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 ملخص
تشثيي(  لثبع  ، البعث ، اول الصحف السورية اليومية )الثورةرصد تن إىلهدفت هذه الدراسة  

هثثو رور الصثثحافة السثثورية  معيفثة مثثا إىلو  خثث ل يليثض مضثثذو  هثثذه الصثثحف مثث( قضثايا الفوولثثة، 
ولويثثثاذ هثثثثذه الصثثثثحف و ثثثث  أ نثثثثدة أذا كثثثثا  مثثثث(  ثثثثذ( إهثثثثذه الاضثثثثايا، وفيذثثثا  حثثثثوليف التوعيثثثة 

  وقثثثد اعتذثثثدذ الدراسثثثة اومشثثث  ه اة وقضثثثاياهإع ميثثثة وا ثثثحة وهارفثثثة تتعلثثثط وو ثثثوعاذ الفوولثثث
 املنهج الوصوي التحليلي باستخدام أراة يليض املضذو   

املناسثثثثبة )الت ثثثثياراذ، والنسثثثث   حصثثثثا يةإلاذ اختبثثثثار يليثثثثض البيامتثثثثاذ م اسثثثثتخدام اا وبغيثثثثة 
ولة قثد أ  اهتذام الصحف باضايا الفو إىل   وتوصلت الدراسة Anova ،Scheffe ،T.Test املئوية،
  هنثثثال العديثثثد مثثث( الاضثثثايا إكثثثثي مثثث( ذح قبثثثض حيثث  أول ثثث(  ،روثثثا لثثثيت باملسثثثتو  املفلثثو تزايثثد 

متثث  أ مل ت ثث( مو ثثورة مثث( قبثثض، ويي ثث  ذلثث  كلثث  إا شثث  ذ الثثح أصثثبحت تفثثي  يف الصثثحفوامل
يف  اأطوثثالمعظثثه هثثذه املشثث  ذ الثثح يعثثا  منهثثا  ت ثث(مل  ةزمثثة الثثح اثثي يثثا اربيبثثة سثثوريوقبثثض اأ

 ال  ئثثو ، اأطوثثال)هه باملنازعثثاذ اريبيثثة، إشثثياك، وخصوصثثاا اسثثتغ  ه يف أوقثثاذ ارثثي  و ةسثثوري
كذثا الدراسثة،  هثذه ذلث  مث( املشث  ذ الثح م تناو ثا يف فصثول  إىلومثا  ، العنف والتشير      اخل

ض هثثثذه غيثثثا  بيمتثثثامج وا ثثث  لثثثد  بعثثث  الصثثثحف اليوميثثثة يف تغفيثثثة مثثثث إىلمتتثثثا ج الدراسثثثة  أشثثارذ
اأكث  ملثثض هثذ  ااهتذثاممث( يعفثي  باملاابثض كثا  هنثال مث( الصثحف كصثحيوة الثثورة مثث ا  الاضايا،

أ  الاضثثثثايا التعليذيثثثثة وال بويثثثثة   إىلاسثثثثة أيضثثثثاا ر وأشثثثثارذ متتثثثثا ج الد ،تو ههثثثثا اإلع مثثثثيالاضثثثثايا يف 
تثض امليتبثة اأوىل بث  ي وغريهثا، فتتثا  املثدارو وريثاأل اأطوثال واامتحامتثاذكاملو وعاذ املتعلاثة با

مث الصثثحية، فاأربيثثة والونيثثة ومثث(  اا تذاعيثثةقضثثايا الفوولثثة لثثد  الصثثحف الثثث ل، تليهثثا الاضثثايا 
 ااقتصثثثاريةوأخثثثرياا تثثثضا الاضثثثايا  لألطوثثثالبعثثثدها  ثثثاضذ الاضثثثايا واملسثثثا ض املتعلاثثثة بثثثاأمور اأمنيثثثة 

 ك ض   والنوسية والييا ية لتحتض امليات  اأخرية ب  الاضايا
ومجعيثثثثاذ نشثثثثاطاذ متسسثثثثاذ كذثثثثا بينثثثثت الدراسثثثثة أ  الصثثثثحف أعفثثثثت اهتذامثثثثاا خاصثثثثاا ل 

السثثثثورية للتنذيثثثثة يف تغفيتهثثثثا لاضثثثثايا  ةمسثثثثار، اأمامتثثثث، قثثثثي  اأطوثثثثالمثثثثثض  ح وميثثثثة وغثثثثري ح وميثثثثة
الفوولثثة، واسثثتف ص الصثثحيوة بثثذاها، أكثثثي مثث( تغفيتهثثا لثثوزاراذ الدولثثة واملنظذثثاذ الدوليثثة، وهيئثثة 

 اأسية  شتو  
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أمتثثث  مثثث( بثثث  الصثثثحف الثثثث ل كامتثثثت صثثثحيوة تشثثثيي( هثثثي  إىلكذثثثا أشثثثارذ متتثثثا ج الدراسثثثة  
، وإعثثثارة تضهيثثثض  ال  ئثثث اأطوثثثالالسثثثباقة يف طيحهثثثا للاضثثثايا اأمنيثثثة الثثثح  ثثث  الفوثثثض كذو ثثثوص 

 بينذثا توثيرذ كثض مث( صثحيوح تشثيي( والثثورة يف صثوحاها، الثب ربو ث  الضثحايا املتثضييي(  اأطوال
 م( قبض اجملذوعاذ املسلحة  اأطوال إشيالو  اأطواللتعيأل لظاهية جتنيد با

يثث ض مو ثوعاذ الفوولثثة مث( قضثثايا ومشث  ذ أ يثثة إ إىلوأوصثت الدراسثة بثثدعوة الصثحف  
الثثثح يتثثثض  ااقتصثثثارية امتثثث  املو ثثثوعاذ السياسثثثية و  إىل تو هاهثثثا وسياسثثثاهاوأولويثثثة أكثثث   ثثثذ( 

متشثثفة الصثثحف السثثورية لتشثثذض كثثض الاضثثايا واراثثو  واملشثث  ذ الثثح الصثثوحاذ اأوىل، توسثثي  أ
  واق حت ما يلي:    الفوولة يف الب ر والح تتيي يف التنذية 

  صي  صحف خاصة بالفوولة أو م حط عدرية  
  جتاه هذه الاضايا  اجلذهور تزويد الصحف وعلوماذ وحاا ط ع( واق  الفوولة ليف  وعي 
  باضثثثايا  ااهتذثثثامعلثثث  اجلذهثثثور وغريهثثثا لتشثثث ي   اإلعثثث مخثثث ل وسثثثا ض مثثث( يثثثة عو محثثث ذ التإ ثثثياض

 الفوولة 
  لصثثثحف فيذثثثا فثثث  الفوولثثثة تعثثثيأل مثثث( خ لثثث  كثثثض اأمثثثور املتعلاثثثة وسثثثتابض ل صثثثي  ملحثثثط

 وحىت اأمور ارياتية اليومية  ه  اأطوال
  معظثثهشثث ض أكثث  كثثو  العاليثثة ب ااسثثتذااذعلثث   ااعتذثثاريسثث  أسثثلو  ةاطبثثة اجلذهثثور و 

 الاياض م( املثاو  
   ابت ثثثار أسثثثالي   ديثثثدة يف طثثثي  املوا ثثثي  ارياتيثثثة الثثثح  ثثث  الفوولثثثة وعثثثدم اقتصثثثار املضثثثام

 ملش  ذ فاط االصحوية عل  سير 
  يف تزويد اجلذهور باملعلوماذ حول قضايا الفوولة  اأخي اجلذاهريح  ااتصالرراسة رور وسا ض 
 عه اجلهثثور يف السثثعي  ثثو والتثثدخ ذ الثثح تسثثاعد وتثثد ااسثث اتي ياذو ثث  ولويثثاذ و يديثثد اأ

علثثث  مسثثثتو  الافثثثاص الصثثثحي  اأطوثثثاليسثثث  متوعيثثثة حيثثثاة  إىل تسثثثع هثثثدال الثثثح يايثثثط اأ
  الصحية  ه اليعايةو 



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

 امللخص 

  ت

  و ثث  اجتاهثثاذ وأولويثثاذ طويلثثة اأ ثثض مو هثثة لتحايثثط النتثثا ج )مثثاذا متوعثثض  لصثثحة الفوثثض وثثا
الي يسثية )كيويثة  تها فض ا ع( التعيل عل  ااس اتي ياذئوارر الح مي ( للافي تعبم  امل يتواضم
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 وال بويثثثثثة والتعليذيثثثثثة الصثثثثحية للاضثثثثثايا  الوثثثثثيو  اجتثثثثاه ملعيفثثثثثة Scheffe اختبثثثثثار متتثثثثا ج يبثثثثث   1)  ثثثثدول
 721                                                                                واا تذاعية

  ثث  الثثح  واإلجيابيثة السثثلبية الاضثاياو  املباشثثية وغثري املباشثثية الاضثثايا عثيأل تثثوزص متسث  يبثث   1)  ثدول
 777                                        الثورة البع ، تشيي(،) اليومية السورية الصحف يف الفوض

 772                        السورية للصحف تبعاا  املباشية وغري املباشية الاضايا طي  متس   1)  دول

 773         الث ل للصحف تبعاا  املباشية وغري املباشية الاضايا ب  املعنوية الويو  اختبار  72)  دول

 774                   املباشية ريوغ املباشية الاضايا ب  الويو  لتحديد Scheffe اختبار  77)  دول

 775     الث ل صحف يف واإلجيابية السلبية الاضايا ت يار أعدار وصوية إحصاضاذ يب   72)  دول

 776             الث ل للصحف تبعاا  واإلجيابية السلبية الاضايا ب  ملعنويةا الويو  اختبار  73)  دول

 776                                        اإلجيابية للاضايا الويو  لتحديد Scheffe  74)  دول

 الفوثض  ث  الثح الاضثايا عث(  لإلعث   املخصصثة باملسثاحة املتعلط عيأل توزص متس   يب  75)  دول
 771                                                                         الث ل الصحف يف

 الثثح الاضثثايا عثث(  لإلعثث   املخصصثثة باملسثثاحة حمثثور عثثيأل رثثااذ الوصثثوية اإلحصثثاضاذ  76)  ثثدول
 771                                  الثورة البع ، تشيي(،) اليومية السورية الصحف يف الفوض   

 722        البع  تشيي(، الثورة،) للصحف تبعاا  املعلنة املساحة ب  املعنوية الويو  اختبار  71)  دول

 727                                صوحة متصف مساحة يف الويو  لتحديد Scheffe  71)  دول



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

  ر

 فهرس احملتويات 

 الاضثايا عث(  اإلعث   يف املسثتخدمة اإلقناعيثة ااسثتذااذ املتعلثط الاضايا توزص متس  يب   71)  دول
 723                              الثورة البع ، تشيي(،) اليومية ريةالسو  الصحف يف الفوض    الح

 725الث ل الصحف يف اإلع متية ااستذااذ قضايا ت يار أعدار وصوية إحصاضاذ يب   22)  دول

 726 البع  تشيي(، الثورة،) للصحف تبعاا  اإلع متية ااستذااذ ب  املعنوية الويو  اختبار  27)  دول

 726                      والعا متية العاطوية الاضايا يف الويو  لتحديد Scheffe اختبار  22)  دول

 721                      املدروسة الصحف حس  وت يارها اجلغيافية املناطط متس  يب   23)  دول

 721      البع  (،تشيي الثورة،) صحف يف اجلغيافية املنفاة ت يار أعدار وصوية إحصاضاذ يب   24)  دول

 732       البع  تشيي(، الثورة،) للصحف تبعاا  اجلغيافية املنفاة ب  املعنوية الويو  اختبار  25)  دول

 737                               العاصذة منفاة يف الويو  لتحديد Scheffe اختبار  26)  دول

 737                                 العاملية املناطط يف الويو  لتحديد Scheffe اختبار  21)  دول

 737                                 العيبية املناطط يف الويو  لتحديد Scheffe اختبار  21)  دول

 732         الث ل الصحف لد  املستخدم الصحوي بالنذط املتعلاة الاضايا توزص متس   21)  دول

 734     البع  تشيي(، الثورة،) صحف يف الصحوي النذط ت يار أعدار وصوية إحصاضاذ ب ي  32)  دول
 736       البع  تشيي(، الثورة،) للصحف تبعا الصحوي النذط ب  املعنوية الويو  اختبار  37)  دول

 736                                    الصحوي التحايط يف الويو  لتحديد scheffe  32)  دول

 731   عنها املعلنة أو لإلع   الداعذة اجلهة حس  الفوولة قضايا عيأل توزص متس  يب   33)  دول

 املعلنثثة أو لإلعث   الداعذثثة اجلهثة حسثث   الفوولثة قضثايا لت ثثيارذ وصثوية إحصثثاضاذ يبث   34)  ثدول
 742                                                                     الث ل الصحف يف عن 

 747       الثورة البع ، تشيي(،) للصحف تبعا لإلع   الداعذة اجلهة ب  عنويةامل الويو  اختبار  35)  دول
 742                            الدولة وزاراذ  هة يف الويو  لتحديد Scheffe اختبار  36)  دول

 742                        ذاها الصحيوة استف ص يف الويو  لتحديد scheffe اختبار  31)  دول

  ح وميثثة وغثثري ح وميثة) ومجعيثثاذ متسسثاذ   هثثة يف الوثثيو  لتحديثد Scheffea اختبثثار  31)  ثدول
 743                                             للتنذية السورية اأمامت  مسار، اأطوال، قي  مجعية)

 745        الث ل الصحف يف املفيوحة اأمنية والاضايا  الفوض حباو  املتعلاة الاضايا توزص متس  يب   31)  دول



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

  ز

 فهرس احملتويات 

 الصثحف يف املفيوحثة  اأمنيثة والاضايا الفوض حاو  ت يار أعدار وصوية إحصاضاذ يب   42)  دول
 741                                                                       الثورة البع ، تشيي(،)

 تشثيي(،) لصثحفل تبعثاا   املفيوحثة اأمنيثة والاضثايا الفوض حاو  ب  املعنوية الويو  اختبار  47)  دول
 741                                                                               الثورة البع ،

 752                                 ال  ئ  اأطوال فيو  لتحديد Scheffea اختبار  42)  دول

 757                      الضحايا اأطوال تضهيض إعارة فيو  لتحديد Scheffea اختبار  43)  دول

  الصثثثثثحي، الفثثثثثاب  ذاذ ااقتصثثثثثارية بالاضثثثثثايا املتعلاثثثثثة الاضثثثثثايا عثثثثثيأل تثثثثثوزص متسثثثثث  يبثثثثث   44)  ثثثثثدول
 753                                           الصحف يف املفيوحة ال بوح الفاب  ذاذ ااقتصارية

 755       البع  تشيي(، الثورة،) صحف يف ااقتصارية الاضايا لت يارذ وصوية إحصاضاذ يب   45)  دول
 751  البع  تشيي(، الثورة،) للصحف تبعاا  وحةاملفي  ااقتصارية الاضايا ب  املعنوية الويو  اختبار  46)  دول
 751                املدرسية املستلزماذ أسعار جمال يف الويو  لتحديد Scheffe اختبار  41)  دول

 751                       الغذا ية املوار أسعار جمال يف الويو  لتحديد Scheffe اختبار  41)  دول

 751           ااقتصارح اإلطار خارج موا ي  جمال يف الويو  لتحديد Scheffe اختبار  41)  دول

 762     الصحف يف املفيوحة وال بوية اا تذاعية والاضايا الفوض حاو  توزص متس  يب   52)  دول

 يف  املفيوحثة وال بويثة اا تذاعيثة والاضثايا الفوثض حاثو  لت ثيارذ وصثوية إحصثاضاذ يبث   57)  دول
 762                                                              البع  تشيي(، الثورة،) الصحف

 يف املفيوحثثثثة  وال بويثثثثة اا تذاعيثثثثة والاضثثثثايا الفوثثثثض حاثثثثو  بثثثث  املعنويثثثثة الوثثثثيو  اختبثثثثار  52)  ثثثثدول
 764                                                              البع  تشيي(، الثورة،) الصحف

 764                   املعاق  اأطوال حاو  جمال يف الويو  لتحديد Scheffe اختبار  53)  دول

 765                    اأطوال وعذالة التشير جمال يف الويو  لتحديد scheffe اختبار  54)  دول

 765                اأطوال  د املو   العنف جمال يف الويو  لتحديد Scheffe اختبار  55)  دول

 766          /أمتوفا اختبار/هيللش تبعاا  املفيوحة الاضايا يف اإلحصا ية الويو  رااذ يب   56)  دول

 761              واأربية الونية وال بوية، التعليذية الصحية،) للاضايا الويو   هة اختبار  51)  دول

 761                 الث ل الصحف يف املفيوحة للاضايا املعنوية الدالة و مست اختبار  51)  دول
 



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

  س

 فهرس احملتويات 

 فهرس األشكال
 

 725                                الث ل الصحف يف وررذ كذا الاضايا توزي  متس   7) الش ض

 الفوثض  ث  الح اإلجيابيةو  السلبية والاضايا املباشية، وغري املباشية الاضايا عيأل توزص متس   2) الش ض
 777                                                                         الث ل الصحف يف

 الصثحف يف الفوثض  ث  الثح الاضثايا عث( عث  لإل املخصصثة باملسثاحة املتعلثط عثيأل تثوزص  3) الش ض
 771                                                         الثورة البع ، تشيي(،: اليومية السورية

 الاضثثايا عثث( عثث  اإل يف املسثثتخدمة قناعيثثةاإل ااسثثتذااذ املتعلثثط الاضثثايا تثثوزص متسثث  يبثث   4) الشثث ض
 723                              الثورة البع ، تشيي(،: اليومية السورية الصحف يف الفوض    الح

 721               اجلغيافية املنفاة حس  الفوولة باضايا املتعلاة الاضايا توزص متس  يب   5) الش ض

 733          الث ل الصحف لد  املستخدم الصحوي بالنذط املتعلاة الاضايا توزص متس   6) الش ض

 731           عنها املعلن  أو لإلع   الداعذة اجلهة حس  الفوولة قضايا توزص متس  يب   1) الش ض

 الصثثثحف يف املفيوحثثثة السياسثثثية والاضثثثايا الفوثثثض حباثثثو  املتعلاثثثة الاضثثثايا تثثثوزص متسثثث  يبثثث   1) الشثثث ض
 746                                                                                     الث ل

 ااقتصارية الصحي، الفاب  ذاذ ااقتصارية ابالاضاي املتعلاة الاضايا عيأل توزص متس  يب   1) الش ض
 753                                                     الصحف يف املفيوحة ال بوح الفاب  ذاذ

 762    الصحف يف املفيوحة وال بوية ةياا تذاع والاضايا الفوض حاو  توزص متس  يب   72) الش ض

 

 
 
 



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

 مقدمة 

  ش

 

 املقدمة

تعتثثث  الفوولثثثة مثثث( أهثثثه املياحثثثض الثثثح ميثثثي يثثثا اإلمتسثثثا  فهثثثي أسثثثاو تشثثث يض كثثثثري مثثث(  
ومعارفثث  واجتاهاتثث  وقيذثث  ومبار ثث ، وباثثدر مثثا جيثثد الفوثثض يف تلثث  امليحلثثة مثث( رعايثثة معلوماتثث  

لثثح تلثثي تلثث  واهتذثثام مثث( قبثثض الاثثا ذ  علثث  تيبيتثث  باثثدر مثثا  اثثط مثث(  ثثو سثثليه يف املياحثثض ا
 املياحض كاملياهاة واليشد  

لاد كا  وا يزال الفوض حمثور اهتذثام مجيث  الشثعو  يف كثض العصثور بث  اسثتثناض، ومث(  
هنثثا امتفلثثط البحثث  ارثثار يف التعثثيل علثث  أهثثه قضثثايا وحاثثو  ومشثث  ذ الفوثثض مثث( خثث ل 

 الصحافة السورية اليومية ) تشيي( ، البع ، الثورة    
اأهدال والنتا ج املي وة م( الدراسة امتاسذت هثذه الدراسثة إىل جمذوعث   وللوصول إىل 

، أمثثا الوصثثض الثثثا  فاثثد اخثثت  ض اأول :اإلطثثار املنه ثثي للدراسثثةالوصثثمثث( الوصثثول تنثثاول 
قضثاياها يف حث  تنثاول الوصثض الثالث  وناقشة قضايا الفوولة مث( حيث  اأ يثة والواقث  وأبثيز 

وروره يف تشثث يض املعيفثثة باضثثايا الفوولثثة يف اجملتذثث   اجلذثثاهريح وهثثو ااتصثثال  مو ثثوعا هامثثاا 
 املعاصي 

 توصلت الدراسة إىل مجلة م( النتا ج أ ها: 
بينثثثت الدراسثثثة أ  صثثثحيوة الثثثثورة هثثثي اأكثثثثي طيحثثثاا لاضثثثايا الفوولثثثة، تليهثثثا تشثثثيي( مث   7

 البع  
نذط املسثتخدم يف ل كثرياا يف املو وعاذ املفيوحة وتواصثيلها،والتشايت الصحف الث   2

معاجلتهثثثثا واملنفاثثثثة الثثثثح تغفيهثثثثا ومصثثثثدر تزويثثثثد الصثثثثحيوة يثثثثا، بثثثثض وحثثثثىت اإلسثثثثتذااذ 
 اإلقناعية الح تستخدم إلقناص اجلذهور، والصوحاذ الح تنشي عليها املارة 

أعفثثت الصثثحف اهتذامثثاا خاصثثاا لنشثثاطاذ متسسثثاذ الدوليثثة ومجعيثثاذ )ح وميثثة وغثثري   3



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

 مقدمة 

  ص

متثثثثثث  السثثثثثثورية للتنذيثثثثثثة يف تغفيتهثثثثثثا لاضثثثثثثايا الفوولثثثثثثة ، ماأ، مسثثثثثثار، ا SOS ح وميثثثثثثة 
واسثثتف ص الصثثحيوة ذاهثثا ، أكثثثي مثث( تغفيتهثثا لثثوزاراذ الدولثثة واملنظذثثاذ الدوليثثة وهيئثثة 

   اأسيةشتو  
كثثثا  ملو ثثثوعاذ مثثثثض )اأطوثثثال ال  ئثثثو  ، وإعثثثارة تضهيثثثض الفوثثثال الضثثثحايا املتثثثضييي(   4

املسا ض واملو وعاذ اأمنية الح    الفوولة بالو   يف الب ر اإلهتذام اأك  م( ب  
وكامتت صحيوة تشيي( هي السباقة لذل ، بينذا توثيرذ كثض مث( صثحيوح تشثيي( والثثورة 

 يف صوحاها للتعيأل لظاهية الت نيد وإشيال اأطوال م( قبض اجملذوعاذ املسلحة 
  الصحف الث ل كا  أسعار املستلزماذ املدرسية وأسعار املوار الغذا ية صد  كبري ب  5

 فيذا ف  تغفيتها للذسا ض اإلقتصارية املتعلاة باضايا الفوولة 
مل تعفثثثي الصثثثحف مثثث( اأ يثثثة مثثثا ي وثثثي يف تغفيتهثثثا للذوا ثثثي  والاضثثثايا اإل تذاعيثثثة    6

، والتسثي  املدرسثثي مث  أ يثثة هثثذه كاإلسثتغ ل اجلنسثثي لألطوثال يف ظثثض اأزمثة السثثورية
  دوماا املو وعاذ إا أ  طيحها كا  مع
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 ثالثًا: أهداف الدراسة 
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 اإلطار املنهجي للدراسة الفصل األول 

 

الفصل األول 

اإلط 

 hار ا

2 

 
 ولاألالفصل 

 اإلطار املنهجي للدراسة

 

 :وتساؤالتها أواًل: مشكلة الّدراسة

ال بثثثثري سثثثثواضا مثثثث(  امتثثثث   ااهتذثثثثامبو ثثثثوعاذ ضثثثثايا الفوولثثثثة ومثثثثا يتصثثثثض يثثثثا مثثثث( مقيظثثثث   
تنذثثوح، لثثيت فاثثط ، أو مثث(  امتثث  املذارسثث  للعذثثض الةيثثاا تذاعالبثثاحث  يف ةتلثثف فثثيوص العلثثوم 

عل  املستو  احمللي للدول، وإ ا أيضاا عل  مستو  ا يئاذ الدولّية، متظياا أ ّية هثذه امليحلثة العذييّثة 
مثثثث( حيثثثثاة اإلمتسثثثثا ، والثثثثّح يتشثثثثّ ض فيهثثثثا اجلامتثثثث  اأساسثثثثي مثثثث( شخصثثثثيت ، وتنفبثثثث  فيهثثثثا املثثثثتيياذ 

مفلبثثثاا حضثثثارياا ياثثثاو مثثث(  اأطوثثثالب امااهتذثثثة، اأمثثثي الثثثذح  عثثثض اأسثثثيياجملتذعيّثثثة خاصثثثةا البيئيّثثثة و 
الفوثثض هثثو اللبنثثة اأوىل يف اجملتذثث  إ  أحسثث( و ثثعها بشثث ض ف  خ لثث  مثثد  تاثثدم اأمرثثه ويضثثيها

أعثثوام علثث  معامتثثاة الشثثع  السثثورح،  ةمثث( ي يثث اليثثوم وبعثثد مثثيور أكثثثي  متينثثاا سثثليه كثثا  البنثثاض العثثام 
 أصثب  مث( الضثيورح بثض وارتذثي أ  متثوليههو  ،بشث ض خثا  اأطوثالرمت هثذه اأزمثة بثالهثا علث  

خث ل مايزيثد عث(   اأطوثاليثار املثدمية علث  ال حمدور، للتخل  م( اآل ااهتذاماجلامت  اأك  م( 
 اأطوثثالاآل  واحثثدة مثث( أكثثثي اأمثثاك( خفثثورة علثث   أصثثبحت تعثثد ةي يثثة أعثثوام مثث( النثثزاص يف سثثوري

 يف حثط الشثع  السثورح اإلرهابيثةاارسثها اجملذوعثاذ  إمتسثامتية الثحال  اامتتهاكثاذيف العامل، بسثب  
حيثثثاهه، فاثثثدوا كثثثض  اأطوثثثالمثثث( ال اآلفاثثثد  واذخثثث ل هثثثذه السثثثن  خصوصثثثاا  اأطوثثثالو  عذومثثثاا 

فاثثثدوا  ،هه وأصثثثدقا ههإخثثثو   امتثثث  مثثث(  وامتثثث  طوثثثولتهه، مثثثنهه مثثث( فاثثثدوا مدارسثثثهه ومعلذثثثيهه،
بثثثض التعله واللعثث ، مثث( حاهثثه بثث اأطوثثال حيمثثت اأزمثثة العديثثد مثث(  ااسثثتايارمنثثاز ه وشثثعورهه ب

عي ثثثثة للوثثثثيا   بعضثثثثهه فيذثثثثا يثثثثته جتنيثثثثد بعضثثثثهه للاتثثثثال، أصثثثثب و العديثثثثد مثثثثنهه للعذثثثثض، وا ثثثثفيذ 
 والضياص  

تعلثثه الاثثياضة يف ميحلثثة ماقبثثض لثث  مي ثث( هثثا ويفالعذثثي بضكذلثث ،  هثثيلفوثثض لالنسثثبة أربعثثة أعثثوام ب 
مليحلثة الثامتويثثة، العثامل املثثري يف ا سث( املياهاثة ويثثدخضليصثب  يف  ه ثثو  هثا أ  اثثض ميحلثةاملدرسثة، ومي ن
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اجلامعيثثة،  ت رراسثثأيثثام يف أول بإجنثثازه طالثث   ثثامعي فخثثور  إىلأهنثثا مي ثث( أ  اثثثض ميحلثثة يولثث  كذثثا 
عثثثوام املا ثثثية اأطثثثول، اأ فاثثثد بثثثدذ تلثثث اربيبثثثة،  ةغثثثري أ  ذلثثث  كلثثث  ا ينفبثثثط علثثث  أطوثثثال سثثثوري

رر ثة أ   إىلأصثبحت طبيعيثة  لألطوثالبالنسثبة در ثة أ  جتيبثة النثزاص ل لبت معها الوادا  واليثضو، 
 حياهه ما قبض اري  صارذ ذكي  بعيدة 

ل ثثض ذال ال ثثه مثث( ابثثد مثث( و ثثور متافثثذة  ثثياة مثث( الوثثي  رذايثثة هثثذا اجليثثض الثثذح تعثثيأل  
السثثوري   اأطوثالدف  تلث  السثثنواذ ب ثض هيارهثثا السثلبية وامتع اسثاها علثث  اجملتذث ، تثثلوحشثية  إ  ا

ه املسثلوبة وإعثارة هه علث  اسث رار إم امتثاهلعلث  مث  كثض شثهي ميثي تتضثاضل قثدر عورة، و متافة ال  إىل
    بناض مستابلهه

سسثثثثاذ اجملتذعيثثثثة ( ت ثثثثاتف مجيثثثث  املت أمثثثثام هثثثثذا الواقثثثث  املييثثثثي الثثثثذح تعيشثثثثة الثثثثب ر، ابثثثثد مثثثث 
مثث(  اأطوثثالإلمتاثثاذ هثثتاض  ،وغريهثثا واملتسسثثاذ املدمتيثثة ةيثثاا تذاعيثثة والتعليذيثثة والصثثحية و اإلع م

  يف اجملتذثث   ومثث( بثث  هثثذه و يف املسثثتابض أفثثيار منت ثثمنثث  الضثثياص، بثثض إلمتاثثاذ  يثثض كامثثض سثثي و  
يف ظثثض هثثذه  يثثةاإلع مرور هثثذه املتسسثثاذ  ذثثافومنهثثا الصثثحافة  ،يثثةاإلع ماملتسسثثاذ املتسسثثاذ 

فالثثذح قثثد مثثي بثث   ؟ةاملسثثل  يف سثثوري ، وهثثض هثثذه املتسسثثاذ تيصثثد اأيثثار ال ارييثثة للصثثياص؟الظثثيول
تشثثثير    قتثثثض   عنثثثف   جتنيثثثد   خفثثثف  ) ة مل يشثثثهد لثثث  أطوثثثال العثثثامل مثثثثي ا أطوالنثثثا يف ظثثثض اأزمثثث

  ،    اأسثيحالوالدح والتو ث   اامتوصال   اأطوالجتنيد  العذالة   الزواج املب ي   الزواج الاسيح  
فئثة هشثة  يعثدو عة بتسليط الضوض عل  واق  أطوثال هض تاوم هذه املتسساذ ومنها الصحافة املفبو 

، وهثثثض  صثثث   ثثثه يف ؟هثثثض تيفثثث  السثثثتار علثثث  مثثثثض هثثثذه الاضثثثايا واملشثثث  ذ ،؟ومعي ثثثة للخفثثثي
متث  إالاثدر ال ثايف والث زم لنشثي الثوعي يثذه الاضثايا واملشث  ذ واراثو  أيضثاا، إذ  خففها وبياجمهثا

ت ثث  فعليثثاا يح ذالثث اأطوثثالعلثث   ل عتثثداضف الوثثورح الوقثث إىلا بثثد مثث( أ  تثثدار محلثثة واسثثعة هثثدل 
وهثثض  ع ميثثة؟إتثثدمري  يثثض بضكذلثث   هثثض قامثثت الصثثحافة بثثدورها كذتسسثثة  إىلمثث( حيثث  النتي ثثة 

 زمة الح تعيشها سورية ؟ وع ست واقعهه املييي يف ظض اأاأطوالسلفت الضوض عل  قضايا 
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رية اليومية )تشرين، البعـث، الثـور   الصحف السو  وهنا يبرز السؤال المركزي ما هو دور 
 في التعريف بقضايا الطفولة؟

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي مجموعه من التساؤالت الفرعية التالية: 
  ال بويثثثة والتعليذيثثثة، اأمنيثثثة      الثثثح  ثثث  الفوولثثثة الثثثح ااقتصثثثاريةمثثثا الاضثثثايا )الاضثثثايا ،

 تناولتها الصحف السورية اليومية؟
  ؟عا متية، ويةاإلقناعية املستخدمة إلقناص اجلذهور باضايا الفوولة )عاط تذااذااسما  
 م( هي أهه اجلهاذ الداعذة لاضايا الفوولة يف الصحف السورية اليومية ؟ 
 ما اأ اط الصحوية املتبعة يف الصحف فيذا ف  قضايا الفوولة ؟ 
 لفوولثة مث( حيث  )موقث  النشثي، اسثتخدام ما العناصي الّتيبوغيافّية املسثتخدمة يف إبثياز قضثايا ا

 لوا  ؟ اأالصور، العناوي(، 
 هض م( مش  ذ أو قضايا للفوولة مل تتناو ا الصحف اليمسية؟ 
 هض م( قضايا للفوولة يته ال كيز عليها يف الصحف رو  غريها؟ 
 ؟اأخي رر ة اهتذام الصحف ووا ي  الفوولة قياساا باملوا ي   ما 
 لصحف الث ل يف تناول قضايا الفوولة؟هض م( فيو  ب  ا 

 : أهمّية الّدراسة:ثانيًا

  ت ذ( أ ية الدراسة بشث ض عثام يف أهنثا تعثار أبثيز الاضثايا اخلاصثة بالفوولثة وقثد ت ثو  هثذه
    ح هته جبامت  م(  وامت  الفوولةوىل الاأالدراسة 

  جمثال متشثي املعيفثة يف العديثد يبتثت فعاليتهثا يف أرور الصحافة وأ يتها كوسيلة اتصال مجاهرييثة
  اجملتذعاذ م(
 فذيحلة الفوولثة هثي ميحلثة غثيز املوثاهيه واملبثارق والثاافثاذ اأساسثية،  ؛أ ّية قضايا الفوولة

حيثزاا كبثرياا حثول قضثايا الفوولثة  اأحبال توشغلم( قبض الباحث  اأك   ااهتذاموقد متالت 
 يف معظه الدراساذ ارديثة 
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 لّدراسة:: أهداف اثالثًا

 ما يلي: إىلهدل الدراسة بشايها العذلي والنظيح  
  اسثثثتنتا اذ بشثثثض  وظيوثثثة الصثثثحف كوسثثثا ض إع ميثثثة يف رصثثثد قضثثثايا الفوولثثثة  إىلالتوصثثثض

 م( قضايا اجملتذ   ةكواحد هاوجتسيد

  استنتا اذ بشض  الع قة ب  اهتذاماذ الصحف بثبع  الاضثايا وو ورهثا علث   إىلالتوصض
 أرأل الواق  

 تهاوطييا رر ة تناول قضايا الفوولةعيفة مد  و ور فيوقاذ ب  الصحف الث ل يف م  

  صياغة بع  املا حاذ بناضا عل  النتا ج الح ستتوصض إليها الدراسة 

 : الدراسات السابقة:رابعًا

 :والعربية الدراسات احمللية -1

 "عوقاتهــا المجتمعي ــةحقــوا الطفــل فــي التشــريعات الســوري ة وم" بعنثثوا  متثثاري( طوالثثو،رراسثثة  - أ
  2277 - 2272 امعة رمشط،  أطيوحة ما ستري،

سثثبا  الثثّح رفعثثت يثثذه الّدراسثثة حاثثو  الفوثثض يف التشثثييعاذ السثثوريّة والعوامثثض واأتناولثثت  
متخثذة مث( حثط الفوثض يف  ،اإلع متيثةوا هة الصدارة يف الاوامت  والتشثييعاذ وارذث ذ  إىلاراو  

مي ( تتّبع  ورصده وا فدم أغثياأل الّدراسثة يثدل إزالثة العوا ثط والعابثاذ أمثام  التعّله  وذ اا رراسياا 
 ساو املت  لبناض اجملتذ  وتّفوره ييسي اأ س  ظيوفهه، أ  يف ذل  استثذار  وي اأطوال

 :اآلتيةهدال يايط اأ إىلكذا وتيمي هذه الّدراسة  
  ةاو  الفوض العاملّية عل  حاو  الفوض يف سوريح اتواقيةالتعّيل عل  التضيرياذ الّح تيكتها  
  التعّيل عل  واق  حاو  الفوض يف اجلذهوريّة العيبّية السوريّة 
  التعّيل عل  التشييعاذ املتعّلاة حبط الفوض يف التعليه 
   التعّيل عل  املعوقاذ اجملتذعّية الّح تاف حا  ا رو  تفبيط هذا ارط بصورت  املثل 
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 بع  املاارباذ ماب  التشييعي واجملتذعثي فيذثا فثّ  حثط الفوثض يف  إىلالوصول ولة تاومي احم
 التعليه 

طالبثاا وطالبثة مث( اجملتذث   245اعتذدذ الّدراسة عل  املنهج الوصوي التحليلي ومشلت العّينثة  
 وطالبة وم اختيار العّينة بالفيياة العشوا ّية البسيفة  اا طالب 1724صلي الّذح بلغ اأ

ـــة فـــي تشـــكيل معـــار  الشـــبا  " سثثث وا  حسثثث ،ة رراسثثث -   دور الصـــحافة الســـورية اليومي
 "الجامعي تجاه بعض القضايا السكانية

  2272  امعة رمشط، ،أطيوحة ما ستري 

ول الصثثحف السثثثورية )الثثثورة، البعثث ، تشثثيي(  لثثبع  الاضثثثايا ارصثثد تنثث إىلهثثدفت الدراسثثة  
 خ ل يليض مضذو  هذه الصحف م( الس امتية 

رراسثة ميدامتيثة إ ياض ها، وذلث  بث الوعلي الذح ت ك  الصحف يف قيا يي املعييفتعيل عل  اأال 
 لاياو مستو  معيفة الاياض ببع  املعلوماذ واملتشياذ الس امتية الواررة يف الصحف 

هه يف رمثثثثج البعثثثثد لثثثثح ستتوصثثثثض إليهثثثثا الدراسثثثثة وثثثثا يسثثثثتثثثثا ج انو ثثثث  ما حثثثثاذ تتناسثثثث  وال 
 ية اإلع مذ الس ا  يف السياسا

تندرج هذه الدراسثة  ثذ( الدراسثاذ الوصثوية التحليليثة الثح تعتذثد املثنهج الوصثوي التحليلثي  
يف الدراسثثثثة، واسثثثثتخدمت طيياثثثثة يليثثثثض املضثثثثذو  )التحليثثثثض ال ذثثثثي  ليصثثثثد الاضثثثثايا السثثثث امتية يف 

اا يضثثثثأالصثثثثحف السثثثثورية اليوميثثثثة مثثثث( خثثثث ل اسثثثثتذارة يليثثثثض املضثثثثذو  ةصصثثثثة  ثثثثذا الغثثثثيأل، وم 
بالعينثثثثة لايثثثثاو املعثثثثارل الثثثثح طيحتهثثثثا الصثثثثحف جتثثثثاه الصثثثثحة  ياا تذثثثثاعاسثثثثتخدام طيياثثثثة املسثثثث  

شثثثي للاضثثثايا السثثث امتية، أ  يليثثثض املضثثثذو  أظهثثثي ال ثثثثري مثثث( الاضثثثايا الثثثح اورهثثثا كذت وحماإلجنابيثثثة 
 ميدامتياا  مجيعاا  تهام امتاذ الباح  رراسإتسذ   ا

الثح  –يف الصثحف الثث ل قيثد الدراسثة  – وار الصحويةجمتذ  الدراسة التحليلية هو مجي  امل 
خثثثثذ املثثثثوار الصثثثثحوية املنشثثثثورة يف هثثثثذا العثثثثام أ  وم 2277ولثثثثت الاضثثثثايا السثثثث امتية خثثثث ل العثثثثام اتن
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  2272  الدراسة امليدامتية يف العام الذح يلي ياض بش ض ماصور، إل

رمشثثثط عثثثدا ال ليثثثاذ الفبيثثثة فهثثثو الفثثث   الدارسثثث  يف  امعثثثة  أمثثثا جمتذثثث  الدراسثثثة امليدامتيثثثة 
يف منثاه هه  ةحياض م( كلية العلثوم، وم اسثتبعارهه أ  معظثه معلومثاذ املايثاو وارروقسه عله اأ

  الدراسية

طالثث  م مياعثثاة النثثوص والسثثنة الدراسثثية وال ليثثة الثثح يتوا ثثد  422ت ومتثثت عينثث  الدراسثثة مثث(  
 فيها الفال  عند اختيارها 

كثثثي طيحثاا للاضثثايا السثث امتية، تليهثثا الثثثورة مث ت صثثحيوة البعثث  هثثي اأامتثومث( متتثثا ج هثثذه الدراسثثة ك
 تشيي( 

يف املو ثثثوعاذ املفيوحثثثة وتواصثثثيلها والثثثنذط املسثثثتخدم يف  تشثثثايت الصثثثحف الثثثث ل كثثثثرياا  
الثح تسثثتخدم  ااسثتذااذمعاجلتهثا واملنفاثة الثح تغفيهثا ومصثدر تزويثد الصثثحيوة يثا، بثض وحثىت يف 

 والصوحاذ الح تنشي عليها املارة إلقناص اجلذهور 

وىل يف اهتذثثام مجيث  الصثثحف، تلتهثثا ا ثث  املثثيأة، مث بفالثثة امليتبثثة اأاإلجنابيثثة احتلثت الصثثحة  
 خرية وا  ية يف امليتبة اأ اأطوالوعذالة  اأميةعاقة، وكامتت م افحة الشبا ، مث رعاية ذوح اإل

املفيوحثثة يف الصثثحف، تلتهثثا اليعايثثة إلجنابيثثة اكامتثثت السثثيطامتاذ النسثثا ية يف صثثدارة الصثثحة  
 خرية سية ف ا  يف امليتبة اأما تنظيه اأأأيناض ارذض فاليعاية قبض الزواج، 

يف ال تيثثثثث   وىل، تلتهثثثثثاقثثثثثيوأل املثثثثثيأة الييويثثثثثة امليتبثثثثثة اأ ويديثثثثثداا  ااقتصثثثثثارحاحتثثثثثض التذ ثثثثث   
   السياسي فالذا اهتذت ب  الصحف العنف  د امليأة، أما التذ  ويديداا  ياا تذاعالتذ   

خاصثاا بنشثاطاذ ار ومثثة يف جمثال م افحثة البفالثثة، وغلبثت علثث   مثثاا اهتذاعفثت الصثحف أ 
عاقثثثة واملسثثثثن  اإلايا ول قضثثثاملعاجلثثثة اخل يثثثة العاطويثثثة يف تنثثثاتغلبثثثت   املعاجلثثثة التحاياثثثاذ الصثثثحوية

تفيقت الصثحف لله ثية الداخليثة، ومث   قلذا عل  حسا  املعاجلة العلذية  اأطوالمية وعذالة واأ
تغلث  اخلث  الصثحوي كذا اردي  ع( ا  ية غري الشيعية    تطيحها اخل ول لله ية اخلار ية جتنب
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كثثا  املنثثدوبو  واملياسثثلو  مصثثدر  تاييبثثاا، و ريات ثثاط الصثثحوية، وغابثثت اليسثثوم وال اري ثثعلثث  بثثاقي اأ
و ث  سثلو  املخثتلط واأتغلث  األ  غريهه، كذا ع ااعتذارساسي لصحوهه، وقلذا م التزويد اأ

املسثثتخدمة إلقنثثثاص الاثثارق باملضثثثام  السثث امتية كامتت للصثثثوحاذ الداخليثثة ارصثثثة  ااسثثتذااذيف 
 ضام  الس امتية عليها  املخرية وامل حط يف متشي وىل واأالعظذ  ماارمت  باأ

 "  لوحقوا الطف اإلعالم "سوس( عبد ارذيد رس  ، بعنوا رراسة  - ذ

  2221-2225 أطيوحة ما ستري،  امعة لبنا ، 

الدوليثثة  تواقيثثةل ومثثد  مااربتهثثا  اإلعثث ملتعييثثف بوسثثا ض ل هثثدفت الدراسثثة بشثث ض أساسثثي 
وسثا ض وبالتثار إعفثاض  ،راو  الفوض الح تضذنت إعفاض الفوثض حثط ارييثة يف إبثداض الثيأح والتعبثري

واكتسثثا  املعيفثثة والتفثثور، مثث  بيثثا   ااطثث صللتواصثثض و  وسثثيلةا اثثثض  باعتبارهثثاالفوثثض حاثث   اإلعثث م
 اإلعثثث م، وأيضثثثاا  ثثثيورة تشثثث ي  وسثثثا ض اإلعثثث ميثثثار السثثثلبية لوسثثثا ض  ثثثيورة محايثثثة الفوثثثض مثثث( اآل

منهثثا  سثثواضا  اإلعثث ميثثي ال بثثري لوسثثا ض مثث( بيثثا  اأ الدراسثثةنفلثثط ت  يف يسثث  صثثورة الفوثثض لإلسثثهام
يثثي سيسثثثاعد حاثثو  الفوثثض، وبالتثثار فثثإ  معيفثثة ذلثث  اأ يايثثطمتيثثة يف ل  و املاثثيوضة أو املي يثثة أو اإل

بالتثثار بيثثا  رور كثثض مثث( اجملتذثث  لسثثلبية رذايثثة الفوثثض مثث(  ثثيرها، و علثث  متاثثدها ويديثثد  وامتبهثثا ا
يثثثثثثة الثثثثثثح تثثثثثثزور الفوثثثثثثض بثثثثثثالعله واملعيفثثثثثثة اإلع مسثثثثثثية واملدرسثثثثثثة ومسثثثثثثتولياهه يف إعثثثثثثدار الثثثثثث امج واأ

 واملعلوماذ  

 يثثاذااتواقبوع قتهثثا  اإلعثث منهج اراثثوقي يف ظثثض اسثثتخدام أمثثثض لوسثثا ض م البحثث  املثثسثثتخدا 
 قليذية واحمللية رواذ الدولية واإلوالص ول الدولية، وبيا  أيي هذه الوسا ض م( خ ل اأ

أ  حييثثثثة  إىل توحاثثثثو  الفوثثثثض، وتوصثثثثل اإلع معثثثثدة إشثثثث الياذ تتعلثثثثط بثثثثالدراسثثثثة  تعاجلثثثث 
متسثثثا  وحمثثث  جلذيثثث  ارييثثثاذ الثثثح متثثثذرذ ا يئثثثاذ واملنظذثثثاذ حاثثثو  اإل حثثثط أساسثثثي مثثث( اإلعثثث م

 إىلمتسثثا  بدايثثةا مهذثثة للوصثثول عثث   العثثاملي راثثو  اإلاإل ةمثثه املتحثثدة متوسثثها  ثثا، معتثث  الدوليثثة واأ
ا إ اإلعث محط التعبري ع( اليأح وامتداراا ريية الو ي وممارسة هذه ارييثة والتعبثري عنهثا، ومثا وسثا ض 

( التثدخض يف شثثتومت ، وأ  عث راض وعثثزلإمتسثا  حثي ميتلثث  حييثة اعتنثا  اآل إىلتفبيااهثا للوصثثول  أحثد
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رو  تايثثد  اإلعثث مف ثثار وتلايهثثا وإذاعتهثثا وختلثثف وسثثا ض في لديثث  حييثثة التذثثاو املعلومثثاذ واأاتتثثو 
 ااجتثثاه، و قيثثور رو  ول ينثثارح حبييثثة ف ثثي واص  اأذ الدراسثثة أ  هنثثال اجتاهثثا ، وو ثثد  حبثثدور الدولثثة
ي ملصثثلحة اجملتذثث  الثثدور والثثداخلي علثث  السثثواض، فثث  اإلع مثثد النشثثاط يثث ثثيورة تاي إىلالثثثا  يثثدعو 

 ملتزماا وصاحل اجملتذ   اإلع مبد م( و ور  وابط جتعض 

 جنبية:األالدراسات  -2

 ية:املي ي، الت يبة الني ري  اإلع م، حاو  الفوض و 2221، اا تذاص جملة املنزل وعله دراسة - أ

Rasaq K ayode Awosola, Osakue Stevenson Omoera,"Child Rights and the 
Media: The Nigerian Experience"  

خ  التلوثثاز يف ت ثثوي( الثثوعي لثثد  العامثثة حثثول وبثثاأ اإلعثث مهثثذا البحثث  بدراسثثة أيثثي  قثثام 
 ااعتذثار  صثووفهه بوارثد مث( الوفيثاذ بث اأطوثالالدعوة رذاية حيثاة  إىل افة حاو  الفوض باإل

علثث  جتيبثثثة ح ومثثة أوريثثثدو احملليثثة لوايثثثة إيثثدو بني رييثثثا كدراسثثة  ثثثذه ارالثثة، حيثثث  م تاسثثيه تلثثث  
مشثثثثارل مثثثث( تلثثثث  املنثثثثاطط  222أربثثثث  منثثثثاطط أغثثثثياأل هثثثثذا البحثثثث ، وعليثثثث  م اختيثثثثار  إىل الوايثثثثة

للتحليثثثثثض  سثثثثثتبيامتاذاالثثثثث  املشثثثثثارك ، بعثثثثثدها خضثثثثثعت تلثثثثث  ع اسثثثثثتبيامتاذعشثثثثثوا ياا، مث م توزيثثثثث  
أ  التلوثاز بوصثو  وسثيلة مث( وسثا ض  ومتسث  الت ثيار البسثيط، بينثت الدراسثة ولعل   ثدا ااعتذارب

مثثور املتعلاثثثة التواصثثض يتذتثث  بإم امتيثثثة  ولثث  الايثثثام بنشثثي الثثثوعي حثثول حاثثو  الفوثثثض وغريهثثا مثثث( اأ
  موقثثف السثث ا  جتثثاه وتفثثورهه، ول ثث( تبثث  أيضثثاا بثثض  هثثذا الثثوعي ا يثثنع ت علثث اأطوثثالبتنذيثثة 

علثث  تلثث  النتثثا ج م اخلثثيوج بتوصثثياذ حثثول كيويثثة يسثث   يف تلثث  الباعثثة اجلغيافيثثة، وبنثثاضا  اأطوثثال
وارثثد مثث( الوفيثثاذ بثث   اأطوثثالسثثهام يف محايثثة حيثثاة املوقثثف الشثثعع العثثام جتثثاه حاثثو  الفوثثض واإل

اعتذثثثدذ هثثثذه الدراسثثثة علثثث    وتفثثثوييهه اأطوثثثال امتثثث  التوصثثثياذ املتعلاثثثة بتنذيثثثة  إىلصثثثووفهه 
يف تشثثث ي  ف ثثثية  اإلعثثث مرلثثثة الثثثح تشثثثهد علثثث  رور طيياثثثة املسثثث  ااست شثثثايف لتزويثثثد البحثثث  باأ

حاثو  الفوثثض ورر ثثة إ ا ثثا يف متي رييثثا، ولاثثد ارت ثثز هثثذا البحثث  علثث  إعثثدار اسثثتبيا  وتوزيعثث  علثث  
 ك  املشارك  وذل  للتوصض للذعلوماذ ال زمة م( خ ل إ اباذ املشار 
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 اختيثثارهه بعنايثثة مثث( املنثثثاطط مشثثارل م 222بلثثغ ح ثثه العينثثة الثثح اعتذثثدذ  ثثثذه الدراسثثة  
علثث  طيياثثة العينثثة العشثثوا ية الفبايثثة، حيثث  قثثام البثثاحثو  باختيثثار  سثث   ااعتذثثارربثث  وذلثث  باأ

 م( كض منفاة م( تل  املناطط وذل  بصورة عشوا ية  اا مشارك

املثثثنظه بااسثثثتبيا  للتوصثثثض لإل ابثثثاذ الثثثح أرىل يثثثا املشثثثاركو   اثلثثثت الوسثثثيلة الثثثح اعتذثثثدذ 
الذح قام الباحثو  بإعداره، ولاثد أيبتثت هثذه الوسثيلة  ثدارها يف السثابط وذلث  حينذثا اسثتخدمت 

شخا  الذي( يافنو  يف ح ومثة إيسثا  احملليثة الواقعثة يف الشثذال الشثيقي والثذي( ا تصثلهه م  اأ
تلث  الوايثة، وعليث  م  فية واملتلوة مث( يث ل حمفثاذ تلوزيومتيثة  ثذ(ااز املتو إشارة مجي  حمفاذ التلو

 ةيثثاا تذاعاملعلومثثاذ املتعلاثثة باخللويثثة  قسثثذ : الاسثثه )أ  يتفثثي  للبحثث  يف إىلااسثثتبيا  تاسثثيه 
علثث  متغثثرياذ رميوغيافيثثة، والاسثثه )   ويضثثه أسثثئلة ذاذ هنايثثاذ  والثاافيثثة للذشثثارك  وذلثث  بنثثاضا 

ة تعتذثثثد علثثث  هثثثدل هثثثذه الدراسثثثة، حيثثث  يفلثثث  مثثث( املشثثثارك  أ  يعثثث وا عثثث( هرا هثثثه مثثث( موتوحثثث
لسثثت " إىل، وصثثواا " ابثثاذ مثثا بثث  "متعثثهو  اإلاخثث ل يثث ل متاثثاط وفاثثاا ملايثثاو لي ثثيذ حبيثث  تثث  

 متضكداا" 

أربثثثثث  منثثثثثاطط وهثثثثثي: إي ينوا /أوليهثثثثثا، رينثثثثثغ روور/  إىلقثثثثثام البثثثثثاحثو  بتاسثثثثثيه وايثثثثثة أوريثثثثثدو  
 أح، سثثابيلي روور/سثثاكبومتبا روور، متيثثو بينثث /أورو ، وعليثث  اثثت كتابثثة أمسثثاض سثثا ي الشثثوارص  ثثي هر

بدقثثثة كذثثثا م تيقيذهثثثا أيضثثثاا، وا ثثثدل مثثث( ذلثثث  الايثثثام بعذليثثثة اختيثثثار مت ثثثاف  مثثث( مجيثثث  الشثثثوارص 
املتوا ثثثثدة يف كثثثثض منفاثثثثة مثثثث( تلثثثث  املنثثثثاطط، بعثثثثد ذلثثثث  م اختيثثثثار  سثثثثة شثثثثوارص بشثثثث ض عشثثثثوا ي 

أح بواقثث   سثثة شثثوارص مثث( كثثض  اا علثث  متظثثام الايعثثة والثثذح م وو بثث  يديثثد عشثثيي( شثثارع ارااعتذثثب
علثثث   اسثثثتبيامتاذعشثثثي إ ياض منفاثثثة للتعامثثثض معهثثثا واختيثثثار املشثثثارك  منهثثثا، وه ثثثذا قثثثام البثثثاحثو  بثثث

إ ثثثياض الاثثثاطن  يف الشثثثوارص الثثثح م اختيارهثثثا مثثث( كثثثض منفاثثثة، ولتسثثثهيض عذليثثثة تصثثثنيف الشثثثوارص و 
حصثثاض الثثذي( يعيفثثو  املنفاثثة  يثثداا ملثثا  ثثه مثث( تذثثد البثثاحثو  علثث  خثثدماذ مثثوظوي اإلاعتبيا  ااسثث

ة وكثض شثارص وكثض بنثاض باص طويض يف هذا اجملال، بعد ذل  قام الباحثو  بإ افة رقه رمزح ل ثض منفاث
مثثث(  واسثثث  اع ااسثثثتبيا  مثثثي الثثثذح سثثثهض عذليثثثة توزيثثث  فيثثث  علثثث  املشثثثارك ، اأااسثثثتبيا  م توزيثثث  

 الح م توزيعها  ااستبيامتاذاملشارك ، كذا زار م( رقة العذلية وذل  م  استعارة مجي  
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بلثثثغ عثثثدر املتثثثابع  لل متثثثامج املخصثثث  لاضثثثايا ا ثثثفهار  متثثثذكي مثثث( أهثثثه ماأظهيتثثث  الدراسثثثة، 
  ال متثامج يثتيي أ% مث( العينثة علث  1765وأكثد  ،% م( جمذوص العينثة 1665عل  التلواز  اأطوال

 جيابيثثاا إروراا  يثثترح  بينثثت الدراسثثة أيضثثا أ  التلوثثاز اأطوثثالرأح اجملتذثث  جتثثاه قضثثايا ا ثثفهار  علثث 
وأيضاا ييفث  التلوثاز مث(  ،اأطوالاخلاصة ب ةياا تذاعبالضغط عل  ار ومة لاومتنة سياساذ اليعاية 

  لألطوالو هة اليعاية الصحية امل هاخ ل بياجم  املو   ىسوية الوعي للذ تذ  حول متظام وبياجم

 اأطوثثالخاصثثة التلوثاز بتسثثليط الضثثوض علث  مشثثاكض و  اإلعثث مباخل صثة بينثثت الدراسثثة أ يثة  
 اأطوثثثاليسثثث  موقثثثف اجملتذثثث  جتثثثاه تفثثثويي يف  روراا  يثثثترحومثثث( خثثث ل بياجمثثث  املو هثثثة  ،وحاثثثوقهه

  وارواظ عليهه

 بعنوا : 2272ه   -متيوزي متد /   امعة ماسي  ،ةياا تذاععذال حب  ما ستري يف اأ -  

Who are Abusing our Children? 
An exploratory study on reflections on child abuse by media 
commentators 

 م( هي الوئاذ الح تتسب  يف إيذاض أطوالنا؟ 

  ي اإلع مم( قبض املعلا   اأطوالرراسة است شافية حول هيار استغ ل  

 شامتت للباحثة راميا ليسلي مري  

يثثثثذاض اجلسثثثثدح املفبثثثثوص حثثثثول مو ثثثثوص اإل اإلعثثثث مرراسثثثثة مثثثثا متشثثثثي يف  إىليهثثثثدل البحثثثث   
عذثدة يثة واملاثااذ واأاأخبار عل  مد  مثا  سنواذ، حيث  مشلثت هثذه الدراسثة التاثاريي  لألطوال

 2222يف متيوزيلنثثدة مثثا بثث  عثثامي  لألطوثثاليثثذاض اجلسثثدح واافتتاحيثثاذ الثثح خصصثثت ملو ثثوص اإل
علثث  هثثذا البحثث  ااسثثتايا ي ااست شثثايف م مجثث  بيامتثثاذ متوعيثثة وذلثث  عثث   ااعتذثثار، وب2221و

يث  وماارمتتهثثا مث  بيامتثاذ مثضخوذة مث( ماثااذ متشثثيذ اإلع متسث يض أصثواذ جمذوعثة مث( املعلاث  
 الثح م ارصثول عليهثا مث( الوكالثة الاامتومتيثة رذايثة حصثا يةيف اجليا د وغريها م( مصثارر البيامتثاذ اإل

 وم( املشايف وأقسام الشيطة  اأطوال
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 اإلعثث ميف  لألطوثثاليثثذاض اجلسثثدح يعذثثض هثثذا البحثث  علثث  تصثثويي كيثثف يثثته اثيثثض حالثثة اإل 
مثثي الثثذح مي ثث( أ  يثثتيي بثثدوره علثث  املاثثيوض، كذثثا يتاصثث  مثثد  الدقثثة أو التاصثثري يف متاثثض اخلثث ، اأ

البحثث  يف مثثد   إىلا عذثثدذ هثثذه الدراسثثة علثيهه، و ثثذ ااعتثثداضو  اأطوثثالرؤيثة العامثثة رالثثة إيثثذاض 
 امت  تاصي حثااذ التذييثز علث  أسثاو العثي  أو علث  أسثاو  إىلمو وعية ما كت  يف الصحافة 

 ش ال عليهه بضح ش ض م( اأ ااعتداضأو  اأطوال إىلساضة ا تذاعي يف متاض اخل  املتعلط باإل

الاثول بو ثور حالثة مث(  إىللثح خلصثت م رمج متتا ج هذه الدراسثة املتلوثة مث( ي يثة أقسثام وا 
علثث : أ  عثثي  الفوثثض  وذلثث  بنثثاضا  لألطوثثالسثثاضة عثثدم الت ثثامتت أو الت ثثافت يف متاثثض اخلثث  املتعلثثط باإل

املثثثرية ل هتذثثام يف متاثثض  اأخبثثارسثثاضة، ج  طبيعثثة سثثاضة،    مثثد  خفثثورة اإلأو ميت ثث  حالثثة اإل
 عل  طوض ما  ااعتداضحارية 

ف ثثثثثثار يع ثثثثثثت ويعثثثثثثزز اأ اإلعثثثثثث ميف هثثثثثثذا السثثثثثثيا  يف أ   املهذثثثثثثة وتتذثثثثثثثض إحثثثثثثد  النتثثثثثثا ج 
وبذل  ا يتعيل العامثة سثو  علث  غثي  مث(  ،لألطواليذاض اجلسدح واملعتاداذ السا دة حول اإل

 في  فيذا ف  الدقة والتواز  يف متاض اخل  

ل حالثة أو ع سث  للنظثية العامليثة حثو  اإلعث ممناقشة مد  تثضيري  إىل البح ولاد خل  هذا  
، وهنثثثا م طثثثي   ثثثوذج تعايشثثثي اعتذثثثد علثثث  هراض ال تثثثا  أمتوسثثثهه والثثثح لألطوثثثاليثثثذاض اجلسثثثدح اإل

والعامثثثة، تلثثث  الع قثثثة الثثثح تتسثثثه بضهنثثثا  اإلعثثث ماسثثثتخدمت لثثثدعه اجلثثثدل الاثثثا ه حثثثول الع قثثثة بثثث  
 ع قة ذاذ اجتاه  
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 :2277 يام عدر م( اجمللة العاملية لعله اإل - ذ

‘CHILD CRIMINALS’ IN THE MEDIA: AN ANALYSIS OF 
MEDIA CONSTRUCTIONS OF ‘CHILD CRIMINALS’ AND A 
CRITICAL ANALYSIS OF THE CONSEQUENCES. 
(Internet Journal of Criminology © 2011) 

، مثثث  يليثثثض اأطوثثثالللذ ثثثيم  مثثث(  اإلعثثث م، يليثثثض ليؤيثثثة اإلعثثث ميف متظثثثي  اأطوثثثال)اجمليمثثثو  مثثث( 
 ج امل تبة عل  تل  النظية ، للباحثة هيل  رمتباب  متادح للنتا 

للفوولثة مث( خث ل إمتتثاج  ةياا تذاعتسليط الضوض عل  طبيعة النظية  إىلدل هذا البح  ه 
علثث  أسثثلو  التحليثثض الناثثدح للخفثثا   ااعتذثثاروإعثثارة إمتتثثاج املعيفثثة املسثثتااة مثث( اخلفثثا ، فعنثثد 

  خفثا  سثا د بسثب  صثلت  الويياثة بالسثلفة، وعث  تبثين علث  أمتث :الثذح مي ث( أ  يرعثّيل، ياإلع م
ا وهثثي أ ،مثثنهج رراسثثة حالثثة اراريثثة الثثح حظيثثت باهتذثثام عظثثيه وبلبلثثة كثثثرية بشثثض  حالثثة الفوولثثة

و ثثا  ثثو  فينثثابيلز وروبثثيذ  ،حاريثثة  يميثثة  ثثيذت بثثولغي الثثح قثثام يثثا ولثثدا  يف العاشثثية مثث( عذي ثثا
وراذ قثثثاذ السثثثلفة غثثثري املت افئثثثة واملنثثثا  أ  يعثثثيأل ع ول الباحثثث  مثثث( خثثث ل ذلثثثاتومبسثثثو ، حثثث

يثافع  وال اأطوثالف ار السثا دة الثح تثي  بثض  اأي الح تدعه اإلع ماملنفاية الح يستغلها اخلفا  
أو أهنثثثثه يتصثثثثيفو  كالبثثثثالغ   ؛وز الاثثثثامتو  يتصثثثثوو  بالسثثثثوض أو الشثثثثياوالشثثثثبا  الثثثثذي( ياومثثثثو  بت ثثثث

املاثثثيوض حثثثول حاريثثثة  اإلعثثث مأسثثثلو  التحليثثثض الناثثثدح لتغفيثثثة  إىل ثثثافة اإل ، وب2225) ين ثثثز: 
ولثت الباحثثة مث( خث ل ذلث  أ  تسثلط ا، فاثد ح2272إعارة استدعاض  و  فينابيلز للسث ( عثام 

الضوض عل  الع قة الوطيدة ب  هذه ارالة وحالة رعه اراياة فيذا ف  حالثة الث اضة الثح بثاذ مث( 
الثثذي( ارت بثثوا  ثثيا ه يف  اأطوثثالؤهثثا ورسثثه م مثث  مسثثتابض اجملثثيم  مثث( املتعثثذر العثثورة إليهثثا وإحيا

ي الاثا ه علث  متشثي معلومثاذ مبسثفة اإلع مثس( مب ية، وبذل  ت و  الباحثثة قثد يثدذ اخلفثا  
وزاذ الثذي( ياومثو  بت ثا اأطوثال امتث  متشثي املعلومثاذ املضثللة حثول  إىلتسورها تناقضثاذ كثثرية 

 ، وهثثثثو 2221تسثثثثهيض عذليثثثة تصثثثنيوهه كثثث:خيي( )مثثثاييوز:  إىلذح أر  مثثثي الثثث ثثثالف الاثثثامتو ، اأ
واليافع  الذي( يعثامتو  مث( حيمثا   اأطوالفياط يف معاقبة هتاض حوال باإلبدوره يسهه يف معظه اأ

  ياا تذاعوعزلة عل  الصعيد 
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ان تقرير يتناول )تغطية وسائل اإلعالم المطبوعة لمشكالت األطفـال  للباحثـة سـارفا كيـر   - ث
 .2002شريسثا 

Print Media Coverage on Children's Issues, A Report 2002 Prepared 
by: Saurav Kiran Shrestha 

واكتشثال  اأطوثالاملفبوعة ملش  ذ  اإلع ميليض عذلية تغفية وسا ض  إىلهدل التاييي  
يضثثاا لإلسثثهام يف جمثثال أ التاييثثي ا، كذثثا هثثدل هثثذاأطوثثالطيياثثة ارصثثول علثث  املعلومثثاذ اخلاصثثة ب

 معاجلتها تتذحور يف ااا: التاييي اهذ تول، ولعض أهه املش  ذ الح حااإلع مالفوولة و 
  املفبوعة اإلع مالح كثرياا ما تنشي عنها وسا ض  اأطوالالتعيل عل  مش  ذ  
  الثثح تضثثعها كثثض صثثحيوة يوميثثة حمليثثة علثث   اأطوثثالالتعثثيل علثث  كثثض مشثث لة مثث( مشثث  ذ

 ا ذة أولوياها ق
  والح ابد م( تسليط الضوض عليها  ،اا الالذي( يعامتو  م(  اأطواليديد مش  ذ 
  املفبوعة  اإلع ماخليوج وا حاذ لوسا ض 

يثثثة اأخبار اثثثااذ يثثثة والتحلثثثي ذ واملاأخبار والتاثثثاريي  اأخبثثثاريعتذثثثد هثثثذا التاييثثثي علثثث  مجثثث   
، حبيثث  اأطوثثالأو املاثثااذ  الثثح تعثثار مشثث  ذ  اأخبثثارراض راض املنوثثيرة لثثبع  ال تثثا  )مثثا و واآل

 ، إذ م إعثدار هثذا التاييثي بنثاضا  ثامصثدر البيامتثاذ الي يسثي  الح مشلتها الدراسثةاثض الصحف الثذا  
عل  النتا ج الح خلصثت إليهثا تلث  الصثحف يف تغفيثة تلث  املوا ثي  واملشث  ذ، و ثذا ابثد وأ  

 ذاذ طبيعة وصوية ت و  هذه الدراسة 

 قام فييط البح  بو   معايري  ذه الدراسة عل  الش ض التار: 
  مج  الصحف الثذا  
 اأطوالتوييط املش  ذ املتعلاة ب  
  متشثثثثفة ملوا ثثثثي  املفيوحثثثثة كذو ثثثثوص اأأو املاثثثثااذ املو ثثثثورة  ثثثثذ( بعثثثث  ا اأخبثثثثاراختيثثثثار

 التنظيذية مث ا 
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  اأطوالة املتعلاة بياأخبار واملاااذ  اأخبارميا عة  
 يليض املش  ذ حبس  املوا ي  والاضايا املفيوحة  
 إعدار التاييي  

شثثثهي مجثثث  أفخثثث ل ي يثثثة  اأطوثثثال  الصثثثحف تغفثثثي بشثثث ض  يثثثد قضثثثايا أظهثثثيذ النتثثثا ج أ 
  Himalayan timesمث( مثثا  صثحف وطنيثة يف متيبثال وحااثت صثحيوة ) اا خث   111فييثط البحث  

، كذثثا كامتثثت املوا ثثي  الثثح اأخثثي خثث ل فثث ة الدراسثثة ماارمتثثة مثث  الصثثحف خثث اا  767علثث  متسثثبة أ
النشثاطاذ ار وميثة  :ولت قضايا الفوولة متنوعة ول ( أكثي املوا ب  الح اثت تغفيتهثا بال تيث تنا

 هثثي الثثح تتعلثثط ض املوا ثثي  ت ثثياراا ثقثثأمتشثثفة املثثضوي ، و أيري ض، تثثاأطوثثالأواجلذعيثثاذ، التعلثثيه، عذالثثة 
، املعلومثثثاذ، ويف وعثثثي اأخبثثثارروراا يف متشثثثي  تثثثترح  الصثثثحافة إحة  باخل صثثثة مي ننثثثا الاثثثول بالصثثث

 اجملتذ  جتاه قضاياه 
 بعنوا : 7114خييف - قسه ف( التواصض - رسالة ما ستري  امعة رلويي - ج

TELEVISION AND ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN 

 غيلذور- ة سوزا  ر هاربيللباحث ،اابتدا ييف س( التعليه  التلواز واأطوال
واملوثثثاهيه الثثثح تتصثثثض باراثثثا ط رراسثثثة الع قثثثة بثثث  متابعثثثة التلوثثثاز  إىل اأطيوحثثثةهثثثدل هثثثذه  

 مسث  لعينثة  ثذت أطوثااا إ ثياض فيذا يتعلط بالصور النذفيثة أروار اجلنسث  وذلث  عث   ةياا تذاع
ل  الفيياة الثح يتعثيل مث( خ  ثا بصورة أساسية ع ذ، حي  ركز اابتدا ييف الصف الثال  والياب  

وكيثثف يتصثثض ذلثث  بض ثثاط متابعثثة  ،وار والبنثثاذ علثث  أروارهثثه امليتبفثثة جبنسثثهه يف اريثثاة الواقعيثثةاأ
متشثفة الثح تناسثبهه  حيثال اأ اأطوثالالتلواز، وعليث  م إعثدار اسثتبيا  م مث( خ لث  قيثاو مثدركاذ 

 كضوار وكبناذ أو كي ال ومتساض 

حثثثول السثثثذاذ وامليثثثزاذ التاليديثثثة الثثثح ايثثثز الصثثثبيا  أو  سثثثة مثثثدركاذ اأطوثثثالكذثثثا اثثثت ررا 
حثثثثثول ميثثثثثزاذ وسثثثثثلوكياذ وأعذثثثثثال وع قثثثثثاذ السثثثثثلفة  لألطوثثثثثالالبنثثثثثاذ، فذثثثثثث ا م تو يثثثثث  أسثثثثثئلة 

والع قاذ الاا ذة ب  النظياض وذل  م( خ ل ارثدي  عث( النظثياض، كذثا كامتثت بعث  املثوار الثواررة 
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جتثثاه التلوثثاز واختيثثارهه  اأطوثثالبفبيعثثة است شثثافية وذلثث  يثثدل رراسثثة موقثثف  تتذتثث ااسثثتبيا  يف 
 امتث   إىلبث  الفوثض وع قتث  بالتلوثاز،  اأسثيحلل امج التلوزيومتية واملتابعة الناديثة للتلوثاز والتثدخض 

 رراسة تضيري التلواز عل  الاياضة وال تابة أيضاا 

لدراسثة التثضيرياذ التعليذيثة الثح  ااست شافيةال اأحببع  إ ياض كض ما تادم م   إىلوإ افة  
ومثثد  صثثلة  اإلبداعيثثةمي ثث( أ   لوهثثا عذليثثة متابعثثة التلوثثاز كاملفالعثثة خثثارج إطثثار الدراسثثة وال تابثثة 

وذلثث  فيذثثا فثث  مثثد   اأطوثثالذلثث  وتابعثثة التلوثثاز، كذثثا طيحثثت أسثثئلة موتوحثثة النهايثثاذ علثث  
 درسي عل  التلواز يف النظام امل ااعتذار

جتثاه العثامل  لألطوثالمتتثا ج تويثد بو ثور هيثار علث  املثدركاذ ارسثية  إىلخلصت هذه الدراسثة  
للذزيثثد مثث( املوثثاهيه الثثح تيسثثه صثثوراا  فيثثة لل نسثث   اأطوثثالفيذثثا فثث  مسثثضلة العنثثف واكتسثثا  

تنثثوص سثثية يف هثثذا املو ثثوص بالثثذاذ، ول ثث( متتي ثثة ومثثد  متابعثثة التلوثثاز الثثح تع ثثت مثثد  تثثدخض اأ
سثية يف الفيياثة الثح يتبعهثا مي ث( الاثول بثض  رور اأ اأسثيحالعوامض الح تنثدرج  ثذ( حالثة التثدخض 

 ل ستوارة م( التلواز وما ي تسبومت  م( خ ل  تستحط رراسة أعذط  اأطوال

 منه يف الدراسات السابقة: االستفادة تمامت

اسثاذ السثاباة يف صثو  مشث لة البحثث  مث( املنه يثة العلذيثة الثح اسثثتخدمتها الدر  ااسثتوارة 
 وأ يتهثثا، السثثاباة الدراسثثاذ رور ين ثثي أ  يسثثتفي  ، فثثإ  أح باحثث  ا وفي ثثيات  ومعاجلثثة متتا  ثث

 وثابثة تعثد حيث  كليهذا، أو النظيح أو امليدا  املستو  عل  تادمها ل  الح ال برية اخلدمة وكذل 
 الثح واأرواذ يثا، يتايثد أ  عليث  الثح نه يثةامل اخلفثواذ الباحث  خ  ثا م( يلتذت ساباة جتار 

 اا عذليث اا وميشثد رلثي ا  كوهنثا إىل إ ثافة يتثداركها، الثح والناثا   هثا،ايتوار الثح والعابثاذ يسثتغلها،
 عامثض وثابثة فهثي الدراسثة إعثدار مياحثض كثض يف مسثتذية ومو ث  ماارمتثة واملصثارر، امليا ث  ملختلثف

 .وعذلياا  منه ياا  للباح  "مدعه"
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  موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة : 

لاثثاض الضثثوض علثث  أكثثثي مثث( قضثثية ( الدراسثثاذ السثثاباة يف حماولتهثثا إ تلثثف الدراسثثة اراليثثة عثث 
 ثثا كامتثثت ايا واملشثث  ذ وإأمثثا الدراسثثاذ السثثاباة مل ت ثث( جتذثث  بثث  الاضثثومشثث لة  ثث  الفوولثثة 

   امت  أو  امتب  عل  اأكثي إىلتتفيأ 
و ثثا الّدراسثثاذ ا  الّدراسثثة اراليّثثة تّتوثثط مثث  الدراسثثاذ السثثاباة يف أ يّثثة الوئثثة العذييّثثة الثثّح تتنإ 

 حاجلذثاهري  ااتصثال أ يثة وسثا ض ويفكثوهنه الوئثة املّعثول عليهثا يف بنثاض اجملتذعثاذ   اأطوثالوهي فئثة 
   ومنها الصحافة يف عذلية التوعية يف حاو  وقضايا الفوولة

 : تعريفات واملصطلحات العلميةال: خامسًا

 حتليل املضمون:  -1

سثلو  الوصثثف ال يوثي وال ذثثي أيعثد بريلسثو  أول مثث( عثيل هثثذا املصثفل  بضمتث : اسثثتخدام  
سثثثلو  البحثثثثي ياثثثوم علثثث  قواعثثثد ية، وهثثثذا اأااتصثثثالاملثثثنظه واملو ثثثوعي ملضثثثذو  الظثثثاهية للذثثثارة 

   12، 2226ست علذية  ا هلياها )س م، أو 
سثثثلو  الثثثذح يسثثثتهدل الوصثثثف العضثثثوح يليثثثض املضثثثذو  بضمتثثث  اأ Kaplanب   ويعثثثيل كثثثا 

   Kaplan ،1970 ،P3والدقيط ملا ياال ع( مو وص مع  )
راة للبحث  العلذثي، ألتحليض املضذو : بضمت  أسثلو  أو  وقد أعف  مسري حس  تعييواا شام ا  

، لوصثثف احملتثثو  اإلعثث م جمثثال مي ثث( أ  يسثثتخدمها البثثاحثو  يف جمثثااذ حبثيثثة متنوعثث ، وخاصثثة يف
يثة املثيار يليلهثا مث( حيث  الشث ض واملضثذو ، علث  أ  تثته اإلع مالظاهي واملضذو  الصثيي  للذثارة 

وأ  يسثثتند الباحثث  يف عذليثثة مجثث  البيامتثثاذ  ،عذليثثة التحليثثض وفثثط أسثثت منه يثثة ومعثثايري مو ثثوعي 
   2، 7113، سلو  ال ذي بصوة أساسية  )حس وتبويبها ويليلها عل  اأ

  الصحف السورّية اليومّية: -2

الصثحيوة هثي )) ييثدة تصثدر يوميثاا روعثثي يف ييييهثا كثثية املو ثوعاذ اراليّثة واأمتبثاض احملليّثثة  
  221، 2226)الوار،  والعاملّية وماااذ ع( اآلرا  والو(   
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اصثور بالصثحف هي ))الّح تصدر أرب  ميّاذ أسثبوعياا علث  اأقثض  ، وامل الصحف اليومي ة:و  
يثثثة السثثثوريّة، والصثثثحف املاصثثثور فيهثثثا يف اإلع ماليوميّثثثة هنثثثا الصثثثحف الثثثّح تصثثثدر عثثث( املتسسثثثاذ 

 حبثنا  رراستنا هذه هي صحيوة تشيي(، البع ، الثورة  مو وص

 :املكتوبة الصحافة -3

 الفباعةوعىن  صحافة كلذة تستخدم أكسوورر قاموو ويف Pressهي شي ييتبط بالفب   
 تصدر الح الصوحاذ جمذوعة تعين كذا عليها، كت   لد قفعة أهنا أساو عل  خباراأ ومتشي
  31، 7113)أبو زيد ،  منتظذة مواعيد يف يوميا

 ومتشي اأمتباض استااض وذل  الصحف إصدار عذلية أهنا اإلعالم مصطلحات معجم عرفها كذا 
 .واأف ار اآلراض تبارل واسفة هي صحافةال وأ  والتسلية، والتعليه اليأح ومتشي اإلع م  دل املاااذ
 اإلع م هي "الصحافة وصفل  ياصد أمت  أساو عل : ضورخ أديب عرفها ح  يف 

 بصدر، وإرشاره اجلذهور تو ي  أ ض م( مجاهريياا  إع ماا  تادم الح ومتشيياذ جم ذ م( امل تو 
 وهراض متظي وو هاذ قناعاذ يف ضيريوالت ةياا تذاع للحياة املو وعية والاوامت  والتفوراذ الظواهي

    74، 7116)خضور،   اجلذاهري هذه وتفلعاذ

  العنف: -4

هثثو خفثثا  أو فعثثض مثثتذ أو مثثدمي ياثثوم بثث  فثثير أو مجاعثث   ثثد أخثثي  )ويتذثثي،  العنثثف تعييوثثاا   
2221 ،77  
_حاثو  الفوثض _: " كافثة أشث ال العنثف  تواقيثةاامث(   71العنف كذا هثو وارر يف املثارة ) 

أو املعاملثثة املنفويثثة علثث  إ ثثال أو إسثثاضة املعاملثثة  اا ثثالالبدمتيثثة أو العاليثثة أو  سثثاضةلضثثير أو اإلأو ا
 ساضة اجلنسية" وا يف ذل  اإل ااستغ لأو 

ااسثتخدام املتعذثد للاثوة أو الفاقثة   :2222العنف حس  التاييثي العثاملي للعنثف والصثحة ) 
أو مثثث( املثثثي    إىلطوثثثض مثثث( قبثثثض أح فثثثير أو مجاعثثثة تثثثترح  البدمتيثثثة، املهثثثدر يثثثا أو الوعليثثثة،  ثثثد أح

   عل  قيد ارياة أو  وه أو كيامت    ير فعلي أو حمتذض لصحة الفوض أو باا إىلللغاية أ  تترح 
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يف واشثثنف( تعييوثثا للعنثثف املو ثث   اأميي ثثييسثثتخدم امليكثثز الاثثومي  :لألطوثثالالعنثثف املو ثث   
 للفوض عل  أمت :

 ثثال، أو سثثوض معاملثثة الفوثثض الثثذح هثثو رو  إ، أو إسثثاضة  نسثثية، أو أذ   سثثدح أو عالثثي 
أو تضثثي بصثثحة الفوثثض  يثثت ظثثيول هثثدر  الشثثخ  املسثثتول عثث( رعايتثث  سثث( الثامنثثة عشثثية ميارسثث
    32، 2226وسعارت  )عبد اليمح(، 

  الطفولة: -5

متيثثة أح بعثثد يعثثيل روبيتشثثال وإليزابيثث  هثثال الفوولثثة بضهنثثا امليحلثثة الثثح تبثثدأ مثث( بعثثد سثث( الثا 
تعله بعث  موثيراذ بث اأطوثالحيث  يبثدأ  ،ميحلة الي   وتستذي حىت بلو  الي ي  س( الثامتية تاييباا 

  Shall , 1979,P 202)اللغة ورموزها 

يعيل هنيح سيلوي الفوولة بضهنا امليحلة الح تبدأ منذ الوارة وتسثتذي حثىت سث( الثامتيثة عشثي،  
    لتالية: )ميحلة الي ي 6 الفوولة املب ية6 الفوولة املتضخية املياحض ا إىلالفوولة  وياسه ميحلة

Hennery Silver, 1979, PP. 36-38 

علثثث  أهنثثثا: هثثثي تلثثث  الوثثث ة املب ثثثية مثثث( اريثثثاة  اا تذثثثاصل الفوولثثثة مثثث( و هثثثة متظثثثي علذثثثاض وتعثثثي  
يثتعله ويتذثي  للوث ة الثح  الح يعتذد فيها الوير عل  والدي  اعتذثاراا كليثاا فيذثا  وثا حياتث ؛ فويهثا اإلمتسامتية

 البثثد  العضثثثوحوهثثي ليسثثثت مهذثثة يف حثثثد ذاهثثا بثثثض هثثي قنفثثية يعثثث  عليهثثا الفوثثثض حثثىت النضثثثج  ،تليهثثا
 متسا  ك ا ( ا تذاعي واخللاي واليوحي والح تتش ض خ  ا حياة اإل ياا تذاعوالعالي والنوسي و 

هثثو كثثض  مثثه املتحثثدة علثث  أمتثث :أا اتواقيثثةوىل مثث( مشثثيوص كذثثا يعثثيل الفوثثض وفاثثاا للذثثارة اأ 
وز الثامنثثة عشثثية مثثا مل يبلثثغ سثث( اليشثثد قبثثض ذلثث  وو ثث  الاثثامتو  املنفبثثط عليثث ، وأمثثا إمتسثثا  مل يت ثثا

بثثثوي( علثثث  اأ معتذثثثداا ولياذ اريثثثاة ت متسثثثا  مسثثثالفوولثثثة فتعثثثيل علثثث  أهنثثثا ميحلثثثة ا يتحذثثثض فيهثثثا اإل
اليعايثة للحيثاة واتثد زمنيثاا مث( املثي ر وحثىت وذوح الايىب يف إشباص حا ت  العضوية وعلث  املدرسثة يف 

وىل لت ثثوي( و ثثو الشخصثثية وهثثي ميحلثثة للضثثبط قثثي  هنايثثة العاثثد الثثثا  مثث( العذثثي وهثثي امليحلثثة اأ
  والسيفية والتو ي  ال بوح
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 اإلعالن:  -6

هثثثثثثثو جمذوعثثثثثثثة الوسثثثثثثثا ض املسثثثثثثثتخدمة لتعييثثثثثثثف اجلذهثثثثثثثور ونشثثثثثثثضة جتاريثثثثثثثة أو صثثثثثثثناعية ،وإقناعثثثثثثث  
، وهثثثثثثثثو اتصثثثثثثثثال غثثثثثثثثري شخصثثثثثثثثي للذعلومثثثثثثثثاذ، لشثثثثثثثثيا هاإليثثثثثثثث  بفيياثثثثثثثثة  ورفعثثثثثثثث  اهثثثثثثثثا،متيثثثثثثثثاز منت اب

وي ثثثثثثثو  ذا طبيعثثثثثثثة إقناعيثثثثثثثة حثثثثثثثول املنت ثثثثثثثاذ واخلثثثثثثثدماذ واأف ثثثثثثثار، ملذثثثثثثثول معثثثثثثثيول يثثثثثثثدف  مثثثثثثثث( 
  2226 الوار،)  ية املختلوةاإلع ميف الوسا ض  إع مت 

وال ويج  ا ع  ، ع( سلعة أو خدمة معين  أو ف ية اإلع م إىلهو متشاط اتصار يهدل و  
للايام   ورفع ماابض أ ي مع  يدل التضيري عل  املستهل ،، اجلذاهريية املختلوة ااتصالوسا ض 

  2221، املوس ) بعذض أو سلول ماصور وحمدر 
  :اإلعالم -7

 مصثاررها ذكثي مث  املوياثة، الوسثا ض باسثتخدام حمثدرة ووقثا   صثحيحة معلومثاذ متشثي هثو 
 . العام لصاحلا خلدمة

 النثاو تزويثد": بضمتث  اإلعث م "البغثدارح ر ثا وحمذثد الصثودح عصثام أمحثد " الثدكتور يعثيل 
 مث( واقعثة يف صثا   رأح ت وي( عل  تساعد الح واراا ط السليذة واملعلوماذ الصحيحة اأخبارب

 واجتاهثاهه اجلذثاهري عاليثة يف مو ثوعياا  تعبثرياا  هثذا يعتث  حبيث  املشث  ذ، مث( مشث لة أو الوقثا  
 و ثو واإلحصثا ياذ واأرقثام راثا طاو  املعلومثاذ متاثض هثي لإلعث م الوحيدة الغاية أ  وعىن وميو ه،

   36 ،7112 )الصودح،   ذل

 الرأي العام:  -8

علثث   تعبثثري ح ثثه كبثثري مثث( اأفثثيار عثث( هرا هثثه يف موقثثف معثث  إمثثا مثث( تلاثثاض أمتوسثثهه أو بنثثاضا  
اا ملسضلة أو شثخ  معث  أو اقث ا  ذح أ يثة واسثعة، حبيث  رعوة تو   إليهه، تعبرياا متيداا أو معار 

ت ثثثو  متسثثثبة املتيثثثدي( أو املعار ثثث  يف عثثثدر ورر ثثثة اقتنثثثاعهه ويبثثثاهه واسثثثتذيارهه كافيثثثة احتذثثثال 
 .مع ، بفييط مباشي أو غري مباشي جتاه املو وص الذح هه بصدرهإ ياض  ا اذممارسة التضيري عل  
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 : منهجّية الّدراسة:سادسًا

تندرج هذه الّدراسثة  ثذ( الدراسثاذ الوصثوّية التحليليّثة الثح تعتذثد املثنهج الوصثوي التحليلثي  
مث( خث ل رراسثة وتاوميهثا "واقث  الفوولثة لثد  الصثحف السثورية" والذح  ثاول وصثف  ،يف الدراسة

ي و ثثثاول املثثثنهج الوصثثثو الثثثثورة ،، البعثثث ، الثثثث ل )تشثثثيي(اليمسيثثثة تفبيايثثثة علثثث  الصثثثحف السثثثورية 
يزيثد يثا رصثيد املعيفثة عث(  تعذيذاذ ذاذ معىن إىلويوسي ويايه أم ا يف التوصض  التحليلي أ  ياار 

 املو وص 
مت الدراسثثثة طيياثثثة يليثثثض املضثثثذو  مثثث( أ ثثثض رصثثثد مضثثثذو  ماياثثثدم يف الصثثثحافة واسثثثتخد 

ية املنشثثورة يف مجيثث  املثثوار الصثثحوالتحليليثثة هثثو جمتذثث  الدراسثثة ، رية اليمسيثثة اليوميثثة عثث( الفوولثثةالسثثو 
، وقثثد م 2273، الثثثورة  الثثح تناولثثت قضثثايا الفوولثثة خثث ل العثثام الثثث ل )تشثثيي(، البعثث  الصثثحف

أخثثذ املثثوار الصثثحوية املنشثثورة يف هثثذا العثثام بشثث ض ماصثثور للتضكثثد مثث( رور الصثثحف اليوميثثة اليمسيثثة 
( ومشثث  ذ ابثثد مثثلاثثاض الضثثوض علثث  هثثذه الاضثثايا مثث( حاثثو  إباضثثايا الفوولثثة ويف  ااهتذثثاميف 

، وسثثيته التوسثث  يف شثثي  اإل ثثياضاذ املنه يثثة التحليلثثة يف الوصثثول معاجلتهثثا  ثث  الفوثثض والفوولثثة
  الاارمة
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 أبرز قضاياها -واقعها  -الطفولة: أهميتها  الفصل الثاني 

الفصل األول 

اإلط 

 hار ا

 الفصل الثاني
 برز قضاياهاأ - واقعها -أهميتها  -الطفولة 

 

 :الطفولة مفهوم :أواًل

ذ يف ت ثثثوي( بثثثدايا أهنثثثا تسثثثهه ،لإلمتسثثثا  تعثثد ميحلثثثة الفوولثثثة مثثث( أهثثثه مياحثثثض النذثثو النوسثثثي 
ت ثثوي( شخصثثثية يف  ثثي اأسثثاو ح تعثثثدو  ،مياحلثث  العذييثثةبايثثة وامتع اسثثها وتضيريهثثا علثثث   ، شخصثثيال

  شثخ  يسثثتفي فإمتثث  إذا م بنثاض اإلمتسثا  بصثورة صثحيحة وسثثليذة متثتج عنث  وممثا ا شث  فيث ،، الفوثض
الدراسثثثة عثثثيأل رؤيثثثة  مثثث( أهثثثدال هثثثذههثثثذا املنفلثثثط كثثثا    ومثثث( موا هثثثة صثثثعوباذ اريثثثاة ب ثثثض يبثثثاذ

مستعي ثثاا مثامتيثثة أري سثثو  يف النذثثو  ،اهثثا وخصا صثثها احو قثثدر املذ ثث( عثث( موهثثوم الفوولثثة  املثث مت 
 تعثثد  هثثذه اراثثو  علثث  اعتبثثار أ  يف جمتذعنثثا  حاثثو  الفوثثضالضثثوض علثث   تسثثليطو  ،ياا تذثثاعالنوسثثي 

بثاح ام  تثزاماال ثض أمث( الثوطين والثدور  تضافي اجلهثد إىل  رف مما ،تسهه يف عذلية التنذيةو ذاذ قيذة 
يري علثث  الوثثير ضذاذ تثث للتثثدري  علثث  البلثثو  باثثدر مثثا هثثي هنثثا حاثث ا لثثيت أ، وكوالتهثثا اأطوثثالحاثثو  

جملذوعثث  حاثثو  الفوثثض الصثث  الاثثامتو  الي يسثثي  اتواقيثثةواثثثض   ، ومثث( مث علثث  اجملتذثث  بيمتثث عنثثدما ي ثث 
وحاولثثثة  دي  عثثث( الفوولثثثةرثثثاسثثثول متسثثثتهض ، لثثثذل  اأطوثثثالمثثث( الاثثثوامت  الدوليثثثة اخلاصثثثة ب ةمتزايثثثد

حا ثاذ و  ،ياا تذثاعأري سو  يف النذو النوسثي نظيية لالتعيأل  إىل افة إلباتعييف الفوض والفوولة 
 م( حاو  الفوض   متستعيأل بعضاا  خرياا وأ ،وخصا ص  الفوض

ومياحلهثا،   مثامت  للفوولثةصثع  و ث  تعييثف  ثام  متسا  وحثدة متصثلة لثذل  يتعد حياة اإل 
إىل  عث  جتز تهثاالنظثي إليهثا و  عذليثة متصثلة ارلاثاذ مسثتذية ارثدول،عند البشثي هثو    النذوأكذا 

فهثه ملااربثة كناحيثة إ يا يثة، تفبياث   بض مي (  ،رأل الواق أعل    مياحض عذيية ةتلوة ا مي ( يايا
   وتفوره متسا إل و ا

 ،يف  وهيهثاسثفاذ عامثة إا متو مثا هثي   اأعذار املختلوة الح يدر بدض وهناية كض ميحلة إ 
 ،ةيثثثاا تذاعاخثثثت ل البيئثثثاذ اجلغيافيثثثة و فثثثيار وتتبثثثاي( تبعثثثاا اا ذثثثة بثثث  األلوثثثيو  الويريثثثة ال ضثثث  

يف النذثو ري سثو  إريث  أكثي ع( مياحثض الفوولثة يف حبثنثا هثذا سثول متاثوم بعثيأل متظييثة أولتو ي  
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مثثثض البيولو يثثثة الغييزيثثثة والعوامثثثض   النذثثثو اإلمتسثثثا  هثثثو حصثثثيلة التواعثثثض بثثث  العوابثثثضوالثثثح تثثثتلخ  
    ةياا تذاع

هثثثثثو عثثثثثامل  72/5/7114 يف واملتثثثثثوى 75/6/7122"إريثثثثث  هثثثثثوم كي إري سثثثثثو "املولور يف  
، وا ويثة الويريثة، وتوثاع ذ علثه ياا تذثاعمتوت أمريكي أملا  املولد أيثيذ كتاباتث  عث( علثه الثنوت 

 أخثذهاذ التخصصية يف رراسثة املشث  ذ النوسثية، النوت م  التاريخ، والسياسة، والثاافة يف التو 
 والثدواف ، املياحثض النوسثية، وال شثعور، والشثعور، : اأمتظذة النوسيةأري سو  أف ار فيويد اأساسية

قثام بتفثويي متفثا  متظييثة فيويثد عث( و طيياة التحليض النوسثي،  ، الفبيعي/الشاذ)لتواصض اجلنسية، ا -
اعية تغفي ف اذ ارياة املختلوة، واقتنث  مث( ا  مياحض متوسية ا تذطييط تفويي جمذوع  م ومت  م( مث

 متظييتث ي ف امتثت متظييثة فيويثد للنذثو النوسث إىلإ افة بعثد متوسثي ا تذثاعي  إىلخ ل عذل  بارا ة 
   أو وا يعيل بثذامتية أري سو  يف النذو ياا تذاعيف النذو النوسي 

تفثثور اإلمتسثثا  متتي ثثة طبيعيثثة لألحثثدال  دالثثح تعثث 7165هثثذه النظييثثة عثثام  ري سثثو إ صثثا  
اثثي بثذثثا  مياحثثض،  ياا تذثثاع الاثثول أ  عذليثثة التفبيثث  إىل ري سثثو إ والثاافيثثة  ذهثث  ةيثثاا تذاع

ول نهثثا أكثثثي ارتباطثثاا بثثالتعليه  ،أقثثض بالنظثثام العضثثوح منهثثا عنثثد فيويثثدبشثث ض وهثثذه املياحثثض ميتبفثثة 
ة يف عذليثثثثثثة التفبيثثثثثث  الثثثثثثذح  ثثثثثثدل يف املياحثثثثثثض املختلوثثثثثثة، وعثثثثثثىن أمتثثثثثث  ييكثثثثثثز علثثثثثث  العوامثثثثثثض اخلار يثثثثثث

 إىلأ  كثثض ميحلثثة عبثثارة عثث( أزمثثة متوسثثية تتفلثث  ارثثض قبثثض الوصثثول  ري سثثو إ ، ويعتثث ياا تذثثاع
 :امليحلة ال حاة، فهي بناض هيمي شبي  بالفوابط املعذارية، وهذه املياحض هي

 :  سنوات  الرضاعة 2-0الثقة في مقابل عدم الثقة ) -1
وتاابثثض ميحلثثة الي ثثاعة، فثثإذا تناولنثثا الفوثثض تنثثاواا حسثثناا واثثت تغذيتثث  ب ثثض اإلشثثباص وارنثثو،  

فثثثإ  ذلثثث  ينذثثثي يف متوسثثث  الثاثثثة واأمثثثا  وع ثثثت ذلثثث  يواثثثده اأمثثثا  والثاثثثة؛ وهثثثذه امليحلثثثة تاابثثثض 
 .ية عند فيويدو امليحلة الوذ

 :سنوات  الطفولة المبكر  4-2ية في مقابل الشعور بالخجل والشك )لاالستقال -2
ية مثثث( خثثث ل ااسثثثتا لوتاابثثثض امليحلثثثة الشثثثي ية عنثثثد فيويثثثد فالفوثثثض يف هثثثذه امليحلثثثة يثثثتعله  

فثاملهه يف هثذه امليحلثثة  ؛التثدر  علث  اأكثض الوثيرح وارتثثداض امل بثت والتثدر  علث  عثثاراذ اإلخثياج

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7396
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7396
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7396
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7396
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7396
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7396


 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

25 

 أبرز قضاياها -واقعها  -الطفولة: أهميتها  الفصل الثاني 

الفصل األول 

اإلط 

 hار ا

فيخثيج الفوثض الثذح تلاثث   ،علث  ال بثثار ية حبيثث  يصثب  أقثض اعتذثاراا  لااسثتاهثو إحسثاو الفوثض ب
مثثث( ذاتثثث  أمثثثا  أكثثثثي اسثثثتا لية ومتضكثثثداا  معاملثثثة حسثثثنة يف هثثثذه امليحلثثثة خثثث ل عذليثثثة اإلخثثثياج مثثثث ا 

   21-26 ،2223)متاصي،  .فيشعيه باخل ض والش  ااستا لالوشض يف يايط هذا 
 : سنوات  الطفولة الوسطى6-4) المبادأ  في مقابل الشعور بالذنب -3

الثذاا مث(  ااسثتا لوهي ميحلة ما قبض املدرسثة وهثي ميحلثة التعبثري الوعلثي عث( اإلحسثاو ب 
ويلعث  الوالثدا  الثدور الي يسثي يف شثعور الفوثض بالثذمت   ،خ ل سلول املبارأة ويبدأ بتفثويي الضثذري

 .م( خ ل التضكيد املتفيل عل  الصحي  واخلفض
 :   الطفولة المتأخر ةسن12-6في مقابل الشعور بالنقص ) االجتهاد -4

علث  امليحلثة  اا تهثارلوثا  ري سثو إ ويفلثط ةاابتدا يثهذه امليحلة يدل يف سنواذ امليحلثة  
أمثا الثنا  فينثتج  -م( سثن - اآلخيي( اأطوالب   امتاا أ  جيد ل  م  إىلأ  الفوض يدرل أمت  حبا ة 

ع(  ول الفوض م( أ  يصب  إمتتا   أقض م( مستو  عذض رفاقث  وهنثا يظهثي رور اآلبثاض واأسثاتذة 
كالتعامثثض مثث    ةيثثاا تذاعيف تشثث ي  الفوثثض علثث  اإلمتتثثاج   فوثثي هثثذه امليحلثثة يثثتا( الفوثثض املهثثاراذ 

اللعثث  اجلذثثاعي املثثنظه كذثثا يثثتعله الايثثام بوا باتثث   إىللعثث  ارثثي والتاثثدم مثث( ال ،اجلذاعثثة وفثثط قواعثثد
 .املدرسية يف املنزل

 :سنة  المراهقة11-12تعلم الهوية في مقابل اضطرا  الهوية ) -5
يف هذه امليحلة يتعيأل املياهط لصياص يديد ا وية،ويتساضل م( أمتا؟ ويعذثض علث  جتييث  عثدة  

 وايثة جيث  أ  تثيتبط بثاجلنت وباملهنثة وعلث  املثيب  اسثتغ ل ميثول وا ،عث( هويتث  هواياذ ةتلوثة حبثثاا 
وجتنثث  اتسثثاص الو ثثوة بثث  اآلبثثاض  ،وقثثدراذ املثثياها  لتنذيثثة شخصثثيت  مثث   ثثيورة التعامثثض معثث  ويومتثثة

هويتثث ، وع ثثت ذلثث  فإمتثث   يبثثاذ صثثض علثث  بعثث  اإلجنثثازاذ إل هثثو مثث(واملياهثثط النثثا     واأبنثثاض
 . ويةيدخض يف متفا  ا فيا  ا

 :   الشبا 30-11تعلم الصداقة الحميمة مقابل العزلة ) -6
وبالنسثبة إلري سثو   ةيثاا تذاعت ثوي( الصثداقاذ والع قثاذ  إىلويف هذه امليحلة مييض الوثير  

 .فإ  ع قة الصداقة م  اآلخي تتفل  هوية شخصية همنة، وإا فإ  الوير سيدخض عامل العزلة
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 :  النضج50-30الستغراا في الذات أو الركود )تعلم اإلنتاجية مقابل ا -7
يف ميحلثثثة الشثثثبا  والنذثثثو يف هثثثذه امليحلثثثة يتفلثثث  اإلمتتثثثاج سثثثواض يف الثثثزواج أو اأبثثثوة والعذثثثض  

 .واإلبداص واإلمتتاج يف أعل  مستو  واإلمتتاج هنا ياصد ب  كيوية العفاض لآلخي
 :الوفا   الشيخوخة - 50تعلم التكامل في مقابل اليأس ) -1

قذثثة الت يثثف أح  إىلوهثثذه امليحلثثة متتثثاج للذياحثثض السثثاباة وإذا مثثيذ بن ثثا  فثثإ  الوثثير يصثثض  
وينذثثثي يف متوسثثث  موهومثثثاا إجيابيثثثاا عثثث( الثثثذاذ،  ااسثثثتا لالت امثثثض فهثثثو اآل  يثثثثط يف متوسثثث  ويشثثثعي ب

 .وي ثثثثو  فخثثثثوراا وثثثثا يبت ثثثثي، أمثثثثا إذا فشثثثثض يف حثثثثض اأزمثثثثاذ واملياحثثثثض السثثثثاباة فإمتثثثث  يشثثثثعي باليثثثثضو
، واعت هثثا ياا تذثثاعقثثد اهثثته بالعوامثثض اخلار يثثة وأييهثثا يف عذليثثة التفبيثث   ري سثثو أ  ثثذا جنثثد أ وه

اة عذلية  ا ية هيمية، وأ  يايط أية ميحلة م( مياحض التفبي  يعتذد عل  مد  يايط املياحثض السثاب
   33-32 ،2223 )متاصي، . ا
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 :األطفالحاجات : ثانيًا

مي ثث(  ثوه جملذوعثث  مث( الضثثيورياذ أينثثاض يف  تثاج الفوثثض  ،إلحثدال التثثواز  العالثي واجلسثثذي 
 :اآلاعل  النحو ا إيباه
ل كثثرياا مث( مظاهيهثا أ  يسثض  ذثاذاملحثىت وارت  وتنذثو معث  : واملعيفة ت زم الفوض منذ المعرفة .1

ال بثثثار أحيامتثثثاا، و ثثثذا ينبغثثثي تشثثث ي  الفوثثثض يف هثثثذه  تثثثثري  ثثثيط ةاحمليفثثثة بثثث  لدر ثثثشثثثياض عثث( اأ
  تيسري سبض املعيفة ل بض  هنيهوعدم  ،امليحلة عل  الستال

وتااليثثثده، اكتسثثثا  عثثثاراذ اجملتذثثث  احملثثثيط بثثث   إىلويف هثثثذا اجلامتثثث   تثثثاج الفوثثثض  المهـــارات:  2
املتعلثثط بثثاجملتذ  يزيثثد مثث( رصثثيده املعثثييف  ممثثا ،تلوثثةملهثثاراذ املخه اتعلثث إىلويسثثع  وخاصثثة أسثثيت  

  الذح  يط ب  م( عاراذ وسلوكياذ
خثثث   ا يابثثثض الفوثثثض يف هثثثذه امليحلثثثة علثثث  الاثثثيه واأ :والدينيـــة للمجتمـــع خالقيـــةالقـــيم األ  3

لثثثذا و ثثث  علثثث  اجملتذثثث  احملثثثيط بثثث  تاثثثدمي ، واثثثدار مثثثا يابثثثض علثثث  احتيا اتثثث  الغذا يثثثة وال فيهيثثثة
عليث  التفبث  يثا يف يف هذه امليحلة سي و  مث( العسثري  فادذمت  لو أ ،والسلوكياذ ل  اأخ  

باثثة يف اجملتذثث  وأ  يثثي  اأخثث   والاثثيه مف ،الاثثدوة إىلر ولتثث ، و تثثاج الفوثثض يف هثثذه امليحلثثة 
يعثثثثثيو ازروا يثثثثثة التنثثثثثاق  بثثثثث  املذارسثثثثثة والنظييثثثثثة اسثثثثثيذا وأ  هثثثثثذه الاثثثثثيه احملثثثثثيط بثثثثث  حثثثثثىت ا

 أل م  متوسياذ الفوض يف هذه امليحلة تتعار  ا
 وثثثف عنثثث   ثثثغوط اريثثثاة اجلثثثارة ، هثثثي حا ثثثة ففييثثثة وطبيعيثثثة لثثثد  الفوثثثض الترفيـــه واللعـــب:  4

اليوميثثثثة ممثثثثا  اثثثثط لثثثث  املتعثثثث  والي ثثثث  النوسثثثثي والسثثثثعارة وامثثثثي والنثثثثواهي واأومتفلبثثثثاذ الدراسثثثثة 
    الشخصية

 يشثثثعيأعذثثال اأمثثي الثثذح جيعلثث  مثث  بثثبع  اعنثثد قياهثثي قيذثثة ياثثط للفوثثض السثثعاره  :العمــل  5
، ل ننثثثا يف هثثثذا وتتصثثثل  يف متوسثثث أصثثثب  كال بثثثار وهثثثذا ينذثثثي فيثثث  رو  العذثثثض متثثث  أو  ،باملسثثثتولية

الفثثثي  البسثثثيط واملختصثثثي للعذثثثض عنثثثد اأطوثثثال ا متاصثثثد بثثث  التشثثث ي  او عثثثدم املذامتعثثث  لعذثثثض 
، لغ  اأ يثة يف  ثو الفوثضاذ البااأطوال الشا  واملتع  ، بض امتنا متشري إىل العذض كضحد ارا 

املثنظه تيبويثاا ينفثوح علثث  تنذيثة ام امتثاذ ها لثة لثثد  الفوثض  سثذية، عاليثة )ررقثثة أ  العذثض 



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

28 

 أبرز قضاياها -واقعها  -الطفولة: أهميتها  الفصل الثاني 

الفصل األول 

اإلط 

 hار ا

 م حظة ، امتتباه) رقة اررال       اجتاهاذ سامية وراقية بالنسبة لنذو الفوض  
  ت ثو  حيثاليثوم اأول  منثذمتوسي وعاطوي يتولثد مث  الفوثض  حساوهذا اإل الحب واألمان:  6

  لثثثث ، مث عنثثثثد مثثثث(  يفثثثثو  بثثثث  مثثثث( مثثثثيب  مثثثثا  للحثثثث  وارنثثثثا  واأا  مصثثثثدر م وكثثثثذل  اأاأ
جيثثا  مثث( إارا ثثة وبشثث ض  هذاأصثثدقاض، وكلذثثا حصثثض الفوثثض علثث  هثثوحثثىت ومعلذثث  وأقثثار  

   64، 45، 2221 )مصفو ، قبض والدي  كامتت حيات  أقي  ل ستايار والنذو 
للذ تذثثث  احملثثثيط بثثث  الثثثذح يبثثثدأ باأسثثثية مث  ل متتذثثثاض  الفوثثثض هثثثه  تا ثثثمهثثثو عنصثثثي  :االنتمـــاء  1

 اجملتذ  العام 
ا تذاعيثة وحالثة  الثذح يعثيو ظيوفثاا وهثي ظثاهية  تثاج إليهثا الفوثض  غباته المكبوتـه:عن ر التعبير   1

ة، ويف هذه ارالة عارة ما ييغ  الفوض اأسيياملش  ذ م( يعيو وسط  و و أاقتصارية متعثية 
 اا أكيثثد حث ا بصثورة قثد ت ثثو  خفثية لثذل  فثالتعبري عنهثثا مث( خث ل منافثذ ياافيثثة اثثض خيا هثا إيف 
   64، 45، 2221 )مصفو ،ياط هذا ا دل   ةياا تذاعالاص  ولعض  ، ا

 خصائص الطفولة:: ثالثًا

 ،عل  كثري م( اأمور الح تساعدمتا علث  معيفثة التعامثض معث   أعيننا تإ  معيفة عامل الفوض تو 
مثثث( اخلصثثثا   سثثثواض  ةهنثثثا تتذتثثث  و ذوعثثثإوالتسثثثذياذ ملياحثثثض الفوولثثثة ف ذثثثا كامتثثثت التاسثثثيذاذومه

منهثا  ااسثتوارةعليهثا و  مث( املهثه التعثيلو  ذهنيثة   وال والنوسية واريكية اامتوعاليةواجلسذية و العالية 
    ية للفوولةيف ةتلف املياحض العذي  وينذيهالدي   اإلجيابيةاجلوامت   مايعزز إىل الفوض يف تو ي 
   :فيما يلي عرض لبعض خصائص الطفولة 

 : ( سنوات5-2املدرسة من ) قبلة ما يف مرحل -1

 :اخلصائص العقلية . أ

 لفوثثض يعثثيو بواقعيثثة خاصثثة الثثح  تلثثف عثث( واقعيثثة ال بثثار أ  ا : ياصثثد يثثاالواقعيــة عنــد الطفــل
وذلث  لعثدم  ،اخلثار ي العثامل إىلالنظثي عث( مو ثوعية  عثدتوتب ،وهذه الواقعيثة تتذيكثز حثول الثذاذ

حثث م مثثزج اأ إىلمييثثض الفوثثض يف هثثذه امليحلثثة   قثثدرة الفوثثض علثث  التذييثثز بثث  املو ثثوعي والثثذاا
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 ثثام كذثثا يعتذثثد يف تو ثثريه علثث  اإل  ،كثثض مثثا يثثياه حولثث   علثث مشثثاعيه وأحاسيسثث  بثثالواق  وإسثثااط 
 يعتذد عل  حواس  وليت املنفط ويدرل العامل م( منظوره اخلا  وا يستفي  إررال الزم( و 

 حيث  تتسث  سثتف ص ض يف ميحلثة الفوولثة يتذيثز حبث  ااإ  النذثو العالثي للفوث :ستطالعحب اال
وي ثثو  ذلث  عثث( طييثط اسثثتعذال  ،خث اذ ومعلومثثاذ عث( العثثامل اخلثار يمداركث  في تسث  الفوثثض 

 ت  مشثث  عثث( طييثثط التو ثثري يف حثثضوكثثذل   ،ارثثواو وربفهثثا ببعضثثها مثثثض اللذثثت والنظثثي والسثثذ 
شثثياض كامتثثت أالوصثثول  علثث صثثها وتسثثاعده عذليثثة املشثثي حاليوميثثة فهثثو ميسثث  اأشثثياض بيديثث  ويو

 واستف ص اأشياض م( حول  وذل  يشب  رغبة الفوض يف املعيفة  ،ع( متناول يدهة بعيد
  عفثاض اأشثياض وال ا نثاذ إوياصد يا كيك والتركيب: التف إلىاإلحيائية وخصوبة الخيال والميل

ألشياض م( حول  لكذا يعتاد أ   ،  مل مثلوتشعي وتوي  ويز  وتتضهنا يت ضوك ،حول  صوة ارياةم( 
ت ثاوز حثدور الزمثا  وامل ثا  فت الثح يتسثه يثا اأطوثال يف هثذه امليحلثةاخليثال خصثوبة و إرارة ورغبة، 

اذ واليغبثاذ الثح سحي وإشباص ارا لبا ئاا يهخي مل ار وجيعل  ينسج عاملالذح في   م( عامل  الصغري 
فيثته مث( خث ل  ؛وال كيث امليض للتو يث   إىلأما بالنسبة  ها ال بار م( حول  أمام إشباعها ياف في

ل سثتف ص ومعيفثة اأشثياض مث( حولث  حيث  تنذثو لديث  اليغبثة يف فث  اأشثياض وإعثارة ح  الفوثض 
ذ ومعثثارل أكثثثي معلومثثاتيكيبهثثا يامتيثثة للتعثثيل عليهثثا وإررال سثثيها واكتشثثافها وهثثو بثثذل  ي تسثث  

  م( العامل اخلار ي

 : اخلصائص اجلسمية . ب

 الوثث ة اأوىل مثث( حياتثث  مث تاثثثض  ثثو الفوثثض سثثثييعاا يف ثثدل  :ســرعة النمــو الجســمي والحركـــي 
العشثية اأيثام متث  يف مث( وز  اا الوارة بعضث يواد الفوض حدي  ، حي و يف املياحض التاليةسيعة النذ

ويتضثثثاعف وز  الفوثثثض منثثثذ بدايثثثة الشثثثهي اخلثثثامت  ،متثثث  بعثثثد ذلثثث وز  ه مث يسثثث   عذثثثي اأوىل مثثث( 
وي و  الفوض سيي  اريكة والنشثاط واريويثة  ،عند امتتهاض السنة الثامتيةويصب  وزمت  ي ية أ عال 

  ثثفيا باإل ةمتع اسثثية السثثييعخثثار ي وتتذيثثز هثثذه ااسثثت اباذ اإل ح مثثثريأ ااسثثت ابةوسثثيي  
  ااتزا حالة م(  إىلج   تصض م  النضأ إىلتسا  وعدم اإل
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  متتي ثة لنشثاط الفوثض الزا ثد وسثيفيت  علث   سثذ  وقدرتث  نمو العضالت الكبير  قبل الصـغير :
اسثتخدام   ثا  تنذثو عضث ت  ال بثرية الضثيورية لتلث  اأمتشثفة متتي ثةعل  اجليح والتسثلط والاوثز 

الدقياثثثة الثثثح تتفلثثث   ثثثو  عذثثثال واملهثثثاراذ اليدويثثثةالفوثثثض باأا عذليثثثة اهتذثثثام ضمث تثثث ،باسثثثتذيار
   اثثثط قثثثدراا  أخية، ويف أواخثثثي ميحلثثثة الفوولثثثة يسثثثتفي  الفوثثثض ضالعضثثث ذ الدقياثثثة يف ميحلثثثة متثثث

وتظهثثثي بثثثوارر السثثثرية علثثث   ،كبثثثرياا بثثث  العثثث  واليثثثدتوافاثثثاا     اثثثط أويسثثثتفي   ،كبثثثرياا مثثث( التثثثواز 
 اريكاذ الدقياة  

  :االنفعاليةاخلصائص  . ت

أزمثثاذ متوسثثية حثثارة للفوثثض يف هثثذه امليحلثثة تثثتلخ  يف تعثثيأل الفوثثض  اامتوعاليثثةاخلصثثا    
والفوثض يف  ،ومتوباذ غض  شديدة أ  هذه الو ة تتذيز بضهنا ف ة قلط وصياص امتوعار راخلي عذيثط

شخصثيت   إيبثاذوحماولثة الذاا  ااستا لم وب  عل  اأ ااعتذارب   امتتاالهذه امليحلة ميي ويحلة 
وامثثي ليختثث  متوسثث  وقدرتثث  علثث  ح فيحثثاول أو يعثثارأل بعثث  اأأصثثيار علثث  الثثي عنثثار واإلال إىلومييثثض 

  ااستا ل
 ، كثية اامتوعااذ وسيعتها، واخلول للذثرياذ ااست ابة: سيعة اامتوعاليةوم( اخلصا    

  :ةياالجتماعاخلصائص  . ث

هثثذه امليحلثثة    الفوثثض يفإحيثث   ةيثثاا تذاعة الفوولثثة و ذوعثث  مثث( اخلصثثا   تتذيثثز ميحلثث 
متثث  أويوضثثض اللعثث  مثث  فئثثاذ قليلثثة العثثدر كذثثا  ،خثثيي(مثث  اآليعذثثض علثث  ت ثثوي( ع قثثاذ ا تذاعيثثة 

اجتثثاه التعثاو  يف هثثذه امليحلثثة يف الظهثثور  أحثث  الظهثور ويبثثدويغلث  عليثث   ،الزهثثو واخليثثااذ إىل يثضمي
اذ ااجتاهثثثثاثثثثيه و ال ثثثثثري مثثثث( ال اأطوثثثثالغثثثثيو يف متوثثثثوو نمتثثثث  يف هثثثثذه امليحلثثثثة تأكذثثثثا  ،عنثثثثد الفوثثثثض

وذلثث  عثث( طييثثط  شثثيواخلثثري وال ضموثثاهيه الصثثوا  واخلفثث يضثثاا أوفيهثثا تتعثثدر  ةيثثاا تذاعخ قيثثة و اأ
لثتعله الثنظه الثح جتهثزه  اا دوض يف هذه امليحلة م  الوسط احمليط وي و  مستعتواعض الفباض، ويزرار اآل

املو ثثورة يف هثثذا اجملتذثث  وكثثذل  وي تسثث  العثثاراذ والتااليثثد  ،يف اجملتذثث  فثثاع ا  ل ثثي ي ثثو  عضثثواا 
 هدال اجلذاعة أخيي( ويابض رة يف أ  يض  يف اعتباره شعور اآليصب  أكثي قد
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 : ةاالبتدائي( سنة وهي أيضًا مرحلة االلتحاق باملدرسة 12-6يف الفرتة بني سن )خصائص مرحلة الطفولة املتأخرة  -2

 اخلصائص العقلية: . أ

للعثثث  مثثث( ميحلثثثة اخليثثثال وا متتاثثثالخثثثذ يف ااأ  الفوثثثض يضوتتذثثثثض ميحلثثثة الفوولثثثة املتثثثضخية يف  
فاتصال  بالعامل احمليط ب  يزيد مث( مدركاتث  ارسثية لعناصثي  ،ميحلة الواقعية أو املو وعية إىلاإليهامي 

النضثثج كالتثثذكي والتو ثثري والثثيبط والاثثدرة علثث  بخثثذ عثثيو فيهثثا كذثثا أ  الاثثو  العاليثثة تضالبيئثثة الثثح ي
معاومتثثة مث( حيث  مياعثثاة  إىلول نث   تثاج  ،رارحإلر قثثدرة الفوثض علث  اامتتبثثاه اكثذل  تثزرا  ،التصثويي

ذاكية الفوثض يف إ   ،يضا  الح تعين  عل  فهه مو وعاذ الدروومدة الدرو واستخدام وسا ض اإل
باملعلومثاذ  ااحتوثاظهذه امليحلة ذاكثية قويثة قثاررة علث  اسثتيعا  ال ثثري ممايصثض إليهثا وقثاررة علث  

 إىلمث( كثثثية املثيا  والت ثثيار ممثايترح بالفوثثض  ااسثثتوارةذاكية علث  وتسثثاعد قثوة الثث ة،دة مم نثأطثول مثث
  ري م( املهاراذ اريكية والعاليةكث  إتاا 

كذثا   رراكثا مباشثياا إويف هذه امليحلثة يسثتفي  الفوثض التو ثري باسثتخدام املعلومثاذ الثح يثدركها  
حثثدال علثث  اسثثتعارة اأ كثثثي تيكيثثزاا كثثذل  يصثثب  أ  ،سثثتخدام هثثذه املعلومثثاذثثثي ميومتثث  يف ايصثثب  أك

 اراياية يف صورة ف ية 
خية تتذيثز مث( حيث  اخلصثا   العاليثة أيضثا بضهنثا فث ة خاصثة يف ضكذا أ  ميحلة الفوولثة املتث 

 ،علث  العثامل اخلثار يفيهثا حيث  مي ث( للفوثض أ  يتعثيل  ،هذة للتعليهمحياة كض شخ  أهنا ف ة 
م ثثا  قثثدر اإلتعثثد   يبأ ثثو مثث( ارييثثة والسثثعارة للفوثثض و  افيتثثو ي ثث  أ  لثثيه ل ثثي يتحاثثط هثثذا التعو 

  ع( الالط والتوتي

 اخلصائص اجلسمية: . ب

 يضهنثا فث ة  ثو  سثذي بفثإمث( اخلصثا   اجلسثذية حيث   ضخية و ذوعثةاملتتتذيز ميحلة الفوولة  
  يبلثثغ أ إىليثثة و نلبأسثثنامت  ال ، ويف هثثذه امليحلثثة يواثثد الفوثثض معظثثهوتتغثثري فيثث  متسثث  اجلسثثه وحثثد تاييبثثاا ومر 

 ه ة تتسثف  اجلبهثة وتث ز الشثواوخث ل هثذه الوث ،قد بزغثت معظثه أسثنامت  الدا ذثةهناية هذه امليحلة ت و  
وكثثذل  بالنسثثبة لثثوز  الفوثثض يف  ،مظهثثي الفوثثض تبثثدلوهثثذه التغثثرياذ  ،حمثثدراا  ضخثثذ شثث  ا يمتثثف و  ثث  اأوي

    الزيارة ت و  بفيئة وموحدةحلة فإهذه املي 
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 :االنفعاليةاخلصائص  . ت

التهيج الشثديد وتع ثت  تفور امتوعار مستدام تصض إىلي و  الفوض يف هذه امليحلة يف حالة  
  أكذثا    وثا  ثيط بث كض م( حالة  هازه العضوح وحساسية هثذا اجلهثاز للتثضيي   اامتوعاليةاست ابات  

وا ي ثثو  مابثث  مثث( تشثثب   يلثث أو تعدالفوثثض يف هثثذه امليحلثثة ي ثثو  عثثدمي الاثثدرة علثث  يويثثض سثثلوك  
راض اريكثثي ي ومتثثو  يف اأالضثثعواض  اأطوثثال  أاثثدر مثثا هثثو عثثدم الاثثدرة علث  التوقثثف، كذثثا بصثيار وإ

يثثثثتذل هه السثثثثضم والالثثثثط وبثثثثذل  تتصثثثثف هثثثثذه امليحلثثثثة بعثثثثدم الثبثثثثاذ  ،املزا يثثثثةياباذ ف ثثثثل  هثثثثدفاا 
  ل  املستذيوالتا اإلمتوعار

 :ةياالجتماعاخلصائص  . ث

هنثثثثا إحيثثثث   ةيثثثثاا تذاعالفوولثثثثة املتثثثثضخية و ذوعثثثث  مثثثث( اخلصثثثثا   والسثثثثذاذ  تتذيثثثثز ميحلثثثثة 
فثيار الثثذي( يتواعثثض معهثه واجملتذثث  الثثذح يعثثيو اأو الياشثثدي(  اأطوثثالع قثثاذ الفوثض بتشثذض تفثثور 

سثثثيت  ومدرسثثثت  ووطنثثث ، وتبثثثدو هيثثثار هثثثذا التواعثثثض يف سثثثلوك  أطثثثاره وبالثاافثثثة الثثثح تسثثثيفي علثثث  إيف 
، ويته اتصال الفوثض ويف شخصيت  النامية واملتفورة متوعارااو  ويف متشاط  العالي و ت  املختلاواست اب

    سيةسلوك  وأوىل هذه اجلذاعاذ هي اأ باجلذاعاذ املختلوة الح تتيي يف  وه وتو  

 ات احلكومة السورية لتطبيقها:إجراءحقوق الطفل و اتفاقية: رابعًا

اذ اريثاة ال يميثة الثح تليثط حيمثاهنه مث( أساسثي ؛هثا ذ متعثدرة منأطوثال العثامل مشث  يوا   
ولثت ا يئثاذ أباإلمتسا ، ويتعي و  ل ثري م( املخاطي اجلسثذية والنوسثية الثح هثدر حيثاهه  ولثذل  

أشث ال مجيث  تهه مث( و ثيورة محثاي ،اأطوالبالغاا حباو   هتذاماا االدولية واجملتذ  الدور بش ض عام 
  وكثثا  مثث( متتثثا ج ، وإ  كامتثثت بثثدر اذ متواوتثث وهنثثا يف معظثثه رول العثثاملح يوا همتثثواص املخثثاطي الثثوأ

الثح تثن  صثياحة وبو ثو  علث   يثاذااتواقالدور بالفوولة صدور عدر مث( الويثا ط و  ااهتذامهذه 
 ماهية حاو  الفوض وطي  محايت  

 يثثاذقااتوا، وأصثثدرذ عثثدراا مثث( الويثثا ط و  تذعثثت الثثدولول ثثي يتذتثث  الفوثثض يثثذه اراثثو  ا 
 ثثثياضاذ والتثثثدابري اإل ا ثثثاذاتثثث  كثثثض طوثثثض يف العثثثامل حباوقثثث ، وأكثثثدذ علثثث   إىلالدوليثثثة الثثثح هثثثدل 

  ال زمة، والح تتوط وظيول هذه الدولة، للايام بدورها جتاه هذه اراو 
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 7111متثوفذ   22حاثو  الفوثض الثح أقيهثا اجلذعيثة العامثة لألمثه املتحثدة يف  اتواقيثةوكامتت  
بعثثد موافاثثة مايزيثثد عثث( عشثثيي( رولثثة عليهثثا  تواقيثثةااوقثثد بثثدأ تفبيثثط هثثذه  ذا اجلهثثد الثثدور تتوجيثثاا  ثث

ة، اإلسث مييبيثة و ، وم( اجلديي بامل حظة أ  عدراا م( الثدول العم 7112 أيلول 2م(  وذل  اعتباراا 
البنثد الثذح و ثا  وليثةيف صثورها اأ تواقيثةااكامتت قثد يوظثت علث  بنثدي( يف هثذه   وم( بينها سورية

قيارهثا يف قبثض إ تواقيثةااعنثد ميا عثة  ااعتبثارخذ ا بع  أيتعلط حبيية اعتنا  الديامت  والتبين، وقد م 
م، وبثثثثذل  أصثثثثبحت الصثثثثورة النها يثثثثة  ثثثثذه  7111مثثثث( عثثثثام كثثثثامتو  الثثثثثا   نيثثثثف يف شثثثثهي   ةمدينثثثث

   بنثثداا 54) تواقيثثةااذه وتتضثثذ( هثث  اإلسثث مية والثثدي( اإلسثث مي ةا تتعثثارأل مثث  الشثثييع تواقيثثةاا
 ةيثثثاا تذاعذ اليعايثثثة مثثثا تاثثثوم بثثث  متسسثثثاكثثثض صثثثاحل الفوثثثض يف  تثثثدور حثثثول  ثثثيورة إعفثثثاض أولويثثثة مل

 إىل ثافة هثذا باإل ،مث( ممارسثاذ وغريهثا  اإلعث ممة )املدرسة، ورور العبثارة، و سية  والعااخلاصة )اأ
    لألطوالذة أعذال اراو  املع ل يا امل   رارةالتدابري التشييعية واإلمجي   ا اذاملفالبة بضيورة 
 هي: تفاقيةاالأبرز أحكام 

  أقص  حد مم ( بااض الفوض و وه  إىلل ض طوض حط أصيض يف ارياة، وت وض الدولة 
   سه ويف اكتسا   نسية إيف ارط ي و  للفوض منذ وارت 
  الفوض الوضل ، وتثوىل هراض الفوثض أول ملصاحلا ااعتباريوىل  اأطوالعلط باذ الح تت ياضإلايف 

 الوا    ااعتبار
  ت وض الدول ات  كض طوض حباوق  ال املة رو  أح متوص م( أمتواص التذييز أو التوضيض 
   ا يوصض الفوض ع( والدي ، إا عندما تاير السلفاذ املختصة ذل  لصاحل رفاه 
 ررها سية بالسذا  بدخول أقاليذها أو مغاض اأتسهض الدول مج  مش 
  تاثثث  علثثث  عثثثاتط الوالثثثدي( املسثثثتولية اأوىل عثثث( تيبيثثثة الفوثثثض، ول ثثث( علثثث  الثثثدول أ  تاثثثدم  ذثثثا

  اأطوالاملساعدة امل  ذة وأ  ت وض تفويي متسساذ رعاية 
  )ا يف ذلثثث  ، وثثثاا ثثثالسثثثاضة البدمتيثثثة أو العاليثثثة ومثثث( إلاجيثثث  علثثث  الثثثدول أ  يذثثثي الفوثثثض مثثث

  اجلنسي  ااستغ ليذاض أو اإل
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  تثثوفي الثثدول للفوثثض احملثثيوم مثث( الوالثثدي( رعايثثة بديلثثة مناسثثبة  وتثثنظه عذليثثة التبثثين تنظيذثثاا رقياثثاا 
إبثثيام اتواقثثاذ روليثثة لتثثوفري الضثثذامتاذ والتضكثثد مثث( السثث مة الاامتومتيثثة يف حثثال اعتثثزام  إىلويسثثع  

 الوالدي( املتبن  متاض الفوض م( بلد وارت  
 ش ال خاصة م( املعاملة والتعليه واليعاية للفوض املعو  ارط يف التذت  بض 
  للفوثثثض ارثثثط يف التذتثثث  بثثثضعل  مسثثثتو  صثثثحي مسثثثتفاص  وت وثثثض الثثثدول تثثثوافي اليعايثثثة الصثثثحية

 ، م  ال كيز عل  التدابري الوقا ية والتعليه الصحي، وخو  وفياذ الي   اأطوالجلذي  
  اط املدرسثي أ   ث م كيامثة الفوثض، وينبغثي جمامتياا وإلزامياا، وينبغي ل متضثب اابتدا يي و  التعليه

 للتعليه أ  يعد الفوض للحياة متحلياا بيو  التواهه والسله والتسام  
 متشفة الثاافية والونية اأوية ملذارسة ايوفي للفوض وقت للياحة واللع  وفي  متس 
  )رأل مث  تعليذث  عذثال الثح تتعثاأومث( أراض ا ااقتصثارح ااسثتغ لتتوىل الدولة محاية الفوض مث

 أو ت و   ارة بصحت  ورفاه  
  جتار يه إلاو  اأطوالتبذل الدول كض اجلهد ملن  اختفال 
  اأطوالعدام أو الس ( املتبد يف حالة اجليا ه الح تيت   م( قبض إلاا تويأل عاوبة  
  ية ا يعثذ  أو يعثيأل للذعاملثة الااسثوجيث  أع( البثالغ ،  ااحت ازيوصض الفوض املو وص قيد

 أو املهينة 
  محايثة خاصثة  و ، وتثوىلارثي مث( أح متثوص يف ا ينبغي أ  يش ل أح طوض مل يبلغ اخلامسة عشي

 املعي   للنزاص املسل   لألطوال
  صثثثلي  ارثثثط يف أ  يتذتثثث  اتعثثثاا حثثثياا بثاافتثثث  أقليثثثاذ أو السثثث ا  اأفئثثثاذ ا إىلللفوثثثض املنتذثثثي

 وريامتت  ولغت  
 املعاملثة امل  ذثة أو تلا  ، أ  يااحت ازأو  اا الساضة املعاملة أو ض الذح تعيأل إلينبغي للفو

 التدري  امل  ه يدل إبيا   وتضهيل  
  يعامثثثثثض الفوثثثثثض املتثثثثثورط يف امتتهثثثثثال قثثثثثامتو  العاوبثثثثثاذ علثثثثث   ثثثثثو يعثثثثثزز إحساسثثثثث  ب يامتثثثثث  وقثثثثثدره

 دما   يف اجملتذ  إمتويستهدل إعارة 
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 معيوفثثثة علثثث  متفثثثا  واسثثث  لثثثثد   تواقيثثثةاايهثثثا يف ينبغثثثي للثثثدول أ  جتعثثثض اراثثثو  املنصثثثو  عل
   1-6، 7117مه املتحدة، اأعل  السواض ) اأطوالالبالغ  و 

م بعثثثثد موافاثثثثة جملثثثثت الشثثثثع  يف  لسثثثثت  7113عثثثثام  تواقيثثثثةااصثثثثارقت سثثثثورية علثثثث  هثثثثذه  
الصثثثارر بتثثثاريخ  1متافثثثذة وو ثثث  الاثثثامتو  رقثثثه  تواقيثثثةاام، وأصثثثبحت 5/6/7113اثثثدة بتثثثاريخ املنع
 م 73/6/7113

جمثال محايثة  يف ااهتذثامحاو  الفوض إجنازاذ  ديية ب اتواقيةحاات سوريا بعد التوقي  عل   
 جنازاذ:الفوض، وأبيز هذه اإل

  2222حاو  الفوض عام  تواقيةأول ااتادمي التاييي الوطين  
   منظذثثثثة العذثثثثض الدوليثثثثة ) اتواقيثثثثةاملصثثثثارقة علثثثثILO الثثثثة إلزالثثثثة أسثثثثوأ أشثثثث ال عذ 712  رقثثثثه

  2223وصحتهه وتعليذهه عام  اأطوالالح هدر حياة  اأطوال
   اأطوثثثثثثثالحاثثثثثثثو  الفوثثثثثثثض )بيثثثثثثث   اتواقيثثثثثثثة  امللحاثثثثثثث  بااختيثثثثثثثارياملصثثثثثثثارقة علثثثثثثث  ال وتوكثثثثثثثول 

  2223يف النزاعاذ املسلحة  عام  اأطوالواستخدامهه يف الدعارة والبغاض، واستخدام 
 2223للعام  42امتو  رقه سية باتضسيت ا يئة السورية لشتو  اأ  
  2224عاد متاي وطين للفوولة يف حل  عام  
  2224تنظيه امللتا  الوطين حول محاية الفوض م( العنف يف رمشط  
 2225حاو  الفوض عام  اتواقيةأول امللحط با ااختيارحين اأول حول ال وتوكول تادمي التاييي الوط  
  و  مثث  اليومتيسثثيف للخفثثة الوطنيثثة رذايثثة الفوثثض يف تعثثاسثثية باليئثثة السثثورية لشثثتو  اأإصثثدار ا

  2225سورية عام 
  يف جمال حاو  الفوض  اأحبالالعديد م( الدراساذ و إ ياض 
  وغريهثثا مثث( التخصصثثاذ يف جمثثال العلثثوم  اا تذثثاص ديثثدة ملنثثاهج كليثثة ال بيثثة وعلثثه إ ثثافة مثثوار

 ، تسهه يف التعييف حباو  الفوض ةياا تذاع
اذ الثثح سثثبط ذكيهثثا ا تثثزال سثثورية توتاثثد خلفثثة شثثاملة وا ثثحة امل مثث  يف جمثثال ورغثثه اخلفثثو  

املتعلاثة  يثاذااتواقيئة لتفبيط املياسيه والاوامت  و خفواذ  ي  إىلمحاية الفوض  وا تزال سورية حبا ة 
 حبذاية الفوض ويصيض حاوق  عل  أرأل الواق  
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اإلط 
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 :نسيق السياسات املتصلة بالطفللت التدابري املتخذة على الصعيد الوطين: خامسًا

 أوصت جلنة حاو  الفوض يف سورية فيذا يلي: 
 عض الل نة العليا للفوولة هيئة فعالة تتسه بال واضة م(  إىلمواصلة وتعزيز  هورها اليامية  -7

واملالية ال افية، و ذا  قيام ، م( خ ل تزويدها، باملوارر البشيية تواقيةااأ ض تنسيط تنويذ 
 والتنسيط اجليدي( ب  الويوص املزم  إمتشاؤها والل نة العليا للفوولة التعاو  

م( أ ض التنويذ التام خلفة  اأخي املوارر البشيية واملالية واملوارر توفري الدعه ال زم وا يف ذل   -2
  تواقيةااتاييذاذ منتظذة أييها عل  تنويذ إ ياض العذض الوطنية اجلديدة و 

التــــدابير المتخــــذ  علــــى الصــــعيد الــــوطني لتنســــي  السياســــات يلــــي نعــــرض أهــــم وفيمــــا  
 :المتصلة بالطفل في سوريا

  ن األسر :و إحداث الهيئة السورية لشؤ  -7
والثثثذح أصثثثدره السثثثيد ، 2223/ لعثثثام 42السثثثورية لشثثثتو  اأسثثثية بالاثثثامتو  /أحثثثديت ا يئثثثة  

علثث  مثثا يلثثي: امتو  ، وقثثد متصثثت املثثارة اأوىل مثث( هثثذا الاثث22/72/2223ذهوريثثة بتثثاريخ ر ثثيت اجل
اجلذهوريثثة العيبيثثة السثثورية هيئثثة عامثثة تسثثذ  ا يئثثة السثثورية لشثثتو  اأسثثية مايهثثا رمشثثط يف "يثثدل 

 املار واإلرراح وتيتبط بي يت جملت الوزراض مباشية"  ااستا لية و ااعتبار وتتذت  بالشخصية 
، يسثاعدها تواقيثةااذ أح ثام هثور اخلاصثة بتنويثتعت  ا يئثة اجلهثة الي يسثة يف رصثد وتنسثيط اجل 

اأهلثثي، ويثثضا حلثثول ا يئثثة حمثثض يف ذلثث  العديثثد مثث( اجلهثثاذ ار وميثثة ومتسسثثاذ اجملتذثث  احمللثثي 
امتسثث اماا مثث  اآلليثثاذ ومتظثثه التنسثثيط املتبعثثة والثثح تثثيتبط ارتباطثثاا ويياثثاا بالنظثثام الل نثثة العليثثا للفوولثثة 

 امتياهثثثثا  تشثثثثذض اختصثثثثاذ ا يئثثثثة يف متابعثثثثة تنويثثثثذ يف الدولثثثثة وتتوافثثثثط مثثثث  جتيبثثثثة سثثثثورية وإماإلرارح 
 حاو  الفوض مايلي: اتواقية

  ااختياريحاو  الفوض وال وتوكول   اتواقيةمتابعة تنويذ   
 ااختياريوال وتوكول   تواقيةاامتابعة متشي الوعي ب   
  ااختياريوال وتوكول   تواقيةااإعدار تااريي رورية ع( تنويذ    
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الفصل األول 

اإلط 
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 يس  واق  الفوض السورح إىلتعديض الاوامتي  وا يترح  إىل السعي   
  جلنة حاو  الفوض وسواها م( ا يئاذ الدولية ذاذ الع قة  إىلإعدار التااريي الوطنية 
  والدراساذ ال زمة  اأحبالإ ياض رصد واق  الفوولة م( خ ل 
 ةستو  سوريمتشفة اخلاصة بالفوولة عل  ماملسا ة يف تنويذ ال امج واأ  

ظ  ا يئة ب وارر بشيية متذيزة، كذثا أ  قثامتو  إحثدايها حثدر  ثا ميزامتيثة مسثتالة يف امليزامتيثة ي 
مثث  املنظذثثاذ العامثثة للدولثثة ا نهثثا مثث( الايثثام باملسثثتولياذ امللاثثاة علثث  عاتاهثثا، وأخثثرياا فثثإ  تعاوهنثثا 

هثور ا يئثة لو ث  خففهثا وبياجمهثا الدولية العاملة يف سورية وعل  رأسها اليومتسيف يسهه يف رعه  
 مو وص التنويذ 

   :مشروع قانون حقوا الطفل -2
أعدذ ا يئة السثورية لشثتو  اأسثية مشثيوص )قثامتو  حاثو  الفوثض  مث( خث ل جلنثة تضثذنت  

قدمت الل نة مسثورة مشثيوص  22/72/2226، ويف ختصا ساتذة أكارميي  وقضاة م( ذوح ااأ
مشثثاركاا مث( ةتلثثف اجلهثاذ العامثثة  65  للناثثايف يف ورشثة عذثثض  ثذت ا يئثة الثثح عي ثت إىلالاثامتو  

 واجلذعياذ اأهلية 
 المؤتمرات الوطنية الخاصة بالطفولة: -3

ينثثثة حلثثث  بيعايثثثة ديف م 2224شثثثباط -1-1بتثثثاريخ  ةاملثثثتاي الثثثوطين للفوولثثثة يف سثثثوريعاثثثد  
وثثثثا  ثثثثي  فيثثثث  مثثثث(  يسثثثثهه هثثثثذا املثثثثتاأالسثثثثيدة أمسثثثثاض اأسثثثثد عايلثثثثة السثثثثيد ر ثثثثيت اجلذهوريثثثثة حيثثثث  

مناقشثثاذ، وماقثثدم فيثث  مثث( رراسثثاذ وأحبثثال تتعلثثط ب ثثض مثثا يتعلثثط باضثثايا الفوولثثة، ومثثا رافاثث  مثث( 
، ومثثاخيج بثث  مثث( توصثثياذ، يف تسثثليط الضثثوض علثث  اإلعثث متغفيثثة إع ميثثة م ثوثثة يف مجيثث  وسثثا ض 

 قضايا الفوولة وخاصة:
  ال  واستغ  ه بضح ش ض م( اأش  اأطوالقضايا العنف  د 
  ة البديلةاأسيياليعاية  
 النوص  إىلم( ال ه  متتاال ورة التعليه واق ا  هلياذ اا 
  ياافة الفوض بش ض عام وما حاذ النهوأل يا 
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 إىلومث( أ ثض لوثت امتتبثاه اجملتذث  عاقثة ذوح اإل اأطوثالهتذامثا بالغثاا بار ومثة السثورية اتور  
د م ابت ثثار جمذوعثث  مثث( اأمتشثثفة والوعاليثثاذ مثث( أ ثثض فاثث ،هثثذه الوئثثة واحتيا اهثثا اخلاصثثة وامللحثثة

وقثد كثا  اأوملبيثار اخلثا  السثورح، وهثو هيئثة اأكثي هشاشثة  اأطوالحشد الدعه والتضييد لاضايا 
الضثثثوض علثثث   تسثثثلفيثثثول إذ ، متافثثثة 7114اإلعاقثثثة الذهنيثثثة تضسسثثثت عثثثام  مسثثثتالة هثثثته بثثثذوح

وقثثد سثثتثذار يثثا، ل مثث( أ ثثض يويثثز اجملتذثث  اأهلثثي  اأطوثثالالاثثدراذ اخلاصثثة املو ثثورة لثثد  هثثتاض 
وملبيثثثار اخلثثثا  الثثثدور ول لألاختثثثارذ الي اسثثثة اإلقليذيثثثة رمشثثثط لياثثثام فيهثثثا املثثثتاي الفثثثع اإلقليذثثثي اأ

عايثثة املثثتاي رفثث  مسثثتو  الثثوعي حثثول الي ، كثثا  مثث( أهثثه أهثثدال ملنفاثثة الشثثي  الوسثثط ومشثثال أفييايثثا
وح اإلعاقثثثة الذهنيثثثة يف منفاثثثة الشثثثي  اأوسثثثط ومشثثثال إفييايثثثا، ذلألشثثثخا   ةيثثثاا تذاعالصثثثحية و 

، ةيثثثاا تذاعف أمثثثام تثثوفري اليعايثثثة الصثثحية و وال كيثثز علثث  احتيا ثثثاهه، ويديثثد الصثثثعوباذ الثثح تاثث
فية ااملتثو  ةيثاا تذاعة خدماذ اليعايثة الصثحية و ره و و واق ا  ارلول املناسبة لتاليض الو وة يف ح 

العذثض علث   املنظذاذ غري ار ومية ومتسساذ اجملتذ  اأهلي يف ذل ، وأخثرياا  لإشيالتل  الوئة، و 
)تاييثثثي اجلذهوريثثثة العيبيثثثة السثثثورية بشثثثض  أح ثثثام  تسثثثليط الضثثثوض علثثث  رور اأوملبيثثثار اخلثثثا  الثثثدور 

  حاو  الفوض  اتواقية
 الخطة الوطنية لحماية الطفل: -4

امللتاثثث  الثثثوطين اأول رذايثثثة الفوولثثثة،  وامتعاثثثاربعثثثد امتعاثثثار املثثثتاي الثثثوطين اأول حثثثول الفوولثثثة  
م( العنف ب ثض أشث ال   اأطوالقامت ا يئة السورية لشتو  اأسية بتادمي مشيوص خفة وطنية رذاية 

وخفثثة وطنيثثة رذايثثة املثثثيأة مثث( العنثثف وذلثثث  بالتعثثاو  مثث  امل تثث  امليكثثثزح لإلحصثثاض ووشثثاركة جملثثثت 
، والعذضةيثاا تذاعداخليثة، الشثتو  ح ومية منها )وزاراذ ال الشع  وةتلف اجلهاذ ذاذ الصلة م(

)منهثثثا  ومجعيثثثاذ اجملتذثثث  اأهلثثثي  ، اأوقثثثالاإلعثثث م، الصثثثحة، الثاافثثثة، ال بيثثثة، التعلثثثيه العثثثار العثثثدل،
متسسثثة قثثوو قثثز  لفوولثثة أفضثثض، مجعيثثة متافثثة حليثث ، مجعيثثة راهبثثاذ الياعثثي الصثثاحل ومجعيثثة تنظثثيه 

اخلفة الوطنيثة رذايثة الفوثض با تذاعهثا الثذح تيأسث  السثيد ر ثيت  أقيذ ار ومة وقدالسورية ،  اأسية
وم  صثثي  ميزامتيثثة ماليثثة  ثثا، وكلوثثت ا يئثثة السثثورية لشثثتو  اأسثثية  2/72/2225اجلذهوريثثة بتثثاريخ 

 :ذ الح تشذض إحد  عشية فعالية هيباإلشيال عل  جمذض عذلية التنوي



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

39 

 أبرز قضاياها -واقعها  -الطفولة: أهميتها  الفصل الثاني 

الفصل األول 
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 ذ حول سوض معاملة الفوض : أحبال وإحصا يا1الفعالية رقم 
 : قاعدة بيامتاذ وطنية لتس يض حااذ سوض معاملة الفوض 2الفعالية رقم 
 .مح ذ توعية ا تذاعية: 3الفعالية رقم 
  تضذ  حاو  الفوض يف مناهج التعليه اأساسي: 4الفعالية رقم 
 تضذ  محاية الفوض يف مناهج التعليه ذاذ الصلة : 5الفعالية رقم 

  : تعزيز مهاراذ املهني  ذوح الصلة6ة رقم الفعالي
  اأسيةتضسيت وحدة رذاية : 7الفعالية رقم 
    تضسيت مضو  رذاية الفوض: 1الفعالية رقم 
 و   خط هاتف ملساعدة الفوض : 9الفعالية رقم 
 سورح شامض رذاية الفوض  تشيي و   : 10الفعالية رقم 
 اتواقيثة)تاييي اجلذهورية العيبية السثورية بشثض  أح ثام   وضو   بيمتامج لدعه الف: 11الفعالية رقم 

  حاو  الفوض 

 أبرز قضايا الطفولة وواقعها يف سورية:: سادسًا

 :لأل فالالرتبية والتعليم  -1

لثاافيثثة، وا ااقتصثثاريةو  ةيثثاا تذاعاذ مثثه ومعيثثار تووقهثثا يف اجملثثاأتعثثد ال بيثثة أسثثاو تاثثدم ا 
 هه لصناعة مستابض أفضض اأ ارااستثذفاليأمسال البشيح هو 

ساسثثياذ مثث( املعثثارل واملهثثاراذ والسثثلوكاذ أاوتيبيثثة الفوثثض ))هثثي عذليثثاذ رعايتثث  وتعليذثث   
الثح تناسث  خصا صث  اجلسثدية والنوسثية يف  اإلمتسثامتيةاداذ وسثواها مث( عناصثي الثاافثة والايه واملعت

يثثثة، وتنذثثثي شخصثثثيت  مثثث( مجيثثث   وامتبهثثثا سثثثنواذ الفوولثثثة البثثثاكية، وتلثثثع احتيا اتثثث  ارياتيثثثة والنذا 
اجلسثثثدية والنوسثثثية، وا نثثث  مثثث( أ  يعثثثيو طوولثثثة سثثثعيدة وأ  يتهيثثثض للحيثثثاة الثثثح سيعيشثثثها يف شثثثباب  

   21، 2221وكهولت  وشيخوخت    )يليض الو   الياه( لتنذية الفوولة املب ية يف سورية، 
يثط أهثدال حمثدرة أو ت ثو  تيبيثة وتتخذ ال بية عدة أش ال فت و  تيبيثة ماصثورة تاثدم لتحا 

أينثثثاض مشثثثاهدت  بثثثيامج التلوزيثثثو  أو تواصثثثل  مثثث  أقيامتثثث  مثثث( يف عوويثثثة يتلااهثثثا الفوثثثض بصثثثورة عي ثثثية 
    36-33، 2226أو م  أعضاض أسيت  وسواهه )رمحة،  اأطوال
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 اأطوثثثثالريثثثثاأل  سثثثثية مث ارضثثثثامتة مث يتلاثثثث  فيهثثثثا الفوثثثثض تيبيتثثثث  هثثثثي اأواملتسسثثثثة اأوىل الثثثثح 
ساسثثي ومثث( مث مثثدارو التعلثثيه الثثثامتوح  وللتعثثيل علثث  سثثري العذليثثة ال بويثثة يف ذثثدارو التعلثثيه اأف

 سية وامتتهاض بالتعليه الثامتوح  مجي  هذه املتسساذ، بدضاا م( اأ سورية سيته رراسة واق  ال بية يف
عثث(  مثثاا اا لوثثاا فسثثول ي ثثو  ارثثدي  ةت وريةذا يثثدينا عثث( ال بيثثة والتعلثثيه يف سثثل ننثثا اليثثوم إ 

  إقبثثثض يثثث ل سثثثنواذ مثثث( اآل  إذ  عليثثث  تعذثثثا كامتثثث مثثثاا ، فال بيثثثة والتعلثثثيه اآل   تلثثثف ااذح قبثثثض
والشثثبا  حيثث  خسثثي ال ثثثري مثث(  اأطوثثالزمثثة أيثثيذ بشثث ض مباشثثي علثث  التعلثثيه خصوصثثاا تعلثثيه اأ

سثثبة للعديثثد مثث(  ثثياص شثثهور أو حثثىت أعثثوام مثث( الدراسثثة بالن إىلوأرذ  الفثث   واملعلذثث  حيثثاهه،
 الداف  للبدض جمدراا اأطوال السوري ، وقد فاد بع   اأطوال

 ة:األسريالتربية  . أ
سثثية هثثي املتسسثثة غثثري اليمسيثثة اأوىل الثثح تتثثوىل رعايثثة الفوثثض، لثثذا ي ثثو  الفوثثض يف كثثثري مثث( اأ 

 لصغي الح تيىب عليها منذ ا أسيت  والايه واملعتاداذ والعاراذ اا  وامت  شخصيت ، امتع اس
ه يف هثذه ارثي  الثذي( فاثدوا أسثيهه وذويهث اأطوثالمث(  عثدار صثارمةسف هنثال أول ( لأل 

صبحوا ينشتو  يف عا  ذ مو  ة ويوادو  فيصثة التعلثيه ويصثبحو  عي ثة أ، و الدموية عل  سورية
موعذثثثة ة طوولثثث  للضثثثياص يف مهثثث  هثثثذه اريثثثاة الصثثثعبة، ليتحولثثثوا مثثث( أطوثثثال يف عذثثثي الزهثثثور يعيشثثثو 

   املعيض الي يسي أسيهه يف أغل  اأحيا   إىلياة، بار
ة يف سثثورية قليلثثة  ممثثا جيعثثض املعلومثثاذ عنهثثا اأسثثييلدراسثثاذ الثثح أ ييثثت علثث  ال بيثثة تعثثد ا 

أخثي ، وتتثضيي  إىلوقد بينثت هثذه الدراسثاذ أ  هثذه ال بيثة  تلثف مث( أسثية  ،وع( تضيريها حمدوري(
بثوي(، أو امتوصثا ذا صثة كو ثور األألسية، وحبالتهثا اخلا ةياا تذاعوالثاافية و  ااقتصاريةباملستوياذ 

تثتيي يف شخصثية الفوثض فت ثو  فيث  مسثاذ  أهنثاأخثي ، و  إىلتتغري ببطض م( سنة  أهناو  ،وعدر أفيارها
 تلثثف بثثاخت ل أسثثاليبها وأسثثالي  املعاملثثة )يليثثض الو ثث  الثثياه( لتنذيثثة الفوولثثة املب ثثية يف سثثورية، 

2221 ،21   
ة بالتعثثثاو  مثثث  بايثثثة أفثثثيار اأسثثثية، ول ثثث( تعثثثد اأسثثثيييثثثة ساسثثثي يف ال باأم الثثثدور اأ تثثثترح 

 م مهذاذ باية أفيار اأسية مهام  ز ية م ذلة ملهام اأ
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أعبثثاض  ازريثارأسثوا  العذثض يف ازريثار؛  إىلمهثاذ السثورياذ اأأ  توافثد  إىلتشثري الدراسثاذ  
 امليرور املار ال زم لتضم  مستو  معيشي يليط بضسثيهه  ويثتيي م يف توفريارياة، وو و  مشاركة اأ

ب بيثة أطوا ثا، حيث  ا تو ثد متسسثاذ  مثاا ااهتذ أكثي هذا عل  الدور ال بوح لألم الح ت و  غالباا 
بديلثثثة يف سثثثورية تسثثثتفي  أراض هثثثذه املهثثثام بالشثثث ض املفلثثثو   وقثثثد بثثث  البحثثث  الثثثذح أ ثثثيح عثثثام 

مهثثثثثاذ يعذلثثثثث( خثثثثثارج املنثثثثثزل اأ% مثثثثث( 7161سثثثثثية أ   لصثثثثثحة اأعثثثثثي  ثثثثثذ( املشثثثثثيوص ال 2227
   2222سية، أاملشيوص العي  لصحة )ا

ح أعدتث  ا يئثثة وقثد اسثتخل  تاييثي يليثثض الو ث  الثياه( لتنذيثثة الفوولثة املب ثية يف سثثورية الثذ 
 ا:ة يف سورية باآلاأسييالسورية لشتو  اأسية واليومتيسيف واق  ال بية 

  مي الذح يعيط وصوها ويليلهثا وتاوميهثا اأة يف سورية اأسييولت ال بية اذ الح تنااسقلة الدر
 الدقة واملو وعية والشذول  م(وستو  عال 

  عثثدم و ثثور أسثثت ومعثثايري م توبثثة  ثثذه ال بيثثة ومتوثثط عليهثثا ممثثا  ثثول رو  تاوميهثثا وتفوييهثثا
 معايري حمدرة  إىل استناراا 

   سية ع( ال بية الح ينبغثي أ  تو ههثا ة ا ت وي إلرشار اأاأسيية بياملعلوماذ الاليلة ع( ال
 أطوا ا 

  النسثثثثا ي والتلوزيثثثثو   اايثثثثارباهتذثثثثام ا يئثثثثة السثثثثورية لشثثثثتو  اأسثثثثية و ة اأسثثثثيييظثثثث  ال بيثثثثة
ةي اتث   ة أ اأسيييزال قليض التضيري يف ال بية ا  ااهتذامواليومتيسيف و هاذ أخي ، وهذا 

شثثثاري  والثثث امج ا تثثثزال حمثثثدورة عثثثدراا وحمتثثثو  وتفبياثثثاا )يليثثثض الو ثثث  الثثثياه( لتنذيثثثة مثثث( امل
   35، 2221وولة املب ية يف سورية، الف

خصثثي، وقليلثثة هثثي الدراسثثاذ الش اا تهثثارعلثث   ة يف سثثورية تعتذثثد غالبثثاا اأسثثييفال بيثثة  إذاا  
تعثثثيل علثثث  واقثثث  تيبيثثثة مثثث( الدراسثثثاذ للولثثثت أسثثثاليبها ومسثثثاراها    وسثثثورية حبا ثثثة للذزيثثثد الثثثح تنا

تغثرياذ  ذريثة علث  إ ياض سية السورية، م( أ ض و   اس اتي ياذ مسثتابلية تت وثض بثالفوض يف اأ
ئة مث( حيث  مستو  و ث  املنثاهج والث امج الثح تت وثض فلثط تو ثري وبنثاض هويثة جمتذعيثة  ث  الناشث

يف غالثثث  م ومتاهثثثا علثثث  تثثثيال  ةملتنوعثثث  واملسثثثتندة ااأسثثثيي، بثثثداا مثثث( ال بيثثثة اامتتذثثثاضاذ و ااهتذامثثث
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 ض عا اثاا تشث هنثا، ا بض أ  يستهدفها النسثيا ، أتذاعية ينبغي أ  ت و  غري مو ورةومسلذاذ ا 
إجيثثثار فعثثثض ياثثثايف  ، مثثث( حيثثث وخاصثثثة بالنسثثثبة للناشثثثئة  ثثثاض اجملتذثثث  املوحثثثد،حايايثثثاا أمثثثام إم امتيثثثة إ

  يو قيه ا تذاعية توحيدية، وغا تذاعي هدف  التضيري يف الناشئة
 التربية في دور الحضانة: .  

فثثث ة ارضثثثامتة أو فثثث ة و ثثث  الفوثثثض يف ارضثثثامتة هثثثي السثثثنواذ الثثثث ل اأوىل مثثث( عذثثثيه، أح  
م هثي عثارة تعثد األتحايثط النذثو السثوح   ةبيئة مناسب إىلساسية الح  تاج فيها الفوض اأالسنواذ 
ارا ثثثناذ تثثثزرار بزيثثثارة عثثثدر  إىلحيثثثا   ول ثثث( ارا ثثثة  مثثث( اأوىل وروثثثا الوحيثثثدة يف كثثثثريامليبيثثثة اأ

 و  العذض اأمهاذ اللواا يلتحا( بس
مهثثاذ العثثام ذ، وهنثثا تثث ز أ يثثة رراسثثة واقثث  ملحثثوظ يف عثثدر اأ ويف سثثورية ي حثثا تزايثثد 

فية عث( اراسثاذ املتثو ارضامتة يف سورية ورورها ال بوح  ول ( البحث  يف هثذا اجملثال يصثفدم بالثة الد
هثثا خلثث  تاييثثي يليثثض الو ثث  الثثياه( لتنذيثثة الفوولثثة املب ثثية يف سثثورية واقثث  ارضثثامتة فيهثثذا املو ثثوص  

 :عل  الش ض التار
  التشييعاذ بشض  رور ارضامتة قليلة  داا تاتصي عل  قياري( وزاري  بشثيوط ال خثي  إلحثدال

قليلثثثثة  ثثثثداا ا توثثثثي حبا ثثثثاذ اصثثثثة هثثثثذه الثثثثدور يف روا ثثثثي الدولثثثثة  وعثثثثدر الثثثثدور ار وميثثثثة واخل
ا تتصثف بثاجلورة، ولثيت مثثة رقابثة  أهنثاهذه الدور، فض ا ع(  إىلمهاذ العام ذ وأطوا ( اأ

 عليها وا رراساذ تاوميية  ا، وا مشاري  وبيامج وخفط لتفوييها 
 غوثثثثال املثثثثذكور مثثثثثة فثثثثي  متاحثثثثة إلقامثثثثة حضثثثثامتاذ والتوسثثثث  فيهثثثثا وتفوييهثثثثا فوثثثثي وزارة رغثثثثه اإل

والعذثثثض مثثثدييياذ متخصصثثثة بيعايثثثة الفوثثثض وال خثثثي  بسثثثهولة للثثثوزاراذ  ةيثثثاا تذاعلشثثثتو  ا
بإقامة ارضامتاذ ليعاية أطوال موظواهثا  ويف مياكثز احملافظثاذ مثدييياذ اثن  ال اخثي  إلقامثة 

وهنثال إقبثال مث( السثيداذ علث  افتتثا  حضثامتاذ يف سث نه( أو  6ارضامتاذ رو  شيوط تثذكي
 ب خي  أو رو  تيخي   يف مبا  مستالة

  مهاذ العام ذ اأهنال حا ة ملحة ومتزايدة للحضامتاذ تيتبط بعذض امليأة وازريار عدر 
  فية يف سثثورية، كثثذل  املعاهثثد الثثح تتهثثض اال تابثثاذ ال بويثثة عثث( رور ارضثثامتة ومعايريهثثا غثثري متثثو
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الو ثثث  الثثثياه( لتنذيثثثة في امليبيثثثاذ املثثثته ذ )يليثثثض اامليبيثثثاذ  ثثثذه الثثثدور، فضثثث ا عثثث( عثثثدم تثثثو 
   31، 2221الفوولة املب ية يف سورية، 

 :األطفالالتربية في رياض  . ت
سثنواذ، وهثذه امليحلثة  5و 3و  أعذارهه ب  الذي( ت ا اأطوالب بية  اأطوال ت  رياأل  

 سثت و  هنثاإ، فاأطوثالفي ظثيول مناسثبة لييثاأل اساسي  وإذا م تو اأهي امليحلة الح تسبط التعليه 
 قاررة عل  إعدار الفوض وتنذيت  م( مجي  النواحي يف ميحلة ما قبض املدرسة 

بعثد هخثي،  مثاا تحاثو  بثالتعليه مثا قبثض املدرسثي عاالثذي( يل اأطوثالعل  اليغه مث( تزايثد عثدر  
سثنواذ،  5-3عثدر السث ا  يف الوئثة العذييثة مث(  إىلالتحا   عيواا  ثداا بالنسثبة ف  يزال معدل ا

  كذثثثا ا يثثثزال الوثثثي  شاسثثثعاا بثثث  الييثثثف واملدينثثثة ملصثثثلحة 2225% يف العثثثام 77673حيثثث  بلثثثغ 
هثثذا  إىلاملختلوثثة أمثثام فثثي  الوصثثول  ةيثثاا تذاعاأخثثرية  وا يثثزال التبثثاي( كبثثرياا بثث  أبنثثاض الفباثثاذ 

دق  غنيثاض والواثثياض وامتتشثار الواثثي والواثي املثثاأالتعلثيه، بسثثب  ارتوثاص ف ثثوة توزيث  الثثدخض الثوطين بثث  
عالثثة ن  السثثوري ، وارتوثثاص معثثداذ اإل% مثث( املثثواط32اثث  يف شثثيك  مثثا ا ياثثض عثث( يالثثذح ا يثثزال 

ساسثثثثثي، و ثثثثعف مشثثثثثاركة املثثثثثيأة ممثثثثا يعيثثثثثط اإلمتوثثثثثا  علثثثث  التعلثثثثثيه مثثثثا قبثثثثثض اأ ااقتصثثثثثاريةييثثثثة و العذ
الفلث  علثث   يف سثو  العذثض الثثح تشث ض يف حثد ذاهثا عثثام ا يف ارتوثاص وتثرية إسثهاماهاو  ااقتصثارية

   715، 2221التعليه ما قبض إاساسي )حالة س ا  سورية، 
املنثاهج  إىلساسي بدر ة أساسية بالافاص اخلا ، وتوتاي وتيتبط مدارو التعليه ما قبض اأ)) 

ال ثثثارر التعليذثثثي  إىلالتعليذيثثثة الوطنيثثثة غثثثري املوعلثثثة، كذثثثا توتاثثثي  سثثث اتي يةاالوطنيثثثة املنسثثث ذة مثثث  ا
ساسثثية للعذليثثة التعليذيثثة وال بويثثة، ويسثثيفي علثث  في يف معظذهثثا الشثثيوط اأا، وا تتثثو هثثضواملهثثين املت 

    716، 2221معظذها الفاب  الت ارح   )حالة س ا  سورية، 
أصثدرت  ا يئثة السثورية  وقد خل  تاييي " يليض الو   الياه( لتنذية الفوولة املب ثية يف سثورية " الثذح 

 يف سورية يف النااط التالية: اأطوال  اليومتيسيف، واق  رياأل و  ملشتو  اأسية بالتعا
  ريثال واملثثد  مث  أ  توزعهثا يف اأ اأطوثالا ثاذ ا يثزال قلثي ا  ثداا ا يوثي حب اأطوثالعثدر ريثاأل

 الاا ذة زيارة كبرية  أعداروارا ة ملحة لزيارة ا اأطوال ويف احملافظاذ ا يتناس  م  توزص
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  سثثنواذ ماابثثض  5-3% مثث( أطوثثال 72وز ا يثثزال قلثثي ا  ثثداا فهثثو مل يت ثثا يثثاألعثثدر امللتحاثث  بالي
% مثثث( 11لتحثثثا  وا ثثث  اا% حمثثثيوم  مثثث( تيبيثثثة الييثثثاأل وارا ثثثة ملحثثثة للتوسثثث  يف فثثثي  11

 التحا  يا م( ا اأطوال
  متاحثثثة وسثثثتو  أفضثثثض، خاصثثثة بعثثثد صثثثدور  لتصثثثب وجتويثثثدها  اأطوثثثالفثثثي  التوسثثث  بييثثثاأل

ر اخلثيجي  املثتهل  م( وزارة ال بية، وتفويي منثاهج الييثاأل وإعثدا ااهتذامعلاة يا، و الاوامت  املت
سي بض ية إرسال أطوا ه لليياأل )يليض الو ث  الثياه( لتنذيثة الفوولثة املب ثية يف وزيارة وعي اأ

    43، 2221سورية، 
 ساسي:التربية في مدارس التعليم األ . ث

 تيبيثثثثة يف أساسثثثثية مهذثثثثة يثثثثترح كذثثثثا منت ثثثثة، عذثثثثض قثثثثوة نثثثثاضب يف ر يسثثثثي بثثثثدور التعلثثثثيهياثثثثوم  
 البنثثثاض عذليثثثة يف يسثثثاعد الثثثذح الناثثثدح العاثثثض وتفثثثويي والوا بثثثاذ واراثثثو  املواطنثثثة علثثث   يثثثالاأ

 التاثثثدم لتحايثثثط ساسثثثيةاأ الااعثثثدة وهثثثو متتا يثثثة،إلاو  متتثثثاجإلاب والنهثثثوأل اجملتذعثثثي والتغيثثثري والتفثثثويي
 طييثط عث( مثثضاأ بالشث ض املثوارر استخدام يته عندما اجملتذ  ضراضب وييتاي ،ياا تذاعو  ااقتصارح

 .لل ذي  التعليهحط  وبإقيار التحول بعذلية التعليه ربط
 باملعثثارل واملهثثاراذ اأطوثثالأول مثث( التعلثثيه الثثذح يثثزور ساسثثي هثثو املسثثتو  االتعلثثيه اأ)) 

ح تثتهلهه للحصثول علث  والسثلوكية الثساسياذ املعيفيثة والو دامتيثة اذ والايه وسواها م( اأااجتاهو 
سثثثثهام يف تنذيثثثثة جمثثثثتذعهه وتفثثثثوييه   واإل ةيثثثثاا تذاعشثثثثاركة يف اريثثثثاة ساسثثثثية وعلثثثث  املحا ثثثثاهه اأ

   44، 2221وولة املب ية يف سورية، )يليض الو   الياه( لتنذية الف
والتعلثثيه يف ه ال بيثثة ت ذثث( أ يثثة التعلثثيه اأساسثثي كومتثث  يشثث ض الااعثثدة اأساسثثية ل ثثض متظثث 

 املياحض ال حاة، لذا جي  أ  ي و  هذا البناض متيناا لبناض متظام تيبوح سليه 
 إىلأول ة مثثثدها تسثثث  سثثثنواذ تبثثثدأ مثثث( الصثثثف اساسثثثي يف سثثثورية ميحلثثثة تعليذيثثثالتعلثثثيه اأ 

  أهثثثه مثثثا تتسثثثه بثثث  هثثثذه امليحلثثثة علثثث  ح سثثثابااا أعثثثداروإ اابتثثثدا يمثثثيحلح التعلثثثيه الصثثثف التاسثثث  )
 لزامية إجمامتية و  أهناتو  اليمسي هي املس
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م أ ثثثثياه امل تثثثث  امليكثثثثزح 2224و7114 لعثثثثامي ساسثثثثياأ التعلثثثثيه لواقثثثث  يف رراسثثثثة يليليثثثثة 
جمذوعثة مث( متاثاط  إىل، توصثلت الدراسثة ياا تذاعو  ااقتصارحلإل اض  لإلحصاض والصندو  العي 

 القو  هي: طوأبرز نقاساسي يف سورية  لواق  التعليه اأالاوة والضعف 
 زيثارة  خث ل مث( ذلث  ويت لث  ساسثياأ التعلثيه يف اا وخصوصث ال بثوح بالشثض  ح ومي اهتذام

 التعليه  عل  متوا اإل
 التعلثثيه  ويحلثثة سثثنواذ 74-6العذييثثة  الوئثثة مثث( لألطوثثال ال امثثض سثثتيعا اا لتحايثثط السثثعي

 .ساسياأ
 املنثثثاهج  مثثثوار يثثثدي  اخلصثثثو  و ثثث  وعلثثث  التعلثثثيه متوعيثثثة يف تفثثثويياذ إحثثثدال بض يثثثة الثثثوعي

 .للذست داذ موا ذة أكثي لت و 
 ثثتاض املعلذثث   وتثثدري  تضهيثثض بثثيامج و ثث  خثث ل مثث( املعلذثث  وإعثثدار أعثثدار يف تفثثور ظهثثي 

     45، 2221)اليز واردار، 
 الضعف فكانت: أما نقاط

 أعثثثداراا ليسثثثت إا أ  هنالثثث   ساسثثثي،اأ بثثثالتعليه امللتحاثثث  أعثثثدار وزيثثثارة ال ذثثثي التفثثثور رغثثثه
 ملتحااذ بالتعليه  غري متالاإل باليلة أغلبهه م(

 وإ ثثثال  كثثثاروا قدميثثثة وأسثثالي  التلاثثث  علثثث  السثثثا د التعلثثيه وأسثثثلو  الدراسثثثية املنثثثاهج تيكيثثز
 الثذاا والتشث ي  العلثه عل  املساعدة الادراذ تنذية وعدم والتاومي، وال كي  والتحليض التفبيط

 .بداصإلا عل 
  ومسثتو  إعثدارهه ورواتثبهه ةيثاا تذاع صثورهه حيث  مث( املفلثو  رو  مثازال ذث املعل و ث 

 أو املهنثة لتحثا  يثذهاا ع( الشبا  عزول إىل ممايترح املستذي، وتدريبهه وال بوح كارميياأ
 .نخوضةامل ته ذذوح امل التحا 

 يس   ورت  (ع متاهي  تعذيذ ، يايط ع( ساسياأ للتعليه اا حالي املخص  التذويض قصور. 
 الاا ذثة علث  املبثا  قثدرة تصذيه عدم إىل إ افة وال بوية، التعليذية املبا  يف كذي متا  و ور 

 ذ ااتصااو  املعلوماتية متفلباذ واسيذا ارديثة التعليذية التانياذ متفلباذ استابال
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 إىل إ ثثافة والوسثثا ض، ىنالبث حيثث  مثث( اا تاليثدي اا طابعثث التعليذيثثة اإلرارة علث  الغالثث  الفثثاب  مثازال 
   46-45، 2221لة )اليز واردار، ضاملسا وغيا  راريةاإل واملته ذ الادراذ  عف

 التربية في مدارس التعليم الثانوي: . ج
ميحلثثة التعلثثيه الثثثامتوح هثثي امليحلثثة الثثح تسثثبط الثثدخول لل امعثثاذ، وهثثي امليحلثثة الثثح تتحثثدر  

 ، ويف هذه النافة ت ذ( أ ية التعليه الثامتوح خ  ا مهنة الفال  امللتحط يا مستابلياا 
ميثثثض  وزارة ال بيثثثة هثثثي إحصثثثاضاذرقثثثام الثثثواررة يف يز متافثثثة متسثثثتفي  رصثثثدها مثثث( خثثث ل اأوأبثثث 

  عثدر الفث   املسث ل  كثا  2222فوثي العثام  لذثي للوثيص العلتحا  بالويص اأر  من  الف   ل 
أصثثثب  عثثثدر  2225 يف الوثثثيص العلذثثثي ويف العثثثام لعثثثدر الفثثث   املسثثث ل  وياا ار  مسثثثيف الوثثثيص اأ

     711، 2221حالة س ا  سورية، ط   الويص العلذي يل  ماابض يلث  للويص العلذي )
 ضرار التي تعرض لها:واقع القطاع التعليمي في ظل األزمة السورية واأل . ح

يف العذليثثثاذ  ذ تصثثثاعداا  شثثثهدة والثثثحزمثثثة الثثثح اثثثي يثثثا سثثثوريتثثثضيي الافثثثاص ال بثثثوح  ثثثياض اأ 
مجيثث  امل ومتثثاذ التعليذيثثة مثث( حيثث  البنيثثة  تولثثيف هثثذا الافثثاص تنا ةأ ثثياراا كبثثري  ممثثا سثثب  اإلرهابيثثة

رارح ومسثثتلزماذ العذليثثة التعليذيثثة كذثثا ي حثثا أ  متسثثث  يثثة للذثثدارو وال ثثارر التعليذثثي واإلالتحت
 لي: يار فيذا يومنفاة وأخي  وتيكزذ اأ يار  تلف ب  حمافظة وأخي  اأ
 حي  وتدمري عدر م( املدارو يف املناطط املستاية وغري املستاية   7
 سيقة مستلزماذ العذلية ال بوية والتعليذة م( املدارو   2
 أ يار بشيية متذثلة ففف وقتض املدرس  والعامل  يف الافاص ال بوح   3
هثار والعثامل  يأل اأيف بعث  احملافظثاذ متظثياا لتعثتعثي وتوقثف العذليثة ال بويثة واريثاة الفبيعيثة   4

 املدارو  إىليف املدارو لإلرها  ملن  الف   م( الذها  
  سيقة وسا ض الناض املتنوعة  5

 النوسثية ارالثة يف فت كثز ال ث   اخلسثارة أمثا حصثيها، مي ث( الثح املاريثة لأل ثيار بالنسبة هذا 
هثذا وقثد تضثيرذ  ة ليذيثالتع ال وثاضاذ وخسثارة – ساسثياأ التعلثيه ميحلثة يف وخاصثة – للت ميثذ
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 5،1مثدرسثثثة بسثثثب  النثثثزاص املسثثثل  وب لوثثثثة تاثثثثار   2362 مثثث( ياثثثار  بشثثثث ض  ز ثثثي أو كلثثثثي مثثا
مليثثار لثثثرية سثثثورية  تاثثث  الغالبيثثة العظذثثث  مثثث( هثثثذه املثثثدارو املثثدمية يف منثثثاطط النثثثزاص خاصثثثة يف ررعثثثا 

ذ ال تثث  وحثثاف ذ  ثثيار مسثثتورعااأكذثثا طالثثت ،  وإرلثث  ورييالثثزور ومحثث  وحلثث  وريثثف رمشثثط
لألسثثثي النازحثثثة    ثثثمدرسثثثة كذ  7156اسثثثتخدام  إىلاملثثثدارو وتشثثثري وزارة ال بيثثثة والتعلثثثيه العثثثار 

  ياثثثثور هثثثثذا التعفثثثثض يف 2272% مثثثث( الفثثثث   مل يلتحاثثثثوا ودارسثثثثهه يف العثثثثام 2261وياثثثثدر أ  
ليثثة التنذويثثة بيمتهثثا علثث  متتثثا ج كارييثثة علثث  رأو املثثال البشثثيح وبالتثثار علثث  العذ إىلالعذليثة التعليذيثثة 

تثثثثضر   معثثثثدل حضثثثثور الفثثثث    إىلمثثثثين اأاملثثثثد  الاصثثثثري واملتوسثثثثط والبعيثثثثد  وقثثثثد أر  التثثثثدهور 
 ذ( احملافظة الواحثدة  وبسثب  املخثاطي اأمنيثة هنثال ال ثثري مث(  للذدارو حبس  احملافظاذ وحىت

هثثذا يعثثين وبشثث ض عثثام احهثثه، و علثث  أرو  املثثدارو خوفثثاا  إىلتت ثثيأ أ  تيسثثض أطوا ثثا  العثثا  ذ الثثح ا
 )مدرسث  لبنيثة التحتيثة ورأو املثال البشثيح ثزضاا مهذثاا مث( ا سثورية فاثدذإ   وكنتي ة لألزمة الاا ذة

    2273متيسا   أول،او  الدور، العدر النوعي )متشية التخفيط والتعا ومشيف  

 رعاية صحة الطفل وتنميتها: -2

وهثثوم اليعايثثة وا مي نثث  محايثثة متوسثثة واحملافظثثة علثث  وىل ا يثثدرل مض يف سثثنواذ عذثثيه اأالفوثث 
مثث(  ، وامتف قثثاا يتحذلهثثا الوالثثدي( مياأل، ولثثذل  فثثإ  هثثذه املسثثتوليةصثثابة بثثاأخفثثار اإلأصثثحت  مثث( 

، كثثا  عليهذثثا تثثوفري كثثض اليعايثثة الصثثحية لفولهذثثا خثث ل مياحثثض املسثثتولية املشثث كة بثث  اأبثثوي( هثثذه
ا فهثثثثه يف قلثثثث  بثثثثيامج التنذيثثثثثة، أمثثثثض كثثثثض أمثثثثة ومسثثثثتابلها، ولثثثثذ  و ميثلثثثث اأطوثثثثالف حياتثثثث  املتتابعثثثث ،

جمذوعثثة  اأطوثثال د    كذثثا يعثثيف مسثثتابض اأمثثة ااسثثتثذاريعثثين  هو ثثو  اأطوثثاليف صثثحة  ااسثثتثذارف
 اأطوثثثالوتعتثثث  صثثحة   ثثعيوة جيثث  محايثثثة احتيا اهثثا وحاوقهثثا وثثثا فيهثثا ارثثثط يف الصثثحة والتنذيثثة 

وقثثثد أكثثثد   مثثثة واجملتذثثث  الثثثدورواأمسثثثتو  اأسثثثية واجملتذثثث  احمللثثثي قضثثثية هامثثثة  ثثث  اجلذيثثث  علثثث  
ول ( مث( الضثيورح تيمجثة هثذا   راا التزامهه بالنهوأل بصحة الفوضاجملتذ  الدور وةتلف البلدا  ميا

وأمثثياأل وإعاقثثاذ  اأطوثثالأفعثثال قويثثة إذا أررمتثثا تثث يف هثثذه املضسثثاة الصثثامت  مثث( وفيثثاذ  إىل االتثثزام
  اأطوالأررمتا يس  متوعية حياة  الف  وهه النوسي وإذا مو  اأطوال
ومثثا يثثنع ت عليهثثا مثث(  يف ظثثض اأزمثثة الثثح ميثثي يثثا بلثثدمتا خثثريةلاثثد تزايثثد اإلررال يف الوثث ة اأ 

  اأطوالمش  ذ وهيار وخصوصاا عل  
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 د  عثوليسثت جمثير متتي ثة لث ، وي ااقتصثارحنذثو الصّحة اجليدة هي عامض مساهه ور يسثي يف ال 
التذتثث  بالصثثحة وتثثضم  اليعايثثة الصثثّحية ل ثثض املثثواطن  بغثث  النظثثي عثث( قثثدرهه علثث  الثثدف  هثثي مثث( 

للدولثثثثة، والثثثثح التزمثثثثت يثثثثا ح ومثثثثة اجلذهوريثثثثة العيبيثثثثة  ةيثثثثاا تذاعاملبثثثثارق الدسثثثثتورية، والتوّ هثثثثاذ 
 د  يعثث ثثوره و متسثثا  وو الافاعثثاذ الثثح اثثت حيثثاة اإلالافثثاص الصثثحي مثث( أهثثه  د  يعثثالسثثورية  وبثثذل  

قفاعاا أساسياا يسهه يف ا   املواط( م( التذّت  حبياة مثذية ا تذاعياا واقتصارياا، وصحة الفوثض  ثا 
مثثثياأل عامثثثض أساسثثثي يف راحتثثث  الفوثثثض بالصثثثحة اجليثثثدة وخلثثثوه مثثث( اأأ يثثثة كبثثثرية يف حياتثثث   فتذتثثث  

وا نثثث  مثثثث( الثثثثتعله  ياا تذثثثثاعو  اإلمتوعثثثاراريثثثثاة و ثثثوه البثثثثد  والعالثثثثي و اجلسثثثدية والنوسثثثثية واتعثثث  ب
    66، 2221والت يف م  الذاذ واجملتذ  )يليض الو   الياه( لتنذية الفوولة املب ية يف سوريا، 

حاثو  الفوثض علث  هثذا اجلامتث   وأبثيز متاثاط  اتواقيثةوأ ية اليعاية الصثحية للفوولثة أكثدذ  
 هي: 7111حاو  الفوض عام  اتواقيةرعاية صحة الفوض وتنذيتها يف 

  اأطوالخو  وفياذ الي   و  -
  اأطوالكوالة توفري املساعدة الفبية واليعاية الصحية ال زمت  جلذي   -
 أولية امياأل وسوض التغذية حىت يف إطار اليعاية الصحية م افحة اأ -
 كوالة اليعاية الصحية املناسبة لألمهاذ قبض الوارة وبعدها  -
ساسثية املتعلاثة بصثحة اأاذ اجملتذ  واسيذا الوالدي( والفوض باملعلومثاذ كوالة تزويد مجي  قفاع -

صثثحا  البيئثثي والوقايثثة مثث( الفبيعيثثة، ومبثثارق حوثثا الصثثحة واإل الفوثثض وتغذيتثث   ومزايثثا الي ثثاعة
مثثث(  ااسثثثتوارةعدها يف اذ ومسثثثاالافاعثثثاذ علثثث  تعلثثثيه يف هثثثذه اجملثثثا ارثثثوارل، وحصثثثول هثثثذه

 هذه املعلوماذ 
 سية ليه واخلدماذ املتعلاة بتنظيه اأرشار املادم للوالدي( والتعاليعاية الصحية واإل تفويي -
طثثيال مجيثث  التثثدابري الوعالثثة وامل  ذثثة بغيثثة إلغثثاض املذارسثثاذ التاليديثثة الثثح تضثثي تتخثثذ الثثدول اأ -

   24، املارة 7111حاو  الفوض،  اتواقية) اأطوالبصحة 
خثث ل رراسثثة واقثث  املتشثثثياذ  ضهيف سثثثورية متسثثتفي  اسثثتايا الاأطوثثأمثثا بالنسثثبة لواقثث  صثثحة  
 التالية:
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 مهات:وفيات األ . أ
يف ذثيأة للالوفيثاذ الثح يثدل مهثاذ هثي: "اأيشري تعييف منظذة الصحة العامليثة أ  وفيثاذ  

  يومثثاا بعثثد امتتهثثاض ارذثثض، بغثث  النظثثي عثث( فثث ة أو م ثثا  ارذثثض، ومثث( 42أينثثاض محلهثثا، أو خثث ل )
خثثي بسثثثب  ارذثثض أو متتي ثثثة متاثث  العنايثثثة هتج عثثث( ارذثثض ذاتثثث  أو  ثثياض توثثثاقه سثثب  أح سثثب  متثثا

سثثبا  وفيثثاذ الناجتثثة عثث( ارثثوارل وعثث( اأأينثثاض ارذثثض، مثث  اسثثتثناض اليف الفبيثثة الثثح تتلااهثثا املثثيأة 
   271، 2221، ة)حالة س ا  سوري "العي ية
 ا:اآليف هذا السيا  تادماا متسبياا يتذثض يف  ةوحاات سوري 

   2227 – 7112مهاذ خ ل عاد واحد فاط )اأالتخوي  امللذوو والسيي  لوفياذ  -7
% مثثث( التخوثثثي  62 ثلثثث خثثثي يصثثثضه وثثثي   2224 – 7113ياثثثط خثثث ل الوثثث ة مثثث( العثثثام  -2

  2275مجار املفلو  لبلو  ا دل العام يف اإل
  ا يثةمليامثي اإليثط سثورية أحثد أبثيز اقابليثة يا إىلأماميثة الثح تشثري اذ اااجتاهثاص متشياذ ارتو -3

قث  خاصثثة يف مث( املتو  أكثثي ةول ث( مازالثثت متسثبة الوفيثاذ لألمهثاذ يف سثثوريامليتبفثة بالصثحة  
مهثاذ، وارذثول العاليثة رتوثاص املخثاطي الثح تتعثيأل  ثا اأسبا  هثي: االيقة وريف رمشط  واأ

   271، 2221اخلفورة، والواراذ املنزلية )حالة س ا  سوريا، 
لثثثذح أ ثثثياه فييثثثط حبثثثثي مثثث( مهثثثاذ، فاثثثد بينثثثت متتثثثا ج البحثثث  اأمثثثا عثثث( أسثثثبا  وفيثثثاذ اأ 

أ : النثثثثزول املسثثثثببة  2225مثثثثه املتحثثثثدة للسثثثث ا  لصثثثثاحل وزارة الصثثثثحة السثثثثورية عثثثثام صثثثثندو  اأ
مهثثاذ السثثورياذ، وهثثي يف رمتهثثا  ض منوثثير وحثثدها عثث( يلثث  وفيثثاذ األلوفيثثاذ كامتثثت مسثثتولة بشثث

  %7764اذ الاابلة للوقاية، وتليها يف امليتبة الثامتية أسبا  ارتوثاص التثوتي الشثييا  )م( أسبا  الوفي
اذ امثثث( متصثثثف حثثث أكثثثثيالثثثح مي ثثث( جتنبهثثثا يف حثثثال الثثثوارة يف املشثثثو   وأشثثثار تاييثثثي البحثثث  أ  

الوفيثثاذ قثثد حثثدل بسثثب  سثثوض اليعايثثة وثثا فيثث  التشثثخي  والعثث ج اخلثثاط  وعثثدم تاثثديي اخلفثثورة، 
خ قيثة يف اليعايثة )تاييثي رراسثة شايف وتد  مستوليت  املهنيثة واأظام اخلدمة الصحية يف املوهشاشة مت

   ، ملخ 2225مهاذ يف سورية، اأأسبا  وفياذ 
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 :األطفالوفيات  .  
أحثثثد أهثثثه متشثثثياذ التاثثثدم يف تعزيثثثز حاثثثو  الفوثثثض يف اريثثثاة  اأطوثثثاليعثثثد اضوثثثاأل وفيثثثاذ  

ال اليعايثثثة الصثثثحية يف البلثثثد  وهثثثو ياثثثيت أيضثثثا مثثثد  جنثثثا  والنذثثثو، وياثثثيت التفثثثور اراصثثثض يف جمثثث
 وا تذاعيثثثاا  الثثثح تع ثثثت بثثثدورها صثثثورة اجملتذثثث  اقتصثثثارياا  اأطوثثثالالثثث امج ار وميثثثة املادمثثثة رذايثثثة 

  وصحياا 
يف هثثذا املضثثذار وذلثث  متتي ثثة يسثث( اخلثثدماذ الصثثحية  ملحوظثثاا  وقثثد حااثثت سثثورية تاثثدماا  

ة للفوثثض، وخاصثثة بثثيامج التلاثثي  الثثوطين  وقثثد اضوثث  معثثدل وفيثثاذ وةتلثثف الثث امج الصثثحية املادمثث
ألثثف  22 إىل 7113حيثثاض يف عثام ل ثثض ألثف مثث( املواليثد اأ 4761مث( رو  سث( اخلامسثثة  اأطوثال

ل ثض  3466الي ث  مث(  اأطوثالوكثذل  اضوث  معثدل وفيثاذ   2226حياض يف عام اأم( املواليد 
 النصثثثثثثف تاييبثثثثثثاا  إىل وهثثثثثثذا يعثثثثثثين اضوا ثثثثثثاا  2226ام لثثثثثثف يف عثثثثثثأ 71 إىلألثثثثثثف حالثثثثثثة وارة حيثثثثثثة 

     2226%  خ ل ف ة ي ل عشية سنة املا ية )املس  العناورح املتعدر املتشياذ، 4161)
سثثثبا  وخاصثثثة الي ثثث ، أ  اأ اأطوثثثالفيثثثاذ وبينثثثت الدراسثثثاذ الثثثح أ ييثثثت عثثث( أسثثثبا  و  

يف اختنثا  سبا  املتعلاة بثالوارة مثثض اهاذ اخللاية واخلداج فض ا ع( اأالي يسية للوفاة هي التشو 
   17، 2221أيناض الوارة )يليض الو   الياه( لتنذية الفوولة املب ية يف سوريا، 

يف سثثثثورية مثثثث  و ثثثثور فثثثثيو  يف معثثثثداذ  اأطوثثثثالمتسثثثثتنتج أمتثثثث  قثثثثد اضوثثثث  معثثثثدل وفيثثثثاذ  
 ذ الصحية  اضوا ها ب  املناطط، وأ  العامض الي يسي يف خوضها كا  يس  اخلدما

 التغذية: . ت
ح تثثثيتبط فصثثا   الغثثذاض الثثثذح يف صثثحت  و ثثثوه وخصا صثث  الثث يتغذيثثة الفوثثض عامثثثض أساسثث 

 مياأل  ذية سليذة ياوح مناعت  وجينب  اأول   وتغذية الفوض عل  أست عليتنا
 لألطوثالالسثوري  ا بثد مث( التعثيل علث  ارالثة التغذويثة  اأطوثالوللتعيل عل  واقث  تغذيثة  

 ر اص الوالدح، وبيامج م افحة عوز املغذياذ الدقياة اخلامسة، وواق  اإلس( رو  
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  لألطفالالحالة التغذوية: 
للصثثثثحة اخلامسثثثة مثثث( بثثثث  أهثثثه احملثثثثدراذ الي يسثثثية سثثثث( رو   لألطوثثثالارالثثثة التغذويثثثثة د  يعثثث 

نذثو الي يسثية يثترح ول الغذاض غثري املتثواز  أو الثذح ا  تثوح علث  عناصثي الواليفاهية يف اجملتذ ، فتنا
 للذ تذ   ياا تذاعو  ااقتصارحا تتضيي ارالة التغذوية بالو   حالة تغذوية سيئة، كذ إىل

 واملااييت الح تايت ارالة التغذوية هي: 
  وهثثو متشثثي لايثثاو متاثث  مايثثاو متاثث  الفثثول بالنسثثبة للعذثثي )التاثثزم ، ويعثث  عثث( قصثثي الاامثثة  7

 مياأل ابة باأصإلمزم( يف تناول اأغذية أو ت يار ا
ماياو متا  الوز  بالنسبة للفول ويع  ع( النحافة وهثو متشثي لسثوض تغذيثة حثار حيث  يي ث  لعثدم   2

 م( الغذاض  ااستوارةابة الشديدة ويأل يعيط الفوض ع( صاول مااريي كافية م( الغذاض أو اإلتن
سثثوض التغذيثثة، مايثثاو متاثث  الثثوز  بالنسثثبة للعذثثي، ويعثث  عثث( متاثث  الثثوز   وهثثو متشثثي ميكثث  ل  3

سثثثية وامل تثثث  املي عثثثي أا)املشثثثيوص العثثثي  لصثثثحة  حساسثثثية مثثث( املتشثثثيي( السثثثابا  أكثثثثيوهثثثو 
   62، 2221للس ا ، 

، 7114حصثثاض يف العثثام م والفوثثض الثثذح أ ثثياه امل تثث  امليكثثزح لإلواشثثتذض مسثث  صثثحة اأ 
ذ قصثثثي الاامثثثة   متشثثثيا، علثثث2227سثثثية الثثثذح أ ثثثياه امل تثثث  املثثثذكور يف العثثثام ومسثثث  صثثثحة اأ

الثثثذي( رو  اخلامسثثثة  ويبثثث  اجلثثثدول التثثثار متسثثث  امتتشثثثاره يف  اأطوثثثالالثثثوز  عنثثثد  متاثثث والنحثثثول و 
 العام  املذكوري(: 

 

 سنوات في سورية 5دون سن  األطفالتطور مؤشرات مستوى التغذية لدى  (1)جدول 

 سنوات  5 الـدون  لألطفال
 الذين لديهم

م األمسح صحة 
 1994والطفل 

صحة مسح 
 2001سر  األ

 
 قصي الاامة %

 7765 7461 متوسط
 164 72 شديد
 7161 2661 جمذوص
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 سنوات  5 الـدون  لألطفال
 الذين لديهم

م األمسح صحة 
 1994والطفل 

صحة مسح 
 2001سر  األ

 
 النحول %

 667 6 متوسط
 264 267 شديد
 165 167 جمذوص

 
 متا  الوز %

 161 167 متوسط
 763 3 شديد
 7767 7267 جمذوص

  2221يليض الو   الياه( للفوولة املب ية يف سورية ) 

 دول السابط أ :ي حا م( اجل
 إىلتيا عثثت  قثثدوهثثي متسثثبة ميتوعثثة، و  7114% يف العثثام 2661* متسثثبة امتتشثثار قصثثي الاامثثة بلغثثت 

خثثثث ل السثثثثنواذ السثثثثب   اأطوثثثثال، وهثثثثذا متشثثثثي علثثثث  يسثثثث( تغذيثثثثة 2227% يف العثثثثام 7161
 وقد مشض هذا ال ا   متا  الوز  املتوسط والشديد  7114-2227

% وقثد بايثت علث  حا ثا تاييبثاا خث ل السثنواذ السثب  165 -% 167 * متسبة النحول أقض امتتشاراا 
 ويف كض م( النحول املتوسط والشديد 

متسثبة متاث   %  وقد تيا عثت قلثي ا 7767 -%7267* متسبة متا  الوز  منتشية بنسبة غري قليلة )
 الوز  الشديد بينذا بايت متسبة متا  الوز  املتوسط عل  حا ا تاييباا 

 :الرضاعة الوالدية 
شثهي السثتة اأوىل مث( عذثي الفوثض  اأالي اعة م( الثدح هي الفيياة املثالية لتغذية الفوض خث ل  

 م اأ امت  حلي   إىلوتبا  الفيياة املثالية بعد ذل  أيضاا ول ( بو ور امل ذ ذ الغذا ية 
يوثيز م ل  العديد م( الووا د أ ها: اكتسا  املناعة وخاصة مث( حليث  اللبثض الثذح اأوحلي   

مثث  ، اأم علثث  حا ثثة الفوثثض مثث( الويتامينثثاذ و اأيثثام اأوىل التاليثثة للثثوارة، واحتثثواض حليثث  اأيف 
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وسثثهولة ا ضثثثه، واملسثثثاعدة علثثث  الوقايثثثة مثثث( ال سثثا  وعلثثث  امتصثثثا  أفضثثثض لل السثثثيوم، وسثثثهولة 
    722، 2221متصا  ) يليض الو   الياه( لتنذية الفوولة املب ية يف سوريا، اا

للتعثثثيل علثثث  واقثثث  الي ثثثاعة الوالديثثثة يف سثثثورية، قامثثثت وزارة الصثثثحة بتنويثثثذ رراسثثثة وطنيثثثة و  
 ، ويب  اجلدول التار أهه النتا ج:2227ميدامتية عام 

 الذين يرضعون من الثدي بحسب العمر األطفالنسبة  (2)جدول 

 شهرالعمر باأل
 نوعية الرضاعة

0-3 4-5 6-9 10-11 12-23 

 4564 1765 1165 1661 1566 ر اعة طبيعية
 261 662 461 7261 3164 ر اعة مفلاة )م( الثدح فاط 

  ر اص الوالدح يف سوريةمتس  امتتشار اإل 2227)وزارة الصحة  

ر اص الوالدح م( الثدح تاثض كلذثا زار عذثي الفوثض، اإلي حا م( اجلدول السابط أ  متس   
بعذثي  اأطوثال% عنثد 7صب  أقثض مث( أشهي لت 3-2بعذي  اأطوال% عند 31،4و  ب  ي ت اوه

  أكثيسنة أو 
  :برامج مكافحة عوز المغذيات الدقيقة 

، Aوطنية مل افحثة عثوز امل ومتثاذ الدقياثة )فيتثام   اس اتي يةاعتذدذ وزارة الصحة يف سورية  
 مهثاذ اروامثض يثذه امل ومتثاذاأوالنسثاض و  اأطوثالارديد، اليثور   تعتذثد بشث ض أساسثي علث  تزويثد 

 تية: اآلم  الثتضكيد عل  أ ية التثايف الصحي  وو عت لذل  ال امج 
 اأطوثثالعنثد  ةصثابة يثثذا املثيأل يف سثثورياإلبيمتثامج م افحثة فاثثي الثدم بعثثوز ارديثد: بلغثثت متسثبة  -

   حبس  وزارة الصحة  7111%  عام 2165سنواذ ) 5رو  
النوسية والبدمتية؛ أمت  فوث  النشثاط  عذال م( الناحيت اأويتيي هذا امليأل عل  السلول وأراض  

مشثثاكض سثثلوكية ويالثثض مثث(  إىلو و إعاقثثة النذثث إىلالويزيثثا ي، ويضثثعف الاثثدرة علثث  الثثتعله ويثثترح 
 متتا   وال متامج ياوم عل  تادمي الفح  بسلواذ ارديد والوولي  أسيد مااومة اإل
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متسث  عاليثة مث( املثيأل والوفثاة  إىل: يثتيي متاث  هثذا الويتثام  Aبيمتامج م افحة متا  الويتثام   -
أينثثثثاض لاثثثثاحي ارصثثثثبة  لألطوثثثثالوالعذثثثث   وياثثثثوم ال متثثثثامج بإعفثثثثاض كبسثثثثواذ شثثثثيا  الويتثثثثام  

 وارصبة إاملامتية 
 هثاأل والعاثه عنثد النسثاض، وجيعثض حثدول اإل إىليثور: يثترح متاث  اليثور بيمتامج م افحة عوز ال -

، 2221التغذيثثة،  اسثث اتي يةمسثثورة  -ة الصثثحةعاقثثاذ )وزار نذثثو العالثثي بفيئثثاا ويزيثثد متسثثبة اإلال
 ملخ   

   زمة:األقع القطاع الصحي في ظل وا . ث
أ ثثيار بالغثثة   إىلالصثثحي  زمثثة اراليثثة الثثح تعصثثف بسثثورية تعثثيأل الافثثاصاأبسثثب  ظثثيول  

 ثثثثثيار بثثثثثالبىن التحتيثثثثثة الصثثثثثحية اأ ثثثثثيار علثثثثث  اخلسثثثثثا ي الثثثثثح مي ثثثثث( تعويضثثثثثها كتاتصثثثثثي هثثثثثذه اأ مل
روا  اأأ ثثيار أكثث  وأعذثثط اثلثثت يف اخلسثثا ي بثث إىللافثثاص فحسثث ، بثثض تعثثدها ومسثثتلزماذ عذثثض ا

صثابة اإلالح أرذ وما تزال يف رف  معداذ الوفياذ سواض املباشثية منهثا النامجثة عث( عذليثاذ الاتثض و 
امتافثاص أو ازريار معداذ املي   بسب  النا  ارار يف اخلدماذ الفبيثة وخاصثة لألمثياأل املزمنثة 

مثثياأل ة التثثضيري املسثثتابلي للحصثثامتة  ثثد اأيثثي علثث  إم امتيثثاأ  كذثثا تعثثد  ذ الفبيثثة املختلوثثةاخلثثدما
 مثثثياألاأ  ثثثد اأطوثثثال حصثثثامتة معثثثداذ مثثث( خثثث ل إم امتثثثاذ ومعثثثداذ التحصثثث   كذاشثثثهدذ

 -11 بثثث  و تثثث ا زمثثثةاأ قبيثثثض أمتواعهثثثا ضب ثثث باللااحثثثاذ التغفيثثثة متسثثثبة كامتثثثت حيثثث  كبثثثرياا  تثثثدهوراا 
مثاب   و التث   زمثةاأ خث ل متثواصاأ ملعظثه النسث  هثذه اضوضثت بينذا حملافظاذ،ا مجي يف  722%

 املزمنثثثة مياألبثثثاأ مثثث( املتوقثثث  ارتوثثثاص معثثثداذ اإلصثثثاباذمتثثث  إاحملافظثثثاذ،  بعثثث  % يف12% و52
  نت ة حملياا املخاصة غري روية واخلدماذ الفبية املختلوة و وغريها بش ض كبري متتي ة لنا  اأ

 :الاأل فالعنف ضد  -3

خيي( أو ممتل ثثثاهه وا ياتصثثثي العنثثثف العنثثثف عثثث( كثثثض تصثثثيل يثثثترح إرثثثا  اأذ  بثثثاآل يعثثث  
 أو متوسياا أو معنوياا  عل  اجلامت  اجلسذا  فاط، فاد ي و  العنف  سدياا 

راض بثثالاوة وإمسثثاص ال لذثثاذ البذيئثثة مجيعهثثا أشثث ال سثثتهزاض مثث( الوثثير وفثثيأل اآلفالسثثخيية واا 
     211، 2225)حمامدة، ةتلوة لظاهية العنف 
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 العنثف أشث ال كافثة» الفوثض، بضمتث  راثو  املتحدة مهاأ اتواقية فتعيف  اأطوالأما العنف  د  
 أو إسثثثاضة املعاملثثثة أو إ ثثثال علثثث  املنفويثثثة املعاملثثثة أو اا ثثثالو  العاليثثثة البدمتيثثثة أو سثثثاضةاإل أو الضثثثير أو

   71مه املتحدة راو  الفوض، املارة اأ اتواقية) «اجلنسية ساضةاإل ذل  يف وا ااستغ ل
اسثثتخدام املتعذثثد ا»: بضمتثث  اأطوثثالالصثثحة العنثثف  ثثد ويعثثيل التاييثثي العثثاملي عثث( العنثثف و  

للاوة أو الفاقة البدمتية، املهدر يا أو الوعلية،  د أح طوثض مث( َقب ثض أح فثير أو مجاعثة تثترح أو مث( 
  علثثث  قيثثثد اريثثثاة أو  ثثثوه  ثثثض لصثثثحة الفوثثثض أو باافعلثثثي أو حمتذثثث ثثثير  إىلاملثثثي   للغايثثثة أ  تثثثترح 

يف خامتثثة العنثثف جيثث  أ   تثثوح  اأطوثثالوحثثىت يصثثنف العنثثف  ثثد    Kurg, 200265) «وكيامتثث 
، وأ  ت ثو  ررة الوعثض سثاضة، وأ  ي ثو  مت ثيراا ها سثه  أمث  بتثوافي تعذثد فعثض اإلعدة مساذ حثدر

   25، 2227)أم ،  عنيوة أح سلول يصدر ع( الفوض سلباا أو إجياباا 
 :األطفالأنواع العنف ضد  -أ
 سدح:  عنف  

اجملتذعثثاذ، حيثث  يل ثثض  الفثثي  املسثثتخدمة يف تيبيثثة الفوثثض يف أكثثثييعثثد العنثثف اجلسثثدح مثث(  
 جملذوعثة مثث( أ ثاط السثلول كشثث ض مث( أشث ال التنشثئة والثثح يعت وهنثا الفيياثة السثثليذة  معظثه املثيب

 يف تيبية الفوض 
جلسثثدح يتعثثيأل الفوثثض لل ثثه أو ارثثي  أو اجللثثد أو الثثدف  أو العثث  أو الثثيج، أو ويف العنثثف ا 

العنثثثف البثثثد  يف  غثثثري ذلثثث  مثثث( السثثثلوكياذ الثثثح يثثثدل أذ  أو  ثثثيراا بثثثدمتياا، وقثثثد يتسثثثب  أحيامتثثثاا 
 إصابة الفوض جبيو  بدمتية قد تسب  ل  عاهة مستدمية 

النوسثثية واجلسثثدية، حيثث  تشثثري  يثثار خفثثرية علثث  الفوثثض مثث( النثثاحيت هوالعنثثف اجلسثثدح لثث   
ااذ اإلصثثثابة الثثثذي( يتعي ثثثو  للعنثثثف اجلسثثثدح تتضثثثاعف لثثثديهه احتذثثث اأطوثثثالحصثثثا ياذ أ  اإل

النثثثثثثوص مثثثثثث( العنثثثثثثف  الثثثثثثذي( ا يتعي ثثثثثثو   ثثثثثثذا اأطوثثثثثثال% ماارمتثثثثثثة ب51كتئثثثثثثا  بنسثثثثثثبة بنوبثثثثثثاذ اا 
   2221)الااطي ي، 
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 نسي:  عنف  
 نسثي  متشاط كض لبالغ أو مياهط وهو يشذضوهو ))استخدام الفوض إلشباص رغباذ  نسية  

الفوثثض كذ مسثثت  أو محلث  علثث  م مسثثة املعتثثد   نسثياا أو حثثىت تعييضثث  أفثث م إباحيثثة    علثث  ياث 
 . 52، 2224)قارو ، 

مليثو  صثع يثت سث( الثامنثة عشثية  13مليثو  فتثاة و 752وتادر منظذة الصحة العامليثة أ   
 2222شثثث ض هخثثثي مثثث( أشثثث ال العنثثثف اجلنسثثثي أينثثثاض عثثثام  عثثثامتوا مثثث( ع قثثثة  نسثثثية قسثثثيية أو أح

   77، 2226)بنهريو، 
العديثد مث(  للعنثف اجلنسثي مث( الثذكور وهثذا مثا أكدتث  تعي اا  أكثيمتال اإلوم( هنا يتب  أ   

  نبية يف هذا اجلامت  الدراساذ العيبية واأ
 اا ثثثالنسثثثي و أكثثث  مثثث( ةثثثاطي العنثثثف اجل قثثثدراا  (وا هيثثثحيثثث  تشثثثري الدراسثثثاذ أ  البنثثثاذ  

   kurg, 2002, 5والبغاض الاسيح ماارمتة بالصبيا  )
 معنوح:  عنف 

 شثثثخ  يثثثد علثثث   ثثثدل وقثثثد اا إيثثثذاض معنويثثث إيذا ثثث  ))يثثثدل الفوثثثض  ثثثو ملو ثثث ا العنثثثف وهثثثو 
 السثثلوكية علثث  وظا وثث  ممثثايتيي الفوثثض إليثثذاض والسثثيفية الاثثوة ميتل ثثو  شثثخا  الثثذي(اأ مثث( وجمذوعثثة

   75، 2221 ية   )بيكاذ،والذهن والو دامتية
هثثار لعنثثف اللوظثثي، حيثث  أ  هنثثال بعثث  األاثثا  والسثثخيية والتضمتيثث  تعثثد مثث( أرواذ افاأ 

 يتمتبو  أبنا هه عل  أية خفيئة ييت بوها مهذا كامتت صغرية 
يف  اا هثثار خفثثض فارحثثرر ثثة التهديثثد وبالتثثار ييت ثث  اأ إىلهثثار أحيامتثثاا وقثثد يصثثض تضمتيثث  اأ 

بضلاثثا  ا  اأطوثثالهثثار بتلايثث  ذا سثثيحد مثث( أخفثثا هه، كذثثا ياثثوم اأمثثنهه أ  هثث حثثط الفوثثض ظنثثاا 
خثثثثي تعثثثثيأل لثثثث  الفوثثثثض، هدية أو لثثثثنا  يف الثثثثذكاض أو ملوقثثثثف  بوهنثثثثا، وقثثثثد ي ثثثثو  هثثثثذا لعاهثثثثة  سثثثث

متثثثثارر، ) هنااوسيتسثثثثب  ذلثثثث  غالبثثثثاا يف إحثثثثدال عاثثثثدة متوسثثثثية للفوثثثثض مثثثث( الصثثثثع  حلهثثثثا أو متسثثثثي
7111 ،34-35   
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 العنف: فيها يمارس تيال البيئات - 
الظثيول  فيا د الفوض  ويف هذه البيئاذ تتثو  هنال ال ثري م( البيئاذ الح ميارو فيها العنف 

 الح تسذ  بتعيأل الفوض للعنف م( الاا ذ  علي  واحمليف  ب ، وم( هذه البيئاذ:
 سية:اأ 

 ت وثثثثض بسثثثث متههوال اأطوثثثثال رذايثثثثة إم امتيثثثثة أكثثثث  سثثثثيةاأ لثثثثد  تتثثثثوافي أ  مي ثثثث( أمتثثثث  مثثثث  
 راخثثثثض للفوثثثثض سثثثثاضة يثثثثدلإلا مثثثث( ال ثثثثثري أ  إىل تشثثثثري حصثثثثا ياذإلا أ  والعاطويثثثثة، إا اجلسثثثثدية

 عثث( فضثث ا  والنوسثثية، اجلسثثدية واجلنسثثية سثثاضةاإل ذلثث  ويشثثذض غثثريهه، أو الوالثثدي( قبثثض مثث( سثثيةاأ
 .التضري  ذليةع سيا  يف قاو   ومتوسي لعاا   سدح اأطوال مايتعيأل وكثرياا  املتعذد، اا ال
 فيهثا الاذث  وال بثت ياافثة أفيارهثا وسثيفية اروار راخض وغيا  بالواق  سيةوظيوة اأ فضعف 

 العثثاطوي اا ثثال إىل إ ثثافة ةيثثاا تذاعمثث( احمليمثثاذ  فيهثثا واعتبثثار ارثثدي  اجلنسثثية وغيثثا  الثاافثثة
 عثث( متاهيثث  للفوثثض عاطويثثةوال بالتنذيثثة الصثثحية ااهتذثثام وعثثدم ساسثثيةعناصثثي ال بيثثة اأ وعثثدم تثثوافي

الواثي والبفالثة  عث( الناشثئة الضثغط أسثبا أ  كذثا   .الااسثية يف ال بيثة كالضثي  سثالي استخدام اأ
 عثدر كثثية لناحيثة املسثاك( وخاصثة السي  وامتعدام الشيوط الصحية واملعيشثية يف ااقتصارحوالو   
 أفيارهثثثثثثثا يتذتثثثثثثث وا  ثثثثثثثياة  ثثثثثثثداا  يف أمثثثثثثثاك( أو غيفثثثثثثثة واحثثثثثثثدة يف واملعيشثثثثثثثة املشثثثثثثث كة سثثثثثثثيةأفثثثثثثثيار اأ

اذ ل عتثثثثداض اأطوثثثثاليف تعثثثثيأل  تثثثثتيي سثثثثيةيف اأ ا ثثثثفياباذ إىلتثثثثترح  باخلصوصثثثثية،كلها عوامثثثثض
    1، سية ) موس ، ر ذاأ اجلنسية يف

يف املا ثة  12 إىل 12و  بث  يف مجيث  منثاطط العثامل أ  مثا يث ا وتشري رراساذ م( عدة بلثدا  
مثثث( العاوبثثثة البدمتيثثثة  أكثثثثية البدمتيثثثة يف منثثثاز ه مثثث  معامتثثثاة الثلثثث  أو يعثثثامتو  مثثث( العاوبثثث اأطوثثثالمثثث( 

   72، 2226)بنهريو،  الااسية الناجتة ع( استخدام أرواذ
 التعليذة أوساطوا املدارو:   

البيتهثثا يف معظثثه ، حيثث  تغيثث  عثث( غاأطوثثالملذارسثثة العنثثف  ثثد تعثثد املثثدارو بنيثثة خصثثبة  
متظذثة الثح انث  العنثف تعامض م  الفوض  وحىت م  و ثور اأديثة يف المتظذة ال بوية اربلدا  العامل اأ

  د الفوض يف املدارو ا يته التايد يا لغيا  البديض بالنس  للاا ذ  عل  العذلية ال بوية 
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رراسثثة استاصثثا ية عامليثثة عثث( الصثثحة املدرسثثية تاثثاريي عثث( جمذوعثثة واسثثعة النفثثا  مثث(  قثثدمت 
يف سثث( الدراسثثة قثثد بلغثثوا عثث(  اأطوثثاليف املا ثثة مثث(  65 إىل 22و  بثث   اأ  مثثا يثثالبلثثدا  الناميثثة، 

  )بنهثثريو،   وال هيثث  كثثثري ارثثدول أيضثثا يف البلثثدا  الصثثناعيةأو بثثدمتياا  أهنثثه تعي ثثوا لل هيثث  شثثوهياا 
2226، 72-77   

 )العذض: أماك 
سثثثثثثية اذ اجلنل عتثثثثثثداض تعي ثثثثثثهه إىل تثثثثثثترح الثثثثثثح سثثثثثثبا اأ أهثثثثثثه بثثثثثث  مثثثثثث( اأطوثثثثثثال عذثثثثثثض 

 املي امتيثث  ورشثثاذو  واملعامثثض الصثثناعية كثثالوريف حاياثثة اا بثثتر  د  تعثث الثثح العذثثض يف أمثثاك( ااسثثتغ لو 
   1، )موس ، ر ذ با عي اللحومولد   بالشوارص املت ول ومغاسض السياراذ والبي 

 والاامتومتية: ار ومية واملتسساذ اليعاية مياكز 
 اأطوثثثال معاملثثثة سثثثوض حثثثدول يف سثثثههت مشثثث  ذ مثثث( للفوثثثض اليعايثثثة ماثثثدمو فاثثثد يعثثثا  

 واملخثثدراذ، ال حثثول علثث  رمثثا واإل النوسثثية، مثثياألواأ الشخصثثية ا ثثفيا  :منهثثا متثثذكي وإ ثثا ه،
   245، 2272الفوولة )محارة،  يف اا الو  املعاملة، لسوض وسوابط التعيأل

 :الوسط اجملتذعي 
 والعزلثة مثثض: الواثي والبفالثة ا هوإ ث اأطوثال معاملثة سثوض حدول احتذال م( البيئية العوامض 

 حثدويها، احتذثال ييفث  قثد ةيثاا تذاعالعزلثة  أو رمثا أواإل اكتئثا ا مث  امل افثط   فالوايةياا تذاع
 ،ياا تذثاع ومتاث  الثدعه والوحثدة مث( العزلثة يعثامتو  أطوثا ه معاملثة و ت يسثي الثذي( بثاضاآل أ  كذا
 احتذثثال حثثدول يزيثثد مثث( قثثد اإلعثث موسثثا ض  قبثثض مثث( ةيثثاا تذاع املواقثثف يف للعنثثف الثث ويج وأ 

 يف يعيشثو  الثذي( اليعايثة وماثدمي بثاضمعظثه اآل أ  متثذكي أ  الضثيورح فذث( ذل  املعاملة  وم  سوض
 ،42 )العسثثثار، اأخثثثي  بالعوامثثثض العوامثثثض البيئيثثثة داخضماتتثثث وغالبثثثاا  و ،ت يسثثثي ا البيئثثثاذ هثثثذه مثثثثض

2211   
 ي سورية:ف األطفالظاهر  العنف ضد  -ج

 ،املعاثثدة البحثث  املوا ثثي  مثث(سثثورية  يف لألطوثثالاجلنسثثي  ااسثثتغ لو  ااعتثثداض مو ثثوص يعثثد   
اذ، ااعتثثثداضوأشثثث ال  الظثثثاهية، وأمتثثواص ح ثثه يثثثدر رمسيثثثة وإحصثثا ياذ لعثثثدم و ثثور معفيثثثاذ متظثثياا 



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

59 

 أبرز قضاياها -واقعها  -الطفولة: أهميتها  الفصل الثاني 

الفصل األول 

اإلط 

 hار ا

 الناحيثثثثثة واعتبارهثثثثثا مثثثثث( ضهنابشثثثثث متاثثثثث  الدراسثثثثثاذأ   كذثثثثثا و ورهثثثثثا، ويديثثثثثد ميت بيهثثثثثا، وأمثثثثثاك(
  اا عيثا تذاو  اا عامث اا اعتبارهثا شثضمت لدر ثة تثي    ومل ،التبليثغ عنهثا خاصة وأسثيية ا يثته قضية ةياا تذاع

 لو ث  ااعتثداض وأسثبا  أمتواص وأش ال ا مي ( يديد    وبالتارب اهتذام أح ار ومة تولَ  ومل كذا
 مثث( ااهتذثثام ة اأخثثرية بثثدأومتثثاآل وقوعثث   ول نثث  يف بعثثد أو ملعاجلتثث  حدويثث  ملنثث  اسثث اتي ياذ وقا يثثة

 كثا  والثح عاثد النثدواذ واملثتاياذ مث( خث ل وكثذل  ،والفبيثة ةيثاا تذاع الدراسثاذ خ ل بعث 
   كذثثثا2224 الثثثثا  كثثثامتو  بدمشثثثط الثثثح عاثثثدذ لألطوثثثالسثثثاضة حثثثول اإل قليذيثثثةاإل خيهثثثا النثثثدوةه

بثثدأذ  وقثثد اأطوثثال  ثثد نثثفالع ملناهضثثة وطنيثثة جلنثثة بتشثث يض سثثيةاأ السثثورية لشثثتو  ا يئثثة وقامثثت
  وأمتواع  وميت بي  اأطوالح ه العنف  د  مو وصحول  وطنية اس اتي ية الل نة عذلها بو  

"، اأطوثثثالعلثثث   اذ اجلنسثثثيةااعتثثداضدراسثثثاذ رراسثثة حمذثثثد  ثثثو املعنومتثثثة "ومثث( أهثثثه هثثثذه ال 
الثثح م  اأطوثالاذ العنثف  ثد حيث  قثثام الباحث  بتحليثض إحصثا ي رثثا   2222 امعثة حلث ، 

 :إىلوتوصلت الدراسة  2222ال شف عليها يف ميكز الفبابة الشيعية يف مدينة حل  عام 
  حالثثة 1352ذ العنثثف )ا  حالثثة وبلثثغ عثثدر حثثا7766لفبابثثة ) بلثثغ عثثدر املثثيا ع  مليكثثز ا 

% مث( جمذثوص حثااذ 23،3ة أح ما متسبتها   حال7145) اأطوالاذ العنف  د وبلغ عدر حا
% أمثثا اجلسثثدح ف ثثا  72،1 اأطوثثالاذ العنثثف اجلنسثثي  ثثد وكامتثثت متسثثبة حثثا العنثثف ال لثثي 

متثثثثثال ) ثثثثثو، % مثثثثث( اإل21،2 % ماابثثثثثض17،1الثثثثثذكور %  وكامتثثثثثت غالبيثثثثثة املعنوثثثثث  مثثثثث( 11،2
2222   
أ  متسثثثثبة  إىلفاثثثثد توصثثثثلت الدراسثثثثة عليثثثث  أمثثثثا مثثثث( متاحيثثثثة ع قثثثثة املعتثثثثدح بالفوثثثثض املعتثثثثد   
% مثث( حمثثيط 32،5و مثث( اجلثثريا % 21،1لعثثا لي ماابثثض % مثث( املعتثثدي( كثثامتوا مثث( احملثثيط ا22،7

   2222% م( الغيباض ) و، 7664العذض الذح يعذض في  الفوض و
يف   ثاض وقثد ،املنزل يفة سوري يف اأطوال د  اارو الح العنف أمتواص أكثيالضي  م(  يعد  و  

ذثثتاي الثثوطين مادمثثة لل ورقثثة عذثثضرمشثثط )  امعثثة - مفثثاص بيكثثاذ أ ثثياه ر الثثذح البحثث  املسثثحي
يثثثذاض إلاو  اا ثثالمثثث( العنثثف و  اأطوثثالبعنثثثوا : "محايثثة  2224/  1/2-1سثثورية  أول للفوولثثة يفا

   وسوض املعاملة"
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 أو اخلويثثثف للضثثثي  قثثثد تعي ثثثوا بضمتثثث  يويثثثدو  اأطوثثثال مثثث( % 11وقثثثد بينثثثت الدراسثثثة أ   
 سثثبوصاأ خثث ل اذمثثي  شثديد وعثثدة لضثثي  أهنثثه تعي ثثوا % مثثنهه76وأفثار  أبثثويهه قبثثض مثث( الااسثي

 % تعي ثوا 31 ماابثض الشثهي يف عثدة مثياذ متوسثط لضثي  تعي ثوا أهنه % منهه46أفار  ح  يف
، 2224يف العا لثة )بيكثاذ،  والثته ه للسثخيية أهنثه تعي ثوا % مثنهه41كذثا أفثار   .لضي  خويثف

 ملخ   
 :األ فالعمالة  -4

العديثد مث( املنظذثاذ العامليثة  خفثطمث( أبثيز قضثايا الفوولثة الثح شثغلت  اأطوثالعذالثة  تعد   
 قليذية واحمللية؛ أيارها اخلفرية عل  مجي   وامت  حياة الفوض اإلو 
 :األطفالتعريف عمالة  . أ

 لألطوثال ثاط العذثض غثري املابولثة حدرذ منظذة العذض الدولية التابعة لألمه املتحدة ةتلثف أ 
لاثول راض علث  االدولية، قد وق  توافط اآل اأسية إىل  بالنسبة 712ورقه  731  رقه يتااتواق ذ( 

 ثوه أو ا  ثول  إىلصثحة الفوثض وا  إىلطي الاامتومتية والثذح ا يسثيض بض  العذض الذح يندرج يف اأ
الثثثذح  اأطوثثثال  ويناسثثثه عذثثثض لألطوثثثالرو  ارتيثثثاره املدرسثثثة، مي ثثث( أ  ي ثثثو  وثابثثثة خثثث ة إجيابيثثثة 

 فئاذ ي ل: إىل ظيه الاامتو  الدور 
جتثثار والعذثثض سثثداراا لثثدي( سثثتعبار واإلباا اا املفلاثثة الثثح عيفثثت روليثث اأطوثثالأسثثوأ أشثث ال عذثثض  -7

 املسثثثثثلحة  ثثثث اا اسثثثثثتخدامهه يف النزاعثثثثاذ اأطوثثثثالوسثثثثا ي أشثثثث ال العذثثثثثض اجلثثثث ح وتوظيثثثثثف 
 .املشيوعة غري متشفةاإلباحية واأ عذالواأ الدعارة وأعذال

كذثثا  ثثذا النثثوص مثث( العذثثض بالثثذاذ ) رىن للسثث( املخثثولأاالعذثثض الثثذح يتريثث  طوثثض رو  ارثثد  -2
 تعلثثيه   والعذثثض الثثذح مثث( شثثضمت  إعاقثثةاا للذعثثايري الدوليثثة املعثث ل يثثاالثثوطين ووفاثث حثثدره التشثثيي 

 .التام و وه الفوض
 بسثثب  مأ طبيعتثث  بسثثب  أكثثا  للفوثثض واملعنويثثة والو ييثثة اجلسثثدية الصثثحة يهثثدر الثثذح العذثثض -3

  )م تثثثث  العذثثثثثض الثثثثثدور، "اخلفثثثثثي العذثثثثض" وصثثثثثفل  مثثثثايعيل أح ذ فيهثثثثثا،ينوثثثث الثثثثثح الظثثثثيول
2222 ،26   
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من  يف ميحلة عذييث  مب ثية  تالتعليه أو تسيب ا، هي الوئة الح مل يستوعبهاأطوالإذاا فعذالة  
ح والنوسثثثي داجلسثثث ذثثثونالسثثث( العذثثثض علثثث  مثثثا فيثثث  مثثث( ةثثثاطي هثثثدر بلثثثو  العذثثثض رو   إىل تواجتهثثث

ارتاثثثاض السثثثوح الثثثذح ينذ ثثي قثثثدراهه ومثثثواهبهه والنذثثثو الفبيعثثثي مثثث( خثثث ل ه مثثث( اويثثثيمه لألطوثثال
 املختلوة  أعذارهه مياحض م  يتناس  الذح والتثايف التعليه
 :األطفالطار القانوني لعمل اإل .  

الدولية والتشييعاذ احمللية حاو  الفوثض رذايتث  ورعايتث  يف ميحلثة يثته فيهثا  ياذااتواقأقيذ  
علثثث  يذثثثض مسثثثتوليات  جتثثثاه جمتذعثثث   وكثثثو   اا  سثثثذ  وإرراكثثث  وشخصثثثيت  لي ثثثو  قثثثارر ض تشثثث يض وبنثثثا

د ا ثذذ املنظذثثاذ الدوليثثة يثثتيي علث  النذثثو السثوح لشخصثثية الفوثض فاثث -وخاصثثة العضثلي-العذثض 
 ات   قليذية خفواذ للحد من  وتضطري جماواإل

 الثثثثدول تتعهثثثد»ثاقهثثثا مثثث( مي 32 ثثثاض يف املثثثثارة  اأطوثثثال مثثثه املتحثثثدة مثثثث( عذثثثضوموقثثثف اأ 
 مسثثثريهه أو  ثثثوهه تعيثثثط أو علثثث  صثثثحتهه اا خفثثثي  تشثثث ض الثثثح عذثثثالاأ ولثثثةمزا مثثث( اأطوثثثال حبذايثثثة

 شثثثيوط ولتنظثثثيه بالعذثثثض ل لتحثثثا  رىنأاالعذثثثي  لتحديثثثد ال زمثثثة التثثثدابري الثثثدول وتتخثثثذ التعليذيثثثة،
    32، املارة 7117) ميثا  إامه املتحدة،  «وظيوف  العذض

 العيبيثثثثة واخلفثثثثة7113 الفوثثثثض راثثثثو  العثثثثي  امليثثثثثا  مثثثث( كثثثثض شثثثثدر العثثثثي  سثثثثتو امل وعلثثثث  
محايثثثة وتنذيثثثة الفوثثثض العثثثي ،  إىلساسثثثية الثثثح هثثثدل علثثث  املتفلبثثثاذ واراثثثو  اأ 7112ة للفوولثثث
 /7/العيبية بشثض  مسثتوياذ العذثض رقثه  تواقيةاام(  52كذا تن  املارة محايت  م( العذض    وكذل 

 حي   اض في : اأطوالاملوقف العي  العام جتاه عذالة  عل  7166لسنة 
 بلثوغهه قبثض اجلنس  م( فيها اأحدال تشغيض جيوز ا الح عذالاأ رولة كض تشيي   در» 

 ماعثثدا يف وذلثث  عشثثية، اخلامسثثة سثث( قبثثض اأحثثدال تشثثغيض واجيثثوز العذثثي، مثث( عشثثية الثامتيثثة سثث(
   52، املارة 7166ض  مستوياذ العذض، العيبية بش تواقيةاا) «منهه املتدرب 
 يف الفوثثض حثثط وكوالثثة تضكيثثد»العثثي  علثث :  الفوثثض حاثثو  ميثثثا  مثث( 72 املثثارة تثثن  كذثثا 

  امتث  مث( ذلث  كثا  إذا حثىت واليوحثي اجلسثذا  اا ثالو  ااسثتغ ل مث( لث  ومحايتهثا الدولة رعاية
 تضثثثثي أوحيفثثثثة عذثثثث  ايتثثثثوىل يثثثث وحب مناسثثثثبة، سثثثث( يف إا اتبثثثثدأ حبيثثثث  عذالتثثثث  تثثثثنظه وأ  .أسثثثثيت 
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 العاليثة أو البدمتيثة الناحيثة مث(  ثوه فثي  ي ث  أو تعليذث ، تعيقثض أو للذخثاطي، تعي ث  أو بصحت ،
 عنثثثثد غايثثثثةإلاو  الوقايثثثثة علثثثث  ارصثثثثول يف ماثثثثدماا  ي ثثثثو  وأ  ،ةيثثثثاا تذاع أو أو اخللايثثثثة النوسثثثثية أو

   72العي ، املارة  )ميثا  حاو  الفوض «املعاق  اأطوالوفاصة  ال وارل،
 في سورية: األطفالظاهر  عمل  . ت

اذ ام رقياة ع( أعثدارهه وا عث( اجملثايف سورية، ف  تو د أرق اأطوالبالنسبة للعامل  م(  
إذا مل متاثثض غيثثا   متثثدرة إىلول هثثذه الظثثاهية و عثثدم و ثثور مسثث  عثثام يتنثثا إىلمتظثثياا  الثثح يعذلثثو  فيهثثا؛

مثثي صثثعوبة إذا كثثا  املاصثثور بالعذثثض هثثو عذثثض  ثثوص  ويثثزرار اأذا املو املتعلاثثة يثث حصثثا يةإلالبيامتثثاذ ا
 رو  اخلامسة عشي م( العذي   اأطوال
زح لإلحصثثاض، هثثو املصثثدر اليمسثثي الصثثاررة عثث( امل تثث  امليكثث حصثثا يةإلوال فثثت أ  اجملذوعثثة ا 

اثثثو  ، يف فصثثثض ال2222يف سثثثورية، قثثثد أشثثثارذ يف جمذوعثثثة العثثثام  حصثثثا يةإلاأساسثثثي للبيامتثثثاذ ا
  غثثثثري أ  مثثثثاا   عا74- 72يف الشثثثثي ة العذييثثثثة ) العثثثثامل  اأطوثثثثالأ   إىلالبشثثثثيية والاثثثثو  العاملثثثثة، 

شثثي ة مثث( بيامتاهثثا  ويعثثور بثثدأذ تسثثتثين هثثذه ال 2272ال حاثثة منثثذ جمذوعثثة  حصثثا يةإلااجملذوعثاذ 
لعثثثثام  731رقثثثثه  تواقيثثثثةااعلثثثث   71/1/2227صثثثثارقة سثثثثورية يف م إىلر ثثثث ، هثثثثذا اأمثثثثي، علثثثث  اأ

اسثثثتخدام )امل تثث  امليكثثثزح لإلحصثثاض، ومنظذثثثة العذثثض الدوليثثثة املتعلاثثة بارثثثد اأرىن لسثث( ا 7113
   55، 2272واليومتيسيف، 

 حصثا يةإل، أ  اجلثداول ااأطوثالليثض ظثاهية عذثض وم( الصعوباذ الح تع أل أيضاا مهذثة ي 
جمذوعثاذ، يغفثي كثض  إىلوئثاذ العذييثة ارديثة، الدالة عل  الاوة العاملثة وارتباطهثا بثالعذي، تاسثه ال

-75تشثثذض عذثثض أطوثثال ) مثثاا   عا71-75الوئثثة العذييثثة اأوىل ) منهثثا  ثثت سثثنواذ، ممثثا يعثثين أ 
 اأطوثثال   وا يسثذ  هثثذا التاسثثيه بدراسثة متشثثياذ عذثثض 71-71عذثثض غثثريهه ) إىل  إ ثافة 71

   55، 2272ومتيسيف، الاامتو  )امل ت  امليكزح لإلحصاض، ومنظذة العذض الدولية و الي
علث  املسث   الدراساذ الح أ ييثت بنثاضاا  إىلشاملة ا بد م( الي وص  إحصاضاذولعدم و ور  

التاثثثييع  ثثثذه الشثثثثي ة  بالعينثثثة عثثث( هثثثثذا املو ثثثوص أو الدراسثثثاذ ذاذ الصثثثثلة؛ للتعثثثيل علثثث  ار ثثثثه
 للعذض   اأطوالوخصا صها والعوامض الح تدف  
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يف سثثورية" الثثح أ ثثياه معهثثد فثثافو وامل تثث  امليكثثزح لإلحصثثاض  اأطوثثالوبينثثت رراسثثة "عذثثض  
  سثثنة، قثثد 71-72و  أعذثثارهه بثث  )العثثامل  يف سثثورية، الثثذي( تثث ا اأطوثثالأ  عثثدر  2222عثثام 
(  ومثث( بثث  يف هثثذه السثث اأطوثثال% مثث( جمذثثوص عثثدر 71،1ألثثف طوثثض، وهثثه يشثث لو   627بلثثغ 

أعذثارهه بث   و ألثف طوثض تث ا 712  سثنة، و77-72و  أعذارهه ب  )ألف طوض ت ا 26هتاض 
مثث( املنتظذثث  باملثثدارو  وحبسثث  مثثا  أ  هثثذه النسثث  تضثثه عثثدراا  إىلشثثارة   سثثنة، مثث  اإل75-71)

العثثامل ،  اأطوثثال% مثث( إمجثثار عثثدر 21،5أوررتثث  الدراسثثة متوسثثها، اثثثض الفوثث ذ العثثام ذ  ثثو 
 واجلدول التار يب  ذل  

سية عث( التذ ث  واملشثاركة اجملتذعيثة  يئة السورية لشتو  اأالح أ يها اوبينت متتا ج الدراسة  
و  مثثا سثثة قثثد بثثدؤوا العذثثض وهثثه يف سثث( تثث امثث( متصثثف العثثامل  يف العينثثة املدرو  أكثثثي»للشثثبا ، أ  

   22، 2272)الاو وهخيو ،  «  سنة76-72ب  )
أ  قفثاص الزراعثة ومثا يتصثض بث  فاد بينت معظه الدراساذ  اأطوالاذ عذض اأما بالنسبة جمل 

  تض امليتبة اأوىل 
يف سثورية عثام  اأطوثالفاد بينت الدراسة الح أ ياها عبد اهلل أطوز ع( أسبا  ومتتا ج عذض  
متثال أ  متسثبة اإل % ، علذثاا 44العامل  ت كز يف قفاص الزراعثة ) لألطوالك  ، أ  النسبة اأ2225
   72، 2225خف  متسبة الذكور )أطوز، منهه تت
يعذلثو   العثامل  اأطوثال% مث( 56يف سثورية أ   ثو  اأطوثالوكذل  أشارذ رراسة عذثض  

وز متسثبة الثذكور )امل تث  امليكثزح لإلحصثاض، امتثال العثام ذ يف الزراعثة تت ثيف الزراعثة، وأ  متسثبة اإل
   67، 2272ض الدولية و اليومتيسيف، ومنظذة العذ

يف سورية، فاد أشثارذ معظثه الدراسثاذ علث  أ   اأطوالذالة وأما بالنسبة للتوزص اجلغيايف لع 
 ، ماابثض امتتشثار 74-72الذكور تنتشي يف املناطط ارضيية، وفاصثة يف الوئثة ) اأطوالظاهية عذض 

يف الوئثثة العذييثثة ذاهثثا، يف النشثثاطاذ العا ليثثة  وتشثثري  ظثثاهية عذثثض الفوثث ذ يف الييثثف، وخصوصثثاا 
 حصثا يةإلوم ثا  السث ( يف اجملذوعثة ا ياا تذثاعلسث( والنثوص فئاذ ا بيامتاذ الاو  العاملة حبس 

  مثث( 74-72/ الثثذكور العثثامل  يف املنثثاطط ارضثثيية يف الوئثثة )اأطوثثالأ  متسثثبة  إىل، 2222لعثثام 
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% بينذثا 7،1  تبلثغ اأوىل متثال، حيثبة الفو ذ العام ذ م( جمذوص اإلجمذوص الذكور، توو  متس
يتغري، حي  تيتوث  متسثبة الوتيثاذ العثام ذ  ااجتاه الييف فإ  هذا   أما يف%7،2وز الثامتية ا تت ا

مث( جمذثوص % 1،2متثال العثام ذ، يف ماابثض متسثبة مث( جمذثوص اإل %1،1 إىلوئة العذييثة يف هذه ال
مثا يبثدأ يف املنثاطط الييويثة يف  غالبثاا  اأطوثالأ  عذض  إىلعدر م( الدراساذ  الذكور العامل   وأشار

  سثثثثنة )امل تثثثث  امليكثثثثزح لإلحصثثثثاض، ومنظذثثثثة العذثثثثض الدوليثثثثة واليومتيسثثثثيف، 77-72لعذييثثثثة )الوئثثثة ا
2272 ،51   
وبالنسثثثبة أسثثثبا  امتتشثثثار هثثثذه الظثثثاهية فاثثثد بينثثثت الدراسثثثاذ أ  هنثثثال ع قثثثة ويياثثثة بثثث  فاثثثي  

سثثثي أبثثث  الثثثذكور يف ا اأطوثثالعذالثثثة  سثثية، إذ تيتوثثث  معثثثداذالعثثثامل  يف اأ اأطوثثثالية ومتسثثثبة سثثاأ
 اأطوثال ، وتصثض متسثبة 74-6% م( الصثبية الواثياض الثذي( تث وا  أعذثارهه بث  166املدينية الوارية )

الواثثياض يف ارضثثي، وتثثزرار هثثذه النسثثبة لثثد  الثثذكور ماارمتثثة  اأطوثثال%  مثث( إمجثثار 565) إىلالعثثامل  
   2226صاض، تشخي  الواي يف سورية، بالوتياذ )امل ت  امليكزح لإلح

 عاقة:اإلذوي  األ فالعاية ر - 5

عاقثثثثة، املعثثثثاق     ، كلهثثثثا موثثثثاهيه تعثثثثيل يثثثثا فئثثثثة مثثثث( اإلذوح ااحتيا ثثثثاذ اخلاصثثثثة، ذوح  
 لادرة عل  رعاية أمتوسهه بضمتوسهه؛ متتي ة لعلة  سدية أو عالية امم( يوتادو   اأطوال

 عاقة:اإلتعريف ذوي  . أ
أو الع ثثز، ممثثا  ااعثثت لتي ثثة مثثا مت ))و ثث  غثثري مثثواذ بالنسثثبة لشثثخ  ضهنثثاعاقثثة تعثثيل باإل 

اعتذثثاراا علثث  عوامثثض العذثثي واجلثثنت واملتغثثرياذ »يايثثد أو مينثث  أراض رور يعتثث  عاريثثاا لثثذل  الشثثخ  
   7، 2226)رأور، «   اأخي  ةياا تذاعالثاافية و 

ااحتيا ثثاذ اخلاصثثة ))بالشثثخ  غثثري الاثثارر علثث  أ   اويعثثّيل الاثثامتو  السثثورح الشثثخ  ذ 
 ز يثة  والعارية لنوسث  بنوسث  سثواض كثا  ذلث  بصثورة كليثة أ ةياا تذاعرياة الويرية يتم(  يوراذ ا

، 2224للعثثام  34بسثثب  قصثثور خلاثثي أو م تسثث  يف قدراتثث  اجلسثثذية أو العاليثثة   )الاثثامتو  رقثثه 
 صارر ع( ر يت اجلذهورية  
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الفصل األول 

اإلط 

 hار ا

اج ليعايثثثة ااحتيا ثثثاذ اخلاصثثثة، شثثثخ   تثثث اوثثثاذ وغريهثثثا تتكثثثد أ  املعثثثا  أو ذهثثثذه التعيي 
 املنوط ب ، وارصول عل  حاوق   ياا تذاعتضهيض؛ للايام بالدور وإعارة 

 عاقة:أسبا  تكون اإل .  
 :أسبا  ما قبض الوارة 

  أم ارامضاغذاض متا   -
    العناية الصحية أيناض ارذضتوا    -
    والعاطوية لألم ارامض اامتوعاليةارالة  -
 ، تلخي  7111)فين ي،   يدزإلاميأل  -
 ض أيناض الوارة:عوام 

 الوارة العسية  -
    التوال اربض السيح -
 ، تلخي  7111)فين ي،   الوارة غري النا  ة -
  : عوامض طار ة بعد الوارة 

  سهالاإل -
    اأطوالمياأل الح تصي  اأ -
  التسذه -
   صاباذ اجلسذية واروارلاإل -
    متا  أو سوض التغذية -
  ، تلخي 7111)فين ي،   اجلو احمليط امللول -
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اإلط 

 hار ا

 ة:األسريوالثقافية ومستوى الرعاية  ةياالجتماعالعوامل  . ت
% مث( 25لبثاحثو  يي عثو  مثث ا كبرية عل   و الوير عالياا و سدياا ولغويثاا فا  اا إ  لألسية هيار  

الظثثيول احمليفثثة بتنشثثئة الفوثثض يف سثثنوات   إىل% منهثثا 15سثثبا  املعيوفثثة واأ إىلاإلعاقثثاذ العاليثثة 
   44، 7117قنفار، ) اأوىل مد  ارياة

 عاقة في سورية:ذوي اإل األطفالواقع  . ث
  متسثثثثثثثثذة يشثثثثثثثث لو  2526125) إىليصثثثثثثثثض عثثثثثثثثدر ذوح ااحتيا ثثثثثثثثاذ اخلاصثثثثثثثثة يف سثثثثثثثثورية  

هذه النسبة مث( أقثض النسث   د    وتع2224%  م( التعدار العام للس ا  يف سورية يف العام 7631)
  24-5نسث  اأعلث  مثنهه يف الوئثة العذييثة )%  وتتثوزص ال73-3و  وسفياا ب  )االعاملية والح ت  

   251، 2221)حالة س ا  سورية، 
 رعايثثة مضثثاعوة؛ كثثوهنه أطوثثااا  إىل، وهثثتاض  تثثا و  اأطوثثالأح أ  غالبيثثة املعثثاق  هثثه مثث(  

 وذوح إعاقة يف وقت واحد  
 عاقثة وخاصثةاإلذوح  اأطوثالوقد خفت ار ومثاذ السثورية خفثواذ مهذثة يف جمثال رعايثة  

  الت يبثة السثورية يف هثذا أغري املعاق  يف املدارو ار ومية، إا  اأطوالقيار رجمهه م  أقياهنه م( 
عث( ا يئثة  2221اجملال ا تزال تعا  مث( متاثاط  ثعف حثدرها تاييثي "حالثة سث ا  سثوريا" الصثارر 

 سية وا يلي:اأالسورية لشتو  
مثثثث(  أقثثثض هثثثي % 7631والبالغثثثة ) سثثثورية صثثثة يفاخلا ااحتيا ثثثاذ ذوح متسثثثبة أ  مثثث( الثثثيغه علثثث  -7

لث  ذوح متوا  العام م( املوازمتثة العامثة للدولثة ع ، فإ  اإل%73-3ماب  ) و ات   الح العاملية النس 
 %  1%  بينذا توو  النسبة العاملية عارة )7،33وز ما متسبت  )ااحتيا اذ اخلاصة ا يت ا

 اخلاصثثة ااحتيا ثثاذ بثثذوح امليتبفثثة ةيثثا تذاعا اليعايثثة ومجعيثثاذ ومنتثثدياذ متسسثثاذ  ثثعف -2
 مث( ميتوعثة متسثبة بو ثور تتسثه الثح  ثواا  قثضواأ فاثياأ احملافظثاذ ويف عذومثاا  احملافظاذ مجي يف 

 والانيفثثثية وررعثثثا وريثثثي الثثثزور اليقثثثة حمافظثثثاذ وهثثثي ،اا خصوصثثث فيهثثثا اخلاصثثثة ااحتيا ثثثاذ ذوح
   251، 2221)حالة س ا  سورية، 

ت املثة، وهثي عذليثة خفوة أساسثية يف طييثط التنذيثة الشثاملة امل اأطوالوئة م( ورعاية هذه ال 
 هلية وار ومية مم نة إذا ت ايوت  هور املتسساذ اأ
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 الفصل الثالث

 اجلماهريي ودوره يف تشكيل املعرفة  االتصال
 بقضايا الطفولة يف اجملتمع املعاصر

 
البثثثارزة، ويصثثثع  أ  متتخيثثثض و ثثثور جمتذثثث  رمياياطثثثي  اإلمتسثثثامتيةأحثثثد السثثثذاذ  ااتصثثثاليعثثثد  

مثض طاقتهثا يف جمتذث  ا مي ث( أ  تثتيي ب ا ااتصالحدي  بدو  وسا ض اتصال، كذل  فإ  وسا ض 
هثثثثض اجملتذثثثث   ووعثثثثىن هخثثثثي    متخلثثثثف، ولثثثثذل  يصثثثثع  أ  متاثثثثير أيهذثثثثا السثثثثب  وأيهذثثثثا اأيثثثثي    

املتفثثورة أم الع ثثت؟  علثث  الثثيغه مثث( اجلثثدل الثثدا ي حثثول  ااتصثثالارثثدي  هثثو الثثذح يوثثيز وسثثا ض 
آلخثي؟، ومثا هثي مث( املهثه أ  متوهثه كيثف فثدم كثض منهذثا ا  هذه الع قة منثذ سثنواذ بعيثدة، إا أمتث

الوظثثا ف الثثح ياثثدمها كثثض منهذثثا أيضثثا لآلخثثي؟، ف ثثثرياا مثثا  ثثدل اخللثثط بثث  الوظثثا ف والتثثضيرياذ  
، جنثثد أ  التثثضيرياذ عبثثارة عثث( متتثثا ج ااتصثثالفبينذثثا هثثته الوظثثا ف بالثثدور العثثام الثثذح تتريثث  وسثثا ض 

 ويديد  ذه اأروار العامة 
هذثثة الثثح  صثثض اأفثثيار مثث( خ  ثثا علثث  فهثثه الواقثث  إحثثد  الانثثواذ امل ااتصثثالتعثثد وسثثا ض  

يف بنثثاض  تتريثث ، ومثث  تزايثثد اسثثتخدام هثثذه الوسثثا ض يف حيثثاة اأفثثيار، يصثثب  الثثدور الثثذح ياا تذثثاع
 أكثي أ ية  ياا تذاعالواق  

وأمتواعث  وعناصثيه، وبشث ض  ااتصثالعثيأل موهثوم  إىلعل  ماسثبط يهثدل هثذا الوصثض  وبناضا  
مثث( عناصثثيه، ومناقشثثة  اا هامثث اا ذثثاهريح، وإلاثثاض الضثثوض علثث  الصثثحافة كوهنثثا عنصثثي اجل ااتصثثالخثثا  

 رورها يف تش يض اليأح العام وا ف  قضايا الفوولة 
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 :وأنواعه ،عناصره مفهومه، االتصالأواًل: 

 commonومعناهثا  communisال لذة ال تينيثة  إىل communicationتي   كلذة اتصال  
كعذليثة يتضثذ( املشثاركة أو التوثاهه حثول شثي  أو ف ثية   ااتصثالم"، وبالتار فإ  أح "مش ل" أو "عا

  77: 7111أو إحساو أو اجتاه أو سلول أو فعض ما  )ص   الدي(  وهي 
املختلوث  روراا كبثرياا يف  ااتصثالأمتثواص  ترحأقدم أو ث  النشثاط اإلمتسثا ، وتثم(  ااتصالويعد  

يثتيي علث  كثض فثير بشث ض أو بثضخي   ااتصثالالثح يشثغلها، ف حياة كض شثخ  مهذثا كامتثت الوظيوثة
 bittner , R.j )  اإلمتسثامتيةاأساسثية، فهثو الانثاة الثح تيبفنثا ب اإلمتسثامتيةمث( السثذاذ  ااتصاليعد 

1980.5-8)  
بضمتثثث : "هثثثو  ااتصثثثال حيثثث  عثثثيل "مسثثثري حسثثث " "ااتصثثثالتو ثثثد تعييوثثثاذ عديثثثدة ل لذثثثة " 

أو الشثثثيوص لو ثثثية أو مو ثثثوص، أو  اامتتشثثثارالعذوميثثثة أو الثثثذيوص أو النشثثثاط الثثثذح يسثثثتهدل يايثثثط 
اذ مث( شثخ  ااجتاهثاملعلومثاذ أو اأف ثار أو اآلراض أو  امتتاثالمنشضة أو قضثية، وذلث  عث( طييثط 

أشثثخا  أو مجاعثثاذ باسثثتخدام رمثثوز ذاذ معثثىن واحثثد وموهثثوم بثثنوت الدر ثثة لثثد   إىلأو مجاعثث  
   27، 7114، )مسري حس " الفيف 
الثثثح يثثثته واتضثثثاها تبثثثثارل  ةيثثثاا تذاعبضمتثثث  " العذليثثثثة  ااتصثثثال"حمذثثثد عبدارذيثثثد"  ويعثثثيل 

املعلومثثاذ واآلراض واأف ثثار يف رمثثوز رالثثة، بثث  اأفثثيار أو اجلذاعثثاذ راخثثض اجملتذثث ، وبثث  الثاافثثاذ 
     27، 7111)حمذد عبد ارذيد ،املختلوة، لتحايط أهدال معين "  

تصثثال" تسثثتخدم يف سثثياقاذ ةتلوثثة، وتتضثثذ( مثثدلواذ متعثثدرة، فهثثي اوي حثثا أ  كلذثثة " 
اذ بثثثثثث  اأفثثثثثثيار أو ااجتاهثثثثثثتعثثثثثثين متاثثثثثثض اأف ثثثثثثار واملعلومثثثثثثاذ و  communicationوعناهثثثثثثا املوثثثثثثير 

    ااتصالالوسا ض الح يذض مضذو   إىلتشري  communicationsاجلذاعاذ، ويف صيغة اجلذ  
 :االتصالعناصر عملية  -1

 المصدر :المرسل ) . أ
 إىلالن ثثا  يف مهذتثث  املتذثلثثة بتوصثثيض رسثثالت   إىلية، الثثذح يسثثع  ااتصثثالهثثو منشثث  اليسثثالة  

 اجلذهور املستابض، ولضذا  ذل  علي  أ  ياير يف املسا ض التالية:
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  اختيار مو وص اليسالة 
  )ااتصاليديد ا دل م  
    اختيار لغة اليسالة )فصح ، عامية،   ة معين 
 صثثثور، اليسثثثوم املتحيكثثثة، ليسثثثالة املو ثثثوص وقثثثوة التثثثضيري )الملثثثوار املسثثثاعدة الثثثح تضثثثذ( لاختيثثثار ا

 اليسوم البيامتية، املتيياذ الصوتية، الدي ور املناس   
  2221)م ثاوح، السثيد،  اختيار التوقيت املناس  والظثيل املناسث  لنشثي أو بث  اليسثالة ،

44   
 الرسالة: .  

أح كثض  املتلاثي املسثتابض، إىلذ واملنبهثاذ الثح ييسثلها املصثدر تتذثض اليسالة باملعا  وال لذا 
وهثثي النتثثاج املثثارح والوعلثثي للذصثثدر الثثذح يضثث  ف ثثيه يف رمثثوز  مثثا هثثو مضثثذو  السثثلول ااتصثثار،

مع ، فحينذا متتحدل ي و  ارثدي  هثو اليسثالة، وحينذثا مت تث  فال تابثة هثي اليسثالة،  codeأح 
بعثث  هثثذه ة، وحينذثثا متلثثو  بضيثثدينا فحيكثثاذ ذراعنثثا هثثي اليسثثالة، وحينذثثا متيسثثه فالصثثورة هثثي اليسثثال

اليسثثا ض يتسثثه باخلصوصثثية )مثثثض اريكثثة واإلميثثاض واإلشثثارة واابتسثثامة والنظثثي ، وبعضثثها اآلخثثي يتسثثه 
ف واجملثثثث ذ والياريثثثثو والتلوزيثثثثو  حصثثثثا ض البالعذوميثثثثة مثثثثثض: النثثثثدواذ واحملا ثثثثياذ واملثثثثتاياذ ورسثثثث

يثثته متالهثثثا باصثثد، وبعضثثثها عثث( طييثثط املصثثثارفة وكلذثثا كثثثا  هنثثال تواعثثثض  والسثثينذا  بعثث  اليسثثثا ض
مش ل ب  امليسض واملتلاي كلذا استفاص املتلاي أ  يستوقف امليسض ملزيثد مث( الوهثه، كلذثا اكتسثبت 
اليسثثالة فعاليثثة أكثث ، وباسثثتفاعة املتلاثثي أ  ينتاثثد اليسثثا ض أو يت اهلهثثا، ول ثث( هثثو يف كثثض ارثثااذ 

 وا بد أ  ي و   ذه اليسا ض بع  اأيي يتلا  رسا ض 
أمور جي  مياعاها يف اليسالة وهثي رمثوز اليسثالة، مضثذو  اليسثالة، طيياثة معاجلثة  ةهنال ي ي 
 :اليسالة

 :رموز اليسالة أو كور اليسالة
تيتيث  معث  يتفلث  و ثعها تتضذ( جمذوعة م( العناصي والت وي( واليموز، وهذه اليموز الثح  

 مغز  ومعىن عند املتلاي  ليصب   ا
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 مضذو  اليسالة:
 وهي مارة اليسالة الح فتارها املصدر لتع  عذا يييد إيصال  إىل املتلاي  

 طيياة معاجلة اليسالة:
الفيياثثثثة تشثثثثري إىل معاجلثثثثة اليسثثثثالة إىل الاثثثثياراذ الثثثثح يتخثثثثذها املصثثثثدر بالنسثثثثبة للفيياثثثثة الثثثثح  

   41، 41، 2221سيد، سيادم يا ال ور واملضذو  )م اوح، ال
 الجمهور المستقبل: . ت

ية م( الاياض واملستذع  واملشثاهدي( والثذح ياثوم بتوسثري اإلع مهو املستابض واملتلاي لليسالة  
اليسثثثالة ومثثثا تتضثثثذن  مثثث( ألوثثثاظ ورمثثثوز، ويثثثتوهه مثثثا تتحذلثثث  مثثث( معثثثا  ومثثثدلواذ  وتتوقثثثف عذليثثثة 

سثثثثتعداراذ والاثثثثدراذ الشخصثثثثية، والوراييثثثثة علثثثث  اإلطثثثثار املي عثثثثي لل ذهثثثثور وعلثثثث  اا ااسثثثثت ابة
ومتيياهثثا، ومي ثث( أ  متفلثثثط تسثثذية )اخلثث ة املشثثث كة   ةيثثثاا تذاعامل تسثثبة معثثاا  ثثثذ( ظثثيول البيئثثة 

 عل  موهوم اإلطار املي عي 
 اخلصا   الح يتصف فيها اجلذهور والح تتيي عل  مد  است ابت :

  :اخلصا   الدميوغيافية 
، املسثتو  املعيشثي، ةيثاا تذاعارالة التعليذية، العذثي، املهنثة، ارالثة  وتتصض ب ض م( العله، 

 م ا  اإلقامة، البيئة اجلغيافية، العايدة، وماشاب   
  ةياا تذاعاخلصا   النوسية )الساي ولو ية  و: 

وهذه تتصض بال بية واخت ل أذوا  الاياض واملشاهدي( واملسثتذع  واخثت فهه اجلنسثي وتنثوص  
وو ثثثعهه النوسثثثي  ةيثثثاا تذاعمثثثاهه مثثثاب  ااقتصثثثار والسياسثثثة والوثثث( واأر  والثثثدي( والعلثثثوم اهتذا

  23، 2223والصحي  )شاوح، 
 الوسيلة: . ث

املتلاثثي، وتتعثثدر أمتثثواص  إىلالثثح تثثته مث( خ  ثثا توصثثيض اليسثثالة  ااتصثثالوهثي الوسثثيط أو قنثثاة  
 ااتصثثثثثثالالشخصثثثثثثي،  ااتصثثثثثثالكوأشثثثثثث ال  ) ااتصثثثثثثالهثثثثثثذه الانثثثثثثواذ أو الوسثثثثثثا ض بتعثثثثثثدر أمتثثثثثثواص 

اجلذثثثاهريح  بوسثثثا لة املتنوعثثث  )الصثثثحافة، التلوزيثثثو ، السثثثينذا، اإلذاعثثث ، املسثثثي ، اإلمت متيثثثت  ومي ثثث( 
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اجلذاهريح أ  ت و  قوة إجيابية راخض اجملتذ  تعذض عل  ااس   وتدعيه بنا ث  كذثا  ااتصاللوسا ض 
تسثثثثهه يف رفثثثث  عذليثثثثة التنذيثثثثة، وبنثثثثاض تعثثثث  عثثثث( قضثثثثاياه وت شثثثثف عثثثث( ألثثثثوا  الوسثثثثار واا ثثثثيال و 

اإلمتسثثا ، ومي ثث( أ  ت ثثو  قثثوة سثثلبية مثثدمية تعذثثض علثث   ييثث  اجملتذثث ، وتوتيتثث  ويفثثيه معنوياتثث ، 
وتشثثثثوي  شخصثثثثيت  الوطنيثثثثة بغثثثثيو قثثثثيه غييبثثثثة فاسثثثثدة، بتاثثثثدمي صثثثثور مثثثث( النذثثثثاذج الغييبثثثثة ل حتثثثثذاض 

   23، 2223والتاليد  )شاوح، 
 التأثير: . ج

ماياسثاا لن ثا   د  تابض متتي ثة لتعي ث  لليسثالة وتعثالح يدل لد  اجلذهور املسوهي التضيرياذ  
وتظهثثي هثثذه التثثضيرياذ يف شثث ض أو تغيثثري لثثد  املتلاثثي  ااتصثثالامليسثثض يف يايثثط أهدافثث  مثث( الايثثام ب

 م( معارأل أو اجتاهاذ أو أ اط سلول وم( هنا مي ( يديد التضيرياذ يف اجملااذ التالية:
 يف اليصد املعييف، التضيري يف اجتاهاذ اجلذهور، التضيري يف أ اط السلول   وما شاب  ذل   التضيري  

 :االتصالأنواع  -2

علثثثث  أسثثثثاو اللغثثثثة  علثثثث  أسثثثثاو تصثثثثنيو  ةتلوثثثث  و ثثثثا أواا  ااتصثثثثالمتثثثثواص أسثثثثول متتنثثثثاول  
 اللوظي وغري اللوظي  ااتصالاملستخدمة م( حي  

مثثث( حيثثث  هثثثو ذاا، وشخصثثثي،  )ح ثثثه املشثثثارك   صثثثالااتوالثثثثا  يعتذثثثد علثثث  مسثثثتو   
 ووسف ، ومجاهريح  ،ومجعي، وعام

 اللفظي: االتصالأ. 
الثثح يسثثتخدم فيهثثا اللوثثا كوسثثيلة لناثثض رسثثالة  ااتصثثاليثدخض  ثثذ( هثثذا التاسثثيه كثثض أمتثثواص  

لوظثثي ال ااتصثثالاملتلاثثي، وي ثثو  اللوثثا منفوقثثاا، فيدركثث  املسثثتابض حباسثثة السثثذ ، و  إىلمثث( املصثثدر 
 جيذ  ب  األواظ املنفوق  واليموز الصوتية 

 غير اللفظي: االتصال . 
الح تعتذد عل  اللغة غثري اللوظيثة ويفلثط عليهثا  ااتصاليدخض  ذ( هذا التاسيه كض أمتواص  

يثث ل  إىلغثثري اللوظثثي  ااتصثثالوياسثثه بعثث  العلذثثاض  Silent Language ةأحيامتثثاا اللغثثة الصثثامت
 لغاذ هي:
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 وهثثثثي تت ثثثثو  مثثثث( اإلشثثثثاراذ البسثثثثيفة أو املعاثثثثدة الثثثثح يسثثثثتخدمها اإلمتسثثثثا  يف ار لغــــة اإلشــــ :
 بغريه  ااتصال

 بغريه  ل تصال: وتتضذ( مجي  اريكاذ الح يتريها اإلمتسا  لغة الحركة أو األفعال 
 غثري اإلشثارة واأرواذ واريكثة، للتعبثري ااتصثال: وياصد يا مثا يسثتخدم  مصثدر لغة األشياء ،

   أو أحاسيت يييد متالها للذتلاي ع( معا
 ية:االتصالمن حيث حجم املشركني بالعملية  االتصالأنوع  -3

 ستة أمتواص هي: إىلم( حي  ح ه املشارك   ااتصالمي ( تاسيه  
 الذاا، الشخصي، اجلذعي، العام، الوسفي، واجلذاهريح ااتصال

 Intrapersonal Communication الذاتي: االتصال . أ
الذاا هو ما  دل راخض الوير، ح  يتحدل الوير م  متوسث ، وهثو اتصثال  ثدل  ااتصال 

الثثذاا اأ ثثاط الثثح يفورهثثا  ااتصثثالراخثثض عاثثض الوثثير ويتضثثذ( أف ثثاره وجتاربثث  ومدركاتثث ، ويتضثثذ( 
مي لألف ثثثار واأحثثثدال والت ثثثار  و الوثثثير يف عذليثثثة اإلررال، أح أسثثثلو  الوثثثير يف إعفثثثاض معثثثىن وتاثثث

 يفة ب   احمل
 Intrapersonal Communicationالشخصي:  االتصال .  

 ااتصثثالاملباشثي والثثذح مي ثث( فيث  أ  متسثثتخدم حواسثنا اخلذثثت، ويثثت  لنثا هثثذا  ااتصثثالوهثو  
فيصثثة التعثثيل الوثثورح واملباشثثي علثث   ااتصثثالالتواعثثض بثث  شخصثث  أو أكثثثي، ويتثثي  هثثذا النثثوص مثث( 

سثثا ة لتعثثديض رسثثالت  وتو يههثثا حبيثث   ااتصثثالمثثام الاثثا ه بتثثضيري اليسثثالة، ومثث( مث تصثثب  الويصثثة أ
   75-74، 7115تصب  أكثي فعالية أو إقناعاا  امتظي )صاحل أبو أصب ، 

 Group Communicationالجمعي:  االتصال . ت
مثثث( اأفثثثيار، حيثثث  تتثثثا  فيصثثثة املشثثثاركة لل ذيثثث  يف  ةاجلذعثثثي بثثث  جمذوعثثث ااتصثثثال ثثثدل  
 ،        37، السيد،   )م اوحااتصاراملوقف 
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 Public Communicationالعام:  االتصال . ث
ارثثثال يف احملا ثثثياذ أو النثثثدواذ  ييعثثثين و ثثثور الوثثثير مثثث  جمذوعثثث  كبثثثرية مثثث( اأفثثثيار كذثثثا هثثث 

بثثض  التواعثثض ي ثثو  يف رر ثثة عاليثثة، كذثثا يتذيثثز  ااتصثثالواأمسثثياذ الثاافيثثة، ويتذيثثز هثثذا النثثوص مثث( 
 واملصلحة واإللتااض حول اأهدال العامة   ااهتذامبو ور رر ة عالية م( 

 Medio Communicationالوسطي:  االتصال . ج
مثاب   ااتصثالالوسفي أمت   تض م امتثاا وسثفاا بث   ااتصالب ااتصاليسذ  هذا النوص م(  
 ااتصثالأخثي ، ويشثب   إىلالسثل ي مث( متافثة  ااتصثالاجلذثاهريح، ويشثتذض علث   ااتصالالذاا و 

، وكثذل  ي ومتثو  معثيوف  للاثا ه ااتصثالل املوا هة م( حي  قلة عدر املشارك  يف الوسف  اتصا
 ، وت و  اليسالة ذاذ طاب  خا  ااتصالب

اجلذثثاهريح إذ مي ثث( أ  ي ثثو  مجهثثوره غثثري  ااتصثثالالوسثثفي بعثث  خصثثا    ااتصثثالوميتلثث   
، ول ( اليسالة تصض بسيع  اا بعض  في  بعيدي( م امتياا ع( بعضهه و مت امتت، ومي ( أ  ي و  املشارك

اجلذثثاهريح مثث( حيثث  اسثثتخدام  ااتصثثالالوسثثف   ااتصثثالاجلذيثث  بثثنوت الوقثثت، ويشثثب   إىلوتصثثض 
    71-71، 7115معداذ مي امتي ية أو ال  ومتية يف متاض اليسالة  امتظي )صاحل أبو أصب  

 Mass Communication :الجماهيري االتصال . ح
ذثض أخبثاراا شثي أو بث  أو إيصثال رسثالة مثا، يف ظثيل مثا، ياجلذاهريح هو عذلية مت ااتصالو  

جتاهثثثثثاذ، أو مشثثثثثاعي حثثثثثول حثثثثثدل أو قضثثثثثية أو مشثثثثث لة أو ظثثثثثاهية تتصثثثثثض اومعلومثثثثثاذ وهراض، أو 
اذ اجلذاهرييثة، ياثوم يثا ميسثض عث  وسثيلة ااهتذامثاذ العامة يف اجملتذ ، أو مي ( أ  تثري ااهتذامب

هرييثة واسثعة، يثدل التثضيري يف الثيأح العثام بغث  النظثي عذثا روا ثي مجا إىلاتصال، مث( أ ثض الوصثول 
 قد يع  ها م( تشويو 

تثثوافي بعثث  الشثثيوط ال زمثثة لنذوهثثا وازرهارهثثا يف أح  إىلاجلذثثاهريح  ااتصثثالويتثثاج وسثثا ض  
 جمتذ  م( اجملتعذاذ وهي:
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، كاملفثثاب  صثثالااتاقتصثثارية متينثث  تثثوفي التذويثثض الثث زم للحصثثول علثث  ت نولو يثثا  ةو ثثور قاعثثد  7
وحمفثثاذ الياريثثو والتلوزيثثو  ومتظثثه اأقذثثار الصثثناعية، وكثثذل  تثثوافي البثثىن اأساسثثية مثث( شثثب اذ 

 الفي  والناض وال هيباض، مما يسهض عذلية النشي والب  لليسا ض املفبوع  واملسذوع  واملي ية 
زيعهثثا واسثثته كها، و ثثور قاعثثده علذيثثة وياافيثثة يف اجملتذثث  ي ثثو  بإم اهنثثا إمتتثثاج املعلومثثاذ وتو   2

، اإلعثث مفالع قثثة بثث  املسثثتو  العلذثثي والثاثثايف وزيثثارة التعلثثيه تتناسثث  طثثيراا مثث  تاثثدم وسثثا ض 
 وم  زيارة ح ه استخدام اجلذهور  ا  

ذاذ ت لوثثثثة  اإلعثثثث مو ثثثثور قثثثثدر معاثثثثول مثثثث( ال ثافثثثثة السثثثث امتية يف اجملتذثثثث ، ذلثثثث  أ  وسثثثثا ض   3
كثافة س امتية مي نها أ  تستهل  متتثاج الوسثا ض   إىلتاج باهظة، وتشغيض هذه الوسا ض بوعالية  

 ية  اإلع م
والتعبري، فوي اجملتذعاذ الح تتثي  اجملثال إلظهثار الثيأح والثيأح  و ور مناخ م  ه م( حيية اليأح  4

أكثي تاثدماا وأكثثي تعبثرياا عث( مصثاحل النثاو وهرا هثه  اإلع ماآلخي وحيية التعبري، جند أ  وسا ض 
يثدعه و ورهثثا ويعفيهثا مسثوغاا للباثثاض،  اا واسثع اا الوسثا ض شثثعبيتها، ويثتم(  ثا مجهثثور  هممثايوفي  ثذ

 والبح  ع( سبض تادمها وتفويي أرا ها  
 ااتصثالفيهثا سيسثهه يف رعثه وتفثويي وسثا ض افثإ  تو  ل تصثالاإلم امتياذ الت نولو ية املتاحة   5

   22-71، 7115صب ، اصاحل أبو اجلذاهريح  امتظي )
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 اجلماهريي: االتصالخصائص ثانيًا: 

 :م( عدة متوا    اأخي  ااتصالاجلذاهريح ع( أمتواص  ااتصالفتلف  
كبثرية   ةيعتذد عل  الت نولو يا أو وسثا ط الناثض يثدل متشثي اليسثا ض علث  متفثا  واسث ، وبسثيع  7

 اجلذاهري املتنايية  إىل
الثذي( ا يعيفثو  بعضثهه مش كة مل ي  اأشخا   اجلذاهريح عل  تادمي معا    ااتصاليعذض   2

 معيفة شخصية 
اجلذثثاهريح  ااتصثثالاجلذثثاهريح ب وهنثثا متاجتثثة عثث( منظذثثاذ رمسيثثة، ف ااتصثثالتتسثثه املصثثارر يف   3

 يتسه بالبريوقياطية الح تستهدل يايط اليب  أو كس  الواض مهذا كامتت الظيول 
 م( قبض اجلذاهري املتعدرة اجلذاهريح بالعذومية حىت ت و  موهومة ومابولة  ااتصالتتسه رسا ض   4
وهثثذا يالثثض مثث(  اأخثثي  ااتصثثالاجلذثثاهريح عثث( أمتثثوص  ااتصثثالي ثثو  ر ثث  الصثثد  متثثضخياا يف   5

السثثثثيد، ، فيصثثثثة التعثثثثيل علثثثث   ثثثثدو  اليسثثثثالة وتضيريهثثثثا بالنسثثثثبة للذيسثثثثض واملسثثثثتابض  )م ثثثثاوح
2221 ،34-35   

 اجلماهريي ومكوناته: االتصالعناصر 

  Haroldlasswellاهريح وم ومتاهثثا قثثدم العثثامل )هارولثثد اسثثويض اجلذثث ااتصثثاللوهثثه عذليثثة  
 اجلذاهريح وهي: ااتصال وذ اا اتصالياا شهرياا  ه جمذوعة م( التساؤاذ الح جتسد عذلية 

   ااتصالم( )وهو هنا املصدر امليسض، الاا ه ب  7
 ياول ماذا؟ )اليسالة، املضذو ، احملتو     2
 ذهور، الاارق، املستذ ، املشاهد  مل(؟ )وهو هنا املستابض، اجل  3
   ، الوسيط ب  امليسض واملستابض ااتصالبضح وسيلة )وسيلة   4
 )التضيري   بضح تضيري؟  5

تاثوم بثدورها ال املثة علث  هثذه العناصثي أو اأركثا  اخلذسثة   ااتصثالومعىن ذلث  أ  عذليثة  
  71، 2223وح، ا)ش

ية ليسثت ااتصثالاملنبهاذ املثارة يف املواقثف  أ  است اباذ اأشخا  جتاه إىلوجتدر اإلشارة  
 ةيثاا تذاعاست اباذ هلية أوتوماتي ية، ول نها تعتذد عل  جمذوع  عوامض متصلة باخللويثة الثاافيثة و 

 والنوسية للذستابض 
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 مفهومها، خصائصها، وظائفها، وجاذبيتها يف اجملتمع:: الصحافةثالثًا: 

 املعلومثاذ تتثدفط الثىت الوسثا ط ههأ م( منها اجلذاهيية وخاصة ااتصالو  اإلع م وسا ض تعد 
 ع قثة ت ثو  قثد ومتزايثدة متبارلثة ع قثة و ثور إىل أر  ممثا ،واملسثتابض امليسثض بث  خ  ثا مث(

 يثتيي التبثارل هثذا  إفث ، ثعيوة مباشثية غثري أو قويثة مباشثية أو منتظذثة سثاكنة أو متعاومتثة رينام يثة
 اإلعث م وسثا ض قثدمت ف لذثا، هثاضزاإ الوثير اعتذثار تاويثة علث  ضويعذث اإلع م وسا ض مضذو  عل 

 وذيزاهثا امل توبثة الصثحافة جنثد ومنهثا  عليها ااعتذار زار كلذا ؛املعلوماذ مثض لألفيار مهذة خدمة
 وظا وهثا مث( متابعثة ع ميثةإ خفثط وفثط قار يهثا إىل املعلومثاذ جمذوعثة يصثالإ يثاول ومايو يتهثا

خلدمثة أفثيار اجملتذث  وتلبيثة ظهثيذ الصثحافة ف. وأفثياره اجملتذث  مث  وع قتهثا ومنظومتهثا وخصا صثها
 عثث  تصثثار لثث  أ يثثة ا يسثثتها  يثثاو ورهثثا كثثنذط إ را ثثاهه للذعلومثثاذ يف ةتلثثف اجملثثااذ وبثثيز

 امتث  السثلفة التنويذيثة، والسثلفة التشثييعية  إىل ةالتاريخ ولذل  فاد أطلط عليها اسه السلفة اليابع
بثض أصثبحت مثيهة  ؛روراا إع ميثاا فاثط تثترحفالصحافة ليست جمير أ هزة إخبارية لفة الاضا ية السو 

علثثث  الثثثيغه مثثث( التفثثثور، والتاثثثدم اراصثثثض يف عاكسثثثة لصثثثريورة اجملتذثثث  وم مجثثثة أف ثثثارة وتصثثثورات ، و 
  جمثثثال الت نولو يثثثا الثثثح ألاثثثت بظ  ثثثا علثثث  عثثثامل الصثثثحافة الثثثح أصثثثبحت ا تاتصثثثي علثثث  الصثثثحيوة

الصثثثثثحافة إا أ    امتبهثثثثا الياريثثثثو والتلوزيثثثثو  والشثثثثب ة العن بوتيثثثثة، إىلوإ ثثثثا ظهثثثثي  ،كوسثثثثيلة إعثثثث م
ذاذ قثثدرة فا اثثة علثث  إطثث   العنثثا  لعاثثض الاثثارق ليو ثثي فيذثثا جيثثيح مثث( أحثثثدال، بايثثت  امل توبثثة

 ثية بشث ض فاخل  امل تو  فتلف ع( املسذوص، واملي ي أمت  يي ث  عليث  أكثثي مث( مثية، وتبثىن فيث  الو
معثث ، والاثثياضة تسثثاعد الاثثارق علثث  أ  يتضمثثض الو ثثية  يثثداا ويسثثتوعبها  فالصثثحف ت وثثض ال شثثف 

 ارديثة، فت توي بناض اخل  وقت حدوي    اأخي  اإلع مع( اخل  ع  التحليض، أما وسا ض 
لتواصثثثثض اإلمتسثثثثثا  مثثثثث   ةيثثثثثاا تذاع  الصثثثثحافة ارديثثثثثثة هثثثثي تفثثثثثور للضثثثثيورة إمي ثثثث( الاثثثثثول  

ومث( هثذا املنث  سثول  والغييزيثة بالتواصثض مث  اآلخثيي( خيي(6 وهي امتع او ليغبة اإلمتسا  الوفييةاآل
  اول استعياأل بعضاا م( خصا   الصحافة امل توبة، وبعضاا م( وظا وها فيذا يلي:
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 خصائص الصحافة املكتوبة:  -1

ل باجلذثثاهري وأهثثه اكتسثثبت الصثثحافة امل توبثثة جمذوعثث  مثث( اخلصثثا   باعتبارهثثا وسثثيلة اتصثثا 
 هذه اخلصا  :

 المحافظة على الحضور داخل المجتمع: . أ
مثثث( طثثثيل  ايثثثزذ الصثثثحافة امل توبثثثة باحملافظثثثة علثثث  ظهورهثثثا راخثثثض اجملتذثثث  وذلثثث  رغثثثه مزامحتهثثثا 
أكث  اختيثار مثا ياثيؤه  اا يف ماثدمتها التلوزيو ،كوهنثا تتثي  للاثارق فيصثو السثذعية البصثيية  ااتصثالوسا ض 

وأسثثبوعياا حيثث  مثث( اإلم ثثا  كبثثري مثث( الوسثثا ض واملضثثام  واملو ثثوعاذ الثثح تاثثدمها يوميثثاا مثث( بثث  عثثدر  
 ح مارة وببساطة اتتذاش  م  معيفة اجلذهور وياافت  واجتاهات  الو يية والسياسية جتاهض أ

 بالجمهور المتخصص: االتصالسهولة  .  
صثثث  واجلذثثثاهري ذاذ اأح ثثثام اجلذهثثثور املتخ إىلاملفبثثثوص يوضثثثض اسثثثتخدام  يف التو ثثث   اإلعثثث م 

    235 ،7115 سي و  باها الثذ( )ابياهيه، اأخي الصغرية متسبياا أ  استخدام الوسا ض 
 بها: االحتفاظإمكانية الحمل والتنقل و  . ت

 يا   ااحتواظ إىلالصحيوة بإم امتية ارذض والتناض يا، باإل افة  تتذيز 
 اختيار الوقت والمكان المالئم: . ث

وة فيصة أك  للاثارق يف اختيثار الوقثت وامل ثا  امل  ثه لث ، وبالفيياثة الثح يييثدها تتي  الصحي 
يثة بغثث  النظثي عثث( متوعهثثا أكثثي مثث( مثية، وهثثذا مثثا اإلع مأو مث( أيثث( ينتهثي مثث  إم امتيثة قثثياضة املثثارة 

  ااست ابةيعفي  وقتاا كافياا استيعا  املعىن والتدقيط يف ةتلف تواصيض عذلية 
 م من مقومات الحيا  الفكرية:الصحافة مقو  . ج

لثثثيأح ا إىلوالتو ثثث   الاثثثياضمثثث( املعلثثثوم اليثثثوم أ  الصثثثحف واجملثثث ذ أصثثثبحت مثثث( حيثثث  متسثثثبة  
عنها يف اجملتذعاذ ارديثة فهثي تعتث  حبثط  ااستغناضالح ا مي (  ااتصالالعام م( ب  أهه وسا ض 

 م( ماوماذ ارياة الو يية والسياسية املعاصية 
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 الصحافة املكتوبة:وظائف  -2

 ية:اإلعالمالوظيفة  . أ
ريثة تلبيثة ليغبثة ار ومثاذ العيبيثة يف وصثول أواميهثا اخبإ اا بداية الصثحف العيبيثة كامتثت صثحو 

أسثثاو و ثثور الصثثحافة، فالصثثحافة تشثثب   تعثثداملعيفثثة والثثح  إىلاملثثواطن ، ومثث( مث كامتثثت ارا ثثة  إىل
إهنثا تسث يض الوقثا   واأحثدال  ،يثدور حولث  حا ة أساسية م( حا اذ اإلمتسا  أا وهي معيفثة مثا

 لتحيط الاارق يا 
 الوظيفة التثقيفية: .  

روراا هامثاا يف  تثترحتسهه الصحافة امل توبة يف متشي املعيفة عل   و يعزز النذو الثاايف، وهي  
يثد يف أعذثال الونيثة والثاافيثة واأحثدال وكثض مثاهو  داال اكه املعييف لد  أبناض اجملتذ  ع  متشثيها 

 اجملتذ  
 وظيفة اإلعالن والتسوي : . ت

وهثثثي وظيوثثثة أساسثثثية مثثث( وظثثثا ف الصثثثحافة امل توبثثث  تعذثثثض علثثث  تثثثيويج السثثثل  واملنت ثثثثاذ  
    اأخي الت ارية وةتلف اخلدماذ 

 الوظيفة التنموية: . ث
ررال املشثث  ذ إلاجملتذثث  وتنذيتثث  مثث( خثث ل رفثث  اجلذهثثور  رقثثيتسثثهه الصثثحافة امل توبثثة يف  

 لتنذية، كذا تدفع  للتو ري يف  في حلاة التخلف اخلاصة با
 وظيفة الترفية واإلمتاع أو التسلية: . ج

 بال في  خاصة كثرية صوحاذ عيأل يف امل توبة الصحافة تسهه ال في  احتياج إلر اض 
 بعيداا  وحده الوير تدص ا فإهنا امل توبة الصحافة تتبناها الح للذعلوماذ التادمي أسلو  يف وذل 

  اخلار ي احمليط عل  متافذة ل  توت  بض اليومية حيات  ع(
 وسثا ض أهثه مث( وازالثت كامتثت امل توبثة الصثحافة أ  إىل العثيأل، هثذا خث ل مث( ضلث  
 املياحثض ةتلثف تواكث و  ااشث  اتصثار، كثنذط متوسثها توثيأل أ  العصثور عث  استفاعت ،اإلع م
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 ت يف أ  واستفاعت فيها، الواعلة خصياذالش أهه ألسنة عل  بصذات  ف ل وخصا صها التارفية
  اآل  علي  هي ما إىل واصلت حىت ةياا تذاع ارياة وتفور لتعاد است ابة وظا وها

 :وجاذبيتها املكتوبة الصحافة -3

 والتليوزيثو  والياريثو السثينذا قبثض تثضا فهثي ،اإلعث م وسثا ض أقثدم مث( امل توبثة الصثحافة تعثد 
 متوعيثة تتفلث  أهنثا يعيبها كا  وأ  الصحافة ع( جمتذ  أح غىن وا ،عاماا  و س  ما ت  ع( وايزيد
 مث( تثضيرياا  أقثض املفبوعثة ال لذثة أ  كذثا  والتحليثض ااسثتيعا  علث  الاثارر الاارق اجلذهور م( خاصة

 أكثثي يتويهثا الثح باملعلومثاذ ااحتوثاظ مي ث( متث أ إا املذاعثة الوسثا ض ومث( والبصثيية السذعية الوسا ض
 م( شياة وأسالي  ملومتة وصور رسوم م( يتوح وا اجمل ذ مثض املفبوعة املوار بع  أ  كذا  مية م(

 والسثينذا التلويزيثو  كثا  وإذا .وإسثها  بإفا ثة عنها تتحدل الح املو وعاذ تادمي تستفي  املعاجلة
 املارة استابال يف هورجم أح الوير م(  تاج ا الياريو كا  وإذا لألحدال، حية صورة متاض يستفيعا 

 :يلي فيما حصرها يمكن جاذبيتها للصحف نإف يبثها، الح يةاإلع م
 الدراسثة مث( املزيثد يهيث  ممثا واحثد، فثير مث( أكثثي الصثحيوة وياثيأ ،اامتتشثار واسثعة الصثحف -أ

 .بالتخيض ويسذ  والتعذط والوهه
 يتذتعثو  ومثا العثام الثيأح قثارة ههبيثن مث( فثيج الثذي( املثاو  أوساط م( إقبااا  الصحف تلا  - 

 علث  يسثاعد ممثا اآلخثيي(، إىل وهؤ قثي  مثا متاثض مث( لثديهه اليغبثة تثوافي ع( فض ا  إقناص قوة م( ب 
 .ياإلع م املضذو  امتتشار

 يثةاإلع م اليسثالة اسثتابال  ثدره الثذح الوقثت يف ال املثة ارييثة للاثارق الصثحف تتثي  -ذ
 .يييد عندما وإعارها

 امل توبثة ااتصثال وسثا ض إ  " وبريسثلو  وويلثز ورو  سثويلد ازار أ ياهثا الثح الت ثار  تتكثد -ل
 مث( بث  تتذيثز ملثا وذلث  الاثارق، لل ذهثور بالنسثبة اأخثي  الوسثا ض علث  تتوثو  املفبوعثة أو

 اأمثور تو ثي  علث  تسثاعد الثح الفويلثة واملو ثوعاذ الدقياثة التواصثيض عثيأل علث  ماثدرة
 ممثا املناسثب  وامل ثا  الوقثت يف قياضهثا إم ثا  إىل باإل ثافة املتضمتيثة الدراسثة ه ث وهيث  ض،للاثيا

   715، 2222 ع وة،)  ةاخلصوصي صوة عليها يضوي
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 الو ثيح الغثذاض خثا بشث ض  امل توبثة الصثحافةو  عثام بشث ض الصثحافة تعثد  خ صثة قولنثا  
 اريثاة شثتو  بتناو ثا عثارلوامل ارثوارل جمييثاذ علث  بثإط عهه النثاو عاثول تنثويي يف اليثومي

 وأبعثار ع قثاذ يف مجهورهثا مث  ورخلثت والييا ثية واأربيثة ةيثاا تذاعو  ااقتصثاريةو  السياسثية
 أ  امل توبثة الصثحافة علث  جيث  وقويثة صثحيحة ت ثو   أ أ ض م( الع قة وهذه ومتوسية ا تذاعية

 اسث ها خث ل مث(  ط عاتثا وتسثايي ومشثيوحة وموهومثة مو ثوعية معلومثة ذهورهثاجل تضثذ(
 .ومميزاها وحدورها فصا صها

 :اإلعالم: نظريات تأثري وسائل رابعًا

علثث  الوثثير واجلذاعثثاذ واجملتذثث ، ول ثث( السثثتال  اإلعثث ملثثيت مثثثة خثث ل حثثول تثثضيري وسثثا ض  
 أح مد ؟، ومىت  دل؟، ويت أح ظيل؟  إىلاملفيو  هو كيف  دل هذا التضيري؟، و 

، قثام العديثد مث( البثاحث  بدراسثاذ يف حماولثة ااتصثالو  اإلعث موسثا ض باثوة  ااهتذاممتتي ة  
معيفثثثة حاياثثثة هثثثذه الاثثثوة ومثثثد  تضيريهثثثا علثثث  سثثثلول اأفثثثيار يف اجملتذثثث ، وقثثثد اختلوثثثت النتثثثا ج الثثثح 

  ، وبدذ أحيامتاا وكضهنا متناقضة و توصض إليها هتاض الباحث
اخثت ل  إىلرسها البثاحثو ، ويي ث  أيضثاا "اخت ل املتغرياذ الح ر إىل ااخت ليعور هذا  

    "اأحبالالذح أ ييت في   ياا تذاعو  ااقتصارحالسيا  السياسي و 
م( ف ة أخثي ، ا اثثض تناقضثاا، وإ ثا تعث  بفيياثة مثا عث(  اإلع ميف متظيياذ  ااخت لإ   

 اأخثثي  اإلمتسثثامتية   وتفثثورذ هثثذه النظييثثاذ مثث  التفثثور الثثذح شثثهدت  العلثثومااتصثثالتعايثثد عذليثثة 
  263، 2225  )العبداهلل، اا تذاصوخاصة علذي النوت و 

 وم( هذه النظيياذ متستعيأل النظيياذ التالية:
 نظرية التأثري املباشر )إ الق الرصاصة(: -1

وعث( طييثط اجلثدل واإلقنثاص مي ث( يايثط  عث( طييثط الدعايثة، 7121ظهيذ هذه النظييثة عثام  
يط العنثف والاهثي، وقويثت هثذه النظييثة بعثد الصثد  الثذح متالث  ال متثامج ماكا  يتحاط سابااا ع( طي 

اإلذاعثثثثثي الثثثثثثذح قدمثثثثثثة أورسثثثثثثو  ويلثثثثثز بعنثثثثثثوا  )غثثثثثثزو مثثثثثث( الوضثثثثثاض ، والثثثثثثذح يعثثثثثثيل أيضثثثثثثاا بثثثثثثاإلبية 
ا يدرولو ية، ش ض هذا ال متامج حالة م( اليع  لآلال م( اجلذهور، و عثض أكثثي مث( مليومتثاا مث( 
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ل، قثثثدم بعثثثدها هثثثاور كثثثامت ل رراسثثثة حثثثول اآليثثثار النوسثثثية وراض هثثثذا  يف حالثثثة مثثث( اخلثثثو اأمثثثيي  
 إىل، إ  هثثثذه النظييثثثة تنظثثثي اإلعثثث مو  ، هثثثذه النظييثثثة أعفثثثت قثثثوة كبثثثرية ل تصثثثالالسثثثلول اجلذثثثاهريح

يثة اإلع مالناو عل  اعتبار أهنه " ةلوقاذ سلبية مي ث( التثضيري املباشثي فثيهه و ثير حانهثا باليسثا ض 
يثثثة اإلع م( مث فثثثإ  املتصثثثض يسثثثتفي  يايثثثط أهدافثثث  و ثثثير حاثثثنهه وإرسثثثال رسثثثالت  ية، ومثثثااتصثثثالو 
   266 ،2225ية، ليضذ( است ابة فورية م( اجلذهور " )العبد اهلل، ااتصالو 

مل تثثثدم هثثثذه النظييثثثة لوثثث ة طويلثثثة متظثثثياا لألحبثثثال واجلهثثثور العلذيثثثة املبذولثثثة مثثث( قبثثثض العلذثثثاض،  
عذليثثة ليسثثت بسثثيفة وإ ثثا عذليثثة معاثثدة متشثثاب ة وم ابفثثة مثث  عثثدة هثثو  ااتصثثالأ   إىلباإل ثثافة 

التغثثري يف  إىليثثة  باإل ثثافة اإلع معوامثثض هثثذه العوامثثض جمتذعثث  تعذثثض علثث  زيثثارة فعاليثثة وأيثثي اليسثثالة 
اهتثثزذ هثثذه النظييثثة يف اأربعينيثثاذ لتوسثث  اجملثثال لنظييثثة التثثضيري  ،اا تذثثاصمتظييثثاذ علذثثي الثثنوت و 

   266 ،2225 ور بعدها  )العبداهلل،احملدور بالظه
 نظريات التأثري احملدود: -2

الثح   7142الي اسثية اأمريي يثة عثام  اامتتخابثاذيف رراسة ازرسويلد وزميلث  يف أعاثا  محلثة  
، أظهثيذ أ  الاليثض مث( هثتاض النثاخب  قثد اامتتخابثاذكامتت تعذثض علث  يليثض سثلول النثاخب  يف 

را هثثا متتي ثثة ألثثة كافيثثة تتكثثد أ  اجلذثثاهري غثثريذ   لثثيت مثثثة أرمتثثجلذثثاهريح وإا ااتصثثالتثثضييوا بوسثثا ض 
املعلومثثاذ علثث  مثثيحلت   امتتاثثال، أكثثدذ هثثذه الدراسثثة علثث  ف ثثية ااتصثثالو  اإلعثث مالتثثضيي بوسثثا ض 

اآلخثيي(  )العبثد  إىلقارة الثيأح العثام ومنهثا  إىل ااتصالو  اإلع محي  تنتاض املعلوماذ م( وسا ض 
  261 ،2225 اهلل،

جيثث  أ  ينظثثي إليهثثا مثث( خثث ل العذليثثاذ  اإلعثث مكذثثا وكتثث   وزيثثف ك بثثي أ  قثثوة وسثثا ض  
 وتتذثض فيذا يلي: ااتصالية هي عوامض وسيفة يف عذلية متتاالحي  إ  هذه العذلياذ اا اامتتاا ية

 :النثثاو  و  أو يسثثذعو  أو يشثثاهدو ، إذ مييثثضؤ متتاثثاض النثثاو ملثثا ياثثي ايتذثثثض ب التعــرض اإلنتقــائي
اجلذثثثثاهريح الثثثثذح يتوافثثثثط مثثثث  أف ثثثثارهه واهتذامثثثثاهه ويت نبثثثثو  املثثثثوار الثثثثح  ل تصثثثثالللتعثثثثيأل 

 يتعاطوو  معها   ا
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 ية وفاثا ااتصثاليثة و اإلع ميتذثض بتصثور النثاو وتوسثريهه لليسثا ض  نتقائي:التصور والتفسير اال
وثثثا يييثثثد أ  يتصثثثور أو يثثثدرل ية حم ومثثثة ااتصثثثاليثثثة و اإلع م  اليسثثثالة إلثثثذواهه ومصثثثارهه  إذ 

أو  ياا تذثاعية لث ؟ أو مثا هثي توقعاتث  لل ثزض ااتصثاليثة و اإلع مامليض؟ أو ما هي فا دة اليسثالة 
 املارح متتي ة لتصورات  وإرراكات  

 ييتبط التذكي بالعذلية الساباة فثامليض يتثذكي مثا يتصثوره ويدركث  أو  ث  تصثوره  نتقائي:التذكر اال
  2225،261)العبداهلل، اا ييغ  في  أو ا  ب  أكثي م( تذكيه م

ا تعذض بالضيورة ارتذيثة علث  تغثري سثلول اجلذثاهري أو التثضيري  اإلع ميي  ك رل أ  وسا ض  
عثام ا مسثاعداا  ااتصثالب  وإ ا تعذض م( خ ل عوامض مساعده هذه العوامض تعذض معاا علث   عثض 

 ذه النظيية:يف التضيري وليت الوحيد  يندرج يت ه
 عل  ميحلت    ااتصالأ   وذج تدفط  
 عل  عدة مياحض "   ااتصال    وذج امتتشار املبت ياذ وهو  وذج "تدفط  

 نظريات التأثري القوي: -3

ة منهثا ا بثد  ثا مث( و حىت تعفي النتي ة الوعليثة واملي ث اإلع ميي  بع  الباحث  أ  وسا ض  
ع مية منظذة لتعفثي ا ثدل املي ثو منهثا حسث  املبثارق اأساسثية ماولبة  ذ( مح ذ إ ت و أ  

  261 ،2221وح، ا)السيد، م  ا يلي:والح تت سد فيذ ل تصال
  ية عل  مد  زمين مع  )الت يار  اإلع مإعارة اليسالة 
  ية اإلع مال كيز عل  مجهور مع  تستهدف  اليسالة 
 بإمتتاج رسا ض منس ذة م  هذه اأهدال  اتصالايديد اأهدال بعناية ل ي ياوم الاا ه ب 

 يت هذه النظيية النظيياذ الويعية التالية:  جوتندر 
 أ  متظيية ا تياز اجملتذ  التاليدح   
 كامتدار للحواو   اإلع م   متظيية وسا ض  
 ذ  متظيية روامة الصذت   
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 :اإلعالمنظريات التأثري املعتدل لوسائل  -4

 وياذ  أ  متظيية تيتي  اأول 
  اض الثاايف    متظيية اإل 
  اإلع معل  وسا ض  ااعتذارذ  متظيية  

 أ. نظرية ترتيب األولويات:
 تعتذثد علث  هثذهواجلذثاهري الثح  اإلعث مهته هذه النظيية بدراسة الع قة التبارلية ب  وسا ض  

أو كامتثثت قضثثايا سياسثثية،   ضا يف املسثثا ض والاضثثايا الثثح هثثه اجملتذثث  سثثوا اماهثثاهتذإالوسثثا ض يف يديثثد 
)املعلومثاذ ، أكثثي مث( إب غهثه   تلاثي علث اقتصارية وغريها   ، إهنا تساعد اجلذاهري أو ا تذاعية، 

ا تسثتفي  طثي  مجيث  الاضثايا  اإلعث ماذ   تو   هذه النظيية بض  وسثا ض ااجتاهكيف يو يو  )
ضثثايا الثثح جتثثذ  إليهثثا اهتذثثام اجلذثثاهري واملسثثا ض الثثح يثثدل يف اجملتذثث ، وإ ثثا تاثثوم بفثثي  بعثث  الا

تثثدرجيياا، وتصثثب  حمثثور اهتذثثامهه وتو ثثريهه أكثثثي مثث( غريهثثا مثث( الاضثثايا الثثح ا يثثته طيحهثثا وتناو ثثا 
  313 ،312 ،2221   )م اوح،اإلع مم( خ ل وسا ض 

مثث( خثث ل كتثثا  الثثيأح العثثام حيثث   lippman)والثث  ليبذثثا    إىلتعثثور أصثثول هثثذه النظييثثة  
تسثثثثاعد يف بنثثثثاض الصثثثثورة الذهنيثثثثة لثثثثد  اجلذثثثثاهري، ويف كثثثثثري مثثثث(  اإلعثثثث م  ليبذثثثثا  " أ  وسثثثثا ض يثثثثي 

يف عاثثثول اجلذثثثاهري، وتعذثثثض  pseudo-environmentsاأحيثثثا  تاثثثدم هثثثذه الوسثثثا ض بيئثثثاذ زا وثثثة 
 عل  ت وي( اليأح العام م( خ ل تادمي الاضايا الح هه اجملتذ   اإلع موسا ض 
 اأخثي واأمثور  ةاملسثا ض العامث اإلعث مذوذج فثإ  اجلذهثور ا يثتعله مث( وسثا ض وتبعاا  ذا الن 

 اإلعثث ممثث( قبثثض وسثثا ض  للعنايثثة الثثح تلااهثثامثث( أ يثثة تبعثثاا  تضخثثذ، ول نثث  يثثتعله كثثذل  كثثه فحسثث 
   215 ،2225 )العبد اهلل،

 متوع : إىلياسه كو  والدر تيتي  اأولوياذ 
  اذ السياسثثثية الثثثح تاثثث  يف مثثثد  ااخت فثثثجمذوعثثث  عامثثثة مثثث(  إىلاأولويثثثاذ املنتظذثثثة: ويعزوهنثثثا

 اهتذام اجلذهور  تستحوذ عل الشيعية والح 
   اأولوياذ املتسساتية: ويضعها أصحا  الايار يف متسسة مثا، وهثي املو ثوعاذ امل جمثة لسثب

  216 ،2225 ار وفعال  )العبد هلل، 
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  . نظرية اإلنماء الثقافي:
تنذثثثثي لثثثثد   –ولوثثثث اذ طويلثثثثة ومنتظذثثثثة  –مداومثثثثة التعثثثثيأل للتلوزيثثثثو   تاثثثثول النظييثثثثة "إ  

املشاهد اعتااراا بض  العامل الذح يياه عل  شاشة التلوزيو ، إ  هو إا صورة ع( العثامل الثواقعي الثذح 
  Becker ،7111 ،462)  ياه"

ل النثاو للعثامل اجلذاهريية يثدل هيثاراا قويثة علث  إررا ااتصالويي  وا عو النظيية أ  وسا ض  
الذي( يتعي و  لتل  الوسا ض لو اذ طويلثة ومنتظذثة، وبالتثار فثإ  الصثور  أولئ اخلار ي، وخاصة 

الذهنيثة الثثح تسثثور لثثد  مجاعثث  مثثا، ت ثثو  متاجتثثة عث( ت ثثيار تعثثيأل أفثثيار هثثذه اجلذاعثث  أمتثثواص خاصثثة 
   322 ،2221م( الوسا ض اجلذاهريية )السيد وم اوح، 

 :اإلعالمعلى وسائل  االعتمادأو  ت. نموذج التبعية
 إىلليصثثض  اإلعث ماعتذثار اجلذهثور علثث  املعلومثاذ املادمثة مث( وسثا ض  وحمثور هثذه النظييثة هث 

 اإلعثثث مت ثثثال )التبعيثثثة  يوثثث أل توثثثاع ا بثثث  وسثثثا ض وة، إ  هثثثذا النذثثثوذج ااحا اتثثث  وأهدافثثث  املي ثثث
متثثث  إيثثيتبط يثثذا التواعثثض  إذ  ااتصثثالو  عثث ماإلواجلذهثثور املتلاثثي واجملتذثث   وتثثضيري وسثثثا ض  ااتصثثالو 

فثإ  املتسسثة الاا ذثة واملعتاثداذ واملذارسثاذ الثح  ،والصثياص مثيتوع  ياا تذثاعحينذا ي و  التغثري 
توا ثث  التحثثدح جتثث  النثثاو علثث  إعثثارة تايثثيه هرا هثثه، وتضثثعهه أمثثام عثثدة خيثثاراذ  ويف مثثثض هثثذه 

يثثثزرار للحصثثثول علثثث  املعلومثثثاذ الثثثح  ااتصثثثالو   ماإلعثثثت ثثثال النثثثاو علثثث  وسثثثا ض ااأوقثثثاذ فثثثإ  
هثثثذا النذثثثوذج ي يثثثة أ ثثثاط مثثث( التثثثضيرياذ )التثثثضيري املعثثثييف، التثثثضيري  يضثثثهتسثثثاعدهه يف ااختيثثثاراذ  و 

اجلذاهرييثة يف هثذه اراثول الث يثة هثي وظيوثة ميتبفث   ااتصثالالعاطوي، التضيري السثلوكي   وتثضيرياذ 
  ااتصالو  اإلع مذهور عل  املعلوماذ الح تادمها وسا ض حد كبري بدر ة اعتذار اجل إىل

الدر ثة  إىلالنثاو علث  سثتتيي  ااتصثالو  اإلعث مهذة يف هذه النظيية يف أ  وسا ض والنافة امل 
   213 ،2225عل  معلوماذ تل  الوسا ض  )العبد اهلل، فيها الح يعتذدو  
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 قضايا الطفولة: : دور الصحافة يف تشكيل الرأي العام حولخامسًا

تعثثثد الع قثثثة بثثث  الصثثثحافة والثثثيأح العثثثام مثثث( الع قثثثاذ الصثثثذيذية الثثثح تثثث  ه مثثثد  الثثث ابط  
ي اإلع مثاجلدر والتواعلي بينهذا، إ  الصحافة متغري مهه ول  العديد م( اإلجيابيثاذ علث  املسثتو  

كلهثا   اإلعث مبث  وسثا ض  الصحافة بضهنا يتض املاثام اأول مث( و يصو فبع  املو يي(، ياا تذاعو 
يف أ هثثا أ  الصثثحافة هثثته أكثثثي مثث( سثثواها بثثاخلوأل  ،يف التثثضيري علثث  الثثيأح العثثام أسثثبا  عديثثدة

وعثثيأل لو هثاذ النظثثي املختلوثثة، فهثثي  ،ومناقشثثتها بإسثثها  ةيثاا تذاعالاضثايا سثثواض السياسثثية أو 
، ولتاثثثوم كثثثذل  ذاوسثثثخفه اور ثثثا  ذثثثااملثثثيهة الصثثثافية الثثثح تع ثثثت همثثثال الشثثثع  واأمثثثة وتفلعاه

ح ثي الزاويثة يف أح رأح عثام  مو يو  هخيو  يعت وهنثاتنويي بصد ، و الو  ةتوعيالبدورها ورسالتها يف 
وحضثثارية أ  ت ثثو  قثثاررة  يرنتظثثي منثث  أ  ي ثثو  فثثاع ا، فالصثثحافة تسثثتفي  عثث  تبنيهثثا سياسثثة شثثوافة

يعيفهثثثا اأسثثثتاذ و  ،اذ  ثثثدل واسثثث جتاهثثثاذ يف اجملتذثثث  بشثثثض  قضثثثايا متعثثثدرة ومهذثثثة ذاعلثثث  خلثثثط 
ليغبثثاذ  ااسثثت ابة"بضهنثثا فثث( تسثث يض الوقثثا   اليوميثثة بدقثثة وامتتظثثام وذو  سثثليه مثث   :أديــب مــرو 

باجلذاعثثثاذ البشثثثثيية وتناقثثثض أخبارهثثثا ووصثثثثف متشثثثاطها مث تسثثثثليتها  ااهتذثثثامالثثثيأح العثثثام وتو يهثثثث  و 
وعلث  اجلذاعث  وهرا هثا وخواطيهثا"  فالصثحافة هثي مثيهة تثنع ت عليهثا صثورة  ،وتز ية أوقاذ فياغهثا

متفلباذ خلط رأح عثام فاعثض يتذثثض يف و ثور صثحافة تاثوم علث  يايثط أهثدال متعثدرة  ذل  فذ(
  وتلبيثثثثة رغبثثثثاذ والشثثثثي  والتوسثثثثري والتعاثثثث  واإلرشثثثثار والتنثثثثويي والتو يثثثث اإلعثثثث مو  اأخبثثثثارتتذثثثثثض يف 

ميتثثثثاز بثثثث  مثثثث( إياثثثثاص سثثثثيي  يف مسثثثثتو  التسثثثثلية، فعصثثثثيمتا الثثثثياه( وثثثثا إ ثثثثافة إىل اجلذهثثثثور وحا اتثثثث  
اأحدال ومتشي املعلوماذ جيعض اإلمتسثا  شثغوفاا للحصثول علث  املعلومثة الثح تاثدم لث  صثورة وا ثحة 
عّذا يدور م( حول  م( وقا   وأحدال وياليثض منفايثة مبنيثة علث  ربثط الوقثا  ، حثىت يسثتفي  بلثورة 

 سواض عل  املستو  احمللي أو العاملي أف اره وت وي( رأح مع  ع( جمذض ما يدور م( أحدال 
فلويثد أولبثورذ   يف متلوث     ثو علثه ''يف هذه احملصلة املعيفية يت و  اليأح العام، الذح يعيف   

بضمتث  "تعبثري ح ثه كبثري مث( اأفثيار عث(  Towards a science of public opinion''للثيأح العثام
ناض عل  رعثوة تو ث  إلثيهه، تعبثرياا متيثداا أو معار ثاا هرا هه يف موقف مع  إما م( تلااض أمتوسهه أو ب

ملسضلة أو شخ  مع  أو اق ا  ذح أ ية واسعة، حبي  ت و  متسبة املتيثدي( أو املعار ث  يف عثدر 
معثث ، بفييثثط إ ثثياض  ا ثثاذورر ثثة اقتنثثاعهه ويبثثاهه واسثثتذيارهه كافيثثة احتذثثال ممارسثثة التثثضيري علثث  

  ''ملو وص الذح هه بصدرهمباشي أو غري مباشي جتاه ا
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حمثثثور اهتذثثثام معظثثثه متسسثثثاذ  تعثثثد  الفوولثثثة الثثثح  قضثثثيةاملهذثثثة يف ااجتتذاعيثثثة مثثث( الاضثثثايا  
الدولة إذا مل متاض كلها  هنا ت ز أ ية الصثحافة ورورهثا يف رفث  مسثتو  الثوعي باضثايا الفوولثة لثد  

الفوولثثة يف الثب ر العيبيثثة عذومثثاا  فئثاذ اجملتذثث  الاار ثة، ويف قثثدرها علثث  عثيأل تصثثور كامثثض عث( واقثث 
تعثيأل  ثا هثذه الوئثة املستضثعوة توسورية خصوصاا، م( خ ل عي ها ملش  هه وقضاياهه وكض ما 

 اإلعث موسثا ض تعيأل ل  يف ظض أزمتنا ارالية، يثاول الصثحافة باعتبارهثا وسثيلة مث( تم( اجملتذ  وما 
، اأطوثثالكخوثث  معثثداذ وفيثثاذ  اأطوثثالا ت ثثوي( رأح عثثام يف و ثثدا  اجلذثثاهري وثثا فثث  قضثثاي

وارد م( اأوبئة الح تصثيبهه، وخوث  متسثبة سثوض التغذيثة، واخلثدماذ الصثحية املتعثدرة، وتثضم  البيئثة 
ذوح ااحتيا ثثثاذ اخلاصثثثة، تثثثضهيلهه العلذثثثي والوثثثي   اأطوثثثالالسثثثليذة  ثثثه، والتوعيثثثة علثثث  حا ثثثاذ 

ذه الاضثثايا الثثح يثثاول عي ثثها مثث( خثث ل صثثوحاها اليوميثثة املت افئثثة املادمثثة ل ثثض أفثثيار اجملتذثث ، كثثض هثث
 التش ض م( خ  ا رأياا عاماا فاع ا وهارفاا لتحس  و   الفوولة، أو روثا للوقثول عنثد أهثه مشث  ه

يف سثثورية، فالصثثحافة مثث( خثث ل تضثثذينها  اأطوثثال،  ثثذ( عثثيأل صثثحي  ووا ثث  لواقثث  ومعاجلتهثثا
املثثوار الصثثحوية تلاثثي الضثثوض علثث  قضثثايا الفوولثثة ومشثث  ذ  رسثثا ض إع ميثثة وا ثثحة ومدروسثثة يف

 وتلاي الضوض عل  واقعهه يف سورية   اأطوال
هثثه وأساسثثي يف ت ثثوي( الثثيأح العثثام لاضثثية معينثثة وهثثي صثثلة موعثثىن هخثثي إ  الصثثحافة  ثثزض  

تولية وهنثثثا تاثثث  املسثثث ،الشثثثع  واجلذثثثاهري إىلالوصثثثض يف إيصثثثال مشثثثاري  ار ومثثثة وقياراهثثثا وبياجمهثثثا 
فثثدور الصثثحافة اياتصثثي فاثثط علثث  عثثيأل بثثيامج ار ومثثة إ ثثا رور  ،وي ثثيه الضثثذري علثث  الصثثحافة

  الصحافة يتذثض يف ي ية  وامت : 
 يصال اخل  ا -7 
 شي  اخل  أو قيار ار ومة  -2 
  التعليط عل  الايار ورأح الشع  ب    -3 
نثا وخاصثة فيذثا يتعلثط جبامتث  الفوولثة، إ  يف عذثض الصثحافة يف جمتذع اا أمتنا مت حثا تاصثري  اإ 

واليعايثثة الاثثدر الثثذح يوثثو  ليوثا ال ثثثري مثث( مو ثثوعاذ الصثثحافة  ااهتذثامهثذه الوئثثة الثثح يتثثاج مثث( 
 ابثد  ث اوالثح ها بإسها  متناسية أو رامية وراض ظهيها أ  الاضايا الح  ث  الفوولثة يلإ  الح تتفي 
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 إىل  تتفثي  إهنثا ،يف صثوحاها لثيت بالشث ض املفلثو  اتاوم بعي هشغض اليأح العام، أو روا تم( أ  
وحماولثة فثي  السثها  يف م( عي   رو  حماولثة  ثارة منهثا لإلابد  وا  كضمت  جمير قضايا الفوولة و 

يف  ةيف املنازعثثثثثاذ الدوليثثثثثة كذثثثثثا  ثثثثثدل اآل  يف سثثثثثوري اأطوثثثثثال إشثثثثثيالقضثثثثثية  ، مثثثثثث ا إجيثثثثثار ارلثثثثثول
 منازعاهثثا أو يف اسثثتغ  ه يف أبشثث  الفثثي  كثثدروص بشثثيية يف  لألطوثثالحة جملذوعثثاذ املسثثلاسثثتخدام ا

ريهه اسثثتغ  ه أو ه ثث اأطوثثالبشثث  التصثثوراذ واسثثتغ  ه  سثثدياا ومعنويثثاا، وقضثثية خفثثف ويف أ
عذثال الثح تنتهث  فيهثا ذل  م( اأ إىلعذال اخلدمة وما أو يف أ عذال الدعارة مث ا خارج الب ر يف أ

ا جنثثثد  ثثثا اأصثثثداض الثثثح تتثثثواضم مثثث  ح ثثثه املشثثث  ذ وإمتسثثثامتيتها ، هه وزهثثثوة عذثثثيههبثثثياضة طوثثثولت
هثذا الثدور الضثثعيف  كثثي مثث(ا أ ثثو  للصثحافة السثورية روراا فثثاع ا ليوث  يأا بثد مث(  ذاا إوحضثورها، 

 ااكتوثاض يف (وعث، لاثاض الضثوض عليهثاة يف جمتذعنثا ويف إاضايا الفوولثلحيا  يف طيحها يف كثري م( اأ
ا بثثثثثد مثثثثث( ، ايثثثثثة لفثثثثثي  مشثثثثثاكلهاإلع م خففهثثثثثا وبياجمهثثثثثايف و الزوايثثثثثا أسثثثثثفي بعثثثثث  اأ صثثثثثي  

علثث  رفثث  مجيثث  املتسسثثاذ املعنيثثة يف  اا والعذثثض  اهثثد اوقضثثاياه الفوولثثة سثثها  يف طثثي  مشثثاكضاإل
ض خفثار عثنهه يف ظث  هه وروثا حماولثة تاليثض اأجيثار حلثول ملشثإكثي وحماولثة أ ااهتذامعل  الدولة 

 اربيبة يف هذه اأزمة ال     ةما تعا  من  سوري
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 ة التحليلية ـالدراس
 نتائجها -إجراءاتها 

 

 :ت الدراسة التحليليةأواًل: إجراءا

 جمتمع البحث: -1

 الثح تناولثثت قضثثايا الفوولثثة –يف الصثحف الثثث ل قيثثد الدراسثثة  –هثو مجيثث  املثثوار الصثثحوية  
العثام بشثث ض ماصثور؛ للتضكثد مثث(  ا  وقثد م أخثثذ املثوار الصثحوية املنشثثورة يف هثذ2273خث ل عثام 

 ة رورالصحف السورية اليومية اليمسية يف متشي قضايا الفوول

 وحدة التحليل: -2

وياصثد  ،كوحثدة يليثض Itemيثة اإلع مهذه الدراسة علث  الوحثدة الفبيعيثة للذثارة  اعتذدذ 
يثثثة املت املثثثة الثثثح ياثثثوم الباحثثث  بتحليلهثثثا، وهثثثي الوحثثثدة الثثثح يسثثثتخدمها منثثثتج اإلع ميثثثا" الوحثثثدة 

أو املشثثثثاهدي( مثثثثث( خ  ثثثثثا" مجهثثثثور الاثثثثثياض، أو املسثثثثثتذع   إىليثثثثثة لتاثثثثدمي هثثثثثذه املثثثثثارة اإلع ماملثثثثارة 
   262، 2226، حس )

ع متية متشيها الصحف يف صوحاها، إوياصد يا يف هذه الدراسة كض مارة إع مية أو  
 .ح شي يتعلط بالفوضأإ  كامتت قضية أو مش لة أو  اأطوالبواملتعلاة طبعاا 

 فئات التحليل: -3

فات أو الفصائل التي يقوم الباحث من التصني ةمجموع"تعيل فئاذ يليض املضذو  بضهنا  
بإعدادها طبقًا لنوعية المضمون ومحتواه، وهد  التحليل لكي يستخدمها في وصف هذا 
المضمون وتصنيفه بأعلى نسبة ممكنه من الموضوعية والشمول، بما يتيح إمكانية التحليل 

   11، 7113)حس ،  واستخراج النتائج بأسلو  سهل وميسور"
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 :التحليض الح تناولتها الدراسة لوئاذ وفيذا يلي عيأل 
 :فئة نوع القضية . أ

الثثح كامتثثت تفثثي  قضثثايا الفوولثثة بشثث ض مباشثثي أو غثثري مباشثثي  ع متثثاذوياصثثد يثثذه الوئثثة اإل 
 جيابية بفيياة عي ها وإ  كامتت هذه الاضايا سلبية أم إ

 فئة طريقة العرض: .  
وتاسثه هثذه  ،اأخثي عاذ رو  تلاي هذه الوئة الضثوض علث  اهتذثام الصثحيوة بثبع  املو ثو  

 :إىلالوئة 
 صوحة كاملة  
 متصف صوحة  
  رب  صوحة خ  عيي    
  أكثي م( خ    
 فئة المنطقة الجغرافية: . ت

ال كيثز علث   التعييف باملناطط الثح تيكثز عليهثا الصثحيوة يف تغفيتهثا، سثواض إىلهدل هذه الوئة  
 :إىلعاملياا  وقسذت  اأخي الدول رو  أو ال كيز عل  بع  حملياا،  اأخي بع  املناطط رو  

 :ومنهثثثا مثثثا يتعلثثثط بالعاصثثثذة رمشثثثط أو باحملافظثثثاذ ةوهثثثي املو ثثثوعاذ املتعلاثثثة بسثثثوري حمليثثثة ،
  اأخي السورية 

 وكثثذل  املو ثثوعاذ الثثح هثثه ةعيبيثثة: تشثثذض املو ثثوعاذ املتعلاثثة بالثثدول العيبيثثة عثثدا سثثوري ،
 الدول العيبية بش ض عام رو  يديد الدولة 

 امل عثثدا الثثدول العيبيثثة، وكثثذل  املو ثثوعاذ الثثح عثثعامليثثة: تشثثذض املو ثثوعاذ املتعلاثثة بثثدول ال
 تتناول الشتو  بش ض عام رو  يديد الدولة 
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 فئة المصدر لتزويد الصحيفة بالمعلومات:  . ث
يضثثثاا أيثثثا اأراة الثثثح يصثثثض مثثث( خ  ثثثا الصثثثحيوة علثثث  املثثثارة الصثثثحوية  ويعثثثين يثثثا وياصثثثد  

 :املضذو   وتضه هذه الوئة  لذح ينس  إلياملصدر ا
 والعذض ةياا تذاع، وزارة الشتو  كوزارة ال بية، وزارة الصحة  :وزارات الدولة    
  تتذتث  بالشخصثية 2223لعثام  42هيئة ح ومية م تضسيسها بالاثامتو  رقثه  :هيئة شؤون األسر ،

بنثثاض أسثثية سثثورية لوزراض مباشثثية وتعذثثض املثثار واإلرارح تثثيتبط بثثي يت جملثثت الثث ااسثثتا ليثثة و ااعتبار 
يف بناض وتفور اجملتذ  املعاصي، تضخذ عل  عاتاهثا متابعثة مجيث  الاضثايا املتعلاثة  اإلسهامقاررة عل  

حباو  اأسثية وتعزيثز م امتتهثا وزيثارة وشثا  ها وروابفهثا للوصثول لعا لثة سثورية سثليذة وثا يثنع ت 
هثي هيئثة وطنيثة تعذثض ب:ليثاذ تشثاركية مث  كافثة اجلهثاذ و  .إجيابيثاا علث  التاثدم ارضثارح للذ تذث 

احملليثثة الوطنيثثثة املعنيثثة باضثثثايا اأسثثية والسثثث ا  وبالتعثثثاو  مثث  ا يئثثثاذ العيبيثثة والدوليثثثة ذاذ الصثثثلة 
  بشتو  اأسية والس ا  وفط أست قامتومتية وعلذية ومدروسة

 منظمات دولية كاليونسيف ومنظمة الصحة العالمية: 
ـــة أو اليونيســـفمنظمـــة األمـــم  - يثثثدة امل لوثثثة مثثث( اأمثثثه هثثثي املنظذثثثة الوح :المتحـــد  للطفول

 اأطوثثالم إلغايثثة 7146أمتشثثئت عثثام ، عتنثثاض بيفثثاه الفوثثض ومحايتثث  ومياعثثاة حاوقثث املتحثثدة ل 
تنشثط اليومتيسثف ، محايثة الفوثض إىلت ليوها مث( باثاض وتنذيثة  إبا  اري  العاملية الثامتية وتفور

وتضثثثه مثامتيثثثثة م اتثثث  إقليذيثثثثة  ،الوطنيثثثثة الثثث امج الافييثثثثة والل ثثثا رولثثثة مثثث( خثثثث ل  717يف 
تتذثثض مهذثة ل، ملاثي الي يسثي لليومتيسثف يف متيويثور وياث  ا يف أ ثاض العثامل، قفييثاا  م تبثاا  726و

ومناصثثثثيها ملسثثثثاعدهه يف تلبيثثثثة احتيا ثثثثاهه اأساسثثثثية  اأطوثثثثالاليومتيسثثثثف يف محايثثثثة حاثثثثو  
وتس شثثد اليومتيسثثف ، ارثثد اأقصثث  مثث( طاقثثاهه وقثثدراهه وتوسثثي  الوثثي  املتاحثثة  ثثه لبلثثو 

 اأطوثثالتسثثتهدل اليومتيسثثف ، حاثثو  الفوثثض اتواقيثثةبتنويثثذها  ثثذه املهذثثة بنصثثو  ومبثثارق 
 سثثثثنة، حيثثثث  يثثثثته إسثثثثتهدافهه حسثثثث  التصثثثثنيف 71 إىلمثثثث( ذوح الوئثثثثة العذييثثثثة مثثثث( صثثثثوي 

 71-77 ، سث( الدراسثةيف اأطوثالسثنة  74- 6 ،سثنة الفوولثة املب ثية 6-2 العذيح اآلا
   سنة اليافع  واملياها 
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نظذثثثة الصثثثحة العامليثثثة هثثثي السثثثلفة التو يهيثثثة والتنسثثثياية  ثثثذ( م :منظمـــة الصـــحة العالميـــة -
منظومثثثة اأمثثثه املتحثثثدة فيذثثثا فثثث  اجملثثثال الصثثثحي  وهثثثي مسثثثتولة عثثث( تضريثثثة رور قيثثثارح يف 

الصثثحية وو ثث  الاواعثثد واملعثثايري وتصثثذيه بيمتثثامج البحثثول  ،معاجلثثة املسثثا ض الصثثحية العامليثثة
البلثثثثثثدا  ورصثثثثثثد  إىلوتو ثثثثثي  اخليثثثثثثاراذ السياسثثثثثثية املسثثثثثثندة بالبّينثثثثثثاذ وتثثثثثثوفري الثثثثثثدعه التاثثثثثثين 

 .اذ الصحية وتاييذهاااجتاه
 استف ص اجلييدة ذاها  
  مسار)قرى األطفال، األمانة السورية للتنمية،  وجمعيات حكومية وغير حكوميةمؤسسات : 

هثثثي منظذثثثة غثثثري ح وميثثثة غثثثري رحبيثثثة تعذثثثض يف جمثثثال تثثثوفري اليعايثثثة  : SOS) األطفـــالقـــرى  -
، 7141اأوىل عثام  اأطوثالأست هريمثا  مجثايني قييثة  ،ةياا تذاعة املستذية والتنذية اأسيي

وعثا  هه  احملتا   الثذي( فاثدوا بيثوهه اأطواليف مدينة أمست يف النذسا، وتعّهد وساعدة 
علث  مسثثاعدة  العيبيثة السثثورية SOS اأطوثثالتاثوم مجعيثثة قثي   .الثامتيثةمتتي ثة ارثي  العامليثثة 

ة مثث( خثث ل إمتشثثاض أسثثية بديلثثة تعفثثيهه اأمثثا  اأسثثيياأيتثثام واحملثثيوم  مثث( اليعايثثة  اأطوثثال
وارثثث  واريثثثاة ال يميثثثة  وتاثثثوم اجلذعيثثثة علثثث  احثثث ام اأريثثثا  والثاافثثثاذ املختلوثثثة، وتعذثثثض يف 

( أ  تسثثثهه مهذتهثثثا يف تنذيتهثثثا وتفورهثثثا ا تذاعياا وقثثثد صثثثارقت اجملتذعثثثاذ الثثثح مثثث( املذ ثثث
اأمثثه املتحثثدة راثثو  الفوثثض والثثح تعذثثض علثث  تعزيزهثثا والثثدعوة لتفبياهثثا  اتواقيثثةاجلذعيثثة علثث  

العيبيثثة السثثورية يف عثثام  SOS اأطوثثالتضسسثثت مجعيثة قثثي  .مث( خثث ل مشثثاريعها يف سثثورية
افا اأسثثثد واجلذعيثثثة مسثثث لة يف وزارة الشثثثتو  ، بيعايثثثة كيميثثثة مثثث( الثثثي يت الياحثثثض حثثث7115

يف  7117  وقثثثثثد م افتتثثثثثا  أول قييثثثثثة يف سثثثثثورية يف عثثثثثام 7222والعذثثثثثض بثثثثثيقه  ةيثثثثثاا تذاع
 لألطوثالة الفويلثة اأمثد اأسثييرمشط، ومنثذ ذلث  الوقثت واجلذعيثة تعذثض علث  تثوفري اليعايثة 

شعارها "لنذن  بيتاا رافئثاا ل ثض طوثض" ة  وقد تبنت اجلذعية اأسيياأيتام واحمليوم  م( اليعاية 
بلثداا  733و تنتشثي يف  ،ة والعامليف سوري لألطوالة اأسييلت و  مجعية را دة يف توفري اليعاية 

 . حول العامل
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عثثثثام  سثثثثورية هثثثثي متسسثثثثة غثثثثري ح وميثثثثة وغثثثثري رحبيثثثثة أمتشثثثثئت يف :الســــورية للتنميــــة ةاألمانــــ -
، يثثثثدل ا ثثثث  النثثثثاو علثثثث  اخثثثثت ل مشثثثثاريه مثثثث( تضريثثثثة رورهثثثثه ال امثثثثض يف بنثثثثاض 2221

يف تشثثثث يل ، أ  مسثثثثتابض سثثثثورية يعتذثثثثد علثثثث  شثثثثعبها  وتسثثثثع  اأمامتثثثثة  اإلسثثثثهامجمثثثثتذعهه و 
تثثيأو السثثّيدة   تشثث ي  اأفثثيار واجملتذعثثاذ علثث  املشثثاركة بشثث ض إجيثثا  يف التغيثثري إىل اهثثدة 

وثا يتذاشث  مث  اليؤيثة الوطنيثة  ةيثاا تذاعد املتسسة لضذا  يايط أهدال التنذية أمساض اأس
 . ياا تذاعللتغيري والتنذية 

 27إىل  5بيمتاجماا وطنياا شام ا للتعليه مو ث  للشثبا  السثورح مث( عذثي  يادم مسار :مسار -
شثبا  يف كافثة أ ثثاض عثام، وهثو مشثيوص غثري رحبيثثة يعتذثد تانيثاذ الثتعله غثري النظثثامي إل ثام ال

سورية، وإشياكهه يف الاضايا الح هذهه  يعذثض مسثار كضحثد مشثاري  اأمامتثة السثورية للتنذيثة 
وهثثي منظذثثة غثثري رحبيثثة أسسثثتها السثثيدة أمسثثاض اأسثثد وتعذثثض علثث  ي يثثة حمثثاور ر يسثثية وهثثي: 

 التعله، وتنذية الييف، وحمور الثاافة وال ال 
 فئة الموضوع: . ج

 :يف الو ة احملدرة يا الفوولة الح تناولتها الصحف قيد الدراسةوهي أمتواص قضا 
 القضايا الصحية: 

، لألطوثثالمث( تثوفي اأرويثثة والعنايثة الفبيثثة ال زمثة  اأطوثثالتناولثت اجلامتث  الصثثحي يف حيثاة  
 وخصوصاا يف ظض اأزمة السورية  

  والتربوية: ةياالجتماعالقضايا 
املعثثثاق  أو ذوح ااحتيا ثثثاذ اخلاصثثثة،  اأطوثثثالحاثثثو   تناولثثثت جمذوعثثث  مثثث( املوا ثثثي  منهثثثا 

يف وقثثثت  اأطوثثثال، حثثثط اأطوثثثال، العنثثثف املو ثثث   ثثثد اأطوثثثالالتسثثثي  املدرسثثثي، التشثثثير وعذالثثثة 
 اجلنسي  ااستغ ل  ومزاولت  األعا  والثاافة، الويا 
 :القضايا التعليمية 

رسثثثية مثثث( كتثثث  ومسثثثتلزماذ، اخلثثثدماذ املد بتثثثوفري لألطوثثثالكثثض مثثثا فثثث  اجلامتثثث  التعليذثثثي  
  م اسثثتهدال ال ثثثري مثث( املثثدارو أو حثثىت  علهثثا م  ثث  لألسثثي أبعثثد  تثثوافي املثثدارو وخصوصثثاا و 

 امله ية، وغريها م( املو وعاذ التعليذية 

http://www.discover-syria.com/bank/81
http://www.discover-syria.com/bank/81
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 :القضايا األمنية 
 إشثثثثثيال ،يف هثثثثثذه الدراسثثثثثة بالاضثثثثثايا اأمنيثثثثثة املو ثثثثثوعاذ املتعلاثثثثثة )بضثثثثثحايا الت نيثثثثثد متعثثثثثين  

 اأطوثثثالال  ئثثثو ، إعثثثارة تضهيثثثض أطوثثثال الضثثثحايا، محايثثثة  اأطوثثثال، لألطوثثثالملسثثثلحة اجملذوعثثثاذ ا
بفيياثثثثة غثثثثري مشثثثثيوع  وتثثثثيحيلهه خثثثثارج الثثثثب ر،  اأطوثثثثالاملتثثثثضييي( مثثثث( النزاعثثثثاذ املسثثثثلحة، خفثثثثف 

   م( قبض اجلذاعاذ املسلحة  اأطوالاستهدال 
  االقتصاديةالقضايا: 

أكثثا  أسثثعار املسثثتلزماذ املدرسثثية، أو أسثثعار املثثوار  ومشلثثت كثثض مالثث  ع قثثة بااقتصثثار سثثواضا  
أو غريهثثا، املخالوثثاذ  متثثوار   مثث( اأطوثثالاملدرسثثية أو كثثض مثثا فثث  امليافثثط الغذا يثثة ومتاصثثها،  ييثث  

 التذوينية وا يتعلط بس مة وصحة الفوض 
 فئة النمط الصحفي: . ح

يثة يف الوسثثا ض اإلع ماملثارة وتسثتخدم هثذه الوئثثة للتويقثة بث  اأشثث ال املختلوثة الثح تتخثثذها  
 املختلوة وقسذت اأ اط كالتار:

 :مقال رأي 
وعث( هراض بعث  كتايثا  هو اأراة الصحوية الح "تع  بش ض غري مباشي ع( سياسة الصحيوة 

 وعثث( طييثثط شثثي  ،يف اأحثثدال اليوميثثة اجلاريثثة ويف الاضثثايا الثثح تشثثغض الثثيأح العثثام احمللثثي أو الثثدور
حثثثد ال تثثثا  أو أعليثثثط عليهثثثا وكشثثثف خلوياهثثثا ورااهثثثا  وهثثثو ماثثثال يعثثث  عثثث( هراض اأحثثثدال والت

  242، 2226، املو يي( م( مجهور الصحيوة" )الوار
  :تحقي  صحفي 

ياثثثوم التحايثثثط الصثثثحوي علثثث  "خثثث  أو ف ثثثية أو مشثثث لة أو قضثثثية، يلتافهثثثا الصثثثحوي مثثث(  
ا يتضثثذن  مثث( بيامتثثاذ أو معلومثثاذ أو هراض اجملتذثث  الثثذح يعثثيو فيثث ، مث ياثثوم جبذثث  مثثارة املو ثثوص وثث

ارثثض الثثذح يثثياه صثثاراا لعثث ج املشثث لة أو الاضثثية الثثح  إىلتتعلثثط باملو ثثوص، مث يثثزاوج بينهثثا للوصثثول 
  727، 2222، يفيحها التحايط الصحوي" )ابياهيه
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 :حديث صحفي 
 ديثثثدة وهثثثو "فثثث( التحثثثاور أو االتاثثثاض وصثثثدر مثثث( املصثثثارر يثثثدل ارصثثثول علثثث  معلومثثثاذ  

حول واقع  معين  أو يدل معيفة و هاذ النظي أو اآلراض حثول هثذه الواقعثة، أو يثدل إلاثاض الضثوض 
   56، 2222عل  شخصية معين "  )إبياهيه، 

 أكثي، وقد جييي  حماور أو أكثي  وقد ي و  اردي  م  شخ  أو 
 :خبر صحفي 

يف إطثثار وصثثياغة حمثثدرة   املو ثثوعي عثث( حثثدل ه   ظثث  باهتذثثام عثثام، وذلثث  اأخبثثارهثثو  
متبثثثاض أو معلومثثثاذ  ديثثثدة أو أشثثثياض غثثثري معيوفثثث  أوهثثثو "تاييثثثي عثثث( أح حثثثدل أو حالثثثة  ديثثثدة أو 

، صثاحل أكث  عثدر مث( الاثياض" )الوثاراثت م معلومثاذ  ديثدة معلومثاهه إىلبالنسبة للناو، ويضيف 
2226 ،756   

 :قصة خبرية 
 (يتثوح علث  تواصثيض اخلث  و وامتبث  وجتيث  عثهي عبثارة عث( "تاثاريي همتيثة لألحثدال املهذثة،  

الي يسثثية، وذلثث  يف و مثث( فاثثيت ، وهثثي قالثث  فثثين لصثثياغة اخلثث ، مثثثض قالثث  السثثير أو  التسثثاؤاذ
قالثثثث  ارثثثثدي  املناثثثثول، متبعثثثثاا شثثثث ض ا ثثثثيم املالثثثثو  بثثثثض  تثثثثضا الو ثثثثية الي يسثثثثية يف املادمثثثثة مث تثثثثضا 

  11، 2225، )ربي  التواصيض يف اجلسه"
  صحيفة:  صور 

، )الوثثار ح وضثثذو  ارثثدل"أ ،علثثط بارثثدل متوسثث ت"تناثثض واقثث  ارثثدل امل وهثثي الصثثورة الثثح 
2226 ،277  
    وحدها للتعبري ع( املو وص و  ميفاة م   ط م تو  أو ت و  وتعين الصورة الووتوغيافية، وقد ت 

 :اإلعالن 
سثلع  أو ف ثية أو خدمثة، عث(  اإلعث ممت  "متشثاط اتصثار مثدفوص الثثذ( يهثدل أويعيل عل   

   711، 2223)املوس ،  اجلذاهريح" ااتصالوال ويج  ا ع  وسا ض 
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 :االستماالت اإلقناعية المستخدمةفئة  . خ
 تو د أمتواص أساسية م( ااستذااذ املستخدمة يف اليسالة اإلقناعية، وهي: 
 ااستذااذ العاطوية، ااستذااذ العا متية  

 :االستماالت العاطفية 
تسثثتهدل التثثضيري يف و ثثدا  املتلاثثي وإمتوعااتثث  وإيثثارة حا اتثث  النوسثثية واا تذاعيثثة وةاطبثثة  

 حواس  وا  اط أهدال الاا ه بااتصال، وتعتذد ااستذااذ العاطوية عل :
 استخدام الشعاراذ واليموز والح تعتذد عل  خاصية التبسيط لعذلية التو ري  -7
التشثثبي  وااسثثتعارة وال نايثثة، وكثثض اأسثثالي  الب غيثثة الثثح مثث( اسثثتخدام اأسثثالي  اللغويثثة مثثثض  -2

 شضهنا تايي  ملعىن وجتسيد و هة متظي الاا ه بااتصال 
رااذ األوثثثاظ: وهثثثي مثثث( أسثثثالي  يييثثثف املعثثثىن اعتذثثثاراا علثثث  األوثثثاظ املسثثثتخدمة، ومي ثثث(  -3

 تفبيط ذل  باستخدام كلذة أو صوة أو فعض، ت و  حمذلة وشاعي معينة 
ن  أفعثثال التوضثثيض: وذلثث  اسثثتخدامها ل  ثثي  ف ثثية معينثثة أو موهثثوم مثثا، رو  التثثدليض علثث  صثث -4

 هذا ال  ي  
ااستشهار وصارر: وهي تستغض يف ذلث  حث  التشثب  وث( هثو أكثثي شثهية أو أعلث  سثلفة، أو  -5

 م(  ظ  وصداقية عالية م(  امت  املتلاي 
عثدم اإلمتوثا  واإلمجثاص عليهثا، مثثض عبثاراذ عيأل اليأح عل  أمت  حاياة: وذلث  علث  الثيغه مث(  -6

 « يف اراياة»أو « ا ش  أمت »
 معا  التوكيد: وهي األواظ والعباراذ الح تستخدم لتشيد املعىن مثض: جمدراا، باوة، بشدة  -1
اسثثتخدام غييثثزة الافيثث : وياصثثد يثثا اسثثتغ ل الضثثغط الثثذح جيعلنثثا متتوافثثط مثث  اجلذاعثثة املي عيثثة  -1

  الح متنتذي إليها
  العقالنيةاالستماالت: 

تسثثثتخدم املنفثثثط ملخاطبثثثة عاثثثض املتلاثثثي وتاثثثدمي ار ثثثج والشثثثواهد وتونيثثثد اآلارض املضثثثارة بعثثثد  
 مناقشتها وإظهار  وامتبها املختلوة، ويستخدم يف ذل :
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 ااستشهار باملعلوماذ واأحدال الواقعية  -7
 تادمي اأرقام واإلحصاضاذ  -2
 بناض النتا ج عل  مادماذ  -3
 هة النظي اأخي  تونيد و  -4

 أسلوب الدارسة: -4

"واقـــع الطفولـــة لـــدى الثثثذح  ثثثاول وصثثثف وتايثثثيه  ،اسثثثتخدمت الباحثثثثة املثثثنهج الوصثثثوي التحليلثثثي 
 " م( خ ل رراسة تفبياية عل  الصحف السورية الث ل )تشيي(، البع ، الثورة  الصحف السورية

   للذعلوماذ:ياستخدمت الباحثة مصدري( أساس
مصثارر البيامتثاذ  عث(: حي  اجتهت الباحثة يف معاجلة اإلطار النظثيح للبحث  نويةالمصادر الثا  7

الثامتويثثثثة الثثثثح تتذثثثثثض يف ال تثثثث  وامليا ثثثث  العيبيثثثثة واأ نبيثثثثة ذاذ الع قثثثثة، والثثثثدورياذ واملاثثثثااذ 
والدراسثثثاذ السثثثاباة الثثثح تناولثثثت مو ثثثوص الدارسثثثة، والبحثثث  واملفالعثثثة يف  اأحبثثثالوالتاثثثاريي، و 

  متت املختلوة مواق  اإلمت
مجثث  البيامتثثاذ  إىل : ملعاجلثثة اجلوامتثث  التحليليثثة ملو ثثوص البحثث  جلثثضذ الباحثثثةالمصــادر األوليــة  2

  2273خ ل ف ة الدراسة ملدة عام اأولية م( خ ل أعدار الصحف املنشورة 
 : ريقة الدراسة -5

 إىللظثثثثواهي اسثثثثتخدمت يف الدراسثثثثة طيياثثثثة يليثثثثض املضثثثثذو  وهثثثثي طيياثثثثة تعتذثثثثد علثثثث  يويثثثثض ا 
وقد أعف  مسثري حسث  تعييوثاا شثام ا لتحليثض املضثذو : بضمتث  أسثلو  أو أراة للبحث   ،معفياذ علذية

، لوصثثف احملتثثو  اإلعثث مالعلذثي، مي ثث( أ  يسثثتخدمها البثثاحثو  يف جمثثااذ متنوعثة، وخاصثثة يف جمثثال 
واملضثثذو ، علثث  أ  تثثته يثثة املثثيار يليلهثثا مثث( حيثث  الشثث ض اإلع مالظثثاهي واملضثثذو  الصثثيي  للذثثارة 

يثثثض وفثثثط أسثثثت منه يثثثة ومعثثثايري مو ثثثوعية وأ  يسثثثتند الباحثثث  يف عذليثثثة مجثثث  البيامتثثثاذ لعذليثثثة التح
   22 ،7113وتبويبها ويليلها عل  اأسلو  ال ذي بصوة أساسية  )حس ، 
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 :تهاوعين جمتمع الدراسة -6

لصثثثثحف الثثثثث ل )تشثثثثيي(، يف ا يت ثثثثو  جمتذثثثث  الدراسثثثثة مثثثث( مجيثثثث  املثثثثوار الصثثثثحوية املنشثثثثورة 
 عينثثة الدراسثثة، الثثثورة  الثثح تناولثثت قضثثايا الفوولثثة، وقثثد م أخثثذ املثثوار الصثثحوية املنشثثورة يف البعثث 

لاثاض الضثوض إباضايا الفوولثة ويف  ااهتذامبش ض ماصور للتضكد م( رور الصحف اليومية اليمسية يف 
    الفوض والفوولةم( معاجلتها     عل  هذه الاضايا م( حاو  ومش  ذ ابد

م تنثاول حيث   2273  خث ل عثام ، البعث )تشيي(، الثورةاليمسية الصحف السورية  عينة الدراسة:
  يف هذا العامالح تناولت قضايا الفوولة كض املوار املنشورة 

 :للقضايا املطروحة حصائيةالدراسة التحليلية اإلثانيًا: 

  متغريات الدراسة: -1
 ت الدراسة( عرض متغيرا3جدول )

 حمور ااستذااذ اإلقناعية  )متوص الاضية  حمور
 عا متية قضايا مباشية

 عاطوية قضايا غري مباشية
 غري مب  الاضايا السلبية

  اإلجيابيةالاضايا 
  )املنفاة اجلغيافية حمور   ) طيياة العيأل  حمور

 العاصذة صوحة كاملة
 حمافظاذ متصف صوحة
 عيبية رب  صوحة

 عاملية يي خ  ع
 غري مب  أكثي م( خ 

  )النذط الصحوي  حمور  )املو وعاذ اأمنية املتعلاة باضايا الفوولة حمور 
 ماال راح لألطوال ةاجملذوعاذ املسلح إشيال ا الت نيد  حاي)

 يايط صحوي ال  ئو  اأطوال
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 حدي  صحوي الضحايا اأطوالعارة تضهيض إ
 خ  صحوي م( النزاعاذ املسلحةاملتضييي(  اأطوالمحاية 

 قصة خ ية خارج الب ر إىلبفيياة غري مشيوع   اأطوالخفف 
 صورة م( قبض اجلذاعاذ اإلرهابية اأطوالاستهدال 

  بالاضايا ال بوية للفوض املو وعاذ الح تتعلط حمور  )املصدر لتزويد الصحيوة باملعلوماذ حمور 
   اذ اخلاصةملعاق  )ذوح ااحتياا اأطوالحاو   وزاراذ الدولة

 التسي  املدرسي هيئة شتو  ااسية
 اأطوالالتشير وعذالة  الصحة العاملية    - منظذاذ الدول )يومتسيف

 اأطوالالعنف املو    د  استف ص اجلييدة ذاها
 اافةحط الفوض يف وقت الويا  ومزاولة األعا  والث ومجعياذ )ح ومية وغري ح ومية متسساذ 

 لألطوالاجلنسي  ااستغ ل غري مب 

 
 وال بوية ةياا تذاعموا ي  ا ع قة  ا بالاضايا 

 للفوض ااقتصاريةاملو وعاذ الح تتعلط بالاضايا حمور 
 املدرسية سعار املستلزماذأ سعار املوار الغذا يةأ

 املستلزماذ املدرسية متا  للفوض متا  املوار الغذا ية
 لألطوالةصصة   يي  امليفااذ م( مدارو ومتوار   اأطوالغذية ضالتذوينية املتعلاة باملخالواذ 

 اأطوالاذ الصحية بااهتذام ااقتصارحطار موا ي  خارج اإل
 حمور قضايا الفوولة ك ض

 قضايا ذاذ طاب  متوسي قضايا صحية
 قضايا ا تذاعية قضايا تعليذية وتيبوية

 ريا ية قضايا قضايا سياسية
 قضايا اقتصارية قضايا فنية وأربية
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 فرضيات الدراسة: -2

   ب  الاضايا الح    الفوولة باخت ل الصحف املدروسة إحصا يةيو د فيو  ذاذ رالة   7
  املدروسة باشية تبعاا للصحف السوريةامليو د فيو  ذاذ رالة معنوية يف طي  الاضايا املباشية وغري   2
  ة الدراسثة تبعثاا خث ل فث اإلجيابيةب  متغرياذ الاضايا السلبية و  صا يةإحيو د فيو  ذاذ رالة   3

  للصحف املدروسة
 لإلعثثث  وفثثثط املسثثثاحة املخصصثثثة يو ثثثد فثثثيو  ذاذ رالثثثة معنويثثثة فيذثثثا فثثث  قضثثثايا الفوولثثثة   4

 باخت ل الصحف السورية قيد الدراسة  
قناعيثثثة املسثثثتخدمة يف اإل ااذااسثثثتذ يف طثثثي  الاضثثثايا املتعلاثثثةيو ثثثد فثثثيو  ذاذ رالثثثة معنويثثثة   5

  الثورة ، البع ، ع   ع( الاضايا الح    الفوض يف الصحف السورية اليومية )تشيي(اإل
 و ثثور فثثيو  ذاذ رالثثة معنويثثة لثثورور املنفاثثة اجلغيافيثثة تبعثثاا و  إحصثثا يةيو ثثد فثثيو  ذاذ رالثثة   6

  للصحيوة وخاصة يف العاصذة والعاملية والعيبية
، يايثثثط )ماثثثال رأح رالثثثة معنويثثثة فيذثثثا فثثث  قضثثثايا الفوولثثثة والثثثنذط املسثثثتخدميو ثثثد فثثثيو  ذاذ   1

  قيد الدراسة صحوي، حدي  صحوي، خ  صحوي، قصة خ ية، صورة  يف الصحف السورية
 أو املعلنة عنث  تبعثاا  لإلع  يو د فيو  ذاذ رالة معنوية لاضايا الفوولة حس  اجلهة الداعذة   1

   بع ال ،تشيي( )الثورة،للصحف 
للصثثحف اليوميثثة  يو ثثد فثثيو  ذاذ رالثثة معنويثثة راثثو  الفوثثض والاضثثايا اأمنيثثة املفيوحثثة تبعثثاا   1

 )الثورة، تشيي(، البع   
ذاذ  ااقتصثثاريةذاذ الفثاب  الصثثحي،  ااقتصثثاريةللاضثايا  إحصثثا يةيو ثد فثثيو  ذاذ رالثة   72

  املدروسةالفاب  ال بوح املفيوحة يف الصحف السورية 
وال بويثة  ةيثاا تذاعاثو  الفوثض والاضثايا للاضثايا املتعلاثة حب إحصا يةذاذ رالة يو د فيو    77

  )الثورة، تشيي(، البع  صحف لتبعاا ل
، السياسثثثية، التعليذيثثة وال بويثثثة يف طثثثي  الاضثثايا )الصثثثحية، إحصثثثا يةيو ثثد فثثثيو  ذاذ رالثثة   72

  تبعاا للشهي، اقتصارية  ريا ية ،ا تذاعية ،ذاذ طاب  متوسي ،ربيةالونية واأ
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 املستخدمة: حصائيةساليب اإلاأل -3

لتحايثثثط أهثثثدال الدراسثثثة ويليثثثض البيامتثثثاذ الثثثح م جتذيعهثثثا، م اسثثثتخدام العديثثثد مثثث( اأسثثثالي   
 Statistical Package for Socialةيثثاا تذاعللعلثثوم  حصثثا يةسثثتخدام ارثثزم اإلااملناسثثبة ب حصثثا يةاإل

Science SPSS  )املستخدمة يف يليض البيامتاذ: حصا يةاأسالي  اإلوفيذا يلي جمذوعة م 
   م حسا  الت ياراذ والنس  املئوية واملتوسفاذ اا يال املعيارح للتعيل عل  متغرياذ الدراسة  7
  One sample T test ملتوسط عينة واحدة t اختبار  2
  عت  مستالت ملعيفة الوي  ب  متوسط جمذو  Independent T test  ةو للعينة املزر t اختبار  3
ملعيفثثثثة الوثثثثيو  بثثثث  متغثثثثرياذ الدراسثثثثة والصثثثثحف  way One ANOVA التبثثثثاي( t اختبثثثثار  4

  متوي الوي ياذ املتعلاة بالدراسة أو يباذإل الث ل
  ية لتحديد  هة الويو شيو Scehffeاختبار  5

 الدراسة التحليلية: -4

  موزعثثثة علثثث   72764 )بلثثثغ عثثثدر قضثثثايا الفوولثثثة املفيوحثثث  يف الصثثثحف مو ثثث  الدراسثثثة  
 يف اجلدول التار: ةالصحف الث ل بنس  مبين

 2113خالل عام  في الصحف الثالث الطفولة اتعو ( نسب توزع عرض موض4جدول )

 الثور  تشرين البعث  
 40.26% 35.71% 24.03% متسبة املوا ي  املدروسة خ ل ف ة الدراسة

علثث  الثثح متاقشثثت موا ثثي  الفوولثثة خثث ل مثث( خثث ل اجلثثدول السثثابط يتبثث  لنثثا أ  النسثثبة اأ 
وىل حيث  كامتثت  صث  يف فاثد احتلثت امليتبث  اأ، % 42626ف ة الدراسة هثي يف صثحيوة الثثورة 

متسثبة  فحااثتمثا تشثيي( أكثثي ملناقشثة ومتشثي قضثايا وموا ثي  تتعلثط بالفوولثة، أصثوحاها مسثاحاذ 
 صث  صثوحة كاملثة تتعلثط بالفوولثة هنثا كامتثت أاحتلت امليتب  الثامتيثة علث  الثيغه مث( و %  35617

احتلثثت امليتبثثة الثالثثثة قلذثثا ركثثزذ علثث  قضثثايا الفوولثثة الثثح  البعثث  مثثاأ ،مثث( فنثثو  والعثثا  ومسثثابااذ
  % 24623بنسبة 
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 : ضايا حسب ورودها يف الصحف الثالثول: نسب توزع القاحملور األ

عاذ كامتثت  ثا اأولويثة يف   هنثال بعث  املو ثو أعند يليثض املوا ثي  املتعلاثة بالفوثض و ثدمتا  
كثث  أ، حيثث  م ال كيثثز علثث  موا ثثي  بشثث ض اأخثثي هثثذه الصثثحف علثث  حسثثا  املوا ثثي   خفثثط

بثثثث  الاضثثثثايا املفيوحثثثثة  21625حااثثثثت أعلثثثث  متسثثثثبة ت ثثثثيار  الثثثثح مثثثثثض الاضثثثثايا التعليذيثثثثة ال بويثثثثة
 الفيوحة  ب  الاضايا 4613بنسبة قض  لت الاضايا الييا ية الت يار اأبالصحف بينذا س

املو ثوعاذ املفيوحثة يف هثذه الصثحف ومتسثبة كثض منهثا بالنسثبة    يب  ت يار5اجلدول رقه ) 
 للاضايا ك ض  

 ( يبين نسب توزع القضايا كما وردت في الصحف الثالث5جدول )

 الصحيفة
 المجموع الثور  تشرين البعث

 نسبة العرض لتكرارا نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار
  %16.87 234 %42 99 %30 70 %28 65 قضايا صحية

  %27.25 378 %45 169 %36 137 %19 72 قضايا تعليذية وتيبوية

  %8.43 117 %53 62 %23 27 %24 28 أمنيةقضايا 

  %12.83 178 %37 66 %46 82 %17 30 قضايا فنية وأربية

  %6.12 85 %58 49 %33 28 %9 8 قضايا ذاذ طاب  متوسي

  %17.08 237 %43 103 %39 92 %18 42 قضايا ا تذاعية

  %4.83 67 %13 9 %30 20 %57 38 ريا ية قضايا

  %6.56 91 %24 22 %48 44 %27 25 قضايا اقتصارية

يف الصثثحف الثثث ل  كثثثي عي ثثاا   الاضثثايا التعليذيثثة كامتثثت اأأمثث( اجلثثدول السثثابط يتبثث  لنثثا  
%  بعي ثثثثها للذو ثثثثوعاذ املتعلاثثثثة بالاضثثثثية 45) بامليتبثثثثة اأوىل بنسثثثثبة ةالثثثثثور تثثثثت صثثثثحيوة أحيثثثث  

أمثثا صثثحيوة البعثث   ،% 36) بنسثثبة تشثثيي(، تليهثثا يف امليتبثثة الثامتيثثة صثثحيوة اأطوثثالالتعليذيثثة لثثد  
لاد حاات الاضايا التعليذية النسثبة اأكث  بث  الاضثايا  % ،71فاد احتلت امليتبة اأخرية بنسبة )

كذو ثثثثوعاذ تتعلثثثثط   ؛لثثثث  لتعثثثثدر املو ثثثثوعاذ التعليذثثثثة املفيوحثثثثة يف الصثثثثحف الثثثثث لاملدروسثثثثة وذ
هنال  مث(  إىلوالدوراذ التعليذية ومسابااذ الف   املتذيزي( وما  اأطوالبافتتا  املدارو ورياأل 

يف بعثث  اأشثثهي كضشثثهي افتتثثا  املثثدارو وأوقثثاذ املو ثثوعاذ التعليذيثثة، وأ  الصثثحف بشثث ض عثثام 
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هثذه الاضثية تتبثوأ ميتبثة الصثدارة يف   عضسبط ما كض  ،يذا اجلامت  اا هتذاما تورلعامة ا اامتحامتاذ
   7ش ض رقه ) الصحف املدروسة 

، كامتثثت الثثورة يف مادمثثة امليتبثثة الثامتيثة بثث  الاضثايا ك ثضفاثد احتلثت  ةيثثاا تذاعمثا الاضثايا أ 
%، ومث( مث صثحيوة 31نسثبة تليها تشثيي( ب ،%43بنسبة  ةياا تذاعالصحف يف عي ها للاضايا 

ذوح ااحتيا ثثثاذ  اأطوثثثالحاثثثو   :كالتثثثار  ةيثثثاا تذاعوتوزعثثثت املوا ثثثي    %71البعثثث  بنسثثثبة 
لفوثثض يف ا، حثثط اأطوثثال، العنثثف املو ثث   ثثد اأطوثثال، التشثثير وعذالثثة اخلاصثثة، التسثثي  املدرسثثي

عذثط يف أدي  بشث ض ارث إىل    وسثول متتفثي لألطوثالاجلنسثي  ااسثتغ للعا  والثاافة، اأ مزاولة
   7مبينة بالش ض رقه ) خي  أ داول ةصصة 

الصثثحف فاثثد كامتثثت لصثثاحل الاضثثايا الصثثحية حيثث    يفمثثا الاضثثية الثثح احتلثثت امليتبثثة الثالثثثة أ 
% لصثثثثحيوة 21، وتشثثثثيي(% لصثثثثحيوة 32، و%42 كامتثثثثت امليتبثثثثة ااوىل لصثثثثحيوة الثثثثثورة بنسثثثثبة

 للحذلثة ع متثاذاإلحيث  كامتثت تتعلثط ب ،لصثحفتعدرذ مو وعاذ الصحة املفيوحثة يف االبع   
 اأطوثثثالوبئثثثة الثثثح كامتثثثت تصثثثي  واأ اأطوثثثالمثثثياأل السثثثارية واملعديثثثة عنثثثد واأ اأطوثثثالشثثثلض  ثثثد 

حيث  ، ةرهثا  املو ث   ثد سثوريإلامتع اساا ل و اص الصحيةأاي م( غريهه متتي ة تدهور ثكأبش ض 
املنثثاطط السثثاخنة يف  إىلصثثعوبة الوصثثول  ثثافة لباإلرويثثة اسثثتهدال ال تثثري مثث( املعامثثض ومصثثامت  اأم 

   7مبينة بالش ض رقه ) البلد 
ربيثثثثة امليتبثثثثة اليابعثثثثة بثثثث  املوا ثثثثي  املفيوحثثثثة فيذثثثثا فثثثث  الفوثثثثض  احتلثثثثت املوا ثثثثي  الونيثثثثة واأ 

والصثثوحاذ ال املثثة املخصصثثة  اأطوثثالعثث( مسثثابااذ وزارة الثاافثثة للونثثو  ومعثثارأل  ع متثثاذكاإل
% 31، و%46تشثيي( بنسثبة  وىل ب  الصثحف لصثحيوة، كامتت امليتبة اأالونية اأطوالملسابااذ 

   7) يف الش ض ةمبين% فاط 71ما صحيوة البع  ف امتت متسبتها ألصحيوة الثورة، 
ولثت موا ثيعها أالثح  اأطوثالما بالنسبة للذيتبة اخلامسة فاد كامتت للاضايا اأمنية وس مة أ 

مثث( قبثثض  اأطوثثالو ثثاص السياسثثية الياهنثثة للثثب ر كاسثثتهدال أاهثثذه بواقثث  الفوولثثة يف ظثثض  ااهتذثثام
ال  ئثثثو ،  اأطوثثالخثثثارج الثثب ر،  إىلبفيياثثة غثثري مشثثيوع   اأطوثثثال، خفثثف اإلرهابيثثةاجملذوعثثاذ 

بنسثثثثبة املتصثثثثدرة  ثثثثذه املوا ثثثثي  الثثثثثورة هثثثثي صثثثثحيوة متثثثثت كا ،لألطوثثثثالاجملذوعثثثثاذ املسثثثثلحة  إشثثثثيال
     7) يف الش ض ةمبين  %23وم( مث تشيي( بنسبة  %،24تها البع  بنسبة تل %،53
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الثح تفثي   ع متثاذم( بث  الاضثايا املفيوحثة كاإل يف امليتبة السارسة ااقتصارية اضذ الاضايا  
سثثثعار املثثثوار الغذا يثثثة، ومتاثثث  هثثثذه املسثثثتلزماذ، أسثثثعار املسثثثتلزماذ املدرسثثثية و ضمشثثث  ذ اقتصثثثارية ك

 كامتت اأطوالغذيثةضاملخالوثاذ التذوينيثة املتعلاثة بو ، اأطوثالارح فط العامة مث( مثدارو ومتثو املي  يي  ا
مليتبة الثالثة ف امتت لصاحل اما أ، % لصحيوة البع 21%، و41عل  لصحيوة تشيي( بنسبة النسبة اأ

   7) يف الش ض ةمبين  %24ة بنسبة صحيوة الثور 
 اأطوثثثثال هيثثثثضضت ارةعثثثثإاملو ثثثثوعاذ النوسثثثثية امليتبثثثثة السثثثثابعة مثثثث( بثثثث  املو ثثثثوعاذ كاحتلثثثثت  

  يف ئثث  لا اأطوثثال ذ النوسثثية الثثح تصثثي   و ثثاص السياسثثية يف الثثب ر، املشثثاملتضثثيري( مثث( اأ
 إىلسثثيهه وتشثثيرهه يف ةيذثثاذ توتاثثي ألثثذويهه و  اأطوثثالاملخيذثثاذ واملشثث  ذ الناجتثثة عثث( فاثثدا  

،  اأطوثثاليف متوسثثياذ ( املو ثثوعاذ الثثح تثثتيي مثثهنالثث   إىلمثثا ، وكثثض مثثا بسثثط سثثبض الصثثحة واأأ
% لصثثثاحل 1خثثثرياا أ، %33% لصثثثاحل صثثثحيوة الثثثثورة، مث صثثثحيوة تشثثثيي( بنسثثثبة 51امتثثثت متسثثثبة ك

   7) يف الش ض ةمبين صحيوة البع  
 ، حااثت صثحيوة البعث ب  املو ثوعاذ املفيوحثةمثاتت املوا ي  الييا ية يف امليتبة اأخرية أ 

متثثت قثثض ف امثثا النسثثبة اأأ، %32لصثثحيوة تشثثيي( بنسثثبة الثامتيثثة  امليتبثثةو ، %51امليتبثثة اأوىل بنسثثبة 
  .1) في الشكل ةمبين  %73لصاحل صحيوة الثورة بنسبة 
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 ( نسب توزيع القضايا كما وردت في الصحف الثالث1الشكل )
 

 عل  ماسبط ررسنا الوي ية اأوىل م( في ياذ حبثنا  ااعتذارب
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 :الفرضية األولى 
بــين القضــايا التــي تخــص الطفولــة بــاختال  الصــحف  إحصــائيةيوجــد فــروا ذات داللــة  

   .المدروسة
ت رراسثثة تثثوزص الت ثثياراذ ومتسثث  ياثثط الاضثثايا الثثح  ثث  الفوولثثة لدراسثثة هثثذه الوي ثثية اثث 

 ،ةيثثاا تذاع ،نوسثثيالفثثاب  الذاذ ربيثثة، الاضثثايا الونيثثة واأ، اأمنيثثة ،التعليذيثثة وال بويثثة ،الصثثحية)
   يف الصحف السورية وفط مايلي:ااقتصارية ،ييا يةال
 :  الاضايا الصحية -7

وثثا فثث  الاضثثايا الصثثحية فاثثد كامتثثت النسثثبة اأعلثث  يف عي ثثها لصثثاحل صثثحيوة الثثثورة حيثث   
يف صثحيوة  ، بينذثا كامتثت النسثبة%35617بنسثبة  حالثة 65بلغت عدر ارااذ الصحية املفيوحة 

   6)  كذا يف اجلدول رقه%37611بع  ولصحيوة ال %32642تشيي( 
علثث  متسثثبة بثث  الصثثحف الثثث ل أ  صثثحيوة الثثثورة هثثي الصثثحيوة اأ تعثثد هثثذه النتي ثثة طبيعيثثة متظثثياا  

 متواعها أ يف معظهك  باضايا الفوولة اأ ااهتذامبش ض عام وكا  لديها يف عي ها لاضايا الفوولة 
 :الاضايا التعليذية ال بوية -2

%، ويف 47641بنسثبة  اذمثي  721 لاضثايا التعليذيثة وال بويثة يف صثحيوة الثثورةكا  ت ثيار ا 
يااثثت متسثثثبة ، بينذثثثا يف صثثحيوة البعثثث  مثثية 12% بت ثثثيار 34611صثثحيوة تشثثيي( بلغثثثت النسثثبة 

  6) اجلدول رقه  مية فاط 67بت يار  23664%
 :منية الح    الفوضالاضايا اأ -3

تليهثا  ،%4165و بنسثبة بلغثت  مية 52وىل بت يار بلغ اأ امليتبة صحيوة الثورة أيضاا  حاات 
% و 23616تشثثثثيي( بنسثثثثبة حلثثثثت صثثثثحيوة خثثثثرياا أو  ،%26613بنسثثثثبة مثثثثية  21صثثثثحيوة البعثثثث  

  3) اجلدول رقه مية  24بت يار 
 الاضايا الونية واأربية:  -4

صثثحيوة  تلتهثثا %،41يف تغفيتهثثا  ثثذه الاضثثايا بنسثثبة  وىلامليتبثث  اأ صثثحيوة تشثثيي( حااثثت 
  6) اجلدول رقه  %71633بنسبة  البع  صحيوة خرياا أو  ،%34661بنسبة الثورة 
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 نوسي:الفاب  الالاضايا ذاذ  -5
 اأخثثثي مثثث( الصثثثحف بشثثث ض أكثثث  صثثثحيوة الثثثثورة بالاضثثثايا ذاذ الفثثثاب  النوسثثثي  اهتذثثثت 

لنوسثية زمثاذ اهتذثت وثا  ثدل للفوولثة يف ظثض الو ث  الثياه( واأا، فاثد %51661وبنسبة بلغت 
، تليهثثثا اأطوثثثالمثثثور الثثثح تثثثتيي يف متوسثثثية مثثث( عنثثثف وتشثثثير وغثثثريه مثثث( اأ اأطوثثثالالثثثح يتعثثثيأل  ثثثا 
  6) اجلدول رقه  %1611بنسبة  البع صحيوة وم( مث %،33633بنسبة صحيوة تشيي( 

 :ةياا تذاعالاضايا  -6
ة بلغثثثثت بنسثثثثبتصثثثدرذ صثثثثحيوة الثثثثورة الصثثثثحف الثثثثث ل باهتذامهثثثا يف الاضثثثثايا ا تذاعيثثثة  

بنسثبة  خثريةالبعث  بامليتبثة اأصثحيوة ومث( مث  %،36632بنسثبة  تشثيي(صحيوة ها تتل%، 43676
   6) اجلدول رقه  22653%

 الاضايا الييا ية: -1
 %،51671مثثثثاب  الصثثثثحف املدروسثثثة بنسثثثثبة بلغثثثثت  وىلالبعثثثث  امليتبثثثة اأ صثثثثحيوة حااثثثت 

، تليهثا متصثي  كبثري منهثا لألطوثالكثا  و   ندها صوحة كاملثة عث( الييا ثةأل وهنا كامتت  ص  يف 
اجلثدول   %72613نسثبة بالثثورة  حلثت صثحيوة و أخثرياا ، %21621 صحيوة تشيي( بامليتبة الثامتية

   6) رقه
 :ااقتصاريةالاضايا  -1

حلثثثثت صثثثثحيوة ومثثثث( مث  %،46631بنسثثثثبة بلغثثثثت  تشثثثثيي( صثثثثحيوة اأوىل ةامليتبثثثث كامتثثثت يف 
    %24664بنسبة الثورة صحيوة  خياا أتليها % و 21611بنسبة البع  
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 : 6 دول ) One Way Anova اختبارإ ياض الوي ية اأوىل بش ض عام م  ختبارا
 للصحيفة بين القضايا المطروحة تبعا   Anovaالفروق  اختبار( 6جدول )

ANOVA 

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 .F Sig المتوسط

 000. 9.092 2.912 2 5.823 ب  اجملذوعاذ قضايا صحية

 032. 3.476 3.320 2 6.639 ب  اجملذوعاذ قضايا تعليذية وتيبوية

 143. 1.984 379. 2 757. ب  اجملذوعاذ أمنيةقضايا 

 312. 1.174 273. 2 547. ب  اجملذوعاذ قضايا فنية وأربية

 868. 142. 012. 2 024. ب  اجملذوعاذ قضايا ذاذ طاب  متوسي

 036. 3.372 825. 2 1.649 ب  اجملذوعاذ قضايا ا تذاعية

 859. 153. 039. 2 078. ب  اجملذوعاذ ريا ية قضايا

 859. 152. 103. 2 206. ب  اجملذوعاذ قضايا اقتصارية

م( اجلدول السابط تب  و ثور فثيو  ذاذ رالثة معنويثة بث  الصثحف رالثة الاضثايا الصثحية  
  sig=0.05  أصغي م( الاياسثية )sigحي  الدالة املعنوية ) ةيذاعاا توال بوية التعليذية والاضايا 

بــين القضــايا التــي تخــص الطفولــة  إحصــائيةيوجــد فــروا ذات داللــة البديلثثة الوي ثثية متابثثض  ومنثث 
 ./ باختال  الصحف المدروسةةياالجتماع/القضايا الصحية والتربوية التعليمية والقضايا 

اقتصثثارية   ،ريا ثثية ،ذاذ طثثاب  متوسثثي ،فنيثثة وأربيثثة ،يا أمنيثثةأمثثا املتغثثرياذ املتعلاثثة   ) قضثثا 
علثث  التتثار ومعنويثثة الدالثة ارسثثابية  F=1.98/1.174/0.142/0.153/0.152جنثد أ  رالثثة الايثاو 
ـــة إذا  2625أكثثث  مثثث( الاياسثثثية  بـــين القضـــايا التـــي تخـــص  إحصـــائيةال يوجـــد فـــروا ذات دالل

بـاختال  الصــحف اقتصـادية   ،رياضـية ،ذات طــابع نفسـي)قضـايا أمنيـة، فنيـة وأدبيـة، الطفولـة 
   .المدروسة



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

109 

 الدراسة التحليلية الفصل الرابع 

يذيثثثثثثثة التعل للاضثثثثثثثايا الصثثثثثثثحية، ولدراسثثثثثثثة اجتثثثثثثثاه الوثثثثثثثيو  مثثثثثثثا بثثثثثثث  الصثثثثثثثحف الثثثثثثثث ل تبعثثثثثثثاا  
ملعيفثثثثثثثة  هثثثثثثثة الوثثثثثثثيو  وكامتثثثثثثثت النتثثثثثثثا ج وفثثثثثثثط  Scheffe اختبثثثثثثثارإ ثثثثثثثياض م  ةيثثثثثثثاا تذاعوال بويثثثثثثثة و 

 : 1)اجلدول 
  لمعرفة اتجاه الفروق Scheffe اختبار( يبين نتائج 7جدول )

 ةياالجتماعللقضايا الصحية والتعليمية والتربوية و 

 
 قضايا اجتماعية قضايا تعليمية وتربوية قضايا صحية

 Sig =0.05 Sig =0.05 Sig =0.05 الصحيفة
1 2 1 2 1 2 

 1.12 البعث
 

1.18 
 

1.08 
 

 1.19 تشرين
 

1.52 1.52  1.33 
  الثور 

1.52 
 

1.58 1.26 1.26 
Sig. .815 1.000 .085 .933 .155 .705 

 من الجدول الساب  نجد ما يلي:
 تليهثثثا صثثثحيوة ،7652: الوثثثي  لصثثثاحل صثثثحيوة الثثثثورة وتوسثثثط فـــي حالـــة القضـــايا الصـــحية 
ع   كامتثت تعثىن بثاإل فاد ،صحيوة الثورة بافاص الصحة بش ض وا   امهتذا ومتعزو ذل  ،تشيي(

مثياأل عث   عث( اأو اإلأ، اأطوثالع( اللااحاذ  د شثلض  ع متاذع( مجي  الاضايا الصحية كاإل
وخصوصثثثاا يف ظثثثض ارالثثثة الصثثثحية املتثثثدهورة لغالبيثثثة املنثثثاطط  اأطوثثثال السثثثارية واملعديثثثة الثثثح تصثثثي 

يف املثثثثدارو وريثثثثاأل  اأطوثثثثالتثثثثاب  ارذلثثثثة الوطنيثثثثة  ثثثثد شثثثثلض هنثثثثا كامتثثثثت تأ إىلالسثثثثاخنة، باإل ثثثثافة 
أيضثثثاا   :يخـــص القضـــايا التعليميـــة والتربويـــةفيمـــا  يف عذليثثثة اللااحثثثاذ التاثثثدم إىل وتشثثثري اأطوثثثال

حيث   ،7652صثحيوة تشثيي( وتوسثط مث  7651 ا وتوسثطإع متاهكامتت صحيوة الثورة السباق  يف 
ا عث( افتتثا  املثدارو إع متاهثلاضثايا التعلثيه وال بيثة ب خففهثاصحيوة الثثورة حيثزاا كبثريا يف خصصت 

م  ال تثثثثا  املدرسثثثثي ضا يف كثثثثض مثثثثا فثثثث  العذليثثثثة ال بويثثثثة ك ثثثثض مثثثث( تثثثث متاهثثثثإعتثثثثيميه املثثثثدارو و و 
 واملدرس  للذدارو يف املناطط الساخنة 

 اإع متاهثثيف 7633تشثثيي( وتوسثثط  صثثحيوة ف امتثثت لصثثاحل :ةيــاالجتماعوفــي حالــة القضــايا  
 متثثاذع ب ثثض مثثا فثث  الفوثثض كاإل حيثث  اهتذثثت صثثحيوة تشثثيي( 7626وتوسثثط  الثثثورةصثثحيوة مث 
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ذوح  اأطوثثثثال طوثثثثال الشثثثثوارص ،أ) الثثثثح يعثثثثا  منهثثثثا الفوثثثثض كالتشثثثثير ةيثثثثاا تذاععثثثث( املشثثثث  ذ 
يف املخيذثثاذ خثثارج الثثب ر،  اأطوثثال وخصوصثثاا  اأطوثثالااحتيا ثثاذ اخلاصثثة، العنثثف املو ثث   ثثد 

لعثثثثا  يف اأ اأطوثثثثاليف هثثثثذه املخيذثثثثاذ، حاثثثثو   اأطوثثثثالاجلنسثثثثي الثثثثذح يتعثثثثيأل لثثثث   ااسثثثثتغ ل
    ةياا تذاعالح ض  الفوض يف حيات   ةياا تذاعذل  م( املوا ي   إىل، وما فةوالثاا

اليت ختص الطفل يف  اإلجيابيةاحملور الثاني: توزع القضايا املباشرة وغري املباشرة والقضايا السلبية و
 (الثورة، البعث، تشرين) الصحف السورية اليومية

الصثحية  ع متثاذ ث  الفوثض بشث ض مباشثي مثثض اإلامتثت ات رراسثة الاضثايا املباشثية الثح ك 
ذاذ  ع متثثثاذ ، اإلاأطوثثثال)اللاثثثا   ثثثد شثثثلض  موا ثثثي  ذاذ ع قثثثة مباشثثثية بالفوثثثض مثثثثض تطيحثثث

%، 43  كامتثثثت النسثثثبة اأعلثثث  لثثثد  صثثثحيوة الثثثثورة بنسثثثبة الفثثثاب  النوسثثثي، ذاذ الفثثثاب  الييا ثثثي
وشثث ض  1  ثثدول رقثثه %  23 حيوة البعثث  بنسثثبةصثث% ومثث( مث  34تشثثيي( بنسثثبة  تليهثثا صثثحيوة

  2رقه 
ول ثث( لثثيت بشثث ض  ،مور متعلاثثة بالفوثثضضبثث تهتذثامثا فيذثثا فثث  الاضثثايا غثثري املباشثثية والثثح أ 

ف امتثثت  طط السثثاخنة ااملنثث إىلم  وصثثول املعلذثث  ضتث، )تثثيميه املثثدارو املتضثثيرة إع متثثاذمباشثي مثثثض 
 صثحيوة خثرياا أ، و %35ورة بنسثبة الثث ، مث صثحيوة% 31تشثيي( بنسثبة  عل  لد  صثحيوةالنسبة اأ

  2وش ض رقه  1  دول رقه % 26البع  بنسبة 
سثثلع جتثثاه الفوثثض الفثثاب  الذاذ  يثثةاإلع ممشلثثت التغفيثثة  الثثحو الاضثثايا السثثلبية لثثد  رراسثثة  

 ، ومتوسثياا  طوثا ه صثحياا هثض أ ثال اأإ رهابي  للذدارو،، استهدال اإلاأطوال)صور لتشير  مث ا 
 خثثثرياا صثثثحيوةأتشثثثيي(، و  % لصثثثحيوة 33، مث و هثثثي اأعلثثث %  31متسثثثبة الثثثثورة حااثثثت صثثثحيوة 

  2وش ض رقه  1  دول رقه  % 32البع  
 جيثثا  مثثث ا اإلفثثاب  الذاذ  يثثةاإلع مع سثثت التغفيثثة  الثثح اإلجيابيثثةفيذثثا فثث  الاضثثايا أمثثا  

 %، 47ة الثثثثثثثثور  علثثثثثثث  لثثثثثثثد  صثثثثثثثحيوةاملتذيثثثثثثثزي(  ف امتثثثثثثثت النسثثثثثثثبة اأ اأطوثثثثثثثال، اأطوثثثثثثثال)فنثثثثثثثو  
  1  ثثثثثدول رقثثثثثه% فاثثثثثط  22البعثثثثث  بنسثثثثثبة  خثثثثثرياا صثثثثثحيوةأ%، و 31تشثثثثثيي( بنسثثثثثبة  صثثثثثحيوة مث

  2وش ض رقه 
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  اإليجابية( يبين نسب توزع عرض القضايا المباشرة وغير المباشرة والقضايا السلبية و 8) جدول
 (الثورة، البعث، تشرين)التي تخص الطفل في الصحف السورية اليومية 

 الصحيفة
 الثور  تشرين ثالبع

 نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار

 %43 276 %34 213 %23 146 قضايا مباشية

 %35 134 %39 150 %26 99 قضايا غري مباشية

 %38 114 %33 98 %30 89 الاضايا السلبية

 %41 296 %37 265 %22 156 اإلجيابيةالاضايا 
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 ( نسب توزع عرض القضايا المباشرة وغير المباشرة، 2الشكل )

 التي تخص الطفل في الصحف الثالث اإليجابيةوالقضايا السلبية و 

 

الوثثثيو  بثثث  الصثثثحف مثثث( حيثثث  حمثثثور الاضثثثايا امتف قثثثاا مثثث( متتثثثا ج احملثثثور الثثثثا  اثثثت رراسثثثة  
 الثالثة م( في ياذ حبثنا و  يدل رراسة الوي ية الثامتية املباشية وغري املباشية
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 :الفرضية الثانية 
مباشـر  تبعـاً للصـحف اليوجد فروا ذات داللة معنوية في طـرح القضـايا المباشـر  وغيـر  
 .السورية
باشثثية خثث ل فثث ة الدراسثثة بثث  املالوثثيو  بثث  متغثثرياذ الاضثثايا املباشثثية وغثثري  اختبثثارإ ثثياض م  

  :ل  النتا ج التاليةوحصلنا ع  البع ، تشيي(، الثورة) صحفال
 مباشرة تبعا  للصحف السورية النسب طرح القضايا المباشرة وغير  (9جدول )

  
 النسبة% العدد الكلي االنحرا  المعياري المتوسط

 قضايا مباشية

 23 146 4.055 16.22 البع 

 34 213 7.194 23.67 تشيي(

 43 276 10.677 30.67 الثورة

 100 635 9.601 23.52 اجملذوص

 قضايا غري
 مباشية

 26 99 4.123 11 البع 

 39 150 8.86 16.67 تشيي(

 35 134 7.044 14.89 الثورة

 100 383 7.104 14.19 المجموع

 
م( خ ل اجلدول السابط جنثد أ  متسثبة عثيأل عثيأل الاضثايا املباشثية خث ل فث ة الدراسثة يف  

% بينذثثا يف 43ويف صثثحيوة الثثثورة جنثثد  %34% بينذثثا يف صثثحيوة تشثثيي( 23هثثو صثثحيوة البعثث  
% مثثية 31% مثية ويف تشثثيي( 26الاضثايا غثثري املباشثية جنثثد أ  متسثبة عي ثثها يف صثثحيوة البعث  هثثو 

 ANOVA  ولدراسثثة اجتثثاه الوثثيو  بشثث ض عثثام م اسثثتخدام يليثثض % 35بينذثثا يف الثثثورة جنثثد أمتثث  
  72مبينة النتا ج باجلدول 
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 للصحف الثالث مباشرة تبعا  النوية بين القضايا المباشرة وغير الفروق المع اختبار( 11جدول )

ANOVA 

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 .F Sig المتوسط

قضايا 
 مباشية

 003. 7.732 469.593 2 939.185 ب  اجملذوعاذ

 60.731 24 1457.556 راخض اجملذوعاذ
  

 26 2396.741 اجملذوص
   

قضايا 
غري 
 مباشية

 230. 1.563 75.593 2 151.185 اجملذوعاذب  

 48.370 24 1160.889 راخض اجملذوعاذ
  

 26 1312.074 اجملذوص
   

 ما يلي: ANOVAيليض دول يب   
 2عنثثثد رر ثثثة حييثثثة  F=7.732التبثثثاي(  ختبثثثارمت حثثثا أ  قيذثثثة رالثثثة اا القضـــايا المباشـــر : 

 إذاا  sig=0.05قثثثض مثثث( معنويثثثة الدالثثثة الاياسثثثية وهثثثي قيذثثثة أ sig=0.003ومعنويثثثة الدالثثثة ارسثثثابية 
يوجد فروا ذات داللة معنوية في طرح القضايا المباشر  تبعـاً للصـحف قيـد متابض في ية البديلة 

 الدراسة 
 2عنثثد رر ثثة حييثثة  F=1.56التبثثاي(  ختبثثارمت حثثا أ  قيذثثة رالثثة اا :القضــايا غيــر المباشــر  

 إذاا  sig=0.05وهثثثي قيذثثثة أكثثث  مثثث( معنويثثثة الدالثثثة الاياسثثثية  sig=0.230ومعنويثثثة الدالثثثة ارسثثثابية 
اليوجــــد فـــروا ذات داللــــة معنويـــة فـــي طــــرح القضـــايا غيــــر المباشـــر  تبعــــاً متابثثثض في ثثثية العثثثدم 

 للصحف قيد الدراسة .
   77املب  باجلدول رقه ) Scheffe اختبارإ ياض ولتحديد  هة الويو  م  
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 بين القضايا المباشرة وغير المباشرة د الفروقلتحدي Scheffe اختبار (11جدول )

  الصحيفة
  قضايا مباشر 

Scheffa 
 قضايا غير مباشر 

Scheffea 
N Sig =0.05 Sig =0.05 

1 2 1 
 16.22 9 البع 

 
11.00 

 14.89 23.67 23.67 9 تشيي(
 9 الثورة

 
30.67 16.67 

Sig. 
 

.150 .184 .245 

يف حالثة الاضثايا  32661لصاحل صثحيوة الثثورة حيث  املتوسثط أ  الويو  كامتت  ب يوالذح  
 املباشية بينذا ايو د فيو  يف حالة الاضايا غري املباشية 

  :الفرضية الثالثة 
خــالل فتــر   اإليجابيــةبــين متغيــرات القضــايا الســلبية و  إحصــائيةيوجــد فــروا ذات داللــة  

 للصحف المدروسة. الدراسة تبعاً 
خثثثث ل فثثث ة الدراسثثثة بثثثث   اإلجيابيثثثةيو  بثثث  متغثثثرياذ الاضثثثثايا السثثثلبية و الوثثثث اختبثثثارإ ثثثياض م  
 الثذح بث  و ثور فثيو  ذاذ رالثة معنويثة يف طثي  الاضثايا السثلبية  البعث ، تشثيي(، الثثورة) صحف

   72 دول رقه ) تبعاا للصحف السورية  اإلجيابيةو 
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 في صحف الثالث اإليجابيةلبية و تكرار القضايا الس ألعدادوصفية  إحصاءات( يبين 12جدول )

 
 النسبة العدد الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط

الاضايا 
 السلبية

 29.57  89 1.961 5.883 9.89 البع 

 32.56  98 2.031 6.092 10.89 تشيي(

 37.87  114 2.466 7.399 12.67 الثورة

 100  301 1.221 6.347 11.15 اجملذوص

ا الاضاي
 اإلجيابية

 21.76  156 1.658 4.975 17.33 البع 

 36.96  265 2.609 7.828 29.44 تشيي(

 41.28  296 3.849 11.548 32.89 الثورة

 100  717 2.052 10.664 26.56 اجملذوص

مثثثث( خثثثث ل اجلثثثثدول السثثثثابط جنثثثثد أ  متسثثثثبة عثثثثيأل الاضثثثثايا السثثثثلبية خثثثث ل فثثثث ة الدراسثثثثة يف  
ويف صثثثثثحيوة الثثثثثثورة جنثثثثثد ، %32656% بينذثثثثثا يف صثثثثثحيوة تشثثثثثيي( 21651صثثثثثحيوة البعثثثثث  هثثثثثو 

% 27616ة عي ثثها يف صثثحيوة البعثث  هثثو جنثثد أ  متسثثب اإلجيابيثثة% مثثية بينذثثا يف الاضثثايا 31611
 % 47621الثورة جند أمت  صحيوة % بينذا يف 36616تشيي(  صحيوة ويف

الذح ب  وفثط الاضثايا  ANOVA اختبارولدراسة و ور رالة معنوية  ذه الويو  م تفبيط  
 جيابية  مايلي:إ ،املفيوحة )سلبية

ومعنويثة  2عنثد رر ثة حييثة  F=0.423التباي(  اختبارمت حا أ  قيذة رالة  بية:القضايا السل 
إذا متابثض في ثية  sig=0.05وهي قيذة أك  م( معنوية الدالة الاياسية  sig=0.660الدالة ارسابية 

  لة معنويـة فـي طـرح القضـايا السـلبية تبعـاً للصـحف قيـد الدراسـةال يوجد فروا ذات دالالعثدم 
   73 دول رقه )
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 2عنثثثثد رر ثثثثة حييثثثثة  F=8.215التبثثثثاي(  اختبثثثثارمت حثثثثا أ  قيذثثثثة رالثثثثة  :اإليجابيــــةالقضــــايا  
إذا  sig=0.05صثثغي مثث( معنويثثة الدالثثة الاياسثثية أوهثثي قيذثثة  sig=0.002ومعنويثثة الدالثثة ارسثثابية 

تبعـاً  اإليجابيـةيوجد فروا ذات داللة معنوية في طـرح القضـايا دم ومتابض البديلثة متيف  في ية الع
   73 دول رقه )  للصحف قيد الدراسة

 للصحف الثالث تبعا   اإليجابيةالفروق المعنوية بين القضايا السلبية و  اختبار( 13) جدول

ANOVA 

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 .F Sig المتوسط

 660. 423. 17.8 2 35.6 ب  اجملذوعاذ السلبيةالاضايا 
 002. 8.215 600.8 2 1201.6 ب  اجملذوعاذ اإلجيابيةالاضايا 

وتبثثث  مثثث(  اإلجيابيثثثةعلثثث  جمذوعثثثة الاضثثثايا  scheffe اختبثثثارإ ثثثياض ولتحديثثثد  هثثثة الوثثثيو  م  
صثحيوة تشثيي( مث ل 32611خ ل  أ   هة الويو  كامتثت لصثاحل صثحيوة الثثورة حيث  بلثغ املتوسثط 

   74مية   دول رقه ) 21644وتوسط 
 اإليجابيةللقضايا  لتحديد الفروق Scheffe( 14جدول )

 الصحيفة
 Scheffea يجابيةالقضايا إل

 0.05 = معنوية الداللة القياسية
1 2 

 17.33 البع 
 

 تشيي(
 

29.44 
  الثورة

32.89 
Sig. 1.000 .698 
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 : لإلعالنيا حسب املساحة املخصصة توزع القضااحملور الثالث: 

يف صثثوحة كاملثثة   يليثثض الاضثثايا وفثثط املسثثاحة املخصصثثة لفيحهثثا وتبثث  أ  متسثث  عي ثثها م 
بنسثثثبة الثامتيثثثة  ة، تثثثضا صثثثحيوة الثثثثورة بامليتبثثث%31بنسثثثبة صثثثحيوة تشثثثيي(  علثثث  يفكامتثثثت النسثثثبة اأ

     3  ش ض رقه )75 دول ) ،%24تليها صحيوة البع  بنسبة  ،31%
صثثوحة كاملثثة   صثث  بشثث ض رورح تاييبثثاا  تعثور النسثثبة امليتوعثثة لصثثحيوة تشثثيي( كوهنثثا كامتثت 

شثعار ومسثابااذ، متاهيث  أ   الفوض م( ح ايثا و فنية يت مسذ  طوولة تفي  فيها مو وعاذ 
  هثذا السثير امل ثثف لاضثايا سثبوصخي   ص   ثا صثوحاذ كاملثة للنشثي خث ل اأأ إع متاذع( 

 لد  متظرياها الثورة والبع   ملت ير مل ي ( مو وراا لة والفي  االفوو 
% 36% لثثد  تشثثيي( مث الثثثورة بنسثثبة  44أمثثا يف حالثثة متصثثف صثثوحة توزعثثت النسثث  بثث   

% مث الثثثورة بنسثثبة 31علثث  يف تشثثيي( بنسثثبة ، ويف حالثثة ربثث  صثثوحة كامتثثت اأ%22خثثرياا البعثث  أو 
ثثثثثثورة % يف ال51ت النسثثثثث  مثثثثث( حيثثثثث  خثثثثث  عثثثثثيي  ف امتثثثثث ،%21خثثثثثرياا البعثثثثث  بنسثثثثثبة أ% و 34

% 32% الثثثثثورة مث 52النسثثثثبة اأعلثثثث  ، أكثثثثثي مثثثث( خثثثث  كامتثثثثت % البعثثثث 71% تشثثثثيي( مث 23و
  3  ش ض رقه )75 دول ) % لد  البع  71تشيي( و

  لإلعالن ( يبين نسب توزع عرض المتعلق بالمساحة المخصصة15) جدول
 عن القضايا التي تخص الطفل في الصحف الثالث

 
 الثور  تشرين البعث

 نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار الصحيفة
 %37 22 %39 23 %24 14 صوحة كاملة
 %36 75 %44 92 %20 42 متصف صوحة
 %34 166 %37 177 %29 139 رب  صوحة
 %58 95 %23 37 %19 31 خ  عيي 

 %50 52 %32 34 %18 19 أكثي م( خ 
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 عن القضايا  لإلعالن( توزع عرض المتعلق بالمساحة المخصصة 3الشكل )

 التي تخص الطفل في الصحف السورية اليومية: تشرين، البعث، الثورة

 الساباة  ذا احملور ات رراسة الوي ية اليابعة م( حبثنا  عل  النتا ج ااعتذاروب
 :الفرضية الرابعة 

عنويــة فيمــا يخــص قضــايا الطفولــة وفــ  المســاحة المخصصــة يوجــد فــروا ذات داللــة م 
 باختال  الصحف السورية قيد الدراسة.  لإلعالن
واثثت رراسثثثة الوثثثيو  ، التاليثثثة حصثثثا يةالعذليثثاذ اإلإ ثثثياض لدراسثثة هثثثذه الوي ثثية ومتغرياهثثثا م  

 :أظهيذ مايليماب  املتوسفاذ والح 
ا يال معيثثارح بثث 7656صثثحيوة البعثث  هثثو  املثثياذ يف و ثثدمتا أ  متوسثثط عثثيأل صثثوحة كاملثثة: -

مثثثثثية بثثثثثا يال معيثثثثثارح  2644الثثثثثثورة و  7642مثثثثثية بثثثثثا يال معيثثثثثارح  2656 ويف تشثثثثثيي( 7673
   71   دول رقه )2642

ا يال معيثثارح بثث 4661أ  متوسثثط عثثيأل املثثياذ يف صثثحيوة البعثث  هثثو  متصثثف صثثوحة: و ثثدمتا -
مثثثثية بثثثثا يال معيثثثثارح  1633لثثثثثورة او  4621مثثثثية بثثثثا يال معيثثثثارح  72622ويف تشثثثثيي(  2644
   76 دول رقه )  3661
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وا ثثيال معيثثارح  75644أ  متوسثثط عثثيأل املثثياذ يف صثثحيوة البعثث  هثثو  ربثث  صثثوحة: و ثثدمتا -
مثثية بثثا يال معيثثارح  71644و الثثثورة  1623مثثية بثثا يال معيثثارح  71661ويف تشثثيي(  3632
   76 دول رقه )  4611

ا يال معيثثثارح بثثث 3644يأل املثثثياذ يف صثثثحيوة البعثثث  هثثثو أ  متوسثثثط عثثث خثثث  عثثثيي : و ثثثدمتا -
مثثثثية بثثثثا يال معيثثثثارح  72656والثثثثثورة  2652مثثثثية بثثثثا يال معيثثثثارح  4677ويف تشثثثثيي(  3621

   76 دول رقه )  77642
ا يال معيثثارح بثث 2631املثثياذ يف صثثحيوة البعثث  هثثو  أ  متوسثثط عثثيأل أكثثثي مثث( خثث : و ثثدمتا -

 مثثثثثية بثثثثثا يال معيثثثثثارح 5611والثثثثثثورة  2613ل معيثثثثثارح مثثثثثية بثثثثثا يا 4616ويف تشثثثثثيي(  2626
   76   دول رقه )3645

  لإلعالن الوصفية لحاالت عرض محور بالمساحة المخصصة اإلحصاءات( 16جدول )
 (الثورة، البعث، تشرين)عن القضايا التي تخص الطفل في الصحف السورية اليومية 

 الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط 

 صوحة كاملة
   .377 

 475. 1.424 2.56 تشيي(
 801. 2.404 2.44 الثورة

 333. 1.733 2.19 اجملذوص

 متصف صوحة

 816. 2.449 4.67 البع 
 1.362 4.086 10.22 تشيي(
 1.225 3.674 8.33 الثورة

 786. 4.082 7.74 اجملذوص

 رب  صوحة

 1.107 3.321 15.44 البع 
 2.677 8.031 19.67 تشيي(
 1.591 4.773 18.44 الثورة

 1.114 5.789 17.85 اجملذوص
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 الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط 

 خ  عيي 

 1.029 3.087 3.44 البع 
 841. 2.522 4.11 تشيي(
 3.808 11.425 10.56 الثورة

 1.437 7.465 6.04 اجملذوص

 أكثي م( خ 

 730. 2.066 2.38 البع 
 1.033 2.734 4.86 تشيي(
 1.152 3.456 5.78 الثورة

 634. 3.104 4.38 اجملذوص

والذح بث  عثدم و ثور فثيو  بث   ANOVA اختبارولدراسة الع قة ماب  الويو  م تفبيط  
عثث( الاضثثايا الثثح  ثث  الفوثثض يف  لإلعثث  املتعلثثط باملسثثاحة املخصصثثة  الصثثحف مثث( حيثث  احملثثور

يأل متصثف صثوحة حيث  رالثة الثثورة   سثو  يف حالثة العث، البعث ، )تشيي( الصحف السورية اليومية
هنثثثا يو ثثثد فثثثيو  ذاذ رالثثثة معنويثثثة  ذاا إ  sig=0.008ومعنويثثثة الدالثثثة ارسثثثابية ) f=5.952الايثثثاو 

   71 دول )  املخصصة اإلع متيةط باملساحة ب  الصحف م( حي  احملور املتعل
 (البعث، رينتش، الثورة)للصحف  الفروق المعنوية بين المساحة المعلنة تبعا   اختبار( 17جدول )

ANOVA 

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 .F Sig المتوسط

 423. 893. 2.704 2 5.407 ب  اجملذوعاذ صوحة كاملة
 008. 5.952 71.815 2 143.630 ب  اجملذوعاذ متصف صوحة
 292. 1.296 42.481 2 84.963 ب  اجملذوعاذ رب  صوحة
 078. 2.844 138.815 2 277.630 ب  اجملذوعاذ خ  عيي 

 063. 3.165 25.669 2 51.337 ب  اجملذوعاذ كثي م( خ أ
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  أوالثثثذح بثثث   Scheffea اختبثثثارإ ثثثياض مثثث( الصثثثحف م  ح  أولدراسثثثة اجتثثثاه الوثثثيو  ولصثثثاحل  
  صثحيوة تشثيي( هثي الصثحيوة الثح لصثاحل صثحيوة تشثيي( وهثذه متتي ثة منفايثة أ ااخثت ل هة 

ركثثزذ فيهثثا علثث  اجلامتثث   الفوولثثة  ثث  قضثثايافيهثثا  فثثي ابثثضو يثثا لت أفثثيرذ مثث( صثثوحاها مسثثاحة
  وثاف  املسثاحة 1633وتلتهثا صثحيوة الثثورة  ،اأخثي أكثي م( اجلوامت   ااقتصارحاأر  الوين و 
  71 دول رقه )

 في مساحة نصف صفحة لتحديد الفروق Scheffe (18جدول )

 نصف صفحة
Scheffea 

 N Sig =0.05 الصحيفة
1 2 

 4.67 9 البع 
 

 8.33 8.33 9 الثورة
 9 تشيي(

 
10.22 

Sig. 
 

.103 .523 
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 قناعية املستخدمة:اإل االستماالترابع: احملور ال

 :إىل ا البح قناعية املدروسة يف هذاإل ااستذااذتناسه 
   العا متية 7   
   العاطوية 2   
   غري مب  3 

علثثث  ةاطبثثثة عاثثثض املتلاثثثي وتاثثثدمي ار ثثثج والشثثثواهد  عتذثثثدهثثثي الثثثح ت العقالنيـــة: االســـتماالت  7
 ااسثتذااذ ههذس لت ، املنفاية وتونيد اآلراض املضارة بعد مناقشتها وإظهار  وامتبها املختلوة

امتيثثة صثثحيوة تشثثيي( بوثثار  %، تليهثثا يف امليتبثثة الث31علثث  لثثد  صثثحيوة الثثثورة بنسثثبة متسثثبتها اأ
   4ش ض رقه )  71 دول )  %23يوة البع  بنسبة خرية صح، ويف امليتبة اأ%31يض ئ 

إيثثارة حا اتثث  هثثي الثثح تسثثتهدل التثثضيري يف و ثثدا  املتلاثثي وامتوعااتثث ، و  العاطفيــة: االســتماالت  2
، حااثثثثثت هثثثثثذه ااتصثثثثثال، وةاطبثثثثثة حواسثثثثث  وثثثثثا  اثثثثثط أهثثثثثدال الاثثثثثا ه بةيثثثثثاا تذاعالنوسثثثثثية و 

% لصثثثحيوة  35، تليهثثثا متسثثثبة %41 علثثث  لثثثد  صثثثحيوة الثثثثورة أيضثثثاا متسثثثبتها اأ ااسثثثتذااذ
   4ش ض رقه )  71 دول )  % فاط71، وصحيوة البع  بنسبة يي(تش

املسثتخدمة يف الصثحف  ااسثتذااذمل تو   فيها متثوص الح  ع متاذ: هنال بع  اإلغير مبين  3
%، بينذثثثثا كامتثثثثت أقثثثثض متسثثثثبة يف 4261حيثثثث  بلغثثثثت أعلثثثث  متسثثثثبة يف صثثثثحيوة البعثثثث    الثثثثث ل

   4  ش ض رقه )71% واملب  يف اجلدول )2163 صحيوة الثورة
قناعيثثثثة املسثثثثتخدمة يف الصثثثثحف املدروسثثثثة كامتثثثثت اإل ااسثثثثتذااذ  غالبيثثثثة أممثثثثا سثثثثبط جنثثثثد  

سثلو  العالثي ب كيثز كبثري تسثتخدم اأ   الغالبية العظذ  م( املوار الصحوية كامتثتإعا متية، حي  
 لت يار  امت  العاطوي والتخويف أيضاا ول ( ليت بنوت ا إىل
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 عالن قناعية المستخدمة في اإلاإل االستماالتين نسب توزع القضايا المتعلق يب (19) جدول
 (لثورة، البعث، اتشرين)عن القضايا التي تخص الطفل في الصحف السورية اليومية 

 
 الثور  تشرين البعث

 
 نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار

 %47 108 %35 81 %18 41 العاطوية
 %39 231 %38 222 %23 135 العا متية
 27.3% 6 31.8% 7 40.9% 9 غري مب 
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 عالن قناعية المستخدمة في اإلاإل االستماالت( يبين نسب توزع القضايا المتعلق 4الشكل )

 تشرين، البعث، الثورةعن القضايا التي تخص الطفل في الصحف السورية اليومية: 
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 النتا ج الساباة سنناقو الوي ية اخلامسة م( حبثنا إىل ستنار وباا 
 :الفرضية الخامسة 

قناعيــــة اإل االســــتماالت يوجــــد فــــروا ذات داللــــة معنويــــة فــــي طــــرح القضــــايا المتعلقــــة 
، عالن عن القضايا التي تخص الطفل في الصـحف السـورية اليوميـة )تشـرينالمستخدمة في اإل

 الثور  ، البعث
متبثثثثدأها بدراسثثثثة فثثثثيو   حصثثثثا يةالعذليثثثثاذ اإلجمذوعثثثثة مثثثث( إ ثثثثياض هثثثثذه الوي ثثثثية م  ختبثثثثاروا 

 ااسثثتذااذب ظهثثيذ و ثثور فثثيو  ذاذ رالثثة معنويثثة يف طثثي  الاضثثايا املتعلاثثةاملتوسثثفاذ6 و الثثح أ
، اليوميثة )تشثيي( ع   ع( الاضايا الح    الفوض يف الصثحف السثوريةقناعية املستخدمة يف اإلاإل

 الثورة  وفط مايلي:، البع 
ويف تشثثيي(  2614ا يال معيثثارح بثث 4656املثثياذ يف صثثحيوة البعثث  هثثو  جنثثد أ  متوسثط عثثيأل العاطفيــة:

     22رقه )  دول  6632مية با يال معيارح  72622والثورة  3661مية با يال معيارح  1622
 3664ا يال معيثثارح بثث 75622وة البعثث  هثثو جنثثد أ  متوسثثط عثثيأل املثثياذ يف صثثحي العقالنيــة :
  72615مثثثية بثثثا يال معيثثثارح  25661والثثثثورة  1625مثثثية بثثثا يال معيثثثارح  24661 ويف تشثثثيي(

   22 دول رقه )
ــين :   3641وا ثثيال معيثثارح  5677جنثثد أ  متوسثثط عثثيأل املثثياذ يف صثثحيوة البعثث  هثثو غيــر مب

  ثثدول   7633مثثية بثثا يال معيثثارح  2671ة والثثثور  3625مثثية بثثا يال معيثثارح  3643ويف تشثثيي( 
   22رقه )
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 صحف الثالثالفي  اإلعالنية االستماالتتكرار قضايا  ألعدادوصفية  إحصاءات( يبين 21) جدول

 
 الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط عدد الحاالت

 العاطوية
    

.91 
 1.22 3.67 9.00 9 تشيي(
 2.10 6.30 12.00 9 الثورة

 1.03 5.33 8.52 27 اجملذوص

 العا متية

 1.21 3.64 15.00 9 البع 
 3.08 9.25 24.67 9 تشيي(
 4.28 12.85 25.67 9 الثورة

 1.97 10.26 21.78 27 اجملذوص

 غري مب 

 1.16 3.48 5.11 9 البع 
 1.15 3.05 3.43 7 تشيي(
 54. 1.33 2.17 6 الثورة

 65. 3.04 3.77 22 اجملذوص

الثذح بث  و ثور ع قثة ذاذ قيذثة  ANOVAلدراسة الع قة ب  الويو  م استخدام يليثض َ  
 كذا يلي: تيبط ماب  الويو  يف كض م( الاضايا العاطوية والعا متية إحصا ية

هنثثثثا  ذاا إ sig=0.007ومعنويثثثثة الدالثثثثة ارسثثثثابية  f=6.23حيثثثث  رالثثثثة الايثثثثاو  القضــــايا العاطفيــــة -
   27 دول ) ات داللة معنوية بين الصحف.فروا ذيوجد 

ذا هنثثثثا إ sig=0.045ومعنويثثثثة الدالثثثثة ارسثثثثابية  f=3.55حيثثث  رالثثثثة الايثثثثاو  القضــــايا العقالنيــــة -
     27 دول )  فروا ذات داللة معنوية بين الصحفيو د 
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 (البعث ،رينتش ،الثورة)للصحف  تبعا   اإلعالنية االستماالتالفروق المعنوية بين  اختبار( 21) جدول
ANOVA 

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 .F Sig المتوسط

 007. 6.23 126.26 2 252.52 ب  اجملذوعاذ العاطوية
 045. 3.55 312.33 2 624.67 ب  اجملذوعاذ العا متية
 176. 1.91 16.21 2 32.43 ب  اجملذوعاذ غري مب 

 
الثثثثذح بثثث  يف الاضثثثثايا العاطويثثثة اجتثثثثاه  Scheffe راختبثثثاولدراسثثثة اجتثثثثاه الوثثثيو  م اسثثثثتخدام  

   22 دول ) مية  1وتليها صحيوة تشيي(  72الويو  لصاحل صحيوة الثورة حي  املتوسط 
أ  الوثثثيو  لصثثثاحل صثثثحيوة الثثثثورة تلتهثثثا صثثثحيوة  ختبثثثارأمثثثا يف الاضثثثايا العا متيثثثة فاثثثد بثثثّ  اا 
 تشيي( 

 القضايا العاطفية والعقالنية في لتحديد الفروق Scheffe اختبار( 22جدول )

 العقالنية العاطفية
Scheffea Scheffea 

 N Sig =0.05 الصحيفة
Paper N Subset for alpha = 0.05 

1 2 1 

 

 4.56 9 البع 
 

 

 15 9 البع 
 24.67 9 تشيي( 9 9 9 تشيي(
 9 الثورة

 
 25.67 9 الثورة 12

Sig. 
 

0.133 0.383 Sig. 
 

0.074 
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  :الصحف السورية يف ام:: املتعلل باملنطقة اجلغرافية اليت نشر عنها موضوعاتحملور اخلا

علثثث   كثثث  مثثث( املثثثوار املنشثثثورةافظثثثاذ  النصثثثي  اأاحملكامتثثثت للاضثثثايا احملليثثثة يف )العاصثثثذة،  
علث  يف صثحيوة الثثورة العاصثذة النسثبة اأ ع متثاذحي  كا  إل ،صوحاذ الصحف السورية اليومية

لاثثد شثثهدذ الثثب ر يف  ،البعثث  % يف صثثحيوة 71خثثرياا أتشثثيي(، و  صثثحيوةيف %  31 مث %، 44
  تتناو ثثثا أمور الفوولثثة وكثثا  مثث( الفبيعثثي ضزمثثاذ وخاصثثة فيذثثا يتعلثثط بثثال ثثثري مثث( اأ الدراسثثة فثث ة

  مث( حيث  ةصثعداأ مجيث تعثىن وثا فث  الشثارص السثورح علث   الصحف السورية بشث ض كبثري كوهنثا
 صثثثحيوة % مث يف 31باحملافظثثثاذ كامتثثثت النسثثثبة اأعلثثث  يف صثثثحيوةالثورة بنسثثثبة  تغفيثثثة اأحثثثدال

أمثا فيذثا يتعلثط بالشثض  العثي  حااثت  ،% 22البع  متسثبة  % وحاات صحيوة 31تشيي( بنسبة 
 % لصثثثثثحيوة 71خثثثثثرياا أ% لصحيوةتشثثثثثيي( و  22 تلتهثثثثثا مث، % 63علثثثثث  النسثثثثثبة اأصثثثثثحيوةالثورة 

ليهثا صثحيوة البعث  ت% و 46 كامتثت لصثحيوة تشثيي(  علث النسثبة اأ وبالنسبة للشثض  العثاملي البع ،
   5ش ض ) ، 23)  دول  % 75الثورة  % مث صحيوة 31

 
 حسب الصحف المدروسةوتكرارها يبين نسب المناطق الجغرافية  (23جدول )

 
 الثور  تشرين البعث

 
 نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار

 %44 208 %37 178 %19 92 العاصذة
 %39 152 %38 147 %22 86 حمافظاذ

 %63 19 %20 6 %17 5 عيبية
 %15 2 %46 6 %38 5 عاملية

 %26.3 5 %26.3 5 %47.4 9 غير مبين
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 ( يبين نسب توزع القضايا المتعلقة بقضايا الطفولة حسب المنطقة الجغرافية5الشكل )

 

    الوي ية السارسة اختبارناراا ملا سبط م( متتا ج م است
 :الفرضية السادسة 

ــــة   ــــة  إحصــــائيةيوجــــد فــــروا ذات دالل ــــورود المنطق ــــة ل ــــة معنوي وجــــود فــــروا ذات دالل
 ,الجغرافية تبعا للصحيفة وخاصة في العاصمة و العالمية والعربية

 ،الثثورة)ة الدراسثة بث  صثحف الوثيو  بث  متغثرياذ املتعلاثة بثذل  خث ل فث   اختبثارإ ياض م  
يو د فثيو  ذاذ رالثة معنويثة يف حمثور املتعلثط باملنفاثة  ل  النتا ج التالية،عوحصلنا   البع  ،تشيي(

 اجلغيافية كامتت عل  الش ض التار:
 2651ا يال معيثارح بث 72622جند أ  متوسط عثيأل املثياذ يف صثحيوة البعث  هثو  العاصمة: -

 23677الثثورة  بلغ املتوسثط بصثحيوة و 1645مية با يال معيارح  71611تشيي( صحيوة ويف 
    72631مية با يال معيارح 

ا يال معيثثثثارح بثثثث 1656جنثثثثد أ  متوسثثثثط عثثثثيأل املثثثثياذ يف صثثثثحيوة البعثثثث  هثثثثو  :المحافظــــات -
بلثغ متوسثط الثثورة يف صحيوة و  1617مية با يال معيارح  76633تشيي( صحيوة ويف  3614

  6611مية با يال معيارح  76611عيأل املياذ 
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صثحيوة ويف  7676ا يال معيثارح بث 2613جند أ  متوسط عيأل املياذ يف صثحيوة البعث  هثو  :عربية -
    7611مية با يال معيارح  2617الثورة  لصحيوة و 2611مية با يال معيارح  7622( تشيي

ويف  2614ل معيثثثثارح ا يابثثثث 2663املثثثثياذ يف صثثثثحيوة البعثثثث  هثثثثو  جنثثثثد أ  متوسثثثثط عثثثثيأل عالميــــة: -
    2651مية با يال معيارح  5612الثورة  لصحيوةو  3612مية با يال معيارح  5622( تشييصحيوة 

 (البعث ،تشرين ،الثورة)تكرار المنطقة الجغرافية في صحف  إحصاءات وصفية ألعداد( يبين 24) جدول

 
 الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط عدد الحاالت

 اصذةالع
    

.862 
 2.817 8.452 19.78 9 تشيي(
 3.466 10.398 23.11 9 الثورة

 1.808 9.396 17.70 27 اجملذوص

 حمافظاذ

 1.314 3.941 9.56 9 البع 
 2.939 8.818 16.33 9 تشيي(
 2.294 6.882 16.89 9 الثورة

 1.425 7.404 14.26 27 اجملذوص

 عيبية

 477. 1.169 83. 6 البع 
 365. 894. 1.00 6 تشيي(
 714. 1.890 2.71 7 الثورة

 369. 1.610 1.58 19 اجملذوص

 عاملية

 263. 744. 63. 8 البع 
 289. 577. 1.50 4 تشيي(
 211. 516. 33. 6 الثورة

 177. 752. 72. 18 اجملذوص
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أظهــر وجــود  الــذي ANOVA اختبثثارمثثاب  الوثثيو  م تفبيثثط  حصثثا يةولدراسثثة الع قثثة اإل 
العالميـة العاصـمة و للصحيفة وخاصـة فـي  فروا ذات داللة معنوية لورود المنطقة الجغرافية تبعاً 

 ثدول   القياسـية sig=0.05والعربية حيث معنوية الداللة لقياس هذه الفروا أصـغر مـن القيمـة 
   25رقه )

 
 الثورة، تشرين، البعث() صحفلل الفروق المعنوية بين المنطقة الجغرافية تبعا   اختبار (25جدول )

ANOVA 

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 .F Sig المتوسط

 006. 6.488 402.81 2.00 805.63 ب  اجملذوعاذ العاصذة
 051. 3.200 150.04 2.00 300.07 ب  اجملذوعاذ حمافظاذ

 049. 3.563 7.18 2.00 14.37 ب  اجملذوعاذ عيبية
 038. 4.111 1.70 2.00 3.40 ذب  اجملذوعا عاملية

 
علـــــى مســـــتوى التغطيـــــة  الثثثثثذح بثثثثث  scheffe اختبثثثثثارولدراسثثثثثة اجتثثثثثاه الوثثثثثيو  م اسثثثثثتخدام  

علثثثث   71611و 23677لصثثثثحيوة الثثثثثورة مث تشثثثثيي( حيثثثث  املتوسثثثثفاذ بالعاصــــمة اتجــــاه الفــــروا 
صثذة فاثد كامتثت وذل  يعور اهتذام صحيوة الثورة بعي ها لاضثايا الفوولثة علث  صثعيد العا التوار،

، اقتصثثارية ريا ثثيةتعثثيأل كثثض املشثث  ذ وكثثض املوا ثثي  اخلاصثثة بالفوثثض مثث( قضثثايا التعلثثيه والصثثحة 
   26 دول ) وغريها 
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 في منطقة العاصمة لتحديد الفروق Scheffe اختبار (26)جدول 
 العاصمة

Scheffea 
Paper N Sig =0.05 

1 2 

 

 19.78 19.78 9 تشيي(  10.22 9 البع 
 23.11  9 الثورة
Sig.  .054 .673 

  21فاد كامتت الويو  لصاحل صحيوة تشيي( مث البع    دول ) ما يخص التغطية العالميةفيأما  
 في المناطق العالمية لتحديد الفروق Scheffe اختبار (27جدول )

 عالمية
Scheffea 

Paper N Sig =0.05 
1 2 

 

 63. 63. 8 البع   33. 6 الثورة
 1.50  4 تشيي(
Sig.  .756 .110 

 فاد كامتت الويو  لصاحل صحيوة الثورة  ما يخص تغطية القضايا عربياً فيأما  
 في المناطق العربية لتحديد الفروق Scheffe اختبار (28جدول )

 عربية
Scheffeb 

Paper N Subset for alpha = 0.05 
1 

 

 83. 6 البع 
 1.00 6 تشيي(

 2.71 7 رةالثو 
Sig.  .093 
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 سادس: املتعلل بالنمط الصحفي املستخدم:احملور ال

النسثبة والثذح حاثط توزص الاضايا م( حي  الثنذط الصثحوي املسثتخدم كذثا يلثي: ماثال رأح  
%، أمثثثا 25البعثثث  بنسثثثبة  % وصثثثحيوة31 علثثث  لثثثد  صثثثحيوة تشثثثيي( مث صثثثحيوة الثثثثورة بنسثثثبةاأ

% مث 31الثثثثورة  % لصثثثحيوة تشثثثيي( وتليهثثثا صثثثحيوة47علثثث  اأ ت صثثثحوي ف امتثثثت متسثثثبالالتحايثثثط 
يي( مث % لثثد  صثثحيوة تشثث46بينذثثا بلغثثت متسثثبة ارثثدي  صثثحوي  ،%22البعثث  بنسثثبة  صثثحيوة

% يف 43 إىلوثثثا فثثث  اخلثثث  صثثثحوي توزعثثثت ، البع % يف صثثثحيوة1% يف صثثثحيوة الثثثثورة و45
 يثثثة فحصثثثلت اخللاصثثثة ا البعثثث ، أمثثثا % يف صثثثحيوة32تشثثثيي( و % لصثثثحيوة24صثثثحيوةالثورة مث 

، بلغثت %77البعث   صثحيوة% و 21% مث صثحيوة تشثيي( 67علث  الثورة عل  النسثبة اأ صحيوة
% يف 22البعث  و % يف صثحيوة37% وبلغثت 41الثثورة  يف صثحيوة ةالصثور  النسبة اأعل  لثنذط

   6  ش ض رقه )21 دول رقه )  صحيوة تشيي(
 

 مط الصحفي المستخدم لدى الصحف الثالثنسب توزع القضايا المتعلقة بالن (29) جدول

 
 الثور  تشرين البعث

 
 نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار

 %37 93 %38 96 %25 62 حأماال ر 
 %37 156 %41 170 %22 91 يايط صحوي

 %45 25 %46 26 %9 5 حدي  صحوي
 %43 83 %24 47 %32 62 خ  صحوي
 %61 27 %27 12 %11 5 قصة خ ية

 %47 26 %22 12 %31 17 صورة
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 ( نسب توزع القضايا المتعلقة بالنمط الصحفي المستخدم لدى الصحف الثالث6الشكل )

 الوي ية السابعة م( حبثنا  اختبارعل  النتا ج الساباة م  ااعتذارب
  :الفرضية السابعة 

)ماثثثال رأح،  معنويثثثة فيذثثثا فثثث  قضثثثايا الفوولثثثة والثثثنذط املسثثثتخدميو ثثثد فثثثيو  ذاذ رالثثثة  
 ، حدي  صحوي، خ  صحوي، قصة خ ية، صورة  يف الصحف السورية يايط صحوي

 دراسة الفروا بما يخص النمط الصحفي المستخدم في الصحف الثالث:
 صثثثثحفال  الوثثثثيو  بثثثث  املتغثثثثرياذ املتعلاثثثثة بثثثثذل  خثثثث ل فثثثث ة الدراسثثثثة بثثثث اختبثثثثارإ ثثثثياض م  

 وحصلنا عل  النتا ج التالية وفط كض  ط:
ا يال معيثثثثارح بثثثث 6611أ  متوسثثثثط عثثثثيأل املثثثثياذ يف صثثثثحيوة البعثثثث  هثثثثو  و ثثثثدمتاماثثثثال رأح:  -

مثثثثثية  72633الثثثثثثورة  لصثثثثثحيوةو  4612بثثثثثا يال معيثثثثثارح  72661تشثثثثثيي(  صثثثثثحيوة ويف 4657
   32مبين  يف اجلدول )  4663با يال معيارح 

وا ثيال معيثارح  72677أ  متوسط عيأل املياذ يف صثحيوة البعث  هثو  متاو ديايط صحوي:  -
مثثية بثثا يال معيثثارح  71633و الثثثورة  1625مثثية بثثا يال معيثثارح  71611ويف تشثثيي(  4645
   32مبين  يف اجلدول )6622
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ا يال معيثارح بث 2613أ  متوسط عثيأل املثياذ يف صثحيوة البعث  هثو  و دمتاحدي  صحوي:  -
مثثثثثية  3615الثثثثثثورة  لصثثثثحيوةو  2617مثثثثية بثثثثثا يال معيثثثثثارح  3625تشثثثثثيي( وة صثثثثحيويف  7632

   32مبين  يف اجلدول )  2616با يال معيارح 
ا يال معيثثثارح بثثث 6611أ  متوسثثثط عثثيأل املثثثياذ يف صثثحيوة البعثثث  هثثو  و ثثدمتا:   صثثثحويخثث -

ال مثثية بثثا ي  1622الثثثورة  لصثثحيوةو  2622بثثا يال معيثثارح  5622صثثحيوة تشثثيي( ويف  6625
   32مبين  يف اجلدول )  5677معيارح 

، ويف 7625بثا يال معيثثارح  2617قصثة خ يثة: و ثدمتا متوسثثط عثيأل املثياذ يف  ييثثدة البعث   -
، ولصثثثثحيوة الثثثثثورة بلثثثثغ املتوسثثثثط 2615بثثثثا يال معيثثثثارح  2622صثثثثحيوة تشثثثثيي( بلثثثثغ املتوسثثثثط 

  32  مبينة باجلدول )2611با يال معيارح  3631
 2621ا يال معيثثثارح بثثث 2643املثثثياذ يف صثثحيوة البعثثث  هثثو    متوسثثط عثثثيألأ و ثثثدمتا: صثثورة -

مثثثية بثثثثا يال  3617الثثثثورة  لصثثثثحيوةو  2611مثثثثية بثثثا يال معيثثثارح  2622( تشثثثييصثثثحيوة ويف 
   32مبين  يف اجلدول )  7612معيارح 

 
 ( عثالب، تشرين، الثورة) تكرار النمط الصحفي في صحف ألعدادوصفية  إحصاءات( يبين 31جدول )

 N الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط 

 ماال رأح
    

1.504 
 1.641 4.924 10.67 9 تشيي(
 1.546 4.637 10.33 9 الثورة

 930. 4.834 9.30 27 اجملذوص

 يايط صحوي

 1.486 4.457 10.11 9 البع 
 2.751 8.253 18.89 9 تشيي(
 2.000 6.000 17.33 9 الثورة

 1.405 7.303 15.44 27 جملذوصا
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 N الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط 

 حدي  صحوي

 543. 1.329 83. 6 البع 
 996. 2.816 3.25 8 تشيي(
 1.043 2.760 3.57 7 الثورة

 575. 2.633 2.67 21 اجملذوص

 خ  صحوي

 2.017 6.051 6.89 9 البع 
 741. 2.224 5.22 9 تشيي(
 1.706 5.118 9.22 9 الثورة

 936. 4.862 7.11 27 اجملذوص

 قصة خ ية

 474. 1.254 71. 7 البع 
 1.125 2.757 2.00 6 تشيي(
 1.281 3.623 3.38 8 الثورة

 628. 2.879 2.10 21 اجملذوص

 صورة

 782. 2.070 2.43 7 البع 
 365. 894. 2.00 6 تشيي(
 644. 1.704 3.71 7 الثورة

 390. 1.743 2.75 20 اجملذوص

 ثثاط الصثحوية مثث  قضثثايا الفوولثثة مثث( اأ يثاا أتثثيبط  إحصثثا يةذاذ قيذث   ولدراسثة و ثثور ع قثثة 
للفــروا  إحصــائيةعالقــة ذات قيمــة والثثذح بثث   ANOVA اختبثثارإ ثثياض يف الصثثحف الثثث ل م 

  التحاياثثاذ الصثثحوية يف أ إىلوذلثث  روثثا يعثثور  مــابين المتوســطات فــي حالــة التحقيــ  الصــحفي
تعذثط  إىلحلثول و  إىلا الو   الياه( تتناس  م( حي  ارا ثة طيياة عي ها لاضايا الفوولة يف هذ

   37 دول )  شديد يف مناقشة هذا النوص م( الاضايا



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

136 

 الدراسة التحليلية الفصل الرابع 

 (البعث ،تشرين ،الثورة)الفروق المعنوية بين النمط الصحفي تبعا للصحف  اختبار( 31جدول )

ANOVA 

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 .F Sig المتوسط

 0.189 1.787 39.37 2 78.74 اجملذوعاذ ب  حأماال ر 
 0.018 4.778 197.44 2 394.89 ب  اجملذوعاذ يايط صحوي

 0.125 2.341 14.31 2 28.62 ب  اجملذوعاذ حدي  صحوي
 0.221 1.609 36.33 2 72.67 ب  اجملذوعاذ خ  صحوي
 0.209 1.712 13.25 2 26.51 ب  اجملذوعاذ قصة خ ية

 0.178 1.913 5.30 2 10.61 ذوعاذب  اجمل صورة

الـذي بـين  scheffe اختبـارإجـراء  ولتحديد جهة الفروا في نمط التحقي  الصـحفي تـم 
  71633الثثثثورة وتوسثثثط صثثثحيوة ليهثثثا و ت 71611احل صثثثحيوة تشثثثيي( وتوسثثثط الوثثثي  كثثثا  لصثثثن أ

   32 دول رقه )
 في التحقيق الصحفي لتحديد الفروق scheffe (32جدول )

   صحفيتحقي
Scheffea 

 N Sig =0.05 الصحيفة
1 2 

 

 10.11 9 البع 
 

 17.33 17.33 9 الثورة
 9 تشيي(

 
18.89 

Sig. 
 

.078 .877 

 ثثاط الصثثحوية كثثثي اأأتثثت متوافاثثة مثث  كومتثث  أ  متتثثا ج الدراسثثة وثثا فثث  التحايثثط الصثثحوي إ 
    ستخداماا  ذا النذطكثي ااملستخدمة يف الصحف املدروسة وتعد صحيوة تشيي( اأ
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  :عنه ةو املعلنأ لإلعالن: قضايا الطفولة حسب اجلهة الداعمة السابعاحملور 

هثو  هلية ومتسسثاذ خاصثةأاملعني  باضايا الفوولة م( ح ومة ومنظذاذ  مجي يعد التعاو  ب   
وزارة ال بيثة وا يئثة متشفة واملشاري  املش كة بث  ، كاأاأطوالتا  م( أ ض سورية  ديية بالذح يش ض مو

ومشثيوص مسثار واأمامتث  السثورية  sos اأطوالومنظذة اليومتسيف، التعاو  ب  قي   سيةالسورية لشتو  اأ
 للتنذية ملساعدة الفوض ملوا هة التحدياذ وبناض مستابل  

 وزارات الدولـــة :إىلو املعلنثثث  عنثثث  أ لإلعثثث  توزعثثثت قضثثثايا الفوولثثثة حسثثث  اجلهثثثة الداعذثثثة  
تشثيي( بنسثبة صثحيوة علث  لثد  ف امتت النسبة اأ  ، وزارة الثاافة   اخلارة ال بية، وزارة الصحة)كوز 
 كامتثثثثت صثثثثحيوة % 22صثثثثحيوة البعثثثث  بنسثثثثبة خثثثثرياا أ% و  31الثثثثثورة بنسثثثثبة صثثثثحيوة % مث  47

 إىليف العثورة  اأطوثالاملنفلاثة مث( الثوزاراذ كحذلثة مسثاعدة  لألطوثال تشيي( تنشثي محث ذ التوعيث 
ورعذهثثه يف ارصثثول علثث  حاهثثه يف التعلثثيه، ارذثث ذ مثث( وزارة الصثثحة بضثثيورة حصثثول  ،ارواملثثد

 ثثثدول رقثثثه   مثثثياأل السثثثاريةواأ اأطوثثثالااحثثثاذ  ثثثد شثثثلض لعلثثث  اخلثثثدماذ الصثثثحية كال اأطوثثثال
   1ش ض )  33)

توزعثثت لثثد  صثثحيوة تشثثيي( بنسثثبة  ســر لمســاهمة الهيئــة الســورية لشــؤون األمثثا بالنسثثبة أ 
  33   ثدول رقثه )% 23صثحيوة الثثورة بنسثبة خثرياا أو  ،% 32البع  بنسبة صحيوة  مث ،% 45

   1ش ض )
ا إع متاهثسثية يف قضثايا الفوثض مث( خث ل بينت الدراسة تيكز اهتذثام ا يئثة السثورية لشثتو  اأ 
كثثثذل  اهتذامهثثثثا   ،متشثثثفة واملشثثثاري  املشثثثث كة بينهثثثا وبثثث  وزاراذ الدولثثثة ومنظذثثثثة اليومتسثثثيفعثثث( اأ

 تذيز بيوم الفوض العاملي امل
، ومنظمــة الـدفاع عــن ة الصـحة العالميـةمنظمــو  مـا لـدى المنظمــات الدوليـة كاليونسـيف،أ 
لصثثحيوة %  21تشثثيي( ولصثثحيوة %  33البعثث  ولصثثحيوة %  42كامتثثت النسثثبة  اخل، األطفــال

   1ش ض )  33 دول رقه )  الثورة
، الثح كامتثت تعثيأل لثد  صثحيوة البعث  اإع متاهثكث  يف اأنصثي  الكا  ملنظذة اليومتسيف  

 إىلتعاوهنثثا مثث  منظذثثة الصثثحة العامليثثة، باإل ثثافة  إىلباإل ثثافة  ، تها يف رعايثثة الفوولثثة وتنذيتهثثامسثثا
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ماتضثياذ هثثذه الثثورة مثث( أ ثثض  ضل ثث اإلعثث موحماولتهثثا تغفيثة  اأطوثال حماولتهثا صثثن  يثورة مثث( أ ثثض
ساسثية وتوسثي  الوثي  املتاحث   ثه لبلثو  احتيا ثاهه اأومسثاعدهه يف تلبيثة  لألطواليايط ارذاية 

  قص  م( طاقاهه وقدراههارد اأ
بلغثثثت % و 46الثثثثورة صثثثحيوة لثثثد  متسثثثبتها كامتثثثت   حيـــث اســـتطالع الصـــحيفة ذاتهـــامثثث(  

عذلثت صثحيوة الثثورة لاثد  % 76البع  متسثبة حاات صحيوة خرياا أتشيي( و لد  صحيوة % 31
أو ياافيثثثة و صثثثحية أكامتثثثت فعاليثثاذ تعليذيثثثة   ذ اخلاصثثة بالفوثثثض سثثثواضا الوعاليثثثا جلذيثثث علثث  تغفيتهثثثا 

   1  ش ض )33   دول رقه )وغريها عل  مدار السنة
كمســار، األمانــه الســورية للتنميــة، قــرى   وجمعيــات )حكوميــة وغيــر حكوميــة مؤسســات  

% يف 71تشثثثثثيي( و % يف صثثثثثحيوة 21الثثثثثثورة و % يف صثثثثثحيوة52 بلغثثثثثت النسثثثثثبة sos األطفـــــال
كثا  هنثال تعثاو  وا ث  يف متشثاطاها الثح ع سثتها    1  ش ض )33 دول رقه )  البع  وةصحي

الثذي( وا هثوا  اأطوثالومسار واأمامت  السثورية للتنذيثة لثدعه  SOS اأطوالصحيوة الثورة ب  قي  
 وثالاأطركثزذ قثي   و ا تذاعياا أ ستثنا ية الفار ة عل  الب ر متوسياا حدال اابسب  اأ ةصعب اا ظيوف

   فضض ل  أم  مستابض ضعل  قضايا الفوض وخلط ارذاية املثل  راوق  وت
 أو المعلنة عنها لإلعالن( يبين نسب توزع عرض قضايا الطفولة حسب الجهة الداعمة 33جدول )

 لإلعالنالجهة الداعمة 
 الثور  تشرين البعث

 نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار
 %39 168 %41 175 %20 87 وزاراذ الدولة

 %23 17 %45 34 %32 24 سيةشتو  األ يئة السوريةا 
الصحة   )يومتسيفاملنظذاذ الدولية 

  اأطوالالعاملية  منظذة الدفاص ع( 
18 40% 15 33% 12 27% 

 %46 99 %38 83 %16 35 استف ص الصحيوة ذاها
 %52 87 %29 48 %19 31 ومجعياذ )ح ومية وغري ح ومية متسساذ 

 %29.4 5 %17.6 3 %52.9 9 غري مب 
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 أو المعلنه عنها يا الطفولة حسب الجهة الداعمة لإلعالن( يبين نسب توزع قضا7شكل )ال

 الوي ية الثامنة م( في ياذ حبثنا  اختباربناضا عل  ماسبط م 
 :الفرضية الثامنة 

ـــة حســـب الجهـــة الداعمـــة يوجـــد فـــروا ذ  ـــة لقضـــايا الطفول ـــة معنوي أو  لإلعـــالنات دالل
 . البعث ،تشرين ،الثور )للصحف  المعلنة عنه تبعاً 

خثث ل ذا احملثثور وذلثث  تغثثرياذ املتعلاثثة يثثاملالوثثيو  بثث   اختبثثارإ ثثياض لدراسثثة هثثذه الوي ثثية م  
 تا ج التالية:وحصلنا عل  الن  البع ، تشيي(، الثورة)صحف الف ة الدراسة ب  

 ويف 1661املثثثثياذ يف صثثثثحيوة البعثثثث  هثثثثو أ  متوسثثثثط عثثثثيأل  و ثثثثدمتافثثثث  وزاراذ الدولثثثثة:  وثثثثا -
  34 دول رقه )  مية 71661الثورة  يف صحيوةو  71644تشيي(  صحيوة

ويف  3622املثثثثياذ يف صثثثثحيوة البعثثثث  هثثثثو  أ  متوسثثثثط عثثثثيأل و ثثثثدمتاسثثثثية: أمثثثثا هيئثثثثة شثثثثتو  اأ -
   34 دول رقه )  مية 2613الثورة  يف صحيوةو  3611تشيي( صحيوة 

أ  متوسثثط عثثيأل املثثياذ يف صثثحيوة  و ثثدمتاالصثثحة العامليثثة :  - ذثثا يتعلثثط ونظذثثاذ الثثدول )يومتسثثيففي -
   34 دول رقه )  مية 2622الثورة  يف صحيوةو  2674تشيي( صحيوة ويف  2625البع  هو 
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ويف  3611يوة البعث  هثو حول اسثتف ص الصثحيوة ذاهثا: جنثد أ  متوسثط عثيأل املثياذ يف صثح -
   34 دول رقه )  مية 7762الثورة  يف صحيوةو  1622تشيي( صحيوة 

مسثثار، اأمامتث  السثثورية  ،مجيعثة قثثي  اأطوثال) ومجعيثاذ )ح وميثثة وغثري ح وميثثة مثا متسسثثاذ أ -
شثثثيي( ت صثثثحيوة ويف 3644املثثثياذ يف صثثثحيوة البعثثث  هثثثو  أ  متوسثثثط عثثثيأل و ثثثدمتا:  للتنذيثثثة
   34 دول رقه )  مية 1661الثورة  يف صحيوةو  ،1622

اضثثايا الفوولثثة حسثث  اجلهثثة بور املتعلثثط احملثثومنثث  بثث  التحليثثض و ثثور فثثيو  ذاذ رالثثة معنويثثة يف  -
  الثورة، البع ، تشيي()و املعلن  عن  يف الصحف اليومية أ لإلع  الداعذة 

 
 قضايا الطفولة  توصفية لتكرار  إحصاءات( يبين 34جدول )

 عنه في الصحف الثالث ةو المعلنأ لإلعالنلداعمة حسب الجهة ا

 
N الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط 

 وزاراذ الدولة
    

1.528 
 2.724 8.172 19.44 9 تشيي(
 2.635 7.906 18.67 9 الثورة

 1.572 8.166 15.93 27 اجملذوص

 سيةهيئة شتو  اأ

 779. 2.204 3.00 8 البع 
 969. 2.906 3.78 9 تشيي(
 543. 1.329 2.83 6 الثورة

 476. 2.281 3.26 23 اجملذوص

منظذاذ الدول 
الصحة  - )يومتسيف

 العاملية     

 701. 1.982 2.25 8 البع 
 459. 1.215 2.14 7 تشيي(
 730. 1.789 2.00 6 الثورة

 354. 1.621 2.14 21 اجملذوص
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N الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط 

استف ص الصحيوة 
 ذاها

 611. 1.833 3.89 9 البع 
 1.245 3.734 9.22 9 تشيي(
 2.224 6.671 11.00 9 الثورة

 1.027 5.338 8.04 27 اجملذوص

ومجعياذ متسساذ 
)ح ومية وغري 

 ح ومية 

 784. 2.351 3.44 9 البع 
 2.828 6.928 8.00 6 تشيي(
 1.323 3.969 9.67 9 الثورة

 1.037 5.081 6.92 24 اجملذوص

 ANOVA اختبثثثارتثثثيبط املتوسثثثفاذ م تفبيثثثط  إحصثثثا يةو ثثثور فثثثيو  ذاذ قيذثثثة  ولدراسثثثة 
، اســـتطالع الصـــحيفة معنويـــة فـــي كـــل مـــن )وزارات الدولـــةوجـــود فـــروا ذات داللـــة الثثثذح بثثث  

  المنظمـات الدوليـةسـر  و ما يخص المتغيرات )هيئـة شـؤون األفيما أومؤسسات الدولة   ،ذاتها
     35 دول رقه ) .إحصائيةلم يظهر التحليل عالقة ذات قيمة 

 )تشرين، البعث، الثورة(تبعا للصحف  لإلعالنالفروق المعنوية بين الجهة الداعمة  اختبار( 35جدول )
ANOVA 

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 .F Sig المتوسط

 012. 5.306 265.81 2 531.63 ب  اجملذوعاذ وزاراذ الدولة
 698. 367. 2.02 2 4.05 وعاذب  اجملذ سيةهيئة شتو  اأ

 منظذاذ الدول 
 964. 037. 11. 2 21. ب  اجملذوعاذ الصحة العاملية      - )يومتسيف

 008. 5.983 123.26 2 246.52 ب  اجملذوعاذ استف ص الصحيوة ذاها
ومجعياذ )ح ومية متسساذ 

 021. 4.700 91.81 2 183.61 ب  اجملذوعاذ وغري ح ومية 
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الثثذح بثث  علثث  مسثثتو  متغثثري وزاراذ الدولثثة اجتثثاه  Scheffe اختبثثارة اجتثثاه الوثثيو  م تفبيثثط ولدراسثث 
   36 دول رقه )  71661الثورة وتوسط صحيوة مث  71644الويو  لصاحل صحيوة تشيي( وتوسط 

 في جهة وزارات الدولة لتحديد الفروق Scheffe اختبار (36جدول )
 وزارات الدولة

 N Sig =0.05 الصحيفة
1 2 

 
 

 18.67  9 الثورة  9.67 9 البع 
 19.44  9 تشيي(
Sig.  1.000 .973 

ع   عث( كثض  ديثد بثاإل  ، وزارة الثاافةة م( )وزارة ال بية، وزارة الصحةوزاراذ الدول اهتذت 
عذليثاذ  و عث(أا عث( سثري العذليثة التعليذثة يف كثض احملافظثاذ إع متاهث، مث ا تفور يف سري خفتها وأ

  ةغل  مناطط سوريأالتلاي  املستذية والح غفت 
  الوثيو  كامتثت لصثاحل أ Scheffea اختبثارذثا فث  اسثتف ص الصثحيوة ذاهثا فاثد بث  فيمثا أ 

     31 دول )  1622تشيي( مث لصحيوة  77صحيوة الثورة وتوسط 
، صثثثعدهاأ معظثثثهقثثثي اسثثثتف عاها فيذثثثا فثثث  الفوولثثثة بول صثثثحيوة الثثثثورة امليكثثثز اأحااثثثت  
وكامتثت السثباق  يف هثذه  ،الوعاليثاذ الثح  ث  الفوثض تغفية كاملة وشامل  ملعظثه عل  تعذلحي  

  ، البع  التغفية ب  متظرياها )تشيي(
 استطالع الصحيفة ذاتهافي  لتحديد الفروق scheffe اختبار (37جدول )

 استطالع الصحيفة ذاتها
 Paper N Sig =0.05 

1 2 

 

 9.22 9.22 9 تشيي(  3.89 9  البع
 11.00  9 الثورة
Sig.  .063 .712 
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  الوثثثيو  كامتثثثت لصثثثاحل أ Scheffeaظهثثثي يليثثثض أمثثثا وثثثا فثثث  متغثثثري متسسثثثاذ الدولثثثة فاثثثد أ 
     31) دول   1مث لصحيوة تشيي( وتوسط  1661صحيوة الثورة وتوسط 

ومجعيثثاذ متسسثثاذ  إع متثثاذو  اماذإلسثثه اا كبثثري   اا حيثثز  تو هاهثثايف  صثثحيوة الثثثورة خصصثثت 
فيذثثا بينهثثا كاملشثثيوص املشثث ل بثث   ةالثثح كامتثثت تعذثثض علثث  مشثثاري  مشثث ك)ح وميثثة وغثثري ح وميثثة  

بافتتا  ميكز صثديط للفوثض يف رمشثط لثدعه  قامت اجلهتا ومسار حي   SOS اأطوالمجعية قي  
حثثدال اجلاريثثة يف الب ر كذثثا اأ املتضثثيري( متوسثثياا وا تذاعيثثاا  ثثياض الظثثيول الصثثعب  بسثثب  اأطوثثال

 فضثض لث  أعل  توفري بيئة راعذة ومسثاعده للفوثض لتسثاعده علث  بنثاض مسثتابض  اأطوالوركزذ قي  
كثثدذ علثث   ثثيورة أ  مسثثار واأمامتثث  السثثورية قثثد رعذثثت الفوثثض يف تغفيتهثثا و أ إىلأيضثثاا  باإل ثثافة

ورة ملحثة بسثب  الظثيول والثدمار يف هثذا الوقثت ارثار والثذح يشث ض  ثي  اأطوال العذض م( أ ض
  عل  متوسيتهه كثرياا  ييأالذح و الذح شهدت  الب ر 

 
 لتحديد الفروق في جهة  Scheffea اختبار (38)جدول 

 ، مسار، األمانه السورية للتنمية(جمعية قرى األطفال) وجمعيات )حكومية وغير حكومية(مؤسسات 

 وجمعيات )حكومية وغير حكومية مؤسسات  

 N Sig =0.05 يفةالصح
1 2 

 

 3.44 9 البع 
 

 8.00 8.00 6 تشيي(
 9 الثورة

 
9.67 

Sig. 
 

.154 .763 
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 :منية املطروحة يف الصحفاألحقوق الطفل والقضايا : الثامناحملور 

 اأطوثثثثثال ، ثثثثثه هثثثثثذا الاسثثثثثه مثثثثث( الدراسثثثثثة جموعثثثثثة مثثثثث( املتغثثثثثرياذ مشلثثثثثت ) ثثثثثحايا الت نيثثثثثد 
 ،اأطوثثثالاملتثثثضييي( بالنزاعثثثاذ، خفثثثف  اأطوثثثالايثثثة مح ،الضثثثحايا طوثثثالاأ هيثثثضضعثثثارة تإ ، و ال  ئثثث

هثثا يف الصثثحف  ، توزعثثت املتغثثرياذ حسثث  ت يار اإلرهابيثثةمثث( قبثثض اجملذوعثثاذ  اأطوثثالاسثثتهدال 
 املدروسة عل  الش ض التار:

% يف صثثثثحيوة 42% و34كثثثثا  ت يارهثثثا لثثثد  صثثثثحيوة الثثثثورة مثثث( حيثثث   ثثثثحايا الت نيثثثد   
% يف 11ىل إال  ئثثو  فاثثد تثثوزص الت ثثيار  اأطوثثالمثثا أ ،البعثث لثثد  صثثحيوة  %26تشثثيي( بينذثثا 

طوثثال أعثثارة تضهيثثض إمثثا أ، % يف صثثحيوة البعثث 3وفاثثط % يف صثثحيوة الثثثورة 71صثثحيوة تشثثيي( و
% يف صثثثثحيوة 72% لثثثثد  صثثثثحيوة الثثثثثورة و21تشثثثثيي( و% لثثثثد  صثثثثحيوة 67الضثثثثحايا فبلغثثثثت 

يي( % لثد  صثحيوة تشث41كثا  ت يارهثا  اعثاذ املسثلحةالنز باملتثضييي(  اأطوثال، حثول محايثة البع 
فاثثد كامتثثت  اأطوثثالمثثا مثثا فثث  خفثثف أ، البعثث % لثثد  صثثحيوة 75% يف صثحيوة الثثثورة و36و

ومل تسثثث ض صثثثحيوة % يف صثثثحيوة تشثثثيي( 42% وبلغثثثت 51لثثثد  صثثثحيوة الثثثثورة علثثث  النسثثثبة اأ
% يف 51 بنسثثبة اإلرهابيثثةاذ اعثثمثث( قبثثض اجلذ اأطوثثالخثثريا م تنثثاول اسثثتهدال أ، و البعثث  أيثثة حالثثة

  31 ثدول رقثه )  %22البعث  صثحيوة  يف% و 24ة مث تلتهثا صثحيوة تشثيي( بنسثبة صحيوة الثور 
   1وش ض رقه )

فاثثد كامتثثت النسثثبة اأعلثث  لثثد  صثثحيوة  اأمنيثثةوثثا فثث  املوا ثثي  الثثح اع قثثة  ثثا بالاضثثايا  
  31%  ثثثدول رقثثثه ) 21  % يف صثثثحيوة تشثثثيي( ويف صثثثحيوة البعثثث 21 % وبلغثثثت 42الثثثثورة 

   1وش ض رقه )
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 ( يبين نسب توزع القضايا المتعلقة بحقوق الطفل 39جدول )
 والقضايا األمنية المطروحة في الصحف الثالث

 المواضيع
 الثور  تشرين البعث

 نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار
 إشيال حايا الت نيد  )

 لألطواللحة ساجملذوعاذ امل
15 26% 23 40% 20 34% 

 %19 7 %78 28 %3 1 ال  ئو  اأطوال
 %27 22 %61 51 %12 10 الضحايا اأطوالاعارة تضهيض 

 املتضييي(  اأطوالمحاية 
 م( النزاعاذ املسلحة

13 15% 41 48% 31 36% 

بفيياة غري  اأطوالخفف 
 خارج الب ر إىلمشيوع  

0 0% 5 42% 7 58% 

م( قبض  اأطوالال استهد
 اإلرهابيةاجلذاعاذ 

21 20% 25 24% 60 57% 

 ي  ا ع قة  ا موا 
 ةمنيبالاضايا اأ

183 28% 190 29% 272 42% 
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 ( يبين نسب توزع القضايا المتعلقة بحقوق الطفل 8شكل )ال

 والقضايا السياسية المطروحة في الصحف الثالث

 

 الوي ية التاسعة م( في ياذ حبثنا  اختبارعل  النتا ج الساباة م  تذارااعب 
 :الفرضية التاسعة 

للصـحف  يوجد فروا ذات داللة معنوية لحقـوا الطفـل والقضـايا األمنيـة المطروحـة تبعـاً  
  الثور ، لبعث، اتشرين)اليومية 
المطروحـــة فـــي منيـــة لـــدى دراســـة الفـــروا للمحـــور المتعلـــ  بحقـــوا الطفـــل والقضـــايا األ 

ـــين وجـــود منيثثثة اثثثو  الفوثثثض والاضثثثايا اأحبور املتعلثثثط احملثثثفثثثيو  ذاذ رالثثثة معنويثثثة يف  الصـــحف تب
 تت النتا ج عل  الش ض التار: أو  )تشرين، البعث، الثور  املفيوحة يف الصحف اليومية 

 أ  متوسثثثثط عثثثثيأل املثثثثياذ يف و ثثثثدمتا: لألطوثثثثال اجملذوعثثثثاذ املسثثثثلحة إشثثثثيال ) ثثثثحايا الت نيثثثثد  -
  ثثثدول   مثثثية 2622صثثثحيوة الثثثثورة  ويف 2656ويف صثثثحيوة تشثثثيي(  7661صثثثحيوة البعثثث  هثثثو 

   42رقه )
ويف صثثحيوة  2677املثثياذ يف صثثحيوة البعثث  هثثو أ  متوسثثط عثثيأل  و ثثدمتاال  ئثثو :  اأطوثثال -

   42 دول رقه )  مية 2611أما صحيوة الثورة  3677تشيي( 
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 7677  متوسثثط عثثيأل املثثياذ يف صثثحيوة البعثث  هثثو أ و ثثدمتاالضثثحايا:  اأطوثثالعثثارة تضهيثثض إ -
   42 دول رقه )  مية 2644ما يف صحيوة الثورة أ ،5661ويف صحيوة تشيي( 

املثثياذ يف صثثحيوة البعثث  أ  متوسثثط عثثيأل  و ثثدمتاالنزاعثثاذ املسثثلحة: باملتثثضييي(  اأطوثثالمحايثثة  -
   42 دول رقه )  مية 3644صحيوة الثورة يف بينذا  4656ويف صحيوة تشيي(  7644هو 

 أ  متوسثثثثط عثثثثيأل املثثثثياذ يف و ثثثثدمتاخثثثثارج الثثثثب ر:  إىلبفيياثثثثة غثثثثري مشثثثثيوع   اأطوثثثثالخفثثثثف  -
يف حثثثث  مل تسثثثث ض  ييثثثثدة البعثثثث  أيثثثثة  ،مثثثثية 2611ويف صثثثثحيوة الثثثثثورة  2656صثثثثحيوة تشثثثثيي( 

   42 دول رقه ) حالة 
ياذ يف صثثحيوة البعثث  املثث أ  متوسثثط عثثيأل و ثثدمتا: اإلرهابيثثةمثث( قبثثض اجلذاعثثاذ  اأطوثثالاسثثتهدال  -

   42 دول رقه )  مية 6661ويف صحيوة الثورة  ،3673تشيي(  صحيوة ويف ،2633هو 
أ  متوسثثط عثثثيأل املثثياذ يف صثثحيوة البعثث  هثثثو  و ثثدمتا: اأمنيثثةموا ثثي  ا ع قثثة  ثثا بالاضثثثايا  -

   47 دول رقه )  مية 32622الثورة  ما صحيوةأ ،27677ويف صحيوة تشيي(  ،22633
 

  األمنيةتكرار حقوق الطفل والقضايا  ألعدادوصفية  إحصاءات( يبين 41جدول )
 )تشرين، البعث، الثورة(المطروحة في الصحف 

 N الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط 

 إشيال حايا الت نيد )
  لألطوالاجملذوعاذ املسلحة 

    
.53 

 73. 2.19 2.56 9 تشيي(
 1.00 2.99 2.22 9 الثورة

 44. 2.27 2.15 27 اجملذوص

 ال  ئو  اأطوال

 11. 33. 11. 9 البع 
 86. 2.57 3.11 9 تشيي(
 55. 1.64 78. 9 الثورة

 41. 2.15 1.33 27 اجملذوص
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 N الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط 

 الضحايا اأطوالإعارة تضهيض 

 35. 1.05 1.11 9 البع 
 90. 2.69 5.67 9 تشيي(
 75. 2.24 2.44 9 الثورة

 54. 2.81 3.07 27 اجملذوص

املتضييي( م(  اأطوالمحاية 
 النزاعاذ املسلحة

 41. 1.24 1.44 9 البع 
 47. 1.42 4.56 9 تشيي(
 1.60 4.80 3.44 9 الثورة

 61. 3.15 3.15 27 اجملذوص

بفيياة غري  اأطوالخفف 
 خارج الب ر إىلمشيوع  

 00. 00. 00. 9 البع 
 29. 88. 56. 9 تشيي(
 78. 2.33 78. 9 الثورة

 27. 1.42 44. 27 اجملذوص

م( قبض  اأطوالاستهدال 
 اإلرهابيةاجلذاعاذ 

 53. 1.58 2.33 9 البع 
 69. 1.96 3.13 8 تشيي(
 2.38 7.14 6.67 9 الثورة

 92. 4.69 4.08 26 اجملذوص

موا ي  ا ع قة  ا بالاضايا 
 اأمنية

 2.03 6.08 20.33 9 البع 
 3.89 11.66 21.11 9 تشيي(
 5.58 16.73 30.22 9 الثورة

 2.44 12.66 23.89 27 اجملذوص
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 ANOVA اختبــاربــين الصــحف تــم تطبيــ   إحصــائيةولدراســة وجــود فــروا ذات قيمــة 
الضــحايا   األطفــالعــاد  تأهيــل إمــن متغيــر ) لكــل إحصــائيةوجــود فــروا ذات قيمــة الــذي بــين 

ــأ األخــرىي مــن المتغيــرات أظهــر الالجئــون  علــى حــين لــم ت األطفــالو) ــة  ةي فــروا ذات دالل
   47) دول   إحصائية

 المطروحة  األمنيةالفروق المعنوية بين حقوق الطفل والقضايا  اختبار( 41جدول )
 )تشرين، البعث، الثورة( للصحف تبعا  

ANOVA 

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 المتوسط

F Sig. 

 إشيال  حايا الت نيد )
 718. 336. 1.81 2 3.63 ب  اجملذوعاذ لألطوال ذوعاذ املسلحةاجمل

 004. 7.115 22.33 2 44.67 ب  اجملذوعاذ ال  ئو  اأطوال
 000. 11.062 49.37 2 98.74 ب  اجملذوعاذ الضحايا اأطوالاعارة تضهيض 

املتضييي( م(  اأطوالمحاية 
 101. 2.525 22.37 2 44.74 ب  اجملذوعاذ النزاعاذ املسلحة

بفيياة غري  اأطوالخفف 
 508. 696. 1.44 2 2.89 ب  اجملذوعاذ خارج الب ر إىلمشيوع  

م( قبض  اأطوالاستهدال 
 113. 2.401 47.49 2 94.97 ب  اجملذوعاذ اإلرهابيةاجلذاعاذ 

 موا ي  ا ع قة  ا 
 186. 1.803 272.11 2 544.22 ب  اجملذوعاذ اأمنيةبالاضايا 
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تــم تطبيــ   إحصــائيةظهــرا عالقــة ذات قيمــة أولتحديــد جهــة الفــروا فــي المتغيــرين الــذين 
  الوثثيو  كامتثثت لصثثاحل صثثحيوة أ نيالالجئــ األطفــالالــذي بــين علــى مســتوى  Scheffe اختبــار

   42) دول  مث لصحيوة الثورة  ،3677تشيي( وتوسط 
 نيالجئال األطفال لتحديد فروق Scheffea اختبار( 42)جدول 

 األطفال الالجئون

 N Sig =0.05 الصحيفة
1 2 

 

 11. 9 البع 
 

 78. 9 الثورة
 

 9 تشيي(
 

3.11 
Sig. 

 
.730 1.000 

، تعي ثا  يف صثوحاها ال ثثري عث( ظثاهية صحيوة تشيي( وتليها صثحيوة الثثورةكامتت كض م(  
و غثثثري أدامهه بفيياثثثة مباشثثية اسثثتخ إىل  اجملذوعثثاذ املسثثثلحة كامتثثت تعذثثثد أوكيثثثف  اأطوثثالجتنيثثد 

الضثثثوض علثثث  قضثثثية جتنيثثثد  سثثثلفتمباشثثثية كذاثثثاتل  وطهثثثاة ومحثثثال  وسثثثعاة أو أعذثثثال أخثثثي   كذثثثا 
ومثد   اأطوثالومثا  ثذه اأعذثال مث( امتع اسثاذ علث   الوتياذ أغياأل  نسثية أو للثزواج الاسثيح

كامتثثت ار خفثثرية سثثواض  يثثهمثث(  لألطوثثالة ، ومثثا  ثثذه املشثثاركومشثثا  بالغثثةخفثثي  سثثيه  إىلتعي ثثهه 
  ما تعي هه لعنف ها ض سدية و  أو صحية متوسية أو

، الثثثثورة  خصصثثثتا مسثثثاحة هثثثته مثثث( خ  ثثثا بتوصثثثيف )تشثثثيي( مثثث( الصثثثحيوت   كثثث  أذثثثا ك 
يف حالثثثة مضثثثفيبة  اأطوثثثالهثثثتاض خثثثارج الثثثب ر، مبينثثثة باثثثاض ال  ئثثث  يف املخيذثثثاذ  اأطوثثثالحثثثال 

كثثثض ذلثثث  بسثثثب  اسثثثتذيار   وص، وعثثثدم الياثثث  بشثثثض  املسثثثتابضيعثثثامتو  مثثث( الصثثثدمة، واإل هثثثار، واجلثثث
 ال  ئثثث  السثثثوري  اأطوثثثالاآلال مثثث( هثثثتاض ، كذثثثا ووصثثثوت حثثثال الصثثثياص واملثثثتامية علثثث  سثثثورية

لصثثثثثندو  اأمثثثثثه املتحثثثثثدة للفوولثثثثثة،  وفاثثثثثاا  ااسثثثثثتغ لو  اا ثثثثثاليوا هثثثثثو  خفثثثثثي اإلسثثثثثاضة و الثثثثثذي( 
 اليومتيسف  
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  الوثثثيو  كامتثثثت أظهثثثي التحليثثثض أالضثثثحايا فاثثثد  اأطوثثثاليثثثض عثثثارة تضهإذثثثا فثثث  متغثثثري فمثثثا أ 
  43)الثورة   دول  صحيوةلمث  ،مية 5661لصاحل صحيوة تشيي( وتوسط 

 الضحايا األطفالعادة تأهيل لتحديد فروق إ Scheffea اختبار( 43جدول )

 تأهيل األطفال الضحايا

 N Sig =0.05 الصحيفة
1 2 

 

  1.11 9 البع 
  2.44 9 الثورة
 5.67  9 تشيي(
Sig.  .421 1.000 

 فاثثدوا ال مثثنهه قثثد  مئثثاذ اآلأمثث( حيثث   اأطوثثالاعل  معامتثثاة إع متاهثثركثثزذ الصثثحف ب 
باأمثثا  سثثول  اأطوثثالهبثثاضهه وأمهثثاهه بسثثب  النثثزاص الثثذح طثثال أمثثده، وأظهثثيذ أ  تزويثثد هثثتاض 

املسثثتابض الاييثث ، وخصوصثثاا بعثثد اسثثتغ ل ريثثاهه يف  ااسثثتايارفوثثف مثث( معامتثثاهه و يثثدعه إعثثارة 
وجتنيثثثثدهه ومحلهثثثثه السثثثث   بت لثثثثيوهه بالاتثثثثض والثثثثذب  مثثثث( رو  أح  لألطوثثثثال اإلرهابيثثثثةالعصثثثثاباذ 

بسثثثثب   اأطوثثثثالالثثثثذح يصثثثثي  « ياا تذثثثثاعالتبلثثثثد »مثثثثيأل  إىل والثثثثذح أر  يف حاياتثثثث   مبثثثثااة
سثثثي، لاثثثد خلاثثثت ارثثثي  تعي ثثثهه ملشثثثاهدة وفثثثاة أحثثثد ذويهثثثه أو تعي ثثثهه للعنثثثف اجلسثثثدح والنو
  فو   قيذية أخ قية لدر ة التخلي ع( مبارق أساسية يف جمتذ  حمافا

خصوصثثاا، واسثثيذا بعثثد تلثث   اأطوثثالإعثثارة تضهيثثض اجملتذثث  ك ثثض و  إىله  ثث( اليثثوم حبا ثثة كثث 
 ؟لديهه خلات اخلول والالط والعنف جبذي  أش ال و اري  الشيسة الح أييذ يف متووسهه 
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 :حفذات الطابع الرتبوي املطروحة يف الص االقتصادية، وذات الطابع الصحي االقتصادية: القضايا عالتاساحملور 

أســعار المســتلزمات دراســة مجموعــة مــن المتغيــرات ضــمت )شــمل هــذا المحــور مــن ال
 ،نقـص المـواد الغذائيـة للطفـل ،نقص المسـتلزمات المدرسـية ،سعار المواد الغذائيةأ المدرسية،

غذيـة أالمخالفـات التموينيـة المتعلقـة ب ،لألطفـالمن مدارس ونـوادي مخصصـة  تخريب المراف 
 ظهرت الدراسة النتائج التالية: أ  و األطفالب ات الصحيةاالهتمام ،الطفل

% مث 51علث  سعار املستلزماذ املدرسية كامتت النسبة لثد  صثحيوة تشثيي( هثي اأأم( حي   
مثا مث( حيث  عثيأل أسثعار املثوار الغذا يثة جنثد أ  ، أ%74البعث   % بينذثا صثحيوة21صحيوة الثثورة 

ووثا فث  عثيأل متاث  املسثتلزماذ املدرسثثية ، %21% مث صثحيوة الثثورة 13ي( حااثت صثحيوة تشثي 
ويف صثثحيوة البعثث   ،% 21مث يف صثثحيوة الثثثورة بنسثثبة  ،% 62توزعثثت النسثث  يف صثثحيوة تشثثيي( 

% 51علث  يف صثثحيوة تشثثيي( اأمث( حيثث  عثثيأل متاث  املثثوار الغذا يثثة للفوثض كامتثثت النسثثبة ، 72%
مثدارو  فثط مث(امثا عثيأل  ييث  املي أ% يف صحيوة البعث ، 77% يف صحيوة الثورة بينذا بلغت 32و

% يف صثثثحيوة 26% يف صثثثحيوة الثثثثورة و26% يف صثثثحيوة تشثثثيي( مث 41م عثثثيأل مامتسثثثبت   ومتثثثوار  
تشثثثثيي(  صثثثثحيوة % يف41غذيثثثثة كامتثثثثت البعثثثث ، ووثثثثا فثثثث  عثثثثيأل املخالوثثثثاذ التذوينيثثثثة املتعلاثثثثة باأ

 اأطوثثثالالصثثثحي ب ااهتذثثثاممثثثا مثثث( حيثثث  أ ،البعثثث  % يف صثثثحيوة71% يف صثثثحيوة الثثثثورة و33و
 % يف صثثثحيوة22و ،% يف صثثحيوة تشثثثيي(31و ،%47رة علثثث  كامتثثت لثثثد  صثثحيوة الثثثثو النسثثبة اأ

% يف صثثحيوة 32و ،% يف صثثحيوة الثثثورة41فبلغثثت قتصثثارية اااملوا ثثي  غثثري  مثثا مثثا فثث أ ،البعثث 
   1)  ش ض 44   دول رقه )تشيي( % يف صحيوة22مث  ،البع 
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 ، ذات الطابع الصحي االقتصاديةيا ( يبين نسب توزع عرض القضايا المتعلقة بالقضا44جدول )
 ذات الطابع التربوي المطروحة في الصحف االقتصادية

 
 الثور  تشرين البعث

 سبة العرضن التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار القضايا

 %28 25 %58 52 %14 13 املدرسية سعار املستلزماذأ
 %27 7 %73 19 %0 0 سعار املوار الغذا يةأ

 %27 21 %62 48 %10 8 املستلزماذ املدرسية متا 
 %30 8 %59 16 %11 3 للفوض الغذا ية متا  املوار

 %26 19 %47 34 %26 19 لألطوالةصصة  م( مدارو ومتوار   فطاي  يي  امل
 %33 11 %48 16 %18 6 اأطوال غذيةضاملخالواذ التذوينية املتعلاة ب

 %41 61 %39 59 %20 30 اأطوالاذ الصحية بااهتذام
 %49 267 %22 119 %30 164 ااقتصارحموا ي  خارج ااطار 
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 ذات الطابع الصحي،  قتصاديةاال( يبين نسب توزع عرض القضايا المتعلقة بالقضايا 9شكل )ال 

 ذات الطابع التربوي المطروحة في الصحف االقتصادية



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

154 

 الدراسة التحليلية الفصل الرابع 

 في يتنا العاشية  اختبارعل  ما سبط م  ااعتذارب
 : الفرضية العاشر 

 االقتصـاديةذات الطـابع الصـحي،  االقتصـاديةللقضـايا  إحصـائيةيوجد فروا ذات داللة  
 .السورية الثالث ذات الطابع التربوي المطروحة في الصحف

 التالية:  حصائيةالعمليات اإلإجراء ولدراسة هذه الفرضية تم 
ويف  ،7644أ  متوسثط عثيأل املثياذ يف صثحيوة البعث  هثثو  و ثدمتاسثعار املسثتلزماذ املدرسثية: أ -

  45 دول  مية  2611صحيوة الثورة ويف  ،5611صحيوة تشيي( 
ويف صثثحيوة  ،262ملثياذ يف صثحيوة البعث  هثو أ  متوسثط عثثيأل ا و ثدمتاسثعار املثوار الغذا يثة: أ -

  45 دول مية   2611صحيوة الثورة ويف  ،2677تشيي( 
 ويف ،2611هثثو أ  متوسثثط عثثيأل املثثياذ يف صثثحيوة البعثث   متا ثثدو متاثث  املسثثتلزماذ املدرسثثية:  -

  45 دول   مية 2633ويف صحيوة الثورة  ،5633صحيوة تشيي( 
ويف  ،2633املثياذ يف صثثحيوة البعث  هثثو أ  متوسثط عثثيأل  متا ثثدو متاث  املثوار الغذا يثثة للفوثض:  -

  45 دول   مية 2611ويف صحيوة الثورة  ،7611صحيوة تشيي( 
أ  متوسثط عثيأل املثياذ يف صثحيوة  متا ثدو : لألطوثال يي  امليفااذ م( مدارو ومتوارح ةصصثة  -

  45 دول   مية 2677ويف صحيوة الثورة  ،3611ويف صحيوة تشيي(  ،2677البع  هو 
أ  متوسثط عثيأل املثياذ يف صثحيوة البعث   متا ثدو : اأطوثال غذيثةضاملخالوثاذ التذوينيثة املتعلاثة ب -

  45 دول   مية 7622ويف صحيوة الثورة  ،7611ويف صحيوة تشيي(  ،2661هو 
 ،3633أ  متوسثثط عثثيأل املثثياذ يف صثثحيوة البعثث  هثثو  متا ثثدو : اأطوثثالاذ الصثثحية بااهتذامثث -

  45 دول   مية 6611ويف صحيوة الثورة  ،1631ويف صحيوة تشيي( 
أ  متوسثثثثط عثثثثيأل املثثثثياذ يف صثثثثحيوة البعثثثث  هثثثثو  متا ثثثثدو : ااقتصثثثثارحطثثثثار موا ثثثثي  خثثثثارج اإل -

  45 دول   مية 21661ويف صحيوة الثورة  ،73622ويف صحيوة تشيي(  ،71622
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 (البعث ،تشرين ،الثورة) في صحف االقتصاديةالقضايا  توصفية لتكرار  إحصاءات( يبين 45جدول )

 
N الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط 

سعار أ
 املستلزماذ
 املدرسية

    .580 
 1.128 3.383 5.78 9 تشيي(
 1.470 4.410 2.78 9 الثورة

 716. 3.721 3.33 27 اجملذوص

سعار املوار أ
 الغذا ية

 000. 000. 00. 9 البع 
 389. 1.167 2.11 9 تشيي(

 364. 1.093 78. 9 ثورةال
 242. 1.255 96. 27 اجملذوص

املستلزماذ  متا 
 املدرسية

 309. 928. 89. 9 البع 
 1.333 4.000 5.33 9 تشيي(
 2.088 6.265 2.33 9 الثورة

 878. 4.563 2.85 27 اجملذوص

 متا  املوار
 للفوض الغذا ية

 167. 500. 33. 9 البع 
 465. 1.394 1.78 9 تشيي(
 539. 1.616 89. 9 الثورة

 261. 1.359 1.00 27 اجملذوص

فط م( ا يي  املي 
 مدارو ومتوار  

 لألطوالةصصة 

 539. 1.616 2.11 9 البع 
 878. 2.635 3.78 9 تشيي(
 1.317 3.951 2.11 9 الثورة

 557. 2.896 2.67 27 اجملذوص

املخالواذ 
التذوينية املتعلاة 

 اأطوال غذيةضب

 333. 1.000 67. 9  البع
 619. 1.856 1.78 9 تشيي(
 278. 833. 1.22 9 الثورة

 258. 1.340 1.22 27 اجملذوص
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N الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط 

اذ ااهتذام
الصحية 

 اأطوالب

 986. 2.958 3.33 9 البع 
 1.880 5.317 7.38 8 تشيي(
 2.019 6.058 6.78 9 الثورة

 996. 5.078 5.77 26 اجملذوص

موا ي  خارج 
طار اإل

 ااقتصارح

 1.278 3.833 18.22 9 البع 
 3.612 10.837 13.22 9 تشيي(
 5.344 16.031 29.67 9 الثورة

 2.501 12.997 20.37 27 اجملذوص

 
الثثذح بثث   ANOVA اختبثثارتثثيبط مثثاب  الوثثيو  م تفبيثثط  إحصثثا يةولدراسثثة و ثثور ع قثثة  

 سثعار املثوار الغذا يثةأار املسثتلزماذ املدرسثية و سثعضو ور فيو  ذاذ رالة معنوية للذتغرياذ املتعلاثة ب
قثض مث( الاياسثية بينذثا يف املوا ثي  التاليثة أحيث  معنويثة الدالثة  ،ااقتصثارحطثار موا ثي  خثارج اإلو 

ةصصثثة  فثثط مثث( مثثدارو ومتثثوار  ا ييثث  املي للفوثثض و املسثثتلزماذ املدرسثثية ومتاثث  املثثوار الغذا يثثة  متاثث 
ايو ثثثد  اأطوثثثالاذ الصثثثحية بااهتذامثثثو  اأطوثثثال ملتعلاثثثة بضغذيثثثةواملخالوثثثاذ التذوينيثثثة ا لألطوثثثال

   46) دول رقه   فيو  ذاذ رالة معنوية تبعاا للصحف
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 المطروحة  االقتصاديةالفروق المعنوية بين القضايا  اختبار( 46جدول )
 (البعث ،تشرين ،الثورة)للصحف  تبعا  

ANOVA 

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 .F Sig طالمتوس

 034. 3.921 44.33 2 88.67 ب  اجملذوعاذ املدرسية سعار املستلزماذأ
 000. 12.043 10.26 2 20.52 ب  اجملذوعاذ سعار املوار الغذا يةأ

 106. 2.473 46.26 2 92.52 ب  اجملذوعاذ املستلزماذ املدرسية متا 
 070. 2.983 4.78 2 9.56 ب  اجملذوعاذ متا  املوار الغذا ية للفوض

 فط م( مدارو ومتوار  ا يي  املي 
 385. 993. 8.33 2 16.67 ب  اجملذوعاذ لألطوالةصصة 

 املخالواذ التذوينية املتعلاة 
 218. 1.622 2.78 2 5.56 ب  اجملذوعاذ اأطوال غذيةضب

 204. 1.704 41.59 2 83.18 ب  اجملذوعاذ اأطوالاذ الصحية بااهتذام
 016. 4.931 639.59 2 1279.19 ب  اجملذوعاذ ااقتصارحاطار موا ي  خارج ا

 
سثثثثعار أالثثثثذح بثثثث  علثثثث  مسثثثثتو   Scheffe اختبثثثثارولتحديثثثثد  هثثثثة الوثثثثيو  املبينثثثثة م تفبيثثثثط  

صثثثحيوة مث ل ،5611  الوثثيو  كامتثثثت لصثثثاحل صثثحيوة تشثثثيي( حيثث  املتوسثثثط أاملسثثتلزماذ املدرسثثثية 
الصثثحف تتحثثدل عثث( تثثضيري اأزمثثة اراليثثة بارتوثثاص  يف هثثذه ع متثثاذ، حيثث  كامتثثت اإل2611الثثثورة 

سثثثعار املسثثثتلزماذ املدرسثثثة، وعثثث( الع قثثثة بثثث  البثثثا   واملسثثثتهل  وعثثث( غيثثثا  أ اأسثثثعار، وخصوصثثثاا 
ارذثث ذ الثثح كامتثثت  إىل  هنثثا كامتثثت تتفثثي أ إىل، باإل ثثافة سثثوا اليقابثثة املسثثتذية علثث  احملثث ذ واأ

يصثثال وتسثثليه املسثثتلزماذ التعليذيثثة نظذثثاذ روليثثة وغريهثثا إلتاثثوم يذثثا متسسثثاذ الدولثثة ووزاراهثثا وم
    ل ض طوض
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 سعار المستلزمات المدرسيةأفي مجال  لتحديد الفروق Scheffe اختبار( 47)جدول 

 سعار المستلزمات المدرسيةأ
Scheffea 

 N Sig =0.05 الصحيفة
1 2 

 

 1.44 9 البع 
 2.78 2.78 9 الثورة 

 9 تشيي(
 

5.78 
Sig. 

 
.706 .188 

 

  الوثثيو  هنثثثا كامتثثت لصثثثاحل صثثثحيوة أسثثثعار املثثوار الغذا يثثثة فاثثثد بثث  التحليثثثض أمثثا وثثثا فثث  أ 
     41) دول   2611مث صحيوة الثورة  ،2677تشيي( 

 

 المواد الغذائيةسعار أفي مجال  لتحديد الفروق Scheffe اختبار( 48)جدول 

 سعار المواد الغذائيةأ
Scheffea 

 N Sig =0.05 ةالصحيف
1 2 

 

  00. 9 البع 
  78. 9 الثورة
 2.11  9 تشيي(
Sig.  .223 1.000 

 

رتوثاص الشثديد بضسثعار اا يف هذا احملور كامتت حثول ع متاذغلبية العظذ  م( اإل  اأإحي   
كيثز كثا  ال   الثدخض احملثدور، وخصوصثاا  حصثب  يوثو  رخثض املثواط( السثورح ذأاملوار الغذا يثة الثذح 

  لألطوالواملوار الغذا ية الضيورية  ،الي   اأطوالحلي  سعار أعل  
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فاثد بث  التحليثض أ  الوثيو  كامتثت لصثثاحل  ااقتصثثارحطثار وثا فث  املوا ثي  خثارج اإل خثرياا أ 
  41) دول   71622مث صحيوة البع  وتوسط  21661صحيوة الثورة وتوسط 

 االقتصاديطار مواضيع خارج اإلفي مجال  لتحديد الفروق Scheffe اختبار( 49)جدول 

 االقتصاديطار مواضيع خارج اإل
Scheffea 

 N Sig =0.05 الصحيفة
1 2 

 

  13.22 9 تشيي(
 18.22 18.22 9 البع 
 29.67  9 الثورة
Sig.  .653 .125 

 

  :والرتبوية املطروحة يف الصحف ةياالجتماع: حقوق الطفل والقضايا العاشراحملور 

التسثثثثثي   ،املعثثثثثاق  اأطوثثثثثاليف هثثثثثذا احملثثثثثور م تنثثثثثاول جمذوعثثثثثة مثثثثث( الناثثثثثاط مشلثثثثثت )حاثثثثثو   
حثثط الفوثض يف وقثت الوثيا  ومزاولثثة  ،اأطوثالالعنثثف املو ث   ثد  ،اأطوثالالتشثير وعذالثة  ،املدرسثي

اجلنسثثثي  بينثثت رراسثثتنا تثثوزص ت يارهثثثا يف الصثثحف السثثورية املدروسثثثة  ااسثثتغ ل ،لعثثا  والثاافثثةاأ
 ل  الش ض التار: ع

مث تلتهثثا  ،%44ت متسثبة العثيأل لثد  صثحيوة تشثيي( املعثاق  بلغث اأطوثالوثا فث  حاثو   
كامتثت متسثبة العثيأل اأعلث  للتسثي  املدرسثي يف و %، 71مث صثحيوة البعث   ،%31ة الثورة صحيو

% يف صثثحيوة البعثث ، وثثا فثث  التشثثير 74و ،% يف صثثحيوة الثثثورة26مث  ،%62صثثحيوة تشثثيي( 
 ،% يف صثثثثثحيوة الثثثثثثورة 22و ،% يف صثثثثثحيوة تشثثثثثيي(66 بلغثثثثثت متسثثثثثبة الت ثثثثثيار اأطوثثثثثالة لثثثثثوعذا

% يف صثثثثحيوة  41متسثثثثبة  اأطوثثثثال، بلثثثثغ عثثثثيأل العنثثثثف املو ثثثث   ثثثثد البعثثثث  % يف صثثثثحيوة74و
، أمثثثا مثثث( حيثثث  حثثثط الفوثثثض يف البعثثث % يف صثثثحيوة 71و ،% يف صثثثحيوة الثثثثورة35مث  ،ي(تشثثثي 

% 32و ،% يف صثحيوة الثثثورة21و ،%42بنسثبة  عث  عي ثت يف صثحيوة تشثيي(للوثيا  واالوقثت 
 إىل صثثحيوة تشثثيي( بنسثثبة وصثثلت يف لألطوثثالاجلنسثثي  ااسثثتغ ل، وبلثثغ ت ثثيار البعثث يف صثثحيوة 
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املوا ثثثثثي  الثثثثثح ا ع قثثثثثة  ثثثثثا  أمثثثثثا ،% يف صثثثثثحيوة البعثثثثث 1و ،% يف صثثثثثحيوة الثثثثثثورة32و ،67%
ويف صثحيوة البعث   ،%46يوة الثورة وال بوية فاد بلغت متسبة ت يارها يف صح ةياا تذاعبالاضايا 

  72وش ض  52%   دول 25ويف صحيوة تشيي( كامتت  ،21%
 والتربوية المطروحة في الصحف ةياالجتماع( يبين نسب توزع حقوق الطفل والقضايا 51جدول )

 الثور  تشرين البعث 

 نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار 
املعاق  )ذوح  اأطوالحاو  

 %39 38 %44 43 %17 17  اصةااحتيا اذ اخل

 %26 13 %60 30 %14 7 التسي  املدرسي
 %20 15 %66 49 %14 10 اأطوالالتشير وعذالة 

 %35 32 %48 44 %17 16 اأطوالالعنف املو    د 
حط الفوض يف وقت الويا  

 %28 30 %42 44 %30 32 ومزاولة االعا  والثاافة

 %30 7 %61 14 %9 2 لألطوالاجلنسي  غ لااست
موا ي  ا ع قة  ا بالاضايا 

 %46 250 %25 139 %29 159 وال بوية ةياا تذاع
 

 
 والتربوية المطروحة في الصحف ةياالجتماعيبين نسب توزع حقوق الطفل والقضايا  (11)شكل ال
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   ارارية عشيالوي ية  اختبارعل  متتا  نا يف هذا احملور م  ااعتذارب
 :الفرضية الحادية عشر 

 ةيـاالجتماعللقضـايا المتعلقـة بحقـوا الطفـل والقضـايا  إحصـائيةيوجد فـروا ذات داللـة  
 . البعث ،الثور  ،تشرين) صحفلوالتربوية تبعاً ل

ـــدى دراســـة الفـــروا المتعلقـــة بمحـــور حقـــوا الطفـــل والقضـــايا   ـــاالجتماعول ـــة  ةي والتربوي
تثثت النتثثا ج علثث  أو  ،ذاذ رالثثة معنويثثة يف هثثذا احملثثور وجــود فــروا المطروحــة فــي الصــحف تبــين

 الش ض التار:
أ  متوسثثثط عثثثيأل املثثثياذ يف  و ثثثدمتا:  اصثثثةاملعثثثاق  )ذوح ااحتيا ثثثاذ اخل اأطوثثثالحاثثثو   

 57 دول   مية 4622صحيوة الثورة  يفو  ،4611صحيوة تشيي(  ويف ،7611صحيوة البع  هو 
ويف  ،2611توسثثثثثط عثثثثيأل املثثثثثياذ يف صثثثثثحيوة البعثثثثث  هثثثثثو أ  م و ثثثثثدمتاالتسثثثثي  املدرسثثثثثي:  

 57 دول   مية 7644صحيوة الثورة يف و  ،3633صحيوة تشيي( 
ويف  ،7677أ  متوسثط عثيأل املثياذ يف صثحيوة البعث  هثو  متا ثدو : اأطوالالتشير وعذالة  

 57 دول   مية 7661صحيوة الثورة  يفو  ،5644صحيوة تشيي( 
 ،7611أ  متوسثط عثيأل املثياذ يف صثحيوة البعث  هثو  متاد ثو : اأطوثالالعنف املو    ثد  

 57 دول   مية 3656صحيوة الثورة يف و  ،4611ويف صحيوة تشيي( 
أ  متوسثثثط عثثثيأل املثثثياذ يف  متا ثثثدو لعثثثا  والثاافثثثة: حثثثط الفوثثثض يف وقثثثت الوثثثيا  ومزاولثثثة اأ 

 57 دول   مية 3633وصحيوة الثورة  ،4611ويف صحيوة تشيي(  ،3656صحيوة البع  هو 
 ،2622أ  متوسط عيأل املياذ يف صثحيوة البعث  هثو  متا دو : لألطوالاجلنسي  ااستغ ل 

 57 دول   مية 2611صحيوة الثورة يف و  ،7656صحيوة تشيي(  ويف
أ  متوسثط عثيأل املثياذ يف صثحيوة  متا دو وال بوية:  ةياا تذاعموا ي  ا ع قة  ا بالاضايا  

 57 دول   مية 21611صحيوة الثورة يف و  ،75644ويف صحيوة تشيي(  ،71661البع  هو 
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والتربوية المطروحة  ةياالجتماعحقوق الطفل والقضايا  توصفية لتكرار  إحصاءات( يبين 51جدول )  
(البعث ،تشرين ،الثورة)في الصحف   

 N الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط 

 اأطوالحاو  
املعاق  )ذوح 

  اصةااحتيا اذ اخل

    
.45 

 74. 2.22 4.78 9 تشيي(
 94. 2.82 4.22 9 الثورة

 48. 2.48 3.63 27 اجملذوص

 التسي  املدرسي

 28. 83. 78. 9 البع 
 1.05 3.16 3.33 9 تشيي(
 1.00 3.00 1.44 9 الثورة

 52. 2.70 1.85 27 اجملذوص

التشير وعذالة 
 اأطوال

 42. 1.27 1.11 9 البع 
 60. 1.81 5.44 9 تشيي(
 47. 1.41 1.67 9 الثورة

 47. 2.44 2.74 27 اجملذوص

العنف املو    د 
 اأطوال

 43. 1.30 1.78 9 البع 
 93. 2.80 4.89 9 تشيي(
 56. 1.67 3.56 9 الثورة

 45. 2.34 3.41 27 اجملذوص

الفوض يف وقت  حط
لعا  الويا  ومزاولة اأ

 والثاافة

 78. 2.35 3.56 9 البع 
 1.03 3.10 4.89 9 تشيي(
 83. 2.50 3.33 9 الثورة

 51. 2.66 3.93 27 اجملذوص
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 N الخطأ في االنحرا  االنحرا  المعياري المتوسط 

اجلنسي  ااستغ ل
 لألطوال

 22. 67. 22. 9 البع 
 50. 1.51 1.56 9 تشيي(
 36. 1.09 78. 9 الثورة

 24. 1.23 85. 27 اجملذوص

موا ي  ا ع قة  ا 
 ةياا تذاعبالاضايا 

 وال بوية

 1.76 5.27 17.67 9 البع 
 3.93 11.79 15.44 9 تشيي(
 4.33 12.98 27.78 9 الثورة

 2.22 11.54 20.30 27 اجملذوص

 
 ANOVAتيبط الويو  املدروسثة م تفبيثط يليثض  إحصا يةولدراسة و ور ع قة ذاذ قيذة  

حقــوا  ،طفـالاألالـذي بـين وجـود فــروا ذات داللـة معنويـة فــي النقـاط التاليـة )التشــرد وعمالـة 
ــــاقين )ذوي االحتياجــــات الخاصــــة األطفــــال ــــف الموجــــه ضــــد ،  المع ــــالالعن مواضــــيع ، األطف

حيــث حققــت معنويــة الداللــة الحســابية قيمــة أقــل  والتربويــة  ةيــاالجتماععالقــة لهــا بالقضــايا  ال
فـل فـي النقـاط التاليـة )حـ  الط إحصـائيةبينما لم يظهر التحليـل فروقـاً ذات قيمـة  ،من القياسية

التســر  المدرســي  ، لألطفـالالجنســي  االســتغالل، لعــا  والثقافـةفـي وقــت الفـراز ومزاولــة األ
  52   دول 0,05أكبر من القياسية  ن معنوية الداللة الحسابية كانتأحيث 
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 والتربوية  ةياالجتماعالفروق المعنوية بين حقوق الطفل والقضايا  اختبار( 52جدول )
 رة، تشرين، البعث()الثو المطروحة في الصحف 

ANOVA 

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 .F Sig المتوسط

املعثثثاق  )ذوح  اأطوثثثالحاثثثو  
 025. 4.301 21.15 2 42.30 ب  اجملذوعاذ  اصةااحتيا اذ اخل

 112. 2.406 15.81 2 31.63 ب  اجملذوعاذ التسي  املدرسي
 000. 21.790 50.04 2 100.07 ب  اجملذوعاذ اأطوالالتشير وعذالة 

 012. 5.333 21.93 2 43.85 ب  اجملذوعاذ اأطوالالعنف املو    د 
حثثثثثثثط الفوثثثثثثثض يف وقثثثثثثثت الوثثثثثثثيا  

 422. 894. 6.37 2 12.74 ب  اجملذوعاذ لعا  والثاافةومزاولة اأ

 064. 3.092 4.04 2 8.07 ب  اجملذوعاذ لألطوالاجلنسي  ااستغ ل
بالاضثثثايا موا ثثثي  ا ع قثثثة  ثثثا 

 047. 3.481 388.93 2 777.85 ب  اجملذوعاذ وال بوية ةياا تذاع

  أ الثذح أظهثي Scheffeجهة الفروا المبينة بالتحليل الساب  تـم تطبيـ  تحليـل ولتحديد  
مث صثثحيوة  ،4611املعثثاق  كامتثثت لصثثاحل صثثحيوة تشثثيي( وتوسثثط  اأطوثثالالوثثيو  يف حالثثة حاثثو  

  53 دول   4622الثورة 
 حقوق األطفال المعاقينفي مجال  لتحديد الفروق Scheffe اختبار( 53)جدول 

 المعاقين )ذوي االحتياجات الحاصة  األطفالحقوا 
Scheffea 

 N Sig =0.05 الصحيفة
1 2 

 

 4.22 4.22 9 الثورة  1.89 9 البع 
 4.78  9 تشيي(
Sig.  .104 .869 
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  الوثثثيو  كامتثثثت لصثثثاحل صثثثحيوة أ اأطوثثثالير وعذالثثثة كذثثثا بثثث  التحليثثثض علثثث  مسثثثتو  التشثثث 
  54 دول   7661مث صحيوة الثورة  ،5644تشيي( 

 التشرد وعمالة األطفالفي مجال  لتحديد الفروق scheffe اختبار( 54)جدول 

 األطفالالتشرد وعمالة 
Scheffea 

 N Sig =0.05 الصحيفة
1 2 

 

 1.11 9 البع 
 1.67 9 الثورة 
 9 (تشيي 

 
5.44 

Sig. 
 

.742 1.000 
 

  الوثيو  كامتثت لصثاحل صثحيوة أ اأطوثالظهي التحليض يف جمال العنثف املو ث   ثد أيف ح   
 55 دول   3656ورة مث لصاحل صحيوة الث ،4611تشيي( 

 العنف الموجه ضد األطفالفي مجال  لتحديد الفروق Scheffe اختبار( 55)جدول 

 األطفالالعنف الموجه ضد 
Scheffea 

 N Sig =0.05 الصحيفة
1 2 

 

 1.78 9 البع 
 

 3.56 3.56 9 الثورة
 9 تشيي(

 
4.89 

Sig. 
 

.199 .392 
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 عشر: عرض القضايا حسب الشهر: احلادياحملور 

 عل  كض ماسبط م( حماور سنخت  في يتنا الثامتية عشي   ااعتذارب 
 :الفرضية الثانية عشر 

 ،التعليميـــة والتربويــــة ،فـــي طــــرح القضـــايا )الصــــحية إحصــــائيةيوجـــد فــــروا ذات داللـــة  
   تبعاً للشهر.االقتصادية، رياضية، الةياالجتماع، ذات طابع نفسي، دبيةالفنية واألاألمنية، 

)الصـــحية، التعليميـــة والتربويـــة، م تاصثثي في ثثثية و ثثثور فثثيو  ذاذ رالثثثة معنويثثثة يف طثثي  الاضثثثايا  
 تبعاا للشهي   االقتصادية، الرياضية، ةياالجتماعت طابع نفسي، األمنية، الفنية واألدبية، ذا

للشثهي وحصثلنا علث   جيار الويو  يف طي  الاضايا تبعاا إل  ANOVAالتباي( ) اختبارإ ياض ب 
 النتا ج التالية:

والرياضــية  ةيــاالجتماعفــي القضــايا الصــحية والقضــايا  إحصــائيةذات داللــة  اً وجــدنا فروقــ 
علــى التــوالي وهــي قــيم أصــغر مــن  sig=0.24/0.02/0.042لــة القيــاس حســب الشــهر حيــث دا

 56   دول فروقاً ذات داللة معنوية األخرىبينما لم تظهر القضايا  القياسية.
 نوفا/أ اختبارللشهر/ في القضايا المطروحة تبعا   حصائية( يبين داالت الفروق اإل56جدول )

ANOVA 

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 .F Sig متوسطال

 024. 2.078 680. 11 7.485 ب  اجملذوعاذ قضايا صحية
 302. 1.179 1.139 11 12.532 ب  اجملذوعاذ قضايا تعليذية وتيبوية

 529. 915. 180. 11 1.978 ب  اجملذوعاذ أمنيةقضايا 
 779. 654. 157. 11 1.723 ب  اجملذوعاذ قضايا فنية وأربية

 758. 674. 059. 11 644. ب  اجملذوعاذ قضايا ذاذ طاب  متوسي
 025. 2.070 488. 11 5.373 ب  اجملذوعاذ قضايا ا تذاعية

 042. 2.178 451. 9 4.060 ب  اجملذوعاذ ريا ية قضايا
 777. 618. 431. 9 3.877 ب  اجملذوعاذ قضايا اقتصارية
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يف الاضثايا الصثحية الوثيو  يف والثذح بث   Scheffea اختبثارإ ثياض ولتحديد اجتاه الوثيو  م  
يف  و ثثثدمتاوال بويثثثة  ةيثثاا تذاعمثثثا يف حالثثة الاضثثثايا أ ،77ث مث الشثثهي التاسثثث  مث الثث 72حالثثة الشثثثهي 

 ةيثاا تذاعويف الاضثايا  ،اامتحامتثاذوقثاذ أو أالشهي التاس  واخلامت وهذا عا د افتتثا  املثدارو 
 51  دول  77مث الشهي  3مث الشهي  72يف الشهي  و دمتا

 
 (دبيةالفنية واأل، التعليمية والتربوية ،الصحية)جهة الفروق للقضايا  اختبار( 57) جدول

 قضايا اجتماعية قضايا تعليمية وتربوية قضايا صحية
Scheffea,b Scheffea,b Scheffea,b 

 N Sig =0.05 الشهر N Sig =0.05 الشهر N Sig =0.05 الشهر
1 1 1 

2 12 1.00 1 18 1.22 6 14 1.00 
7 6 1.00 2 18 1.22 7 19 1.05 
5 21 1.14 6 36 1.28 10 18 1.11 
6 21 1.14 4 12 1.33 9 17 1.12 
8 7 1.14 12 14 1.36 2 14 1.14 
1 12 1.17 10 25 1.36 4 17 1.18 
4 12 1.17 7 18 1.39 5 14 1.29 
3 30 1.23 3 22 1.41 1 14 1.36 

10 10 1.50 8 13 1.54 8 11 1.36 
11 24 1.54 11 21 1.57 11 23 1.39 
9 9 1.56 5 36 1.69 3 16 1.50 

12 18 1.61 9 25 1.96 12 13 1.54 
Sig. 

 
.806 Sig. 

 
.909 Sig. 

 
.587 
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وحصثثلنا  تــم دراســة الداللــة المعنويــة لعــرض القضــايا المطروحــة فــي الصــحف الــثالث معــاً  
   :عل  النتا ج التالية
 مستوى الداللة المعنوية للقضايا المطروحة في الصحف الثالث اختبار( 58جدول )

 T  درجة
 الحرية

معنوية 
 الداللة

 االختال 
 النتيجة في المتوسط

     
 يو د رالة معنوية

 يو د رالة معنوية 13.185 000. 26 9.644 قضايا غري مباشية
 يو د رالة معنوية 10.148 000. 26 8.308 الاضايا السلبية

 يو د رالة معنوية 25.556 000. 26 12.452 اإلجيابيةضايا الا
 يو د رالة معنوية 1.185 001. 26 3.554 صوحة كاملة
 يو د رالة معنوية 6.741 000. 26 8.581 متصف صوحة
 يو د رالة معنوية 16.852 000. 26 15.125 رب  صوحة
 يو د رالة معنوية 5.037 002. 26 3.506 خ  عيي 

 يو د رالة معنوية 3.375 000. 23 5.326 م( خ  ثيأك
 يو د رالة معنوية 7.519 000. 26 7.329 العاطوية
 يو د رالة معنوية 20.778 000. 26 10.527 العا متية
 يو د رالة معنوية 2.773 000. 21 4.280 غري مب 
 يو د رالة معنوية 16.704 000. 26 9.237 العاصذة
 يو د رالة معنوية 13.259 000. 26 9.306 حمافظاذ

 ا يو د رالة معنوية 579. 134. 18 1.568 عيبية
 ا يو د رالة معنوية 278.- 135. 17 1.567- عاملية

 يو د رالة معنوية 4.895 000. 18 5.336 غري مب 
 يو د رالة معنوية 8.296 000. 26 8.917 حأماال ر 

 يو د رالة معنوية 14.444 000. 26 10.277 يايط صحوي
 يو د رالة معنوية 1.667 009. 20 2.901 حدي  صحوي

 يو د رالة معنوية 6.111 000. 26 6.531 خ  صحوي



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

169 

 الدراسة التحليلية الفصل الرابع 

 T  درجة
 الحرية

معنوية 
 الداللة

 االختال 
 النتيجة في المتوسط

 ا يو د رالة معنوية 1.095 097. 20 1.743 قصة خ ية
 يو د رالة معنوية 1.750 000. 19 4.489 صورة

 رالة معنويةيو د  14.926 000. 26 9.497 وزاراذ الدولة
 يو د رالة معنوية 2.261 000. 22 4.754 سيةهيئة شتو  اأ

منظذاذ الدول )يومتسيف  
 يو د رالة معنوية 1.143 004. 20 3.230 الصحة العاملية     

 يو د رالة معنوية 7.037 000. 26 6.850 استف ص الصحيوة ذاها
ومجعياذ )ح ومية متسساذ 

 يو د رالة معنوية 5.917 000. 23 5.704 وغري ح ومية 

 يو د رالة معنوية 3.941 000. 16 4.497 غري مب 
 إشيال حايا الت نيد  )

 يو د رالة معنوية 1.148 014. 26 2.634 لألطوالاجملذوعاذ املسحلة 

 ا يو د رالة معنوية 333. 427. 26 806. ال  ئو  اأطوال
 يو د رالة معنوية 2.074 001. 26 3.830 الضحايا اأطوالاعارة تضهيض 

املتضييي( م(  اأطوالمحاية 
 يو د رالة معنوية 2.148 002. 26 3.547 النزاعاذ املسلحة

بفيياة غري  اأطوالخفف 
 يو د رالة معنوية 556.- 053. 26 2.028- خارج الب ر إىلمشيوع  

م( قبض  اأطوالاستهدال 
 يو د رالة معنوية 3.077 003. 25 3.345 اإلرهابيةاجلذاعاذ 

موا ي  ا ع قة  ا بالاضايا 
 يو د رالة معنوية 22.889 000. 26 9.395 السياسية

 يو د رالة معنوية 2.333 003. 26 3.258 املدرسية سعار املستلزماذأ
 ايو د رالة معنوية 037.- 879. 26 153.- سعار املوار الغذا يةأ

 يو د رالة معنوية 1.852 045. 26 2.109 ةاملستلزماذ املدرسي متا 
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 T  درجة
 الحرية

معنوية 
 الداللة

 االختال 
 النتيجة في المتوسط

 ا يو د رالة معنوية 000. 990. 26 000. الغذا ية للفوض متا  املوار
 م( مدارو ومتوار   طفا  املي  يي

 يو د رالة معنوية 1.667 006. 26 2.991 لألطوالةصصة 

املخالواذ التذوينية املتعلاة 
 و د رالة معنويةا ي 222. 397. 26 862. اأطوال غذيةضب

 يو د رالة معنوية 4.769 000. 25 4.789 اأطوالاذ الصحية بااهتذام
 يو د رالة معنوية 19.370 000. 26 7.744 ااقتصارحطار موا ي  خارج اإل

املعاق  )ذوح  اأطوالحاو  
 يو د رالة معنوية 2.630 000. 26 5.503 اصة ااحتيا اذ اخل

 ا يو د رالة معنوية 852. 113. 26 1.640 التسي  املدرسي
 يو د رالة معنوية 1.741 001. 26 3.702 اأطوالالتشير وعذالة 

 يو د رالة معنوية 2.407 000. 26 5.343 اأطوالالعنف املو    د 
حط الفوض يف وقت الويا  

 يو د رالة معنوية 2.926 000. 26 5.717 ومزاولة االعا  والثاافة

 ا يو د رالة معنوية 148.- 537. 26 625.- لألطوالاجلنسي  لااستغ 
موا ي  ا ع قة  ا بالاضايا 

 يو د رالة معنوية 19.296 000. 26 8.692 وال بوية ةياا تذاع

 
معظثثثه الاضثثثايا  ثثثا رالثثثة معنويثثثة يف عي ثثثها  ثثثذ( الصثثثثحف تبثثث  أ  السثثثابط اجلثثثدول مثثث(  

 ااسثتغ لماعثدا اجملثااذ التاليثة ) 2625ابية أصثغي مث( الاياسثية الث ل حي  معنوية الدالثة ارسث
ال  ئثثثو ، العثثثثيأل يف  اأطوثثثثال، اأطوثثثال غذيثثثةض، املخالوثثثثاذ التذوينيثثثة املتعلاثثثثة بلألطوثثثالاجلنسثثثي 

كثثث  مثثث( أمعنويثثثة الدالثثثة كامتثثثت سثثثعار املثثثوار الغذا يثثثة، التسثثثي  املدرسثثثي   أعامليثثثة، صثثثحف عيبيثثثة و 
  لة معنوية يف عي هاح ايو د راأالاياسية 
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 العملية:  حصائيةنتائج الدراسة امليدانية اإل

 :الفرضية األولى 
 ب  الاضايا الح    الفوولة باخت ل الصحف املدروسة  إحصا يةيو د فيو  ذاذ رالة  -
بثثثث  الاضثثثثايا الثثثثح  ثثثث  الفوولثثثثة  إحصثثثثا يةمتابثثثثض الوي ثثثثية البديلثثثثة يو ثثثثد فثثثثيو  ذاذ رالثثثثة  -

 باخت ل الصحف املدروسة   ةياا تذاعصحية وال بوية التعليذية والاضايا ا الالاضاي)
الثح اقتصثارية   ،ريا ثية ،قضثايا أمنيثة، فنيثة وأربيثة، ذاذ طثاب  متوسثيأما املتغرياذ املتعلاة بثث ) -

    إحصا يةيو د فيو  ذاذ رالة  ا    الفوولة
 :الفرضية الثانية 

 باشية تبعاا للصحف السورية املطي  الاضايا املباشية وغري  يو د فيو  ذاذ رالة معنوية يف -
 متابض الوي ية )يو د فيو  ذاذ رالة معنوية يف طي  الاضايا املباشية تبعاا للصحف قيد الدراسة   -
 ايو د فيو  ذاذ رالة معنوية يف طي  الاضايا غري املباشية تبعاا للصحف قيد الدراسة  -

  :الفرضية الثالثة 
خثث ل فثث ة الدراسثثة  اإلجيابيثثةبثث  متغثثرياذ الاضثثايا السثثلبية و  إحصثثا ية ثثد فثثيو  ذاذ رالثثة يو  -

 للصحف املدروسة   تبعاا 
ا يو ثثد فثثيو  ذاذ رالثثة معنويثثة يف طثثي  الاضثثايا السثثلبية تبعثثاا للصثثحف قيثثد الدراسثثة  متابثثض  -

 للصحف قيد الدراسة  تبعاا  اإلجيابيةالبديلة يو د فيو  ذاذ رالة معنوية يف طي  الاضايا 
 :الفرضية الرابعة 

 لإلعثث  الفوولثثة وفثثط املسثثاحة املخصصثثة  يو ثثد فثثيو  ذاذ رالثثة معنويثثة فيذثثا فثث  قضثثايا -
 باخت ل الصحف السورية قيد الدراسة  

 اإلع متيثثثةيو ثثثد فثثثيو  ذاذ رالثثثة معنويثثثة بثثث  الصثثثحف مثثث( حيثثث  احملثثثور املتعلثثثط باملسثثثاحة  -
 املخصصة 
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 ة:الفرضية الخامس 
اإلقناعيثثة املسثثتخدمة يف  ااسثثتذااذ يو ثثد فثثيو  ذاذ رالثثة معنويثثة يف طثثي  الاضثثايا املتعلاثثة -

 اإلع   ع( الاضايا الح    الفوض يف الصحف السورية اليومية )تشيي(، البع ، الثورة 
القضــايا العقالنيــة و يوجــد فــروا ذات داللــة معنويــة بــين الصــحف مــن حيــث القضــايا العاطفيــة -

  ا  إحصا يةقبلنا فيها في ية العدم بعدم و ور رالة  اأخي  ااستذااذبينذا  ،طفا
 :الفرضية السادسة 

و ثثور فثثيو  ذاذ رالثثة معنويثثة لثثورور املنفاثثة اجلغيافيثثة تبعثثا  إحصثثا يةيو ثثد فثثيو  ذاذ رالثثة  -
 للصحيوة وخاصة يف العاصذة و العاملية والعيبية

لثثثورور املنفاثثثة اجلغيافيثثثة تبعثثثاا للصثثثحيوة وخاصثثثة يف العاصثثثذة و ثثثور فثثثيو  ذاذ رالثثثة معنويثثثة  -
 والعاملية والعيبية 

  :الفرضية السابعة 
الثثثنذط املسثثثتخدم )ماثثثال رأح، ايا الفوولثثثة و يو ثثثد فثثثيو  ذاذ رالثثثة معنويثثثة فيذثثثا فثثث  قضثثث -

 يايط صحوي، حدي  صحوي، خ  صحوي، قصة خ ية، صورة  يف الصحف السورية 
للوثثيو  مثثاب  املتوسثثفاذ يف حالثثة التحايثثط الصثثحوي يف حثث  مل  إحصثثا ية ع قثثة ذاذ قيذثثة -

  إحصا يةح قيذة أ اأخي تظهي الدااذ 
 :الفرضية الثامنة 

أو املعلنثثة عنثث   لإلعثث  يو ثد فثثيو  ذاذ رالثثة معنويثثة لاضثثايا الفوولثثة حسث  اجلهثثة الداعذثثة  -
 تبعا للصحف )الثورة، تشيي(، البع  

يوة ذاهثثثا، اذ رالثثثة معنويثثثة يف كثثثض مثثث( )وزاراذ الدولثثثة، اسثثثتف ص الصثثثحبثثث  و ثثثور فثثثيو  ذ -
هيئثثثثة شثثثثتو  ذثثثثا فثثثث  املتغثثثثرياذ )في  أمثثثثا «ح وميثثثثة وغثثثثري ح وميثثثثة»ومجعيثثثثاذ ومتسسثثثاذ 

  إحصا يةسية واملنظذاذ الدولية  مل يظهي التحليض ع قة ذاذ قيذة اأ
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 :الفرضية التاسعة 
لفوثض والاضثايا اأمنيثة املفيوحثة تبعثا للصثحف اليوميثة يو د فيو  ذاذ رالة معنويثة راثو  ا -

  )تشيي(، البع ، الثورة 
 اأطوثالالضثحايا  و) اأطوثالل ثض مث( متغثري )إعثارة تضهيثض  إحصثا يةو ور فيو  ذاذ قيذثة  -

  إحصا يةأية فيو  ذاذ رالة  اأخي ال  ئو   عل  ح  مل تظهي أح م( املتغرياذ 
 : الفرضية العاشر 

ذاذ  ااقتصثثاريةذاذ الفثاب  الصثثحي،  ااقتصثثاريةللاضثثايا  إحصثا يةفثثيو  ذاذ رالثثة  يو ثد -
 الفاب  ال بوح املفيوحة يف الصحف السورية الث ل 

و ثثور فثثيو  ذاذ رالثثة معنويثثة للذتغثثرياذ املتعلاثثة بضسثثعار املسثثتلزماذ املدرسثثية وأسثثعار املثثوار  -
  معنويثثة الدالثثة أقثثض مثث( الاياسثثية بينذثثا يف حيثث ،ااقتصثثارحالغذا يثثة وموا ثثي  خثثارج اإلطثثار 

مثث(  امليافثثطاملسثثتلزماذ املدرسثثية ومتاثث  املثثوار الغذا يثثة للفوثثض و ييثث   املوا ثثي  التاليثثة متاثث 
اذ ااهتذامثثو  اأطوثثالواملخالوثثاذ التذوينيثثة املتعلاثثة بضغذيثثة  لألطوثثالةصصثثة  ومتثثوار  مثثدارو 

 تبعاا للصحف  ايو د فيو  ذاذ رالة معنوية اأطوالالصحية ب
 :الفرضية الحادية عشر 

وال بويثة  ةيثاا تذاعللاضثايا املتعلاثة حباثو  الفوثض والاضثايا  إحصا يةيو د فيو  ذاذ رالة  -
 تبعاا للصحف )تشيي(، الثورة، البع   

 اأطوثثثال، حاثثو  اأطوثثثالو ثثور فثثيو  ذاذ رالثثثة معنويثثة يف الناثثاط التاليثثثة )التشثثير وعذالثثة  -
، موا ثثثثي  ا ع قثثثثة  ثثثثا اأطوثثثثالح ااحتيا ثثثثاذ اخلاصثثثثة ، العنثثثثف املو ثثثث   ثثثثد املعثثثثاق  )ذو 

وال بوية  حي  حااثت معنويثة الدالثة ارسثابية قيذثة أقثض مث( الاياسثية،  ةياا تذاعبالاضايا 
يف النااط التالية )حط الفوض يف وقت الوثيا   إحصا يةبينذا مل يظهي التحليض فيوقاا ذاذ قيذة 

، التسثثي  املدرسثثي  حيثث  أ  معنويثثة لألطوثثالاجلنسثثي  ااسثثتغ لوالثاافثثة،  ومزاولثثة األعثثا 
 2625ابية كامتت أك  م( الاياسية الدالة ارس
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 :الفرضية الثانية عشر 
الصحية، التعليذيثة وال بويثة، اأمنيثة، الونيثة يف طي  الاضايا ) إحصا يةلة يو د فيو  ذاذ را -

   تبعاا للشهي ااقتصارية، الييا ية، ةياا تذاعواأربية، ذاذ طاب  متوسي، 
والييا ثية حسث   ةيثاا تذاعيف الاضثايا الصثحية والاضثايا  إحصثا يةو دمتا فثيو  ذاذ رالثة  -

 فيوقاا ذاذ رالة معنوية  اأخي الشهي  بينذا مل تظهي الاضايا 
 



 

 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
 

  النتائج واملقرتحات

 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

176 

 قحرحاتالنتائج وامل 

 
 قحرحاتالنتائج وامل

 

 أواًل: النتائج:

  تليها تشيي( مث البع   طيحاا لاضايا الفوولة، كثيأابينت الدراسة أ  صحيوة الثورة هي 
  تشثثثثثايت الصثثثثثحف الثثثثثث ل كثثثثثثرياا يف املو ثثثثثوعاذ املفيوحثثثثثة وتواصثثثثثيلها والثثثثثنذط املسثثثثثتخدم يف

الثثثثح  ااسثثثثتذااذيهثثثثا ومصثثثثدر تزويثثثثد الصثثثثحيوة يثثثثا، بثثثثض وحثثثثىت يف معاجلتهثثثثا واملنفاثثثثة الثثثثح تغف
 اجلذهور والصوحاذ الح تنشي عليها املارة  إلقناصتستخدم 

  اأطوثثثثثالاحتلثثثثثت الاضثثثثثايا التعليذيثثثثثة وال بويثثثثثة كاملو ثثثثثوعاذ املتعلاثثثثثة بافتتثثثثثا  املثثثثثدارو وريثثثثثاأل 
لثثد  الصثثحف الثثث ل، تلتهثثا امليتبثثة اأوىل بثث  قضثثايا الفوولثثة  ذلثث      إىلومثثا  اامتحامتثثاذو 

ذ الاضثثايا واملسثثا ض فاأربيثثة والونيثثة ومثث( بعثثدها باأ يثثة  ثثاض مث الصثثحية، ةيثثاا تذاعالاضثثايا 
والنوسثثثية والييا ثثثية لتحتثثثض  ااقتصثثثاريةالاضثثثايا  تثثثضا وأخثثثرياا  ،لألطوثثثال اأمنيثثثة املتعلاثثثة بثثثاأمور

 امليات  اأخرية ب  الاضايا ك ض 
   علث  اأسثالي  قضثايا الفوولثة يف الصثحف السثورية  معاجلثةيف  لصحويالتحايط اأسلو  تغل

 سبة اأعل  لصاحل صحيوة تشيي( وكامتت الن اأخي 
  ماارمتثثثة بنسثثثبة عي ثثثها يف صثثثوحة كاملثثثة أو ربثثث   كامتثثثت ملسثثثاحة النصثثثف صثثثوحة ارصثثثة اأكثثث

ي( يتثض فوولثة، وكامتثت صثحيوة تشثي يف متشثي قضثايا الم( خ   أكثيصوحة أو خ  عيي  أخرياا 
 امليتبة اأوىل ب  الصحف الث ل بذل  

 ومجعيثثثثثثاذ متسسثثثثثثاذ خاصثثثثثثاا لنشثثثثثثاطاذ متسسثثثثثثاذ الدولثثثثثثة مثثثثثثثض  مثثثثثثاا أعفثثثثثثت الصثثثثثثحف اهتذا
السثثورية للتنذيثثة قثثي تغفيتهثثا لاضثثايا الفوولثثة،  ، مسثثار، اأمامتثثةSOS« ح وميثثة وغثثري ح وميثثة»

وهيئثة شثتو   ،نظذثاذ الدوليثةواملمث( تغفيتهثا لثوزاراذ الدولثة  أكثيواستف ص الصحيوة بذاها، 
 لذل    اأسية
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  الو ث  يف بي( الضثحايا املتثضيي  اأطوثالتضهيثض  وإعثارة،  ال  ئثو  اأطوال)كا  ملو وعاذ مثض
مثث( بثث  املسثثا ض واملو ثوعاذ اأمنيثثة الثثح  ثث  الفوولثثة وكامتثثت صثثحيوة  اأكثث  ااهتذثثامالثب ر 

حيوح تشثثيي( والثثثورة يف صثثوحاها للتعثثيأل تشثثيي( هثثي السثثباقة لثثذل ، بينذثثا توثثيرذ كثثض مثث( صثث
 م( قبض اجملذوعاذ املسلحة  اأطوال إشيالو  اأطواللظاهية جتنيد 

   املسثتلزماذ املدرسثية وأسثعار املثوار الغذا يثثة صثد  كبثري بث  الصثحف الثث ل فيذثثا  أسثعاركثا
 املتعلاة باضايا الفوولة  ااقتصاريةف  تغفيتها للذسا ض 

  َااسثثتغ لك  ةيثثاا تذاعمثثا ي وثثي يف تغفيتهثثا للذوا ثثي  والاضثثايا  ( اأ يثثةالصثثحف مثث مل تعثثط 
مثث  أ يثثة هثثذه املو ثثوعاذ إا أ   والتسثثي  املدرسثثي  السثثورية، يف ظثثض اأزمثثة لألطوثثالاجلنسثثي 

  طيحها كا  معدوماا 
 ،بثث   التعليذيثثة والييا ثثية  كثثا  هنثثال فثثيو  وا ثثحة يف الصثثحف يف طيحهثثا للاضثثايا )الصثثحية

يف الاضثثايا الصثثحية،  لألشثثهي ارثثارح عشثثي والثثثا  عشثثي النصثثي  اأكثث ، حيثث  كثثا  هياأشثث
 وال بوية   ةياا تذاعبينذا الشهي التاس  واخلامت يف حالة الاضايا 

 الاثثارق باضثثايا  إلقنثثاصاملسثثتخدمة  اإلقناعيثثة ااسثثتذااذسثثلو  العثثاطوي والعاثث   يف تغلثث  اأ
 الفوولة 

 الثثثثح جتثثثثيح  اأحثثثثداللصثثثثحف املتعلاثثثثة باضثثثثايا الفوولثثثثة تاثثثثوم بتغفيثثثثة كامتثثثثت غالبيثثثثة مضثثثثام  ا
مثثثث( اهتذامهثثثثا بفثثثثي  مشثثثث  ذ وقضثثثثايا علثثثث   أكثثثثثياحملليثثثثة،  اأحثثثثدالح بالعاصثثثثذة السثثثثورية أ

  الصعيد العاملي
   



 

 إشراف: د. عزت شاهني  إعداد: حال زوبته

 

178 

 قحرحاتالنتائج وامل 

 ثانيًا: املقحرحات:

  يف توسي  أمتشفة الصحف السورية لتشذض كثض الاضثايا واراثو  واملشث  ذ الثح  ث  الفوولثة
   لب ر والح تتيي يف التنذيةا
  تزويد الصحف وعلوماذ وحاا ط ع( واق  الفوولة ليف  وعي الناو جتاه هذه الاضايا   
  باضثثايا  ااهتذثثامعلث   اجلذهثثوروغريهثا لتشثث ي   اإلعثث مخثث ل وسثا ض مثث( محثث ذ توعيثة إ ثياض

 الفوولة 
  ملتعلاثثة وسثثتابض ا ورلثث  كثثض اأمثثفثث  الفوولثثة تعثثيأل مثث( خ  وثثا صثثي  ملحثثط مثث( الصثثحف

 ارياتية اليومية  ه  وحىت اأمور اأطوال
  العاليثثة بشثث ض أكثث  كثثو  الغالبيثثة  ااسثثتذااذعلثث   ااعتذثثاريسثث  أسثثلو  ةاطبثثة اجلذهثثور و

 م( الاياض م( املثاو  
   ابت ثثثار أسثثثالي   ديثثثدة يف طثثثي  املوا ثثثي  ارياتيثثثة الثثثح  ثثث  الفوولثثثة وعثثثدم اقتصثثثار املضثثثام

 ية عل  سير للذش  ذ فاط الصحو
  باملعلوماذ حول قضايا الفوولةيف تزويد اجلذهور  اأخي اجلذاهريح  ااتصالرراسة رور وسا ض  
 السثثعي  ثثو والتثثدخ ذ الثثح تسثثاعد وتثثدعه اجلهثثور يف  ااسثث اتي ياذولويثثاذ وو ثث  يديثثد اأ

  الافثثثاص الصثثثحي علثثث  مسثثثتو  اأطوثثثاليسثثث  متوعيثثثة حيثثثاة  إىلل يايثثثط ااهثثثدال الثثثح هثثثد
  الصحية  ه وارياة

  و ثث  اجتاهثثاذ وأولويثثاذ طويلثثة اأ ثثض مو هثثة لتحايثثط النتثثا ج )مثثاذا متوعثثض  لصثثحة الفوثثض وثثا
الي يسثثثية  ااسثثث اتي ياذيتثثثواضم مثثث  املثثثوارر الثثثح مي ثثث( للافثثثي تعبئئتهثثثا فضثثث ا عثثث( التعثثثيل علثثث  

 )كيوية الايام بذل   
 ةواحدة لضذا  التناسط وتعظيه استخدام املوارر املتاح جتذي  كض عناصي صحة الفوض يف ويياة  
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 املستخدمة املراجع

 املراجع باللغة العربية:

، رار الو ثثثي للنشثثثي والتوزيثثث ، فـــن التحريـــر الصـــحفي بـــين النظريـــة والتطبيـــ إبثثثياهيه، إمساعيثثثض،   7
 م 2222الااهية، 

، ذ: حمذثثثثد 7، طتحليــــل مضــــمون اإلعــــالمبثثثثد، ريتشثثثثارر، روهنيثثثثو، لثثثثويت، يثثثثور ، روبثثثثيذ،   2
  7112اجلوهي، قدسّية للنشي، إربد، 

  7116، م تبة لبنا ، بريوذ، ةياالجتماعمعجم مصطلحات العلوم بدوح، أمحد زكي،   3

 م  2225، رار الياقي، بريوذ، قراءات في التربي ة والطفل واإلعالمالب يح، طار ،   4

الثثثدار املصثثثيية اللبنامتيثثثة، ، 3، طاإلعـــالم والمجتمـــعارديثثثدح، مثثثىن سثثثعيد، علثثثي، سثثثلو  أمثثثام،   5
  2272الااهية، 

  2226حبول اإلع م، عامل ال تا ، الااهية،  حس ، مسري، رراساذ يف مناهج البح  العلذي:  6

  7113، عامل ال ت ، الااهية، تحليل المضمونحس ، مسري،   1

بثثاض أاو  اخلزامثث ، عبثثد ار ثثه أمحثثد، املي ثث  الشثثامض يف حاثثو  الفوثثض )ميشثثد البثثاحث  وال بثثوي   1
 م  2224  م تبة اب( سينا، الااهية، اأطوال ومحايتهه شيع  إىل حاو وامل

  7111، سلسلة امل تبة اإلع مية، رمشط، بحوث إعالمية ميدانيةخضور، أري ،   1

 ، رار اليفثثاعي، يبيثثة اأطوثثال يف وسثثا ض اإلعثث م )التلوثثاز، الصثثحافةاخلذيسثثي، أمحثثد حسثث(، ت  72
  2221حل ، 

، م تبة الشثيو  الدوليّثة، حقوا إالنسان دراسة مقارنة في النظري ة والتطبي د، اليشيدح، أمح  77
 م 2223، 7ط 

رر ، أااافثثثثثثة، عذثثثثثثا ، ، عثثثثثثامل الث7، طالصــــــحافة والنشــــــاطات المدرســــــي ةسثثثثثث مة، ياسثثثثثثي،   72
 م 2224
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، الثثثدار 6، طونظرياتـــه المعاصـــر  االتصـــالالسثثثيد، ليلثثث  حسثثث ، م ثثثضوح، عذثثثار، حسثثث(،   73
  2221ة، الااهية، املصيية اللبنامتي

وسثثثا ل    –متظييثثثاذ  - أسسثثث م احمللثثثي يف  ثثوض متغثثثرياذ العصثثثي )شثث يح، عبثثثد اجمليثثثد، اإلعثثث   74
 م  2221، رار الو ي، الااهية، 7وروره يف الدول النامية واملتادمة ، ط

 1962ال ت ، الااهية،  .عامل وهخيو  حافا اأطوال، تيمجةإبياهيه  و وب ررأولس(، تفور  75

، رار الو ثثثي العثثثي ، الاثثثاهية، مـــدخل إلـــى صـــحافة األطفـــال، ميفثثثط حمذثثثد كامثثثض، الفيابيشثثثي  76
 م 2223

، اجمللثت العثي  للفوولثة الطفل العربـي ووسـائل اإلعـالم وأجهـز  الثقافـةالعبد، عاطف عدر،   71
  7111والتنذّية، 

  7112، رار الشيو ، عذا ، أثر وسائل اإلعالم على الطفلعبد الوتا ، أبو معال،   71

   م2223، رار املسرية، عذا ، 7، طالطفل العربي )الواقع والطموح اجمليد، السيد حمذد، عبد   71
  7112، عامل ال ت ، الااهية، صحافة األطفالعزيز سامي،   22
 م  2226، عذا ، 7، طالمعجم اإلعالميالوار، حمذد مجال،   27

المدرســـة ووســـائل تنميتهـــا فـــي المنـــزل و  لألطفـــالالقـــراء  الحـــر  فضثثثض اهلل، حمذثثثد ر ثثث ،   22
  7115، عامل ال ت ، الااهية، 7، طوالمكتبة ووسائل اإلعالم

، را ثية الثاافثة واإلعث م، الشثارقة، قراءات في الماد  الموجهة للطفل فـي الصـحافة المحلي ـة  23
 م7115

سثثثثث مي، بثثثثثريوذ، إلا، امل تثثثثث  7، طأوالدنـــــا مـــــن الطفولـــــة إلـــــى الشــــبا مبثثثثي ، مثثثثثضمو ،   24
    م7111

، رار وعـــي الشـــبا  واألطفـــال واإلعـــالم وتشـــكيل االتصـــالئل وســـاةتثثثار، وفيثثثط صثثثووذ،   25
  غيي ، الااهية، ر  ذ  
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Summary 
 This study aimed to investigate the issues raised in the daily official 
Syrian newspapers (November, the Baath, the Revolution), which dealt 
with the child, and what is the role of the Syrian press in raising 
awareness of these issues, and whether it would be among the priorities 
of these newspapers media agenda clear and purposeful on topics of 
childhood and their cases put and problems. The study was descriptive 
analytical method adopted using content analysis tool. 

 For the purposes of data analysis was used appropriate statistical 
tests (frequencies, percentages, Annov, scheffe and T.Test). The study 
found that interest newspapers childhood issues has increased perhaps 
not at the required level, but more than ever before, where there are 
many issues and problems that have become poses in the press were not 
exist before, because the whole However, before the crisis experienced 
by the beloved Syria did not There was most of these problems become 
experienced by children in Syria, especially in times of war, exploitation 
and involvement of military conflicts, refugee children, violence and 
homelessness ..... etc, etc. of the problems that have been addressed in 
the next chapters of the study, but the results The study pointed to the 
absence of a clear program of some daily newspapers in the coverage of 
such issues, in contrast was there from the newspapers as a newspaper 
Revolution, for example, gives the most attention to such as these issues 
in the media agenda, and the results indicated Aldash also noted that 
educational issues Kalmodoat related to the opening of schools and 
kindergartens and examinations, and so occupies the first rank among 
childhood issues at three newspapers, followed by social issues and 
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health, Valodbeh and technical and then the importance came the issues 
and matters relating to security matters for children and finally come 
economic, psychological and mathematical issues occupies the last rank 
among the issues as a whole. 

 The study also showed that the newspapers gave special attention 
to the activities of state institutions such as sos institutions, path, Syria 
Trust for Development in its coverage of the issues of childhood, but a 
poll the newspaper alone, more than covered by the ministries of state 
and international Anizaat, and the family's affairs. 

 Results of the study also indicated that among the three 
newspapers were October newspaper is the trendsetter in the raised 
security issues pertaining to the child as a subject refugee children, and 
rehabilitation of child victims affected by the situation in the country, 
while unique to each of the October newspapers and revolution in the 
pages of exposure to the phenomenon of child recruitment and 
involvement of children by armed groups. 

 The study recommended the invitation newspapers to give 
childhood themes of issues and problems of greater importance and 
priority in the agenda as well as the political and economic issues that 
occupies the front pages, expanding Syrian newspapers activities to 
include all of the issues and the rights and problems pertaining to 
childhood in the country and affecting the Altnumeih.lmama not be 
allocated Newspapers especially to children or supplements numerical. 

 Provide newspapers with information and facts about the reality of 
childhood to raise people's awareness about these issues. 
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 Conduct awareness campaigns through the media and others to 
encourage people to pay attention to children's issues. 

 Customize the extension of the newspapers regarding childhood 
exposure from which all matters relating to the future of the children 
and even the things of everyday life for them. 

 Improve public speaking style and reliance on mental Alastmalat 
more the fact that the majority of readers of intellectuals. 

 Devise new methods to raise threads of life that belong to 
childhood and not limiting journalistic implications on account of the 
problems only. 

 Invite cartoonists to include childhood issues within their priorities 
to raise the level of awareness among the citizens. 

 Study the role of other means of mass communication and to 
provide the public with information about children's issues. 

 Identify priorities and develop strategies and interventions that 
help and support efforts in the pursuit of goals that aim to improve the 
quality of children's lives on the health sector, the level of health and life 
for them 

 The development of long-term trends and priorities to achieve the 
targeted results (what to do) for child health in line with the resources 
that can Tabiitha Qatar as well as identify key strategies (how to do 
this). 

 Assemble all the elements of a child in a single document to ensure 
the health of consistency and maximize the use of available resources. 


