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 امللخص

ُثٕ ٌُٙلِٔثا ًّث    إًطوبّا ًوشّا دتٌٚع املِظٌات, ٗعوٟ شتتوف ختصصاتٔا, سٚثح  اآلْ ُٙعتدل اإلبذاع اإلداسٜ 

ي    ط٘ا١ ًّ اهذاخى أٗ ًّث ارتثاسز, ٌُٗٙل    ,اهتفاعى ًع املتػرلات اهب٣ٚٚٞ املتعذدٝ اهيت ت٘ادٔٔا ِٔثا ًّث اه٘ل٘ث

ٕ   إىل اهتفشد ٗاهتٌٚض,  سٖ ٗتٌِٚتث هلٛث ُتثَتت ٟ رثاسٖ, ٗاملِظٌثات      ؛ٗاإلبذاع اإلداسٜ حيتاز إىل ب٣ٚٞ ستفثضٝ هظٔ٘ث

, اهثيت تعثذ اهقاتثى ا ٗي ه بثذاع              اهيت تظعٟ إهٚثٕ    بثذ أْ ت٘ث ش ب٣ٚٞث تِظٌٚٚٞث خاهٚٞث ًّث املع٘تثات اهتِظٌٚٚٞث

 .اإلداسٜ

ْ   ؛ٞبذاعٚإتاز إىل سو٘ي حي ْ ٗاتع تطاع اهتعوٍٚ ًٗا ٙعإُٚ ًّ ًؼلالتإ ا ْ   ,عثذَ تلشاسآثا   هطٌث ا  ٗضٌث

د   ٗاطثتقشاس اهعٌوٚثثٞ اهتعوٌٚٚثثٞ ٗصتاسٔثثا,   ْٗ تى اهقثثا٢ٌع عوثثٟ إداسٝ ػثثبثثذاعات إداسٙثثٞ ًّث تب ثث إ بثذ ًثّث ٗدث٘ث

ٞ       , ٗاهيتتٔا املدتوفٞاًشاتبٞ اهتعوٍٚ بإداسيف اهتعوٍٚ  ٍ عوثٟ ًظثت٠٘ اهبوذٙث  ؛ سٚثح تعتدل ًشكثض عٌوٚثات اهتعوٚث

   ٞ ٘      ؛تِطوثثم ًِٔثثا ا  لثثاس اهتط٘ٙشٙثثث اإلداسٝ اهتعوٌٚٚثثثٞ  ٠هتشظثثع اهعٌثثى ٗسثثى املؼثثثلالت, ٗاهشتثٛث  ظثثت

افٛ ًشاتبٞث         كلى.  ٗاهبشح اذتاهٛ ٙٔذف إىل اهتعشف عوثٟ املع٘تثات اهتِظٌٚٚٞث ه بثذاع اإلداسٜ هثذ٠ ً٘ث

 اهذلبٚٞ ٗاهتعوٍٚ, ًّ ٗدٔٞ ُظش ً٘افٚٔا.

ٔر  ٞسجثثااهب تهثثزهم اطثثتدذً , ه٘لثثف اثثآشٝ املع٘تثثات اهتِظٌٚٚثثٞ ه   اه٘لثثفٛ املثِث بثثذاع اإلداسٜ, اهتشوٚوثٛث

ٞ دتٌثثع اهبٚاُثثات, ٗاطثثتدذً تٗاعتٌثثذ وٞ س٢ٚظثٚث ٗت٘لثثى   ؛( ملعادتتٔثثاSPSSبشُثثاًر ) تا طثثتباُٞ ك٘طثٚث

        ٍ ا ش بذسدٞث ًت٘طثطٞ  شاتبٞث اهتعوٚث ًصثشاتٞ,   –اهبشح إىل أْ ُدى املع٘تات اهتِظٌٚٚٞث ه بثذاع اإلداسٜ تت٘ث

 ُظش ً٘افٚٔا.   ٗرهم ًّ ٗدٔٞ

 .اإلبذاع اإلداسٜ ,اإلبذاع ,املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ, املع٘ق :اهلوٌات اهذاهٞ
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 املكدمة

إْ اهتػٚرلات يف ب٣ٚٞ املتطظات اهتعوٌٚٚٞ ًّ ت٘دٔات ضت٘ تطبٚم ادت٘دٝ يف اهتعوٍٚ ٗاهشغبٞ ًِٔا يف اه٘ل٘ي 

إىل ا  شاد  ٗاذتادَٞ ,اذتادٞ إىل اإلبذاع أٗدذت  - دشدات اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ إىل ًظت٠٘ اهتٌٚض ٗاهتفشد 

 ْ أٜ ًتطظٞ هّ تلْ٘  ؛اهيت متلٍِٔ ًّ مماسطٞ اإلبذاع  اإلداسٜ ,اهزّٙ ميتولْ٘ اهقذسات اإلبذاعٚٞ

٘ادٔٞ اهتشذٙات ًٗ٘اكبٞ اهتط٘سات يف ُطاق ادتٌ٘د ٗاهشٗتع ًٗشكضٙٞ اهقشاسات ًًتٓوٞ هوصٌ٘د ٗ

وٚذٙٞ, بى ُتت ٓى هزهم عِذًا متتوم ً٘اسد بؼشٙٞ هذٙٔا تذسات ٗٗد٘د ً٘اسد بؼشٙٞ تفلش بطشٙقٞ تق

ٗٓزا تذ    ,ُتٌلِٔا ًّ ا ستقا١ باهفلش اإلداسٜ داخى توم املتطظات ٗت٘لؤا إىل اهتٌٚض ,إبذاعٚٞ

٘ي بعض ا طاهٚب ٗا مناط اإلداسٙٞ املتبعٞ يف املِظٌات دْٗ ت٘ ش سٚح حُت؛ ٙلْ٘ ًت٘ شّا يف كى ا س٘اي

املِاطبٞ ه بذاع اإلداسٜ, كٌا أْ اإلبذاع ٙعٌى عوٟ تعضٙض عالتٞ اهتفاعى بع املتطظٞ اهتعوٌٚٚٞ اهب٣ٚٞ 

هزهم ٗدب  ؛ٗرهم ًّ خالي تعضٙض تذسٝ أ شادٓا عوٟ اهتفلرل ٗاهتدطٚط ٗاهتشوٚى ,ٗاهب٣ٚٞ اهيت تعٌى بٔا

 َ ٗاهيت  ,ٌٚٚٞ ه بذاع اإلداسٜبذساطٞ املع٘تات اهتِظ عوٟ املتطظات اهقا٢ٌٞ عوٟ ػتْٗ اهتعوٍٚ ا ٓتٌا

إىل  اإلداسٝ اذتذٙجٞ, ٗا  تقاس    تت٘ا م ًع ًتطوباَت ,ٙتٌجى دض١ ًِٔا يف اهعٌى يف اى أُظٌٞ إداسٙٞ تذميٞ

 َ ا خز با طاهٚب اذتذٙجٞ, إىل داُب املشكضٙٞ اهؼذٙذٝ يف  عاًى اهتشفٚض ٗاهتؼذٚع هوٌبذعع, ٗعذ

ٗغٚاب اهتقٍٚٚ امل٘ض٘عٛ  دا١ اهعاًوع, ٗأخرلا طٚادٝ , ًّ اهتف٘ٙضٗعذَ إ ظاح اجملاي هقذس  ,اإلداسٝ

 اهشٗتع ٗاهتعقٚذ.  

 :املشكلة البحثية

تِطوم ًِٔا ا  لاس  ,تٔا املدتوفٞ ًشكض عٌوٚات اهتعوٍٚ عوٟ ًظت٠٘ اهبوذٙٞاتعتدل ًشاتبٞ اهتعوٍٚ بإداس

 اإلداسٝ اهتعوٌٚٚٞ كلى. ٠اهتط٘ٙشٙٞ هتشظع اهعٌى ٗسى املؼلالت, ٗاهشتٛ  ظت٘

 :ًِٔا ,ًّ خالي املعطٚات اذتاهٚٞ هو٘ضع اهقا٢ٍ بقطاع اهتعوٍٚ ًٗا ٙعإُٚ ًّ ًؼلالت كبرلٝ ًٗتلشسٝ

َُ ٗإٙقاُف ,ى املعوٌعتلشاس ا عتصاًات ًّ تب  ًؼلالٌت ٗد٘د سو٘ي  اهذساطٞ ًّ سع إىل آخش, ٗعذ

ٚذ ا ًتشاُات اهِٔا٢ٚٞ  شسوٞ اهتعوٍٚ ا طاطٛ تشاسات ًفاد٣ٞ  ٘اع دزسٙٞ هتوم املؼلوٞ, ٗإلذاُس

 ميلّ أْ ٙتلشس يتهوعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ خالي اهعاَ اهذساطٛ املاضٛ, ٗاه اسباكإٗاهجاُٜ٘, ٗاهيت تظبب 

َُ , ٗاهبط١ُاسذٗثٔ سضا مجٚع أطشاف اهعٌوٚٞ  اهؼذٙذ يف املعاًالت اإلداسٙٞ ارتالٞ باملعوٌع, ٗعذ

ُٞ ,وٚٞ اهتعوٌٚٚٞ, ٗتذُٛ د٘دٝ اهطالباهتعوٌٚٚٞ أُفظٍٔ عّ  اهعٌ ا ٓتٌاَ بتطبٚم ًعاٙرل ادت٘دٝ يف  ٗتو

ًجى ٓزٖ املؼلالت تتطوب سوّ٘  إبذاعٚٞ ًّ   إْ - اهق٘اُع املِظٌٞ هوعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ املذاسغ, ٗمجُ٘د

اهيت حت٘ي دْٗ ْٗ اهتعوٍٚ, ٗاهتصذٜ هلى املع٘تات اهب٣ٚٚٞ ٗاهؼدصٚٞ ٗاهتِظٌٚٚٞ تاهقا٢ٌع عوٟ إداسٝ ػ

متلّ اهقا٢ٌع عوٟ اإلداسٝ ًّ  ًٌٔٞ,ْ اإلبذاع أداٝ إْٗ اهتعوٍٚ, سٚح تاإلبذاع اإلداسٜ يف إداسٝ ػ

ً٘ادٔٞ اهتشذٙات املدتوفٞ ٗحت٘ٙى ا صًات إىل  شص, ٗاه٘اتع ٙتكذ أْ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ ٓٛ أكجش 

 عوٟ دساطٞ توم املع٘تات. املع٘تات اُتؼاسّا يف تطاع اهتعوٍٚ؛ هزهم سكض اهبشح اذتاهٛ
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 ًّٗ خالي اهعشض اهظابم ميلّ لٚاغٞ ًؼلوٞ اهبشح يف اهتظاؤي اهش٢ٚظٛ اهتاهٛ: 

 ًّ ٗدٔٞ ُظش ً٘افٚٔا؟ ًصشاتٞ – ًا ٗاتع املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ ه بذاع اإلداسٜ  شاتبٞ اهتعوٍٚ -

 ي اهتاهٛ:ُ٘دضٓا يف اهظتا ,ِٗٙبجم ًّ اهتظاؤي اهش٢ٚظٛ زتٌ٘عٞ ًّ ا ط٣وٞ اهفشعٚٞ

ًّ ٗدٔٞ ُظش ً٘افٚٔا املتعوقٞ  - ًصشاتٕ – ًآٛ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ ه بذاع اإلداسٜ  شاتبٞ اهتعوٍٚ -

باهقٚادٝ , ٗاذت٘ا ض, ٗبا ُظٌٞ ٗإدشا١ات اهعٌى, ٗبا تصا ت ٗاملعوً٘ات, ٗبطػ٘ط اهعٌى, 

  ٗباهعالتات داخى اهعٌى, ٗباملشكضٙٞ, ٗباإلًلاُٚات املادٙٞ ٗاهبؼشٙٞ؟

 :هدف الدراسة

ٙتٌجى اهلذف ًّ ٓزا اهبشح يف اهتعشف عوٟ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ اهيت تعٚم اإلبذاع اإلداسٜ هذ٠ ً٘افٛ 

أُظٌٞ  -اذت٘ا ض –ًّ ٗدٔٞ ُظش ً٘افٚٔا املتعوقٞ باحملاٗس اهتاهٚٞ: )اهقٚادٝ  - ًصشاتٕ - ًشاتبٞ اهتعوٍٚ

اإلًلاُٚات املادٙٞ ٗاهبؼشٙٞ  - املشكضٙٞ ٗتف٘ٙض اهصالسٚات -ا تصا ت ٗاملعوً٘ات  -ٗإدشا١ات اهعٌى

ٗاه٘ت٘ف عوٟ أبشص املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ ه بذاع اإلداسٜ  اهعالتات داخى اهعٌى(. - ضػ٘ط اهعٌى -املتاسٞ 

 ًّ ٗدٔٞ ُظش ً٘افٚٔا. - ًصشاتٕ - ت٘ادذّا  شاتبٞ اهتعوٍٚ

 :أهمية الدراسة

اهتعوٍٚ يف تٌِٚٞ ٗبِا١ اجملتٌعات ٗرهم ًّ خالي أٓذاف ٗخطط تتطح أٌٓٚٞ اهبشح ًّ أٌٓٚٞ ٗدٗس 

ستذدٝ, ٗ ٓزا اهذٗس ٙتطوب ًّ اهقا٢ٌع عوٟ ػتْٗ اهتعوٍٚ أْ ٙعٚذٗا اهِظش يف ا طاهٚب اهتقوٚذٙٞ املتبعٞ 

يف أعٌاهلٍ ٗتبِٟ أطاهٚب إبذاعٚٞ دذٙذٝ, كٌا أْ دساطٞ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ ه بذاع اإلداسٜ  شاتبٞ 

ًّ ٗدٔٞ ُظش ً٘افٚٔا ط٘ف ٙتٚح هوقٚادات اإلداسٙٞ  ٚٔا  شلٞ اكتؼا ٔا؛ ًّٗ ثٍ  - ًصشاتٕ - وٍٚاهتع

 اهبشح عّ اذتو٘ي اهظوٌٚٞ ملعادتٞ توم املع٘تات.

 :مهوجية الدراسة

ٙقَ٘ ٓزا اهبشح عوٟ اتباع املِٔر اه٘لفٛ اهتشوٚوٛ باعتباسٖ ًِٔذٚٞ دتٚقٞ ٗتظآٍ بؼلى ًباػش يف 

 ٚم أٓذاف اهبشح. اه٘ل٘ي إىل حتق

ٗتظتِذ ًِٔذٚٞ اهبشح يف داُبٔا اهِظشٜ عوٟ تِاٗي بعض املفآٍٚ ا طاطٚٞ ه بذاع اإلداسٜ, ٗاهذساطات 

اهظابقٞ, أًا ادتاُب اهتطبٚقٛ  قذ اعتٌذ عوٟ ا طتباُٞ ك٘طٚوٞ دتٌع اهبٚاُات ٗمت ادخاي اهبٚاُات ٗ م 

 (.  SPSSارتٌاطٛ, ٗحتوٚؤا باطتدذاَ بشُاًر اذتضَ اإلسصا٢ٚٞ ) تًقٚاغ هٚلش
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 مصطلحات البحث:

  ٌٚا ٙوٛ اهتعشٙفات ا دشا٢ٚٞ  بشص املصطوشات اهيت ٗسدت يف اهبشح:

ٓ٘ أْ تش٠ اهظآشٝ ٗاملؼلالت ًّ ًِظ٘س دذٙذ, ٗاهتفلرل بطشٙقٞ شتتوفٞ إلجياد سو٘ي  اإلبذاع: -

 ًِاطبٞ ٗابذاعٚٞ هوٌؼلالت.

اهعاًوع يف املِظٌٞ عوٟ تظٚرل اهعٌى بٔا بطشٙقٞ دذٙذٝ ٗ قَا ملعطٚات  ٙتٌجى يف  تذسٝ اإلبذاع اإلداسٜ: -

 اهب٣ٚٞ اهذاخوٚٞ ٗارتاسدٚٞ,  ا ٙطٌّ هوٌِظٌٞ أدا١ ًٔأًا ٗحتقٚم أٓذا ٔا  ظت٠٘ أ طى. 

ٙتخش  اهزٜ حي٘ي دْٗ اه٘ل٘ي إىل ا ٓذاف املشغ٘بٞ, أٗ -كاُت طبٚعتٕ  اأِّ -ٓ٘ اهقص٘س  املع٘ق: -

 اه٘ل٘ي إهٚٔا, أٗ ٙقوى د٘دٝ حتقٚم ا ٓذاف. 

ٗاهيت حت٘ي  ,ٗهع عِٔاتدشا١ات املتطظٞ ٗاملظإٓٛ توم اهعقبات املتعوقٞ بأُظٌٞ ٗ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ: -

 بذاعات اهعاًوع  ٚٔا.إدْٗ ا طتفادٝ ًّ 

 :الدراسات السابكة

تعضٙض شتطط اهبشح ٗتظاؤ تٕ ٗأٓذا ٕ مت تظوٚط اهط١٘ عوٟ عذد ًّ اهذساطات اهيت ختص بٔذف 

 طال عّ ًالًظتٔا عوٟ ضت٘ ًباػش ٗغرل  ,ً٘ض٘ع اهبشح ٗت٘ ا عوٟ ًطاًِٚٔا, ًٗذه٘ تٔا املِٔذٚٞ

 ًباػش مل٘ض٘ع اهبشح اذتاهٛ, ٗأبعادٖ.

  ( ٛ6106دساطٞ اهقٌاط ) ٞٚٓذ ت ٓزٖ اهذساطٞ إىل اهتعشف  ,ٗأثشٓا يف اإلبذاعبعِ٘اْ: اهب٣ٚٞ اهذاخو

عوٟ أثش اهب٣ٚٞ اهذاخوٚٞ يف اإلبذاع اإلداسٜ داخى اإلداسٝ اهعاًٞ هوذاًعٞ ا زلشٙٞ اإلطالًٚٞ, ٗاطتدذًت 

( ً٘افّا, ٗاطتدذًت 220يف ) اهذساطٞ املِٔر اه٘لفٛ اهتشوٚوٛ, ٗاطتدذًت أطو٘ب املظح اهؼاًى متجى 

أٌٓٔا: ٗد٘د عالتٞ علظٚٞ  ,ٌع اهبٚاُات, ٗت٘لوت اهذساطٞ إىل زتٌ٘عٞ ًّ اهِتا٢را طتباُٞ كأداٝ دت

 بع اهب٣ٚٞ اهذاخوٚٞ )املشكضٙٞ ٗاهشزلٚٞ( ٗاإلبذاع اإلداسٜ داخى ادتاًعٞ.

  (6106دساطٞ ددلٙى :)ْٓذ ت ٓزٖ اهذساطٞ إىل  ,اإلبذاع اإلداسٜ ٗعالتتٕ باهٌِط اهقٚادٜ :بعِ٘ا

اهتعشف عوٟ طبٚعٞ اهعالتٞ بع اإلبذاع اإلداسٜ ٗأمناط اهقٚادٝ اهظا٢ذٝ باملصاسف اهتذاسٙٞ اهعاًٞ ٗارتالٞ 

( ً٘افّا ًّ 232ٗأدشٙت عوٟ عِٚٞ بوػت ) ,اطتدذًت اهذساطٞ املِٔر اه٘لفٛ اهتشوٚوٛٗ ذِٙٞ دسُٞ, 

تدذًت ا طتباُٞ كأداٝ دتٌع اهبٚاُات, ٗت٘لوت ٗاط ,ً٘افٛ املصاسف اهتذاسٙٞ اهعاًٞ ٗارتالٞ

أٌٓٔا: ٗد٘د عالتٞ رات د هٞ إسصا٢ٚٞ بع اإلبذاع اإلداسٜ ٗاهٌِط  ,اهذساطٞ إىل زتٌ٘عٞ ًّ اهِتا٢ر

ٗاهٌِط  ٗأأشت عذَ ٗد٘د عالتٞ بع اإلبذاع اإلداسٜ ٗاهٌِط اهقٚادٜ اذتش ,اهقٚادٜ اهذميقشاطٛ

 اهتظوطٛ.

  ٓذ ت ٓزٖ  ,املٔاسات اإلبذاعٚٞ ٗأثشٓا يف  اعوٚٞ اهقشاسات اإلداسٙٞ :بعِ٘اْ (6117) دساطٞ عاًش

يف  اعوٚٞ اهقشاسات اإلداسٙٞ بفشٗع  اهذساطٞ إىل اهتعشف عوٟ أثش املٔاسات اإلبذاعٚٞ هذ٠ اهقٚادات اإلداسٙٞ

 2005املصاسف اهتذاسٙٞ اهعاًٞ باملِطقٞ اه٘ططٟ خالي طِيت )
_

 املِٔر اهذساطٞ اطتدذًت  ,(2006 
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اهفشٗع املصش ٚٞ اهعاًٞ باملِطقٞ اه٘ططٟ  ذٙشٜاه٘لفٛ اهتشوٚوٛ, ٗاعتٌذت أطو٘ب املظح اهؼاًى مل

( بع ًذٙش  شع ًٗظاعذ ًذٙش  شع, ٗت٘لوت اهذساطٞ إىل زتٌ٘عٞ ًّ 50ٗبوؼ عذدٍٓ ) ,ًٗظاعذٍٙٔ

ملٔاسات اإلبذاعٚٞ هذٍٙٔ, اهفشٗع املصش ٚٞ  ذتٌع اهذساطٞ بتٌِٚٞ ا ذٙشٜأٌٓٔا: عذَ آتٌاَ ً, اهِتا٢ر

ٍٔ باهفشٗع ٢ّ ًع بقٚٞ صًالٙمما جيعؤٍ ًتظاٗ ؛املبذععٙشّٙ ٗغٚاب ٗد٘د اذت٘ا ض املادٙٞ ٗاملعِ٘ٙٞ هوٌذ

 , كٌا أْآلخشإىل اتٍٔ ًّ اذتع اٗباهتاهٛ تطعف تذستٍٔ عوٟ تٌِٚٞ ًٔاس ,ا خش٠ ًّ مجٚع اهِ٘اسٛ

تٍٔ اإلبذاعٚٞ أثش طوبّا عوٟ لِع ابٚٞ يف زتاي تٌِٚٞ ًٔاس شٗع املصاسف بذٗسات تذسٙ ٙشٜعذَ اهتشاق ًذ

 تشاس إداسٜ  عاي.

   ٜٗدٗس اإلبذاع اإلداسٜ يف سى املؼلالت اإلداسٙٞ يف ا دٔضٝ ا ًِٚٞ بذٗهٞ : بعِ٘اْ(, 6110) دساطٞ اهذ

ٓذ ت اهذساطٞ إىل كؼف دٗس اإلبذاع اإلداسٜ يف سى املؼلالت اإلداسٙٞ يف ا دٔضٝ ا ًِٚٞ,  ,اهبششّٙ

ٗاطتدذًت اهذساطٞ املِٔر اه٘لفٛ, كٌا اطتدذًت ا طتباُٞ كأداٝ مجع اهبٚاُات, اعتٌذت اهذساطٞ 

شّٙ, ٗت٘لوت أطو٘ب املظح اهؼاًى مل٘افٛ إداسٝ اهلذشٝ ٗادت٘اصات ٗاإلداسٝ اهعاًٞ هوٌشٗس بذٗهٞ اهبش

أٌٓٔا: عذَ ت٘ ش اهب٣ٚٞ اهتِظٌٚٚٞ املؼذعٞ هوتفلرل اإلبذاعٛ, سٚح  ,ٌ٘عٞ ًّ اهِتا٢رإىل زتاهذساطٞ 

دشا١ات اهشٗتِٚٚٞ عوٟ اهعٌى اإلداسٜ, ٗتذلكض طوطٞ اختار اهقشاس يف تٌٞ اهلشَ اإلداسٜ, كٌا تظٚطش اإل

ؼلالت ٗعذَ تؼذٚع املِظٌٞ مل٘افٚٔا ٓٛ با مناط املأه٘ ٞ يف سى امل ٗاهتٌظَم أْ ارت٘ف ًّ اهفؼى 

 املع٘تات ا طاطٚٞ ه بذاع.

 :اإلطار الهظري

 :طار الفكري ملفووم اإلبداع اإلدارياإل

ٗٓ٘ اهبذٙع ا ٗي  ,ٗرهم إلبذاعٕ ا ػٚا١ ٗإسذاثٕ إٙآا ,"اهبذٙع" ًّ أزلا١ اهلل اذتظِٟ ًفَٔ٘ اإلبذاع:

تبى كى ػ١ٛ, ٗٓ٘ ارتاهم عوٟ غرل ًجاي طابم, ُٗركش اإلبذاع يف اهقشاْ اهلشٍٙ يف ت٘هٕ تعاىل: 

اَت ب َذُٙع ٗ ٌ ا ًًَشا تطٟ إ ر ا ٗ اِهَأَسض  اهظَّ ٌ ا َأ ُٕ ٙ ُقُ٘ي َ إ َّ َّ َه ُْ ُك  (. 227)ط٘سٝ اهبقشٝ, اآلٙٞ  َ ٚ ُل٘

غرل ًجاي   ٟٗبذع اهؼ١ٛ أٜ أُؼأٖ عو ,هظاْ اهعشب أْ كوٌٞ اإلبذاع ًّ )بذع( يفدا١  اإلبذاع هػٞ: -

 .(2988 :20 )اهقاً٘غ اهعصشٜ اذتذٙح, طابم

إسذاخ ػ١ٛ دذٙذ عوٟ غرل ًجاي طابم هلزا اإلُتاز اهزٜ ٙتصف : اإلبذاع ٙعين اإلبذاع الطالسّا: -

عِالشٖ ا ٗهٚٞ ً٘د٘دٝ ًّ تبى باإلبذاع تت٘ ش يف لٚاغتٕ اهِٔا٢ٚٞ لفات ادتذٝ ٗإْ كاُت 

 (.27:2007)اهعظاف,

 تعريف اإلبداع اإلداري: 

اهقذسٝ املتٌٚضٝ عوٛ حتقٚم ا ٓذاف ٗاهِتا٢ر احملققٞ ملصاحل املظتفٚذّٙ ًّ : ٙعشف اإلبذاع اإلداسٜ بإُٔ

هٚب املؼلالت ٗاهعقبات بأطا ٟاهعٌى اإلداسٜ, ٗٓ٘ ا طتدذاَ اهزكٛ هوٌ٘اسد املتاسٞ, ٗاهتػوب عو

 (.29:2009 اإلبذاع ٗاملبذعع )خرل اهلل, ًتط٘سٝ ٗغرل ٗاسدٝ يف املِظٌات اهيت تفتقش إىل
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 ٜحتقٚم إُتاز دذٙذ ٗألى ر اه٘سذٝ املتلاًوٞ جملٌ٘عٞ اهع٘اًى اهزاتٚٞ ٗامل٘ض٘عٚٞ اهيت تق٘د إىل :ٗٓ٘ 

ٝ هأل لاس ٗاملؼلالت تٌٚٞ ًّ اهفشد ٗادتٌاعٞ, ٗاإلبذاع  عِاٖ اه٘اطع ٙعين إجياد اذتو٘ي ادتذٙذ

 (.22:2004)اهظ٘ٙذاْ ٗاهعذهُٟ٘,

 حاجة املهظمات إىل اإلبداع:

اهتػرلات  :يف ب٣ٚٞ املِظٌٞ ُفظٔا, ًجى اهتػرلاُتٓ٘   –ًّ ا طباب اهيت أأشت سادٞ املِظٌات إىل اإلبذاع 

أٗ  ,أٗ ُتٚذٞ اهتفاٗت بع أدا١ املِظٌٞ اهفعوٛ ٗا دا١ املشغ٘ب  ٕٚ ,ٗتػرل أرٗاق املظتٔولع ,اهتلِ٘ه٘دٚٞ

ًّ خالي اإلبذاع,  ٔاأٗ تقوٚص اهفذ٘ٝ ت٘ا ش ًعوً٘ات س٘ي أطو٘ب أ طى هوعٌى, هزا حتاٗي املِظٌٞ طذ

اذتو٘ي ملؼاكؤا  ٗإجياَد ,ٗٙعٌى اإلبذاع عوٟ تعضٙض عالتٞ اهتفاعى بع املِظٌٞ ٗاهب٣ٚٞ اهيت تعٌى بٔا

ًّ خالي ا عتٌاد ؛ باإلضا ٞ إىل تذسٝ املِظٌٞ عوٟ ً٘اكبٞ املظتذذات ٗاهتشذٙات ,هذاخوٚٞ اهيت ت٘ادٔٔاا

ٗاإلبذاع ٓ٘ اهذاعٍ  ٜ , عوٟ كفا١تٔا ٗممتولاتٔا ًّ امل٘اسد اهبؼشٙٞ رات اهقذسات اإلبذاعٚٞ املٌٚضٝ

اهفلشٝ املقذًٞ   يف ًلُ٘اتٔا اهيت ًتطظٞ هتٌٚضٓا عّ اآلخشّٙ, ٗاهعدلٝ يف اإلبذاع يف ُتٚذٞ اهعٌى أٗ 

 (.  2999)اهو٘صٜ, تاًت عوٚٔا  شظب

 :62)اهٌِش, ٗميلّ إمجاي اإلجيابٚات اهيت ت٘ا شٓا اآشٝ اإلبذاع يف اهتِظٌٚات عوٟ اهِش٘ اهتاهٛ

2992):  

عوٟ  ٗاهقذسَٝ ,ًّ خالي ا طتعذاد مل٘ادٔٞ اهتػرلات يف اهب٣ٚٞ احملٚطٞ ؛ٙطٌّ هوتِظٍٚ ا طتقشاس  -

 ا طتذابٞ هلا.

 حتظع خذًات اهتِظٍٚ  ا ٙع٘د باهِفع عوٟ اهتِظٍٚ ٗاهفشد.  -

بذاعٚٞ ٗتٌِٚتٔا, ٗا طتفادٝ ًّ تذساتٍٔ عّ إتاسٞ اهفشلٞ هوعاًوع يف اهتِظٍٚ  ختباس تذساتٍٔ اإل -

ٌى ٗاهتشذٙح املظتٌش  ُظٌٞ اهع ,طشٙم اهفشلٞ املتاسٞ هلٍ يف اهبشح عّ ادتذٙذ يف زتاي اهعٌى

  ا ٙتفم ًع اهتػرلات احملٚطٞ.

 اطتدذاَ ا طاهٚب اهعوٌٚٞ هالطتػالي ا ًجى هوٌ٘اسد املاهٚٞ ٗاهبؼشٙٞ املتاسٞ.  -

 خصائص اإلبداع اإلداري:   

اهيت تلْ٘ ضٌّ ٗ ,تتال١َ ًع املدشدات اهيت تأتٛ ًّ عٌوٚٞ اإلبذاع ,إْ اإلبذاع ٙأخز أػلا  ًتعذدٝ

 :(22, 20: 2022)اهظلاسُٞ,أػلاي ًتعذدٝ كاآلتٛ 

 : ٗٓ٘ اإلتٚاْ  ا ٓ٘ شتتوف عّ اآلخشّٙ ًّ املِا ظع املباػشّٙ ٗغرلٍٓ. اإلبذاع ٙعِٟ اهتٌاٙض -

 يف ًقابى اذتاهٞ اهقا٢ٌٞ.  أٗ دض٢ّٚا : ٗٓ٘ اإلتٚاْ بادتذٙذ كوّٚااإلبذاع ميجى ادتذٙذ -
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ًعشٗ ٞ ٗتذميٞ يف ت٘هٚفٞ دذٙذٝ يف : ٗٓ٘ أْ ٙلْ٘  جابٞ ٗضع أػٚا١ اإلبذاع ٓ٘ اهت٘هٚفٞ ادتذٙذٝ -

 ظتدذَ  ٕٚ ًّ تبى.أٗ ُقؤا إىل زتاي آخش مل ُت ,ُفع اجملاي )ت٘هٚفٞ ا ػٚا١(

أٜ أْ ٙلْ٘ لاسب  ,ٗٓزٖ ٓٛ زلٞ اهظبم يف اإلبذاعاإلبذاع ٓ٘ أْ تلْ٘ املتششن ا ٗي يف اهظ٘ق:  -

 اإلبذاع أطشع ًّ ًِا ظٕٚ يف اهت٘لى ٗاإلدخاي إىل ًا ٓ٘ دذٙذ.

 ٝٗٓ٘ ميجى منطّا ًّ أمناط اإلبذاع اهزٜ ٙظتِذ عوٟ تشا١إلبذاع ٓ٘ اهقذسٝ عوٟ اكتؼاف اهفشص: ا -

عتقذ أُٔا ُٙ ,سى ًؼلالتيف  كتؼاف طشق دذٙذٝ ؛ دذٙذٝ هوشادات ٗاهت٘تعات, ٗسؤٙٞ خالتٞ

 ظتشٚى أْ جتذ هلا سى.ٙ

 مستويات اإلبداع اإلداري:

  :(285: 2025)عوٛ, ٗاذتاكٍ,  ًِٗٔا ,ٙظٔش اإلبذاع يف اهعذٙذ ًّ املظت٘ٙات

 ,ٙتٌجى يف اهقذسات اإلبذاعٚٞ هذ٠ ا  شاد اهيت متلٍِٔ ًّ تط٘ٙش اهعٌى ًظتٜ٘ اهفشد: ٟاإلبذاع عو -

أٗ ًّ خالي ارتصا٢ص  ,كاهزكا١ ٗامل٘ٓبٞ ,ٗرهم ًّ خالي خصا٢ص  طشٙٞ ٙتٌتعْ٘ بٔا

 كشى املؼاكى. ,امللتظبٞ

تلْ٘ ِٓان مجاعات يف اهعٌى تتعاْٗ  ٌٚا بِٚٔا هتطبٚم ا  لاس  ًظتٜ٘ ادتٌاعات: ٟاإلبذاع عو -

 ٗهتػٚرل اهعٌى ضت٘ ا  طى. ,اهيت حيٌوُ٘ٔا

ٗغاهبّا ًا ٙلْ٘ عٌى  ,أدا٢ٔا ٗعٌؤا ٠ِٓان ًِظٌات ًتٌٚضٝ يف ًظت٘ ًظتٜ٘ املِظٌات: ٟاإلبذاع عو -

 هوٌِظٌات ا خش٠. من٘ردّٚا ًٗجاهّٚاأٓزٖ املِظٌات 

 اإلداري:معوقات اإلبداع 

   , ٓٛ: اتفم بعض اهُلتاب عوٟ تقظٍٚ ًع٘تات اإلبذاع اإلداسٜ إىل ثالثٞ أتظاَ

هقذ سذدت املع٘تات اهزاتٚٞ ه بذاع ٗاهيت تتطٌّ  اهقظٍ ا ٗي: املع٘تات اهزاتٚٞ )اهؼدصٚٞ ٗاهذا عٚٞ(:

 ٗأٌٓٔا ًا ٙوٛ ,اهطف٘هٞٗاهيت تتثش بذٗسٓا عوٟ تلّ٘ٙ ػدصٚتٕ ًِز , اهع٘اًى اهيت تتعوم باهفشد راتٕ

 :(2002)دشٗاْ, 

يف حتٌى  اهذلدَدٗ ,اهِفع:  ْ ضعف اهجقٞ باهِفع ٙق٘د إىل ارت٘ف ًّ اإلخفاقيف ضعف اهجقٞ  -

 ًّ اهتفلرل اإلبذاعٛ. املداطشٝ ٗامل٘اتف غرل املأًُ٘ٞ ع٘اتبٔا, ٗٓزا حيٍذ ٗجتَِب ,ٗهٚٞتاملظ

ٗاهشٗتع  اهبشح عّ اذتو٘ي املشتبطٞ باهق٘اعذاملعاٙرل اهظا٢ذٝ ٗاملٚى هوٌذاساٝ: إْ اهِضعٞ هالًتجاي إىل  -

 ًّ استٌا ت اهتدٚى ٗاهت٘تع, ٗباهتاهٛ تطع سذٗدّا هوتفلرل اإلبذاعٛ. حتٍذ
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اذتٌاغ املفشط: تتدٜ اهشغبٞ اهق٘ٙٞ يف اهِذاح ٗاذتٌاغ اهضا٢ذ هتشقٚم اإلصتاصات إىل اطتعذاي  -

 اهِتا٢ر تبى ُط٘ز اذتاهٞ.

 ٌطٛ: ٙقصذ باهتفلرل اهٌِطٛ رهم اهِ٘ع ًّ اهتفلرل املقٚذ باهعادٝ .اهتفلرل اهِ -

- َُ عِذًا ٙصبح اهؼدص أكجش ًٚاّل هوبقا١ يف دا٢شٝ سدٗد  ٙلْ٘ رهم باهعذض: اذتظاطٚٞ أٗ اهؼعُ٘س عذ

يف إجياد سو٘ي هلا  ٗا ُؼػاي  ,اهفعى ملا ٙذٗس س٘هٕ, ٗٙتدوٟ عّ املبادأٝ يف اهتعشف عوٟ أبعاد املؼلوٞ

  ذشد اإلسظاغ بٔا.

تتطٌّ كا ٞ املتػرلات املتعوقٞ بادت٘اُب ا تتصادٙٞ ٗاهظٚاطٚٞ ٗاهتٌِ٘ٙٞ  املع٘تات اهب٣ٚٚٞ: :اهقظٍ اهجاُٛ

جيابٚٞ هوِظش إىل اهفشد إُٔا متجى ع٘ا٢م تاتوٞ ه ًلاُات اإلبذاعٚٞ إرا مل تقذلْ بِضعٞ إإر  ؛ٗاهصشٚٞ

  .(222 :2002 )كااٍ, وٟ سذ ط٘ا١ٗادتٌاعٞ ٗاجملتٌع ع

ٗتتٌجى ٓزٖ املع٘تات يف كا ٞ اهع٘ا٢م اهتِظٌٚٚٞ اهظا٢ذٝ يف إطاس اهعٌى  املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ: :اهقظٍ اهجاهح

ٗتتٌجى ٓزٖ  ,كا ُظٌٞ ٗاهق٘اُع ٗاهتعوٌٚات... إخل, ٗاهيت تعتدل د٘ٓش اهبشح ,اهزٜ ٙعٌى بٕ اهفشد

 - املشكضٙٞ - ا تصا ت ٗاملعوً٘ات - ا ُظٌٞ ٗإدشا١ات اهعٌى -اذت٘ا ض  -)منط اهقٚادٝ  املع٘تات يف

اهعالتات داخى اهعٌى(, ٗتذ سكض اهبشح اذتاهٛ عوٟ توم  -ضػ٘ط اهعٌى  -ات املادٙٞ ٗاهبؼشٙٞ ٚاإلًلاُ

                                                      :(22 :2482)اذتقباُٛ, ( 39ٗ: 2996 ,)اهعٚظٟ هزهم طٚتٍ تِاٗهلا باهتفصٚى  ٌٚا ٙأتٛ؛ ٗاملع٘تات

عوٟ ًظت٠٘ اإلبذاع  ًٌٔاٙعذ طو٘ن اهقا٢ذ ٗمنط اهقٚادٝ اهزٜ ٙ طػٟ عوٟ تعاًوٕ ًتثشّا  منط اهقٚادٝ:  :أّٗ 

عوٟ ستاباٝ  ٣ٞ  ٗاهعٌُى ,اهؼذٙذٝ هذ٠ اهعاًوع, ًّٗ اهظو٘كٚات اهيت تتثش طوبّا يف ًظت٠٘ اإلبذاع اهقُ٘ٝ

اهذلتٚات ٗامللا آت  ٗسبُط, ٗخالٞ يف زتاي اذت٘ا ض ,ًعِٚٞ ًّ اهعاًوع عوٟ سظاب  ٣ٞ أخش٠

باهعالتات اهؼدصٚٞ ع٘ضّا عّ سبطٔا باهلفا١ٝ ٗاإلصتاص, ًّٗ ا ٌٓٚٞ  لاْ أْ ٙلْ٘ اهقا٢ذ تذٗٝ 

 أٗ عوٟ ا تى ا ٓتٌاَ بٕ. ,هأل شاد يف اهتفلرل املتذذد

تعذ اذت٘ا ض بِ٘عٚٔا املادٜ ٗاملعِٜ٘ إسذ٠ اه٘طا٢ى اهيت تذعٍ أ٘س اإلبذاع اإلداسٜ ٘ا ض: اذت :ثاُّٚا

ًّ  ؛ٗستاٗهٞ اطتجاستٔا ٗد عٔا ,يف املِظٌات, ٗهزهم  ٌّ املٍٔ اهتعشف عوٟ سادات ا  شادٗاطتٌشاسٖ 

 ٗاملبادأَٝ عوٟ اإلبذاع يف تؼذٚع امل٘افع  ًٍٔط٘ا١ كاُت ًادٙٞ أٗ ًعِ٘ٙٞ,  ووش٘ا ض أثش  ,خالي اذت٘ا ض

 اهطالتٞ اهفلشٙٞ ٗاإلُتادٚٞ.  ٗصٙادَٝ ,ًظت٠٘ ا دا١ ٗتط٘ٙش , املضٙذ ًّ ادتٔذ يف ا صتاص ٗبزي  ,ٗاهتذذَٙذ

 ؛ذ ا ُظٌٞ ٗسٗتِٚٚٞ اإلدشا١ات ٙتدٜ إىل خِم ا  لاس اإلبذاعٚٞٚإْ تعقا ُظٌٞ ٗإدشا١ات اهعٌى:  :ثاهجّا

َُ ,ٗخوم املِاخ املِاطب هظٔ٘س ا  لاس اإلبذاعٚٞ ,املبذعع إىل تؼذٚعتتدٜ ًشُٗتٔا بٌِٚا  اذتشيف   ا هتضا

تعاسض ًع لفات اهؼدص املبذع, سٚح   جيذ رهم ت -اهلبرل يف ا هتضاَ  ٗاهتؼذُد با ُظٌٞ ٗاإلدشا١اَت

اهؼدص  شلٞ  طتدذاَ ًا هذٕٙ ًّ إًلاُات ٗتذسات إبذاعٚٞ يف سى املؼلالت اهيت ت٘ادٕٔ أثِا١ 

ْ إمما ٙقتى سٗح املبادأٝ ٗاهتطوع ٗاهتفلرل هذٕٙ, ٗيف ُفع اه٘تت   ؛ ٔ٘ ٙقَ٘ بعٌى ػبٕ آهٛ ,اهعٌى
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ً٘آب ا  شاد  تظاعذ عوٟ اطتجٌاس  ,تبظٚط اإلدشا١ات ٗاملشُٗٞ يف تطبٚقٔا طٚظاعذ عوٟ خوم ب٣ٚٞ

 املضٙذ ًّ اذتٚ٘ٙٞ هوتِظٍٚ.  ٗإعطا١َ ,ٍٔٗتذساَت

ٓ٘ ٗتذساتٍٔ اهلذف اهش٢ٚظٛ هالتصا ت ٗاملعوً٘ات يف تٌِٚٞ زلات املبذعع  ا تصا ت ٗاملعوً٘ات: :سابعّا

اهفٍٔ املؼذلن هوٌعوً٘ات املتبادهٞ, ُٗظاَ ا تصا ت احملفض عوٟ اإلبذاع ٙقَ٘ عوٟ ت٘ رل اهبٚاُات اهطشٗسٙٞ 

ٗا خز يف اذتظباْ , ً٘ات اهالصًٞعذَ سذب أٜ دض١ ًّ املعوكٌا ٙقَ٘ عوٟ  ,إلصتاص املٔاَ ٗا ُؼطٞ

املعش ٞ اهلاًوٞ ملا جيشٜ داخى املِظٌٞ إْ  , ُٔا ضشٗسٙٞ دذّا يف زتاي اإلبذاع اإلداسٜ ؛اهتػزٙٞ اهشادعٞ

 .اهتػزٙٞ اهشادعٞ ٗتصشٚح ا ضتشا ات ٙقَ٘ عوٟ د٘دٝ

َٞ :املشكضٙٞ :خاًظّا هقشاسات يف املشاكض اختار ا اهظوطات ٗسمِّ تعين املشكضٙٞ اإلداسٙٞ جتٌٚع كا 

شكض اإلداسٜ اهقٚادٙٞ اهعوٚا, سٚح   تظتطٚع املظت٘ٙات اإلداسٙٞ اهذُٚا اختار أٜ تشاس دْٗ اهشد٘ع إىل امل

هوٌظت٘ٙات اإلداسٙٞ  ٙظٌح( ,  عِٟ   تف٘ٙض لالسٚات, ٗ  طوطٞ, ٗ  346 :2997ا عوٟ )عقٚوٛ,

شكضٙٞ عوٟ اذتذ ًّ اهقذسٝ عوٟ اإلبذاع, ٗعوٟ اهذُٚا باملؼاسكٞ يف اختار اهقشاس. ٗبزهم تعٌى امل

اهعلع ًّ رهم  إْ تف٘ٙض اهصالسٚات ٙتٚح هوعاًوع زتاّ  هالدتٔاد ٗاتذلاح اذتو٘ي بذّ  ًّ ا عتٌاد 

إر ٙؼعشْٗ بقٌٚتٍٔ  ؛كٌا إُٔ ٙعتدل ًصذسّا ًّ ًصادس اهذعٍ املعِٜ٘ هلٍ ,عوٟ املذٙش أٗ اهقا٢ذ

طشق اهعٌى  ُٔا حتظُعأاهيت ًّ ػ ,ٗجيعؤٍ جيتٔذْٗ يف طشح ا  لاس ادتذٙذٝ املبتلشٝ ,ٗإُظاُٚتٍٔ

 بٕ.  ٗا ستقا١ُ

تذ ٙ٘دذ بذاخى املِظٌات كفا١ات بؼشٙٞ عوٟ ًظت٠٘ عاٍي ٗهلّ اإلًلاُٚات املادٙٞ ٗاهبؼشٙٞ:  :طادطّا

ًقذلسات إبذاعٚٞ, ٗ  ٙتٍ تِفٚزٓا    تتاح هلٍ اهفشلٞ هتقذٍٙ آسا٢ٍٔ ٗأ لاسٍٓ, ٗ  ٙجابْ٘ إرا ًا تذً٘ا

 ؛بظبب امل٘اسد اهيت حيتادٔا تِفٚز توم املقذلسات, إضا ٞ إىل إٌٓاي املِظٌات يف تط٘ٙش املشؤٗطع هذٙٔا

ٗضع ٗتِفٚز بشاًر هتط٘ٙش ًظت٘آٍ ٗإكظابٍٔ ًٔاسات  ٗعذَ ,ًّ خالي عذَ تِظٍٚ دٗسات تذسٙبٚٞ هلٍ

 ال ػم متجى ع٘ا٢م تِظٌٚٚٞ يف طبٚى اإلبذاع.ٗتذسات دذٙذٝ  ٔزٖ اهع٘اًى زتتٌعٞ ب

َ  :ٗتتٌجى يف ضػ٘ط اهعٌى: :طابعّا ا طو٘ب  تباع امجٚع دٗا ع اإلبذاع, ٗ ٗكبَت ,اهشغبٞ يف اهعٌى اُعذا

عوٟ خفض اهشٗح تعٌى ٓزٖ اهطػ٘ط اهظوبٚٞ  إْعّ أٜ ًبادسٝ  شدٙٞ دذٙذٝ,  ٗاهلفِّ ,اهشٗتٚين يف اهعٌى

ٗخوم ػع٘س هذٍٙٔ باهقوم ٗاهطعف؛ مما ٙتثش طوبّٚا عوٟ كفا١ٝ اهفشد, ٗعوٟ تذستٕ عوٟ  ,املعِ٘ٙٞ هوعاًوع

 (.30: 2999تط٘ٙش راتٕ ٗاإلبذاع يف عٌوٕ )ٓٚذاْ, 

 تتكذ اهِظشٙٞ اهظو٘كٚٞ عوٟ ا ثش املباػش ٗاه٘اضح هٌِط اهعالتاتاهعالتات داخى اهعٌى:  :ثاًِّا 

ْ ًفَٔ٘ بِا١  شٙم اهعٌى إمجاعٞ اهعٌى عوٟ ًظت٠٘ اإلبذاع, سٚح  داخى اهعٌى بع أ شادأٗ ُ٘عٔا اهظا٢ذٝ 

ًّ خالي ت٘ رل املِاخ املِاطب هت٘دٕٚ طاتات اهعاًوع جتاٖ سى املؼلالت  ؛ًّ أٍٓ املفآٍٚ هتٌِٚٞ املِظٌٞ

بؼلى إبذاعٛ, ٗتعظٍٚ اطتدذاَ إًلاُٚاتٍٔ ٗتذساتٍٔ, كٌا أْ اهِضاعات ٗاهشغبات اهفشدٙٞ اهيت تذ 

طوبّٚا عوٟ اهعٌى تزٗب ٗحيى ًلأُا اهظو٘ن ادتٌاعٛ,  اهعٌى ادتٌاعٛ ٙضٙذ ًّ ثقٞ ا  شاد, تتثش 
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: 2425تذ ع هوتذذٙذ ٗاإلبذاع )اهطذٍ ٗاهظ٘اط,  ؛ٗٙ٘هذ هذٍٙٔ اهشغبٞ ٗاهؼذاعٞ  ختار تشاسات دش٣ٙٞ

255). 

 اجلانب امليداني:

ٗاملعادتات  ,هتقِع أداٝ اهبشح ؛اهقٚاَ بٔاتِاٗي ٓزا ادتض١ ًّ اهبشح ٗلفّا ه دشا١ات اهيت مت 

ٗرهم  ,ٗأخرلّا عشض ُتا٢ر اهبشح ٗتفظرلٓا ,سصا٢ٚٞ املظتدذًٞ يف حتوٚى بٚاُات اهبشح ٗاختباسٓااإل

 ًّ خالي اآلتٛ:

 ٗعِٚتٕ حتذٙذ زتتٌع اهبشح:  

بوذٙٞ, ِٗٙاط بٔا تعتدل ًشاتبٞ اهتعوٍٚ ببوذٙٞ ًصشاتٕ دٔٞ خذًٚٞ عاًٞ, ٗٓٛ املٌجى ه٘صاسٝ اهتعوٍٚ باه

تِفٚز ارتطط ٗاهظٚاطات اهتعوٌٚٚٞ  دتوف ًشاسؤا, ا طاطٛ ٗاهجاُٜ٘ ٗسٙاض ا طفاي,  وٟاإلػشاف ع

 اهتعوٍٚ اهعاَ أٗ ارتاص.يف ط٘ا١ كاُت 

 ,( ًلاتب عوٟ ًظت٠٘ ًصشاتٞ املذ9ِٞٙعوٟ ًظت٠٘ اهبوذٙٞ, ٗ) ا( ًلتب22) ٗتتلْ٘ ًشاتبٞ اهتعوٍٚ ًّ

اُب طاسٙٞ اهعوٍ, اهلا٢ّ ظًصشاتٞ,  -ٗتلْ٘ زتتٌع اهبشح ًّ مجٚع امل٘افع  بِٟ ًشاتبٞ اهتعوٍٚ 

ْ, ٗ ِٚ٘ اهصٚاُٞ سظب ٘اهطباعٞ, ٗاملِتذ ً٘٘اف :ٍٗٓ ا,( ً٘اف29, ٗمت اطتبعاد )ا( ً٘اف99ٗعذدٍٓ )

ألبح عذد  ٗباطتبعادٍٓ ,ْٗ اهعاًوع  بِٟ املشاتبٞتاملعوً٘ات اهيت مت اذتص٘ي عوٚٔا ًّ س٢ٚع تظٍ ػ

مت حتذٙذ سذٍ اهعِٚٞ املقابى  قذ ( SEKARANٗٗ قّا دتذٗي ) ,( ًفشد80ًٝفشدات زتتٌع اهذساطٞ )

(, ٗمتجوت اهعِٚٞ يف عِٚٞ عؼ٘ا٢ٚٞ 2025,209( ًفشدٝ )اهِذاس, 66هعذد ًفشدات اجملتٌع, ٗمتجى يف )

( ًّ سذٍ اهعِٚٞ %68) اطتباُٞ,  ا ميجى( 45) ( اطتباُٞ, اطذلد ًِٔا66) بظٚطٞ, سٚح مت ت٘صٙع عذد

( ًّ عِٚٞ اهبشح ًّ  ٣ٞ اهزك٘س, %6222ا لوٛ, ٗبتصِٚف اهبٚاُات اهيت مت اذتص٘ي عوٚٔا اتطح أْ )

( ًّ عِٚٞ اهبشح %2728طِٞ(, ٗ) 40إىل  32( ًّ عِٚٞ اهبشح ضٌّ اهف٣ٞ اهعٌشٙٞ )ًّ %5222ٗأْ )

اًعٛ, ادت( ًّ اهعِٚٞ ًّ ساًوٛ املتٓى اهعوٌٛ %5526أْ )طِٞ  ٌا  ٘ق(, كٌا  50ًّ اهف٣ٞ اهعٌشٙٞ )

( ًّ محوٞ املادظترل, أٜ أْ هذٍٙٔ خوفٚٞ %424ت٘طط, ٗ)امل( ًّ اهعِٚٞ ًّ ساًوٛ املتٓى اهعوٌٛ 40%ٗ)

 عوٌٚٞ متلٍِٔ ًّ اإلدابٞ عوٟ أط٣وٞ ا طتباُٞ, كٌا ٙتطح اهقص٘س يف عذد محوٞ املتٓالت اهعوٚا

ْٗ تْ عوٟ إداسٝ ػ٘اٖ( ضٌّ امل٘افع, باهشغٍ ًّ اذتادٞ املاطٞ  ْ ٙلْ٘ اهقا٢ٌٗاهذكت٘س  )املادظترل

ْٗ اهتعوٍٚ, ٗأْ تإلدساكٍٔ با طاهٚب اإلداسٙٞ اذتذٙجٞ يف إداسٝ ػ ؛اهتعوٍٚ ًّ محوٞ املادظترل ٗاهذكت٘ساٖ

مما ٙبع ًذ٠  ؛طِٞ  أكجش( 22( ًّ عِٚٞ اهبشح تبوؼ ًذٝ ارتدلٝ اهعٌوٚٞ هذٍٙٔ )ًّ %5526ًا ُظبتٕ )

كٌا أْ اهِظبٞ  ,ًلاُٚٞ ا عتٌاد عوٟ ُتا٢ر اهبشحإٗٓزا ٙتكذ  ,ارتدلٝ اهعٌٚقٞ   شاد عِٚٞ اهبشح

( ًّ اهعِٚٞ %2323ٙوٍٚٔ ) ,(%7728ًّ اهعِٚٞ املظٌٟ اه٘اٚفٛ هلٍ )ً٘اف إداسٜ( بِظبٞ ) لدل٠اه

مما ٙطٌّ  ؛ذٙش ًلتب(( ًٍِٔ حتت املظٌٟ اه٘اٚفٛ )ً%829هذٍٙٔ ًظٌٟ ٗاٚفٛ )س٢ٚع تظٍ(, ٗ)

 ٗ ادتذٗي اهتاهٛ ٙ٘ضح رهم: ,تعذد ٗدٔات اهِظش يف ً٘ض٘ع اهبشح
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 ( ٙ٘ضح تصِٚف عِٚٞ اهبشح سظب املتػرلات اهعا0ًٞدذٗي )

 ًّ سٚح اه٘اٚفٞ ًّ سٚح اهعٌش ًّ سٚح ارتدلٝ ًّ سٚح املتٓى ًّ سٚح ادتِع

 %7728 ً٘اف إداسٜ %2526 30إىل  20ًّ  %2222 طِ٘ات 5أتى ًّ  %40 ًت٘طط %6222 ركش

 %3728 ُجٟأ

 %2323 س٢ٚع تظٍ %5222 40إىل  32ًّ  %3323 20 - 5ًّ  %5526 داًعٛ

 %2526 50إىل  42ًّ  %2728 25إىل  22ًّ  %424 ًادظترل
 %829 ًذٙش ًلتب

 %2728  أكجش طِٞ 52 %3728 طِٞ  أكجش 25 0 دكت٘ساٖ
 

 :تصٌٍٚ ا طتباُٞ ٗاختباسٓا ٗلذتٔا 

سذدت ستاٗس ا طتباُٞ ٗمت ا عتٌاد عوٟ ا طتباُٞ كٌصذس أٗهٛ دتٌع اهبٚاُات هوذاُب املٚذاُٛ,  

 إر مت تصٌٌٚٔا عٚح اػتٌوت عوٟ تظٌع: ؛ ٗ قشاتٔا اهتابعٞ هلا بِا١ عوٟ ا طتفادٝ ًّ اهذساطات اهظابقٞ

 .ًّ سٚح )ادتِع, اهعٌش, ارتدلٝ, اه٘اٚفٞ( ,باملعوً٘ات اهعاًٞ املتعوقٞ بعِٚٞ اهبشح اختص :اهقظٍ ا ٗي

ُٗ ,( ستاٗس8اػتٌى عوٟ ) :اهقظٍ اهجاُٛ هذساطٞ املع٘تات  ؛أ شاد عِٚٞ اهبشحإىل دٔت تطٌِت أط٣وٞ 

  قذ دابات  قشات ا طتباُٞ ٗحتذٙذ آسا١ أ شاد اهعِٚٞإٗهقٚاغ , اهتِظٌٚٚٞ ه بذاع اإلداسٜ  شاتبٞ اهتعوٍٚ

 )هٚلشت ارتٌاطٛ( عوٟ اهِش٘ اهتاهٛ:مت ا عتٌاد عوٟ ًقٚاغ 

 ٙ٘ضح دسدٞ امل٘ا قٞ ًٗذه٘ي اه٘طط اذتظابٛ هوفقشات اإلجيابٚٞ ٗاهظوبٚٞ( 6دذٗي )

 أٗا م بؼذٝ أٗا م سذ ًا أٗا م إىل   أٗا م   أٗا م بؼذٝ ًظت٠٘ امل٘ا قٞ

 5 4 3 2 2 اهذسدٞ

ًذه٘ي اه٘طط 

 اذتظابٛ
2279 2280- 2259 2260- 3239 3240- 4229 4220- 5200 

اهتصِٚف هوفقشات 

 )املع٘ق( جيابٚٞاإل
 بذسدٞ ضعٚفٞ بذسدٞ ًت٘ططٞ بذسدٞ عاهٚٞ بذسدٞ عاهٚٞ دذا

غرل ًت٘ا ش عوٟ 

 طالقاإل

اه٘طط هوفقشات 

 اهظوبٚٞ
5 4 3 2 2 

 

ا طتباُٞ  ٗهوتشقم ًّ لذق ا تظاق اهذاخوٛ هفقشات ا طتباُٞ ًٗذ٠ ًال١ًتٔا  ٓذاف اهبشح مت عشُض

 السظتٍٔ ٗت٘دٚٔاتٍٔ,  ٗا خُز ,عوٟ عذد ًّ ا طاتزٝ احمللٌع ًّ رٜٗ ارتدلٝ يف اهبشح اهعوٌٛ

جيابٚٞ بذسدٞ عاهٚٞ, سٚح إ ذا١ت اهِتا٢ر كؤا  ؛كٌا مت استظاب ًعاًى استباط برلطْ٘ بع اهفقشات

تشاٗست ًعاًالت ا ستباط بع ٗ ,سصا٢ٚٞإٗٓٛ داهٞ , (0205دا١ ًظت٠٘ اهذ هٞ هلى اهفقشات أتى ًّ )

تقٚع ًا  ٗاهفقشاَت ,مما ٙتكذ عوٟ أْ أط٣وٞ ا طتباُٞ تتٌتع با تظاق اهذاخوٛ؛ (02942إىل  02663)

 ٗضعت ًّ أدوٕ.
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 ٗتتطح اهِتا٢ر يف ادتذٗي اهتاهٛ: ,ٗهقٚاغ ثبات ا طتباُٞ مت اطتدذاَ ًعاًى اهجبات )أهفا كشُٗباخ( 

 )أهفا كشُٗباخ( هفقشات ا طتباُٞ( ٙ٘ضح تٌٚٞ اختباس 3دذٗي )

 اهلوٛ اهجاًّ اهظابع اهظادغ ارتاًع اهشابع اهجاهح اهجاُٛ ا ٗي احمل٘س

 32 3 4 4 4 4 3 3 6 عذد اهفقشات

 02933 0283 0276 0284 0255 0288 0283 0287 0286 أهفا كشُٗباخ
 

 ,(02933اهبشح كلى تٌٚتٕ )ٙتطح ًّ اهبٚاُات ادتذٗي اهظابم أْ ًعاًى )أهفا كشُٗباخ( حملاٗس 

 مما ٙضٙذ اهجقٞ يف ؛ٗتذي عوٟ ت٘ٝ ا ستباط بع اهفقشات ًٗ٘ض٘ع اهبشح كلى ,ٗٓٛ تعتدل ُظبٞ عاهٚٞ

 .اهِتا٢ر اهيت طٚتٍ اذتص٘ي عوٚٔا

 اهقابوٞ هوتشوٚى. ا طتباُاَتٗاملفق٘دٝ,  ٗا طتباُاَت ,امل٘صعٞ ٗادتذٗي اهتاهٛ ٙ٘ضح عذد ا طتباُاَت

 ٙ٘ضح عذد ا طتباُات امل٘صعٞ ٗا طتباُات املفق٘دٝ, ٗعذد ا طتباُات اهقابوٞ هوتشوٚى( 4دذٗي )

ا طتباُات 

 امل٘صعٞ

ا طتباُات 

 امل٘صعٞ

(%) 

ا طتباُات 

املتشصى 

 عوٚٔا

ًّ  اهفاتذ

 ا طتباُات

ا طتباُات 

 املفق٘دٝ

(%) 

ا طتباُات 

اهقابوٞ 

 هوتشوٚى

ا طتباُات 

اهقابوٞ 

 (%) هوتشوٚى

تباُات ا ط

 امل٘صعٞ

ا طتباُات 

 امل٘صعٞ

(%) 

ا طتباُات 

املتشصى 

 عوٚٔا

66 200% 45 22 32% 45 68% 66 200% 45 
 

مجٚعٔا تابوٞ هوتشوٚى  ,اطتباُٞ (45ٗ قا هبٚاُات ادتذٗي اهظابم  إْ املعادتات اإلسصا٢ٚٞ متت عوٟ )

سصا٢ٛ, ٗٙشدع اهفاتذ ًّ ا طتباُات إىل ٗد٘د عذد ًّ امل٘افع يف إداصات طِ٘ٙٞ, ٗاهبعض مت اإل

 , ٗاهبعض اآلخش مل ٙشد ا طتباُٞ.عِٕخش ٗمل ٙتٍ تعٚع بذٙى آاُتقاهٕ هقطاع 

 :حتوٚى اإلدابات عوٟ أط٣وٞ اهبشح 

دشا١ ( إلSPSS) هوعوَ٘ اإلُظاُٚٞٗه دابٞ عوٟ تظاؤ ت اهبشح مت اطتدذاَ بشُاًر اذتضَ اإلسصا٢ٚٞ 

 :(5دذٗي )اهتشوٚى اإلسصا٢ٛ 

(, ٗٓ٘ ٙقع يف ُطاق اإلدابٞ 3239دا١ اه٘طط اذتظابٛ هوٌش٘س كلى )( 5)ًّ خالي اهِتا٢ر بادتذٗي 

, كٌا ٙؼرل إهٚٔا ضعٚفٞ(أْ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ املتعوقٞ باهقٚادٝ تت٘ادذ بذسدٞ )بفظش رهم )ً٘ا م(, ُٗٙثب

ًظت٘ٙات امل٘ا قٞ, ٗٙتٌجى اهقص٘س يف اهقٚادٝ يف أْ اهشؤطا١ ٙتٌظلْ٘ باهشٗتع يف اهعٌى إىل سذ ًذه٘ي 

 ًا.
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 دابات عِٚٞ اهبشح عّ  قشات املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ ه بذاع اإلداسٜ املتعوقٞ باهقٚادٝإ( ٙ٘ضح 5) دذٗي

 اهفقشات
أٗا م 

 بؼذٝ
   أٗا م ستاٙذ أٗا م

  أٗا م 

 بؼذٝ

اه٘طط 

 اذتظابٛ

ا ضتشاف 

 املعٚاسٜ
 ا جتاٖ  اهشتبٞ

ٙتٚح هِا اهش٢ٚع يف اهعٌى 

 سشٙٞ اهتعبرل عّ آسا٢ِا

22 25 24 2 2 
 أٗا م 2 22053 3273

2627% 3323% 3222% 424% 424% 

ٙلوفِثثثا اهثثثش٢ٚع  ٔثثثاَ  

دذٙثثثثثثذٝ عوثثثثثٟث سظثثثثثثب  

 تذساتِا

8 22 7 6 3 
 أٗا م 5 22239 3256

2728% 4627% 2526% 2323% 627% 

ٙثثثتٍ اهعٌثثثى يف تعثثثاْٗ ٗ   

ٙ٘دذ لشاع بثع اهثش٢ٚع   

 ٗامل٘افع

26 24 6 2 7 
 أٗا م 4 22424 3267

3526% 3222% 2323% 424% 2526% 

ٙعتثثدل اهثثثش٢ٚع تثثذٗٝ هثثثٛ   

ٗهضًال٢ثثثثٛ يف اهثثثثتفلرل  

 املتذذد

22 29 8 2 4 
 أٗا م  3 22276 3273

2627% 4222% 2728% 424% 829% 

اهثثش٢ٚع با  لثثاس  ٙٔثثتٍ 

 ادتذٙذٝ ٗٙؼذعٔا

27 25 9 2 3 
 أٗا م  2 22236 3293

3728% 3323% 20% 222% 627% 

ٙثثش ض اهثثش٢ٚع اهثثشٗتع   

 .يف اهعٌى

3 9 24 22 8 
 ستاٙذ 6 22276 2273

627% 20% 3222% 2424% 2728% 

 موافق 159036 3556 املحور ككل
 

(, ٗٓ٘ ٙقع يف ُطاق اإلدابٞ 2283اه٘طط اذتظابٛ هوٌش٘س كلى )دا١ ( 6)ًّ خالي اهِتا٢ر بادتذٗي 

أْ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ املتعوقٞ باذت٘ا ض تت٘ادذ بذسدٞ )ًت٘ططٞ(, كٌا ٙؼرل ب )ستاٙذ(, ٗٙفظش رهمثثثثب

ضعف اذت٘ا ض املادٙٞ يف ُظاَ اذت٘ا ض  شاتبٞ اهتعوٍٚ يف قص٘س اهإهٚٔا ًذه٘ي ًظت٘ٙات امل٘ا قٞ, ٗٙتٌجى 

اهزّٙ ٙقذًْ٘ أ لاسّا دذٙذٝ يف زتاي اهعٌى, كٌا أْ اذت٘ا ض املقذًٞ هوعاًوع    ,قذَ هوعاًوع ُتاهيت

    تتِاطب ًع ت٘تعاتٍٔ, ٗ  تؼذع عوٟ اإلبذاع يف اهعٌى.
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 دابات عِٚٞ اهبشح عّ  قشات املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ ه بذاع اإلداسٜ املتعوقٞ باذت٘ا ضإٙ٘ضح   (6) دذٗي

 اهفقشات
أٗا م 

 بؼذٝ
   أٗا م ستاٙذ أٗا م

  أٗا م 

 بؼذٝ

اه٘طط 

 اذتظابٛ

ا ضتشاف 

 املعٚاسٜ
 ا جتاٖ  اهشتبٞ

ٙؼثثثثثعشُٛ س٢ٚظثثثثثٛ يف  

اهعٌثثثى بأٌٓٚثثٞث اهثثثذٗس   

اهثثثزٜ أتثثثَ٘ بثثٕث سشٙثثٞث  

 اهتعبرل عّ آسا٢ِا

24 27 5 5 4 

 أٗا م 2 22272 3272

3222% 3728% 2222% 2222% 829% 

املثث٘افع حتفثثض اإلداسٝ 

اهزّٙ ٙقذًْ٘ أ لاسّا 

 دذٙذٝ ًادّٙا

4 7 22 7 25 
   أٗا م 2 22342 2252

728% 2526% 2627% 2526% 3323% 

تتِاطثثب اذتثث٘ا ض اهثثيت 

ضتصثثثثثى عوٚٔثثثثثا ًثثثثثثع   

ممثثثا ٙؼثثثذع  ؛ت٘تعاتِثثثا

 عوٟ اإلبذاع يف اهعٌى

3 5 9 22 26 

   أٗا م 3 2225 2227

627% 2222% 20% 2627% 3526% 

 حايدم 05047 6583 املحور ككل
 

 

 

 دشا١اتدابات عِٚٞ اهبشح عّ  قشات املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ ه بذاع اإلداسٜ املتعوقٞ با ُظٌٞ ٗاإلإ( ٙ٘ضح 7) دذٗي

 اهفقشات
أٗا م 

 بؼذٝ
   أٗا م ستاٙذ أٗا م

  أٗا م 

 بؼذٝ

اه٘طط 

 اذتظابٛ

ا ضتشاف 

 املعٚاسٜ
 ا جتاٖ اهشتبٞ

صتثثثاص اهعٌثثثى ًثثّث إٙثثثتٍ 

دثثثثثثثثثثشا١ات إخثثثثثثثثثثالي 

 ًبظطٞ ٗغرل ًعقذٝ

9 28 22 2 6 
 أٗا م 2 22236 3252

20% 40% 2424% 223% 2323% 

تؼثثثثذع هثثثث٘ا٢ح اهعٌثثثثى   

بثثذاع يف زتثثاي  عوثٟث اإل

 اهعٌى

7 8 20 22 9 
 ستاٙذ  3 22364 2284

2526% 2728% 2222% 2424% 20% 

ٙثثثثثتٍ ا عتٌثثثثثاد عوثثثثٟث   

ا طثثثثثثثثاهٚب اهعوٌٚثثثثثثثٞث  

اذتذٙجثثثثثثثثٞث هتطثثثثثثثثثث٘ٙش  

دثثثثثثثثثثشا١ات اهعٌثثثثثثثثثثى  إ

 اإلداسٙٞ

4 22 26 8 6 

 ستاٙذ  2 22258 2298

829% 2424% 3526% 2728% 2323% 

 اٙذست 05184 3500 املحور ككل
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(, ٗٓ٘ ٙقع يف ُطاق 3222ًّ خالي اهِتا٢ر بادتذٗي اهظابم دا١ اه٘طط اذتظابٛ هوٌش٘س كلى )

أْ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ املتعوقٞ با ُظٌٞ ٗاإلدشا١ات تت٘ادذ بذسدٞ باإلدابٞ بث)ستاٙذ(, ٗٙفظش رهم 

دشا١ات  شاتبٞ )ًت٘ططٞ(, كٌا ٙؼرل إهٚٔا ًذه٘ي ًظت٘ٙات امل٘ا قٞ, ٗٙتٌجى اهقص٘س يف ا ُظٌٞ ٗا 

ُٔا إىل سذ ًا تؼذع عوٟ اإلبذاع يف اهعٌى, ٗهٚظت ًؼذعٞ إسٚح  ؛اهتعوٍٚ  يف ٗد٘د تص٘س يف ه٘ا٢ح اهعٌى

, إىل سذ ًادشا١ات اهعٌى اإلداسٙٞ إبذسدٞ عاهٚٞ, كٌا إُٔ ٙتٍ اطتدذاَ ا طاهٚب اهعوٌٚٞ اذتذٙجٞ هتط٘ٙش 

 .     خالي بعض اهشؤطا١  قط لاتب أٗ ًّ عِٟ إُٔ ٙقتصش اهعٌى بٔا يف بعض امل

 دابات عِٚٞ اهبشح عّ  قشات املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ ه بذاع اإلداسٜ املتعوقٞ با تصا ت ٗاملعوً٘اتإ( ٙ٘ضح 8) دذٗي

 اهفقشات
أٗا م 

 بؼذٝ
   أٗا م ستاٙذ أٗا م

  أٗا م 

 بؼذٝ

اه٘طط 

 اذتظابٛ

ا ضتشاف 

 املعٚاسٜ
 ا جتاٖ اهشتبٞ

املعوً٘ثات    ٙتأخش ٗلث٘ي  

هتظٚرل اهعٌى ٗتط٘ٙشٖ عّث  

 اه٘تت املِاطب

9 28 22 2 6 
   أٗا م 4 22246 2256

20% 40% 2424% 223% 2323% 

  تلجثثثثثثثش ا خطثثثثثثثا١ يف  

 املعوً٘ات اهيت تصى إهِٚا

7 8 20 22 9 
 ستاٙذ 3 22222 2269

2526% 2728% 2222% 2424% 20% 

ٙ٘دثثثثثثثذ ُظثثثثثثثاَ ٗاضثثثثثثثح   

يف هوٌعوً٘ثثثثثثثات ٙظثثثثثثثآٍ  

تٌِٚثثٞث اهفلثثثش اإلبثثثذاعٛ   

 هذ٠ امل٘افع

4 22 26 8 6 

 ستاٙذ 2 22322 2278

829% 2424% 3526% 2728% 2323% 

٘هٞ يف ا تصثثاي   ت٘دثثذ طثٔث

 باهشؤطا١
22 29 8 2 4 

 أٗا م 2 22279 3267
2627% 4222% 2728% 424% 829% 

 حايدم 05173 6596 املحور ككل
 

(, ٗٓ٘ ٙقع يف ُطاق 2292اهظابم دا١ اه٘طط اذتظابٛ هوٌش٘س كلى )ًّ خالي اهِتا٢ر بادتذٗي 

أْ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ املتعوقٞ باملعوً٘ات ٗا تصا ت تت٘ادذ بذسدٞ ب)ستاٙذ(, ٗٙفظش رهم ثثثاإلدابٞ ب

)ًت٘ططٞ(, كٌا ٙؼرل إهٚٔا ًذه٘ي ًظت٘ٙات امل٘ا قٞ, ٗٙتٌجى اهقص٘س يف ُظاَ املعوً٘ات ٗا تصا ت 

 ,ٞ اهتعوٍٚ يف ٗد٘د أخطا١ إىل سذ ًا يف املعوً٘ات اهيت تأتٛ ملشاتبٞ اهتعوٍٚ ٗارتالٞ بتظٚرل اهعٌى شاتب

ُٕ هٚع عوٟ املظت٠٘ إٙ٘دذ تص٘س إىل سذ ًا يف ُظاَ املعوً٘ات ارتاص  شاتبٞ اهتعوٍٚ, سٚح  ٕكٌا أُ

 .اهزٜ ٙظآٍ يف تٌِٚٞ اهفلش اإلداسٜ هذ٠ امل٘افع
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 دابات عِٚٞ اهبشح عّ  قشات املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ ه بذاع اإلداسٜ املتعوقٞ باملشكضٙٞإ( ٙ٘ضح 9) دذٗي

 اهفقشات
أٗا م 

 بؼذٝ
   أٗا م ستاٙذ أٗا م

  

أٗا م 

 بؼذٝ

اه٘طط 

 اذتظابٛ

ا ضتشاف 

 املعٚاسٜ
 ا جتاٖ اهشتبٞ

ٙتكذ اهثش٢ٚع بؼثذٝ عوٟث    

 ٚثثثٞث ٗدثثثث٘ب اهتٌظثثثثم عَش

اهقثثثثثشاسات اهصثثثثثادسٝ ًثثثثّث   

 املشكضٙٞاإلداسٝ 

22 22 7 2 3 

   أٗا م 4 22093 2228

2627% 4627% 2526% 424% 627% 

 ٙتٌظثثثثثثثثثثثثثثم اهثثثثثثثثثثثثثثش٢ٚع 

ا   ,باهصالسٚات ٗ  ٙف٘ضٔث

 ملعإُٗٚ

22 20 22 9 3 

 ستاٙذ 3 22248 2262
2424% 2222% 2627% 20% 627% 

  ٙؼاسن اهش٢ٚع امل٘افع 

 يف اختار اهقشاسات

5 20 22 23 5 

 ستاٙذ 2 22295 3207
2222% 2222% 2627% 2829% 

2222

% 

ُثص اهوث٘ا٢ح يف اهعٌثى عوٟث     

تشكٚثثثثض اهظثثثثوطٞ بأٙثثثثذٜ   

 اهشؤطا١  قط

8 23 9 22 4 

 ستاٙذ 2 22259 2278
2728% 2829% 20% 2424% 829% 

 حايدم 028085 2266 املحور ككل

 

(, ٗٓ٘ ٙقع يف ُطاق 2266) ًّ خالي اهِتا٢ر بادتذٗي اهظابم دا١ اه٘طط اذتظابٛ هوٌش٘س كلى

أْ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ املتعوقٞ باملشكضٙٞ تت٘ادذ بذسدٞ )ًت٘ططٞ(, كٌا باإلدابٞ بث)ستاٙذ(, ٗٙفظش رهم 

ٙؼرل إهٚٔا ًذه٘ي ًظت٘ٙات امل٘ا قٞ, ٗٙتٌجى اهقص٘س يف دسدٞ املشكضٙٞ  شاتبٞ اهتعوٍٚ يف أْ دسدٞ 

ات ًّ اهشؤطا١ ملعاٍُٗٚٔ )ًت٘ططٞ(, ٗٓزا   ٙظاعذ تشكٚض اهظوطٞ بأٙذٜ اهشؤطا١ ٗتف٘ٙض اهصالسٚ

 .بذاعاتٍٔ, كٌا أْ ًؼاسكٞ اهعاًوع يف عٌوٚٞ اختار اهقشاسات ستذٗدٝ إىل سذ ًاإامل٘افع يف اُطالق 

(, ٗٓ٘ ٙقع يف ُطاق اإلدابٞ 2264دا١ اه٘طط اذتظابٛ هوٌش٘س كلى ) (20)ًّ خالي اهِتا٢ر بادتذٗي 

أْ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ املتعوقٞ باإلًلاُٚات املادٙٞ ٗاهبؼشٙٞ تت٘ادذ بذسدٞ ببث)ستاٙذ(, ٗٙفظش رهم 

ًلاُٚات املادٙٞ )ًت٘ططٞ(, كٌا ٙؼرل إهٚٔا ًذه٘ي ًظت٘ٙات امل٘ا قٞ, ٗٙتٌجى اهقص٘س يف دسدٞ اإل

اهزٜ ٗ ,اهتأٓٚى اهعوٌٛ مل٘افٛ ًشاتبٞ اهذلبٚٞ ٗاهتعوٍٚ ًِاطب إىل سذ ًاأْ ٗاهبؼشٙٞ  شاتبٞ اهتعوٍٚ يف 

ميلٍِٔ ًّ سى املؼلالت ٗتط٘ٙش أطاهٚب اهعٌى,  عِٟ إُٔ هٚع باملظت٠٘ املطو٘ب اهزٜ ميلٍِٔ ًّ 

املؼلالت, كٌا أْ ٗطا٢ى اهتقِٚٞ اذتذٙجٞ اهيت تظاعذ عوٟ تطبٚم كى ًا  اهعٌى, ٗسىِّ تط٘ٙش أطاهَٚب

هذٗسات اهتذسٙبٚٞ اهيت تتٍ اٗكزهم  إْ ٓ٘ دذٙذ ًٗفٚذ يف زتاي اهعٌى غرل ًت٘ شٝ  شاتبٞ اهتعوٍٚ, 

 هتٌِٚٞ اهقذسات اإلبذاعٚٞ هذ٠ ً٘افٛ ًشاتبٞ اهذلبٚٞ ٗاهتعوٍٚ ستذٗدٝ.
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ًلاُٚات اإلباملتعوقٞ ٗدابات عِٚٞ اهبشح عّ  قشات املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ ه بذاع اإلداسٜ إ( ٙ٘ضح 01) دذٗي

 املادٙٞ ٗاهبؼشٙٞ

 اهفقشات
أٗا م 

 بؼذٝ
   أٗا م ستاٙذ أٗا م

أٗا م   

 بؼذٝ

اه٘طط 

 اذتظابٛ

ا ضتشاف 

 املعٚاسٜ
 ا جتاٖ اهشتبٞ

ٙتثثثث٘ا ش اهتأٓٚثثثثى اهعوٌثثثثٛ   

املِاطثثثب ملثثث٘افٛ ًشاتبثثٞث   

 ٍ اهثثثزٜ ٗ ,اهذلبٚثثٞث ٗاهتعوثثثٚ

ٍٔ ًثثثثثثثّث سثثثثثثثثى    ميلثثثثثثثِث

املؼثثثثثثثثثلالت ٗتطثثثثثثثثث٘ٙش 

 أطاهٚب اهعٌى

7 22 7 8 22 

 ستاٙذ 2 22462 2284

2526% 2424% 2526% 2728% 2627% 

اهعوٌٚثثثثٞث تتثثثثث٘ا ش ارتثثثثثدلٝ  

 ؛  اهلا ٚثثٞث هثثثذ٠ املثثث٘افع

هوعٌثثثثى يف زتثثثثاي تطثثثث٘ٙش  

 اهتعوٍٚ ٗسى املؼلالت

6 22 24 5 8 

 ستاٙذ 2 22286 3207

2323% 2627% 3222% 2222% 2728% 

تتثثثثث٘ا ش ٗطثثثثثا٢ى اهتقِٚثثثثٞث   

اهثثثثيت تظثثثثاعذ   ,اذتذٙجثثثٞث

عوثٟث تطبٚثثم كثثى ًثثا ٓثث٘    

دذٙثثثثذ ًٗفٚثثثثذ يف زتثثثثاي  

 اهعٌى

2 7 22 24 22 

 أٗا م   3 22222 2236

222% 2526% 2424% 3222% 2627% 

ٙثثثتٍ عقثثثذ دٗسات تذسٙبٚثثٞث   

هتٌِٚثٞث اهقثثذسات اإلبذاعٚثٞث  

 هذ٠ امل٘افع

4 5 7 24 25 

   أٗا م 4 22294 2232

829% 2222% 2526% 3222% 3323% 

 حايدم 22063 2264 املحور ككل

 

(, ٗٓ٘ ٙقع يف ُطاق اإلدابٞ 322دا١ اه٘طط اذتظابٛ هوٌش٘س كلى ) (22) ًّ خالي اهِتا٢ر بادتذٗي

أْ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ املتعوقٞ بطػ٘ط اهعٌى تت٘ادذ بذسدٞ )ًت٘ططٞ(, كٌا ببث)ستاٙذ(, ٗٙفظش رهم 

ٙؼرل إهٚٔا ًذه٘ي ًظت٘ٙات امل٘ا قٞ, ٗتتٌجى ًصادس ضػ٘ط اهعٌى  شاتبٞ اهتعوٍٚ يف أْ أٓذاف اهعٌى غرل 

 ٓذاف اهعٌى هذ٠ امل٘افع, كٌا أْ امل٘افع  هوٌ٘افع بذسدٞ عاهٚٞ, أٜ أْ ِٓان توٞ  ٍٔٗاضشٞ 

كٌا إُٔ ٙ٘دذ تص٘س  ,هذٍٙٔ تذسات مل ٙتٍ اطتػالهلا ًّ تبى دٔٞ اهعٌى, ٗتظتٔوم يف ا عٌاي اهشٗتِٚٚٞ

ٌى ًّ عذًٕ, ٗٓزا يف ت٘ رل ًعاٙرل متلّ اهعاًوع ًّ اهتعشف عوٟ ًظت٠٘ تقذًٍٔ يف اهع - سذ ًا إىل -

 .اإلبذاعٛ ٗاإلبذاع بذٗسٖ ٙعٚم اهتفلرل  
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 املتعوقٞ بطػ٘ط اهعٌىٗدابات عِٚٞ اهبشح عّ  قشات املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ ه بذاع اإلداسٜ إ( ٙ٘ضح 00) دذٗي

 اهفقشات
أٗا م 

 بؼذٝ
   أٗا م ستاٙذ أٗا م

  أٗا م 

 بؼذٝ

اه٘طط 

 اذتظابٛ

ا ضتشاف 

 املعٚاسٜ
 ا جتاٖ اهشتبٞ

أٓثثثثثثثذاف اهعٌثثثثثثثى غثثثثثثثرل  

 ٗاضشٞ هوٌ٘افع

20 7 22 23 3 
 ستاٙذ 4 22267 2282

2627% 3323% 3222% 424% 424% 

تثثثثذساتٛ   تتِاطثثثثب ًثثثثع   

ا عٌثثثثاي اهشٗتِٚٚثثثٞث اهثثثثيت 

 ٓاؤٙطوب ًين أدا

5 5 6 29 20 
 ستاٙذ 2 22272 3253

2222% 2222% 2323% 4222% 2222% 

  ٙتٍ ًِشثٛ اهصثالسٚات   

اهلا ٚثثثثثثٞث  دا١ اهعٌثثثثثثثى  

 بؼلى أ طى

22 5 4 20 5 
3207 22422 2 

  

 أٗا م
2424% 2222% 829% 4424% 2222% 

هوعٌثثثثى     ت٘دثثثثذ ًعثثثثاٙرل 

متلّ أعطا١ اهقظٍ ًّث  

   ٕ  ؛تقٚثثٍٚ تقذًثٕث ًثّث عذًثث

 مما ٙعٚم اإلبذاع

8 8 22 23 5 

2298 22288 3 
  

 أٗا م
2728% 2728% 2424% 2829% 2222% 

 حايدم 02998 322 املحور ككل

 

 .( ٙ٘ضح ادابات عِٚٞ عّ  قشات املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ ه بذاع اإلداسٜ املتعوقٞ اهعالتات داخى اهعٌى06) دذٗي

 اهفقشات
أٗا م 

 بؼذٝ
   أٗا م ستاٙذ أٗا م

  أٗا م 

 بؼذٝ

اه٘طط 

 اذتظابٛ

ا ضتشاف 

 املعٚاسٜ
 ا جتاٖ اهشتبٞ

 ّ ٙثثثثتٍ أدا١ ا عٌثثثثاي ضثثثٌث

ممثثثا ٙؼثثثذع  ؛ عٌثثثى  ثثثشق

 عوٟ اإلبذاع ادتٌاعٛ

9 9 20 20 7 

 ستاٙذ 3 22372 3207
20% 20% 2222% 2222% 2526% 

ٙتثثثثثث٘ ش املِثثثثثثاخ املِاطثثثثثثب  

 , هتبثثثادي اآلسا١ ٗارتثثثدلات 

 ٗحيفض عوٟ اإلبذاع

6 22 25 67 6 

 ستاٙذ  2 22222 3209

2323% 2424% 3323% 2526% 2323% 

أػثثثعش با ُظثثثذاَ ٗٗدثثث٘د 

عالتثثات أهفثٞث ٗتعثثاْٗ ًثثع    

 اهضًال١ يف اهعٌى

25 23 20 3 4 
 أٗا م  2 22254 3272

3323% 2829% 2222% 627% 829% 

 حايدم 05017 3568 املحور ككل

 
 

(, ٗٓ٘ ٙقع يف ُطاق اإلدابٞ 3228ًّ خالي اهِتا٢ر بادتذٗي اهظابم دا١ اه٘طط اذتظابٛ هوٌش٘س كلى)

أْ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ املتعوقٞ باهعالتات داخى اهعٌى تت٘ادذ بذسدٞ )ًت٘ططٞ(, ببث)ستاٙذ(, ٗٙفظش رهم 

كٌا ٙؼرل إهٚٔا ًذه٘ي ًظت٘ٙات امل٘ا قٞ, ٗتتٌجى املع٘تات املتعوقٞ باهعالتات داخى اهعٌى  شاتبٞ اهتعوٍٚ 
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 ت  قط, كٌا بى يف بعض اذتا ؛يف أْ أدا١ اهعٌى  شاتبٞ اهتعوٍٚ   ٙتٍ ضٌّ  شق عٌى بص٘سٝ ًظتٌشٝ

 .أْ ًِاخ عالتات اهعٌى ٙظاعذ إىل سذ ًا هتبادي اآلسا١ ٗارتدلات ٗحتفٚض اهعاًوع عوٟ اإلبذاع يف اهعٌى

 :الهتائج

ًّ خالي حتوٚى اهبٚاُات اهيت مت اذتص٘ي عوٚٔا ًّ خالي ا طتباُات  إْ اهبشح ت٘لى اىل ا طتِتادات 

 اهتاهٚٞ:

 .تت٘ا ش بذسدٞ ًت٘ططٞاإلداسٜ هذ٠ ً٘افٛ ًشاتبٞ اهتعوٍٚ  صشاتٕ  إْ ُدى املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ ه بذاع .2

دا١ت املع٘تات املتعوقٞ باإلًلاُٚات املادٙٞ ٗاهبؼشٙٞ بذسدٞ ًت٘ططٞ يف ًقذًٞ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ  .2

 ًصشاتٞ. -اإلداسٜ هذ٠ ً٘افٛ ًشاتبٞ اهذلبٚٞ ٗاهتعوٍٚ ه بذاع 

 ٗبذسدٞ ًت٘ططٞ.  ,املشتبٞ اهجاُٚٞ ًّ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞدا١ت املع٘تات املتعوقٞ باملشكضٙٞ يف  .3

 ٗبذسدٞ ًت٘ططٞ.  ,دا١ت املع٘تات املتعوقٞ باذت٘ا ض يف املشتبٞ اهجاهجٞ ًّ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ .4

ٗبذسدٞ  ,دا١ت املع٘تات املتعوقٞ املعوً٘ات ٗا تصا ت يف املشتبٞ اهشابعٞ ًّ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ .5

 ًت٘ططٞ. 

 ٗبذسدٞ ًت٘ططٞ.  ,املع٘تات املتعوقٞ بطػ٘ط اهعٌى يف املشتبٞ ارتاًظٞ ًّ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞدا١ت  .6

 ,دا١ت املع٘تات املتعوقٞ باهعالتات ا ُظٌٞ ٗا دشا١ات يف املشتبٞ اهظادطٞ ًّ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞ .7

 ٗبذسدٞ ًت٘ططٞ. 

ٗبذسدٞ  ,ابعٞ ًّ املع٘تات اهتِظٌٚٚٞدا١ت املع٘تات املتعوقٞ باهعالتات داخى اهعٌى يف املشتبٞ اهظ .8

 ًت٘ططٞ. 

 .بذسدٞ ضعٚفٞ ْ املع٘تات املتعوقٞ باهقٚادٝ ً٘د٘دٝإ .9

 التوصيات:

 ُ٘سدٓا  ٌٚا ٙوٛ: ,ًّ خالي اهِتا٢ر اهيت ت٘لى إهٚٔا اهبشح مت اهت٘لى إىل زتٌ٘عٞ ًّ اهت٘لٚات

 هتٌِٚٞ اهقذسات اإلبذاعٚٞ هوعاًوع  شاتبٞ اهتعوٍٚ. ؛عقذ دٗسات تذسٙبٚٞ .2

 ت٘ رل ًعاٙرل دتٚقٞ هتقٍٚٚ ا دا١؛ هتٌلع اهعاًوع ًّ اهتعشف عوٟ ًظت٘ٙات تقذًٍٔ يف اهعٌى. .2

اهلذف هٚع  ْ  ؛ٗا بتعاد عّ ادتٌ٘د ٗاهشٗتع ,اهعٌى عوٟ تبظٚط إدشا١ات اهعٌى  شاتبٞ اهتعوٍٚ .3

 ا ٓذاف املِؼ٘دٝ. حتقُٚمٗ ,املؼلالت سىُّٗ ,اهعٌى ا تطُ٘ٙشإمنا ُظٌٞ ٗاإلدشا١ات, ٗ
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  ْ ًّ ػأُٔا حتفٚض  ؛امللا آت املادٙٞ ٗ املعًِ٘ٙٞصشاتٕ باذت٘ا ض ٗ -ضشٗسٝ آتٌاَ ًشاتبٞ اهتعوٍٚ  .4

 اإلداسٜ يف عٌؤٍ. اإلبذاع ٗ ,سغباتٍٔ يف تط٘ٙش تذساتٍٔ اإلبذاعٚٞ ٗس ع  ,اإلبذاع اإلداسٜ

 دشا١ات اهعٌى.إهتط٘ٙش  ؛اطتدذاَ ا طاهٚب اهعوٌٚٞ اذتذٙجٞ اهعٌى عوٟ تعٌٍٚ .5

 هتٌلع اهعاًوع با طالع ٗتطبٚم ادتذٙذ يف زتاي اهعٌى. ؛ت٘ رل ٗطا٢ى اهتقِٚٞ اذتذٙجٞ .6

 ًٗلا أٝ املبذعع. ,تفعٚى ُظاَ اذت٘ا ض عوٟ أطع ًٗعاٙرل تتطٌّ اهتٌٚض ٗاإلبذاع يف ا دا١ .7

 هوشذ ًّ ا خطا١ يف املعوً٘ات. ؛اهذاخوٚٞ ٗارتاسدٚٞ اهعٌى عوٟ تط٘ٙش ػبلٞ ا تصا ت .8

 ؛ ٗرهمٗاطتػالي اهقذسات اإلبذاعٚٞ هذ٠ امل٘افع ,هوٌ٘افعٗت٘ضٚشٔا صٙادٝ حتذٙذ أٓذاف اهعٌى  .9

 .ٗتط٘ٙشٖ هتشظع اهعٌى

مما ٙضٙذ ًّ  شص اإلبذاع, ٗ تح اجملاي هالطتفادٝ ًّ  ؛صٙادٝ ا ٓتٌاَ بأدا١ ا عٌاي ضٌّ  شق اهعٌى .20

 بذاعات امل٘افع املبذعع.إ

 املراجع

 (. 227اهقشآْ اهلشٍٙ, )ط٘سٝ اهبقشٝ, اآلٙٞ  .2

ٖ( أثش املتػرلات اهتِظٌٚٚٞ عوٟ اإلبذاع اإلداسٜ: دساطٞ 2428تشكٛ عبذاهشمحّ. ) اذتقباُٛ, .2

اطتطالعٚٞ هوعاًوع اهعاًوع يف ا دٔضٝ اذتلً٘ٚٞ باهشٙاض, سطاهٞ ًادظترل غرل ًِؼ٘سٝ داًعٞ 

 طع٘د, اهشٙاض, اهظع٘دٙٞ.املوم 

( دٗس اإلبذاع اإلداسٜ يف سى املؼلالت اإلداسٙٞ يف ا دٔضٝ ا ًِٚٞ بذٗهٞ 2004اهذٜٗ, عذُاْ. ) .3

اهبششّٙ: دساطٞ ًظشٚٞ عوٟ إداسٝ اهلذشٝ ٗادت٘اصات ٗاإلداسٝ اهعاًٞ هوٌشٗس, سطاهٞ ًادظترل غرل 

 اهعوٚا هوعوَ٘ اإلداسٙٞ. ًِؼ٘سٝ, أكادميٚٞ ُاٙف هوعوَ٘ ا ًِٚٞ, ًعٔذ اهذساطات 

 , عٌاْ, ا سدْ.2داس املظرلٝ هوِؼش ٗاهت٘صٙع, ط ( اإلبذاع إلداسٜ,2022ي خوف.  )اهظلاسُٞ , بال .4

( اإلبذاع, ػشكٞ اإلبذاع ارتوٚذٛ 2004اهظ٘ٙذاْ, طاسق ستٌذ. ٗاهعذهُ٘ٛ, ستٌذ أكشَ. ) .5

 . 3هالطتجٌاس ٗاهتذسٙب, ط

ٖ( اهظو٘ن اهتِظٌٚٛ: املفآٍٚ اهِظشٙات 2425وم ع٘ض اهلل. )اهطذٍ, عبذاهلل عبذاهػين. ٗاهظ٘اط, ط .6

 , دذٝ.2اهتطبٚقات, داس اهِ٘ابؼ هوِؼش ٗاهت٘صٙع, ط

اهِؼش َ٘ اهظو٘كٚٞ, اهعبٚلاْ هوطباعٞ ٗ( املذخى إىل اهبشح يف اهعو2007اهعظاف, لاحل ستٌذ. ) .7

 , ا سدْ.2ٗاهت٘صٙع ,ط

, 2أطع ًٗفآٍٚ,  داس أٓشاْ هوِؼش ٗ اهت٘صٙع , ط( اإلداسٝ:  أل٘ي 2997ٗاهعقٚوٛ, عٌشٗ ٗلفٛ. ) .8

 عٌاْ, ا سدْ.
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( املِاخ اهتِظٌٚٛ ٗ أثشٖ عوٟ اهشضا اه٘اٚفٛ, سطاهٞ ًادظترل 2996اهعٚظٛ, غضٙى طعذ عبذاهلل. ) .9

 غرل ًِؼ٘سٝ, داًعٞ ًوم طع٘د, اهشٙاض.

داسٜ: دساطٞ ًٚذاُٚٞ ( اهب٣ٚٞ اهذاخوٚٞ ٗأثشٓا يف اإلبذاع اإل2026اهقٌاطٛ, إبشآٍٚ ستٌذ أمحذ. ) .20

عوٟ اإلداسٝ اهعاًٞ هوذاًعٞ ا زلشٙٞ اإلطالًٚٞ, سطاهٞ ًادظترل غرل ًِؼ٘سٝ, أكادميٚٞ اهذساطات 

 اهعوٚا, طشابوع, هٚبٚا.  

( اهتط٘ٙش اهتِظٌٚٛ, ا طاطٚات ٗاملفآٍٚ اذتذٙجٞ, داس ٗا٢ى هوِؼش, عٌاْ, 2999اهو٘صٜ, ً٘طٟ. ) .22

 ا سدْ .

( أطاهٚب اهبشح اهعوٌٛ: ًِظ٘س تطبٚقٛ, داس ًٗلتبٞ اذتاًذ هوِؼش 2025اهِذاس,  اٙض مجعٞ. ) .22

 ٗاهت٘صٙع, عٌاْ, ا سدْ.

 .68( اإلبذاع اإلداسٜ: دساطٞ طو٘كٚٞ, زتوٞ املذٙش اهعشبٛ, ص2992اهٌِش, طع٘د ستٌذ. ) .23

عوٟ ( اإلبذاع اإلداسٜ ٗ عالتتٕ باهٌِط اهقٚادٜ: دساطٞ ًٚذاُٚٞ 2022ددلٙى, ًِصف خاهذ سػٚذ. ) .24

 -ً٘افٛ املصاسف اهتذاسٙٞ اهعاًوٞ  ذِٙٞ دسُٞ, سطاهٞ ًادظترل غرل ًِؼ٘سٝ, ا كادميٚٞ اهوٚبٚٞ

  شع  بِػاصٜ.

, عٌاْ, 2( اإلبذاع, داس اهفلش هوطباعٞ ٗاهِؼش ٗاهت٘صٙع, ط2002دشٗاْ,  تشٛ عبذاهشمحّ. ) .25

 ا سدْ.

 عٌاْ, ا سدْ. 2اهت٘صٙع, ط ( اإلبذاع اإلداسٜ, داس أطاًٞ هوِؼش 2009ٗخرل اهلل, مجاي. ) .26

( املٔاسات اإلبذاعٚٞ ٗ أثشٓا يف  اعوٚٞ اهقشاسات اإلداسٙٞ: دساطٞ 2007عاًش, ُ٘سٜ لاحل سظّ. ) .27

حتوٚوٚٞ عوٟ  شٗع املصاسف اهتذاسٙٞ باملِطقٞ اه٘ططٟ, سطاهٞ ًادظترل, غرل ًِؼ٘سٝ, أكادميٚٞ 

 اهذساطات اهعوٚا, طشابوع, هٚبٚا.

( اهعالتٞ بع ًقً٘ات ًٗع٘تات اإلبذاع 2025. ٗاذتاكٍ, عوٛ عبذاهلل. )عوٛ, أًِٚٞ عبذاهقادس .28

اإلداسٜ باملتطظات اهظ٘داُٚٞ: دساطٞ تطبٚقٚٞ عوٟ بعض ًتطظات ا عٌاي ًتعذدٝ ا ُؼطٞ اهعاًوٞ 

َ(, كوٚٞ اهذساطات اهتذاسٙٞ, داًعٞ 2025-2-26 ذِٙٞ ارتشطَ٘, زتوٞ اهعوَ٘ ا تتصادٙٞ )

 هتلِ٘ه٘دٚا.اهظ٘داْ هوعوَ٘ ٗ ا

ط, 2( إداسٝ ادت٘دٝ ٗخذًٞ اهعٌال١, داس املظرلٝ هوِؼش ٗاهت٘صٙع, 2002كااٍ, مح٘د خطرل. ) .29

 عٌاْ , ا سدْ. 

( املذخى اإلبذاع ذتى املؼلالت, أكادميٚٞ ُاٙف اهعشبٚٞ 2999ٓٚذاْ, عبذاهشمحّ أمحذ ستٌذ. ) .20

 .2هوعوَ٘ ا ًِٚٞ, ط


