لجثاني  لجم ض لات لجع

، ايننث منننع منن  (2)دننل ف لقننخ   نناف لجلللبنن  لىننأ  كنناالت لألنتنناء لجغلتينن  كم ننالل  ننافي  جهننانبننت  لل مننال تال فننا  
لج تيعننل م   لكنن  يننيه لج كنناالت لىننأ ماتننال  م ضنن لات لجعىنن خ  لج كن ج ديننا  ننل لجننل ف لجم  لمنن  لىميننًا منن  م ضنن لات 

 جدليلة  لالك شا ات لجعىمي   لجتا ث  لجلللبات لجم  لم   ل كف لجمداالت لجعىمي .لالا لللات ل
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 إال م  لألمنننل لينننل لجمفهننن خ يننن  ضنننعف لي مننناخ  ننناف لجلللبننن  ت ضنننايا لجعىننن خ  لج كن ج دينننا  نننل لجنننل ف لجعلتيننن  
مكنلت لىنأ  لللبات لليلة ضعف لالي ماخ لج افل تشع   لجل ف لجعلتي  لألالط،  ي ف  مع ن اعح ،  ي  ما يعكسلألالط

% منن  2م  ينناك لانن الاًل  ننل لج غ ينن  لج ننافي  تنني  لجننل ف لجعلتينن ،  اج تنالف للاتننالؤ تنني  لجننل ف لجعلتينن  جننخ   ننف نبننت ع 
 .(92)إدماجل لألاتال لجم تالج   ل لج اا   لجعلتي 

 :أسلوب العرض -5
 لدراسة( يمثل أسلوب عرض قضايا العلوم والتكنولوجيا في صحف ا5جدول رقم )

 الصحيفة
 أسلوب العرض

 المجموع الرياض الدستور اليوم السابع  الخليج القدس
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 64.8 586 47.8 76 69.6 144 50.8 60 81.3 174 64.1 132 عرض المعلومات فقط

 21.7 196 25.8 41 17.4 36 32.2 38 17.3 37 21.4 44 عرض النتائج واآلثار

 6.2 56 13.2 21 7.2 15 11 13 1.4 3 1.9 4 ابتحديد األسب

 4.9 44 11.3 18 2.9 6 0 0 0 0 9.7 20 وضع الحلول المقترحة

 1.4 13 1.9 3 2.9 6 3.4 4 0 0 0 0 الرسمية الجهات دورتحديد 

 1 9 0 0 0 0 2.5 3 0 0 2.9 6 تحديد دور الجمهور

 100  904  100 159 100 207 100 118 100 214 100 206 المجموع

 اجملموع هنا ال يساوي عدد املوضوعات العلمية اليت مت حتليلها؛ ألن املوضوع الواحد ميكن أن يستخدم أكثر من أسلوب عرض

ل تيانات لجدنل ف لجبنات  إجنأ م  لألبنى   لألكثنل لبن اللمًا  نل  ناف لجلللبن  جعنلض م ضن لا ها لجعىمين   شي 
%،  ناله  تفنال  كتينل لنلض لجن ناعح  لآثنال، ثنخ 64.8نبت   الي    ىت إجأ  لج كن ج دي  كا  للض لجمعى مات      ت

  اليننل ل ل  لجلبننمي  لجدهننات ل ل اليننل  %، ثننخ  تنبنن  قىيىنن 4.9 اليننل لألبننتا ،  دنناء  ضننع لجاىنن ف لجم  لانن  تنبننت  
 .لجدمه ل

 ننل  لجعىمينن م ضنن لات نالاننظ منن  اننالف يننيه لجن نناعح م  لجنبننت  لجغاجتنن   ننل لألبنناجي  لجمبنن الم   ننل لننلض لج 
لجلللبنن   لكنن ت  ننل لننلض لجمعى مننات   نن  ل   شننلح، م   فبننيل، م    ضنني  لجننلالالت  لألتعننال،  يننيل ممننل بننىتل؛   نناف
 مشننكالتلج ننهثل تشننكف كتيننل لىننأ اينناة للنبننا ،   ننا ع،  تاج نناجل  ا نناج إجننأ  اليننل مبننتا   لجم ضنن لات لجعىمينن كنن   
 جم  قع  م   للكمها. للض لجن اعح ل  ل  اىها، ، لجعىمي 

 يجك نلط ميضًا  للدع مبى    اليل لألل لل لجم ى ت  م  لجدهات لجلبمي ،  لجم ل  ،  ت ي  مهببات لجمد مع،  
تنلاًل من   الينل ينيه لألل لل،  ل لجمشنكالت لج ناي   لجتيعين   لج لللين ،  لك فنت  ناف لجلللبن  تنيكل لجمعى منات  لألاتنال 

 . مع لىأ لج ياخ تل ليا،    ضي  مايي  ييل لجل ل  ميمي ع اث ما ىف لجدهات  ل لجمد
لألبنناجي  لجمبنن الم   نننل  نناف لجلللبنن   فننل انني   ن لننت لألبنناجي   نننل  ي ضنن  منن  لجن نناعح لجبننات    فننا ت  

لج ننل لبنن المت مبنناجي  لننلض لجن نناعح  لآثننال   اليننل لألبننتا   - لجينن خ لجبنناتع إجننأ اننل  مننا–   ننايف  لجلينناض لجبننع لي
لبنن المت مبننى   لننلض لجمعى مننات   نن    ندننل م  ت ينن  لج نناف لكنن ت كثيننلًل لىننأ لجاىنن ف لجم  لانن  تنبنن  ديننلة،   ضننع 

 لألباجي  لألالط تللد  مقف تكثيل م  ييل لألبى  .

 :الصحفية الفنون -6
 ( يمثل الفنون الصحفية المستخدمة في عرض قضايا العلوم والتكنولوجيا في صحف الدراسة6جدول رقم )

 الصحيفة
 الفنون 

 المجموع الرياض الدستور اليوم السابع  الخليج القدس
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 65.7 534 62.9 83 69.4 129 51.4 54 68.4 145 69.1 123 الخبر

 17.7 144 26.5 35 16.1 30 24.8 26 14.2 30 12.9 23 التقرير

 6.2 50 1.5 2 3.2 6 10.5 11 3.8 8 12.9 23 المقال

 4.7 38 0 0 4.8 9 2.9 3 8 17 5.1 9 رةالصو 
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 3.1 25 2.3 3 4.8 9 5.7 6 3.3 7 0 0 التحقيق

 2.7 22 6.8 9 1.6 3 4.8 5 2.4 5 0 0 الحديث

 100 813 100 132 100 186 100 105 100 212 100 178 المجموع

ابن   لجعىمين ضن لا ها  ل م لم  لجفن   لج افي  لج نل لبن الم ها  ناف لجلللبن   نل م   لج افل داء لجاتل 
ت ينن  لجفننن    دنناء لج  ليننل لج ننافل تعننله تنبننت  قىيىنن ، ثننخ %، 65.7تيانننات لجدننل ف لجبننات   يجننك تنبننت  لاجينن    ننىت إجننأ 

 تنب  ضعيى . لج افي 
لجلللبننن  لىنننأ لألشنننكاف لج نننافي  لجاتليننن ،  تاجنننيلت لجاتننننل  مننن   نننافلجن ننناعح لىنننأ  لكيننن  كتينننل ينننيه  نننلف    
 تلجلللبننن  للضننن  يهنننا،  ينننيل ينننلف م   ننناف لجعىننن خ  لج كن ج دينننام ضننن لات  لثنننمنننا ي نننل  مننن  ثى  لجنننيؤ لا نننف لج نننافل،

 يمكن  لتن  ينيه لجن يدن  منع لل فنا   لجما ىفن ، امناقشن  ظ ليلين  م اىيف،   مل    فبيل، جىم ض لات لجعىمي   لج كن ج دي  
، لجعىمينن للبنن   ننل لننلض لجم ضنن لات لجل  ننافنبننت  مبننى   لننلض لجمعى مننات   نن  ضننم  لألبنناجي  لج ننل لبنن الم ها 

%،  يل نبت  قليت  م  نبت  لجاتل لج افل،  م  لجمعل ف م  لجاتنل لج نافل يع منل لىنأ 64.8ايث إ  نبت ها تىغت 
 .للض لجمعى مات     ل    اىيف، م   فبيل، م  للض  دهات لجنظل لجما ىف 

ف  لجم ناف،  لجانليث،  لج ا ين  لج نافل،  ين  كما يالاظ ضعف لألشنكاف لج نافي  لج فبنيلي   مشنكاف لجنلمؤ، مثن
لجلللبنن  لج ننل ميمىننت لألشننكاف لج فبننيلي  لج ننل  ننهلؤ ل لًل مهمننًا  ننل  فبننيل لجظنن ليل،  لجمشنناكف   ننافمننا يعننل    ننيلًل منن  

له  نل  اجاليث لجيؤ كا  لب اللمع ضعيفًا  ل  اف لجلللب    مثف ق  ع   عاجي ع   أثي   ضي  متعاليا لجا ي ي ،  ،لجعىمي 
دلة لجمعى مات لج ل ي لمها،  م للقي ها،  م ث قي ها،   ل ن ف ييه لجمعى منات متاشنلة من  م نلليا لأل نىل،  لىنأ جبنا  

 .(93)لجشا ي  لجمعني ،  لجالث ي  لجاى   لألبابي   لجملك ي   ل ييل لجاليث
؛ أل  لج ا يننن  انتهننامنن  د ممننا لالبنن اللخ لجضننعيف جى ا ينن  لج ننافل  ننل  ننناف لجلللبنن ،  هنن     ننيل  لضنن 

 ابننتما ي نن ف  للنننك تننال   ، (94)لج ننافل ي ننلخ لهينن ،  معاجدنن   لبننع ،  شننامى ،  لمي نن  جىظننايلة، م  لج لقعنن ، م  لجمشننكى 
،  لج ا يننن  (95)ملعنننيس  الينننل  نننايف  شنننالج ت م ت يل نننل للندىي يننن  مإ  مبننن  تف لج ننناف  نننل بنننع  لأل ننن ،   نننل لجعمننن 

لج نننالئ إ لء قضنننايا معينننن ،  دعىنننع يفهمهنننا ت نننلل مننن  لجشنننم جي   لجعمننن ،  ينننللك متعالينننا،  لج نننافل يع تنننل مللة  عاجننن  ج  دينننع
 يب  ل  مبتاتها،  ي ىمس اى جها،  تيجك   شكف جليع قنال  إ لءيا،   دهع جىبى ك  ل لجمد مع ت لي ن  معينن ،  يجنك نظنلًل 

 .(96)تاللةأل  لج ا ي  ال يك فل تاجعلض  لج شايص، تف يلل  ميضًا إجأ ضل لة لجم
لج ننافي  لج ننل لل مننلت لىيهننا  ننل لننلض م ضنن لا ها  لجفننن  لجلللبنن  ضننعف لج ن يننع  ننل   نناف يهانني لىننأ 

، ايث لك ت لىأ لألشكاف لج افي  لجاتلي ،  ثم  ا ي   مهم   يل م  لج ن    ل لألن ل  لج افي  ال يعنل إ القًا لجعىمي 
ها،  منهنا  عمنف لىنأ لج نأثيل لىنأ لج نالئ تشنكف مبن  ف لن  تعضنها، تنف م  ييه لألن ل  لجما ىف   لجم عللة منع ج  ل  تعض

يل  عمف كمنظ م  م كامى  جعكس لج لقنع لجم نن  ،  معاجدن  لج قناعع،  لجظن ليل،  لج  ن للت من  د لنن  ما ىفن ،  تمبن  يات 
 .(97)ما ىف 

 :الدراسةخالصة نتائج 

 لج كن ج ديا  ل  اف لجلللب   تفال  كتيل ل  لج ضايا  لا ىت لجعى خ لج تي  لجمل ت  لأل جأ  ل قضايا لجعى خ -1
داءت قضايا لجتيع   ل لجمل ت  لجثاني ،  اليا  تنبت  قليت  قضايا لج للل   لألليي ،   ل لجنهاي   تنب  ضعيى    لألالط، 

 داءت قضايا لجمنات  لجتي ج ديا  لأللض  لجدي ج ديا  لجعى خ لجتا  .

لجمل ت  لأل جأ  ل م الل م ض لات لجعى خ  لج كن ج ديا  ل  اف لجلللب  تنبت   ل لجمللبف لج افل  داء -2
 %،  ى ع لجم الل لجمده ج  تنبت    يل ل  لجلتع، ثخ  كاالت لألنتاء لجعاجمي  ثخ ت ي  لجم الل تنب  م فا   .37.6
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 ل نشل ها ا ف قضايا لجعى خ جىمعى مات لج كم لل م جللجدهات لجلبمي  تللد  كتيلة لىأ لل ملت  اف لجلللب   -3
%،  اليا  تفال  قىيف لجاتللء  لجما    ،   ل لجمل ت  لجثاجث   تفال  كتيل لجمللدع 34.9 لج كن ج ديا  يجك تنبت  

  لجلللبات لجعىمي   مللك  لألتااث.

%، ثخ 42.8ىت إجأ لك ت لج اف لجعلتي  لىأ للن لنت لىأ قضايا لجعى خ  لج كن ج ديا لجماىي  تنبت  كتيلة    -4
 %،  اليا لج ضايا لجعىمي  ليل ماللة لجمكا ، ثخ لج ضايا لجعىمي   لج كن ج دي  لجعلتي .32لىأ لج ضايا لجل جي  تنبت  

كا  لألبى   لألكثل لب اللمًا  ل  اف لجلللب  جعلض م ض لا ها لجعىمي   لج كن ج دي  ي  للض لجمعى مات      -5
%،  اله  تفال  كتيل للض لجن اعح  لآثال، ثخ  اليل لألبتا ،  داء  ضع لجاى ف 64.8 تنبت   الي    ىت إجأ 

   اليل ل ل لجدمه ل. لجلبمي  لجدهات ل ل%، ثخ  تنب  قىيى   اليل 4.9لجم  لا  تنبت  

تنبت  داء لجاتل لج افل  ل م لم  لجفن   لج افي  لج ل لب الم ها  اف لجلللب   ل م ض لا ها لجعىمي   يجك  -6
 %،  داء لج  ليل لج افل تعله تنبت  قىيى ، ثخ ت ي  لجفن   لج افي  تنب  ضعيى .65.7لاجي    ىت إجأ 

 :توصيات الدراسة
م    كنمي   ىت إجيها لجلللبن  لج اىيىين  لجانل ج تعنلل من  لج   نيات لج نل يمك  جىتااث  تعل  اىيف لجن اعح لج ل 

   لج اف لجفىب يني  اا    ل  غ ي  لج ضايا لجعىمي   لجمبايم   ل  تبني   بالل  ل    يل ل ل لج اف لجعلتي  لام
  لجعى خ جىدمه ل لجعاخ 

لجم لضنيع لج نل  هنخ لجدمهنن ل  لج ن ينع  نل لجم لضنيع لجعىمينن  لجم ل ان   نل لج ناف   بنناعف لللنالخ منع لج لكين  لىننأ -1
 . لجتيع  تاجيلت قضايا لج ا   لج    لج للل     مس م ىا هخ تشكف مبابل

،  لننلخ ف منن  لالل مننال لىننأ  كنناالت لألنتنناء لألدنتينن لالل مننال لىننأ لجم ننالل لج ننافي  لجاا نن  تاج ننايف  مننع لج  ىينن -2
 .إلفاف يكل لجم لل لج افل أليمي ع جى الئ

  لألتانناث  ينالة لالل منال لىنأ لجم نالل لأل جين  لجم ث قن  من  قتنف لجدمهن ل مثنف لجعىمناء  لجتنااثي   لألكناليميي   مللكن -3
 قلل للمكا .لج ن يع  ل لجم الل لأل جي   مع ،   ىيف لالل مال لىأ لجم الل لجلبمي  إال  يما يى خ ،دمعيات لجعىمي  لج

 اج ضايا لجعىمي   لج كن ج دي  لجعلتي . فعيف لج تالف لللالمل لجعلتل   يالة لالي ماخ ت -4

ألنهنا  نعت  لجفهنخ لىنأ لج نالئ لجعنالؤ، منع  ينالة لجدانن  لج فبنيلؤ لج ن يع  ل مباجي  لنلض لجم ضن لات لللالمين   -5
  للض لآللء لجما ىف    اليل مبتا  لجمشكالت لجعىمي    ل  اىها.

 لألاتال لج افي     .للض لجم ض لات لجعىمي  لىأ شكف  ا ي ات    اليل  مااليث  افي   للخ لالك فاء  -6
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