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 ملخص البحث:
يعتمد  إلعالميوددعل المددك ياإلعدد  إلعالددمو عم دد ل يعوددعل  ددع وما ددع  المددك إل عمعيددة  الددو إل نةظاددة  إلوا  ددو     ددا ل   ت ددةو    

 إلعحةطة  إلو افو  إلويت تقةو يف إل اإلع .
س  تة عددد  إلاحدد إلاي إلوا  دددو .  م تادددةال  ياإلعددد   ميكددو  اإلعددد  إلعالدددمو يف ريحوددةل ع دددر) إلي ددديفمجت  ددد  ل  فو    يف  مودد  إلوندددة  

إلعالددمو المددك إلاددتماإلل تدد ظا إل عمعيددة  إلمل ي دد  الددو إل وااددة  إلوا  ددو   ري ادديفتية يددو اددم  إلاددت  إلو  ووددة  إليت ددة  إلمل ي دد   
  يددو  إل    إلودديت ت ددخ إلااوددةل  عددا يددةييل إلضميددعل إلوا  دد    ت دد ل ياإلعدد  إلعالددمو يناددعلإل  تدد   ظويددة  عإل دد  إلملدد اي إلوا  دد

 خمتمف .
 تاتعني ياإلع  إلعالمو مبرتمجني وتاديوا ييمد  إل ادتفو يو يدو إل اعد  يدو إلعالميودني  إل د ل ني  إلوودةح ني إلوعإلظد يو    إل نةظادة     

 إلوا  و .
 .ريدإلئية يف  إلو عف إلوقع) يعإلطو المك ومعقعف إلوعمم  إلوواث طاإلئا  ات  إلو الممية   اإلءإل  صا  يو إلعالمو ياإلع   تتأع 

وعددد و   دددعد ياعددد   الميددد  مبعدددةير ح ي ددد  يف إلوعددداإلل   يدددو ري دددا تعةودددف  تدددةئل مددد   إلو لإلاددد  يف ا يددد  إلوعمموددد  إلوتعموموددد      ددداإل  
  إلوا  و   إلعالميو   إللأتى إلووةحث  نةء يقوةس وتقوول  عض إل يةو إلعدإللي   اإلع  إلعالمو يف إل نةظاة  إلوا  و .

 هدف البحث إىل :
 س وتقوول  عض إل يةو إلعدإللي   اإلع  إلعالمو يف إل نةظاة  إلوا  و . نةء يقوة 

 ق  تنة   إلعطةل إلون ا   و ) الو إلعالمو  ا ةئ ع   ةةئفع   إلوا  و    اةئا إلعالمو   إلوعمق   ني مد   إلوعادةئا  إلعالدمو    
ريم إلظدع  ا دةئا إلعالدمو إلوا  د    إلملة دة  إلوديت ميكدو  إلوا     إلجملتم    إلعالمو إلوا     النةصا    ريمهو  إلعالدمو إلوا  د    

وع  شوةالية   يفيعو إل اع  إلعالمي     و ) الو إل اعد  إلعالميد   ييةيدع  ريم إلظدع   ياإلعد  إلعالدمو إلوا  دو    يتيفمودة  إلعالدمو يف 
 يعإلق  إل نةظاة  إلوا  و .

 عصددفع إلااددمع  إلاي ددا ملددا ياددكم  إلوواددث   قدد   ددا   يف   دداإلءإل  إلوواددث إلاددت  و إلووةحددث إل ددنيل إلوعصددف   اددمع  إل ادد 
جمتمدد  إلوواددث إلعالميوددني إلوعإلظدد يو    ياإلعدد  إلعالددمو يف إل نةظاددة  إلوا  ددو  وويفددعي  ت ددفوة  إلجملمعالدد  إلو ةو دد  وويفعودد  رييددل  اددوة 

وكدا) إلوود  وممتقد يني   يفعود  رييدل  وماوة  وكا) إلوق و   يفعو  حم  إلو  وو  وكدا) إلوادم    يفعود  إلوعدةت ومتةيكعإل د     يفعود  رييدل  ادوة
 ريظايقوة وكا) إلوو  وممتق يني   يفعو  إلوعا  واظ  إلاوقة  وماوة    يفعو  إلياكن ل   إلو  وو  ومتةيكعإل   .
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   م إل    ق  مت إلاتوةل إلوعون   يفايق  إلمل ا إلواةيا  تم مود  إلاتودةل الوند  311     الميوة  مي معل222 تكع ت الون  إلوواث يو 
 مث الون  إلوتيفووا. إلوونةء

و إلووةحددث إلوعاددةئا إلعح ددةئو  إلاتودد ا إلوعاددال إلملاددةع  إلي،دداإلف إل عوددةل   إلوناددو  إل  عيدد   يعةيددا    وتاقوددا مدد ف إلوواددث إلاددت
     وعونتني ياتقمتني   موا إلوتوةيو.   راعل   إلاتوةل إليلتوةط إلوواوال  

  ة  إلاتو ا يف  عء الاض إلونتةئل  ينةقاتية مت إلوتعصا    إلياتنتة
 ظةالمو  يقوةس تقوول  عض إل يةو إلعدإللي   اإلع  إلعالمو يف إل نةظاة  إلوا  و . .3

 ميكو إلات  إلو ري  حمعل يو حمة ل إل قوةس ععةيا ياتقا وقوةس ييم  يو ييةو ياإلع  إلعالمو. .2

 مة إل وااددة  إلوا  ددو  إل مودد   اإلعدد  إلعالددمو د ل إليفددةع يف ت  يدد  إلضميددعل   عمعيددة  حددع  إلاحدد إلاي إلوا  ددو  إلودديت تنفدد .1
  إلوعا و   إلوقةلي   إلو  وو     عا إلضميعل المك  ال  دإلئل  تم  إلاح إلاي.

 وأوصى الباحثان:
تاددوو  ياإلعدد  إلعالددمو يف يعإلقدد  إل نةظاددة  إلوا  ددو   دالميددة وتكددعل  إل يدد  إلعالددمو إلوعاإلقدد  إلوا  دد  يف إلوعددةت وكددعل  .3

 ة  إلواعع  عةظ .إلوا    يو إلوعاةئا إل يم  إلويت تفيمي

  اةء ياع  إلعالمي  دإلاا عا  ةيع  يو  ةيعة  إلوعاإلل ووق و إلخلد )  إل ادعل) إل ينود  وعحد إل  إلعالدمو  إلوعمقدة   .2
إلوعةيدددد  يف إلوكموددددة     الدددد إلد إلاددددتيفمالة  إلودددداري  إلوعددددةو ري  إل اددددةلع  ظويددددة    و دددد  إلو ددددا ف إل نةاددددو  وتادددديوا ييمدددد  

 إلعالميوني   اةئا إليت ة .

إل قوةس إل ع  يف م   إلو لإلا  عموشا ومتعاف المك  عد) إل اإلع  إلعالميود   صدمحوتية يف إل نةظادة  إلوا  دو   إلالتمةد .1
 إلوقةدي .
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Centers in Athletic Competitions 

 

Asst. Prof. Dr. Waleed K. Humam    Researcher Abdulhakeem M. Rasul 
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College of Basic Education / Mosul University 

Abstract: 
Media centers present many services to pressmen like issuing daily 

newsletters in more than one language, sufficient facts, information, 

statistics and data about the previous and      immediate championship 

within the frame of information, unity of the centre, direct contact and 

continuous with hearable, 

readable and visible mass media to assure the delivery of the 

championship news to a larger number of people and in any time from 

different corners. 

Media center supplied with computers and modern means of 

communication , the geographical areas of media centers to be different 

area to another, in the Olympic tournaments, continental and world 

championships larger than regional areas. 

    Media center is considered venue for dialogue between the media men 

who attended the athletics competitions . Media center is also a bridge for 

continuation professional relationships between media men. 

   Media centers held press conferences and included media library contain 

complete information about the previous and current competitions, and 

there is halls for meeting , changeable and permanent news summary area, 

an office for all officials and other media representatives , an office for 

official trade 

partners and to provide TV sets and video recorders . 

   Owing to unavailability media center according to modern criterion in 

Iraq, and in order to employ the findings of the current study in favor of 

the instructional, sport and media process, the researcher deemed 

appropriate to building up an analogy for assessment some duties of media 

centers in athletic 

competitions. 

The research aims at: 

1- Building up a scale for assessing some administrative duties of media 

centers in athletic competitions. 

   The theoretical framework presents a summary about synopsis of media , 

characteristics of media, assignment of media and sport, means of media, 

the relationship between media, sport and society, and sport media, factors 

of sport media, the significance of sport media, goals of sport media , 
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characteristics of sport media, the needs which sport media able to 

achieve,the concept of media center, synopsis of media centers, the duties 

of media centers, goals of media centers, media sport centers and demands 

of sport media in the sites of sport competitions. 

   Regarding the research procedures, the researcher has applied the 

descriptive method for solving the research problem. The research sample 

consisted of (224 ) media men the (133 ) state who delegated to the media 

centers related to, Preliminaries of third group of Asia youth football 

championship, Halab basketball championship, WFTth4 World 

Tawkwondo 

Pos, Asia handball championship, Africa handball championship, Arab 

weightlifting championship, Askandarya Tawkwondo championship.  

    To fulfill the research objectives, the researcher has applied the 

following statistical tools: 

   Arithmetic mean, standard deviation, percentage, simple correlation 

coefficient (Pearson), T-test of independent samples. 

The researchers presented a number of recommendations as follows: 

1- Building media centers in the sites of sport competitions and support it 

to be brilliant face for Iraqi sport media in the world because the sport is a 

significant way of understanding by all peoples. 

2- Building media centers in the all universities of Iraq 

 التعريف بالبحث: -3

 مقدمة البحث وأمهيته: 2-2
تدددا ال ياإلعددد  إلعالدددمو يعإلقددد  إل نةظادددة  إلوا  دددو   ضمدددةمر إلوا  دددو    تادددةال مة يف إلمل دددع  المدددك يعمعيدددة  ح ي ددد  الدددو 

 إل وااة  إلوا  و   ري ايفتية ال   ح ) إل عمعية  ظوية   إلويت ت خ إلااوةل  عا ية ييل إلضميعل إلوا   .
إلعالمو ريونةء  قةي  إل نةظاة  إلوا  و  يعيوة مب ةدل إلعالمو إل مو   إلوعة ود  يدو ري دا إلوعصدع   رب إلعد  الد د   تت ا ياإلع 

يو إلضميعل.  يقعو يعةفدع إل اإلعد  دصد إلل  اداإل   عتة د  يقدةي  صدافو   إل ادةلعع يف  داإليل إلعمإلالد   إلوتمفدة   إلوعطنود   
 اةص  هبة ت يعية إل يفة  إلوتمفة ي  إل  تمف .الو قوةو م   إل اإلع  د تةج  اإليل  ظ م  

"  يددو ييددةو إل اعدد  إلعالميدد  إل اددةلع  يف لاددل إلخليفددال إلعالميودد  إلخلةصدد    واادد  إلوامودد     دد  إلودد إليل إلوم يدد  وتنفودد مة 
 إل عمعيددددة   وتعدددة ل  إلوتناددددوا يددد  إلضيددددة  إل عنودددد  يتة عددد  إلونتددددةئل إل رتتوددد  المويددددة  تقووميددددة   تنادددوا إلضيددددعد  ادددأل تددددعظر

إلااةادددو  مإل  إلو دددم   ادددو ل إل وااددد  ومددداد المدددك إلاتفادددةلإل  إلضميدددعل دإلادددا إلودددومد  اةل يدددة."    دددةو إل اعددد  إلالد  
  .2 2002وإلالمو  

 تعق  يف ياإلع  إلعالمو يومتاإل  صافو  المك مةيش إل نةظاة  إلوا  دو   ووكدعل إلضميدعل المدك يعاظد  يوةشدا)  المدة     
 مة  إلوا  و .إلي ةدإل   إل ن 
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 تقدددعو ياإلعددد  إلعالدددمو  وتعايدددف ديفدددة إل  إلوومددد  يف جمدددةي  إلو قةظددد    إلوعمدددل  إل عاظددد   إلوا  ددد   إلوفندددعل  ت  يددد  إلوودددةح ني    
 إلو إللاني مبعمعية  الو إلووم   تيفعل    قةي  المقة  ي  يوااة  إلعالمو إل  تمف    ت  ي مة  اكا يادتما  و داف 

  . 2  2003عإلق  المك شوك  إلع رت ت  ريشاط  إلوفو يع  إل م قة   إل عمعية .  إلو يقة    إلجملم   إلو  ل    إل 
 ري مددد دووددا المددك إليمتمددةو إل توددةد   ددني إلعالددمو إلوا  دد   إلودد  لإل  إلي  وودد  تمدد  إلوتةيودد إل  إلودديت ريالدد  ة إلومةندد  إل ن مدد  

تاددايو إلا      إلا   يددو تاددايو إلو ددة   31فددرت) يددو ودد  ل) إلاوعددة  إلي  وودد  إلواددة ع   إلوعاددايو   إلودديت ريقومددت اددم  إلو
المدددك ريالمدددك يادددتعى يدددو إلوتكنعوع ودددة  قددد   ددد ري الممدددع إلوفعمددد    الميودددة   و  ادددو     م ريالددد   إلومةنددد  إل ن مددد  ياعددد إل  2000
 عيودة  ادةال  يتعإلصدم  ي 22و  ري  قوا   إليد  إلود  ل) إلي  وود  يلدعإلرب شديا  مث  د ري يف إلوعمدا  د ) 2000   31يو  إلالتوةلإل  
و  ري   عدد  يةيدد  إلودد  ل) إلي  وودد    مودد  ري و. 2000و حددا إلواإل دد  يددو تاددايو إلو ددة 2000يددو إلو ددة  يددو رييمددع   إلالتوددةلإل  

 يف  يكةل عقةيد  إلعالميودني وتي ود  ظعةوودة  إلود  ل)  عمدة ا  دت وإلالميودني  6   ا  ت إلومةن  إل ن م  حعإلرب
  عمدة مت ادةال  يعيودة   22)   د ال   إلو ةي  إلويت ريقومت ظوية ياة قة  إلو  ل) اوةلإل  تنقميل يو يقا  قةيتيل    إل م

يقعد  وإلالميودني مب تمدف إل مالد   إلو دةي  إل قةيد  ظويدة يادة قة  إلود  ل) ووتمكندعإل يدو تييفود   1000خت دوا حدعإلرب
ياددتعإلمة الددو إل اعدد   اي يقددإلودديت ظعةوودة  إلودد  ل)  ظ ددم الددو إل اإلعدد  إلعالميود  إلوفاالودد  إل ع ددعد)   مالدد   إلو ددةي  عةظد    

 إلعالمي  إلوائوس يو حوث إلخل ية   إلوتكنعوع وة.
شد د المدك  إلا  ديإلو  وود   د  ل إلعالدمو إلوا  د   مد  ريل إل و دةل  إلا  وود  يو إلعشةلإل  إل يم  إلوديت توعد  إلمتمدةو إلومةند  

  المدددك 15   م  دددا إل و دددةل إلي  ددد  يف يةدتدددع لقدددل ريمهوددد  تدددعظر إلوتييفوددد  إلعالميوددد  إل تكةيمددد   إلوعإلادددع  ومددد  لإل  إلي  ووددد  
 يةأييتا

و ددمةل تييفودد  عةيمدد  ا وددةء إلودد  لإل  إلي  وودد     حدد  إلعددد  ظاصدد   اددةم  ة يفدد  ريل تت دد  مجودد  إلخليفددعإل  إلو دددا لي   -
 وتايوا قوةو خمتمف  اةئا إلعالمو  دإلء ييةيية  عصف إلاوعة  إلي  وو .

 إلوووعيوكة وكود     مود  عيكدةل إلوا دعجت  وويدة  إل  وو  المدك إلوفدومل إلي  دي  إلاظدمو إلوفنود يف  ريل يتل تاةوا عا د ل)  -
 ياتقوم.

تقدد  يف  يفددةل صددمحوة  إل كتدد  إلوتنفودد   ياددو ووة  إلوق ددة  إلعالميودد  عةظدد  ينيددة  صدد إلل ري  اددا  رييدد   يفةقددة   -
  .16-11  2000 ل     معي  ري  وو  ري   يفةقة  إلالتمةد

  ريمهودد  إلوواددث يف   ددعد ياعدد  ريالميدد  يف إل نةظاددة  إلوا  ددو  وتادداى إلو قدد  يف  قددا إل عمعيددة  د ل يوةويدد    يددو منددة تدد  
 ادداال  تعصددومية ومةميددعل يددو اددم   اددةئا إلعالددمو عةظدد     الدد إلد إلوع يدد  يددو إلاالمددة  إلو ددافو   إلعمإلالودد   إلوتمفة يددد  

تدددعالوتيل امهوددد  تفعودددا د لمدددة يف إلجملتمددد .  موددد  يف  طدددةل إل ت   ددد  إلوددديت  ددد ف     الدددمو إلضميدددعل  اادددةو  إلوا  دددو     
ختيفددوال اددمول  مييدد  ومماعدد  إلعالميدد  ريدإلء إلودد  ل إل اددن   ووددع   تن ددول ياقددك    ريمهودد  إلملدد اي إلوا  دد   تقددع  يع دددعال  

 يعيف  عا م  حا حقع  م ظع ظت   ظةل   ي ) رييةو إلوقةئمني المك  دإلل) إل اع  إلعالمي .
 امشكلة البحث 2-9

" حوعيدد " يف إل نةظاددة  إلوا  ددو    م يميكددو وك ددر يددو إل وااددة   إلي ددةدإل  إلوا  ددو   تددود  ياإلعدد  إلعالددمو ييةيددة      
إلوعا ودد   إلعقمومودد   إلوقةليدد   إلو  وودد  ريل  قددا ريمدد إلظية يددة ت تكددو إلضمددةمر المددك  حةطدد  مبقةصدد مة  ري ادديفتية..    دداإل وعدد و 
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يدو  -المدك حد  المدل إلوودةح ني -مو يف إل نةظادة  إلوا  دو   امدع إلجملدة  إلاعدةدمي   عد ت عل ياوا الدو ريدإلء ياإلعد  إلعالد
يقوددةس يع ددعال  يددتمكو يددو اموددع إلوتعدداف المددك ييددةو إل اعدد  إلعالميدد   ظقدد   دد د  ياددكم  إلوواددث يف تقوددول  عددض 

 وياض.إل يةو إلعدإللي   اإلع  إلعالمو يف إل نةظاة  إلوا  و   مو  يو ام   نةء يقوةس يع  هل إل إل
 هدف البحث: 2-3
 بناء مقياس لتقييم بعض املهام اإلدارية ملراكز اإلعالم يف املنافسات الرايضية. 2-3-2
 :جماالت البحث 2-1
ا الددد د يدددو إلعالميودددني إلوعإلظددد يو    ياإلعددد  إلعالدددمو يف إل نةظادددة  إلوا  دددو  إلوعا وددد   إلعقموموددد  اجملاااال البشااار  2-1-2

  إلو  وو .
 ا ريل وا  حم   إلوقةما)  إلعاكن لي    ر    المةل.يناجملال املكا 2-1-9
 .22/2/2030 ويةي   31/7/2005ا اجملال الزماين 3-1-3
 حتديد املصطلحات: 2-5
 االتقييم اإلعالمي 2-5-2

يدددو حددد  د يع دددعالو  تتاددد ى إلون الدددة  إلوفاديددد  إلو إلتوددد   مدددع يوددد  المدددك ريادددس  تقددد يا قومددد   إلقددد   عدددةئو يدددة  إل يفمقدددة       
الممو   قوةس  حاة    ياما تقوول إلواوةاة   إل وااة   ريدإلء إلاش ةص  تقوول إلونتةئل  مدع ي ميكدو ظ دمع  يعةير 

  .1  2006الو   ي  إلعدإللإل     ي ية. تواعل  
 ا املركز اإلعالمي 2-5-9

تيفددعل إلودد   ياددي   مثددا) يددو مثدداإل   اددرتإلتوةو  إلونيددعض  إلوتيفددعيا إلودد   ياددي   إلوعددةت   مددع إلاددتةة   ييمدد   عإلعودد  إلو    
قيفةجت إلعالمو إلو      وي  إلوع ا  وتيفمعة  إل وااة  يف إلوتعإلصا إلعالمي  إل اتما  المدك يد إلل إلوادةال  يد  إلوعادةئا 

   تنو ا ريم إلف إل اع  يو ينيفما إلملاص المك  قوا يو ري إلوافةظو  وتقد   إل عمعيدة   إلااودةل  يدو حودث  إلعالميو  عةظ 
 يددد  إلعالميوددد  ومموااددد  إلواموددد    يعدددا  تييفوددد  رياوةلمدددة   ادددةطة ة  ظعةووة دددة  إل  ددد ل إلودددائوس ريل إل اعددد  مدددع إلضيددد   إلوعإل

وت  يدد  عةظدد  إلوعاددةئا إلعالميودد   كددا يددة  تة ددع يددو يعمعيددة   يقددعو إل اعدد  مبيمدد  ت  يدد  إل واادد   ااوددةل إلودديت يتيفمويددة 
   اتة إل الممية  يي يية  كا ية مع   ي   ي عية   عل) إلاح إلاي   اا إل 

  .2  2030  إلو إلامو  
 املنافسات الرايضية: 2-5-3

يف إلوعدددةت   موددد  وك دددا) يادددة قة ة إلو  ووددد   إلوقةليددد   إلعقموموددد   تعددد دمة   شدددكا يدددو ريشدددكة  إلوا  دددو   ريع امدددة شدددوعالة      
تيدة ري  الد  شةشدة   ع و  ضمةمريتيدة   م يقودا إلضميدعل المدك يادةم ) يوةل  دة   يادة قة ة دإلئمدة ادعإلء يف يكدةل  قةي

إلوتمف يددعل ري  إلياددتمةجت    تفةصددوا  مإلالتيددة الدد  إلاوددر ري  قدداإلء) ريحدد إلوية يددو اددم  إلو دداةظ   مدد ظية إلوددائوس مددع إلوتفددعل 
 المك إل نةظس.

 إل نةظاددة  إلوا  ددو  ياتويفدد   قيفددةجت إلوويفعوددد    مدد  قةصددا) المددك إل تفدددعقني يف إلادإلء إلوودد    إل يددةل   إلخليفيفدد  وتاقودددا    
  إل وةل   ري  إل اة قة  ري  إلوويفعي .إلوفع  يف
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  .01  2006 إلملمةمح   ل    
 
 
 االتعريف اإلجرائي للمركز اإلعالمي 2-5-1

 مدد   الميدد  يعتمدد  المددك إلوعمددا إلضمددةال   يقددعو  تادديوا ييمدد  ل ددة  إلعالددمو يددو اددم    ددعدمل إل ودد إل  يف 
إلعدد  إلعالميودد   تددعظر إل ددةد) إلعالميودد  إل تكةيمدد  يددو رياوددةل  صددعل إلايددةعو إلودديت تقددةو ظويددة إل نةظاددة  إلوا  ددو    م تقددعو إل ا 

 إل عمعيددة  إلخلةصدد   احدد إلاي إل تمحقدد  يف مل دد   قعاليددة   مودد  يددو اددم    يدد    ددا يمتوددا    إلي،وددة  إل وااددةيت. 
 تعدد  مدد   إل اإلعدد  إلوع دد   متيدد  إل اإلعدد  إلعالميودد  إلوتعدداف المددك تفةصددوا إل نةظادد  إلوا  ددو   حو وة ددة مب تمددف ظعةووة ددة  

 إلااةس يف عا ينةظا   اةال ) إلعالميوني يف  قا إلااوةل  ااجت طايق  ممكن   ريظ مية.
 اإلطار النظري: 2-3
 اإلعالم 9-2-2
 اتعريف اإلعالم 9-2-2-2

ا    إل ودةد  مع إلعحةط   ق ة  إلوع دا  يادةعمع  تقد ميية    إلضميدعل   عوفود  يعةضد  مد   إلوق دة  يف  دعء إلون د     
ود ى   إلويت إلالتم   و ى عا   ةو ري  د و  يو ام   اةئا إلعالمو إل تةح  دإلاموة   اةل ودة     اادةوو  إل ادا ال  ريي دة  

 عا   ةو  عا د و .
 .ري تع ا  " إلعالمو   ع" إلوتعور إل ع عال  وعقمو  إلضمةمر  وا حية  يوعهلة  إل ةمة ة يف إلوعقت  فاع"  يعاف إلا ة "

  إلقدد  إلعالددمو يقددعو المددك ت  يدد  إلونددةس  عدد  قدد ل يددو إل عمعيددة  إلو دداوا   ري  إلملقددةئا إلوعإل ددا   ظوعتمدد  المددك إلوتنددعيا 
 إلوت قوف   اا إلااوةل  إل عمعيدة  إلو دةدق  إلوديت تنادة     القدع  إلوندةس   تاظد  يدو يادتعإلمل   تنادا تعدة يل يدو ري دا 

  .1  2000 الةيا   ياإلئ إل  ما  إلوعةي    حون   خيةط  إلوعقع  ي إلو
  ريل إلعالددمو الممود  إلت دة   دد ف    تو در إلضمدةمر  تدعالوتيل الددو طايدا إلعقندةجت  مودد   2002 ري دع الةيد    معدا     

يو ام   اا إل عمعية  إلو داوا   إلملقدةئا إلوعإل دا   إلااودةل إلو دةدق   إلوعقدةئ  إل د د)  إلاظكدةل إل نيفقود  ممدة يكدعل ودع 
  .20  2002  إل عالةي    ك إلوفاد  إلضمةال أتور ظعم  المك امع 

 امفهوم اإلعالم 9-2-2-9
  ريل ريالمددل    يت دد  يف مدد   إلوعممودد   الممودد  إلعاوددةل    ددعد  إلعاوددةل  تقدد   إل عمعيددة   ل عممدد   الددمو تعدد  رياةاددة      

    مإل عددةل إل  دديفم     تنتقددا يف إل ددة   إلحدد  يددو يااددا    ياددتقوا  لإلء -ريظكددةل -يعمعيددة  -رياوددةل    لاددةو   الميودد 
يع   قا إل عمعية   إلااوةل  إلاظكةل  إلالإلء  ظيع يف إلوعقت  فاع ياما ريي   شةلإل  ري  ريصعإل   عدا يدة ميكدو تمقودع ري  
إلات إل ع يو ري ا إلارت ةالع يا) رياداى الند  إلملة د     د و  ظدعل إلعالدمو يعد " تقد   إلاظكدةل  إلالإلء  إلوتع يدة  إل  تمفد  

ريل تعمددددل مجددددةمر ياددددتقوم  إلوااددددةو   ة   إلوووددددةي  يلوددددث تكددددعل إلونتوةدددد  إل تعقعدددد   إل  يفدددال هلددددة ياددددوقة      ة ددد  إل عمعيدددد
إلعالميوددد  إلملقدددةئا عةظددد   يدددو  عإل ويدددة عةظددد   إلم يكدددعل يف إلادددتيفةالتيل تكدددعيو  لإلء ري  ريظكدددةل يفدددرتض رييدددة صدددةئو  حودددث 
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 فاددددددديل  وممةتمددددددد  إلوددددددد   يعوادددددددعل يتااعدددددددعل  يت ددددددداظعل المدددددددك رياةادددددددية يدددددددو ري دددددددا  قودددددددا إلوتقددددددد و  إلونمدددددددع إلخلدددددددر ا
  .2  2000ظوع" الةيا 

  ريل إلعالمو يقعو المك إليت ة  ظيع يع  ت  يد  إلضمدةمر  عد  قد ل ممكدو يدو إل عمعيدة  الد  2001معا إلخلعل       
ادةئا  طاإلئدا إلوعاةئا إلوتقنو  إل  تمف    إلعالمو الممو   ث إل عمعية   إل عةلف  إلالإلء  إلاظكةل  إلاحكةو يف إلضميدعل   ع 

خمتمف   منةك المق   ووق   مإل  ني إلعالدمو  إل عاظد    يادةال  إلوعمدل  وادز يف   إلود  إلويمدعض يدو رييدةو إل دتعمل مبدة يقدرت  يدو 
  .77  2001 إلخلعل   ختفوف إليحتمةي   إلوتاةؤي  حع  م إل إلواز

 عةصا)  ع  تفةدا ودعل) إليت دة  الدو  عد    ل إلعالمو  ا ل) حتمو  يف إلجملتمعة  إل 2006 ريشةل إلملمةمح   ل        
 telecommunication revolution  تق و إلوعمدا  إل عاظد   تيفوودا إلون دا   إلوعممود  يف مجود  جمدةي  إلملودة)   م   

 تكدددعل يف حة ددد  ريع دددا وإلالدددمو ري  إليت دددة  إلضمدددةمر . عمدددة ريل المموددد  إلعالدددمو ريل إلجملتمعدددة  عممدددة إل دإلد  تقددد ية  

information process   يف  عمامة الممو  إلت ة    communication process   ني ياادا  يادتقوا  يتمقد 
يدددو ادددم   ادددوم   الميوددد  ري  إلت دددةوو   قدددا إلهلددد ف يدددو  قدددا إلواادددةو  إلعالميوددد   دددني يدددو إل اادددا    إل تمقددد   إلملمدددةمح  

  22  2006 ل   
يعدداف المددك إل ددع ت  يدد  إلونددةس  ااوددةل إلو دداوا  إلووددةق   ل إلعالددمو عمفيددعو    الددو  يدد إلل الودد 2002 ري ددع الةيدد    معددا

 إل عمعيددة  إلواددموم   إلملقددةئا إلو ة تدد  إلودديت تاددةال مل المددك تكددعيو لري  صددةئ  يف  إلقعدد  ري  ياددكم  يلوددث يعدد  مدد إل إلودداري  
 .  23   2002 ري ع الةي   الو القمو  إلضمةمر  إل ةمة ل  يوعهلل يع عالوة   تعورإل  

 خصائص اإلعالم: 9-2-2-3
ا  مود  ال يكعيتدع تتم دا يف ي د ل إلعالددمو  إلواادةو  إلعالميود   إلوعادةئا إلعالميود   إل تمقدني ومااددةو  تصااينشاا  ا -

 إلعالميو   تق يا إلاوا إلعالمي .
ا  مودد  ظومددة يدداتوال  عددداض إلملقددةئا  إلوعقددةئ   إلااوددةل  إلعح دددةئوة   إلالإلء  إلاظكددةل إلوددا تتنة هلددة إلواادددةو  املصااداقية -

 م يف  ريل يتعظا   معل ري  حمتعى م   إلوااةو  إلو  ل  إلو ق  يف يكعي دة   يدو مث ياإلالدة) إلووعد  الدو إلوعداض  إلعالميو  
 إل  ما وألح إلاي  إلوعإلق .

 موددد  ظومدددة يددداتوال  تكدددعيو لري  الدددةو  إل ةمدددة  ،دددع إلوع يددد  يدددو إل ع دددعالة  ري  إلوق دددة  إل عةصدددا)   قددد   قاااول التااا   : -
 و  إلعالمو إلضمةمر  يف تكعيو إلي ةمة   إلواري  إلوعةو.ريع   إلو لإلاة  إلوعممو  المك ريمه

ا  مودد  ووددث إلوعاددةئا إلعالميودد  عةو دداف  إلعمإلالدد   إلوتمفددة  الدد  مدد   إلوعاددةئا اسااتادام وسااائل اتصااال  اه يااة -
 إليت ةوو .

لظض عدا ري   عدض  ا  م  ا وممتمق  ومااةو  إلعالميو  قوع  عا ري   عض ية  ةء مب معية ري حرية القبول أو الرفض -
 ية هبة يو يعمعية  ري   لإلء ري  رياوةل ري  ريح إلاي.

ادةص  عد   ا يتأوا إلعالمو  ق ة  إلجملتم   ياكمتع   مو  المك إل اتعيني إل ما   إلو  رب   ع عاالتساق مع اجملتمع -
 ةيعل إلاقمةل إلو نةالو .
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إلون دددا   إل اتويفددد   عمدددعو إليت دددة   إلي تمدددةجت ا  م ريل إلعالددمو يدددتل دلإلادددتع يف  دددعء إلوع يددد  يددو نظاااام متاااداخل للعلاااوم -
  إليقت ةد  المل إلونفس  إلوعمعو إلواوةاو   إلورت عي   إلعح ةء.

ا إلادديل يف مودد  إل تاددةل إلوتقنوددة  إلمل ي دد  إلودديت يددتل إلاددت  إليية ععاددةئا ومت ددة  إلضمددةمر  ووددث االنتشااار والشاايو  -
 إلوااةئا إلعالميو .

مي ددا إلوع يدد  يددو إلوف دددة  مإل   اددم   اددةئا إليت ددة  إلضمددةمر  خيةطدد  مجيددعلإل  ا  م ريل إلعالددمو يددو تنااو  اهمهااور -
إل وددع   إلي ةمددة  إل توةيندد   إل اددتع   إلوتعمومودد   إلي تمةالودد   إليقت ددةدي  إل تفة تدد   عمددة إل ددع خيةطدد  ياإلحددا المايدد  خمتمفدد  

إلعالدددمو مباإلالدددة) ا دددةئا عدددا يدددو مددد   يدددو إلوددد ععل  إلعياي   عددد و  يادددتع   يتوةينددد  يدددو إلوددد عةء  إلو قةظددد   وددد إل ييدددتل 
 إلوف ة .

  .25-22  2002  ري ع الةي  
 وظائف اإلعالم: 2-3-3-2
 انشر األخبار واإلعالم -

 ا   م   إلوعةوف  ي  ةيعل إلو اةظ  إل يفوعال  يف غا  ري ل  يف يةي  إلوقال إلواةدس الاا    إليد  إلوقدال إلوادة   الادا     
ااوددةل د ل إلوتعموددا المويددة  وتددود   ةوفدد  رياةاددو   إلحدد ) يف  اددا إلااوددةل  م عة ددت تمدد  إلو دداةظ  تقت ددا المددك  اددا إل

   المو إلونةس مبة ييميل  يت ا يلوة ل إلوعةي   إلخلةص  اعإلء يف جمتمعيل إلو إلام  ري  إلجملتم  إلوعة  .
 اوظيفة الشرح والتفس  والتوعية والتثقيف والت    يف الرأ  العام -

ة شي تع إلجملتمةالدة  إلا ل ود  يدو تيفدعل مةئدا يف ري  متيدة إلي تمةالود   إلواوةادو     د و  ةيا  م   إلوعةوف   توة       
ريصو  وم اةظ   ةوف  اث و  يتقا ريمهو  الو  ةوف   اا إلااوةل  إلعالمو   م   ةوف  إلوتعالود   إلوت قودف  إلوتدأور يف إلوداري  

و ددداةظ  إلوددداري   م تيدددر    دددا) إل  قفدددني    إلو ددداةظ    إلوعدددةو   ميكدددو إلالتودددةل قودددةو إلو دددعل) إلوفا ادددو    إليددد  إلوتدددةليخ إلملقوقددد 
يدددو إل  قفدددني إلوفا ادددوني قدددةو دصددد إلل إلو ددداف ومتعودددر الدددو ريلإلئيدددل  عودددرإل     ريصدددوات   دددا) تقددد يا  إلحدددرتإلو  حدددا ريل الددد دإل  

الاظدددت   ريظكدددةلمل. رييدددة إلودددعطو إلوعددداع ظقددد  ةمدددت إلو ددداةظ  ظودددع ا يددد   حدددا  ادددأ  إلو ددداةظ  إلوادددعوو . ظفددد  ي دددا يددد م  
 اةظ   إلعالمو  ةوف  إلوتعالو   إلوت قوف  إلوتأور يف إلواري  إلوعةو    يعل إلو اف إلواعوو  يف ال ا إلخل يع   مةالوا.إلو 
 اوظيفة اإلعالن وتقدمي اخلدمات التسويقية -

ةيدددا إلعالدددمل يف إلو ددداف ينددد   ادددأ ة   وكدددو ت يتادددع      ةوفددد  ييمددد   ي يف ينت دددف إلوقدددال إلوتةاددد  الادددا.  ةمدددت 
  advertisement     ت تادددت  و عممددد  إلعالدددمل advices) طعيمددد  تنادددا إلعالدددمل  التودددةل     دددةئ إلو ددداةظ  ظدددرت 

.  عة دددت  الدددمي  يتعإل دددع  الدددو إلوكتددد   إلاد يددد   إلوادددة   إلوددد   إلوادددوكعيت  3611مبعنةمدددة إل دددأوعف إلال  ي يف الدددةو 
  إلاشوةء إل فقعد)   غر مو .

 وظيفة التسلية: -
 توة  إلي تاةل إلوعإلا   إلوتع يد  إلوكودر وم داف  ادو    د)  ياإلدإل دة يدو إلعالدمل إلود   ريدى     وق   ا   م   إلوعةوف 

 ختفوض اعا  وعية ومقاإلء   ختفوض قوم  إليشرتإلك ظوية.



 وليد النعمة وعبد احلكيم
 

606 

 وظيفة تسجيل وقائع احليال لتكون مصدرا للتاريخ: -
إل ددولاني   ت يعدد  يف يقدد  ل إلوكتددة  إل يفوددعجت  شددي  إلوا دد  إلااددر يددو إلوقددال إلوعاددايو وددعل) يعمعيةتودد   ددة    تعقعددة     

 اددكمع إل عدددا ف  ريل يمدددي حة ددد  إل دددولاني    لصددد  إلوعقدددةئ  إل تمحقددد    مدددع إلوددد  ل إلوددد   يفادددت إلو ددداةظ   إلعالدددمو يف 
ةالدة  إلوقوةو  ع  اص  إلوعقةئ   تاةومية  ت دنوفية  إليحتفدةهب هبدة وأل ودة  إلوقةديد    إلوقودةو  قودةس إلوداري  إلوعدةو    لإلء إلضم

  .221  3551  إلء  قةئ  ري  ق ة  ييم  ال   

 الرايضة ووسائل اإلعالم: 9-2-2-5
تادددةال  إلوا  ددد  يدددو ادددم   ادددةئا إلعالدددمو المدددك  شدددوةجت حة ددد  إلضميدددعل إلوددد إلئل    شدددز   يددد   خمتمدددف     ة ددد     

إلااوددةل   اددامة   ت  دمددة  اددا  إلاشددوةء إل أوعظدد   إل عا ظدد . عمددة تقدد و إلوا  دد  وعاددةئا إلعالددمو إلوعنةصددا إلااةاددو  ضمدد 
مل إلااوةل    عمعية  إلوااي  امف إلواتةل  غر مود .  مكد إل ظدةل إلوا  دو  ري اكا ياتما   نتةئل إل وةل      إلااوةل

تقف الن   قيف  إلوتقةء  ةوفتني ييمتني وعاةئا إلعالمو  مهة تق   إلااوةل  إلوتامو .  تع   إلوا  د   عنةيد  يف إل ادةحة  
  دعما    او  يف إلونااإل  إلعاوةلي   إلو اف  ظي  تق و وعاةئا إلعالمو إل ةد) إلعاوةلي   تعد  يف إلوعقدت  فادع الن داإل  إل نة

  .75 -70  2002 ل    يو يكعي  إلووون  إلوتاتو  وألاوةل
ة إلوديت تقدعو هبدة  ل إلوتيفعل إلهلةئدا إلود   حد اي يف إلجملتمعدة   تندعجت  ادةئا إلعالدمو  تيفعلمدة ريدى    تندعجت  ةةئفيدة  ريد إللمد

 وناو  وألظاإلد  إلجملتمةالة   تع دمة  ظمدل تعد  جمداد ريد إل  ونقدا إل عمعيدة  ري   ادا إلااودةل ظقدال   وكدو ريصدو  هلدة ريد إلل 
ريشددكةوع  ري عإلالددع  إلودديت ينيددة   يتاددعو  مإل  أتوددرإل  ييمدد  يف إلملوددة) إل عةصددا)     دداإل  امهودد  إلعالددمو يف إلجملتمدد  ظقدد  تعدد د

إلو   يع  يو ريمل ري عإلجت إلعالدمو إل تادةلإل   قودعي   دني ريظداإلد إلجملتمد   دا  إلع امدة.  تتعد د إلاد إلل إل مقدة) المدك إلعالمو إلوا    
الدةتا  اددةئا إلعالددمو إلوا  د  يف إلملوددة) إل عةصددا) ظميد   إلوعاددةئا د لمددة إلوودةل   تاددكوا يفددةمول إلاظداإلد  ت ددعلإل ل  وناددو  

 الة   خل إل  إلوا  و  إلويت يو امهلة يتل تاكوا إلواري  إلوعةو.وماقةئا يف إلجملةي  عةظ   ت  ي  إلجملتمة
  اةئا إلعالمو إلوا    ي مت ي ظق    عإلد إلعالميو   وكنية قد  تدووا يف   يد  يدة إلود   ادتتةر ودع ظاصد   ود ) وو دو            
  .1  2000قوتع إلوو  و  ل إلخل  ري  إلورتعو  المك  ة   ينع د ل  ووممنةقاة  إلوا  و   يفايق  ت   يع عالة  

 إلوعمق   ني  اةئا إلعالمو  إلوا     إلجملتم ا 2-3-3-6
يددد    دددع  يددو جمددداد إل ادددةلع  إلورتظويوددد  وميددعإل) يف   إليددد  إلوقدددال إلوتةاددد  الادددا    ر تيددر الدددةت إلوا  ددد  يف ال دددا  اددةئا إلعالدددمو إلضمةم

  . real 3550  32   إل   إلوقال إلملةد   إلوعاايو إلوتكنعوع وة  إلاالمة  إلويت تاع  المك إل اةم  يف إلوقال إلوعاايو 
 ل إلوا  ددد    ادددةئا إلعالدددمو  التوةلمهددددة يواادددتني تن وموتدددني خمتمفتدددني هلمددددة ريادددوة  خمتمفددد  ومع دددعد  إلووقددددةء ي دددا إلوعدددةيمني ظويمددددة 

ق  ريل ت ا إلوا  د  إلوديت تتيفمد   إل تيفموة  إل يةلي   إلوعمق   ني إلوععةي  إلملكعيو   غر إلملكعيو   غر مو     ات ةل ظمو إل تع 
     ي        اةئا إلعالدمو إلوديت تتيفمد  قد ل)  ييدةل) المدك صدوةغ  إلوايدع   دني جمدةوني وقدةظوني  داغل   دعد  عدض إلاادوة  إلوديت 
   مهددة المددك إليلتوددةط يعددة يف المقدد  ياددتما)   وكددو المددك يدد ى إلوقددال إل ة دد  ريصددوات إلملدد  د إلوفةصددم   ددني إلجملددةوني  متدد  ريحوددةي

المددك إلعطددمل   مودد  ا ددع يددو شددوع إل اددتاوا إلال ريل  ت وددا ل  دد   إلااددا و ل دد  إل ددع ت يعدد  إلحدد  يت وددا ريل يع دد  إلحدد مهة د ل
د ل ريل  اتا دددا يف ريممة ندددة يدددة ادددتعظا  وندددة  ادددةئا إلعالدددمو يدددو  يكة ودددة  ي دددا  الدددةد) إلومقيفددد   إلوتاايددد  إلوويفدددز وم دددعل  إلو دددعل 
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عإل  إل عمقددني إلوا  ددوني   وكددو عوددف  دد اي مدد إل إلوتدد اا  إلوتاددة    ددني إلوا  دد    اددةئا إل ددأاعم) يددو الدد )   إل   ي دداع    صدد
 إلعالمو؟

 يقةاليددة  وناددو   ع ددل اددكةل  يف إلوواددث الددو   ة دد  هلدد إل إلواددوإل  يفدد  ريل  ن ددا    إلوتيددرإل  إلوع ومدد  إلودديت  دد د    ددةو إلملوددة)   
  .20  2002 ل    يمك  ضمم    ع  إلورتظوع    صنةال  ي ا ةيعل إلواريمةوو   إلو نةال   ع ع الةو  ةيعل إلياتتإلوعة

 يف جمدددة  إلوا  ددد  إلتفدددا إلوودددةح عل إلي تمدددةالوعل  ل إلي دددة  إلييفدددةع ،دددع إلوا  ددد   إلاتودددةل وعوددد  يعونددد  يتكدددعل يدددو ادددم  يادددةم ) 
  إلااودددةل إلوا  دددو  يف إلعمإلالددد   قددداإلء) مةجت  ت   مددد إل إلي دددة  إلييفدددةع يددد ظ  إل يدددتل    إلياددد إلوا  ددد  يف إلوقندددعإل  إلوا  دددو  إلوف دددةئو 

  .lawre  3505  31     م إل إلواكا يو إليت ة  مع إلااةس يف إل اةمهة  إلوا  و   جملتم  رياوةلمة يف إلو اف
عاظد  يف تكدعيو إلجملتمعدة   يف  ادا   تدةج مد   إلجملتمةالدة   تيفعلمدة ظتنقدا إلوعمدل  إل  رياةاوة    تمع   اةئا إليت ة  ري  إلعالمو د لإل  

ومير   إلوا     عصفية م  إلجملتم  إلو ير إلو   ياتوال مبمةلا   اةطة   ا ي   ظكاي  يعون   ني ريظاإلد تعتم     ح  عودر المدك 
م   إلوعاةئا يف ااال   قمية  تيفعيامة   اني ياتعى ريدإلئية المك  يفةل إلجملتم  إلو ير     يفةل إلجملتم  إلوكودر.   ادةئا إلعالدمو 

ي  إلواددز إلوك ددر  هلددة يددو إلوقدد لإل  يددة يفعددا ينيددة إلوعاددوم  إلوفةالمدد  إلوددا  دد اي إلوتيوددر إل ناددعد يف إلجملتمدد  إلوا  دد  هلددة يددو إلعيكددة
  .201  2003شاييف  ريل يتل إلاتيمهلة المك رياس الممو   ظنو         

 د     عودةل  ودد إلوتعقود   إلوتيفدعل   ي    إلي  إلوع دا إلو دنةال   تداإلعل لريس إل دة  إلود    دع  ظودع إليقت دةد إلو قدةيف  إل دةد  وما     
 مبةدداد  موددا  ت ددنو  إلوععإليددا إل كع دد  وما  دد  ظعيددة  و ددا ل) تدد اا يف المقددة  يدد  عوددةي  إلقت ددةدي  ريادداى تعمددا قنددعإل   مددا 

  ريمهود  إلو قةظ  إلوا  و     رييةعو ريااى  عو ) الو إل كةل إلو    اأ  ظوع   عمة ري  انة يو قوا ظدةل إل وااد  إلوديت ريصدوات مإل
حوعي   وي   اتقوا إلوا    إلمل ي   م   اةئا إلعالمو  م  ووات جمداد يوااد   دا مد   احداى جممعالد  يت إلامد  يدو إلا  مد  
 إلا ايف  إل تنعال  إل تاة ك    وق   ظا   اةئا إلعالمو وما     يكة و  إلوعصع     مجيعلمة إلو  ل إلوعايض يف مجو  ري،دةء إلوعدةت 

ميدددعل   الدددةد) تقددد     عيدددا إلو قةظددد  إلوا  دددو  يدددو ادددم  المموددد   ددد م   ي يةئوددد  يدددو الددداض إلوا  ددد    مإلالتيدددة  ا يددد  مددد إل إلض
  . real  3550  36   ينةقاتية  ت عيامة   ات ةل تق ميية يف الااإل  إلايف يو إلويفاإلئا إل تنعال 

 اإلعالم الرايضي: 9-2-9
عيفددة إل   إل كةادد  إلوا  ددو  ومومدد إلل  إلواددعع  يددو اددم  إل اددةلع  يف إلعالددمو إلوا  دد   دد ء يددو ياددر) إلايددل  اددةا حةظددا  

   إلو دداةظ  إلوا  ددو  جمددة   دد   مجددةمر  مدد   تددةج  الددمو ل  دد  يتكةيددا تو ددع  اددةئا إلعالددمو   اةل وددة   إلا ادديف  إلوا  ددو  حمموددة  
يود   إلاادوعالو  مإل  إلويفدة   إلوا  د  إل  تمف  يو ادم  إل محدا  إلو دفاة  إلووعيود   حاد   يدو صد  ل إل يفوعالد   إلو داف إلووع 

إلوواددت  ريي ددة منددةك  دداإليل  مإلالودد  يعيودد    دداإليل تمفة يددع تدد الل إلوناددةط إلوا  دد  يددو اددم  تاددموال إلو ددعء الموددع ا ددع   كددا  اددةط  
 يميكو إلوتفاق   ني إلوناةط إلوا     د إلئا إلو عء  إلويت يو شأية صنةال  مجيعل ل    يت  ل ومفو إلوا   .

.  اةل ودة   المو إلوا    مع إلضاا إلو   يع  يو اموع إلضميعل     ع يل إلووعض يو ام  إل نةظادة  إلوا  دو  حممودة   ل إلع    
  .1  2003 مع إلواةا إلوا    إلو   ينقا ونة يار) إلوناةط إلوا      اأتع يف خمتمف ري،ةء إلوعةت  إلواما   

 اةئا إليت ة   ني ريظاإلد إلجملتم  إلوعإلحد   إلجملتمعدة  إل تعد د)  يادومة  عد     ل إلعالمو مع يو ريمل  2000 معا  ال ةو إلو يو 
 إلوتيفعل إلوعإلا  إلو   ح ا يف  اةئا إلاالمو إل قا ء)  إل امعال   إل ائو  يف مجو  ري،ةء إلوعدةت   إلعالدمو يقدعو  د  ل إل داع  إل ع دع يف

ل إلتاةجت د ل  اةئا إلعالمو إلوا  د  ظومدة يتعمدا  نقدا إل ادة قة  ريامع  تكعيو إلو قةظ   تيفامة يف خمتمف ري  ع ري ايف  إلجملتم    إل
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إلوا  ددو     إلضميددعل ريدى    ةيددعل خت ددا يف جمددة  إلوعمددعو إلعالميودد   مددع إلعالددمو إلوا  دد    إلودد   وددع إلد إلل يتمودد )  عوددر)  يددو 
إلملومعودد  د ل ريالمددة  إلوعنددف  إلواددي  يف الددو د ل  يف   ددمنية  اددا  قددةئ  إلوا  دد   ادداجت  قددت ممكددو   اددا إلو قةظدد  إلوا  ددو  ظ ددم  

  .21  2000ريونةء ممةلا  إل اة قة  إلوا  و .  ال ةو إلو يو  
  ريل إلعالددمو إلوا  دد  مددع  دد ء ييددل يددو الممودد  امددا إلوددعال   لظدد   ياددتعى إلو قةظدد   الددو إلوعوددةد     قددم   2000   ريشةل شدداةم)

ني إلاظاإلد  إلجملتم  ي  إلورت و  إلوا  و    دفتية ةدةما) إل تمةالود   ح دةلي  إلوا  و   ني إلضمةمر يو ام   يفةد إلوعمقة  إلييفة و   
  .21  2000    شاةم) ياتويف   جملتم 

   إلعالدمو إلوا  دد    دع" الممود   ادا إلااودةل  إل عمعيددة   إلملقدةئا إلوا  دو   شدار إلوقعإلالدد  3550    الدعيس  الود إلواحول  يعداف
 وا  و  ومةميعل  ق    اا إلو قةظ  إلوا  و   ني ريظاإلد إلجملتم   تنمو   الوع إلوا   " . إلوقعإل ني إلخلةص   اوعة   إلا ايف  إل

  22  3550    العيس  الو إلواحول
 وإلالمو إلوا    د ل يتاع  يف إلجملتم  ةيا جبمء  ع  إل تاةل  المك  يفةل  إلا  يف إلوقال إلوعادايو   م رياد   إلملكعيدة  المدك 

إلو اف  إلوقندعإل  إلعمإلالود   إلوتمفدة   تع ييدة ،دع ريمد إلظية إلو إلامود  يدو حودث لظد  يادتعى  إلاتمف اوةاتية إلوفكاي  خت ا هلة
  2001   دداإلمول   إلو قةظدد  إلوا  ددو  ومةميددعل    د) إلوددعال  إلوا  دد  هلددل  تعددايفيل  مهودد  د ل إلوا  دد  يف حوددة ل إلوعةيدد   إلخلةصدد 

33.  
وماودددة) إلوا  دددو   ) إلوا  دددو     ل إلون دددا) إلاع دددا  عووددد   المقدددة     ل إلعالدددمو إلوا  ددد  إل عكدددةس دقودددا وماودددة3552 معا ا دددعل 

    دددعت إلو ددداةظ  إلوا  دددو  رييدددةو يادددو ووة    يددد )    ددد  إلعالدددمو   إل ادددتن )    يعيفودددة  إلوعمدددل إلوا  ددد  يف جمةيتدددع إل  تمفددد 
  إل تم مدد  يف إلوتييفودد  إلعاوةليدد  إلواددايع   دد  ل     إلوت مدد  الددو  اددةطتع إلوق ميدد  ملوددة) إلوا  ددو   فاددع ي دديفاإل   إلوا  دد  إل دداتوال ال ددع   

  .2  3552  ا عل    ي إل   ل  وة    إل ع  )  إلوايفاو    م ريل إلوعإلق  إلوا    إلض ي  يفاض  المية  
   مددع    يخيتمددف إلونددةل المددك  ل إلعالددمو إلوا  دد    ددعل) عةظدد  عادداي  حقوقدد  يف يفددةر ري  يعاددل ل  دد 2005  ددع    تاددر
 ق و إلييفة إل   إلوتيفعلإل  إلوا  و  ومعدةت.  وإلالدمو إلوا  د  أتودر عودر يف يادر) إلوادكا إلوعدةو وما  د   إل ةميدةيع  يف ريل ي ريي ة  

  .7  2005   ع  
 اعناصر اإلعالم الرايضي 9-2-9-2

 -تنحصر عناصر اإلعالم الرايضي يف:
 إل اااا  مع صةح  إلوااةو  إلعالميو  ري  إلضي  إلويت ت  ل النية إلوااةو . -
 إل اتقواا يو تع ع وع إلوااةو  إلوا  و . -
 إلوعاوم ا إلادإل) إل ات  ي  وتعصوا إلوااةو   اعإلء إلعمإلال  ري  إلوتمفة  ري  إلو اوف . -
إلوااةو ا ية  ممع  اوم  إلعالمو وتومويع يو ي معل    إل اتقوا.  يتعقف ي ى يفةر إلوااةو  المدك دقد  إل  دمعل  يدة  عيدع يدو  -

 اتع وا ر إلوع ا  إلواكا إلوف  إل مئل  إلضميعل إل اتي ف يو حوث حة ة ل  ريالمةلمل.حقةئا  دل   ياةي
 أمهية اإلعالم الرايضي: 9-2-9-9

يع  إلعالمو إلوا  د  مب ة د  إل  لاد  إلوعةيد  إلوديت تعإلصدا المدا  إل واادة  إلوا  دو   إلعالدمو إلوا  د  يقدا  إلوفدا ل  دني إلاظداإلد الدو 
 امعك  ني إلو يةل  إلوكوةل مبة يتمءو  إلوعةدإل   إلوتقةوو  إلوا  و  إلواموم .طايا  اا إلخل إل   تع يا إلو
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 يف ةددا إلوتقدد و إلوعممدد   إلوتكنعوددع   إلوادداي  يف إلجملددة  إلوا  دد  تدد   ريمهودد  إلعالددمو إلوا  دد  يف تعايددف ريظدداإلد إلجملتمدد  مبددة يدد  ل يددو 
تمدد    وتددةرب صددعع   إليت ددة  إل وةشددا مب ددةدل إل عمعيددة  ريحدد إلاي  تيفددعلإل  يف مدد إل إلجملددة   مودد  يف ةددا إلودد  د) إلوكوددر) اظدداإلد إلجمل

  . 1-2  2007إل اع  إلورت ع      إلااوةل
 أهداف اإلعالم الرايضي: 9-2-9-3

 اددددا إلو قةظدددد  إلوا  ددددو  يددددو اددددم  تعايددددف إلضميددددعل  وقعإلالدددد   إلوقددددعإل ني إلخلةصدددد   اوعددددة   إلا ادددديف  إلوا  ددددو  إل  تمفدددد   .3
 ية. إلوتع يم  إلويت ق  تيفاري المو

ت ووددت إلوقددول  إل وددةد   إلي ةمددة  إلوا  ددو   إل ةظ دد  المويددة  م ريل وكددا جمتمدد   اددقة" قوموددة" ياددكا   دد د ري ددةط إلواددمعك  .2
 إلوا    يتفق  ي  تم  إلوقول  إل وةد  ال إلوتعإلظا م  يو مة  إلجملتم .

 إلورت ي  الو إلضميعل  تاموتيل ومت فوف يو صعع   إلملوة) إلووعيو . .1

 إل عمعيدة   إلملقدةئا إل تعمقد   وق دة   إل ادكم  إلوا  دو  إل عةصدا)  حمة ود  تفادرمة  إلوتعمودا المويدة ع حد    اا إلااوةل .2
 إلوفاص  وماري  إلوعةو عختةم ية ياإل  يو قاإللإل   ة  إلوق ة  يف إلجملة  إلوا   .

 خصائص اإلعالم الرايضي: 9-2-9-1
 :لإلعالم الرايضي الكث  من اخلصائص ومن أبرزها

إلياتوددةلا ظددةعالمو إلوا  دد  خيتددةل إلضميددعل إلودد   ياغدد  يف إلوعصددع   ووددع ظيدد إل  دداييل الدد  حميفدد  إلواإلديددع يع ددع     .3
 ل تمفة   يع ع ضميعل عا) إلوو    مك إل.يمجيعل ظايا عا) إلوق و   م   جمم  ل  و  اةص   كا) إلوام    م إل  اي

 وع إلوق ل) المك تييفو  قيفةالة  ع ر) يو إلضمةمر  خمةطوتيل. إلضمةمري ا يتمو  إلعالمو إلوا      ع مجةمر  .2

إلعمتمةو  كا قيفةالة  إلجملتم ا ظةعالمو إلوا    ييدتل  كدا قيفةالدة  إلجملتمد  حدا إلو دير) إلوعد د عدةو إليل إلوا  دو   .1
 وممعةقني  مك إل.

  إلوديت يعمدا ظويدة  ادو  إلوتفةالدا ) إلجملتمد ا ظدةعالمو إلوا  د  يادتةو     إلووو دل إلعالمو إلوا    يا ) ومفماف   صع  .2
إلوقةئل  ونع   ني إلجملتم   ظيع ي يتعةلض يو ام  ية يق يع يو لادةئا  الميود  ل  دو  يد  إلوقدول  إلوعدةدإل   إلوتقةوود  

  .6_2007  2  إل اع  إلورت ع    إلواةئ ) يف م إل إلجملتم 

 احلاجات اليت ميكن لإلعالم الرايضي إشباعها: 9-2-9-5
 إل عمعية   إل عةلف إلوا  و .إلملة       -
  رياوةل إلواةال   يف إلجملة  إلوا   . إلملة      إلااوةل إلا و  -
 إلملة      يعاظ  إلوقعإلال   إلومعإلئ  إل ن م  وميو ة  إلوا  و . -
 إلملة      إلع ةو  وقعإل ني إلخلةص   اوعة  إلوا  و  إل  تمف . -
ع إلوا  ددد   تع يددد  إل عدددةير  إلوقدددول  إل فدددةمول إلوا  دددو  ري  تعددد يمية مبدددة يعإلعددد  إلملة ددد     دالدددل إلي ةمدددة  إلونفادددو  ،ددد -

 إلوتيفعل إلوعمم   إلوتكنعوع   يف إلجملة  إلوا   .
  .31-32  2001    اإلمول 



 وليد النعمة وعبد احلكيم
 

610 

 مفهوم املركز اإلعالمي: 9-2-3
نودد  الةوودد  عةع رت ددت ين عيدد  تادديا المددا إلوعظددعد إلعالميودد  يف  اددةئا إلعالددمو إل مودد   إلا نوودد   يددو اددم  شددوك  تق

  ادددةئا إليت دددة  إل  تمفددد    اددداالة  الةووددد   يدددو ريلض إلوعإلقددد    يتمتددد  إل اعددد   قا دددع يدددو يندددةطا إلاحددد إلاي    ت دددو 
إلوقةالددد  إلوددديت ريالدددد   هلددد إل إلويدددداض عدددا يددددة يمددد و وتاددديوا  قددددا إل عمعيدددة  يددددو      ري  يكدددةل يف إلوعددددةت وتييفوددد  مدددد   

نوددة  ق يدو إلوترةئا إلعالددمو إل  تمفد    يدد  قةالد  إل اعدد  إلعالميد   وك ددإلاحد إلاي   قدا صددعلمة إل  تمفد     مجودد   اد
 صددعل)  إلوك ددر يددو ري يدد ) إلوكمووددعتا  إلاادديفعإلي  إل مينيفدد    مودد  يددة مددع  ي تع يدد   إلوعةوودد   إلواةشددة  إل ائودد  صددع   

  1  2005امهو  إلوااةو  إلعالميو   د لمة إلوتكةيم  ي  إلضية  عةظ . إلوقاع 
   ل إل اع  إلعالمي  يظ ) يفتعح  وناا إل عمعيدة  يدو ادم   ادةئا إلعالدمو إل  تمفد   2030عا  ال  ى ت        

   إلوديت تقدعو هبدة إل وااد  إلوامود    ادامة الد   ادةئا إلعالدمو  إلعيفدة إل ظيع يعما الم  تعايدف إلضميدعل  ع داإلءإل  
و دددعإل ال إلوددديت تدددن ل المدددا إلعالدددمو.  إل اعددد  إلعالميددد   مدددع تع يددد  و قدددع إل دددعإلطو   وااددد  يدددو ادددم    دددعد إلوقدددعإل ني  إل

ياددةال  إلو ددافوني المددك إلوتع ددع    يعإلقدد  المميددل  وتناددوا إل اددوا هلددل وما ددعل  دداددة  عددةيرإل ل ومت ددعيا   عمددة 
  عمعية  إلوم يد  الدو ري اديف  إلوادميف  إلوامود  يدو ادم   صد إلل إلووودةي  إلو دافو   إلو اف يعما إل اع  المك ت  ي  

إلوعما    يث إلو داف  إلعوكرت  ود   عقد  إل وااد   ادكا يتعإلصدا ري  إلمل دع   ادكا يوةشدا  يت دة  المدك   لش 
إلااوددةل.  عدد و  إلوت  يدد    عمعيددة  إلودديت تيفمدد   اددكا اددةص يددو اددم   عددض إلوق ددة  إلعدإلليدد   إلوت   ددو   مإل 

  2  2030 لغ  إلو اف   مل يث ي  ري  يطا يت  ا ظو و  يقعو إل اع   تعظر .  ال  ى
 انبذل عن مراكز اإلعالم 9-2-3-2

 م عة دت  3505ظكا)  قةي  ياإلع   الميو  يف إلو     ظكا) ق مي   إل تيت  ع  اقعط إلي دةد إلوادعظوويت يف الدةو      
مد   إل اإلعدد  إلعالميود  تددا ج ومفكدا إليشددرتإلع . عد و  ريغمقددت إلودعي   إل تادد ) ياإلع مدة إلعالميودد  يف إلخلدةلج  اددو  

 جت إلوتكمف   إل تيةء إلوياض ينية يف ال ا إلي فتةر إلعالمي   إليقت ةد  يف ال ا إلوعع  . إللتفة 
 وكو د   ال ي ) يف إلوعةت  ينية د   إلخلمول إلوعاع الةد  وتتاة ا د اةء إل اإلع  إلعالميو   إل ادةلر  إلود  ل إلو قةظود  

 موددددددد ) يف إلوفدددددددو عقةيددددددد  مددددددد   إل ادددددددةلجت إلواإلئددددددد ) إلوا  دددددددو    قةيددددددد  إل تدددددددةحف إلوفنوددددددد   يادددددددتعة    وددددددد    إلويا وددددددد  إل ت
  .2  2030 إلوعواك 

  ريل إل اعدد  إلعالميدد  مددع مب ة دد  يمتقددك وماددعإلل إلعالميدد   ددني إلو ددافوني  ياإلاددم   اددةئا 2003 معا إلودد يقة      
يدو إلوتعإلصدا إلعالمو إلخلةل و   لؤاةء  ايا إلو اف إلوامو   غر إلوامو    إلاعدةدميوني  ياديل إل اعد  يف امدا  ادعل 

  .2ا 2003 إلملعإلل إلوونةء  ونية. إلو يقة  
إلعالميددد    يوددد   يعددد  المموددد  ييمددد  ودددع إلل) إلعالدددمو  م رييدددة دإلئمدددة يدددة    ريل   ادددةء إل اعددد 2005 ري  ددد   إلو دددوو     

ت دة   تاعك    تعظر   كا إلي ت ة   إلويت متا هبة ظ م  الو ريل تمد  إل اإلعد  إلعالميود  ي تقت دا المدك تييفود  إلي 
  .2  2005 إلو وو   ظقال   ة متت     تييفو  يومتاإل  إلوقم  ري  ريي   ح إلاي ييم  تقةو المك إلوومد
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  إل  ريل ياإلعددد  إلعالدددمو يف إلعيدددل إل تاددد ) تقدددعو مبيمددد  حوعيددد   مددد  المدددك 2002 يار قادددل تكنعوع ودددة إل عمعيدددة  
  ريعد  الد د ممكدو يدو إل تمقدني  يف رياداجت  قدت إلت ة  يعي   عاةئا إلاالمو و مةل ريل ت ا لاةئا إلايل إل تا )  

 ممكو.
 ي دد ل يعةفددع ياإلعدد  إلايددل إل تادد ) وإلالددمو  وددةي   يمفددة  صددافو   عتووددة   يم ددقة   يعمعيددة  رياةاددو  الددو 
يعإل ددو  خمتمفدد  تتعمددا  ايددل إل تادد ). عمددة يتادد وعل وم ددافوني  اددأل إلوق ددة  إل ع ددعال  المددك  دد    ريالمددة  إلايددل 

يعل يقةي  ومةاإلئد   يادرتععل يف  داإليل إلعمإلالد   إلوتموف يدعل   تندتل إلوع يد  يدو إل اإلعد   اإلجميدة إلخلةصد  إل تا )   يق 
هبة وت إلجت يف إل يفة  إل مو .  ترت ل ياإلع  إلايل إل تا ) وإلالمو إلونااإل  إلو افو   يعإلد  الميود  رياداى    إلوميدة  

  .2  2002إل تا ) ضميعل ري ا . قال تكنعوع وة إل عمعية      ايلص   و  ت ا إل ةد) إلعالميو  إلخلةإل مو  
 مهام مراكز اإلعالم: 9-2-3-9

و مة  وتعدة ل  إلوتنادوا إل اةلع  يف لال إلخليفال إلعالميو  إلخلةص    واا  إلوامو       إلو إليل إلوم ي  وتنف .3
 إل عنو   يتة ع  إلونتةئل إل رتتو  الموية  تقوومية.  ي  إلضية

ليا يعيودد   د ليدد  لصدد ي    مومودد   حددع  يددة تيفاحددع  اددةئا إلعالددمو إل مودد   إلوعا ودد   إلا نوودد  يددو  الدد إلد تقددة .2
 ق ة  مإل  ريمهو  لئوا  وماكعي .

 الدد إلد إل ددعإلد إلعالميودد  إل تعمقدد    ادديف  إل واادد   مبددة يف مودد  إلوووددةي  إلو ددافو   إلونادداإل   إل يفوعالدد   إل ددعإلد  .1
عددة ل يدد  إلضيددة  إل عنودد   يتة عدد  يدد ى إلاددت  إليية  إلياددتفةد) ينيددة يددو قوددا إل ادمعال   إل ائودد    تع يعيددة  وت

  اةئا إلعالمو إل مو   إلوعا و   إلا نوو .

تناوا إلضيعد  األ تعظر إل عمعية  إلااةادو  مإل  إلو دم   ادو ل إل وااد  ومداد المدك إلاتفادةلإل  إلضميدعل  .2
 دإلاا إلوومد  اةل ية.

عمعيدة  إلو دةدل) الدو إل اإلعد  إلوائواد  وموادعاي إلوعطنود   إلوعا ود   إلا نوود   يتة ع  إليطمجت المك إلو لإلاة   إل  .1
دلإلاتية  تعظر إليقرتإلحدة  إلوم يد   إلخلةصد   وتعةيدا إلعالميد  يد  يعيفوة دة   تةئةيدة  تقد ميية    إلضيدة  

 إلوامو   يوااة ة إل  تمف .

ت دددة  إلوعا وددد   إلا نووددد   ت يددد مل   دددعإلد تعوودددا إلوعمقدددة  يددد   ادددةئا إليت دددة  إلوعطنوددد    مم مددد   ادددةئا إلي .6
 إلعالميو  إل  تمف    تق   إلوتايوم  إلوم ي  هلل   إلع ة   المك إلاتفاةلإل ل  طموة ل.

تن ددددول إل قددددة م   إلومقددددةءإل   إل ددددومتاإل  إلو ددددافو  ومماددددو وني إلودددداموني  و ددددوعف إلوددددومد إلودددداموني  وتعددددة ل  .7
  إلوتناوا ي  إلضية  إل عنو .

يف إلاتقوة  إلوعظعد إلوامو  إلعالميو   وتنادوا يد  إلضيدة  إل  ت د  مإل  إلوعمقد   ت  يد  مد   إلوعظدعد  إل اةلع  .0
   عمعية   إل عإلد إلعالميو  هل   إلويةي .

تن ددول إلودد  لإل  إلعالميودد   إلضددعي  إلياددتيفمالو  وعاددةئا إلعالددمو إلوعطنودد   إلخلةل ودد  مبددة ياددةال  المددك  قوددا  .5
 ريم إلف إل اع .
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يت ددة  يدد  ياإلعدد  إلعالددمو يف إلخلددةلج   إلوتعةيددا يدد  طموة ددة  إلاتفاددةلإل ة  تددعظر إل ددعإلد إلعالميودد  تعووددا إل .30
  إل عمعية  إلااةاو  إلويت تاةال مة المك إلوقوةو مبيةيية.

م  إلوعما المك إلاتماإلل ت ظا إل عمعيدة  إلااةادو  الدو إلودومد    إلعالدمو إلخلدةل     قد   اداال  يدو اد .33
   هل   إلويةي .   إلمل يإلات  إلو  ووة  إليت ة

 و ددددد  إلو دددددا ف إل نةادددددو  وتاددددديوا ييمددددد  إلو دددددافوني  إلعالميودددددني   ادددددةئا إليت دددددة  إلوعطنوددددد   إلوعا وددددد   .32
  إلا نوو .

تقدددد   إلخلدددد )  إل اددددعل) إل ينودددد  وعحدددد إل  إلعالددددمو  إلوعمقددددة  إلوعةيدددد  يف إلوددددع إللإل   إلودددد  إلئا  إل وااددددة    .31
 إلملكعيو .

ا إلخليفدددال إلعالميوددد    دلإلادددة   مودددا إل  دددمعل  إلوتعددداف المدددك  الددد إلد إلو لإلادددة  إلوددديت تادددتي ف تيفدددعي .32
 يعإلقف  اةئا إلعالمو   إل ةمة ة ،ع اوةاة  إلملكعي .

 الددد إلد إلادددتيفمالة  إلوددداري  إلوعدددةو ري  إل ادددةلع  ظويدددة   إلوقودددةو  و لإلادددة  إل تعمقددد   تع يةتدددع  يادددةلإلتع   إلء  .31
  .2  2002      ةو إل اع  إلالد  وإلالمو إلوق ة  إلوعةي 

 مراكز اإلعالم الرايضية: 9-2-1
وممعمعية  إل تعمق    نةظادة  إلوا  دو   يعد  قندة) إلت دة  ريادةس  وندع   دني إلضميدعل.  ياديل  ياكا إل اع  إلعالمي  ي  لإل  حوع   

 يفيفددد  هلدددة يف إل اعددد  يف  ندددةء صدددعل)  الميوددد  يتكةيمددد  ضيدددعد إلضيددد  إل ن مددد  وممنةظاددد  إلوا  دددو   إلوددديت تايددد      قودددا إلامددد إلف إل 
إل نةظاددة  إلوا  ددو .  يادديل إل اعدد  يف تعموددا قنددعإل  إلملددعإلل  ددني إلضميددعل  إل وااددة  إلوا  ددو  إل مودد   إلو  وودد  يددو اددم  إلخليفددال 
 إلخلةصدد   ي ددةدإل   ري ادديفتية إلوامودد   تددعظر إل عمعيددة  إل تعمقدد  هبددة يف إل نةظاددة  إلوا  ددو  إلوامودد   غددر إلوامودد .  ياددع  إل اعدد    
تكددعيو لري  الددةو ل  دد  يادديل يف تفيددل إلا ادديف  إلودديت تتونةمددة إلي ددةدإل   إل وااددة  إلوا  ددو    مودد   اددت  إلو ريد إل  إليت ددة  

 إل تةح    اةئمية.
 يتاةء  إلوك ر يو إلضمةمر إلوا  و  الو إلو  ل إلملقوقد  إلود   تقدعو  دع تمد  إل اإلعد  يف ا يد  إل تمقدني  مود   عد  ريل إلاتمفدت     

إلملقوقد   لإلء   ادةء تمد  إل اإلعد    م يدادد إلوك در ل ريل  عدض تمد  إل اإلعد  ري اد ت وتكدعل  ادوم  دظدةجت الدو حقدعل إلا  يد  إلام إلف 
 يدددو إل قدددا ء) ينيدددة يف حدددني يقدددع   ادددا ل  ل إل اإلعددد  إلعالميوددد  ري اددد ت يف الددد د يدددو إلا  يددد   عالدددة   الددد   ادددةئا إلعالدددمو ا عصدددة  

عما إلااةاد  يكمدو يف  صد إلل إلووودةي  إلو دافو  ظقدال  ي ريل إلوداري  إلاقدعى يكمدو يف ريل ي  وي  إلوع ا   إلل إلو  إل ع     متةشوة  
 و ل ددع إلا    يعتمدد  يف إل قدةو إلا   المددك إلوتعإلصددا يد   اددةئا إلعالددمو إل  تمفد  الددو طايددا  ددث  د ل إل اإلعد  إلعالميودد  يعدد  تندعيا   

يف  عدددض إلاوعدددة  إل يمددد    ا   ددداإل  إلا اددديف  إلوعةيددد  ا عصدددة  رياودددةل تمددد  إلا  يددد   ادددتماإلل ي المددد   و دددعل إلملوددد   موددد  يدددو ري ددد
  .1  2005يعاعال  إلوعةةئ   

 إجراءات البحث: -1
 منهج البحث: 3-2

يدددو  إلادددت  و إلووةح دددةل إل دددنيل إلوعصدددف   ادددمع  إل اددد   مءيتدددع إلو لإلاددد  إلملةووددد    م ييفودددا إلووادددث إل ادددا  وتاقودددا  إلحددد إل      
 إلاغاإلض إلاتو ا
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 ةئا الو  إلق  إلو ةما) إل  ل ا .يعاظ   عض إلملق -
   ي  إل اكم  ري  تق   ريدو  وت مو المك امععوة   إلقعو    ري  ةجت لإلمن . -
   اإلء يقةلي   ني  إلقعني ري  ريع ا. -
  ص إلل ريحكةو تقعميو  المك  إلق  يعني. -
  .351  3500 موا  ةل  هب ف إلياتفةد) ينية الن  إلختةم قاإلل  اةل رييعل ياةهب  هلة. إلوعاةف  -
 جمتمع البحث وعينته: 3-9
 جمتمع البحث: 3-9-2

يعددداف إلجملتمددد    دددع" جممعالددد  إلوعنةصدددا  إلاظددداإلد إلوددد يو ين ددد  المدددويل إليمتمدددةو يف دلإلاددد  يعونددد  ري  جممعالددد  إل ادددةم إل  ري          
ممدو  ظدد  إل  الميوددة     222     إلشدتما جمتمدد  إلووادث المدك225  2000إلوقوةادة  إلوديت مت مجعيددة الدو تمد  إلوعنةصددا" ري ع صدة  

 -   ياإلع  إلعالمو يف إل نةظاة  إلوا  و  وويفعي  ت فوة  إلجملمعال  إلو ةو د  وويفعود  رييدل  ادوة وكدا) إلوقد و ومادوة  يف ي يند  إلل ودا
    يفعودد  إلوعددةت ومتةيكعإل دد    ووعيوادد  وممتقدد يني 2005  حمدد  -    يفعودد  حمدد  إلو  وودد  وكددا) إلواددم  يف اددعل 2005  إلوعدداإلل
    يفعوددددد  2030  المدددددةل -    يفعوددددد  إلوعدددددا  واظددددد  إلاوقدددددة  ومادددددوة  يف إل ممكددددد  إلالد وددددد  إلهلة وددددد 2005إلوقدددددةما)  -ايف ي ددددد

 -    يفعوددددد  رييدددددل ريظايقودددددة وكدددددا) إلووددددد  وممتقددددد يني يف ي دددددا2030  إلعادددددكن لي  -إليادددددكن ل   إلو  ووددددد  ومتةيكعإل ددددد   يف ي دددددا
    مت  ح ددةء جمتمدد  إلوواددث 3إل ماددا     2030   ددر   - وونددةل    يفعودد  رييددل  اددوة وكددا) إلواددو  وممتقدد يني يف2030إلوقدةما) 

يو  إلق  إلواةم  إل عتم ) يف ياإلع  إلعالمو   م د  ت ريمةء إلعالميوني إلو يو دامعإل إل اإلع  هبد ف إليادتفةد) يدو إلخلد ية  إلوديت 
 ق يتية.

 عينة البحث األساسية: 3-9-9
ريل إلووةحدددث يفمددد   ودددةي  يل ددع يدددو مجوددد  إل فدددادإل  إلوددديت تادددكا  "  إلوددديت تعددد  مت إلاتوددةل الونددد  إلووادددث  يفايقددد  إلمل دددا إلواددةيا     

.  مت   31  3555    إلوتكدداييت   إلوعوودد   " جمتمعددع  يددو إلجملددةي  عةظدد  إلودديت تنيفوددا المويددة ا ددةئا يعوندد  د ل تدداك ري  يفدداد)
 -   قامنيا    الميوة  222تقاول الون  إلوواث إلويت تكع ت يو 

 عينة البناء: 3-9-9-2
  د ودد  يددو جمتمدد  إلوواددث  يفايقدد  الاددعإلئو  يددع الني المددك ومودد  ياإلعدد   الميودد  اةصدد   ت ددفوة  71يددو      الميوددة  50مت إلاتوددةل 

.   3إلجملمعال  إلو ةو   وويفعو  شوة   اوة وكا) إلوق و   يفعو  حم  إلو  وو  وكا) إلوام    يفعو  إلوعةت ومتةيكعإل    ععون   ندةء  إلضد    
  إلاددتمةلإل  30  يددو إلجملتمدد  إلوكمدد    إلاددتوع    %11  إلاددتمةل) صددةمل  ومتاموددا إلعح ددةئ   ي مددت  60   مت إلمل ددع  المددك
  إلاددتمةلإل  يددو ت ددفوة  0    إلاددتمةلإل  غددر صددةمل  ومتاموددا إلعح ددةئ  وعدد و إلعتمددة    ة  ددة.  إلاددت  يت2وعدد و  الةد ددة   

إلاتمةلإل  ع اإلء إلوتةا   إلياتيفمالو  يو  يفعود  حمد  إلو  وود    0إلجملمعال  إلو ةو   وويفعو  رييل  اوة وكا) إلوق و ع اإلء إلو وة .    
 وكا) إلوام .

  1  إل ما
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 ( عينة البناء3اجلدول )

 الون  إلوونةء جمتم  إلوعون  إل نةظا  إلوا  و   
 25 17 ت نوفة  إلجملمعال  إلو ةو   وويفعو   اوة وكا) إلوق و وماوة  3
 0 20  يفعو  حم  إلو  وو  وكا) إلوام  2
 13 23 عو  إلوعةت ومتةيكعإل    وممتق يني يف 1

 60 50 إلجملمعجت
 عينة التطبيق: 3-9-9-9
  د وددد  يدددع الني المدددك ريل ددد   يفدددعي  مددد   يفعوددد  إلوعدددا  واظددد  إلاوقدددة  60     الميودددة يدددو326  إلشدددتممت الونددد  إلوتيفوودددا المدددك   

 متقد يني   يفعود  إليادكن ل   ومتةيكعإل د    إلضد   وماوة    يفعو  رييل  اوة وكا) إلوو  وممتق يني   يفعو  رييل ريظايقوة وكا) إلوود  وم
ل) غددددر يكتممدددد  مة  إلاددددت20  ينيددددة   10عدددد و إلاددددتعةد)   إلاددددتمةل) و70    إلاددددتمةل)  إلاددددتوع  16  .  مت إلمل ددددع  المددددك  2 

   يو إلجملتم  إلوكم .%21  إلع ة     ي مت  او  الون  إلوتيفووا
 (عينة التطبيق2اجلدول)

 الون  إلوتيفووا وعون جمتم  إل إل نةظا  إلوا  و   
 31 35  يفعو  إلوعا  واظ  إلاوقة  وماوة  3
 35 11  يفعو  عةس رييل  اوة وكا) إلوو  وممتق يني 2
 6 16  يفعو  عةس رييل ريظايقوة وكا) إلوو  وممتق يني 1
 30 16  يفعو  إلياكن ل   ومتةيكعإل    2
 16 326 إلجملمعجت 
 أدال البحث: 3-3

مودددت إلو لإلاددد  إلادددت  إلو ريدإليت إليادددتووةل  إل قة مددد  وقودددةس  عدددض إل يدددةو إلعدإلليددد  ياإلعددد  إلعالدددمو يف وتاقودددا ريمددد إلف إلووادددث تيف    
 إل نةظاة  إلوا  و .

 إعداد حماور املقياس: 3-3-2
ويداض  الد إلد حمدة ل إل قودةس قدةو إلووةحدث مباإل عد  إلاطدا إلون ايد   إل قدة ي   إلوتقدةليا مإل  إلوعمقد     داإلء يقدة م  ش  دو  يد     
عدددةدميني يف جمدددة  إلعالدددمو  إلو دددافوني ريصددداة  إلخلددد ) إل و إل وددد  يف  دإلل) إل اإلعددد  إلعالميوددد    يدددو ادددم  إلوودددةح ني إلعالميوددد   مت إلي 

  ظقدا) 5ظقدا)  دعل إلوتن دول     30  ظقدا)  دعل إلوت يفدوال   0  ظقدا)  عإلقد  27  ي  ومو  حمة ل رياةاو   يةو ياإلع  إلعالدمو    
  إلقرتحددعإل       عدد  ريل مت الدداض إل ددة ل  ظقاإل ددة المددك إلخلدد إلء  إل  ت ددني يف جمددةرب إلعدإلل)  إلوتن ددول  إلعالددمو2  اددا ددعل إلوتقددع  إل م

   يع اةل مو .2   إل ماا 1  ةظ  ظقاإل   ح ف  تع يا ظقاإل  رياا    إل ماا 
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 إعداد العبارات وصياغتها: 3-3-9
 صوةغ  ال د يو إلوفقاإل  وكا حمعل ي  ياإلالة) ريل تكدعل إلوفقدا) يعد ) الدو ظكدا)   ع    ي  حمة ل إل قوةس قةو إلووةحث دال إلد      

  .111  2000 ل ي ل    إلح )  قة م  ومتفار
  ومتاقا يو إل عإلصفة  إلوعممو  وممقوةس قةو إلووةحث  ع اإلءإل  إلاتو ا

 صدق احملتوى: 3-3-9-2
   ريحكددددةو مإلتودددد   الم    تددددعى إل قوددددةس    يدددد   ياددددتن إل  يتاقددددا مدددد إل إلونددددعجت يددددو إلو دددد ل يددددو اددددم  إلوتاموددددا إلوعقددددم        

 .  211  2000 ل عإلل 
مت إلوتعصددا    صدد ل إل تددعى الددو طايددا ياإل عدد  إلاطددا إلون ايدد  يددو إلوكتدد   إل قددةي   إلوتقددةليا إل تعمقدد  مبع ددعجت إلوواددث   موددا    

 ا حمعل عمة معا اة قة.حمتعإلمة  المك رياةاية مت   ي  حمة ل إل قوةس  صوةغ  إلوفقاإل  إلخلةص   ك
 الصدق الظاهر  للمقياس: 3-3-9-9

 .  ميكددو تقوددول دل تددع يددو اددم  إلوتعإلظددا  ددني 60  3501 يق دد   ددع" ينةاددو  إلادإل) وميدد ف إلودد   ريالدد   وقوةاددع" إلوياي      
  3555 الدددعد)  وددر   مبدددة إلل مدد   إلوتقدد ياإل  تت دددف   ل دد  الةووددد  يددو إلو إلتودد   وددد إل تعيفددك إلادإل) اع ددا يدددو ا تقدد ياإل  إلخلدد إلء

 .  ق  مت  ا ةجت إل قوةس هل إل إلونعجت يو إلو  ل إلو   يتال إلوتاموا ظودع المدك ريادةس تقايدا إلخلد إلء  إل  ت دني وماكدل المودع  170
   المك  عء مو  مت الداض إل قودةس المدك جممعالد  يدو إل  ت دني إل كمدني يدو م   إلخلد )  إليات ةصدني يف جمدة  إلوعمدعو إلوا  دو  

   مو   عاظ    عر إلوفقاإل   صوةغتية  دقتية  يمءيتية  ية متت   ع يو يع عالو    يد ى يمءيد  إلوود إلئا 1ماا  إلعالميو   إل 
الددو يمح ددة  ياتو يددة.  قدد  ري دد ى مجودد  إل كمددني يمح ددة ل حددع  إلوفقدداإل   م مت إلاادد  هبددة  مت   ددةظ   عددض إلوفقدداإل   ظ ددم  

  ظقددا) يع الدد  11  عالدد  ريادداى  وو ددو  إل قوددةس   ددعلتع إلا وودد  يكددعل يددو   دداإلءإل  إلوتعدد يم  المددك إلوددوعض إلااددا  حدد ف جمم
  .2    ظقا) ومتقع   إل ماا32  ظقا) ومتن ول   23  ظقا) ومت يفوال   20    حمة ل  عإلق 1  المك

اإل   م   يدددو ظقددد%71   قدد  مت   ددداإلء مدد   إلوتعددد يم   إلع ددةظة   عددد  إليالتمدددةد المددك  ادددو  إلتفددةل يف  لإلء إل كمدددني اد  ظقددا)
  يدددو  لإلئيدددل يف صدددمحو  %71  إل دددع وتاقودددا صدد ل إلخلددد إلء المدددك إلووةحدددث إلمل ددع  المدددك  ادددو  يتقدددا الددو 3501  مدددعو  ريشددةل

  .316  3501إلوفقاإل    معو  
 صدق البناء: 3-3-9-3

يددة ريالدد       ا ددع يتاقددا يددو ي ددمعل إلوفقدداإل  يف قوددةسقدداإل  ريع ددا ريمهودد  يددو إلوتاموددا إل نيفيعدد  إلوتاموددا إلعح ددةئ  ومفقدد      
  وقوةاع يو ام  إلوتاقا يو  عض إل وشاإل  إلوقوةاو  ومفقا)  ق ل ة المك إلوتموو   ني إلجملووني

  .1  3551  إلوكووا   
 يددو مددة  إل قوددةس إلضودد  ق لتددع المددك إلوتموودد   ددني إلاظدداإلد إلودد يو   ددمعل المددك دل ددة  الةوودد   إلودد يو   ددمعل المددك دل ددة        

  ددة ا  عددةةل   الددو متتعددع  يتاددةل إلودد إلام   ددني إلوفقدداإل  إلاددت اإلج إلوقددع) إلوتموو يدد  ومفقدداإل  ظ ددم  ين ف دد  يف إل قوددةس  فاددع ري  
يدددو إل دددا إلوكادددف الدددو عفةيددد  مددد إل إل قودددةس  ق لتدددع   قددد  إلالتمددد    . وددد إل عدددةل ي ددد  يدددو  مودددا إلوفقددداإل   ح دددةئوة  272  3551

عةيدا إليتادةل إلود إلام    مت   داإلء إلوتامودا إلعح دةئ  المدك إلووةحث ريامع ني وتاموا إلوفقاإل  مهة ريامع  إلجملمعالتني إل تيفداظتني  ي
  م مت تيفووا إلايتا   ظادإل  60  ة   ريظاإلد الون  إلوونةء إلووةوي  
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 أسلوب اجملموعتني املتطرفتني: 3-3-9-3-2
 مت   اإلء إلاتكا

 معجت إلوكم  وماتمةلإل .وكا ظقا) يو ظقاإل  إل قوةس  ضمو  إلياتمةلإل  المك  ظا دل ة  إلجمل تاتو  إلو ل ة  تنة ووة   -
  يدو %10  إلادتمةل)   12    يو إلجملمعال  إلوعموة  إلووةوي %10  ي  حةل إلجملمعالتني إل تيفاظتني إلوعموة  إلو  وة  اا   او   -

   إلاتمةل).12إلجملمعال  إلو  وة  إلووةوي   
  .1   ت إلونتةئل عمة يف إلض    مت حاة  إلوقع) إلوتموو ي  ومفقاإل   ات  إلو إلياتوةل إلوتةئ  وعونتني ياتقمتني   عة

 ( القيم التائية احملتسبة بني اجملموعتني العليا والدنيا لعينة التمييز1اجلدول)
     إل تاو        إل تاو        إل تاو        إل تاو   
3 0.000* 36 1.556 13 2.615 26 3.262* 
2 1.307 37 2.731 12 2.201 27 1.105 
1 0.152* 30 2.301 11 0.206* 20 0.132* 
2 0.111* 35 1.073 12 1.161 25 2.620 
1 1.502 20 1.613 11 0.000* 10 3.351* 
6 1.005 23 1.302 16 2.167 13 2.716 
7 1.231 22 1.227 17 1.220 12 2.716 
0 2.301 21 2.120 10 0.206* 11 0.570* 
5 2.122 22 2.120 15 2.135 12 1.675 

30 2.062 21 1.372 20 0.722* 11 2.651 
33 2.256 26 3.006* 23 2.122   
32 2.373 27 2.131 22 3.203*   
31 2.273 20 2.050 21 0.720*   
32 2.216 25 1.325 22 3.267   
31 1.070 10 2.502 21 2.201   

   2      إلض  وو     قوم 66     دل   حاي 0.01  ≥* يعنع  الن   او  ايفأ 
  ظقا) يدو ظقداإل  إل قودةس متود   دني إلجملمدعالتني إلوعمودة  إلود  وة وممقودةس  م إلل إلوقدول إلوتةئود  إل تادو  هلدة 23    ريل1  يو إلض    يتوني

   ظومدة 0.01    ادو  ايفدأ  66  الند  دل د  2      إلض  وود  إلووةويد     مد  إلعد  يدو قومد 1.613-2.062  تاإل حدت  دني
 -  صددددفا     م تاإل حددددت قوميدددة إلوتةئودددد  إل تادددو  يددددة  دددني6إلجملمدددعالتني إلوعموددددة  إلوددد  وة  إل مادددا   ظقدددا) غددددر مموددد )  ددددني 32تودددني ريل  
  .0.01      او  ايفأ66    الن  دل   حاي 2      إلض  وو  إلووةوي     م  إلصيا يو قوم 3.006
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 أسلوب معامل االتساق الداخلي: 3-3-9-3-9
     الميودة  60يدا إللتودةط دل د  عدا ظقدا)  و ل د  إلوكمود  وعوند  إلووندةء  فادية  إلووةويد    ع  إلاتوعةد إلوفقداإل  غدر إل مود ) مت  يفدةد يعة

  .2   ق  مت حاة  يعةيم  إللتوةط دل   عا ظقا)  و ل   إلوكمو   ات  إلو يعةيا إللتوةط  راعل  عمة يوني يف إلض   
 ( قيم معامل االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس2اجلدول)

  ل  إل تاو     ل  إل تاو     ل  إل تاو     ل  إل تاو   
3  36 0.611* 13 0.152* 26  
2 0.215* 37 0.111* 12 0.225* 27 0.103* 
1  30 0.171* 11  20  
2  35 0.121* 12 0.221* 25 0.167* 
1 0.113* 20 0.661* 11  10  
6 0.221* 23 0.130* 16 0.112* 13 0.151* 
7 0.133* 22 0.177* 17 0.151* 12 0.255* 
0 0.107* 21 0.220* 10  11  
5 0.133* 22 0.270* 15 0.120* 12 0.112* 

30 0.220* 21 0.271* 20  11 0.122* 
33 0.617* 26  23 0.201*    
32 0.267* 27 0.220* 22    
31 0.116* 20 0.203* 21    
32 0.101* 25 0.100* 22 0.110*   
31 0.600* 10 0.121* 21 0.111*   

  0.212  =  0.01   ياتعى يعنعي   66  * قوم  ل  إلض  وو  الن  دل   حاي 
   مد  إلعد  0.661-0.267    إلل يعةيم  إللتودةط دل د  إلوفقدا)  و ل د  إلوكمود  وممقودةس تاإل حدت يدة ني6  يتوني يو إلض   

    هب إل ت تاقال ريي  ظقا).0.01      او  ايفأ66  حاي   الن  دل   0.212  يو قوم  ل  إلض  وو  إلووةوي 
 معامل  بات املقياس: 3-3-1

يددو إلياددتقاإلل.  يعةيددا  إلياددتقاإلل  مبعددا ري ددع وددع عددال  المموددة  قوددةس إلوفدداد إلوعإلحدد  وتوددني يددو دل تددع شددو ة     يق دد   و وددة     
   يعددددددد  إليتادددددددةل يف 1  3555  مددددددد    مفددددددد إلو ودددددددة   دددددددني دل دددددددة  إلاظددددددداإلد يف إلياتودددددددةل يف الددددددد د يددددددداإل  إلع ددددددداإلءإل  إل  ت

  .Msrshall  3572  302إلونتةئل. 
   الميوددني يددو ت ددفوة  0ا ددا إلمل ددع  المددك ووددة  إل قوددةس إلاددت  و إلووةحددث طايقدد   الددةد) إلياتوددةل  م طوددا إل قوددةس المددك    

ادا) ري و    عد  مجد  إليادتمةلإل  متدت مث ريالو  إلياتودةل  عد  ال 2005-33-2إلجملمعال  إلو ةو   وويفعو  شوة   اوة وكا) إلوق و يف 
 . 0.01  مت إلمل ع  المك يعةيا إلو وة   راعل     ات  إلو يعةيا إليلتوةط يعةضتية  ح ةئوة  
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 التجربة االستطالعية: 3-3-5
  .11  2002 م   ا   ي يا) ياةهب  ومتةا   إلملقوقو    حمةع   حاني        

وعممو    مت   اإلء  ا   إلادتيفمالو  المدك الوند  يدو إلعالميودني يف  ادةئا إلعالدمو إل قدا ء ت منت ريدإل) إلوواث إل عإلصفة   إلواا ط إل
   عاظدد  يدد ى 2005-32-2   الميوددني  يف 0   إل اددمعجت  إل ائدد  يددو  يفعودد  حمدد  إلو  وودد  وكددا) إلواددم  وكددا) إلوقدد و  مددد الدد دمة

 .  تودددني ريل إلوفقددداإل   إل ددددا  373  2003 ظاحدددة    دددعر إلوعودددةلإل   ظيميدددة   إلل عة دددت منةوددد  ريادددد م   تدددةج    تع دددو  
 دقوق  .  31   يفيعي   إلاتيال يع    يو إلع ة   المك ظقاإل  إل قوةس

 وصف املقياس وتصحيحه: 3-3-6
"  رييدة يقدةيوس إليادتوة    إل قوةس مع" يعوةل حمكل ي وت إل اتعى يف  اليفةء حكدل حمد د المدك إل فادعص ري  إل  تد   ي ودت  ادووة   

إلويت يف صعل) إلاتووةل  م  تع  المك ال د يو إلاا م  ري  إلوعوةلإل    ييفم  يو إل واعاي    إلء لرييع يف عدا الودةل) ري   ظي " إل قةيوس
  17      مددد الدد د إلوفقدداإل  إلييفة ودد 220 -272  2001    تادد  إلودد ل ة   اددت  إلو إلا  إلل إلوتق يايدد "  الددعيس   اددوإل 

   ظقاإل .2  ظقا)   ال د إلوفقاإل  إلواموو 
   ظقا) يف ومو  حمة لا23 قوةس يو   تكعل إل
 ظقا) 37 -حمعل ييةو إلوت يفوال 

 ظقا) 36 -حمعل ييةو إلوتن ول 

  ظقا) 0 -حمعل ييةو إلوتقع 

   عل عددم   تعيفددك ري  إلل دل ددة  إلع ة دد  المددك  دد إلئا إل قوددةس  متددت إلع ة دد  المددك ظقدداإل  إل قوددةس المددك  ظددا  دد يمني    
   دل  .23  دل    إلمل  د إلو  وة و ل ة  إل قوةس 02  ة و ل ة  إل قوةس  المك إلوتعإلرب وت و  إلمل  د إلوعمو3-2 

 الوسائل اإلحصائية: 3-1
 ا ا إلوتعصا    إلونتةئل إلات  و إلووةحث إلوعاةئا إلعح ةئو  إليتو ا

 .إلوعاال إلملاةع 

 . إلي،اإلف إل عوةل 

 . إلوناو  إل  عي 

     276-303  3555يعةيا إليلتوةط إلوواوال    راعل   إلوتكاييت  إلوعوو  

 الاض   موا إلونتةئ   ينةقاتية  -2
يو ام  م   إلو لإلا  مت  ندةء يقودةس تقودول  عدض إل يدةو إلعدإلليد   اإلعد  إلعالدمو يف إل نةظادة  إلوا  دو  يدو ادم  إلع داإلءإل  

  .7إلخلةص   ونةء إل قوةس  مو  وتاقوا م ف إلوواث   عمة يف إل ماا 
 االستنتاجات والتوصيات: -1
 االستنتاجات: 5-2

 ظةالمو  يقوةس تقوول  عض إل يةو إلعدإللي   اإلع  إلعالمو يف إل نةظاة  إلوا  و . .3

 ميكو إلات  إلو ري  حمعل يو حمة ل إل قوةس ععةيا ياتقا وقوةس ييم  يو ييةو ياإلع  إلعالمو. .2
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فددد مة إل واادددة  إلوا  دددو   اإلعدد  إلعالدددمو د ل إليفدددةع يف ت  يدد  إلضميدددعل   عمعيدددة  حددع  إلاحددد إلاي إلوا  دددو  إلودديت تن .1
 إل مو   إلوعا و   إلوقةلي   إلو  وو     عا إلضميعل المك  ال  دإلئل  تم  إلاح إلاي.

 التوصيات: 1-2
تادددوو  ياإلعددد  إلعالدددمو يف يعإلقددد  إل نةظادددة  إلوا  دددو   دالميدددة وتكدددعل  إل يددد  إلعالدددمو إلوعاإلقددد  إلوا  ددد  يف إلوعدددةت  .3

 إلواعع  عةظ . وكعل إلوا    يو إلوعاةئا إل يم  إلويت تفيمية

  ادددةء ياعددد  إلعالميددد  دإلادددا عدددا  ةيعددد  يدددو  ةيعدددة  إلوعددداإلل ووقددد و إلخلددد )  إل ادددعل) إل ينوددد  وعحددد إل  إلعالدددمو  .2
 إلوعمقة  إلوعةي  يف إلوكموة     ال إلد إلاتيفمالة  إلواري  إلوعةو ري  إل اةلع  ظوية    و   إلو ا ف إل نةادو  وتاديوا 

 ييم  إلعالميوني   اةئا إليت ة .

 قودددةس إل عددد  يف مددد   إلو لإلاددد  عموشدددا ومتعددداف المدددك  دددعد)  صدددمحو  إل اإلعددد  إلعالميوددد  يف إل نةظادددة  إلالتمدددةد إل .1
 إلوا  و  إلوقةدي .

 املصادر العربية:
 القرآن الكرمي

 ا أتوددر إلعالددمو إلوا  دد  إل  لادد  المددك عددا يددو تعدد يا إلي ةمددة   إلو قةظدد  إلوا  ددو  ودد ى 2001  يددةو    اددعى    دداإلمول .3
 حم  إلعال إلدي   لاةو  ية اتر  عمو  إلورت و  إلوا  و    ةيع  حمعإلل  ي ا.تممو إل  إل ا 

  ا إلويفاإلئا إلعح ةئو   دإلل إل عةلف ومتع ي   إلوناا  المةل.2000  ري ع صة   حمم  صوا  .2

وقد و  ا إلعالمو إلوا     المقتدع  وقداإللإل  إلو دةدل) الدو إلي دةد إل  دا  وكدا) إل2002  ري عالةي   إلمح  ظةل ل إلمح  حمم  .1
    لاةو  ية اتر  ي ا.2000-3551 إلخلةص  دقةو  إلضية  إلوف  وممنت   إلوعط  يف إلوفرت) يو  

  ا إل عةيم  إلوعممو  إلوعممو   ني إلون اي   إلوتيفووا  ياع  إلوكتة  ومناا  ي ا.3555   م   ي يففك حاني .2

  تامجدددد  حممدددد  رييددددني إل يدددد    اددددا ل  دإلل  ا تقوددددول تعمددددل إلويفةودددد  إلوتةموعدددد   إلوتكددددعي 3501   مددددعو   نوددددةيني    اددددا ل .1
 يةعا مني  إلوقةما)  ي ا..

  ا يعاعال  إلوتن ول  إلعدإلل) يف إلورت و  إلوو  و   إلوا  و   دإلل إلوفكا إلوعاع  إلوقةما)  ي ا.2003      ال ةو    .6

ادع  يف يلدعاي  ا إلوتيفووقدة  إلعح دةئو   إلادت  إلية  إلملة3555  إلوتكاييت   ديد   ادني  إلوعوود    حادو حممد  الود  .7
 إلورت و  إلوا  و   دإلل إلوكت  وميفوةال   إلوناا   ةيع  إل عصا 

 .3120 ا جمم  إلملعإلل إل تم ل  إلوع د 2006تواعل   الو إلوامحو  .0

 ا ينددددددةمل إلووادددددث يف إلورت وددددد   المدددددل إلودددددنفس  دإلل إلوني ددددد  إلوعا ودددددد   3551 دددددة ا  الو إلملموددددد    عدددددةةل  إلمحددددد  ادددددر   .5
 إلوقةما) ي ا.

 .705ي   إلوع د ا جمم  ي ا 2005 ع   .30

 ا إلعالمو إلورت ع  يف جمدةي  إلوا  د   إلادت مةل ري قدة  إلوفداإلك  ياعد  إلوكتدة  ومنادا  2006  إلملمةمح   ل   .33
 إلوقةما).
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ا إلعالمو إلوا     دلإلا  الممو  ومتاايدا إلوا  د  يف إلو داةظ   إلعمإلالود   إلوتموف يدعل    3552  ا عل  ريدي  .32
 يكتو  إلاا   دياا.

  ا إلعالمو إلوعاع  إليوةل إلوايفم  إلوميعي   ياع  إلو لإلاة  إلوعا و    ر  .2001  إلخلعل    اول .31

 ا صددددوةغ    يدددد ) وم دددداةظ  إلوا  ددددو   عإل يدددد  يتيفموددددة  إلعالددددمو إلوا  دددد  يف 2003  ل دددد   إلمحدددد  اددددعو  .32
  ةيع  حمعإلل. إلو  لإل  إلي  وو  إلمل ي    لاةو  دعتعلإل  يف إلورت و  إلوا  و  غر يناعل)  عمو  إلورت و  إلوا  و  

 ادددددر إلوددددد يو المددددد    إلو دددددةوعاي إلو دددددع    تامجددددد    ا إلوا  ددددد   إلو قةظددددد    ادددددةئا إلعالدددددمو2002  ل    ديفوددددد  .31
   دإلل إلوفكا إلوعاع  إلوقةما).2العيس  ط 

  ا إلوواث إلوعمم  رياةاوةتع إلون اي   ممةلاةتع إلوعممو   دإلل إلوفكا  دياا.2000  ل ي ل   ل ةء  حو  .36

 .301 32   اي ) إلض يا) إلواععدي   إلوع د2003إلواما   يتع  صع ل  .37

 ا د ل ياددةم ) إلوقنددعإل  إلوف ددةئو  إلوا  ددو  يف  اددا إلو قةظدد  إلوا  ددو   ددني طمودد  2000شدداةم   ال مددةل حممددعد  .30
  ةيع  د    لاةو  ية اتر  عمو  إلورت و  إلوا  و  غر يناعل)   ةيع  د  .

  1ةس يف إلورت ودد  إلوا  ددو   المددل إلوددنفس إلوا  دد   ط ا إلوقودد2000الددم    حممدد  حاددو  ل ددعإلل    ددا إلودد يو  .35
 دإلل إلوفكا إلوعاع  إلوقةما).

  ا ي اا    إلو اةظ   يكت  إلمح  ظوإلد ومكمووعتا  إلوقةما).3551  ال    حمم  ظاي  حممعد .20

 ا د ل  اددددةئا إلعالددددمو يف إليددددو إل مالدددد  إلوا  ددددو   يلث  ددددمو رييلددددةاي إلوندددد  ) 2000  ال ددددةو إلودددد يو  الددددةد  .23
 إل مال  إلوا  و   ريعةدميو  ييف إلوعا و  ومعمعو إلاينو  . إلوعممو  إليو

   ياع  إلوكتة  ومناا  مجيعلي  ي ا إلوعا و .3 ج  ا إلعالمو إلوا   3550العيس   الو إلواحول  .22

   إل اع  إلعالمي  إلوق ةئ .PNN ا شوك  ظمايفني إلعاوةلي  2030   لغ ) ال  ى .21

إلو لإلاددد   إلوتاددد وا يف يلدددعاي إل مةلاددد      إلي تمةالوددد  ا إلووادددث إلوعممددد  يف إلخل يددد  2001  الدددعيس  حممددد  .22
   دإلل إلوني   إلوعا و   إلوقةما).1ط

 ا إل دددد اا    إلوواددددث يف إلوعمددددعو إلواددددمععو   إل  يايدددد  إلوعةيدددد  ومميفوعالددددة   3500  إلوعاددددةف  صددددة   ددددو محدددد  .21
 إلوا ض.

 عك  المةل. ا إلوقوةس  إلوتقع  يف إلوعممو  إلوت لياو    ةيع  إلوري3555  العد)  إلمح  امومةل .26

  ا إلوتقع   إلوقوةس إلونفا   إلورت ع   يكتو  ريييفمع إل  اي   إلوقةما).3501  إلوياي   لي ي  .27

 ا إلوقوددةس  إلياتوددةلإل  يف إلورت ودد  إلوا  ددو   ياعدد  إلوكتددة  ومناددا   ددةي  حمددعإلل  2003وومدد  إلواددو     ظاحددة  .20
 ي ا.

 .1006 ا إلجملم  إليقت ةدي  إلواععدي   إلوع د 2005إلوقاع  الواك   .25

 اريوددددا إلاددددتمف حةددددل إلوعوندددد   إلجملتمدددد  إلعح ددددةئ  يف إلوقدددد ل) إلوتموو يدددد  وفقدددداإل  3551  إلوكووادددد  عةيا اثيددددا .10
 إل قوةس  ريطا ح  دعتعلإل   عمو  إلورت و  إل و لش    ةيع   ي إلد.

  ا إلوواث إلوعمم   ييفة   إلوتعمول إلوعةرب    ا.2002  حمةع     وع   حاني  إلمح    ل  .13
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 إل  ةدل إلا نوو ا

32. Real؛Media sport(1998)؛Technology and the commdifiction of postmodern Sport 

Winner (ed) Media sport. London, Routiedge,M,P14. 

33. Lawre.A,Wenner(1989)؛Media Sport and Society Sage Publications ؛USA,P15 

34. Marshall John(1972):Essential testing, California: Addison. 

  إلي رت ت ا ي ةدل إلواوك  إلوعة و  وممعمعية 

  ا  عةو  إلا وةء إلوومنو .2003  إلو يقة   الو هللا .11

http://www.yemeninfo.gov.ye/info_cernters.htm 

  ا  دإلل) شو ل إلعالمو  إلايل إل تا ).2002  قال تكنعوع وة إل عمعية  .16

www.unitrdnations.com 

 (.9221نظام املركز األردين لإلعالم) .33

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id= 

  ا اميفن  المةل    إلل) إلورت و   إلوتعمول.2007  إل اع  إلورت ع  .10

www.imanet.com/arabic/social/dev2.asp?cat=sdev 

 .// www.badnia.net ا 2000إلوو  و   .15

http://osamahariri.blogspot.com/2008/07/blog-post_5505.html 
    ا يفيعو إلعالمو  إلعالمو إلعامي   إليت ة  إلو الع   يفيعو إلو الع)2000  الةيا  الةد  .20

http://news.maktoob.com/forum/news7111 

 إلعالمو إلوكعييت  قيفةجت إلااوةل  إلو إليل إلواوةاو .    إلل) ا2005  إلو وو   الو إلوميفوف .23

http://www.news.gov.kw/a/73149 

  .2005يعاعال  إلوياإلئ   إلويفاإلئف  إلوعةةئ    .22

http://www.kingsof3rb.com/t45821.html 

  ا   إلل)  إلو إلامو   إل اع  إلعالمي .2030إلو إلامو   إلعدإلل) إلوعةي  و يعإلل إلوع إلل)  .21

http://www.policemc.gov.bh/aboutmc.aspx 

  .    اي ) إلوعطو إلوكعيتو2030إلوعوا   د.  مل يعاف   .22

http://www.alwatan.com.kw/newsMainPage.aspx 

 ( جمتمع البحث2امللحق )
 ريمةء إلوفال يكةل   يةل  قةيتية ال د إلوفال إل نةظا  إلوا  و   
ت ددفوة   يفعودد  رييددل  اددوة وكددا)  3

 إلوق و
 2005 33-3إلل وددددددددددددا يددددددددددددو  6

 ينع 36 ويةي  
إلوعددددداإلل  إلوادددددععدي   إلوكعيدددددت  ادددددميفن  المدددددةل  إلهلنددددد   

 ريظية اتةل
 حم  0  يفعو  حم  إلو  وو  وكا) إلوام  2

ويةيدددد   2005-33-25يددددو  
2-32-2005 

إلي ددددةد إلواددددكن ل   إلون ددددا إلعيددددةلإليت   ةيعدددد  إلوعمددددعو 
إلوتيفووقودددد  إلالد   إلي ددددةد إلوادددددعل   إلضددددمء إلوادددددعل   

 إلواة فوا إلومونة   إلضوش إلوقيفا   ري نع اوعل إلورتع 
  إلوقةما) 15  يفعو  إلوعةت ومتةيكعإل    1

 ويةيدددد   2005-33-25يددددو 
1-32-2005 

ظا ادددددددددة عا إلتوة  قيفدددددددددا  يةعدددددددددة    عادددددددددتةل   يددددددددداإلل  
 وع يمندددد إل  ريياوندددد إل  ري ة وددددة  إلواددددنية   ظوتنددددةو   ميوددددة ع   
إلونددا يل  إلونماددة  معوندد إل  ل اددوة  إلوكع يددع  ي غاددقا  
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رياددرتإلووة  عة إلااددتةل  إل يددا   عونوددة   ددر   إلاعددعإلد ل  
ة ل  يدددددةوو    ظنمنددددد إل  إلو إل يدددددا  ينيعوودددددة  إلو تيدددددة   إلووددددد

إلوتادددددددو   إلوددددددد  اك  ععوعيوودددددددة  إلوادددددددعي   ريمل وةدددددددةل  
ريادددددوة وة  إلوادددددعدإلل  ري   كادددددتةل  إلو دددددني   عإلتومدددددةي  
صددا وة  رييايكددة   وةددر   إلوفموددني  تددع س  إلجملددا  وونددةل  
 يعإلل  يعلياوعس  اريم كة  إل ممك  إل تا )  إلهلند   

عل   إل كاددددو   إلوواددددايو  ووووددددة  اعيادددداإل  إلييفةووددددة  عدددد
 ي ا

 2030-32-21المددددةل يددددو  33  يفعو  إلوعا  واظ  إلاوقة  2
 ينع 25ويةي  

إلوعددداإلل  ي دددا  إلض إلئدددا  إل يدددا   ظماددديفني  إلوادددععدي   
 قيفا  المةل  اعل   إلوومني  إلالدل

 2030-2-6 ددددددددددددر   يددددددددددددو  32  يفعو  رييل  اوة وكا) إلوو  1
 ينع 35ويةي  

  إلوودددة ل  إلووادددايو  إلوعددداإلل   إلوادددععدي   إلو دددني  ادددعل 
ععل ج  قيفدا  إلعيدةلإل  إلوعا ود  إل تاد )  ووندةل   يداإلل  

 إلالدل
 2030-2-30إلوقددددددةما) يددددددو  32  يفعو  رييل ريظايقوة وكا) إلوو  6

 ينع 23ويةي  
إلوكع يدددددع إلو ميقاإلطوددددد    وةدددددر   تدددددع س  وووودددددة  ي دددددا  
إلضدددة عل  رييفدددعي  إلوكدددةير ل  إل يدددا   إلوكع يدددع  عدددع  

 عإلل  إلض إلئا.ديي
 يفعوددددددددددددددددددددددددددد  إليادددددددددددددددددددددددددددكن ل    7

 ومتةيكعإل   
-2-30إلعاددددددددددددددكن لي  يددددددددددددددو  21

 ينع 32ويةي   2030
إلالدل  إلهلنددددددد    وةدددددددر   إلوودددددددعيل   ومل ادددددددوة  وووودددددددة  
إلوواددددايو  إلوكعيددددت  إلعيددددةلإل  إلوعا ودددد  إل تادددد )  قيفددددا  
إلواددعدإلل  إل ممكدد  إلوعا ودد  إلواددععدي   عا إلتوددة  ظمادديفني   

 وددة  تددع س  ي ددا  اددعل   إل يددا   عددعل   ل اددوة  ريووع 
 ري عاإل وة   عل وة  يعيااإل  عونوة

 (9احمللق )
  ال هللا إلوامحو إلواحول

 م/ استبيان
  لإلء إلواةد) إلخل إلء  إل  ت ني يف جمة  إلعدإلل)  إلوتن ول  إلعالمو  إلعالمو إلوا    

 رتوإلااتةم إلوفة ا.............................................. إل 
 حتية طيبة:

 تقوددول  عددض إل يددةو إلعدإلليدد   اإلعدد  إلعالددمو يف إل نةظاددة  إلوا  ددو      عدد    دداإلء  موددا حمتددعى  يف إلونودد    دداإلء إلوواددث إل عاددعو
إل  دددةدل إلوعممودددد   إلو لإلادددة  إلواددددة ق  مت   يددد  إل ددددة ل  ظقاإل دددة   وكددددع كل يدددو م   إلخلدددد )  إليات دددةص يف إلعدإلل)  إلوتن ددددول 

 إلعالمو إلوا     يا    وةل لرييكل يف إل ة ل  ظقاإل ة. إلعالمو   
  وكل ظةئا إليحرتإلو  إلوتق يا

 احملاور األساسية لتقييم بعض املهام اإلدارية ملراكز اإلعالم يف املنافسات الرايضية
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 احملور األول: التخطيط اإلعالمي
 صةمل   ع  إلوتع يا غر صةمل  صةمل   إلوفقا)   
     تةئل ايفال إل اإلع  إلواة ق  يف  ال إلد إلخليفال إلملةوو .إلياتفةد) يو  3
          إلئا وتايوا الما إلوعةيمني يف إل اع . 2
        ايفال وتيفعيا عفةء) إلوكةدل إلعدإلل  ومماع . 1
        موكا  دإلل  يناةل ي  طووع  الما إل اع . 2
     .إلوعما  ظا إلعيكةي  إلووااي   إل ةدي  وتاقوا ريم إلف إل اع 1
    إلالتمةد ريامع  إلاتاةل) إلوعةيمني إلواة قني يف إل اع  إلعالمي . 6
    يتة ع  تنفو  إلخليفال  ظا إل عةير إل  د). 7
    تعظر  اةئا إليت ةي  إلمل ي   وتايوا الما إلعالميوني إلوعإلظ يو    إلوويفعو . 0

 احملور الثاني: التنظيم اإلعالمي
 صةمل   ع  إلوتع يا  غر صةمل صةمل   إلوفقا)   
تع يددد  إلوعإل ودددة   دددني إلوعدددةيمني يف إل اعددد  المدددك  3

 رياةس إلوكفةء)  إلخل ).
   

تدددعظر إلو دددا ف إل نةادددو  وعمدددا إلوقدددةئمني المدددك  2
 إل اع  إلعالمي .

   

تاددددكوا ضددددةل المددددا وتن ددددول إل اعدددد  إلعالميدددد   1
  إلدإللتع.

   

  يدددددد  اددددددوةقة  المددددددا إلومةددددددةل المددددددك  ظددددددا  2
   إل    ينو .

   

تعظر إل عمعية  إلو ا لي  الو طووع  إلوعما يف  1
 إل اع  إلعالمي 

   

        يعةير ادإلء إلوعةيمني يف إل اع . 6
تا وا إل اكم  إل تمم  إلويت تعإل ع المدا  7

 إل اع  إلعالمي .
   

تعظر  اةئا تد لي  خمتمفد  ومعدةيمني يف إل اعد   0
 قوا إلوويفعو .

   

اددددددو  إلودددددديت تتفددددددا يدددددد  يددددددن  إلو ددددددمحوة  إل نة 5
 يومم  إلوعةيمني يف إل اع .

   

إلات  إلو طاإلئا إلوواث إلوعمم  يف تيفعيا ريدإلء  30
 إلوعةيمني.

   

 



 وليد النعمة وعبد احلكيم
 

624 

 احملور الثاني: التقويم اإلعالمي
 صةمل   ع  إلوتع يا غر صةمل  صةمل  إلوفرت)  
        يعةير اةص  وتقع  إلوعما يف إل اع . 3
    ني يف إل اع .يتة ع   تةئل ريدإلء إلوعةيم 2
    يتة ع  ي ى  قا ريم إلف الما إل اع . 1
    إلوتا وا إل وكا ااوة  إلخلما يف تنفو  إلوعما. 2
        إل عةضة  إلوم ي   ات  إلو إلوعاةئا إل نةاو . 1
          ةو لقةع ادإلء إلوعةيمني يف إل اع . 6
  المددا إل اعدد  إليطدمجت المددك إلووادعاي  إلو لإلاددة  إلوتقعميودد  ويفووعد 7

 إلعالمي .
   

تقددددع    ددددةو ريدإلء إلوفدددداد يددددو اددددم  يدددد يا إل اعدددد  ري  يددددو اددددم   0
  فاع.

   

إلوتأعودددد  المددددك إل عددددةير إل ع ددددعالو  ومتقددددع  إلودددديت تددددعإل    يكددددةي   5
 إلوتنفو 

   

 (1امللحق )
  ال هللا إلوامحو إلواحول

 م /استبيان آراء اخلرباء حول صدق املقياس
 ........................... إل رتوإلااتةم ..........

 ي يكل ريطو   وةتنةا
 تقوددول  عددض إل يددةو إلعدإلليدد   اإلعدد  إلعالددمو يف إل نةظاددة  إلوا  ددو   يا دد  تف ددمكل د دد إلء لرييكددل  يقددعو إلووةحددث  ونددةء يقوددةس

ة ا يدد  وموادددث إلوعممدد  يددد  يددة أييت  شدددةعايو تعددة  كل يعنددد ءة يع دددعجت دلإلاددتنة يف  دددع مباددة ل إل قودددةس  ظقاإل ددة إلوددديت يت ددمني
 إلوتق يا.
 ي ى   عر إلوفقاإل . .3

 ي   يمئم  إلوفقاإل  وممةة  إل   ا. .2

 صمحو  إل ة ل يف قوةس إل يةو. .1

   عل  عم . يمئم  إلوو إلئا .2
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 أمساء السادة اخلرباء واملختصني
 إليات ةص يكةل إلوعما إليال  
 إلعدإلل)  إلوتن ول عصا ةيع  إل  -عمو  إلورت و  إلوا  و  ري.د لإلش  مح  ل م عل 3
 إلعالمو عمو  إلادإل    ةيع  إل عصا ري.و.د يوي  إلخلفةف 2
 إلعدإلل)  إلوتن ول  ةيع  إل عصا -عمو  إلورت و  إلوا  و  ري.و.د ل ض إلمح   مةالوا 1
 إلعالمو  ةيع   ي إلد -عمو  إلعالمو ري.و.د إلمح  الو  إلجملو  2
 إلعالمو  إلدعمو  إلعالمو  ةيع   ي ري.و.د المةل طةما 1
 إلعدإلل)  إلوتن ول  ةيع  إل عصا -عمو  إلورت و  إلوا  و  ري.و.د ال   غةمن إلوكعإل  6
 إلعدإلل)   إلوتن ول  ةيع  إل عصا -عمو  إلورت و  إلوا  و  و.د حمم  مإلعا اةت 7
 إلعالمو  ةيع   ي إلد -عمو  إلعالمو و.د مةد  الو هللا 0
  المي   ةيع  إل عصا -عمو  إلادإل  و.د اميفةل  ا وس حةي  5

ية اددتر دلإلاددة   -عمودد  إلوعمددعو إلواوةاددو  و.و اةت ييفا إلواوعة   30
 د وو 

 إلعالمو

ية اددتر دلإلاددة   -عمودد  إلوعمددعو إلواوةاددو  و.و ال يل امف إلوو لإل  33
 د وو  

 إلعالمو

ال دددددددددع إلهلو ددددددددد  إلعدإلليددددددددد  وم دددددددددةد إلوعاإلقددددددددد   حاني إلخلااة  32
 وم اةظ  إلوا  و 

 صاف 

ال دددددددددع إلهلو ددددددددد  إلعدإلليددددددددد  وم دددددددددةد إلوعاإلقددددددددد   يعاف ظعا  م  31
 وم اةظ  إلوا  و 

 صاف 

 صاف  لئوس  قة   صاف  حمةظ    ونعى ظع    ىي إلوقةال  32
 صاف  ي يا  المو  ةيع  إل عصا اثيا يعوعف اموا 31

 السادة ذوي اخلربة واالختصاص الذين مت مقابلتهم
 إلو ف  يكةل إلوعما إلال إلخلور  
 صاف  اة ا عمو  إلورت و  إلااةاو   - ةيع  إل عصا ري.د م عل إلاطاقة  3
 إلايني إلوعةو  ومةن  إلي  وو  إلوعاإلقو  إلومةن  إلي  وو  إلوعطنو  إلوعاإلقو  ري.و.د الةد  ظة ا 2
 اور يف جمة  إلوقوةس  إلوتقع   ةيع  إل عصا - عمو  إلورت و  إلوا  و  ري.د يك  حممعد حاني 1
  المي  اة ا عمو  إلو لإلال   إلوية    - ةيع  إل عصا ل إلو يو الو هللاري.و.د يف 2
 إلونةئ  إلا   ونقو  إلو افوني إلوعاإلقوني  قة   إلو افوني إلوعاإلقوني غة   إلواةي  1
 لئوس إلي ةد إلوعاإلق  وم اةظ  إلوا  و  إلي ةد إلوعاإلق  وم اةظ  إلوا  و  اةو   ةال إلواةياإلئ  6
 صاف  قنة) إلملا) ظ ةئو  ال يل وفت  7
 صاف  ي ياي  إلو قةظ  إلضمةمري  الو  إلوعمة   مةالوا 0
 صاف    إلل) إلو قةظ  م  إلوو ل حممعد 5

 ال ع إلهلو   إلعدإللي   ونعى - قة   إلو افوني إلوعاإلقوني صوةر شكا إلاطاش 30
 ي عل صاف   ونعى -مجعو  إل  عليو  عل إلو يو حاني 33
 صاف  إلوقةما) -و لإلاة  إلوعا و يعي  إل اةو  محةد  حاني 32
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 املضافة واملعدلة واحملذوفة حسب رأي اخلرباء واملختصني قراتالف( 2احمللق)
 إلوفقاإل  إل  ةظ                                                         

  ا إلوفقا)   إل عل
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلوت يفوال
 
 
 
 
 

  ي  يف إل اع  مإل  صمحو   و ).إلا ي ) إلوكيا ئو   إليوكرت  و  إل ات  3
  ال إلد عةدل يوما عص إلل  ااإل  يعيو  الو إلوويفعو . 2
  ال إلد يعإلد  الميو  يرتمج  الو إل عةت إلمل ةلي   إلوا  و  وموم . 1
 ينيفق  إلت ةي  جمي ) يلةاإل  مةتف ظادي    ي  تم  ظةعس. 2
 م  ظةعس.ينيفق  إلت ةي  جمي ) يلةاإل  مةتف ظادي    ي  ت 1
 . ISDNينيفقدد  ت ددعيا يدد  غاظدد  يعتمدد  جميدد )   ددةء  إلوكيددا ء   يددة  إلوت ددعيا إلواددمك    6

  ا ي  ت عيا  إلاتناةخ .
   عد شةشة  تمف يعل  ياةم  ظو يع. 7
 ينيفق   يفة   المي  دإلئم   قة م  ومتيور. 0
 يتا  يكتي  عةف  إلي ةد إلو  رب ومعو . 5

 ا  يكة  ومااعةء إلوتةةليني إلواموني.يكت  ري  يت 30
 يتا  وماإلح  ومماتفو يو يو إل اع  إلعالمي . 33
 يعق  إل اع  إلعالمي  قاي  يو إل مع . 32

 
 إلوتن ول

  مةل   عد  شاإلف ظةالا  حقوق  المك الما إلاظاإلد. 3
 تيمني يف إل اع  و مةل إل اوة و  إلوعما.ا قوا إليت ة  إلوفةالا ضمو  إل  2

 تع وع عةظ  إلضيعد وتاقوا إلام إلف إل  د) ومماع . 1 
ريل يكدددعل إل اعددد  المدددك إلت ددددة  يوةشدددا  يادددتما يددد   اددددةئا إلعالدددمو و دددمةل  صدددع  رياوددددةل  2

 إلوويفعو  اع  ال د يو إلضميعل  يف عا ري قة  إلووعو.
  ص إلل لاةئا  اوةلي  يعيو   ع ا يو وي . 1
  إل اددتفو يو يددو إل اعدد  يددو إلعالميوددني  إل دد ل ني  إلووددةح ني إلياددتعة   مبرتمجددني وتادديوا ييمدد 6

 إلوعإلظ يو    إلوويفعو .
  ص إلل  يفةقة  تعايفو  اةص    اتفو يو يو إل اع . 7
  ددد  يم دددقة  اةصددد   وويفعوددد  يف رييدددةعو خمتمفددد  يف إل  ينددد  إل  دددوف  ومويفعوددد   يف إل مالددد   0

 إلويت تقةو ظعقية إل وةل  .
 ووقةء يف إل اع  وفرت) طعيم يام  رب إل 5

 منةك  ية  حةا   يا عط خبال إل رت ت  وكا صاف  30
 منةو  صاوف  يعيو   ع ) وية  الو إلوويفعو . 33
 ريشة  تعإل   ا إلء يف جمة  إلومعو  يف إل اإلع  إلعالميو  وتاموا يوةل   إلوويفعو . 32

 اع  إلملةرب.ح ا  ياع   المي  يف  يفعو  اة ق   عةل يف ياتعى إل  31 
 الو إلجمل ء    إل اع  إلعالمي   ومت يع   ية  إلملةا  إل مع   إلات  إليع الع ة   32
إل اعددد  إلعالميددد  ت يعددد  يدددود   ةوفددد   الميوددد  حوعيددد  يف ةدددا إلوتيفدددعل إلوتكنعودددع    اددديعو   31

 إليت ةي .
 ل إل اعد  إلعالميد  إل ودةل   يدو قودا قندعإل  ل  دو  ظ دةئو  حمد د) يدووا المدك د ثتكةل  دحإل 36

 إلو   يوديع إلال.
 إل اع  إلعالمي  يقول يومتا صاف   ع  إل وةلإل). 37
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 إلوتقع 

 تعايف ريم إلف إلوعما  ع عر. 3
 إلالتمةد طاإلئا  ح ةئو     إل   قوةاو  ومكاف الو  عإلح  إلوقع)  إلو عف. 2
 إلواغو  يف إلوتعة ل  إليفة  إلوعما يف إلوعقت إل  د وع. 1
 د) إلوا ر إلو ميقاإلطو  يف الممو  إلوتقع .اوة 2
 الو ري   ة   يي . الاض  تةئل إلوعما  افةظو  الةوو   هب ف اةو  عو إل   1
 إل قعو ووس  ي  حكعيو   تعصوةتع غر يم ي  إلوتنفو . 6

 إلوفقاإل  إل ع و 
 
 
 
 
 
 

 إلوت يفوال

 صوي  إلوفقا)  ع  إلوتع يا صوي  إلوفقا) قوا إلوتع يا  
ا وتاددددددددددديوا المدددددددددددا   ددددددددددد   ددددددددددد إلئ 3

 إلوعةيمني يف إل اع .
تعظا إل ا    يف إلوعما  عإل يد  إل تيدرإل  د ل إلملة د      حد إلاي تيودرإل   عمايد  يف إلهلوكدا 

 إلوتن وم .
  ددددد  موكدددددا  دإلل  ينادددددةل يددددد   2

 طووع  الما إل اع .
 ياددوقة  إلوتدد إلو إلوعددةيمني يف إل اعدد  مب تمددف النددة ينيل  وقعإلالدد  إلودديت  كددل اددر إلوعمددا   إل دد د) 

 يو قوا إلعدإلل) إلوعموة ومماع .
إلالتمددةد ريادددمع  إلاتاددةل) إلوعدددةيمني  1

 إلواة قني يف إل اع  إلعالمي .
 إلياتعة   ددليوني الممعإل يف ياإلع  إلعالمو يتمتععل خب إل  يفةر اة ق .

تدددعظر  ادددةئا إليت دددةي  إلمل ي ددد   2
وتاويا المدا إلعالميودني إلوعإلظد يو 

    إلوويفعو .

عمعيددة   إلعح ددةئوة   إلوووددةي  إلوكةظودد  الددو إلوويفددعي  إلواددة ق   إلوويفعودد  إلملةوودد  يف تدعظر إل 
  طةل  ح ) يعمعية  إل اع  إلوويفعو .

إلوعمدددددددا  ظدددددددا إلعيكدددددددةي  إل ةديددددددد   1
  إلووااي  وتاقوا ريم إلف إل اع .

 وآلاا تميف ت إلاا إلاالمة   ياإلالة) ريل يكعل عا الما يكما

 
 

 إلوتن ول

ني إلوعددددةيمني يف تع يدددد  إلوعإل وددددة   دددد 3
 إل اع  المك رياةس إلوكفةء)  إلخل ).

 و .ع  وتاقوا إلوكفةء)  إلضعد)  إلوتمتقاول إلوعإل وة   ني إلوعةيمني يف إل ا 

تادددكوا ضدددةل المدددا وتن دددول   دإلل)  2
 إل اع  إلعالمي .

 وتاقوا ريم إلف إل اع .   ي   طةل الما إلعدإللإل   إلاقاةو إل  تمف    اع  إلويت تعما يعة  

 
 
 
 
 
 

 إلوتقع 

  دد  يعددةير اةصدد  وتقددع  إلوعمددا  3
 يف إل اع .

   ي  إل عةير إلويت تقوس الموية إلوعما.

  دددددد    ددددددةو  لقددددددةع الممدددددد  ادإلء  2
 يمني يف إل اع ؟ةإلوع

  دددد    ددددل ياإلقودددد  دإلامودددد     يدددد  ري ددددعإلجت  حمتددددع   إلوتقددددةليا إلوعإل دددد  تقدددد ميية ومماددددتع   
 إلعدإللي  إل  تمف 

إلوواددددددددددددددددددددعاي إليطددددددددددددددددددددمجت المددددددددددددددددددددك  1
 إلو لإلادددة  إلوتقعميوددد  ويفووعددد  المدددا 

 إل اع  إلعالمي .

 إلوتأع  يو صا    اإلءإل  إلوعما  ات  إلو طاإلئا إلوواث إلوعمم .

    إل عةضدة  إلوم يد   ادت  إلو  2
 إلوعاةئا إل نةاو .

 إليمتمةو  كا  اةئا إلوعما  غة تع.
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 إلوفقاإل  إل   ظ 
 
 
 

 التاطيط

 إلوفرت) إل   ظ   
 تفةد) يو  تةئل ايفال إل اإلع  إلواة ق  يف  ال إلد إلخليفال إلملةوو .إليا 3
     ايفال وتيفعيا عفةء) إلوكةدل إلعدإلل  ومماع . 2
 إلوعما  ظا إلعيكةي  إل ةدي   إلووااي  وتاقوا ريم إلف إل اع . 1
 يتة ع  تنفو  إلخليفال  ظا إل عةير إل  د). 2

 
 
 
 
 

 إلوتن ول
 

 ا إلوقةئمني المك إل اع  إلعالمي .تعظر إلو ا ف إل نةاو  وعم 3
 ة  الما إلومةةل  ظا   إل    ينو  حم د).ق  ي  اوة 2
     يعةير ادإلء إلوعةيمني يف إل اع . 1
 تا وا إل اكم  إل تمم  إلويت تعإل ع الما إل اع  إلعالمي . 2
 تعظر  اةئا ت لي  خمتمف  ومعةيمني يف إل اع  قوا إلوويفعو . 1
 محوة  إل نةاو  إلويت إلتتفا ي  يومم  إلوعةيمني يف إل اع .ين  إلو  6
 إلات  إلو طاإلئا إلوواث إلوعمم  يف تيفعيا ريدإلء إلوعةيمني. 7
 تعظر إل عمعية  إلو ا لي  الو طووع  إلوعما يف إل اع  إلعالمي . 0

 
 

 إلوتقع 

 يتة ع   تةئل ريدإلء إلوعةيمني يف إل اع . 3
 ا إل اع .يتة ع  ي ى  قوا ريم إلف الم 2
 و  إلوعما.فإلوتا وا إل وكا ااوة  إلخلما يف تن 1
 تقع    ةو ريدإلء إلوفاد يو ام  ي يا إل اع  ري  يو ام   فاع. 2
 إلوتأعو  المك إل عةير إل ع عالو  ومتقع  إلويت تعإل    يكةي  إلوتنفو . 1

 ( املقياس بصورته األولية5امللحق)
  ال هللا إلوامحو إلواحول

 س تقوول  عض إل يةو إلعدإللي   اإلع  إلعالمو يف إل نةظاة  إلوا  و و/ يقوة
  يفعو .........................................ري عم ة

 إل رتو  ---------------------------إلواو  
 --------------------------إلو ف 

  و  طوو ا
 تقودول  عدض إل يدةو إلعدإلليد   اإلعد  إلعالدمو يف  إلووةحث وم لإلا  إل عاعي       ني ريي يكل إل قوةس إلخلةص  إلو   مت  ال إلد  يو قوا

إل نةظادددة  إلوا  دددو  . لإل دددني إلع ة ددد  المدددك ظقددداإل  إل دددة ل إل اظقددد  طودددة  ع ددد  الميددد   /  يف إلملقدددا إل نةاددد  ع دددة تكل شدددةعايو 
 تعة  كل يعنة ا ي  ومواث إلوعمم  ي  إلوتق يا.

 احملور األول
 التاطيط اإلعالمي:
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مددع إلوتفكددر إل اددوا  المددا إلورتتووددة  الددةد) يف  ددعء إلوتةددةل   إلملة ددة  إل عا ظدد   إل تعقعدد  عمددة ري ددع رياددمع  يف إلوتفكددر  إلوتدد  ر     
 إلوتن ول  إلوتناوا  إلوتعقوت  إلوعما.  مع يف رياةاع الممو  ياتما) وتاقوا إلام إلف إل تنةظا   إل تكةيم   إل رتإل يف   غرمدة إل تعةل د  

 معغيددة.  يعدداف ريي ددة   ددع  يددعد  إلالودد  وتكووددف   ددةو يدد   و دد  ويدداض  يفددة  ريمدد إلف إلون ددةو مإلتددع.  ي ددل  ادد  النةصددا إلودديت يتقددال 
  .1  2030 إلاا ا  رياةاو  تكعل ية يعاف  وت يفوال  م  إلون ةو  إلووو    إلوتكووف  إلضيعد  إلام إلف

 إلوتع يا إل قرتر غر صةمل  صةملع إلوفقا)  
      قاي  يو إل مع .يعق  إل اع  إلعالمي 3
ياإلالدددة) صدددمحو  إلع يددد ) إلوكيا ئوددد   إليوكرت  وددد  إل ادددت  ي  يف  2

 إل اع .
   

ياإلالدددة) إلواددددقف إلودددد ي  ومعمددددا يلوددددث تكددددعل اددددةالة  إلوعمددددا يف  1
 ياتعى طةق  إلوعةيمني.

   

تددعظا إل ا  دد  يف إلوعمددا  عإل يدد  إل تيددرإل  د ل إلملة دد      حدد إلاي  2
 وكا إلوتن وم .تيورإل   عماي  يف إلهل

   

    تعظر إل نةخ إلونفا  إل مئل ومعما دإلاا إل اع . 1
إلوتددد إلو إلوعدددةيمني يف إل اعددد  مب تمدددف الندددة ينيل  وقعإلالددد  إلوددديت  كدددل  6

 يو قوا إلعدإلل) إلوعموة ومماع . ار إلوعما   إل  د) ياوقة  
   

ةر إلياتعة   ددإلليني الممدعإل يف ياإلعد  إلعالدمو يتمتعدعل خبد إل  يفد 7
 اة ق .

   

    إليوت إلو مبعةير   اةء إل اإلع  إلعالميو  يف إل نةظاة  إلوا  و . 0
     ال إلد عةدل يوما عص إلل  ااإل  يعيو  الو إلوويفعو . 5

تددعظر إل عمعيددة   إلعح ددةئوة   إلوووددةي  إلوكةظودد  الددو إلوويفددعي   30
 عو .إلواة ق   إلوويفعو  إلملةوو  يف  طةل  ح ) يعمعية  إل اع  إلوويف

   

     ال إلد يعإلد  الميو  يرتمج  الو إل عةت إلمل ةلي   إلوا  و  وموم . 33
تدددددميف تددددد إلاا إلاالمدددددة   ياإلالدددددة) ريل يكدددددعل عدددددا المدددددا يكمدددددا  32

 وآلاا.
   

إلهلو د  إلعدإلليد  إل اع يد  هلدة إلوقدد ل) إلوفنود  المدك صدوةغ  إلخليفدال  إلختددةم  31
 إلوقاإللإل 

   

    ف ظادي    ي  تم  ظةعسينيفق  إلت ةي  جمي ) يلةاإل  مةت 32
)   ددددةء  إلوكيددددا ء   يددددة  ينيفقدددد  ت ددددعيا يدددد  غاظدددد  يعتمدددد  جميدددد   31

  .  ا ي  ت عيا  إلاتناةخ ISDNإلوامك    اإلوت عي
   

      عد شةشة  تمف يعل  ياةم  ظو يع. 36
    ينيفق   يفة   المي  دإلئم   قة م  ومتيور. 37
    رب ومعو .يتا  يكتي  عةف  إلي ةد إلو    30
    يكت  ري  يتا  يكة  ومااعةء إلوتةةليني إلواموني. 35
    يتا  وماإلح  ومماتفو يو يو إل اع  إلعالمي . 20
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 احملور الثاني
 التنظيم اإلعالمي:

ا ية ميكدو يدو مع إلوعاوم  إلويت ميكو يو امهلة تناوا  يعد إلاظاإلد إلو يو يعممعل يعة ،ع غةي  يارتع  وتاقوا إلهل ف إل ا ع  ق
إلوتنددةظا  إلوت ددةل    ق دد   شددوةجت ممكددو وكددا ري و دد  إلودد يو تددودى إلخلدد ية  يددو إل ميددل   إلودد يو يددود ل إلخلدد ية .  يددتل مبقت ددك 

  307  3502ميكو يعع ي إل و  إلواميف   ريدإلء إليات ةصة .  قيف    اا ل  يعح إل   إلوتن ول مج  إلا  إلء إل رتإل يف  عم  
 تع يا إل قرترإلو غر صةمل  صةمل   إلوفقا)   
  يددد   طدددةل المدددا إلعدإللإل   إلاقادددةو إل  تمفددد   3

 وتاقوا ريم إلف إل اع .   اع  إلويت تعما يعة  
   

تقاول إلوعإل وة   ني إلوعةيمني يف إل اعد  وتاقودا  2
 إلوكفةء)  إلضعد)  إلوتمو .

   

تكةظو إلواميف  ي  إل او وو  يلوث تكعل ادميف   1
 وفاد  ق ل إلوعإل   إل ان   ووع

   

 مةل   عد  شاإلف ظةالا  حقوق  المك المدا  2
 إلاظاإلد

   

 قودددددا إليت دددددة  إلوفةالدددددا ضموددددد  إل ادددددتيمني يف  1
 إل اع  و مةل إل اوة و  إلوعما.

   

تع ودددع عةظددد  إلضيدددعد وتاقودددا إلامددد إلف إل ددد د)  6
 ومماع .

   

ريل يكعل إل اع  المك إلت ة  يوةشا  ياتما ي   7
إلوويفعودد    اددةئا إلعالددمو و ددمةل  صددع  رياوددةل

 اع  ال د يو إلضميعل  يف عا إلا قة 

   

     ص إلل لاةئا  اوةلي  يعيو   ع ا يو وي . 0
إلياددددتعة   مبرتمجددددني وتادددديوا ييمدددد  إل اددددتفو يو  5

يدددو إل اعددد  يدددو إلعالميودددني  إل ددد ل ني  إلوودددةح ني 
 إلوعإلظ يو    إلوويفعو .

   

 ص إلل  يفةقة  تعايفو  اةص    اتفو يو يدو  30
 اع .إل 

   

  دددددد  يم ددددددقة  اةصدددددد   وويفعودددددد  يف رييددددددةعو  33
خمتمفدد  يف إل  يندد  إل  ددوف  ومويفعودد   يف إل مالدد  

 إلويت تقةو ظعقية إل وةل  .

   

     دإلل) إل اع  إلعالمي   و ). 32
    يام  رب إلووقةء يف إل اع  وفرت) طعيم . 31
   منددددةك  يددددة  حةادددد   يا ددددعط خبددددال إل رت ددددت   32
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0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 وكا صاف .
    منةو  صاوف  يعيو   ع ) وية  الو إلوويفعو . 31
ريشدددة  تعإل ددد  اددد إلء يف جمدددة  إلومعوددد  يف إل اإلعددد   36

 إلعالميو  وتاموا يوةل   إلوويفعو .
   

ح ا  ياع   المي  يف  يفعو  اة ق   عةل يف  37
 ياتعى إل اع  إلملةرب.

   

 موددددددددددددت يعدددددددددددد   يددددددددددددة  إلملةادددددددددددد  إل مددددددددددددع   30
 إل اعددددددددد   إلادددددددددت  إليع الع دددددددددة الدددددددددو إلجملددددددددد ء   

 إلعالمي .

   

إل اعددد  إلعالميددد  ت يعددد  يدددود   ةوفددد   الميوددد   35
حوعيدددددد  يف ةددددددا إلوتيفددددددعل إلوتكنعوددددددع    ادددددديعو  

 إليت ةي .

   

 ددث إل وددةل   يددو قوددا قنددعإل  ل  ددو   إلحتكددةل 20
ظ دددةئو  حمددد د) يدددووا المدددك د ل إل اعددد  إلعالميددد  

 إلو   يوديع إلال.

   

صدددداف  ومالوددددني إل اعدددد  إلعالميدددد  يقددددول يددددومتا  23
  إل  ل ني.

   

 
 احملور الثالث
 التقومي اإلعالمي:

يقددرت  يفيددعو إلوتقددع  إلعالميدد     ي دديفم   إلوقوددةس   ري  يدداإلد  ددع قوددةس إلقددرتإل  ري  إل تعددةد يواادد   الميودد  يددة يددو ق ددو  يعوندد  
ةووادث إلوعممد  ظ   وعاةئا إلعالدمو  ياض تع يا ري   وال ياةلمة إلعالمي    م   تقرت     ح  عور     ةوف  إلوواث إلوعمم 

  2000  1  عإل ال ري   كل . إلوقول  ياإلق  إلو عإلما إلعالميو   يفاا   عدمة  يو مث يع   هلة إلقرتإلحة 
 إلوتع يا إل قرتر غر صةمل  صةمل  إلوفقا)  
      ي  إل عةير إلويت تقوس الموية إلوعما. 3
    ف إلوعما  ع عر.تعايف ريم إل 2
ا  ح دددةئو    ددد إل   قوةادددو  ومكادددف إلالتمدددةد طاإلئددد 1

 الو  عإلح  إلوقع)  إلو عف.
   

    إلواغو  يف إلوتعة ل  إليفة  إلوعما يف إلوعقت إل  د وع. 2
    إليمتمةو  كا  اةئا إلوعما  غة تع. 1
    اوةد) ل ر إلو ميقاإلطو  يف الممو  إلوتقع . 6
   يمح   ي ى يمئم   ح إل  إلوعمدا يد  يدومم   7
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 إلوعةيمني.
 مددددا إلوتقددددع  صددددف  إلملوةديدددد   إل اددددو وو  إلوعممودددد  ي  0

 إلو ف  إلضيعي .
   

الدددداض  تددددةئل إلوعمددددا  اددددفةظو  الةوودددد   هبدددد ف اددددةو  5
 الو ري   ة   يي .  عو إل  

   

إلوتأع  يو صا    داإلءإل  إلوعمدا  ادت  إلو طاإلئدا  30
 إلوواث إلوعمم 

   

    ي مي ا إل قعو  ي  حكعيو  تعصوةتع يم ي  إلوتنفو . 33
يع ددددددعجت إلوتقدددددددع  م   عددددددد   إل دددددد   قة دددددددا ومقودددددددةس  32

  إلوت نوف.
   

إلويدداض يددو تقددع  إلادإلء إلعدإلل  مددع إلض يدد   إل ددووا  31
 يف إلوعما

   

  ددد    دددل ياإلقوددد  دإلاموددد     يددد  ري دددعإلجت  حمتدددع    32
إلوتقدددددددةليا إلوعإل دددددددد  تقددددددد ميية ومماددددددددتع   إلعدإلليدددددددد  

 إل  تمف .

   

 ة أييتاما يتعظا يف إل اع  إلعالمي  ي
 عم  عل إلوفقا)  
   يعق  إل اع  إلعالمي  قاي  يو إل مع . 3
ياإلالددددددة) صددددددمحو  إلا يدددددد ) إلوكيا ئودددددد   إليوكرت  ودددددد   2

 إل ات  ي  يف إل اع .
  

ياإلالددة) إلواددقف إلودد ي  ومعمددا يلوددث تكددعل اددةالة   1
 إلوعما يف ياتعى طةق  إلوعةيمني.

  

إل  د ل إلملة دد  تددعظا إل ا  دد  يف إلوعمددا  عإل يدد  إل تيددر  2
 إل   ح إلاي تيورإل   عماي  يف إلهلوكا إلوتن وم .

  

   تعظر إل نةخ إلونفا  إل مئل ومعما دإلاا إل اع . 1
إلوتدد إلو إلوعددةيمني يف إل اعدد  مب تمددف النددة ينيل  وقعإلالددد   6

يو قوا إلعدإلل)  إلويت  كل ار إلوعما  إل  د) ياوقة  
 إلوعموة ومماع 

  

الممددعإل يف ياإلعدد  إلعالددمو يتمتعددعل إلياددتعة   ددإلليددني  7
 خب إل  يفةر اة ق 

  

إليوتدد إلو مبعددةير   اددةء إل اإلعدد  إلعالميودد  يف إل نةظاددة   0
 إلوا  و .
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 الدددددد إلد عددددددةدل يومددددددا عصدددددد إلل  ادددددداإل  يعيودددددد  الددددددو  5
 إلوويفعو .

  

تعظر إل عمعية   إلعح ةئوة   إلوووةي  إلوكةظو  الدو  30
وددد  يف  طدددةل  حددد ) إلوويفدددعي  إلوادددة ق   إلوويفعوددد  إلملةو

 يعمعية  إل اع .

  

 الددددد إلد يدددددعإلد  الميوددددد  يرتمجددددد  الدددددو إل عدددددةت إلمل دددددةلي   33
  إلوا  و  وموم .

  

تددميف تدد إلاا إلاالمددة   ياإلالددة) ريل يكددعل عددا المددا  32
 يكما وآلاا.

  

إلهلو دد  إلعدإلليددد  إل اع يدد  هلدددة إلوقددد ل) إلوفنودد  المدددك صدددوةغ   31
 إلخليفال  إلختةم إلوقاإللإل .

  

إلت ةي  جمي ) يلةاإل  مةتف ظاديد    ي  ينيفق   32
 تم  ظةعس

  

ينيفق  ت عيا ي  غاظد  يعتمد  جميد )   دةء  إلوكيدا ء  31
 .  ا يد  ت دعيا ISDN  ية  إلوت عيا إلوادمك   

  إلاتناةخ .

  

     عد شةشة  تمف يعل  ياةم  ظو يع. 36
   ينيفق   يفة   المي  دإلئم   قة م  ومتيور. 37
     عةف  إلي ةد إلو  رب ومعو .يتا  يكتي 30
   يكت  ري  يتا  يكة  ومااعةء إلوتةةليني إلواموني. 35
   يتا  وماإلح  ومماتفو يو يو إل اع  إلعالمي . 20
  ي   طةل المدا إلعدإللإل   إلاقادةو إل  تمفد    اعد   23

 وتاقوا ريم إلف إل اع . إلويت تعما يعة  
  

ني يف إل اعددددد  وتاقودددددا تقادددددول إلوعإل ودددددة   دددددني إلوعدددددةيم 22
 إلوكفةء)  إلضعد)  إلوتمو 

  

تكةظو إلواميف  ي  إل او وو  يلوث تكعل اميف  إلوفاد  21
  ق ل إلوعإل   إل ان   ووع.

  

 ددددمةل   ددددعد  شدددداإلف ظةالددددا  حقوقدددد  المددددك المددددا  22
 إلاظاإلد.

  

 قوددددا إليت ددددة  إلوفةالددددا ضمودددد  إل اددددتيمني يف إل اعدددد   21
 و مةل إل اوة و  إلوعما.

  

    وع عةظ  إلضيعد وتاقوا إلام إلف إل  د) ومماع .تع  26
إل اع  المك إلت ة  يوةشا  ياتما ي  و مةل  صع   27

رياوددددةل إلوويفعوددددد  اعددددد  الدددد د يدددددو إلضميدددددعل  يف عدددددا 
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 ري قة  إلووعو.
    ص إلل لاةئا  اوةلي  يعيو   ع ا يو وي . 20
إلياددددتعة   مبرتمجددددني وتادددديوا ييمدددد  إل اددددتفو يو يددددو  25

يو إلعالميوني  إل  ل ني  إلووةح ني إلوعإلظ يو    إل اع  
 إلوويفعو .

  

 صددددد إلل  يفةقدددددة  تعايفوددددد  اةصددددد    ادددددتفو يو يدددددو  10
 إل اع .

  

    يم قة  اةص   وويفعود  يف رييدةعو خمتمفد  يف  13
إل  يند  إل  دوف  ومويفعودد   يف إل مالد  إلودديت تقدةو ظعقيددة 

 إل وةل  .

  

   موية إلوعما.  ي  إل عةير إلويت تقوس ال 12
   تعايف ريم إلف إلوعما  ع عر. 11
إلالتمةد طاإلئا  ح ةئو     إل   قوةاو  ومكاف الو  12

  عإلح  إلوقع)  إلو عف
  

   إلواغو  يف إلوتعة ل  إليفة  إلوعما يف إلوعقت إل  د وع. 11
   إليمتمةو  كا  اةئا إلوعما  غة تع. 16
   اوةد) ل ر إلو ميقاإلطو  يف الممو  إلوتقع . 17
يمح د  يد ى يمئمد   حد إل  إلوعمدا يد  يدومم   10

 إلوعةيمني.
  

 مددددا إلوتقدددددع  صدددددف  إلملوةديددددد   إل ادددددو وو  إلوعمموددددد  ي  15
 إلو ف  إلضيعي .

  

 الاض  تدةئل إلوعمدا  ادةظو  الةوود   هبد ف ادةو  عود إل   20
 الو ري   ة   يي 

  

إلوتأعد  يددو صدا    دداإلءإل  إلوعمدا  اددت  إلو طاإلئددا  23
 إلوواث إلوعمم .

  

إل قدددددعو ودددددوس  يددددد  حكعيوددددد   تعصدددددوةتع غدددددر يم يددددد   22
 إلوتنفو .

  

يع دددددددعجت إلوتقدددددددع  م   عددددددد   إل ددددددد   قة دددددددا ومقودددددددةس  21
  إلوت نوف.

  

إلوياض يو تقع  إلادإلء إلعدإلل  مع إلض ي   إل ووا يف  22
 إلوعما

  

  دددد    ددددل ياإلقودددد  دإلامودددد     يدددد  ري ددددعإلجت  حمتددددع    21
  إلعدإلليددددددددد  إلوتقددددددددةليا إلوعإل دددددددد  تقدددددددد ميية ومماددددددددتع 

 إل  تمف .
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    دإلل) إل اع  إلعالمي   و ). 26
   منةو  صاوف  يعيو   ع ) وية  الو إلوويفعو . 27
منددددةك  يددددة  حةادددد   يا ددددعط خبددددال إل رت ددددت  وكددددا  20

 صاف .
  

ريشدددددددة  تعإل ددددددد  اددددددد إلء يف جمدددددددة  إلومعوددددددد  يف إل اإلعددددددد   25
 إلعالميو  وتاموا يوةل   إلوويفعو .

  

    إل اع  وفرت) طعيم .يام  رب إلووقةء يف 10
ح دددددا  ياعددددد   الميددددد  يف  يفعوددددد  ادددددة ق   عدددددةل يف  13

 ياتعى إل اع  إلملةرب.
  

 مودددددت يعددددد   يدددددة  إلملةاددددد  إل مدددددع   إلادددددت  يع  12
 الو إلجمل ء    إل اإلع  إلعالمي . الع ة  

  

إل اعدد  إلعالميدد  ت يعدد  يددود   ةوفدد   الميودد  حوعيدد   11
 إليت ةي .يف ةا إلوتيفعل إلوتكنعوع    ايعو  

  

إلحتكةل  ث إل وةل   يو قوا قنعإل  ل  و  ظ ةئو   12
حمددد د) يدددووا المدددك د ل إل اعددد  إلعالميددد  إلوددد   يوديدددع 

 إلال.

  

   إل اع  إلعالمي  يقول يومتا صاف   ع  إل وةلإل). 11

 ( الفقرات الساقطة يف متييز الفقرات6امللحق)
 إل عل إلوفقا)  
 إلوت يفوال ي  يو إل مع .يعق  إل اع  إلعالمي  قا  3
ياإلالدددددة) إلوادددددقف إلوددددد ي  ومعمدددددا يلودددددث تكدددددعل ادددددةالة  إلوعمدددددا يف يادددددتعى طةقددددد   2

 إلوعةيمني.
 إلوت يفوال

تددعظا إل ا  دد  يف إلوعمددا  عإل يدد  إل تيددرإل  د ل إلملة دد      حدد إلاي تيوددرإل   عمايدد   1
 يف إلهلوكا إلوتن وم .

 إلوت يفوال

 إلوتن ول ومماع .تع وع عةظ  إلضيعد وتاقوا إلام إلف إل  د)  2
 إلوتن ول  دإلل) إل اع  إلعالمي   و ). 1
 إلوتن ول منةك  ية  حةا   يا عط خبال إل رت ت  وكا صاف . 6
 إلوتن ول يام  رب إلووقةء يف إل اع  وفرت) طعيم . 7
إل اعددد  إلعالميددد  ت يعددد  يدددود   ةوفددد   الميوددد  حوعيددد  يف ةدددا إلوتيفدددعل إلوتكنعودددع    0

  ايعو  إليت ةي .
  ولإلوتن

 إلوتن ول تعايف ريم إلف إلوعما  ع عر. 5
 إلوتقع  إلواغو  يف إلوتعة ل  إليفة  إلوعما يف إلوعقت إل  د وع. 30
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 إلوتقع  يمح   ي ى يمئم   ح إل  إلوعما ي  يومم  إلوعةيمني. 33
 إلوتقع  الو ري   ة   يي . الاض  تةئل إلوعما  افةظو  الةوو   يي ف اةو  عو إل   32
 إلوتقع   ي  حكعيو   تعصوةتع غر يم ي  إلوتنفو . إل قعو ووس 31
 إلوتقع  يع عجت إلوتقع  م   ع   إل    قة ا ومقوةس  إلوت نوف. 32

 ( املقياس يف صورته النهائية3امللحق)  
  ال هللا إلوامحو إلواحول

 م/ مقياس تقييم بعض املهام اإلدارية ملراكز اإلعالم يف املنافسات الرايضية
 .....................................ري عم ة  يفعو  ....

 إل رتو  ----------------------------------إلواو  
 ----------------------------إلو ف  

  و  طوو ا
عالدمو  تقودول  عدض إل يدةو إلعدإلليد   اإلعد  إل      ني ريي يكل إل قوةس إلخلةص  إلو   مت  ال إلد  يو قوا إلووةحث وم لإلا  إل عادعي    

يف إل نةظاددة  إلوا  ددو  . لإل ددني إلع ة دد  المددك ظقدداإل  إل ددة ل إل اظقدد  طوددة  ع دد  الميدد   /  يف إلملقددا إل نةادد  ع ددة تكل شددةعايو 
 تعة  كل يعنة ا ي  ومواث إلوعمم  ي  إلوتق يا.

 املقياس يف صورته النهائية
 هل يتوفر يف املركز اإلعالمي ما أييت:

 عم  عل إلوفقا)  
   تعايفو  اةص    اتفو يو يو إل اع . يفةقة   3
إلا يددددد ) إلوكيا ئوددددد   إليوكرت  وددددد  إل ادددددت  ي  يف إل اعددددد   2

 مإل  صمحو   و ).
  

   إل اع  ي  ل لاةئا  اوةلي  يعيو   ع ا يو وي . 1
إل اعددددد  مودددددأ عدددددةدل يومدددددا عصددددد إلل  اددددداإل  يعيوددددد  الدددددو  2

 إلوويفعو .
  

   معما.إل نةخ إلونفا  دإلاا إل اع  يمئل و 1
 إلوعددددةيمعل يف إل اعدددد  يمت يددددعل  وقعإلالدددد  إلودددديت  كددددل اددددرإل   6

 يو قوا إلعدإلل) إلوعموة ومماع . إلوعما  إل  د) ياوقة  
  

إل اعددددد  إلادددددتعةل ددإلليدددددني الممدددددعإل يف ياإلعددددد  إلعالدددددمو ممدددددو  7
 يتمتععل خب إل  يفةر اة ق .

  

  إل اع  يمتد و مبعدةير   ادةء إل اإلعد  إلعالميود  يف إلوويفدعي 0
 إلوعة و .

  

   منةو  صاوف  يعيو   ع ) وية  الو إلوويفعو . 5
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تدددعظر إل عمعيدددة   إلعح دددةئوة   إلووودددةي  إلوكةظوددد  الدددو  30
إلوويفددددددعي  إلواددددددة ق   إلوويفعودددددد  إلملةوودددددد  يف  طددددددةل  حدددددد ) 

 يعمعية  إل اع .

  

إل اعدددد   ظددددا يددددعإلد  الميودددد  يرتمجدددد  الددددو إل عددددةت إلمل ددددةلي   33
  إلوا  و  وموم .

  

تددددميف تدددد إلاا إلاالمددددة   ياإلالددددة)  ريل يكددددعل عددددا المددددا  32
 يكما وآلاا.

  

إلهلو ددددد  إلعدإلليددددد  إل اع يددددد  هلدددددة إلوقددددد ل) إلوفنوددددد  المدددددك صدددددوةغ   31
 إلخليفال  إلختةد إلوقاإللإل .

  

ينيفقددد  إلت دددةي  جميددد ) يلةددداإل  مدددةتف ظاديددد    يدددة   32
 ظةعس.

  

  عد غاظ  يعتم  جمي )   ةء  إلوكيا ء   ية  إلوت دعيا  31
    ا ي  ت عيا  إلاتناةخ .ISDNمك   إلوا

  

     عد شةشة  تمف يعل  ياةم  ظو يع. 36
   ينيفق   يفة   المي  دإلئم   قة م  ومتيور. 37
   يتا  يكتي  عةف  إلي ةد إلو  رب ومعو . 30
   يكت  ري  يتا  يكة  ومااعةء إلوتةةليني إلواموني. 35
   ع  إلعالمي .يتا  وماإلح  ومماتفو يو يو إل ا  20
     عد  شاإلف ظةالا  حقوق  المك الما إلاظاإلد. 23
  ي   طةل الما إلعدإللإل   إلاقاةو إل  تمف    اع  إلويت  22

 وتاقوا ريم إلف إل اع . تعما يعة  
  

تقاول إلوعإل وة   ني إلوعةيمني يف إل اعد  وتاقودا إلوكفدةء)  21
  إلضعد)  إلوتمو .

  

و  يلودددث تكددعل ادددميف  إلوفددداد تكددةظو إلوادددميف  يدد  إل ادددو و 22
  ق ل إلوعإل   إل ان   ووع.

  

 قودددددددا إليت دددددددة  إلوفةالدددددددا ضموددددددد  إل ادددددددتيمني يف إل اعددددددد   21
 و مةل إل اوة و  إلوعما.

  

إل اعدد  المددك إلت ددة  يوةشددا  ياددتما يدد   اددةئا إلعالددمو  26
و ددمةل  صددع  رياوددةل إلوويفعودد  اعدد  الدد د يددو إلضميددعل 

  يف عا ري قة  إلووعو.

  

   مبرتمجددني وتادديوا ييمدد  إل اددتفو يو يددو إل اعدد  إلياددتعة 27
 يو إلعالميوني  إل  ل ني  إلووةح ني إلوعإلظ يو    إلوويفعو .

  

  ددددعد يم ددددقة  اةصدددد   وويفعودددد  يف إليددددةعو خمتمفدددد  يف  20
إل  يندددد  إل  ددددوف  ومويفعودددد   يف إل مالدددد  إلودددديت تقددددةو ظعقيددددة 
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 إل وةل  .
إل اإلعد  إلعالميود  إلشة  تعإل د  اد إلء يف جمدة  إلومعود  يف  10

 وتاموا يوةل   إلوويفعو .
  

  موددت يعدد   يددة  إلملةادد  إل مددع   إلاددت  يع الع ددة   13
 الو إلجمل ء    إل اع  إلعالمي .

  

إل اعدددددد  إلوإلالميدددددد  يقددددددول يددددددومتا صدددددداف   عدددددد  إلواددددددوةل  12
 ومم ل ني.

  

إلحتكدددةل  دددث إل ودددةل   يدددووا المدددك د ل إل اعددد  إلعالميددد   11
 إلو   يوديع إلال.

  

     ي  إل عةير إلويت تقوس الموية إلوعما. 12
إلالتمددةد طاإلئدددا  ح دددةئو    ددد إل   قوةادددو  ومكادددف الدددو  11

  عإلح  إلوقع)  إلو عف.
  

   إليمتمةو  كا  اةئا إلوعما  غة تع. 16
   اوةد) ل ر إلو ميقاإلطو  يف الممو  إلوتقع . 17
ف   صدف  إلملوةديدد   إل ادو وو  إلوعممود  ي إلو ددع  مدا إلوتقد 10

 إلضيعي 
  

إلوتأعدددد  يددددو صددددا    دددداإلءإل  إلوعمددددا  اددددت  إلو طاإلئددددا  15
 إلوواث إلوعمم .

  

إلويددداض يدددو تقدددع  إلادإلء إلعدإلل  مدددع إلض يددد   إل دددووا يف  20
 إلوعما.

  

      ل ياإلقو  دإلامو     ي  ري عإلجت  حمتدع   إلوتقدةليا  23
 إلوعإل   تق ميية ومماتع   إلعدإللي  إل  تمف .
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