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امللخص

ملخص
هدفت هذه الدراسة إىل رصد تناول الصحف السورية اليومية (الثورة ،البعث  ،تشثيي) لثبع
قضثايا الفوولثثة ،مثث) خث ل يليثض مضثثذو هثثذه الصثثحف وإىل معيفثة مثثا هثثو رور الصثثحافة السثثورية
يف التوعي ثثة ح ثثول ه ثثذه الاض ثثايا ،وفيذ ثثا إذا ك ثثا م ثث) ثثذ) أولوي ثثاذ ه ثثذه الص ثثحف و ث ث أ ن ثثدة
إع ميثثة وا ثثحة وهارفثثة تتعلثثط وو ثثوعاذ الفوول ثة وقضثثاياها ومش ث ها وقثثد اعتذثثدذ الدراسثثة
املنهج الوصوي التحليلي باستخدام أراة يليض املضذو
وبغي ثثة يليث ثثض البيامتث ثثاذ م اسث ثثتخدام ااختبث ثثاراذ اإلحصث ثثا ية املناسث ثثبة (الت ث ثياراذ ،والنس ث ث
املئوية T.Test ،Scheffe ،Anova ،وتوصلت الدراسة إىل أ اهتذام الصحف باضايا الفوولة قثد
تزايثثد روثثا لثثيت باملسثثتو املفلثثو  ،ول ثث) أكثثثي مثث) ذح قبثثض حي ث إ هنثثال العديثثد مثث) الاضثثايا
واملش ث ذ الثثح أصثثبحت تفثثي يف الصثثحف مل ت ثث) مو ثثورة مثث) قبثثض ،ويي ث ذل ث كل ث إا أمت ث
وقبثثض اأزمثثة الثثح اثثي يثثا اربيبثثة سثثورية مل ت ثث) معظثثه هثثذه املش ث ذ الثثح يعثثا منهثثا اأطوثثال يف
سثثورية ،وخصوص ث ا اسثثتغ ه يف أوقثثاذ ارثثي وإش ثياكهه باملنازعثثاذ اريبيثثة( ،اأطوثثال ال ئثثو ،

اخل  ،ومثا إىل ذلث مث) املشث ذ الثح م تناو ثا يف فصثول هثذه الدراسثة ،كذثا
العنف والتشير
أشثثارذ متتثثا ج الدراسثثة إىل غيثثا بيمتثثامج وا ث لثثد بع ث الصثثحف اليوميثثة يف تغفيثثة مث ثض هثثذه
الاضايا ،باملاابثض كثا هنثال مث) الصثحف كصثحيوة الثثورة مثث ا مث) يعفثي ااهتذثام اأكث ملثثض هثذ
الاض ثثايا يف تو هه ثثا اإلع م ثثي ،وأش ثثارذ متت ثثا ج الدراس ثثة أيض ث ث ا إىل أ الاض ثثايا التعليذي ثثة وال بويث ثثة

كاملو وعاذ املتعلاثة بافتتثا املثدارو وريثاأل اأطوثال واامتحامتثاذ وغريهثا ،يتثض امليتبثة اأوىل بث
قضثثايا الفوولثثة لثثد الصثثحف الثثث ل ،تليهثثا الاضثثايا اا تذاعيثثة مث الصثثحية ،فاأربيثثة والونيثثة ومثث)
بعثثدها ثثاضذ الاضثثايا واملسثثا ض املتعلاثثة بثثاأمور اأمنيثثة لألطوثثال وأخ ثريا تثثضا الاضثثايا ااقتصثثارية
والنوسية والييا ية لتحتض امليات اأخرية ب الاضايا ك ض

كذ ثثا بين ثثت الدراس ثثة أ الص ثثحف أعف ثثت اهتذامث ثا خاصث ثا لنش ثثاطاذ متسس ثثاذ ومجعي ثثاذ
ح ومي ثثة وغ ثثري ح ومي ثثة مث ثثض ق ثثي اأطو ثثال ،مس ثثار ،اأمامتث ثة الس ثثورية للتنذي ثثة يف تغفيته ثثا لاض ثثايا
الفوولثثة ،واسثثتف ص الصثثحيوة بثثذاها ،أكثثثي مثث) تغفيتهثثا لثثوزاراذ الدولثثة واملنظذثثاذ الدوليثثة ،وهيئثثة
شتو اأسية
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كذثثا أشثثارذ متتثثا ج الدراسثثة إىل أمت ث مثث) ب ث الصثثحف الثثث ل كامتثثت صثثحيوة تش ثيي) ه ثثي
السثثباقة يف طيحهثثا للاضثثايا اأمنيثثة الثثح ث

الفوثثض كذو ثثوص اأطوثثال ال

ئ ث  ،وإعثثارة تضهيثثض

اأطوال الضثحايا املتثضييي) بو ث الثب ر ،بينذثا توثيرذ كثض مث) صثحيوح تشثيي) والثثورة يف صثوحاها
بالتعيأل لظاهية جتنيد اأطوال وإشيال اأطوال م) قبض اجملذوعاذ املسلحة
وأوصثت الدراسثة بثثدعوة الصثحف إىل إيث ض مو ثوعاذ الفوولثثة مث) قضثثايا ومشث
وأولويثثة أك ث

ذ أ يثثة

ثثذ) تو هاهثثا وسياسثثاها إىل امت ث املو ثثوعاذ السياس ثثية وااقتص ثثارية ال ثثح يت ثثض

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


صي

صحف خاصة بالفوولة أو م حط عدرية

 تزويد الصحف وعلوماذ وحاا ط ع) واق الفوولة ليف وعي اجلذهور جتاه هذه الاضايا
 إ ثياض مح ث ذ التوعي ثثة م ثث) خ ث ل وس ثثا ض اإلع ث م وغريه ثثا لتش ث ي اجلذه ثثور عل ث ااهتذ ثثام باض ثثايا
الفوولة
 صثثي ملحثثط للصثثحف فيذثثا ف ث الفوولثثة تعثثيأل مثث) خ ل ث كثثض اأمثثور املتعلاثثة وسثثتابض
اأطوال وحىت اأمور ارياتية اليومية ه
 يس ث أسثثلو ةاطبثثة اجلذهثثور وااعتذثثار عل ث ااسثثتذااذ العاليثثة بش ث ض أك ث كثثو معظثثه
الاياض م) املثاو
 ابت ثثار أسثثالي

ديثثدة يف طثثي املوا ثثي ارياتيثثة الثثح ث

الصحوية عل سير املش

الفوولثثة وعثثدم اقتصثثار املضثثام

ذ فاط

 رراسة رور وسا ض ااتصال اجلذاهريح اأخي يف تزويد اجلذهور باملعلوماذ حول قضايا الفوولة
 يديثثد اأولويثثاذ وو ث ااسث اتي ياذ والتثثدخ ذ الثثح تسثثاعد وتثثدعه اجلهثثور يف السثثعي ثثو
ياي ثثط اأه ثثدال ال ثثح تس ثثع إىل يس ث متوعي ثثة حي ثثاة اأطو ثثال علث ث مس ثثتو الاف ثثاص الص ثثحي
واليعاية الصحية ه
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 و ث اجتاهثثاذ وأولويثثاذ طويلثثة اأ ثثض مو هثثة لتحايثثط النتثثا ج (مثثاذا متوعثثض لصثثحة الفوثثض وثثا
يتواضم م املوارر الح مي ) للافي تعبئتها فض ا ع) التعيل عل ااس اتي ياذ الي يسثية (كيويثة

الايام بذل

 جتذي كض عناصي صحة الفوض يف ويياة واحدة لضذا التناسط وتعظيه استخدام املوارر املتاحة
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دول ( 72يب إحصاضاذ وصوية أعدار ت يار الاضايا السلبية واإلجيابية يف صحف الث ل

775

دول ( 73اختبار الويو املعنوية ب الاضايا السلبية واإلجيابية تبعا للصحف الث ل

776

دول ( Scheffe 74لتحديد الويو للاضايا اإلجيابية

776

دول ( 75يب متس توزص عيأل املتعلط باملسثاحة املخصصثة لإلعث
يف الصحف الث ل

عث) الاضثايا الثح ث

ثثدول ( 76اإلحصثثاضاذ الوصثثوية رثثااذ عثثيأل حمثثور باملسثثاحة املخصصثثة لإلعث
الفوض يف الصحف السورية اليومية (تشيي) ،البع  ،الثورة

الفوثض
771

عثث) الاضثثايا الثثح
771

دول ( 71اختبار الويو املعنوية ب املساحة املعلنة تبع ا للصحف (الثورة ،تشيي) ،البع

722

دول ( Scheffe 71لتحديد الويو يف مساحة متصف صوحة

727

إعداد :حال زوبته

ذ

إشراف :د .عزت شاهني

فهرس احملتويات

عث) الاضثايا
723

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

دول ( 22يب إحصاضاذ وصوية أعدار ت يار قضايا ااستذااذ اإلع متية يف الصحف الث ل725
دول ( 27اختبار الويو املعنوية ب ااستذااذ اإلع متية تبع ا للصحف (الثورة ،تشيي) ،البع 726
دول ( 22اختبار  Scheffeلتحديد الويو يف الاضايا العاطوية والعا متية

726

دول ( 23يب متس املناطط اجلغيافية وت يارها حس الصحف املدروسة

721

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

721

دول ( 25اختبار الويو املعنوية ب املنفاة اجلغيافية تبع ا للصحف (الثورة ،تشيي) ،البع

732

دول ( 26اختبار  Scheffeلتحديد الويو يف منفاة العاصذة

737

دول ( 21اختبار  Scheffeلتحديد الويو يف املناطط العاملية

737

دول ( 21اختبار  Scheffeلتحديد الويو يف املناطط العيبية

737

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

732

دول ( 32يب إحصاضاذ وصوية أعدار ت يار النذط الصحوي يف صحف (الثورة ،تشيي) ،البع

734

دول ( 37اختبار الويو املعنوية ب النذط الصحوي تبعا للصحف (الثورة ،تشيي) ،البع

736

دول ( scheffe 32لتحديد الويو يف التحايط الصحوي

736

دول ( 33يب متس توزص عيأل قضايا الفوولة حس اجلهة الداعذة لإلع

أو املعلنة عنها 731

ثدول ( 34يبث إحصثثاضاذ وصثوية لت ثيارذ قضثايا الفوولثة حسث اجلهثة الداعذثثة لإلعث
عن يف الصحف الث ل
دول ( 35اختبار الويو املعنوية ب اجلهة الداعذة لإلع

أو املعلنثثة
742

تبعا للصحف (تشيي) ،البع  ،الثورة

747

دول ( 36اختبار  Scheffeلتحديد الويو يف هة وزاراذ الدولة

742

دول ( 31اختبار  scheffeلتحديد الويو يف استف ص الصحيوة ذاها

742

ثدول ( 31اختبثثار  Scheffeaلتحديثد الوثثيو يف هثثة متسسثاذ ومجعيثثاذ (ح وميثة وغثثري ح وميثثة
743
(مجعية قي اأطوال ،مسار ،اأمامت السورية للتنذية
دول ( 31يب متس توزص الاضايا املتعلاة حباو الفوض والاضايا اأمنية املفيوحة يف الصحف الث ل
إعداد :حال زوبته

ر

745

إشراف :د .عزت شاهني

فهرس احملتويات

دول ( 42يب إحصاضاذ وصوية أعدار ت يار حاو الفوض والاضايا اأمنيثة املفيوحثة يف الصثحف
741
(تشيي) ،البع  ،الثورة
دول ( 47اختبار الويو املعنوية ب حاو الفوض والاضثايا اأمنيثة املفيوحثة تبعث ا للصثحف (تشثيي)،
741
البع  ،الثورة
دول ( 42اختبار  Scheffeaلتحديد فيو اأطوال ال

752

ئ

757

دول ( 43اختبار  Scheffeaلتحديد فيو إعارة تضهيض اأطوال الضحايا

ث ثثدول ( 44يب ث ث متس ث ث تث ثثوزص عث ثثيأل الاضث ثثايا املتعلاث ثثة بالاضث ثثايا ااقتصث ثثارية ذاذ الفث ثثاب الصث ثثحي،
753
ااقتصارية ذاذ الفاب ال بوح املفيوحة يف الصحف
دول ( 45يب إحصاضاذ وصوية لت يارذ الاضايا ااقتصارية يف صحف (الثورة ،تشيي) ،البع

755

دول ( 46اختبار الويو املعنوية ب الاضايا ااقتصارية املفيوحة تبعا للصحف (الثورة ،تشيي) ،البع

751

دول ( 41اختبار  Scheffeلتحديد الويو يف جمال أسعار املستلزماذ املدرسية

751

دول ( 41اختبار  Scheffeلتحديد الويو يف جمال أسعار املوار الغذا ية

751

دول ( 41اختبار  Scheffeلتحديد الويو يف جمال موا ي خارج اإلطار ااقتصارح

751

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

762

دول ( 57يبث إحصثاضاذ وصثوية لت ثيارذ حاثو الفوثض والاضثايا اا تذاعيثة وال بويثة املفيوحثة يف
762
الصحف (الثورة ،تشيي) ،البع
ثثدول ( 52اختب ثثار الو ثثيو املعنوي ثثة ب ث ث حا ثثو الفو ثثض والاض ثثايا اا تذاعي ثثة وال بوي ثثة املفيوح ثثة يف
764
الصحف (الثورة ،تشيي) ،البع
دول ( 53اختبار  Scheffeلتحديد الويو يف جمال حاو اأطوال املعاق

764

دول ( 54اختبار  scheffeلتحديد الويو يف جمال التشير وعذالة اأطوال

765

دول ( 55اختبار  Scheffeلتحديد الويو يف جمال العنف املو

765

د اأطوال

دول ( 56يب رااذ الويو اإلحصا ية يف الاضايا املفيوحة تبعا للشهي/اختبار أمتوفا/

766

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

761

دول ( 51اختبار مستو الدالة املعنوية للاضايا املفيوحة يف الصحف الث ل

761

إعداد :حال زوبته

ز

إشراف :د .عزت شاهني

فهرس احملتويات

فهرس األشكال

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

725

الش ض ( 2متس توزص عيأل الاضايا املباشية وغري املباشية ،والاضايا السلبية واإلجيابية الح ث
يف الصحف الث ل

الفوثض
777

الش ض ( 3تثوزص عثيأل املتعلثط باملسثاحة املخصصثة لإلعث
السورية اليومية :تشيي) ،البع  ،الثورة

عث) الاضثايا الثح ث

الفوثض يف الصثحف
771
عثث) الاضثثايا
723

الشث ض ( 4يبث متسث تثثوزص الاضثثايا املتعلثثط ااسثثتذااذ اإلقناعيثثة املسثثتخدمة يف اإلعث
الفوض يف الصحف السورية اليومية :تشيي) ،البع  ،الثورة
الح
الش ض ( 5يب متس توزص الاضايا املتعلاة باضايا الفوولة حس املنفاة اجلغيافية

721

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

733

أو املعلن عنها

731

الش ض ( 1يب متس توزص قضايا الفوولة حس اجلهة الداعذة لإلع

الش ث ض ( 1يب ث متس ث تثثوزص الاضثثايا املتعلاثثة حباثثو الفوثثض والاضثثايا السياسثثية املفيوحثثة يف الصثثحف
746
الث ل
الش ض ( 1يب متس توزص عيأل الاضايا املتعلاة بالاضايا ااقتصارية ذاذ الفاب الصحي ،ااقتصارية
753
ذاذ الفاب ال بوح املفيوحة يف الصحف
الش ض ( 72يب متس توزص حاو الفوض والاضايا اا تذاعية وال بوية املفيوحة يف الصحف 762

إعداد :حال زوبته

س

إشراف :د .عزت شاهني

مقدمة

املقدمة

تعت ث الفوول ثثة م ثث) أه ثثه املياح ثثض ال ثثح مي ثثي ي ثثا اإلمتس ثثا فه ثثي أس ثثاو تش ث يض كث ثثري م ثث)
معلومات ث ومعارف ث واجتاهات ث وقيذ ث ومبار ث  ،وباثثدر مثثا جيثثد الفوثثض يف تل ث امليحلثثة مثث) رعايثثة
واهتذثثام مثث) قبثثض الاثثا ذ علث تيبيتث باثثدر مثثا اثثط مثث) ثثو سثثليه يف املياحثثض الثثح تلثثي تلث
املياحض كاملياهاة واليشد
لاد كا وا يزال الفوض حمثور اهتذثام مجيث الشثعو يف كثض العصثور بث اسثتثناض ،ومث)
هنثثا امتفلثثط البحث ارثثار يف التعثثيل علث أهثثه قضثثايا وحاثثو ومشث ذ الفوثثض مثث) خث ل
الصحافة السورية اليومية ( تشيي)  ،البع  ،الثورة
وللوصول إىل اأهدال والنتا ج املي وة م) الدراسة امتاسذت هثذه الدراسثة إىل جمذوعث
مثث) الوصثثول تنثثاول الوص ثض اأول :اإلطثثار املنه ثثي للدراسثثة ،أمثثا الوصثثض الثثثا فاثثد اخثثت
وناقشة قضايا الفوولة مث) حيث اأ يثة والواقث وأبثيز قضثاياها يف حث تنثاول الوصثض الثالث
مو ثثوعا هام ث ا وهثثو ااتصثثال اجلذثثاهريح وروره يف تشث يض املعيفثثة باضثثايا الفوولثثة يف اجملتذ ث
املعاصي
توصلت الدراسة إىل مجلة م) النتا ج أ ها:
 7بين ثثت الدراس ثثة أ ص ثثحيوة الث ثثورة ه ثثي اأكث ثثي طيحث ثا لاض ثثايا الفوول ثثة ،تليه ثثا تشث ثيي) مث
البع
 2تشايت الصحف الث ل كثريا يف املو وعاذ املفيوحة وتواصثيلها،والنذط املسثتخدم يف
معاجلته ثثا واملنفا ثثة ال ثثح تغفيه ثثا ومص ثثدر تزوي ثثد الص ثثحيوة ي ثثا ،ب ثثض وح ثثىت اإلس ثثتذااذ
اإلقناعية الح تستخدم إلقناص اجلذهور ،والصوحاذ الح تنشي عليها املارة
 3أعفثثت الصثثحف اهتذامث ا خاصث ا لنشثثاطاذ متسسثثاذ الدوليثثة ومجعيثثاذ (ح وميثثة وغثثري
إعداد :حال زوبته

ش

إشراف :د .عزت شاهني

مقدمة

ح وميث ث ثثة  ، SOSمسث ث ثثار ،اأمامت ث ث ث السث ث ثثورية للتنذيث ث ثثة يف تغفيتهث ث ثثا لاضث ث ثثايا الفوولث ث ثثة ،
واسثثتف ص الصثثحيوة ذاهثثا  ،أكثثثي مثث) تغفيتهثثا لثثوزاراذ الدولثثة واملنظذثثاذ الدوليثثة وهيئثثة
شتو اأسية
 4ك ثثا ملو ثثوعاذ مث ثثض (اأطو ثثال ال ئ ثثو  ،وإع ثثارة تضهي ثثض الفو ثثال الض ثثحايا املت ثثضييي)
الفوولة
بالو يف الب ر اإلهتذام اأك م) ب املسا ض واملو وعاذ اأمنية الح
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
 5كا أسعار املستلزماذ املدرسية وأسعار املوار الغذا ية صد كبري ب الصحف الث ل
فيذا ف تغفيتها للذسا ض اإلقتصارية املتعلاة باضايا الفوولة
 6مل تعف ثثي الص ثثحف م ثث) اأ ي ثثة م ثثا ي و ثثي يف تغفيته ثثا للذوا ثثي والاض ثثايا اإل تذاعي ثثة
كاإلسثتغ ل اجلنسثثي لألطوثال يف ظثثض اأزمثة السثثورية ،والتسثي املدرسثثي مث أ يثثة هثثذه
املو وعاذ إا أ طيحها كا معدوما

إعداد :حال زوبته

ص

إشراف :د .عزت شاهني

الفصل األول

اإلطـار املنهجي للدراسة

أوالً :مشكلة الدراسة وتساؤالتها
ثانياً :أهمية الدراسة
ثالثاً :أهداف الدراسة
رابعاً :الدراسات السابقة
خامساً :التعريفات واملصطلحات العلمية
سادساً :منهجية الدراسة

اإلطار املنهجي للدراسة

الفصل األول
الفصل األول
ار اh

اإلط

الفصل األول
اإلطار املنهجي للدراسة

أوالً :مشكلة الدّراسة وتساؤالتها:

يظث ث قض ثثايا الفوول ثثة وم ثثا يتص ثثض ي ثثا م ثث) مو ثثوعاذ بااهتذ ثثام ال ب ثثري سث ثواضا م ثث) امتث ث
البثثاحث يف ةتلثثف فثثيوص العلثثوم اا تذاعي ثة ،أو مثث) امت ث املذارس ث للعذثثض التنذثثوح ،لثثيت فاثثط
عل املستو احمللي للدول ،وإ ا أيضا عل مستو ا يئاذ الدوليّة ،متظيا أ يّة هثذه امليحلثة العذييّثة

م ثث) حي ثثاة اإلمتس ثثا  ،وال ث ّثح يتشث ث ّ ض فيه ثثا اجلامتث ث اأساس ثثي م ثث) شخص ثثيت  ،وتنفبث ث فيه ثثا امل ثثتيياذ
اجملتذعيّثثة خاص ثةا البيئيّثثة واأس ثيية ،اأمثثي الثثذح عثثض ااهتذ ثام باأطوثثال مفلب ثا حضثثاريا ياثثاو مثث)
اأمثثه ويضثثيها فالفوثثض هثثو اللبنثثة اأوىل يف اجملتذ ث إ أحسثث) و ثثعها بش ث ض
خ ل ث مثثد تاثثدم ر
سثثليه كثثا البنثثاض العثثام متينثا اليثثوم وبعثثد مثثيور أكثثثي مثث) ي ي ثة أع ثوام عل ث معامتثثاة الشثثع السثثورح،

رمت هثذه اأزمثة بثالهثا علث اأطوثال بشث ض خثا  ،وأصثب مث) الضثيورح بثض وارتذثي أ متثوليهه
اجلامت اأك م) ااهتذام ال حمدور ،للتخل م) اآليثار املثدمية علث اأطوثال خث ل مايزيثد عث)
ي يثثة أعثوام مثث) النثزاص يف سثثورية أصثثبحت تعثثد اآل واحثثدة مثث) أكثثثي اأمثثاك) خفثثورة علث اأطوثثال

يف العامل ،بسثب اامتتهاكثاذ ال إمتسثامتية الثح اارسثها اجملذوعثاذ اإلرهابيثة يف حثط الشثع السثورح
عذوم ثا واأطو ثثال خصوص ثا خ ث ل ه ثثذه الس ثثنواذ فا ثثد اآلال م ثث) اأطو ثثال حي ثثاهه ،فا ثثدوا ك ثثض
امت ث مثث) وامت ث طو ثولتهه ،مثثنهه مثث) فاثثدوا مدارسثثهه ومعلذثثيهه ،إخثثوهه وأصثثدقا هه ،فاثثدوا
منثثاز ه وشثثعورهه بااسثثتايار حيمثثت اأزمثثة العديثثد مثث) اأطوثثال مثث) حاهثثه ب ثالتعله واللع ث  ،بثثض
وا ثثفيذ العدي ثثد م ثثنهه للعذ ثثض ،وفيذ ثثا ي ثثته جتني ثثد بعض ثثهه للات ثثال ،أص ثثب بعض ثثهه عي ثثة للوث ثيا
والضياص
أربعثثة أعثوام بالنسثثبة للفوثثض هثثي العذثثي بضكذلث  ،فويهثثا مي ثث) لث تعلثثه الاثياضة يف ميحلثثة ماقبثثض
املدرسثة ،ومي نهثا أ اثثض ميحلثة ثثوه ليصثب يف سث) املياهاثة ويثثدخض العثامل املثثري يف امليحلثة الثامتويثثة،
إعداد :حال زوبته

2

إشراف :د .عزت شاهني

اإلطار املنهجي للدراسة

الفصل األول
الفصل األول

كذثثا أهنثثا مي ثث) أ اثثثض ميحلثثة يولث إىل طالث

اإلط

ار اثhثامعي فخثثور بإجنثثازه يف أول أيثثام رراسثت اجلامعيثثة،

غثثري أ ذل ث كل ث ا ينفبثثط عل ث أطوثثال سثثورية اربيبثثة ،فاثثد بثثدذ تل ث اأع ثوام املا ثثية اأطثثول،
لبت معها الوادا واليثضو ،لدر ثة أ جتيبثة النثزاص بالنسثبة لألطوثال أصثبحت طبيعيثة إىل رر ثة أ
حياهه ما قبض اري صارذ ذكي بعيدة
ابثثد مثث) و ثثور متافثثذة ثثياة مثث) الوثثي رذايثثة هثثذا اجليثثض الثثذح تعثثيأل ل ثثض ذال ال ثثه مثث)
الوحشثية إ تلث السثثنواذ ب ثض هيارهثثا السثلبية وامتع اسثاها علث اجملتذث  ،تثدف اأطوثال السثثوري
إىل متافة ال عورة ،ولعلث مث كثض شثهي ميثي تتضثاضل قثدرهه علث اسث رار إم امتثاهه املسثلوبة وإعثارة
بناض مستابلهه
أم ثثام ه ثثذا الواقث ث امليي ثثي ال ثثذح تعيش ثثة ال ثثب ر ،اب ثثد مث ث) ت ثثاتف مجيث ث املتسس ثثاذ اجملتذعي ثثة
اإلع ميثثة والتعليذيثثة والصثثحية واا تذاعي ثة واملتسسثثاذ املدمتيثثة وغريهثثا ،إلمتاثثاذ هثثتاض اأطوثثال مثث)
الضثثياص ،بثثض إلمتاثثاذ يثثض كامثثض سثثي و من ث يف املسثثتابض أف ثيار منت ثو يف اجملتذ ث ومثث) ب ث هثثذه
املتسسثثاذ املتسسثثاذ اإلع ميثثة ،ومنهثثا الصثثحافة فذثثا رور هثثذه املتسسثثاذ اإلع ميثثة يف ظثثض هثثذه
الظثثيول؟ ،وهثثض هثثذه املتسسثثاذ تيصثثد اأيثثار ال ارييثثة للصثياص املسثثل يف سثثورية؟ فالثثذح قثثد مثثي بث
أطوالنثثا يف ظثثض اأزم ثة مل يشثثهد ل ث أطوثثال العثثامل مثثثي ا (خفثثف عنثثف جتنيثثد قتثثض تشثثير

العذالة الزواج املب ي الزواج الاسيح جتنيد اأطوال اامتوصال الوالدح والتو ث اأسثيح

،

هض تاوم هذه املتسساذ ومنها الصحافة املفبوعة بتسليط الضوض عل واق أطوثال يعثدو فئثة هشثة
ومعي ثثة للخفثثي؟ ،هثثض تيف ث الس ثثتار عل ث مثثثض هثثذه الاضثثايا واملش ث
خففها وبياجمهثا الاثدر ال ثايف والث زم لنشثي الثوعي يثذه الاضثايا واملشث

ذ؟ ،وهثثض ص ث

ثثه يف

ذ واراثو أيضثا ،إذ إمتث

ا بثثد مثث) أ تثثدار محلثثة واسثثعة هثثدل إىل الوقثف الوثثورح ل عتثثداض علث اأطوثثال الثذح يت ث فعليثا
مثث) حي ث النتي ثثة إىل تثثدمري يثثض بضكذل ث هثثض قامثثت الصثثحافة بثثدورها كذتسسثثة إع ميثثة؟ وهثثض
سلفت الضوض عل قضايا اأطوال؟ وع ست واقعهه املييي يف ظض اأزمة الح تعيشها سورية
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اإلط

ار اh
الصحف السورية اليومية (تشرين ،البعـث ،الثـور
وهنا يبرز السؤال المركزي ما هو دور

في التعريف بقضايا الطفولة؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي مجموعه من التساؤالت الفرعية التالية:
 مثثا الاض ثثايا (الاض ثثايا ااقتص ثثارية ،ال بوي ثثة والتعليذيثثة ،اأمني ثثة

ال ثثح ث

الفوول ثثة ال ثثح

تناولتها الصحف السورية اليومية؟
 ما ااستذااذ اإلقناعية املستخدمة إلقناص اجلذهور باضايا الفوولة (عاطوية ،عا متية ؟
 م) هي أهه اجلهاذ الداعذة لاضايا الفوولة يف الصحف السورية اليومية ؟
 ما اأ اط الصحوية املتبعة يف الصحف فيذا ف

قضايا الفوولة ؟

 ما العناصي التّيبوغيافيّة املسثتخدمة يف إبثياز قضثايا الفوولثة مث) حيث (موقث النشثي ،اسثتخدام
الصور ،العناوي) ،األوا ؟

 هض م) مش

ذ أو قضايا للفوولة مل تتناو ا الصحف اليمسية؟

 هض م) قضايا للفوولة يته ال كيز عليها يف الصحف رو غريها؟
 ما رر ة اهتذام الصحف ووا ي الفوولة قياسا باملوا ي اأخي ؟
 هض م) فيو ب الصحف الث ل يف تناول قضايا الفوولة؟
ثانياً :أهميّة الدّراسة:

 ت ذ) أ ية الدراسة بشث ض عثام يف أهنثا تعثار أبثيز الاضثايا اخلاصثة بالفوولثة وقثد ت ثو هثذه
الدراسة اأوىل الح هته جبامت م) وامت الفوولة
 رور الصحافة وأ يتها كوسيلة اتصال مجاهرييثة أيبتثت فعاليتهثا يف جمثال متشثي املعيفثة يف العديثد
م) اجملتذعاذ
 أ يّة قضايا الفوولة؛ فذيحلة الفوولثة هثي ميحلثة غثيز املوثاهيه واملبثارق والثاافثاذ اأساسثية،

وقد متالت ااهتذام اأك م) قبض الباحث وشغلت اأحبال حثول قضثايا الفوولثة حيثزا كبثريا
يف معظه الدراساذ ارديثة
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ثالثاً :أهداف الدّراسة:

اإلط

ار اh

هدل الدراسة بشايها العذلي والنظيح إىل ما يلي:
 التوص ثثض إىل اس ثثتنتا اذ بش ثثض وظيو ثثة الص ثثحف كوس ثثا ض إع مي ثثة يف رص ثثد قض ثثايا الفوول ثثة
وجتسيدها كواحدة م) قضايا اجملتذ
 التوصض إىل استنتا اذ بشض الع قة ب اهتذاماذ الصحف بثبع

الاضثايا وو ورهثا علث

أرأل الواق
 معيفة مد و ور فيوقاذ ب الصحف الث ل يف رر ة تناول قضايا الفوولة وطيياتها
 صياغة بع

املا حاذ بناضا عل النتا ج الح ستتوصض إليها الدراسة

رابعاً :الدراسات السابقة:
 -1الدراسات احمللية والعربية:

أ -رراسثثة متثثاري) طوالثثو ،بعنثوا "حقــوا الطفــل فــي التشـريعات الســورية ومعوقاتهــا المجتمعيــة"
أطيوحة ما ستري ،امعة رمشط2277 - 2272 ،
تناولثثت ال ّدراسثثة حاثثو الفوثثض يف التش ثييعاذ السثثوريّة والعوامثثض واأسثثبا الث ّثح رفعثثت يثثذه

اراو إىل وا هة الصدارة يف الاوامت والتشثييعاذ وارذث ذ اإلع متيثة ،متخثذة مث) حثط الفوثض يف

التعلّه وذ ا رراسي ا مي ) تتبّع ورصده وا فدم أغثياأل ال ّدراسثة يثدل إزالثة العوا ثط والعابثاذ أمثام
اأطوال ويس ظيوفهه ،أ يف ذل استثذار ييسي اأساو املت لبناض اجملتذ وتفّوره
كذا وتيمي هذه ال ّدراسة إىل يايط اأهدال اآلتية:
الح تيكتها اتواقية حاو الفوض العامليّة عل حاو الفوض يف سورية
التعيل عل التضيرياذ ّ
ّ 
التعيل عل واق حاو الفوض يف اجلذهوريّة العيبيّة السوريّة
ّ 
التعيل عل التشييعاذ املتعلّاة حبط الفوض يف التعليه
ّ 
الح تاف حا ا رو تفبيط هذا ارط بصورت املثل
التعيل عل املعوقاذ اجملتذعيّة ّ
ّ 
إعداد :حال زوبته
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 حماولة تاومي الوصول إىل بع
التعليه

اإلط

ار ا
ماب hالتشييعي واجملتذعثي فيذثا فث ّ حثط الفوثض يف
املاارباذ

اعتذدذ ال ّدراسة عل املنهج الوصوي التحليلي ومشلت العيّنثة  245طالبث ا وطالبثة مث) اجملتذث

اأصلي ال ّذح بلغ  1724طالب ا وطالبة وم اختيار العيّنة بالفيياة العشوا يّة البسيفة

 رراس ثة س ث وا حس ث  "،دور الص ــحافة الس ــورية اليومي ــة ف ــي تش ــكيل مع ــار الش ــباالجامعي تجاه بعض القضايا السكانية"
أطيوحة ما ستري ،امعة رمشط2272 ،
هثثدفت الدراسثثة إىل رصثثد تن ثاول الصثثحف السثثورية (الثثثورة ،البع ث  ،تش ثيي) لثثبع

الاضثثايا

الس امتية م) خ ل يليض مضذو هذه الصحف
التعيل عل اأيي املعييف الوعلي الذح ت ك الصحف يف قيا ها ،وذلث بثإ ياض رراسثة ميدامتيثة
لاياو مستو معيفة الاياض ببع

املعلوماذ واملتشياذ الس امتية الواررة يف الصحف

و ث ث ما ح ثثاذ تتناسث ث والنت ثثا ج ال ثثح ستتوص ثثض إليه ثثا الدراس ثثة و ثثا يسث ثهه يف رم ثثج البع ثثد
الس ا يف السياساذ اإلع مية
تندرج هذه الدراسثة ثذ) الدراسثاذ الوصثوية التحليليثة الثح تعتذثد املثنهج الوصثوي التحليلثي
يف الدراس ثثة ،واس ثثتخدمت طييا ثثة يلي ثثض املض ثثذو (التحلي ثثض ال ذ ثثي ليص ثثد الاض ثثايا الس ث ث امتية يف
الص ثثحف الس ثثورية اليومي ثثة مث ثث) خ ث ث ل اس ثثتذارة يلي ثثض املضث ثثذو ةصص ثثة ثثذا الغ ثثيأل ،وم أيض ث ثا
اس ثثتخدام طييا ثثة املسث ث اا تذ ثثاعي بالعين ثثة لاي ثثاو املع ثثارل ال ثثح طيحته ثثا الص ثثحف جت ثثاه الص ثثحة
اإلجنابيثثة وحماورهثثا كذتش ثثي للاضثثايا الس ث امتية ،أ يلي ثثض املضثثذو أظه ثثي ال ث ثثري مثث) الاض ثثايا ال ثثح
ا تسذ إم امتاذ الباح رراستها مجيع ا ميدامتي ا
جمتذ الدراسة التحليلية هو مجي املوار الصحوية – يف الصثحف الثث ل قيثد الدراسثة – الثح
تناول ثثت الاض ثثايا السث ث امتية خث ث ل الع ثثام  2277وم أخ ثثذ املث ثوار الص ثثحوية املنش ثثورة يف ه ثثذا الع ثثام
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بش ض ماصور ،إل ياض الدراسة امليدامتية يف العام ار اh
الذح يلي 2272

أمثثا جمتذ ث الدراسثثة امليدامتيثثة فهثثو الف ث

اإلط

الدارس ث يف امعثثة رمشثثط عثثدا ال ليثثاذ الفبيثثة

وقسه عله اأحياض م) كلية العلثوم ،وم اسثتبعارهه أ معظثه معلومثاذ املايثاو واررة يف منثاه هه
الدراسية
ت ومتثثت عينث الدراسثثة مثث)  422طالث م مياعثثاة النثثوص والسثثنة الدراسثثية وال ليثثة الثثح يتوا ثثد
فيها الفال عند اختيارها
ومث) متتثثا ج هثثذه الدراسثثة كامتثت صثثحيوة البعث هثثي اأكثثثي طيحث ا للاضثثايا السث امتية ،تليهثثا الثثثورة مث
تشيي)

تشثثايت الص ثثحف ال ثثث ل كث ثريا يف املو ثثوعاذ املفيوح ثثة وتواص ثثيلها وال ثثنذط املس ثثتخدم يف

معاجلتهثا واملنفاثة الثح تغفيهثا ومصثدر تزويثد الصثثحيوة يثا ،بثض وحثىت يف ااسثتذااذ الثح تسثثتخدم
إلقناص اجلذهور والصوحاذ الح تنشي عليها املارة
احتلثت الصثثحة اإلجنابيثثة امليتبثثة اأوىل يف اهتذثثام مجيث الصثثحف ،تلتهثثا ا ث املثيأة ،مث بفالثثة
الشبا  ،مث رعاية ذوح اإلعاقة ،وكامتت م افحة اأمية وعذالة اأطوال وا ية يف امليتبة اأخرية
كامتثثت السثثيطامتاذ النسثثا ية يف صثثدارة الصثثحة اإلجنابيثثة املفيوحثثة يف الصثثحف ،تلتهثثا اليعايثثة
أيناض ارذض فاليعاية قبض الزواج ،أما تنظيه اأسية ف ا يف امليتبة اأخرية
التذ

احتث ثثض التذ ث ث ااقتصث ثثارح ويديث ثثدا قث ثثيوأل امل ث ثيأة الييويث ثثة امليتبث ثثة اأوىل ،تلتهث ثثا يف ال تي ث ث
اا تذاعي ويديدا العنف د امليأة ،أما التذ

السياسي فالذا اهتذت ب الصحف

أعفثت الصثحف اهتذامثا خاصثا بنشثاطاذ ار ومثثة يف جمثال م افحثة البفالثثة ،وغلبثت علث

املعاجل ثثة التحايا ثثاذ الص ثثحوية تغلب ثثت املعاجل ثثة اخل ي ثثة العاطوي ثثة يف تن ثثاول قضث ثايا اإلعاق ثثة واملس ثثن

واأمية وعذالة اأطوال عل حسا املعاجلة العلذية قلذا تفيقت الصثحف لله ثية الداخليثة ،ومث
طيحها اخل ول لله ية اخلار ية جتنبت اردي ع) ا ية غري الشيعية كذا تغلث اخلث الصثحوي
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اإلط

علث بثثاقي اأ ثثاط الصثثحوية ،وغابثثت اليسثثوم وال ار ااhري ثاتري تاييبثا ،وكثثا املنثثدوبو واملياسثثلو مصثثدر
التزويد اأساسي لصحوهه ،وقلذا م ااعتذار عل غريهه ،كذا تغلث اأسثلو املخثتلط واأو ث

يف ااسثثتذااذ املسثثتخدمة إلقنثثاص الاثثارق باملضثثام الس ث امتية كامتت للصثثوحاذ الداخليثثة ارصثثة
العظذ ماارمت باأوىل واأخرية وامل حط يف متشي املضام الس امتية عليها
ذ -رراسة سوس) عبد ارذيد رس  ،بعنوا " اإلعالم وحقوا الطفل"
أطيوحة ما ستري ،امعة لبنا 2221-2225 ،
هثثدفت الدراسثثة بش ث ض أساسثثي للتعييثثف بوسثثا ض اإلع ث م ومثثد مااربتهثثا ل تواقيثثة الدوليثثة
راو الفوض الح تضذنت إعفاض الفوثض حثط ارييثة يف إبثداض الثيأح والتعبثري ،وبالتثار إعفثاض وسثا ض
اإلع ث م الفوثثض حا ث باعتبارهثثا اثثثض وسثثيلةا للتواصثثض وااط ث ص واكتسثثا املعيفثثة والتفثثور ،م ث بيثثا

ثثيورة محاي ثثة الفو ثثض م ثث) اآلي ثثار الس ثثلبية لوس ثثا ض اإلعث ث م ،وأيض ث ا ثثيورة تشث ث ي وس ثثا ض اإلعث ث م
لإلسثثهام يف يسث صثثورة الفوثثض تنفلثثط الدراسثثة مثث) بيثثا اأيثثي ال بثثري لوسثثا ض اإلعث م سثواضا منهثثا
املاثثيوضة أو املي يثثة أو اإلل ومتيثثة يف يايثثط حاثثو الفوثثض ،وبالتثثار فثثإ معيفثثة ذل ث اأيثثي سيسثثاعد

عل ث متاثثدها ويديثثد وامتبهثثا السثثلبية رذايثثة الفوثثض مثث) ثثيرها ،وبالتثثار بيثثا رور كثثض مثث) اجملتذ ث
واأس ث ثثية واملدرس ث ثثة ومس ث ثثتولياهه يف إع ث ثثدار الث ث ث امج اإلع مي ث ثثة ال ث ثثح ت ث ثثزور الفو ث ثثض ب ث ثثالعله واملعيف ث ثثة
واملعلوماذ
اسثثتخدم البحث املثنهج اراثثوقي يف ظثثض اسثثتخدام أمثثثض لوسثثا ض اإلعث م وع قتهثثا بااتواقيثثاذ
والص ول الدولية ،وبيا أيي هذه الوسا ض م) خ ل اأرواذ الدولية واإلقليذية واحمللية
عاجلث ثت الدراس ثثة ع ثثدة إشث ث الياذ تتعل ثثط بث ثاإلع م وحا ثثو الفو ثثض ،وتوص ثثلت إىل أ حيي ثثة
اإلع ث م حثثط أساسثثي مثث) حا ثثو اإلمتسثثا وحم ث جلذي ث ارييثثاذ الثثح متثثذرذ ا يئ ثثاذ واملنظذثثاذ
العثثاملي راثثو اإلمتسثثا بدايثةا مهذثثة للوصثثول إىل

الدوليثثة واأمثثه املتحثثدة متوسثثها ثثا ،معتث ة اإلعث

حط التعبري ع) اليأح وامتدارا ريية الو ي وممارسة هذه ارييثة والتعبثري عنهثا ،ومثا وسثا ض اإلعث م إا

أحثد تفبيااهثا للوصثثول إىل إمتسثا حثي ميتلث حييثة اعتنثا اآلراض وعثثزل عث) التثدخض يف شثثتومت  ،وأ
إعداد :حال زوبته
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تتثثوافي لدي ث حييثثة التذثثاو املعلومثثاذ واأف ثثار ار ا
وتلايhهثثا وإذاعتهثثا وختلثثف وسثثا ض اإلع ث م رو تايثثد

حبثثدور الدولثثة وو ثثدذ الدراسثثة أ هنثثال اجتاهثثا  ،اأول ينثثارح حبييثثة ف ثثي واص رو قيثثور ،وااجتثثاه
الثثثا يثثدعو إىل ثثيورة تاييثد النشثثاط اإلع مثي ملصثثلحة اجملتذث الثثدور والثثداخلي علث السثواض ،فث
بد م) و ور وابط جتعض اإلع م ملتزما وصاحل اجملتذ
 -2الدراسات األجنبية:

أ -دراسة جملة املنزل وعله اا تذاص ،2221 ،حاو الفوض واإلع م املي ي ،الت يبة الني ريية:
Rasaq K ayode Awosola, Osakue Stevenson Omoera,"Child Rights and the
"Media: The Nigerian Experience

قثثام هثثذا البح ث بدراسثثة أيثثي اإلع ث م وبثثاأخ

التلوثثاز يف ت ثثوي) الثثوعي لثثد العامثثة حثثول

حاو الفوض باإل افة إىل الدعوة رذاية حيثاة اأطوثال وارثد مث) الوفيثاذ بث صثووفهه بااعتذثار
عل ث جتيبثثة ح ومثثة أوريثثدو احملليثثة لوايثثة إيثثدو بني رييثثا كدراسثثة ثثذه ارالثثة ،حي ث م تاسثثيه تل ث
الواي ثثة إىل أربث ث من ثثاطط أغث ثياأل ه ثثذا البحث ث  ،وعليث ث م اختي ثثار  222مش ثثارل م ثث) تلث ث املن ثثاطط
عش ث ثوا يا ،مث م توزي ث ث اس ث ثثتبيامتاذ عل ث ث املش ث ثثارك  ،بع ث ثثدها خض ث ثثعت تل ث ث ااس ث ثثتبيامتاذ للتحلي ث ثثض
بااعتذار عل

ثداول ومتسث الت ثيار البسثيط ،بينثت الدراسثة أ التلوثاز بوصثو وسثيلة مث) وسثا ض

التواصثثض يتذت ث بإم امتيثثة ول ث الايثثام بنشثثي الثثوعي حثثول حاثثو الفوثثض وغريهثثا مثث) اأمثثور املتعلاثثة
بتنذيثثة اأطوثثال وتفثثورهه ،ول ثث) تب ث أيضثا بثثض هثثذا الثثوعي ا يثثنع ت عل ث موقثثف الس ث ا جتثثاه
اأطوثثال يف تلث الباعثثة اجلغيافيثثة ،وبنثثاضا علث تلث النتثثا ج م اخلثثيوج بتوصثثياذ حثثول كيويثثة يس ث
املوقثثف الشثثعع العثثام جتثثاه حاثثو الفوثثض واإلسثثهام يف محايثثة حيثثاة اأطوثثال وارثثد مثث) الوفيثثاذ ب ث

ص ثثووفهه إىل امت ث التوص ثثياذ املتعلا ثثة بتنذي ثثة اأطو ثثال وتف ثثوييهه اعتذ ثثدذ ه ثثذه الدراس ثثة علث ث
طيياثثة املس ث ااست شثثايف لتزويثثد البح ث باأرلثثة الثثح تش ثثهد عل ث رور اإلع ث م يف تش ث ي ف ثثية
حاثو الفوثثض ورر ثثة إ ا ثثا يف متي رييثثا ،ولاثثد ارت ثثز هثثذا البحث علث إعثثدار اسثثتبيا وتوزيعث علث
املشارك وذل للتوصض للذعلوماذ ال زمة م) خ ل إ اباذ املشارك

إعداد :حال زوبته

9

إشراف :د .عزت شاهني

اإلطار املنهجي للدراسة

الفصل األول
الفصل األول

اإلط

بلثثغ ح ثثه العينثثة الثثح اعتذثثدذ ثثذه الدراار اسhثثة  222مشثثارل م اختيثثارهه بعنايثثة مثث) املنثثاطط
اأرب ث وذل ث بااعتذثثار عل ث طيياثثة العينثثة العش ثوا ية الفبايثثة ،حي ث قثثام البثثاحثو باختيثثار س ث
مشاركا م) كض منفاة م) تل املناطط وذل بصورة عشوا ية
اثلثثت الوسثثيلة الثثح اعتذثثدذ للتوصثثض لإل ابثثاذ الثثح أرىل يثثا املشثثاركو بااسثثتبيا املثثنظه
الذح قام الباحثو بإعداره ،ولاثد أيبتثت هثذه الوسثيلة ثدارها يف السثابط وذلث حينذثا اسثتخدمت
م اأشخا

الذي) يافنو يف ح ومثة إيسثا احملليثة الواقعثة يف الشثذال الشثيقي والثذي) ا تصثلهه

إشارة مجي حمفاذ التلواز املتوافية واملتلوة مث) يث ل حمفثاذ تلوزيومتيثة ثذ) تلث الوايثة ،وعليث م
تاسثثيه ااسثثتبيا إىل قسثثذ  :الاسثثه (أ يتفثثي للبحث يف املعلومثثاذ املتعلاثثة باخللويثثة اا تذاعيثة
ويضثثه أسثثئلة ذاذ هنايثثاذ

والثاافيثثة للذشثثارك وذلث بنثثاضا عل ث متغثرياذ رميوغيافيثثة ،والاسثثه (
موتوح ثة تعتذثثد عل ث هثثدل هثثذه الدراسثثة ،حي ث يفل ث مثث) املشثثارك أ يع ث وا عثث) هرا هثثه مثث)
خث ل يث ل متاثثاط وفاثا ملايثثاو لي ثثيذ حبيث تث او اإل ابثثاذ مثثا بث "متعثثه" ،وصثثواا إىل "لسثثت

متضكدا"

قث ثثام البث ثثاحثو بتاسث ثثيه وايث ثثة أوريث ثثدو إىل أرب ث ث منث ثثاطط وهث ثثي :إي ينوا /أوليهث ثثا ،رينث ثثغ روور/
ثثي هر أح ،سثثابيلي روور/سثثاكبومتبا روور ،متيثثو بينث /أورو  ،وعليث اثثت كتابثثة أمسثثاض سثثا ي الشثوارص
بدق ثثة كذ ثثا م تيقيذه ثثا أيضث ث ا ،وا ثثدل م ثث) ذل ث الاي ثثام بعذلي ثثة اختي ثثار مت ثثاف م ثث) مجي ث الشث ثوارص
املتوا ثثدة يف ك ثثض منفا ثثة م ثث) تلث ث املن ثثاطط ،بع ثثد ذلث ث م اختي ثثار س ثثة شث ثوارص بشث ث ض عشث ثوا ي

بااعتذثار علث متظثثام الايعثثة والثثذح م وو بث يديثثد عشثيي) شثثارعا أح بواقث

سثثة شثوارص مثث) كثثض

منفاثثة للتعامثثض معهثثا واختيثثار املشثثارك منهثثا ،وه ثثذا قثثام البثثاحثو ب ثإ ياض عشثثي اسثثتبيامتاذ عل ث
الا ثثاطن يف الشث ثوارص ال ثثح م اختياره ثثا م ثث) ك ثثض منفا ثثة ،ولتس ثثهيض عذلي ثثة تص ثثنيف الشث ثوارص وإ ث ثياض
ااسثتبيا اعتذثثد البثثاحثو علث خثثدماذ مثثوظوي اإلحصثثاض الثثذي) يعيفثثو املنفاثثة يثثدا ملثثا ثثه مثث)
باص طويض يف هذا اجملال ،بعد ذل قام الباحثو بإ افة رقه رمزح ل ثض منفاثة وكثض شثارص وكثض بنثاض
م توزي ث ااسثثتبيا في ث عل ث املشثثارك  ،اأمثثي الثثذح سثثهض عذليثثة توزي ث ااسثثتبيا واس ث اع مثث)
املشارك  ،كذا زار م) رقة العذلية وذل م استعارة مجي ااستبيامتاذ الح م توزيعها
إعداد :حال زوبته
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لاض ثثايا ا ثثفهار

مت ثثذكي م ثث) أه ثثه ماأظهيت ث الدراس ثثة ،بل ثثغ ع ثار اh
ثدر املت ثثابع لل مت ثثامج املخص ث

اأطوال عل التلواز  % 1665م) جمذوص العينثة ،وأكثد  %1765مث) العينثة علث أ ال متثامج يثتيي
عل ث رأح اجملتذ ث جتثثاه قضثثايا ا ثثفهار اأطوثثال بينثثت الدراسثثة أيضثثا أ التلوثثاز يثثترح رورا إجيابي ثا
بالضغط عل ار ومة لاومتنة سياساذ اليعاية اا تذاعية اخلاصة باأطوال ،وأيضا ييفث التلوثاز مث)
خ ل بياجم املو ىسوية الوعي للذ تذ حول متظام وبياجمها اليعاية الصحية املو هة لألطوال

باخل صثة بينثثت الدراسثثة أ يثة اإلعث م وخاصثثة التلوثاز بتسثثليط الضثثوض علث مشثثاكض اأطوثثال
وحا ثثوقهه ،وم ثث) خ ث ل بياجم ث املو ه ثثة ي ثثترح رورا يف يس ث موق ثثف اجملتذ ث جت ثثاه تف ثثويي اأطو ثثال
وارواظ عليهه

 حب ما ستري يف اأعذال اا تذاعية ،امعة ماسي  /متيوزي متد  -ه  2272بعنوا :?Who are Abusing our Children
An exploratory study on reflections on child abuse by media
commentators

م) هي الوئاذ الح تتسب يف إيذاض أطوالنا؟
رراسة است شافية حول هيار استغ ل اأطوال م) قبض املعلا اإلع مي
للباحثة راميا ليسلي مريشامتت
يه ثثدل البح ث ث إىل رراسث ثثة م ثثا متشث ثثي يف اإلع ث ث م املفبث ثثوص ح ثثول مو ث ثثوص اإليث ثثذاض اجلسث ثثدح
لألطوال عل مد مثا سنواذ ،حيث مشلثت هثذه الدراسثة التاثاريي اأخباريثة واملاثااذ واأعذثدة
واافتتاحيثثاذ الثثح خصصثثت ملو ثثوص اإليثثذاض اجلسثثدح لألطوثثال يف متيوزيلنثثدة مثثا بث عثثامي 2222
و ،2221وبااعتذثثار عل ث هثثذا البح ث ااسثثتايا ي ااست شثثايف م مج ث بيامتثثاذ متوعيثثة وذل ث ع ث
تسث يض أصثواذ جمذوعثة مث) املعلاث اإلع ميث وماارمتتهثثا مث بيامتثاذ مثضخوذة مث) ماثااذ متشثثيذ
يف اجليا د وغريها م) مصثارر البيامتثاذ اإلحصثا ية الثح م ارصثول عليهثا مث) الوكالثة الاامتومتيثة رذايثة
اأطوال وم) املشايف وأقسام الشيطة
إعداد :حال زوبته
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يعذثثض هثثذا البحث علث تصثثويي كيثثف يثثتهار اhاثيثثض حالثثة اإليثثذاض اجلسثثدح لألطوثثال يف اإلعث م
املاثثيوض ،كذثثا يتاص ث مثثد الدقثثة أو التاصثثري يف متاثثض اخل ث  ،اأمثثي الثثذح مي ثث) أ يثثتيي بثثدوره عل ث
رؤيثة العامثثة رالثثة إيثثذاض اأطوثثال وااعتثثداض علثيهه ،و ثثذا عذثثدذ هثثذه الدراسثثة إىل البحث يف مثثد
مو وعية ما كت يف الصحافة إىل امت تاصي حثااذ التذييثز علث أسثاو العثي أو علث أسثاو
ا تذاعي يف متاض اخل املتعلط باإلساضة إىل اأطوال أو ااعتداض عليهه بضح ش ض م) اأش ال
م رمج متتا ج هذه الدراسثة املتلوثة مث) ي يثة أقسثام والثح خلصثت إىل الاثول بو ثور حالثة مث)
عثثدم الت ثامتت أو الت ثثافت يف متاثثض اخلث املتعلثثط باإلسثثاضة لألطوثثال وذلث بنثثاضا علث  :أ عثثي الفوثثض
أو ميت ث حالثثة اإلسثثاضة ،مثثد خفثثورة اإلسثثاضة ،ج طبيعثثة اأخبثثار املثثثرية ل هتذثثام يف متاثثض
حارية ااعتداض عل طوض ما
وتتذث ث ثثض إح ث ثثد النت ث ثثا ج املهذ ث ثثة يف ه ث ثثذا الس ث ثثيا يف أ اإلع ث ث ث م يع ث ثثت ويع ث ثثزز اأف ث ثثار
واملعتاداذ السا دة حول اإليذاض اجلسدح لألطوال ،وبذل ا يتعيل العامثة سثو علث غثي
في

فيذا ف
ولاد خل

مث)

الدقة والتواز يف متاض اخل
هذا البح إىل مناقشة مد تثضيري اإلعث م أو ع سث للنظثية العامليثة حثول حالثة

اإليثثذاض اجلسثثدح لألطوثثال ،وهنثثا م طثثي ثثوذج تعايشثثي اعتذثثد عل ث هراض ال تثثا أمتوس ثثهه وال ثثح
اسثثتخدمت لثثدعه اجلثثدل الاثثا ه حثثول الع قثثة ب ث اإلع ث م والعامثثة ،تل ث الع قثثة الثثح تتسثثه بضهنثثا
ع قة ذاذ اجتاه

إعداد :حال زوبته
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ذ -عدر م) اجمللة العاملية لعله اإل يام :2277

‘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

(اجمليم ثثو م ثث) اأطوثثال يف متظ ثثي اإلع ث م ،يلي ثثض ليؤيثثة اإلع ث م للذ ثثيم م ثث) اأطوثثال ،م ث يلي ثثض
متادح للنتا ج امل تبة عل تل النظية  ،للباحثة هيل رمتباب
هدل هذا البح إىل تسليط الضوض عل طبيعة النظية اا تذاعية للفوولثة مث) خث ل إمتتثاج
وإعثثارة إمتتثثاج املعيفثثة املسثثتااة مثث) اخلفثثا  ،فعنثثد ااعتذثثار عل ث أسثثلو التحليثثض الناثثدح للخفثثا
اإلع مي ،الثذح مي ث) أ يرع ّثيل :علث أمتث خفثا سثا د بسثب صثلت الويياثة بالسثلفة ،وعث تبثين
مثثنهج رراسثثة حالثثة اراريثثة الثثح حظيثثت باهتذثثام عظثثيه وبلبلثثة كثثثرية بشثثض حالثثة الفوولثثة ،أا وهثثي
حاريثثة يميثثة ثثيذت ب ثولغي الثثح قثثام يثثا ولثثدا يف العاشثثية مثث) عذي ثثا ،و ثثا ثثو فينثثابيلز وروبثثيذ
تومبس ثثو  ،ح ثاول الباح ث م ثث) خ ث ل ذل ث أ يع ثثيأل ع ق ثثاذ الس ثثلفة غ ثثري املت افئ ثثة واملن ثثاوراذ
املنفاية الح يستغلها اخلفا اإلع مي الح تدعه اأف ار السثا دة الثح تثي بثض اأطوثال واليثافع
والش ثثبا ال ثثذي) ياوم ثثو بت ث ثاوز الاث ثامتو يتص ثثوو بالس ثثوض أو الش ثثي؛ أو أهن ثثه يتص ثثيفو كالب ثثالغ
( ين ثثز ، 2225 :وباإل ثثافة إىل أس ثثلو التحلي ثثض النا ثثدح لتغفي ثثة اإلع ث م املا ثثيوض ح ثثول حاري ثثة
إعارة استدعاض و فينابيلز للسث ) عثام  ،2272فاثد حاولثت الباحثثة مث) خث ل ذلث أ تسثلط
الضوض عل الع قة الوطيدة ب هذه ارالة وحالة رعه اراياة فيذا ف حالثة الث اضة الثح بثاذ مث)
املتعثثذر العثثورة إليهثثا وإحياؤهثثا ورسثثه م م ث مسثثتابض اجملثثيم مثث) اأطوثثال الثثذي) ارت ب ثوا ثيا ه يف
س) مب ية ،وبذل ت و الباحثثة قثد يثدذ اخلفثا اإلع مثي الاثا ه علث متشثي معلومثاذ مبسثفة
تسورها تناقضثاذ كثثرية إىل امتث متشثي املعلومثاذ املضثللة حثول اأطوثال الثذي) ياومثو بت ثاوزاذ
ثثالف الاث ثامتو  ،اأم ثثي الث ثذح أر إىل تس ثثهيض عذلي ثثة تص ثثنيوهه ك ثث:خيي) (م ثثاييوز ، 2221 :وه ثثو
بدوره يسهه يف معظه اأحوال باإلفياط يف معاقبة هتاض اأطوال واليافع الذي) يعثامتو مث) حيمثا
وعزلة عل الصعيد اا تذاعي
إعداد :حال زوبته
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اإلط

ار اh
المطبوعة لمشكالت األطفـال للباحثـة سـارفا كيـران
ث -تقرير يتناول (تغطية وسائل اإلعالم

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

هدل التاييي إىل يليض عذلية تغفية وسا ض اإلع م املفبوعة ملش

ذ اأطوثال واكتشثال

طيياثثة ارصثثول عل ث املعلومثثاذ اخلاصثثة باأطوثثال ،كذثثا هثثدل هثثذا التاييثثي أيض ث ا لإلسثثهام يف جمثثال
الفوولة واإلع م ،ولعض أهه املش
 التعيل عل مش

ذ الح حاولت هذا التاييي معاجلتها تتذحور يف ااا:

ذ اأطوال الح كثريا ما تنشي عنها وسا ض اإلع م املفبوعة

 التعثثيل علث كثثض مشث لة مثث) مشث

ذ اأطوثثال الثثح تضثثعها كثثض صثثحيوة يوميثثة حمليثثة علث

قا ذة أولوياها
 يديد مش

ذ اأطوال الذي) يعامتو م) اا ال ،والح ابد م) تسليط الضوض عليها

 اخليوج وا حاذ لوسا ض اإلع م املفبوعة
يعتذثثد هثثذا التاييثثي عل ث مج ث اأخب ثثار والتاثثاريي اأخباريثثة والتحلثثي ذ واملاثثااذ اأخباري ثثة
ال تثثا (مثثا وراض اأخبثثار أو املاثثااذ الثثح تعثثار مشث

واآلراض املنوثثيرة لثثبع

ذ اأطوثثال ،حبيث

اثض الصحف الثذا الح مشلتها الدراسثة مصثدر البيامتثاذ الي يسثي ثا ،إذ م إعثدار هثذا التاييثي بنثاضا
عل النتا ج الح خلصثت إليهثا تلث الصثحف يف تغفيثة تلث املوا ثي واملشث ذ ،و ثذا ابثد وأ
ت و هذه الدراسة ذاذ طبيعة وصوية
قام فييط البح بو

معايري ذه الدراسة عل الش ض التار:

 مج الصحف الثذا
 توييط املش

ذ املتعلاة باأطوال

 اختي ثثار اأخب ثثار أو املا ثثااذ املو ثثورة ثثذ) بعث ث

املوا ثثي املفيوح ثثة كذو ثثوص اأمتش ثثفة

التنظيذية مث ا
إعداد :حال زوبته

14

إشراف :د .عزت شاهني

اإلطار املنهجي للدراسة

الفصل األول
الفصل األول

اإلط

ار
املتعلاة ا بhاأطوال
 ميا عة اأخبار واملاااذ اأخبارية

 يليض املش

ذ حبس املوا ي والاضايا املفيوحة

 إعدار التاييي
أظهثثيذ النتثثا ج أ الصثثحف تغفثثي بش ث ض يثثد قضثثايا اأطوثثال فخ ث ل ي يثثة أشثثهي مج ث
(Himalayan times

فييثط البحث  111خث ا مث) مثثا صثحف وطنيثة يف متيبثال وحااثت صثحيوة
أعلث متسثثبة  767خث ا خث ل فث ة الدراسثثة ماارمتثثة مث الصثثحف اأخثثي  ،كذثثا كامتثثت املوا ثثي الثثح
تناولت قضايا الفوولة متنوعة ول ) أكثي املوا ب الح اثت تغفيتهثا بال تيث  :النشثاطاذ ار وميثة
أواجلذعيثثاذ ،التعلثثيه ،عذالثثة اأطوثثال ،ت ثضيري أمتشثثفة املثثضوي  ،وأق ثض املوا ثثي ت ثيارا هثثي الثثح تتعلثثط
بالص ثحة باخل صثثة مي ننثثا الاثثول إ الصثثحافة تثثترح رورا يف متشثثي اأخبثثار ،املعلومثثاذ ،ويف وعثثي
اجملتذ جتاه قضاياه
ج -رسالة ما ستري امعة رلويي  -قسه ف) التواصض -خييف  7114بعنوا :
TELEVISION AND ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN

التلواز واأطوال يف س) التعليه اابتدا ي ،للباحثة سوزا ر هاربي -غيلذور
هثثدل هثثذه اأطيوحثثة إىل رراسثثة الع قثثة ب ث متابعثثة التلوثثاز واملوثثاهيه الثثح تتصثثض باراثثا ط
اا تذاعية فيذا يتعلط بالصور النذفيثة أروار اجلنسث وذلث عث إ ثياض مسث لعينثة ثذت أطوثااا
يف الصف الثال والياب اابتدا ي ،حي ركزذ بصورة أساسية عل الفيياة الثح يتعثيل مث) خ ثا
اأوار والبنثثاذ عل ث أروارهثثه امليتبفثثة جبنسثثهه يف اريثثاة الواقعيثثة ،وكيثثف يتصثثض ذل ث بض ثثاط متابعثثة
التلواز ،وعليث م إعثدار اسثتبيا م مث) خ لث قيثاو مثدركاذ اأطوثال حيثال اأمتشثفة الثح تناسثبهه
كضوار وكبناذ أو كي ال ومتساض
كذثثا اثثت رراسثثة مثثدركاذ اأطوثثال حثثول السثثذاذ واملي ثزاذ التاليديثثة الثثح ايثثز الصثثبيا أو
البنث ثثاذ ،فذ ث ثثث ا م تو ي ث ث أس ث ثثئلة لألطوث ثثال ح ث ثثول مي ث ثزاذ وس ث ثثلوكياذ وأعذث ثثال وع ق ث ثثاذ الس ث ثثلفة
والع قاذ الاا ذة ب النظياض وذل م) خ ل ارثدي عث) النظثياض ،كذثا كامتثت بعث

إعداد :حال زوبته
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اإلط

يث ار اh
ثدل رراسثثة موقثثف اأطوثثال جتثثاه التلوثثاز واختيثثارهه
يف ااسثثتبيا تتذتث بفبيعثثة است شثثافية وذلث

لل امج التلوزيومتية واملتابعة الناديثة للتلوثاز والتثدخض اأسثيح بث الفوثض وع قتث بالتلوثاز ،إىل امتث
رراسة تضيري التلواز عل الاياضة وال تابة أيضا
وإ افة إىل كض ما تادم م إ ياض بع
مي ثث) أ

اأحبال ااست شافية لدراسثة التثضيرياذ التعليذيثة الثح

لوهثثا عذليثثة متابعثثة التلوثثاز كاملفالعثثة خثثارج إطثثار الدراسثثة وال تابثثة اإلبداعيثثة ومثثد صثثلة

ذل ث وتابعثثة التلوثثاز ،كذثثا طيحثثت أسثثئلة موتوحثثة النهايثثاذ عل ث اأطوثثال وذل ث فيذثثا ف ث

مثثد

ااعتذار عل التلواز يف النظام املدرسي
خلصت هذه الدراسثة إىل متتثا ج تويثد بو ثور هيثار علث املثدركاذ ارسثية لألطوثال جتثاه العثامل
فيذثثا ف ث مسثثضلة العنثثف واكتسثثا اأطوثثال للذزيثثد مثث) املوثثاهيه الثثح تيسثثه صثثورا فيثثة لل نس ث
ومثثد متابعثثة التلوثثاز الثثح تع ثثت مثثد تثثدخض اأسثثية يف هثثذا املو ثثوص بالثثذاذ ،ول ثث) متتي ثثة تنثثوص
العوامض الح تنثدرج ثذ) حالثة التثدخض اأسثيح مي ث) الاثول بثض رور اأسثية يف الفيياثة الثح يتبعهثا
اأطوال ل ستوارة م) التلواز وما ي تسبومت م) خ ل تستحط رراسة أعذط
مامتت االستفادة منه يف الدراسات السابقة:

ااسثتوارة مث) املنه يثة العلذيثة الثح اسثثتخدمتها الدراسثاذ السثاباة يف صثو مشث لة البحث
وفي ثثيات ومعاجلثثة متتا ث  ،فثثإ أح باحث ا يسثثتفي أ ين ثثي رور الدراسثثاذ السثثاباة وأ يتهثثا،
وكذل اخلدمة ال برية الح تادمها ل عل املستو امليدا أو النظيح أو كليهذا ،حيث تعثد وثابثة
جتار ساباة يلتذت م) خ ثا الباحث اخلفثواذ املنه يثة الثح عليث أ يتايثد يثا ،واأرواذ الثح
يسثتغلها ،والعابثاذ الثح يتواراهثا ،والناثا الثح يتثداركها ،إ ثافة إىل كوهنثا رلثي ا وميشثدا عذليثا
ملختلثف امليا ث واملصثارر ،ومو ث ماارمتثة مسثتذية يف كثض مياحثض إعثدار الدراسثة فهثي وثابثة عامثض
"مدعه "للباح منه يا وعذليا.

إعداد :حال زوبته
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موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة :

ار اh

اإلط

تلثثف الدراسثثة اراليثثة عث) الدراسثثاذ السثثاباة يف حماولتهثثا إلاثثاض الضثثوض علث أكثثثي مثث) قضثثية
ومش ث لة ث

الفوولثثة أمثثا الدراسثثاذ السثثاباة مل ت ثث) جتذث ب ث الاض ثايا واملش ث ذ وإ ثثا كامتثثت

تتفيأ إىل امت أو امتب عل اأكثي
إ ال ّدراسثثة اراليّثثة تتّوثثط مث الدراسثثاذ السثثاباة يف أ يّثثة الوئثثة العذييثّثة الث ّثح تتناو ثثا ال ّدراسثثاذ

املعثول عليهثا يف بنثاض اجملتذعثاذ ويف أ يثة وسثا ض ااتصثال اجلذثاهريح
وهي فئثة اأطوثال كثوهنه الوئثة ّ
ومنها الصحافة يف عذلية التوعية يف حاو وقضايا الفوولة
خامساً :التعريفات واملصطلحات العلمية:
 -1حتليل املضمون:

يعثد بريلسثو أول مثث) عثيل هثثذا املصثفل بضمتث  :اسثثتخدام أسثلو الوصثثف ال يوثي وال ذثثي
امل ثثنظه واملو ثثوعي ملض ثثذو الظ ثثاهية للذ ثثارة ااتص ثثالية ،وه ثثذا اأس ثثلو البحث ثثي يا ثثوم عل ث قواع ثثد
وأست علذية ا هلياها (س م12 ،2226 ،
ويعثثيل كثثاب

 Kaplanيليثثض املضثثذو بضمت ث اأسثثلو الثثذح يسثثتهدل الوصثثف العضثثوح

والدقيط ملا ياال ع) مو وص مع

(P3 ،1970 ،Kaplan

وقد أعف مسري حس تعييو ا شام ا لتحليض املضذو  :بضمت أسثلو أو أراة للبحث العلذثي،

مي ثث) أ يسثثتخدمها البثثاحثو يف جمثثااذ حبثيثثة متنوعث  ،وخاصثثة يف جمثثال اإلعث م ،لوصثثف احملتثثو

الظاهي واملضذو الصثيي للذثارة اإلع ميثة املثيار يليلهثا مث) حيث الشث ض واملضثذو  ،علث أ تثته
عذليثثة التحليثثض وفثثط أسثثت منه يثثة ومعثثايري مو ثثوعي  ،وأ يسثثتند الباحث يف عذليثثة مجث البيامتثثاذ
وتبويبها ويليلها عل اأسلو ال ذي بصوة أساسية (حس 2 ،7113 ،
 -2الصحف السوريّة اليوميّة:

الصثحيوة هثي (( ييثدة تصثدر يوميث ا روعثثي يف ييييهثا كثثية املو ثوعاذ اراليّثة واأمتبثاض احملليّثثة
والعامليّة وماااذ ع) اآلرا والو) (الوار221 ،2226 ،
إعداد :حال زوبته
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اإلط

ار اh
مياذ أسثبوعي ا علث اأقثض  ،واملاصثور بالصثحف
والصحف اليومية :هي ّ
((الح تصدر أرب ّ

اليوميّثثة هنثثا الصثثحف الث ّثح تصثثدر عثث) املتسسثثاذ اإلع ميثثة السثثوريّة ،والصثثحف املاصثثور فيهثثا يف
رراستنا هذه هي صحيوة تشيي) ،البع  ،الثورة مو وص حبثنا

 -3الصحافة املكتوبة:

هي شي ييتبط بالفب  Pressويف قاموو أكسوورر تستخدم كلذة صحافة وعىن الفباعة
ومتشي اأخبار عل أساو أهنا قفعة لد كت عليها ،كذا تعين جمذوعة الصوحاذ الح تصدر
يوميا يف مواعيد منتظذة (أبو زيد 31، 7113،
كذا عرفها معجم مصطلحات اإلعالم أهنا عذلية إصدار الصحف وذل استااض اأمتباض ومتشي
املاااذ دل اإلع م ومتشي اليأح والتعليه والتسلية ،وأ الصحافة هي واسفة تبارل اآلراض واأف ار.
يف ح عرفها أديب خضور :عل أساو أمت ياصد وصفل الصحافة "هي اإلع م

امل تو م) جم ذ ومتشيياذ الح تادم إع ما مجاهرييا م) أ ض تو ي اجلذهور وإرشاره ،بصدر

الظواهي والتفوراذ والاوامت املو وعية للحياة اا تذاعية والتضيري يف قناعاذ وو هاذ متظي وهراض
وتفلعاذ هذه اجلذاهري (خضور74 ،7116 ،
 -4العنف:

العنثثف تعييوث ا هثثو خفثثا أو فعثثض مثثتذ أو مثثدمي ياثثوم بث فثثير أو مجاعث

ثثد أخثثي (ويتذثثي،

77 ،2221

العنف كذا هثو وارر يف املثارة ( 71مث) ااتواقيثة _حاثو الفوثض _ " :كافثة أشث ال العنثف
أو الضثثير أو اإلسثثاضة البدمتيثثة أو العاليثثة أو اا ثثال أو املعاملثثة املنفويثثة علث إ ثثال أو إسثثاضة املعاملثثة
أو ااستغ ل وا يف ذل اإلساضة اجلنسية"
العنف حس التاييثي العثاملي للعنثف والصثحة ( : 2222ااسثتخدام املتعذثد للاثوة أو الفاقثة
البدمتيثثة ،املهثثدر يثثا أو الوعليثثة ،ثثد أح طوثثض مثث) قبثثض أح فثثير أو مجاعثثة تثثترح إىل أو مثث) املثثي
للغاية أ تترح إىل ير فعلي أو حمتذض لصحة الفوض أو باا عل قيد ارياة أو وه أو كيامت

إعداد :حال زوبته
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اإلط

العنثثف املو ث لألطوثثال :يسثثتخدم امليكثثز الار ااثhثومي اأميي ثثي يف واشثثنف) تعييوثثا للعنثثف املو ث
للفوض عل أمت :
أذ

سثثدح أو عالثثي ،أو إسثثاضة نسثثية ،أو إ ثثال ،أو سثثوض معاملثثة الفوثثض الثثذح هثثو رو

سثث) الثامنثثة عشثثية ميارس ث الشثثخ

املسثثتول عثث) رعايت ث يثثت ظثثيول هثثدر أو تضثثي بصثثحة الفوثثض

وسعارت (عبد اليمح)32 ،2226 ،
 -5الطفولة:

يعثثيل روبيتشثثال وإليزابيث هثثال الفوولثثة بضهنثثا امليحلثثة الثثح تبثثدأ مثث) بعثثد سثث) الثامتيثثة أح بعثثد
ميحلة الي
اللغة ورموزها

وتستذي حىت بلو الي ي س) الثامتية تاييب ا ،حيث يبثدأ اأطوثال بثتعله بعث

موثيراذ

(Shall , 1979,P 202

يعيل هنيح سيلوي الفوولة بضهنا امليحلة الح تبدأ منذ الوارة وتسثتذي حثىت سث) الثامتيثة عشثي،
وياسه ميحلة الفوولة إىل املياحض التالية( :ميحلة الي ي  6الفوولة املب ية 6الفوولة املتضخية
Hennery Silver, 1979, PP. 36-38

وتعثثيل الفوولثثة مثث) و هثثة متظثثي علذثثاض اا تذثثاص عل ث أهنثثا :هثثي تل ث الو ث ة املب ثثية مثث) اريثثاة
اإلمتسامتية الح يعتذد فيها الوير عل والدي اعتذثارا كليثا فيذثا وثا حياتث ؛ فويهثا يثتعله ويتذثي للوث ة الثح
تليهثثا ،وهثثي ليسثثت مهذثثة يف حثثد ذاهثثا بثثض هثثي قنفثثية يع ث عليهثثا الفوثثض حثثىت النضثثج البثثد العضثثوح
والعالي والنوسي واا تذاعي واخللاي واليوحي والح تتش ض خ ا حياة اإلمتسا ك ا ) ا تذاعي
كذثثا يعثثيل الفوثثض وفا ثا للذثثارة اأوىل مثث) مشثثيوص اتواقيثثة اأمثثه املتحثثدة عل ث أمت ث  :هثثو كثثض

إمتسثثا مل يت ثثاوز الثامنثثة عشثثية مثثا مل يبلثثغ سثث) اليشثثد قبثثض ذلث وو ث الاثامتو املنفبثثط عليث  ،وأمثثا
الفوولثثة فتعثثيل عل ث أهنثثا ميحلثثة ا يتحذثثض فيهثثا اإلمتسثثا مس ثتولياذ اريثثاة معتذثثدا عل ث اأبثثوي)
وذوح الايىب يف إشباص حا ت العضوية وعلث املدرسثة يف اليعايثة للحيثاة واتثد زمنيثا مث) املثي ر وحثىت
قثثي هنايثثة العاثثد الثثثا مثث) العذثثي وهثثي امليحلثثة اأوىل لت ثثوي) و ثثو الشخصثثية وهثثي ميحلثثة للضثثبط

والسيفية والتو ي ال بوح
إعداد :حال زوبته
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اإلطار املنهجي للدراسة

الفصل األول
الفصل األول

 -6اإلعالن:

ار اh

اإلط

هث ث ثثو جمذوعث ث ثثة الوسث ث ثثا ض املسث ث ثثتخدمة لتعييث ث ثثف اجلذهث ث ثثور ونشث ث ثثضة جتاريث ث ثثة أو ص ث ث ثثناعية ،وإقناع ث ث ث
بامتي ث ث ثثاز منت اه ث ث ثثا ،ورفعث ث ث ث إليث ث ث ث بفييا ث ث ثثة لشث ث ث ثيا ها ،وه ث ث ثثو اتص ث ث ثثال غ ث ث ثثري شخص ث ث ثثي للذعلوم ث ث ثثاذ،
وي ث ث ثثو ذا طبيعث ث ثثة إقناعيث ث ثثة حث ث ثثول املنت ث ث ثثاذ واخلث ث ثثدماذ واأف ث ث ثثار ،ملذث ث ثثول معث ث ثثيول يث ث ثثدف مثث ث ثث)
إع مت يف الوسا ض اإلع مية املختلوة (الوار2226 ،
وهو متشاط اتصار يهدل إىل اإلع م ع) سلعة أو خدمة معين أو ف ية ،وال ويج ا ع
وسا ض ااتصال اجلذاهريية املختلوة ،ماابض أ ي مع يدل التضيري عل املستهل  ،ورفع للايام
بعذض أو سلول ماصور وحمدر (املوس 2221 ،
 -7اإلعالم:

هثو متشثي معلومثاذ صثحيحة ووقثا حمثدرة باسثتخدام الوسثا ض املوياثة ،مث ذكثي مصثاررها
خلدمة الصاحل العام.
يعثيل الثدكتور " أمحثد عصثام الصثودح وحمذثد ر ثا البغثدارح "اإلعث م بضمتث " :تزويثد النثاو
باأخبار الصحيحة واملعلوماذ السليذة واراا ط الح تساعد عل ت وي) رأح صثا يف واقعثة مث)
الوقثا أو مشث لة مث) املشث ذ ،حبيث يعتث هثذا تعبثريا مو ثوعي ا يف عاليثة اجلذثاهري واجتاهثاهه

وميو ه ،وعىن أ الغاية الوحيدة لإلعث م هثي متاثض املعلومثاذ واراثا ط واأرقثام واإلحصثا ياذ و ثو
ذل (الصودح36 ،7112 ،
 -8الرأي العام:

تعبثثري ح ثثه كبثثري مثث) اأفثيار عثث) هرا هثثه يف موقثثف معث إمثثا مثث) تلاثثاض أمتوسثثهه أو بنثثاضا علث

رعوة تو إليهه ،تعبريا متيدا أو معار ا ملسضلة أو شثخ معث أو اقث ا ذح أ يثة واسثعة ،حبيث
ت ثثو متس ثثبة املتي ثثدي) أو املعار ث ث يف ع ثثدر ورر ثثة اقتن ثثاعهه ويب ثثاهه واس ثثتذيارهه كافي ثثة احتذ ثثال
ممارسة التضيري عل ا اذ إ ياض مع  ،بفييط مباشي أو غري مباشي جتاه املو وص الذح هه بصدره.

إعداد :حال زوبته

20

إشراف :د .عزت شاهني

اإلطار املنهجي للدراسة

الفصل األول
الفصل األول

سادساً :منهجيّة الدّراسة:

ار اh

اإلط

تندرج هذه ال ّدراسثة ثذ) الدراسثاذ الوصثويّة التحليليّثة الثح تعتذثد املثنهج الوصثوي التحليلثي
يف الدراسة ،والذح ثاول وصثف "واقث الفوولثة لثد الصثحف السثورية" وتاوميهثا مث) خث ل رراسثة
تفبيايثثة عل ث الصثثحف الس ثثورية اليمسيثثة الثثث ل (تش ثيي) ،البع ث  ،الثثثورة  ،و ثثاول املثثنهج الوص ثثوي
التحليلي أ ياار ويوسي ويايه أم ا يف التوصض إىل تعذيذاذ ذاذ معىن يزيثد يثا رصثيد املعيفثة عث)
املو وص
واسثثتخدمت الدراس ثثة طييا ثثة يليثثض املض ثثذو م ثث) أ ثثض رصثثد مض ثثذو مايا ثثدم يف الص ثثحافة
السثثورية اليمسيثثة اليوميثثة عثث) الفوولثثة ،جمتذ ث الدراسثثة التحليليثثة هثثو مجي ث امل ثوار الصثثحوية املنشثثورة يف
الصثثحف الثثث ل (تشثيي) ،البعث  ،الثثثورة الثثح تناولثثت قضثثايا الفوولثثة خث ل العثثام  ،2273وقثثد م
أخثثذ املثوار الصثثحوية املنشثثورة يف هثثذا العثثام بشث ض ماصثثور للتضكثثد مثث) رور الصثثحف اليوميثثة اليمسيثثة
يف ااهتذثثام باضثثايا الفوولثثة ويف إلاثثاض الضثثوض عل ث هثثذه الاضثثايا مثث) حاثثو ومش ث ذ ابثثد م ث)
معاجلتهثثا ث الفوثثض والفوولثثة ،وسثثيته التوس ث يف شثثي اإل ثياضاذ املنه يثثة التحليلثثة يف الوصثثول
الاارمة

إعداد :حال زوبته
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الفصل الثاني

الطفولة
أهميتها  -واقعها  -أبــرز قضـايـاهـا
أوالً :مفهوم الطفولة.
ثانياً :حاجات الطفولة.
ثالثاً :خصائص الطفولة.
رابعاً :اتفاقية حقوق الطفل وإجراءات احلكومة السورية لتطبيقها.
خامساً :التدابري املتخذه على الصـعيد الـو ل لتنسـيل السياسـات
املتصلة بالطفل.
سادساً :أبرز قضايا الطفولة وواقعها يف سورية.
أ .التربية والتعليم لألطفال.

 .رعاية صحة الطفل وتنميتها.

ت .العنف ضد األطفال.
ث .عمالة األطفال.

ج .رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

الطفولة :أهميتها  -واقعها  -أبرز قضاياها

الفصل الثاني
الفصل األول
ار اh

اإلط

الفصل الثاني
الطفولة  -أهميتها  -واقعها  -أبرز قضاياها
أوالً :مفهوم الطفولة:

تعثثد ميحلثثة الفوولثثة مثث) أهثثه مياحثثض النذثثو النوسثثي لإلمتسثثا  ،أهنثثا تسثثهه يف ت ثثوي) بثثداياذ
الشخصثثي  ،وامتع اسثثها وتضيريهثثا عل ث بايثثة مياحل ث العذييثثة ،وتعثثد ح ثثي اأسثثاو يف ت ثثوي) شخصثثية
الفوثض ،وممثا ا شث فيث  ،فإمتث إذا م بنثاض اإلمتسثا بصثورة صثحيحة وسثثليذة متثتج عنث شثخ يسثثتفي
موا هثثة صثثعوباذ اريثثاة ب ثثض يبثثاذ ومثث) هثثذا املنفلثثط كثثا مثث) أهثثدال هثثذه الدراسثثة عثثيأل رؤيثثة
مت املث قثثدر املذ ثث) عثث) موهثثوم الفوولثثة وحا اهثثا وخصا صثثها ،مستعي ث ا مثامتيثثة أري سثثو يف النذثثو
النوسثثي اا تذثثاعي ،وتسثثليط الضثثوض علث حاثثو الفوثثض يف جمتذعنثثا علث اعتبثثار أ هثثذه اراثثو تعثثد
ذاذ قيذة وتسهه يف عذلية التنذية ،مما رف إىل تضافي اجلهثد الثوطين والثدور مث) أ ثض االتثزام بثاح ام
حاثثو اأطوثثال وكوالتهثثا ،لثثيت أهنثثا حاث ا للتثثدري علث البلثثو باثثدر مثثا هثثي ذاذ ت ثضيري عل ث الوثثير
عنثثدما ي ث  ،ومثث) مث علث اجملتذث بيمتث واثثثض اتواقيثثة حاثثو الفوثثض الصث الاثامتو الي يسثثي جملذوعث

متزايثثدة مثث) الا ثوامت الدوليثثة اخلاصثثة باأطوثثال ،لثثذل سثثول متسثثتهض ار ثدي عثث) الفوولثثة وحاولثثة
تعييف الفوض والفوولة باإل افة إىل التعيأل لنظيية أري سو يف النذو النوسثي اا تذثاعي ،وحا ثاذ
الفوض وخصا ص  ،وأخريا متستعيأل بعض ا م) حاو الفوض
تعد حياة اإلمتسا وحثدة متصثلة لثذل يصثع و ث تعييثف ثام مثامت للفوولثة ومياحلهثا،
كذا أ النذو عند البشثي هثو عذليثة متصثلة ارلاثاذ مسثتذية ارثدول ،والنظثي إليهثا عث جتز تهثا إىل
مياحض عذيية ةتلوة ا مي ) يايا عل أرأل الواق  ،بض مي ) تفبياث كناحيثة إ يا يثة ،ملااربثة فهثه
و اإلمتسا وتفوره
إ اأعذار املختلوة الح يدر بدض وهناية كض ميحلة مثا هثي إا متوسثفاذ عامثة يف وهيهثا،
ض ث للوثثيو الويريثثة الاا ذثثة ب ث اأف ثيار وتتبثثاي) تبع ثا اخ ثثت ل البيئثثاذ اجلغيافيثثة واا تذاعي ثة،
ولتو ي أكثي ع) مياحثض الفوولثة يف حبثنثا هثذا سثول متاثوم بعثيأل متظييثة أريث إري سثو يف النذثو
إعداد :حال زوبته
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الطفولة :أهميتها  -واقعها  -أبرز قضاياها

الفصل الثاني
الفصل األول

اإلط

ار اh

وال ثثح ت ثثتلخ

ب ثثض النذ ثثو اإلمتس ثثا ه ثثو حص ثثيلة التواع ثثض ب ث العوام ثثض البيولو ي ثثة الغييزي ثثة والعوام ثثض

اا تذاعية
"إري ث ث ه ث ثثوم كي إري سث ثثو "املولور يف  7122/6/75واملت ث ثثوى يف  7114/5/72هث ثثو ع ث ثثامل
متوت أمريكي أملا املولد أيثيذ كتاباتث عث) علثه الثنوت اا تذثاعي ،وا ويثة الويريثة ،وتوثاع ذ علثه
النوت م التاريخ ،والسياسة ،والثاافة يف التو هاذ التخصصية يف رراسثة املشث ذ النوسثية ،أخثذ
أري سو أف ار فيويد اأساسية :اأمتظذة النوسية ،وال شثعور ،والشثعور ،والثدواف  ،املياحثض النوسثية
 اجلنسية ،التواصض (الفبيعي/الشاذ  ،طيياة التحليض النوسثي ،وقثام بتفثويي متفثا متظييثة فيويثد عث)طييط تفويي جمذوع م ومت م) مثا مياحض متوسية ا تذاعية تغفي ف اذ ارياة املختلوة ،واقتنث مث)
خ ل عذل بارا ة إىل إ افة بعثد متوسثي ا تذثاعي إىل متظييثة فيويثد للنذثو النوسثي ف امتثت متظييتث
يف النذو النوسي اا تذاعي أو وا يعيل بثذامتية أري سو يف النذو
صثثا إري سثثو هثثذه النظييثثة عثثام  7165الثثح تع ثد تفثثور اإلمتسثثا متتي ثثة طبيعيثثة لألحثثدال
اا تذاعيثة والثاافيثثة ذهث إري سثثو إىل الاثثول أ عذليثثة التفبي ث اا تذثثاعي اثثي بثذثثا مياحثثض،
وهثثذه املياحثثض ميتبفثثة بش ث ض أقثثض بالنظثثام العضثثوح منهثثا عنثثد فيويثثد ،ول نهثثا أكثثثي ارتباط ثا بثثالتعليه

ال ث ثثذح ث ثثدل يف املياح ث ثثض املختلو ث ثثة ،وع ث ثثىن أمتث ث ث ييك ث ثثز علث ث ث العوام ث ثثض اخلار يث ث ثة يف عذلي ث ثثة التفبيث ث ث
اا تذثثاعي ،ويعت ث إري سثثو أ كثثض ميحلثثة عبثثارة عثث) أزمثثة متوسثثية تتفل ث ارثثض قبثثض الوصثثول إىل
امليحلة ال حاة ،فهي بناض هيمي شبي بالفوابط املعذارية ،وهذه املياحض هي:

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

فثثإ ذل ث ينذثثي يف متوس ث الثاثثة واأمثثا وع ثثت ذل ث يواثثده اأم ثثا والثاثثة؛ وهثثذه امليحلثثة تاابثثض
امليحلة الوذوية عند فيويد.
 -2االستقاللية في مقابل الشعور بالخجل والشك ( 4-2سنوات الطفولة المبكر :
وتااب ثثض امليحل ثثة الش ثثي ية عن ثثد فيوي ثثد فالفو ثثض يف ه ثثذه امليحل ثثة ي ثثتعله ااس ثثتا لية م ثث) خ ث ل
التثدر علث اأكثض الوثيرح وارتثثداض امل بثت والتثدر علث عثثاراذ اإلخثياج؛ فثاملهه يف هثذه امليحلثثة
إعداد :حال زوبته
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الفصل الثاني
الفصل األول

اإلط

ار اh

هثو إحسثاو الفوثض بااسثتا لية حبيث يصثب أقثض اعتذثارا علث ال بثثار ،فيخثيج الفوثض الثذح تلاث
معاملثثة حسثثنة يف هثثذه امليحلثثة خ ث ل عذليثثة اإلخ ثياج مثثث ا أكثثثي اسثثتا لية ومتضكثثدا مثث) ذات ث أم ثثا
الوشض يف يايط هذا ااستا ل فيشعيه باخل ض والش ( .متاصي21-26 ،2223 ،
 -3المبادأ في مقابل الشعور بالذنب (6-4سنوات الطفولة الوسطى:
وهي ميحلة ما قبض املدرسثة وهثي ميحلثة التعبثري الوعلثي عث) اإلحسثاو بااسثتا ل الثذاا مث)
خ ل سلول املبارأة ويبدأ بتفثويي الضثذري ،ويلعث الوالثدا الثدور الي يسثي يف شثعور الفوثض بالثذمت
م) خ ل التضكيد املتفيل عل الصحي واخلفض.
 -4االجتهاد في مقابل الشعور بالنقص (12-6سنة الطفولة المتأخر :
هذه امليحلة يدل يف سنواذ امليحلثة اابتدا يثة ويفلثط إري سثو لوثا اا تهثار علث امليحلثة
أ الفوض يدرل أمت حبا ة إىل أ جيد ل م امتا ب اأطوال اآلخيي) -م) سثن  -أمثا الثنا فينثتج

ع) ول الفوض م) أ يصب إمتتا أقض م) مستو عذض رفاقث وهنثا يظهثي رور اآلبثاض واأسثاتذة
يف تشث ي الفوثثض علث اإلمتتثثاج فوثثي هثثذه امليحلثثة يثثتا) الفوثثض املهثثاراذ اا تذاعيثة كالتعامثثض مث
اجلذاعثثة وفثثط قواعثثد ،والتاثثدم مثث) اللعث ارثثي إىل اللعث اجلذثثاعي املثثنظه كذثثا يثثتعله الايثثام بوا باتث
املدرسية يف املنزل.
 -5تعلم الهوية في مقابل اضطرا الهوية (11-12سنة المراهقة:
يف هذه امليحلة يتعيأل املياهط لصياص يديد ا وية،ويتساضل م) أمتا؟ ويعذثض علث جتييث عثدة
هواياذ ةتلوثة حبثثا عث) هويتث  ،وا وايثة جيث أ تثيتبط بثاجلنت وباملهنثة وعلث املثيب اسثتغ ل ميثول
وقثثدراذ املثياها لتنذيثثة شخصثثيت مث ثثيورة التعامثثض معث ويومتثثة ،وجتنث اتسثثاص الو ثثوة بث اآلبثثاض
واأبنثثاض واملياهثثط النثثا هثثو مثث) صثثض عل ث بع ث
يدخض يف متفا ا فيا ا وية.

اإلجنثثازاذ إليبثثاذ هويت ث  ،وع ثثت ذل ث فإمت ث

 -6تعلم الصداقة الحميمة مقابل العزلة ( 30-11الشبا :
ويف هذه امليحلة مييض الوثير إىل ت ثوي) الصثداقاذ والع قثاذ اا تذاعيثة وبالنسثبة إلري سثو
فإ ع قة الصداقة م اآلخي تتفل هوية شخصية همنة ،وإا فإ الوير سيدخض عامل العزلة.
إعداد :حال زوبته
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 -7تعلم اإلنتاجية مقابل االستغراا في الذات أو الركود ( 50-30النضج:
يف ميحلثثة الشثثبا والنذثثو يف هثثذه امليحلثثة يتفل ث اإلمتتثثاج س ثواض يف الثثزواج أو اأبثثوة والعذثثض
واإلبداص واإلمتتاج يف أعل مستو واإلمتتاج هنا ياصد ب كيوية العفاض لآلخي.
 -1تعلم التكامل في مقابل اليأس ( - 50الوفا الشيخوخة:
وهثثذه امليحلثثة متتثثاج للذياحثثض السثثاباة وإذا مثثيذ بن ثثا فثثإ الوثثير يصثثض إىل قذثثة الت يثثف أح
الت امثثض فهثثو اآل يثثثط يف متوس ث ويشثثعي بااسثثتا ل وينذثثي يف متوس ث موهوم ث ا إجيابي ث ا عثث) الثثذاذ،
وي ثثو فخ ثثورا و ثثا يبت ثثي ،أم ثثا إذا فش ثثض يف ح ثثض اأزم ثثاذ واملياح ثثض الس ثثاباة فإمتث ث يش ثثعي بالي ثثضو.
وه ثثذا جنثثد أ أري سثثو قثثد اهثثته بالعوامثثض اخلار يثثة وأييهثثا يف عذليثثة التفبيث اا تذثثاعي ،واعت هثثا
عذلية ا ية هيمية ،وأ يايط أية ميحلة م) مياحض التفبي يعتذد عل مد يايط املياحثض السثاباة
ا( .متاصي33-32 ،2223 ،

إعداد :حال زوبته
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ثانياً :حاجات األطفال:

إلحثدال التثواز العالثي واجلسثثذي ،تثاج الفوثثض يف أينثثاض ثوه جملذوعث مث) الضثثيورياذ مي ثث)
إيباها عل النحو اآلا:
 .1المعرفة :واملعيفة ت زم الفوض منذ وارت وتنذثو معث حثىت املذثاذ مث) مظاهيهثا أ يسثضل كثثريا
عثث) اأشثثياض احمليفثثة ب ث لدر ثة تثثثري ثثيط ال بثثار أحيامت ثا ،و ثثذا ينبغثثي تش ث ي الفوثثض يف هثثذه
امليحلة عل الستال ،وعدم هنيه بض تيسري سبض املعيفة ل
 2المه ــارات :ويف ه ثثذا اجلامت ث

ت ثثاج الفو ثثض إىل اكتس ثثا ع ثثاراذ اجملتذ ث احمل ثثيط ب ث وتاالي ثثده،

وخاصثثة أس ثيت ويسثثع إىل تعلثه املهثثاراذ املختلوثثة ،ممثثا يزيثثد مثث) رصثثيده املعثثييف املتعلثثط بثثاجملتذ
الذح يط ب م) عاراذ وسلوكياذ

 3الق ــيم األخالقي ــة والديني ــة للمجتم ــع :ا يابثثض الفوثثض يف هثثذه امليحل ثثة عل ث الا ثثيه واأخ ث
واثثدار مثثا يابثثض عل ث احتيا ات ث الغذا يثثة وال فيهيثثة ،لثثذا و ث عل ث اجملتذ ث احملثثيط ب ث تاثثدمي
اأخ والسلوكياذ ل  ،أمت لو فادذ يف هذه امليحلة سي و مث) العسثري عليث التفبث يثا يف
ر ولتث  ،و تثثاج الفوثثض يف هثثذه امليحلثثة إىل الاثثدوة ،وأ يثثي اأخث والاثثيه مفباثثة يف اجملتذث
احملث ثثيط ب ث ث حث ثثىت ايعث ثثيو ازروا يث ثثة التنث ثثاق ب ث ث املذارسث ثثة والنظييث ثثة اسث ثثيذا وأ هث ثثذه الاث ثثيه
ا تتعارأل م متوسياذ الفوض يف هذه امليحلة
 4الترفي ــه واللع ــب :ه ثثي حا ثثة ففييثثة وطبيعيثثة لثثد الفو ثثض ،وثثف عن ث

ثثغوط اري ثثاة اجل ثثارة

ومتفلب ثثاذ الدراس ثثة واأوام ثثي والنث ثواهي اليومي ثثة مم ثثا ا ثثط لث ث املتعث ث والي ث ث النوس ثثي والس ثثعارة
الشخصية
 5العمــل :هثثي قيذثثة ياثثط للفوثثض السثثعاره عنثثد قيام ث بثثبع

اأعذثثال اأمثثي الثثذح جيعل ث يشثثعي

باملسثثتولية ،وأمت ث أصثثب كال بثثار وهثثذا ينذثثي في ث رو العذثثض وتتصثثل يف متوس ث  ،ل ننثثا يف هثثذا
الفثثي البسثثيط واملختصثثي للعذثثض عنثثد اأطوثثال ا متاصثثد ب ث التش ث ي او عثثدم املذامتع ث لعذثثض
اأطوال الشا واملتع  ،بض امتنا متشري إىل العذض كضحد ارا اذ البالغ اأ يثة يف ثو الفوثض،
أ العذثض املثنظه تيبويثا ينفثوح علث تنذيثة ام امتثاذ ها لثة لثثد الفوثض سثذية ،عاليثة (ررقثثة
إعداد :حال زوبته
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م حظة  ،امتتباه( رقة اررال

اإلط

اجتاهاذ سامية وراقية بالنسبة لنذو الفوض

 6الحب واألمان :هذا اإلحساو متوسي وعاطوي يتولثد مث الفوثض منثذ اليثوم اأول حيث ت ثو
اأم وك ثثذل اأ مص ثثدرا للحث ث وارن ثثا واأم ثثا لث ث  ،مث عن ثثد م ثث) يف ثثو بث ث م ثث) مث ثيب

ومعلذث وأقثثار وحثثىت اأصثثدقاض ،وكلذثثا حصثثض الفوثثض عل ث ه ثذه ارا ثثة وبش ث ض إجيثثا مثث)
قبض والدي كامتت حيات أقي ل ستايار والنذو (مصفو 64 ،45 ،2221 ،
 1االنتمــاء :هثثو عنصثثي مهثثه تا ث الفوثثض ل متتذثثاض للذ تذ ث احملثثيط ب ث الثثذح يبثثدأ باأسثثية مث
اجملتذ العام
 1التعبير عن رغباته المكبوتـه :وهثي ظثاهية تثاج إليهثا الفوثض الثذح يعثيو ظيوفث ا ا تذاعيثة وحالثة

اقتصارية متعثية أو م) يعيو وسط و املش ذ اأسيية ،ويف هذه ارالة عارة ما ييغ الفوض
يف إخيا هثا بصثورة قثد ت ثثو خفثية لثذل فثالتعبري عنهثثا مث) خث ل منافثذ ياافيثثة اثثض حث ا أكيثثدا
ا ،ولعض الاص اا تذاعية ياط هذا ا دل (مصفو 64 ،45 ،2221 ،

ثالثاً :خصائص الطفولة:

إ معيفة عامل الفوض توت أعيننا عل كثري م) اأمور الح تساعدمتا علث معيفثة التعامثض معث ،
ومهذثثا كامتثثت التاسثثيذاذ والتسثثذياذ ملياحثثض الفوولثثة فإهنثثا تتذت ث و ذوع ثة مثث) اخلصثثا س ثواض
العالية واجلسذية واامتوعالية واريكية والنوسية والذهنيثة ومث) املهثه التعثيل عليهثا وااسثتوارة منهثا
يف تو ي الفوض إىل مايعزز اجلوامت اإلجيابية لدي وينذيها يف ةتلف املياحض العذيية للفوولة
فيما يلي عرض لبعض خصائص الطفولة:
 -1يف مرحلة ما قبل املدرسة من ( )5-2سنوات:
أ .اخلصائص العقلية:

 الواقعيــة عنــد الطفــل :ياصثثد يثثا أ الفوثثض يعثثيو بواقعيثثة خاصثثة الثثح تلثثف عثث) واقعيثثة ال بثثار
وهذه الواقعيثة تتذيكثز حثول الثذاذ ،وتبتعثد عث) مو ثوعية النظثي إىل العثامل اخلثار ي ،وذلث لعثدم
قثثدرة الفوثثض عل ث التذييثثز ب ث املو ثثوعي والثثذاا مييثثض الفوثثض يف هثثذه امليحلثثة إىل مثثزج اأح ث م
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بثثالواق وإسثثااط مشثثاعيه وأحاسيسث عل ث كثثض مثثا يثياه حول ث  ،كذثثا يعتذثثد يف تو ثثريه عل ث اإل ثثام
وليت املنفط ويدرل العامل م) منظوره اخلا

وا يستفي إررال الزم) ويعتذد عل حواس

 حب االستطالع :إ النذثو العالثي للفوثض يف ميحلثة الفوولثة يتذيثز حبث ااسثتف ص حيث تتسث
مداركث في تسث الفوثثض خث اذ ومعلومثثاذ عث) العثثامل اخلثار ي ،وي ثثو ذلث عثث) طييثط اسثثتعذال
ارثواو وربفهثثا ببعضثثها مثثثض اللذثثت والنظثثي والسثثذ  ،وكثثذل عثث) طييثثط التو ثثري يف حثثض مشث ت
اليوميثثة فهثثو ميس ث اأشثثياض بيدي ث ويوحصثثها وتسثثاعده عذليثثة املشثثي عل ث الوصثثول أشثثياض كامتثثت
بعيدة ع) متناول يده ،وذل يشب رغبة الفوض يف املعيفة واستف ص اأشياض م) حول
 اإلحيائية وخصوبة الخيال والميل إلى التفكيك والتركيب :وياصد يا إعفثاض اأشثياض وال ا نثاذ
م) حول صوة ارياة ،وكضهنا يت وتشعي وتوي ويز وتتضمل مثل  ،كذا يعتاد أ لألشياض م) حول

إرارة ورغبة ،وخصثوبة اخليثال الثح يتسثه يثا اأطوثال يف هثذه امليحلثة فتت ثاوز حثدور الزمثا وامل ثا
الذح في م) عامل الصغري وجيعل ينسج عاملار هخي مليئا بالسحي وإشباص ارا اذ واليغبثاذ الثح
ياف فيها ال بار م) حول أمام إشباعها أما بالنسبة إىل امليض للتو يث وال كيث ؛ فيثته مث) خث ل
ح الفوثض ل سثتف ص ومعيفثة اأشثياض مث) حولث حيث تنذثو لديث اليغبثة يف فث اأشثياض وإعثارة
تيكيبهثثا يامتيثثة للتعثثيل عليهثثا وإررال سثثيها واكتشثثافها وهثثو بثثذل ي تسث معلومثثاذ ومعثثارل أكثثثي
م) العامل اخلار ي
ب .اخلصائص اجلسمية:

 ســرعة النمــو الجســمي والحركــي :ثثدل ثثو الفوثثض س ثييعا يف الو ث ة اأوىل مثث) حيات ث مث تاثثض
سيعة النذو يف املياحض التالية ،حي يواد الفوض حدي الوارة بعضث ا مث) وزمتث يف اأيثام العشثية
اأوىل مثث) عذثثيه مث يس ث وزمت ث بعثثد ذل ث  ،ويتضثثاعف وز الفوثثض منثثذ بدايثثة الشثثهي اخلثثامت
ويصب وزمت ي ية أ عال عند امتتهاض السنة الثامتية ،وي و الفوض سيي اريكة والنشثاط واريويثة
وسثيي ااسثثت ابة أح مثثثري خثثار ي وتتذيثثز هثثذه ااسثثت اباذ اإلمتع اسثثية السثييعة باإل ثثفيا
وعدم اإلتسا إىل أ تصض م النضج إىل حالة م) ااتزا
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 نمو العضالت الكبير قبل الصـغير  :متتي ثة لنشثاط الفوثض الزا ثد وسثيفيت علث

سثذ وقدرتث

عل اجليح والتسثلط والاوثز تنذثو عضث ت ال بثرية الضثيورية لتلث اأمتشثفة متتي ثة اسثتخدام ثا
باس ثثتذيار ،مث ت ثضا عذلي ثثة اهتذ ثثام الفو ثثض باأعذ ثثال وامله ثثاراذ اليدوي ثثة الدقيا ثثة ال ثثح تتفل ث ثثو
العض ث ذ الدقياثثة يف ميحلثثة مت ثضخية ،ويف أواخثثي ميحلثثة الفوولثثة يسثثتفي الفوثثض أ اثثط قثثدرا
كب ثريا مثث) الت ثواز  ،ويس ثثتفي أ اثثط توافا ثا كب ثريا ب ث الع ث واليثثد ،وتظهثثي ب ثوارر السثثرية عل ث
اريكاذ الدقياة
ت .اخلصائص االنفعالية:

اخلصثثا

اامتوعاليثثة للفوثثض يف هثثذه امليحلثثة تثثتلخ

يف تعثثيأل الفوثثض أزمثثاذ متوسثثية حثثارة

ومتوباذ غض شديدة أ هذه الو ة تتذيز بضهنا ف ة قلط وصياص امتوعار راخلي عذيثط ،والفوثض يف
هذه امليحلة ميي ويحلة امتتاال ب ااعتذار عل اأم وب ااستا ل الذاا وحماولثة إيبثاذ شخصثيت
ومييثثض إىل العنثثار واإلص ثيار عل ث الثثيأح فيحثثاول أو يعثثارأل بع ث
ااستا ل
وم) اخلصا

اأوامثثي ليخت ث متوس ث وقدرت ث عل ث

اامتوعالية :سيعة ااست ابة للذثرياذ ،كثية اامتوعااذ وسيعتها ،واخلول

ث .اخلصائص االجتماعية:

تتذيثثز ميحل ثة الفوولثثة و ذوع ث مثث) اخلصثثا اا تذاعي ثة حي ث إ الفوثثض يف هثثذه امليحلثثة
يعذثثض علث ت ثثوي) ع قثثاذ ا تذاعيثثة مث اآلخثيي) ،ويوضثثض اللعث م ث فئثثاذ قليلثثة العثثدر كذثثا أمت ث
مييثض إىل الزهثثو واخليثثااذ ،ويغلث عليث حث الظهثور ويبثثدأ اجتثثاه التعثاو يف هثثذه امليحلثثة يف الظهثثور
عن ثثد الفو ثثض ،كذ ثثا أمتث ث يف ه ثثذه امليحل ثثة تنغ ثثيو يف متو ثثوو اأطو ثثال ال ث ثثري م ثث) الا ثثيه وااجتاهث ثاذ
اأخ قيثثة واا تذاعي ثة وفيهثثا تتعثثدر أيض ثا موثثاهيه الص ثوا واخلف ثض واخلثثري والشثثي وذل ث عثث) طييثثط

اآلباض ،ويزرار تواعض الفوض يف هذه امليحلة م الوسط احمليط وي و مستعدا لثتعله الثنظه الثح جتهثزه
ل ثثي ي ثثو عضثوا فثثاع ا يف اجملتذث  ،وي تس ث العثثاراذ والتااليثثد املو ثثورة يف هثثذا اجملتذ ث وكثثذل
يصب أكثي قدرة يف أ يض يف اعتباره شعور اآلخيي) ويابض أهدال اجلذاعة
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 -2خصائص مرحلة الطفولة املتأخرة يف الفرتة بني سن ( )12-6سنة وهي أيضاً مرحلة االلتحاق باملدرسة االبتدائية:
أ .اخلصائص العقلية:

وتتذثثثض ميحل ثثة الفوولثثة املت ثثضخية يف أ الفوثثض يضخ ثثذ يف اامتتاثثال م ثث) ميحلثثة اخلي ثثال واللع ث
اإليهامي إىل ميحلة الواقعية أو املو وعية ،فاتصال بالعامل احمليط ب يزيد مث) مدركاتث ارسثية لعناصثي
البيئثثة الثثح يعثثيو فيهثثا كذثثا أ الاثثو العاليثثة تضخثثذ بالنضثثج كالتثثذكي والتو ثثري وال ثيبط والاثثدرة عل ث
التصثويي ،كثذل تثزرار قثثدرة الفوثض علث اامتتبثثاه اإلرارح ،ول نث تثاج إىل معاومتثثة مث) حيث مياعثثاة
مدة الدرو واستخدام وسا ض اإليضا الح تعين عل فهه مو وعاذ الدروو ،إ ذاكية الفوثض يف
هذه امليحلة ذاكثية قويثة قثاررة علث اسثتيعا ال ثثري ممايصثض إليهثا وقثاررة علث ااحتوثاظ باملعلومثاذ
أطثول مثدة مم نثة ،وتسثثاعد قثوة الثذاكية علث ااسثثتوارة مث) كثثثية املثيا والت ثيار ممثايترح بالفوثثض إىل
إتاا كثري م) املهاراذ اريكية والعالية
ويف هذه امليحلثة يسثتفي الفوثض التو ثري باسثتخدام املعلومثاذ الثح يثدركها إرراكثا مباشثياكذثا
يصثثب أكثثثي ميومتث يف اسثثتخدام هثثذه املعلومثثاذ ،كثثذل يصثثب أكثثثي تيكيثزا علث اسثثتعارة اأحثثدال
اراياية يف صورة ف ية
كذا أ ميحلة الفوولثة املتثضخية تتذيثز مث) حيث اخلصثا العاليثة أيضثا بضهنثا فث ة خاصثة يف
حياة كض شخ أهنا ف ة مهذة للتعليه ،حيث مي ث) للفوثض أ يتعثيل فيهثا علث العثامل اخلثار ي،
ول ثثي يتحاثثط هثثذا التعلثثيه ث أ يتثثوافي ثثو مثث) ارييثثة والسثثعارة للفوثثض وأ يبتعثثد قثثدر اإلم ثثا
ع) الالط والتوتي
ب .اخلصائص اجلسمية:

تتذيز ميحلة الفوولة املتضخية و ذوعثة مث) اخلصثا اجلسثذية حيث إهنثا فث ة ثو سثذي بفثيض
وموحثثد تاييب ثا وتتغثثري في ث متسث اجلسثثه ،ويف هثثذه امليحلثثة يواثثد الفوثثض معظثثه أسثثنامت اللبنيثثة وإىل أ يبلثثغ
ر
هناية هذه امليحلة ت و قد بزغثت معظثه أسثنامت الدا ذثة ،وخث ل هثذه الوث ة تتسثف اجلبهثة وتث ز الشثواه
وي ث اأمتثثف ويضخثثذ شث ا حمثثدرا ،وهثثذه التغثرياذ تبثثدل مظهثثي الفوثثض ،وكثثذل بالنسثثبة لثثوز الفوثثض يف
هذه امليحلة فإ الزيارة ت و بفيئة وموحدة
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ت .اخلصائص االنفعالية:

ي و الفوض يف هذه امليحلة يف حالة تفور امتوعار مستدام تصض إىل التهيج الشثديد وتع ثت
است ابات اامتوعالية كض م) حالة هازه العضوح وحساسية هثذا اجلهثاز للتثضيي وثا ثيط بث كذثا أ
الفوثثض يف هثثذه امليحلثثة ي ثثو عثثدمي الاثثدرة عل ث يويثثض سثثلوك أو تعديلث وا ي ثثو مابث مثث) تشثثب
وإصثيار باثثدر مثثا هثثو عثثدم الاثثدرة علث التوقثثف ،كذثثا أ اأطوثثال الضثثعواض يف اأراض اريكثثي ي ومتثثو
ه ثثدفا ل ث ثفياباذ املزا ي ثثة ،ي ثثتذل هه الس ثثضم والال ثثط وب ثثذل تتص ثثف ه ثثذه امليحل ثثة بع ثثدم الثب ثثاذ
اإلمتوعار والتال املستذي
ث .اخلصائص االجتماعية:

تتذي ثثز ميحل ثثة الفوول ثثة املت ثثضخية و ذوعث ث م ثث) اخلص ثثا والس ثثذاذ اا تذاعيث ثة حيث ث إهن ثثا
تشثذض تفثثور ع قثثاذ الفوثض باأطوثثال الياشثثدي) واأفثيار الثثذي) يتواعثثض معهثه واجملتذث الثثذح يعثثيو
يف إط ثثاره وبالثااف ثثة ال ثثح تس ثثيفي عل ث أس ثيت ومدرس ثثت ووطن ث  ،وتب ثثدو هي ثثار ه ثثذا التواع ثثض يف س ثثلوك
واست ابات املختلو ويف متشاط العالي واامتوعار ويف شخصيت النامية واملتفورة ،ويته اتصال الفوثض
باجلذاعاذ املختلوة الح تتيي يف وه وتو سلوك وأوىل هذه اجلذاعاذ هي اأسية
رابعاً :اتفاقية حقوق الطفل وإجراءات احلكومة السورية لتطبيقها:

يوا أطوثال العثامل مشث ذ متعثدرة منهثا؛ حيمثاهنه مث) أساسثياذ اريثاة ال يميثة الثح تليثط
باإلمتسا  ،ويتعي و ل ثري م) املخاطي اجلسثذية والنوسثية الثح هثدر حيثاهه ولثذل أولثت ا يئثاذ
الدولية واجملتذ الدور بش ض عام اهتذاما بالغا حباو اأطوال ،و ثيورة محثايتهه مث) مجيث أشث ال
وأمتثواص املخثثاطي الثح يوا هوهنثثا يف معظثثه رول العثثامل ،وإ كامتثثت بثثدر اذ متواوتث وكثثا مثث) متتثثا ج
هذه ااهتذام الدور بالفوولة صدور عدر مث) الويثا ط وااتواقيثاذ الثح تثن صثياحة وبو ثو علث
ماهية حاو الفوض وطي محايت
ول ثثي يتذتث الفوثثض يثثذه اراثثو ا تذعثثت الثثدول ،وأصثثدرذ عثثدرا مثث) الويثثا ط وااتواقيثثاذ
الدوليثثة الثثح هثثدل إىل ات ث كثثض طوثثض يف العثثامل حباوق ث  ،وأك ثثدذ عل ث ا ثثاذ اإل ثياضاذ والتثثدابري
ال زمة ،والح تتوط وظيول هذه الدولة ،للايام بدورها جتاه هذه اراو
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وكامتت اتواقيثة حاثو الفوثض الثح أقيهثا اجلذعيثة العامثة لألمثه املتحثدة يف  22متثوفذ 7111
تتوجيثا ثذا اجلهثثد الثثدور وقثثد بثثدأ تفبيثثط هثثذه ااتواقيثثة بعثثد موافاثثة مايزيثثد عثث) عشثيي) رولثثة عليهثثا
وذل اعتبارا م)  2أيلول  7112م ،وم) اجلديي بامل حظة أ عدرا م) الثدول العيبيثة واإلسث مية،
وم) بينها سورية كامتت قثد يوظثت علث بنثدي) يف هثذه ااتواقيثة يف صثورها اأوليثة و ثا البنثد الثذح
يتعلط حبيية اعتنا الديامت والتبين ،وقد م أخذ ا بع ااعتبثار عنثد ميا عثة ااتواقيثة قبثض إقيارهثا يف
مدينث ثة ني ثثف يف ش ثثهي كث ثامتو الث ثثا م ثث) ع ثثام  7111م ،وب ثثذل أص ثثبحت الص ثثورة النها ي ثثة ثثذه
ااتواقيثثة ا تتعثثارأل م ث الش ثييعة اإلس ث مية والثثدي) اإلس ث مي وتتضثثذ) ه ثذه ااتواقيثثة ( 54بنثثدا
تثثدور حثثول ثثيورة إعفثثاض أولويثثة ملصثثاحل الفوثثض يف كثثض مثثا تاثثوم ب ث متسسثثاذ اليعايثثة اا تذاعي ثة
اخلاصة (اأسية والعامة (املدرسة ،ورور العبثارة ،واإلعث م وغريهثا مث) ممارسثاذ ،هثذا باإل ثافة إىل
املفالبة بضيورة ا اذ مجي التدابري التشييعية واإلرارة امل ذة أعذال اراو املع ل يا لألطوال
أبرز أحكام االتفاقية هي:
 ل ض طوض حط أصيض يف ارياة ،وت وض الدولة إىل أقص حد مم ) بااض الفوض و وه
 ي و للفوض منذ وارت ارط يف إسه ويف اكتسا

نسية

 يف اإل ياضاذ الح تتعلط باأطوال يوىل ااعتبار اأول ملصاحل الفوض الوضل  ،وتثوىل هراض الفوثض
ااعتبار الوا
 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
 تسهض الدول مج مشض اأسية بالسذا بدخول أقاليذها أو مغاررها
 تا ث عل ث عثثاتط الوال ثثدي) املس ثثتولية اأوىل عثث) تيبي ثثة الفوثثض ،ول ثث) عل ث الثثدول أ تا ثثدم ذ ثثا
املساعدة امل ذة وأ ت وض تفويي متسساذ رعاية اأطوال
 جي ث عل ث الثثدول أ يذثثي الفوثثض مثث) اإلسثثاضة البدمتيثثة أو العاليثثة ومثث) اا ثثال ،و ثا يف ذل ث
اإليذاض أو ااستغ ل اجلنسي
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 تثثوفي الثثدول للفوثثض احملثثيوم مثث) الوالثثدي) رعايثثة بديلثثة مناسثثبة وتثثنظه عذليثثة التبثثين تنظيذ ثا رقيا ثا
ويسثثع إىل إبثيام اتواقثثاذ روليثثة لتثثوفري الضثثذامتاذ والتضكثثد مثث) السث مة الاامتومتيثثة يف حثثال اعتثزام
الوالدي) املتبن متاض الفوض م) بلد وارت
 للفوض املعو ارط يف التذت بضش ال خاصة م) املعاملة والتعليه واليعاية
 للفوثثض ارثثط يف التذت ث بثثضعل مسثثتو صثثحي مسثثتفاص وت وثثض الثثدول ت ثوافي اليعايثثة الصثثحية
جلذي اأطوال ،م ال كيز عل التدابري الوقا ية والتعليه الصحي ،وخو
 ي و التعليه اابتدا ي جمامتي ا وإلزامي ا ،وينبغي ل متضثباط املدرسثي أ
للتعليه أ يعد الفوض للحياة متحلي ا بيو التواهه والسله والتسام

وفياذ الي
ث م كيامثة الفوثض ،وينبغثي

 يوفي للفوض وقت للياحة واللع وفي متساوية ملذارسة اأمتشفة الثاافية والونية
 تتوىل الدولة محاية الفوض مث) ااسثتغ ل ااقتصثارح ومث) أراض اأعذثال الثح تتعثارأل مث تعليذث
أو ت و ارة بصحت ورفاه
 تبذل الدول كض اجلهد ملن اختفال اأطوال واإلجتار يه
 ا تويأل عاوبة اإلعدام أو الس ) املتبد يف حالة اجليا ه الح تيت

م) قبض اأطوال

 يوصض الفوض املو وص قيد ااحت از ع) البثالغ  ،وجيث أا يعثذ أو يعثيأل للذعاملثة الااسثية
أو املهينة
 ا ينبغي أ يش ل أح طوض مل يبلغ اخلامسة عشي يف أح متثوص مث) ارثيو  ،وتثوىل محايثة خاصثة
لألطوال املعي

للنزاص املسل

 للفو ثثض املنتذ ثثي إىل فئ ثثاذ اأقلي ثثاذ أو الس ث ا اأص ثثلي ار ثثط يف أ يتذت ث اتع ثا ح ثيا بثاافت ث
وريامتت ولغت

 ينبغي للفوض الذح تعيأل إلساضة املعاملة أو اا ال أو ااحت از ،أ يتلا املعاملثة امل ذثة أو
التدري امل ه يدل إبيا وتضهيل
 يعامث ثثض الفوث ثثض املتث ثثورط يف امتتهث ثثال ق ث ثامتو العاوبث ثثاذ عل ث ث
ويستهدل إعارة إمتدما يف اجملتذ
إعداد :حال زوبته
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 ينبغ ثثي لل ثثدول أ جتع ثثض ارا ثثو املنص ثثو عليه ثثا يف ااتواقي ثثة معيوف ثثة علث ث متف ثثا واسث ث ل ثثد
البالغ واأطوال عل السواض (اأمه املتحدة1-6 ،7117 ،
ص ثثارقت س ثثورية علث ث ه ثثذه ااتواقي ثثة ع ثثام 7113م بع ثثد موافا ثثة جمل ثثت الش ثثع يف لس ثثت
املنعاثثدة بت ثثاريخ 7113/6/5م ،وأص ثثبحت ااتواقي ثثة متاف ثثذة وو ث الا ثامتو رق ثثه  1الص ثثارر بت ثثاريخ
7113/6/73م
حاات سوريا بعد التوقي عل اتواقية حاو الفوض إجنازاذ ديية بااهتذثام يف جمثال محايثة
الفوض ،وأبيز هذه اإلجنازاذ:
 تادمي التاييي الوطين اأول اتواقية حاو الفوض عام 2222
 املص ثثارقة عل ث ث اتواقي ثثة منظذ ثثة العذ ثثض الدولي ثثة ( ILOرق ثثه  712إلزال ثثة أس ث ثوأ أش ث ث ال عذالث ثثة
اأطوال الح هدر حياة اأطوال وصحتهه وتعليذهه عام 2223
 املصث ث ثثارقة عل ث ث ث ال وتوك ث ث ثول ااختيث ث ثثاري امللحا ث ث ث باتواقيث ث ثثة حاث ث ثثو الفوث ث ثثض (بي ث ث ث اأطوث ث ثثال
واستخدامهه يف الدعارة والبغاض ،واستخدام اأطوال يف النزاعاذ املسلحة عام 2223
 تضسيت ا يئة السورية لشتو اأسية باامتو رقه  42للعام 2223
 عاد متاي وطين للفوولة يف حل عام 2224
 تنظيه امللتا الوطين حول محاية الفوض م) العنف يف رمشط 2224
 تادمي التاييي الوطين اأول حول ال وتوكول ااختيارح اأول امللحط باتواقية حاو الفوض عام 2225
 إصثثدار ا يئثثة السثثورية لشثثتو اأسثثية بالتعثثاو م ث اليومتيسثثيف للخفثثة الوطنيثثة رذايثثة الفوثثض يف
سورية عام 2225
 إ ياض العديد م) الدراساذ واأحبال يف جمال حاو الفوض
 إ ثثافة مثوار ديثثدة ملنثثاهج كليثثة ال بيثثة وعلثثه اا تذثثاص وغريهثثا مثث) التخصصثثاذ يف جمثثال العلثثوم
اا تذاعية ،تسهه يف التعييف حباو الفوض
ورغثثه اخلفثثواذ الثثح سثثبط ذكيهثثا ا تثزال سثثورية توتاثثد خلفثثة شثثاملة وا ثثحة امل مث يف جمثثال
محاية الفوض وا تزال سورية حبا ة إىل خفواذ ييئة لتفبيط املياسيه والاوامت وااتواقيثاذ املتعلاثة
حبذاية الفوض ويصيض حاوق عل أرأل الواق
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خامساً :التدابري املتخذة على الصعيد الوطين لتنسيق السياسات املتصلة بالطفل:

أوصت جلنة حاو الفوض يف سورية فيذا يلي:
 -7مواصلة وتعزيز هورها اليامية إىل عض الل نة العليا للفوولة هيئة فعالة تتسه بال واضة م)
أ ض تنسيط تنويذ ااتواقية م) خ ل تزويدها ،باملوارر البشيية ،واملالية ال افية ،و ذا قيام
التعاو والتنسيط اجليدي) ب الويوص املزم إمتشاؤها والل نة العليا للفوولة
 -2توفري الدعه ال زم وا يف ذل املوارر البشيية واملالية واملوارر اأخي م) أ ض التنويذ التام خلفة
العذض الوطنية اجلديدة وإ ياض تاييذاذ منتظذة أييها عل تنويذ ااتواقية
وفيم ــا يل ــي نع ــرض أه ــم الت ــدابير المتخ ــذ عل ــى الص ــعيد ال ــوطني لتنس ــي السياس ــات
المتصلة بالطفل في سوريا:
 -7إحداث الهيئة السورية لشؤون األسر :
أحثثديت ا يئ ثثة الس ثثورية لش ثثتو اأس ثثية بالا ثامتو  /42/لع ثثام  ،2223والثثذح أص ثثدره الس ثثيد
ر ثثيت اجلذهوريثثة بتثثاريخ  ،2223/72/22وقثثد متصثثت املثثارة اأوىل مثث) هثثذا الا ثامتو عل ث مثثا يلثثي:
"يثثدل يف اجلذهوريثثة العيبيثثة السثثورية هيئثثة عامثثة تسثثذ ا يئثثة السثثورية لشثثتو اأسثثية مايهثثا رمشثثط
وتتذت بالشخصية ااعتبارية وااستا ل املار واإلرراح وتيتبط بي يت جملت الوزراض مباشية"
تعت ا يئثة اجلهثة الي يسثة يف رصثد وتنسثيط اجلهثور اخلاصثة بتنويثذ أح ثام ااتواقيثة ،يسثاعدها
يف ذل ث العديثثد مثث) اجلهثثاذ ار وميثثة ومتسسثثاذ اجملتذ ث احمللثثي اأهلثثي ،ويثثضا حلثثول ا يئثثة حمثثض
الل نثثة العليثثا للفوولثثة امتسث اما م ث اآلليثثاذ ومتظثثه التنسثثيط املتبعثثة والثثح تثيتبط ارتباط ثا ويياثا بالنظثثام
اإلرارح يف الدول ثثة وتتواف ثثط مث ث جتيب ثثة س ثثورية وإم امتياه ثثا تش ثثذض اختص ثثاذ ا يئ ثثة يف متابع ثثة تنوي ثثذ
اتواقية حاو الفوض مايلي:
 متابعة تنويذ اتواقية حاو الفوض وال وتوكول ااختياري
 متابعة متشي الوعي بااتواقية وال وتوكول ااختياري
 إعدار تااريي رورية ع) تنويذ ااتواقية وال وتوكول ااختياري
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ار اh

 السعي إىل تعديض الاوامتي وا يترح إىل يس واق الفوض السورح
 إعدار التااريي الوطنية إىل جلنة حاو الفوض وسواها م) ا يئاذ الدولية ذاذ الع قة
 رصد واق الفوولة م) خ ل إ ياض اأحبال والدراساذ ال زمة
 املسا ة يف تنويذ ال امج واأمتشفة اخلاصة بالفوولة عل مستو سورية
يظ ا يئة ب وارر بشيية متذيزة ،كذثا أ قثامتو إحثدايها حثدر ثا ميزامتيثة مسثتالة يف امليزامتيثة
العامثثة للدولثثة ا نهثثا مثث) الايثثام باملسثثتولياذ امللاثثاة علث عاتاهثثا ،وأخ ثريا فثثإ تعاوهنثثا م ث املنظذثثاذ

الدولية العاملة يف سورية وعل رأسها اليومتسيف يسهه يف رعه هثور ا يئثة لو ث خففهثا وبياجمهثا
مو وص التنويذ
 -2مشروع قانون حقوا الطفل:
أعدذ ا يئة السثورية لشثتو اأسثية مشثيوص (قثامتو حاثو الفوثض مث) خث ل جلنثة تضثذنت
أساتذة أكارميي وقضاة م) ذوح ااختصا  ،ويف  2226/72/22قدمت الل نة مسثورة مشثيوص
الاثامتو إىل ا يئثة الثثح عي ثت للناثثايف يف ورشثة عذثثض ثذت  65مشثثاركا مث) ةتلثثف اجلهثاذ العامثثة
واجلذعياذ اأهلية
 -3المؤتمرات الوطنية الخاصة بالطفولة:
عاثثد املثثتاي الثثوطين للفوولثثة يف سثثورية بتثثاريخ -1-1شثثباط  2224يف مدينثثة حل ث بيعايثثة
الس ثثيدة أمس ثثاض اأس ثثد عايل ثثة الس ثثيد ر ثثيت اجلذهوري ثثة حيث ث أس ثثهه ه ثثذا امل ثثتاي و ثثا ثثي فيث ث م ثث)
مناقشثثاذ ،وماقثثدم في ث مثث) رراسثثاذ وأحبثثال تتعلثثط ب ثثض مثثا يتعلثثط باضثثايا الفوولثثة ،ومثثا رافا ث مثث)
تغفيثثة إع ميثثة م ثوثثة يف مجي ث وسثثا ض اإلع ث م ،ومثثاخيج ب ث مثث) توصثثياذ ،يف تسثثليط الضثثوض عل ث
قضايا الفوولة وخاصة:
 قضايا العنف د اأطوال واستغ ه بضح ش ض م) اأش ال
 اليعاية اأسيية البديلة


ورة التعليه واق ا هلياذ اامتتاال م) ال ه إىل النوص

 ياافة الفوض بش ض عام وما حاذ النهوأل يا
إعداد :حال زوبته
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تور ار ومثة السثورية اهتذامثا بالغثا باأطوثال ذوح اإلعاقثة ومث) أ ثض لوثت امتتبثاه اجملتذث إىل

هثثذه الوئثثة واحتيا اهثثا اخلاصثثة وامللحثثة ،فا ثد م ابت ثثار جمذوع ث مثث) اأمتشثثفة والوعاليثثاذ مثث) أ ثثض
حشد الدعه والتضييد لاضايا اأطوال اأكثي هشاشثة وقثد كثا اأوملبيثار اخلثا السثورح ،وهثو هيئثة
مس ثثتالة ه ثثته ب ثثذوح اإلعاق ثثة الذهني ثثة تضسس ثثت ع ثثام  ،7114متاف ثثة ي ثثول إذ س ثثلفت الض ثثوض علث ث
الاثثدراذ اخلاصثثة املو ثثورة لثثد هثثتاض اأطوثثال مثث) أ ثثض يويثثز اجملتذث اأهلثثي ل سثثتثذار يثثا ،وقثثد
اختثثارذ الي اسثثة اإلقليذيثثة رمشثثط لياثثام فيهثثا املثثتاي الفثثع اإلقليذثثي اأول لألوملبيثثار اخلثثا الثثدور
ملنفاثثة الشثثي الوسثثط ومشثثال أفييايثثا ،كثثا مثث) أهثثه أهثثدال املثثتاي رفث مسثثتو الثثوعي حثثول اليعايثثة
الصثثحية واا تذاعي ثة لألش ثثخا ذوح اإلعاقثثة الذهني ثثة يف منفا ثثة الش ثثي اأوس ثثط ومش ثثال إفيياي ثثا،

وال كيثثز عل ث احتيا ثثاهه ،ويديثثد الصثثعوباذ الثثح تا ثف أمثثام تثثوفري اليعايثثة الصثثحية واا تذاعي ثة،
واق ا ارلول املناسبة لتاليض الو وة يف ح ه و ورة خدماذ اليعايثة الصثحية واا تذاعيثة املتثوافية
لتل الوئة ،وإشيال املنظذاذ غري ار ومية ومتسساذ اجملتذ اأهلي يف ذل  ،وأخثريا العذثض علث
تسثثليط الضثثوض عل ث رور اأوملبيثثار اخلثثا الثثدور (تاييثثي اجلذهوريثثة العيبيثثة السثثورية بشثثض أح ثثام
اتواقية حاو الفوض
 -4الخطة الوطنية لحماية الطفل:
بعثثد امتعاثثار امل ثثتاي الثثوطين اأول ح ثثول الفوولثثة وامتعا ثثار امللتا ث ال ثثوطين اأول رذايثثة الفوول ثثة،
قامت ا يئة السورية لشتو اأسية بتادمي مشيوص خفة وطنية رذاية اأطوال م) العنف ب ثض أشث ال
وخفثثة وطنيثثة رذايثثة امل ثيأة مثث) العنثثف وذل ث بالتعثثاو م ث امل ت ث امليكثثزح لإلحصثثاض ووشثثاركة جملثثت
الشع وةتلف اجلهاذ ذاذ الصلة م) ح ومية منها (وزاراذ الداخليثة ،الشثتو اا تذاعيثةوالعذض،
العثثدل ،ال بيثثة ،التعلثثيه العثثار ،الصثثحة ،الثاافثثة ،اإلع ث م ،اأوقثثال ومجعيثثاذ اجملتذ ث اأهلثثي (منهثثا
متسسثثة قثثوو قثثز لفوولثثة أفضثثض ،مجعيثثة متافثثة حلي ث  ،مجعيثثة راهبثثاذ الياعثثي الصثثاحل ومجعيثثة تنظثثيه
اأسية السورية  ،وقد أقيذ ار ومة اخلفة الوطنيثة رذايثة الفوثض با تذاعهثا الثذح تيأسث السثيد ر ثيت
اجلذهوريثثة بتثثاريخ  2225/72/2وم صثثي ميزامتيثثة ماليثثة ثثا ،وكلوثثت ا يئثثة السثثورية لشثثتو اأسثثية
باإلشيال عل جمذض عذلية التنويذ الح تشذض إحد عشية فعالية هي:

إعداد :حال زوبته
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الفعالية رقم  :1أحبال وإحصا ياذ حول سوض معاملة الفوض

الفعالية رقم  :2قاعدة بيامتاذ وطنية لتس يض حااذ سوض معاملة الفوض
الفعالية رقم  :3مح ذ توعية ا تذاعية.

الفعالية رقم  :4تضذ حاو الفوض يف مناهج التعليه اأساسي

الفعالية رقم  :5تضذ محاية الفوض يف مناهج التعليه ذاذ الصلة
الفعالية رقم  :6تعزيز مهاراذ املهني ذوح الصلة

الفعالية رقم  :7تضسيت وحدة رذاية اأسية
الفعالية رقم  :1تضسيت مضو رذاية الفوض
الفعالية رقم  :9و

الفعالية رقم  :10و

الفعالية رقم  :11و
حاو الفوض

خط هاتف ملساعدة الفوض
تشيي سورح شامض رذاية الفوض
بيمتامج لدعه الفوض (تاييي اجلذهورية العيبية السثورية بشثض أح ثام اتواقيثة

سادساً :أبرز قضايا الطفولة وواقعها يف سورية:
 -1الرتبية والتعليم لأل فال:

تعثثد ال بيثثة أسثثاو تاثثدم اأمثثه ومعيثثار تووقهثثا يف اجملثثااذ اا تذاعي ثة وااقتصثثارية والثاافيثثة،
فاليأمسال البشيح هو ااستثذار اأهه لصناعة مستابض أفضض
وتيبيثثة الفوثثض ((هثثي عذليثثاذ رعايتث وتعليذث اأساسثثياذ مثث) املعثثارل واملهثثاراذ والسثثلوكاذ
والايه واملعتاداذ وسثواها مث) عناصثي الثاافثة اإلمتسثامتية الثح تناسث خصا صث اجلسثدية والنوسثية يف
س ثثنواذ الفوول ثثة الب ثثاكية ،وتل ثثع احتيا ات ث ارياتي ثثة والنذا ي ثثة ،وتنذ ثثي شخص ثثيت م ثث) مجي ث وامتبه ثثا
اجلسثثدية والنوسثثية ،وا ن ث مثث) أ يعثثيو طوولثثة سثثعيدة وأ يتهيثثض للحيثثاة الثثح سيعيشثثها يف شثثباب
وكهولت وشيخوخت (يليض الو الياه) لتنذية الفوولة املب ية يف سورية21 ،2221 ،
وتتخذ ال بية عدة أش ال فت و تيبيثة ماصثورة تاثدم لتحايثط أهثدال حمثدرة أو ت ثو تيبيثة
عوويثثة يتلااه ثثا الفوثثض بص ثثورة عي ثثية يف أينثثاض مش ثثاهدت ب ثيامج التلوزي ثثو أو تواص ثثل م ث أقيامت ث م ثث)
اأطوال أو م أعضاض أسيت وسواهه (رمحة36-33 ،2226 ،
إعداد :حال زوبته
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واملتسس ثثة اأوىل ال ثثح يتلاث ث فيه ثثا الفو ثثض تيبيتث ث ه ثثي اأس ثثية مث ارضث ثامتة مث ري ثثاأل اأطو ثثال
فذثثدارو التعلثثيه اأساسثثي ومثث) مث مثثدارو التعلثثيه الث ثامتوح وللتعثثيل عل ث سثثري العذليثثة ال بويثثة يف
سورية سيته رراسة واق ال بية يف مجي هذه املتسساذ ،بدضا م) اأسية وامتتهاض بالتعليه الثامتوح
ل ننثثا اليثثوم إذا يثثدينا عثث) ال بيثثة والتعلثثيه يف س ثورية فسثثول ي ثثو ارثثدي ةتلو ثا اام ثا عثث)

ذح قبثثض ،فال بي ثثة والتعل ثثيه اآل تل ثثف اام ثا عذ ثثا كامت ثت علي ث قب ثثض ي ث ل س ثثنواذ م ثث) اآل إذ إ
اأزمثثة أيثثيذ بشث ض مباشثثي علث التعلثثيه خصوصثا تعلثثيه اأطوثثال والشثثبا حيث خسثثي ال ثثثري مثث)
الف ث واملعلذ ث حيثثاهه ،وأرذ إىل ثثياص شثثهور أو حثثىت أع ثوام مثث) الدراسثثة بالنسثثبة للعديثثد مثث)
اأطوال السوري  ،وقد فاد بع

اأطوال الداف للبدض جمدرا

أ .التربية األسرية:
اأسثثية هثثي املتسسثثة غثثري اليمسيثثة اأوىل الثثح تتثثوىل رعايثثة الفوثثض ،لثثذا ي ثثو الفوثثض يف كثثثري مثث)
وامت شخصيت  ،امتع اسا أسيت والايه واملعتاداذ والعاراذ الح تيىب عليها منذ الصغي
ول ) لألسف هنثال أعثدار صثارمة مث) اأطوثال الثذي) فاثدوا أسثيهه وذويهثه يف هثذه ارثي
الدموية عل سورية ،وأصبحوا ينشتو يف عا ذ مو ة ويوادو فيصثة التعلثيه ويصثبحو عي ثة
للضثثياص يف مه ث هثثذه اريثثاة الصثثعبة ،ليتحول ثوا مثث) أطوثثال يف عذثثي الزهثثور يعيشثثو طوول ثة موعذثثة
بارياة ،إىل املعيض الي يسي أسيهه يف أغل اأحيا
تعثثد الدراسثثاذ الثثح أ ييثثت عل ث ال بيثثة اأس ثيية يف سثثورية قليلثثة ممثثا جيعثثض املعلومثثاذ عنهثثا
وع) تضيريها حمدوري) ،وقد بينثت هثذه الدراسثاذ أ هثذه ال بيثة تلثف مث) أسثية إىل أخثي  ،وتتثضيي
باملستوياذ ااقتصارية والثاافية واا تذاعية لألسية ،وحبالتهثا اخلاصثة كو ثور اأبثوي) ،أو امتوصثا ذا
وعدر أفيارها ،وأهنا تتغري ببطض م) سنة إىل أخثي  ،وأهنثا تثتيي يف شخصثية الفوثض فت ثو فيث مسثاذ
تلثثف بثثاخت ل أسثثاليبها وأسثثالي املعاملثثة (يليثثض الو ث الثياه) لتنذيثثة الفوولثثة املب ثثية يف سثثورية،
21 ،2221
ت ثثترح اأم ال ثثدور اأساس ثثي يف ال بي ثثة اأس ثيية بالتع ثثاو مث ث باي ثثة أفث ثيار اأس ثثية ،ول ثث) تع ثثد
مهذاذ باية أفيار اأسية مهام ز ية م ذلة ملهام اأم
إعداد :حال زوبته
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تشثري الدراسثاذ إىل أ توافثد اأمهثاذ السثورياذ إىل أسثوا العذثض يف ازريثار؛ ازريثار أعبثثاض
ارياة ،وو و مشاركة اأم يف توفري امليرور املار ال زم لتضم مستو معيشي يليط بضسثيهه ويثتيي
هذا عل الدور ال بوح لألم الح ت و غالبا أكثي اهتذامثا ب بيثة أطوا ثا ،حيث ا تو ثد متسسثاذ
بديل ثثة يف س ثثورية تس ثثتفي أراض ه ثثذه امله ثثام بالش ث ض املفل ثثو وق ثثد ب ث البح ث ال ثثذح أ ثثيح ع ثثام
 2227ث ثثذ) املش ث ثثيوص الع ث ثثي لص ث ثثحة اأس ث ثثية أ  %7161م ث ثث) اأمه ث ثثاذ يعذل ث ثث) خ ث ثثارج املن ث ثثزل
(املشيوص العي لصحة اأسية2222 ،
وقثد اسثتخل

تاييثي يليثثض الو ث الثياه) لتنذيثثة الفوولثة املب ثية يف سثثورية الثذح أعدتث ا يئثثة

السورية لشتو اأسية واليومتيسيف واق ال بية اأسيية يف سورية باآلا:
 قلة الدراساذ الح تناولت ال بية اأسيية يف سورية اأمي الذح يعيط وصوها ويليلهثا وتاوميهثا
وستو عال م) الدقة واملو وعية والشذول
 عثثدم و ثثور أسثثت ومعثثايري م توبثثة ثثذه ال بيثثة ومتوثثط عليهثثا ممثثا ثثول رو تاوميهثثا وتفوييهثثا
استنارا إىل معايري حمدرة
 املعلوماذ الاليلة ع) ال بية اأسيية ا ت وي إلرشار اأسية ع) ال بية الح ينبغثي أ تو ههثا
أطوا ا
 يظ ث ث ال بي ثثة اأس ث ثيية باهتذ ثثام ا يئ ثثة الس ثثورية لش ثثتو اأس ثثية وااي ثثار النس ثثا ي والتلوزي ثثو
واليومتيسيف و هاذ أخي  ،وهذا ااهتذام ا يزال قليض التضيري يف ال بية اأسيية أ ةي اتث
م ثث) املش ثثاري وال ث امج ا ت ثزال حم ثثدورة ع ثثدرا وحمت ثثو وتفبيا ثا (يلي ثثض الو ث ال ثياه) لتنذي ثثة
الفوولة املب ية يف سورية35 ،2221 ،
إذا فال بيثثة اأس ثيية يف سثثورية تعتذثثد غالب ثا عل ث اا تهثثار الشخصثثي ،وقليلثثة هثثي الدراسثثاذ
الثثح تناولثثت أسثثاليبها ومسثثاراها وسثثورية حبا ثثة للذزيثثد مثث) الدراسثثاذ للتعثثيل عل ث واق ث تيبيثثة
الفوض يف اأسية السورية ،م) أ ض و اس اتي ياذ مسثتابلية تت وثض بثإ ياض تغثرياذ ذريثة علث
مستو و ث املنثاهج والث امج الثح تت وثض فلثط تو ثري وبنثاض هويثة جمتذعيثة ث الناشثئة مث) حيث
ااهتذام ثاذ واامتتذثثاض ،بثثداا مثث) ال بيثثة اأس ثيية املتنوع ث واملسثثتندة يف غال ث م ومتاه ثثا عل ث ت ثيال
إعداد :حال زوبته

41

إشراف :د .عزت شاهني

الطفولة :أهميتها  -واقعها  -أبرز قضاياها

الفصل الثاني
الفصل األول

اإلط

ار اh

ومسلذاذ ا تذاعية ينبغي أ ت و غري مو ورة ،ا بض أ يستهدفها النسثيا  ،أهنثا تشث ض عا اثا
حاياي ثا أم ثثام إم امتي ثثة إ ثثاض اجملتذ ث املوح ثثد ،وخاص ثثة بالنس ثثبة للناش ثثئة ،م ثث) حي ث إجي ثثار فع ثثض يا ثثايف
ا تذاعي هدف التضيري يف الناشئة ،وغيو قيه ا تذاعية توحيدية
 .التربية في دور الحضانة:
ف ث ة ارض ثامتة أو ف ث ة و ث الفوثثض يف ارض ثامتة هثثي السثثنواذ الثثث ل اأوىل مثث) عذ ثثيه ،أح
السنواذ اأساسية الح تاج فيها الفوض إىل بيئة مناسبة لتحايثط النذثو السثوح عثارة تعثد اأم هثي
امليبي ثثة اأوىل ورو ثثا الوحي ثثدة يف كث ثثري م ثث) اأحي ثثا ول ثث) ارا ثثة إىل ارا ثثناذ ت ثثزرار بزي ثثارة ع ثثدر
اأمهاذ اللواا يلتحا) بسو العذض
ويف سثثورية ي حثثا تزايثثد ملحثثوظ يف عثثدر اأمهثثاذ العثثام ذ ،وهنثثا ت ث ز أ يثثة رراسثثة واق ث
ارضامتة يف سورية ورورها ال بوح ول ) البحث يف هثذا اجملثال يصثفدم بالثة الدراسثاذ املتثوافية عث)
هثثذا املو ثثوص خلث تاييثثي يليثثض الو ث الثياه) لتنذيثثة الفوولثثة املب ثثية يف سثثورية واقث ارضثامتة فيهثثا
عل الش ض التار:
 التشييعاذ بشض رور ارضامتة قليلة دا تاتصي عل قياري) وزاري بشثيوط ال خثي إلحثدال
ه ثثذه ال ثثدور يف روا ث ثثي الدول ثثة وعث ثثدر ال ثثدور ار ومي ثثة واخلاصث ثثة قليل ثثة ث ثثدا ا تو ثثي حبا ث ثثاذ
اأمهاذ العام ذ وأطوا ) إىل هذه الدور ،فض ا ع) أهنثا ا تتصثف بثاجلورة ،ولثيت مثثة رقابثة
عليها وا رراساذ تاوميية ا ،وا مشاري وبيامج وخفط لتفوييها

 رغ ثثه اإلغو ثثال امل ثثذكور مث ثثة ف ثثي متاح ثثة إلقام ثثة حضث ثامتاذ والتوسث ث فيه ثثا وتفوييه ثثا فو ثثي وزارة
الش ثثتو اا تذاعيث ثة والعذ ثثض م ثثدييياذ متخصص ثثة بيعاي ثثة الفو ثثض وال خ ثثي بس ثثهولة لل ثثوزاراذ
بإقامة ارضامتاذ ليعاية أطوال موظواهثا ويف مياكثز احملافظثاذ مثدييياذ اثن ال اخثي إلقامثة
ارضامتاذ رو شيوط تثذكي 6وهنثال إقبثال مث) السثيداذ علث افتتثا حضثامتاذ يف سث نه) أو
يف مبا مستالة ب خي

أو رو تيخي

 هنال حا ة ملحة ومتزايدة للحضامتاذ تيتبط بعذض امليأة وازريار عدر اأمهاذ العام ذ
 ال تابثثاذ ال بويثثة عثث) رور ارضثامتة ومعايريهثثا غثثري متثثوافية يف سثثورية ،كثثذل املعاهثثد الثثح تتهثثض
إعداد :حال زوبته
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امليبي ثثاذ ثثذه ال ثثدور ،فضث ث ا ع ثث) ع ثثدم ت ثثوافي امليبي ثثاذ امل ثثته ذ (يلي ثثض الو ث الث ثياه) لتنذي ثثة
الفوولة املب ية يف سورية31 ،2221 ،

ت .التربية في رياض األطفال:
ت رياأل اأطوال ب بية اأطوال الذي) ت او أعذارهه ب  3و 5سثنواذ ،وهثذه امليحلثة
هي امليحلة الح تسبط التعليه اأساسي وإذا م توافي ظثيول مناسثبة لييثاأل اأطوثال ،فإهنثا سثت و
قاررة عل إعدار الفوض وتنذيت م) مجي النواحي يف ميحلة ما قبض املدرسة
عل اليغه مث) تزايثد عثدر اأطوثال الثذي) يلتحاثو بثالتعليه مثا قبثض املدرسثي عامثا بعثد هخثي،
ف يزال معدل االتحا عيوا ثدا بالنسثبة إىل عثدر السث ا يف الوئثة العذييثة مث)  5-3سثنواذ،

حي ث بل ثثغ  %77673يف الع ثثام  2225كذ ثثا ا ي ثزال الو ثثي شاس ثثعا ب ث اليي ثثف واملدين ثثة ملص ثثلحة
اأخثثرية وا يثزال التبثثاي) كبثريا بث أبنثثاض الفباثثاذ اا تذاعيثة املختلوثثة أمثثام فثثي الوصثثول إىل هثثذا
التعلثيه ،بسثثب ارتوثاص ف ثثوة توزيث الثثدخض الثوطين بث اأغنيثاض والواثياض وامتتشثار الواثثي والواثي املثدق
الثثذح ا يثزال ياث يف شثثيك مثثا ا ياثثض عثث)  %32مثث) املثواطن السثثوري  ،وارتوثثاص معثثداذ اإلعالثثة
العذييث ثثة وااقتصث ثثارية ممث ثثا يعيث ثثط اإلمتوث ثثا عل ث ث التعلث ثثيه مث ثثا قبث ثثض اأساسث ثثي ،و ث ثثعف مشث ثثاركة امل ث ثيأة
ااقتصثارية وإسثهاماها يف سثو العذثض الثثح تشث ض يف حثد ذاهثا عثثام ا يف ارتوثاص وتثرية الفلث علث
التعليه ما قبض إاساسي (حالة س ا سورية715 ،2221 ،
((وتيتبط مدارو التعليه ما قبض اأساسي بدر ة أساسية بالافاص اخلا  ،وتوتاي إىل املنثاهج
الوطنيثثة املنس ث ذة م ث ااس ث اتي ية التعليذيثثة الوطنيثثة غثثري املوعلثثة ،كذثثا توتاثثي إىل ال ثثارر التعليذثثي
واملهثثين املتهثثض ،وا تتثثوافي يف معظذهثثا الشثثيوط اأساسثثية للعذليثثة التعليذيثثة وال بويثثة ،ويسثثيفي عل ث
معظذها الفاب الت ارح (حالة س ا سورية716 ،2221 ،
وقد خل

تاييي " يليض الو

الياه) لتنذية الفوولة املب ثية يف سثورية " الثذح أصثدرت ا يئثة السثورية

لشتو اأسية بالتعاو م اليومتيسيف ،واق رياأل اأطوال يف سورية يف النااط التالية:
 عثدر ريثاأل اأطوثال ا يثزال قلثي ا ثدا ا يوثي حبا ثاذ اأطوثال مث أ توزعهثا يف اأريثال واملثثد
ويف احملافظاذ ا يتناس م توزص اأطوال وارا ة ملحة لزيارة اأعدار الاا ذة زيارة كبرية
إعداد :حال زوبته
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 عثثدر امللتحاث بالييثثاأل ا يثزال قلثثي ا ثثدا فهثثو مل يت ثثاوز  %72مثث) أطوثثال  5-3سثثنواذ ماابثثض
 %11حم ثثيوم م ثث) تيبي ثثة اليي ثثاأل وارا ثثة ملح ثثة للتوس ث يف ف ثثي االتح ثثا وا ث  %11م ثث)
اأطوال م) االتحا يا
 ف ثثي التوس ث بيي ثثاأل اأطو ثثال وجتوي ثثدها لتص ثثب متاح ثثة وس ثثتو أفض ثثض ،خاص ثثة بع ثثد ص ثثدور
الاوامت املتعلاة يا ،وااهتذام م) وزارة ال بية ،وتفويي منثاهج الييثاأل وإعثدار اخلثيجي املثتهل
وزيارة وعي اأسي بض ية إرسال أطوا ه لليياأل (يليض الو ث الثياه) لتنذيثة الفوولثة املب ثية يف
سورية43 ،2221 ،
ث .التربية في مدارس التعليم األساسي:
يا ثثوم التعل ثثيه ب ثثدور ر يس ثثي يف بن ثثاض ق ثثوة عذ ثثض منت ثثة ،كذ ثثا ي ثثترح مهذ ثثة أساس ثثية يف تيبي ثثة
اأ ي ثثال علث ث املواطن ثثة وارا ثثو والوا ب ثثاذ وتف ثثويي العا ثثض النا ثثدح ال ثثذح يس ثثاعد يف عذلي ثثة البن ثثاض
والتف ثثويي والتغي ثثري اجملتذع ثثي والنه ثثوأل باإلمتت ثثاج واإلمتتا ي ثثة ،وه ثثو الااع ثثدة اأساس ثثية لتحاي ثثط التا ثثدم
ااقتصارح واا تذاعي ،وييتاي بضراض اجملتذ عندما يته استخدام املثوارر بالشث ض اأمثثض عث) طييثط
ربط التعليه بعذلية التحول وبإقيار حط التعليه لل ذي .
((التعلثثيه اأساسثثي هثثو املسثثتو اأول مثث) التعلثثيه الثثذح يثثزور اأطوثثال باملعثثارل واملهثثاراذ
وااجتاهاذ والايه وسواها م) اأساسياذ املعيفيثة والو دامتيثة والسثلوكية الثح تثتهلهه للحصثول علث
حا ثثاهه اأساس ثثية وعلث ث املش ثثاركة يف اري ثثاة اا تذاعيث ثة واإلس ثثهام يف تنذي ثثة جم ثثتذعهه وتف ثثوييه
(يليض الو الياه) لتنذية الفوولة املب ية يف سورية44 ،2221 ،
ت ذثث) أ يثثة التعلثثيه اأساسثثي كومت ث يش ث ض الااعثثدة اأساسثثية ل ثثض متظ ثه ال بيثثة والتعلثثيه يف
املياحض ال حاة ،لذا جي أ ي و هذا البناض متينا لبناض متظام تيبوح سليه
التعل ثثيه اأساس ثثي يف س ثثورية ميحل ثثة تعليذي ثة مثثدها تس ث س ثثنواذ تبثثدأ م ثث) الص ثثف اأول إىل
الصثثف التاس ث (مثثيحلح التعلثثيه اابتثثدا ي وإأعثثدارح سثثاباا أهثثه مثثا تتسثثه ب ث هثثذه امليحلثثة عل ث
املستو اليمسي هي أهنا جمامتية وإلزامية
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يف رراس ثثة يليلي ثثة لواق ث ث التعل ثثيه اأساس ثثي لع ثثامي 7114و2224م أ ث ثياه امل ت ث ث امليك ثثزح
لإلحصاض والصندو العي لإل اض ااقتصارح واا تذاعي ،توصثلت الدراسثة إىل جمذوعثة مث) متاثاط
الاوة والضعف لواق التعليه اأساسي يف سورية وأبرز نقاط القو هي:
 اهتذام ح ومي بالشثض ال بثوح وخصوصثا يف التعلثيه اأساسثي ويت لث ذلث مث) خث ل زيثارة
اإلمتوا عل التعليه
 السثثعي لتحايثثط ااسثثتيعا ال امثثض لألطوثثال مثث) الوئثثة العذييثثة  74-6سثثنواذ ويحلثثة التعلثثيه
اأساسي.
 الثثوعي بض يثثة إحثثدال تفثثويياذ يف متوعيثثة التعلثثيه وعل ث و ث اخلصثثو يثثدي م ثوار املنثثاهج
لت و أكثي موا ذة للذست داذ.
 ظهثثي تفثثور يف أعثثدار وإعثثدار املعلذ ث مثث) خ ث ل و ث ب ثيامج تضهيثثض وتثثدري
(اليز واردار45 ،2221 ،

ثثتاض املعلذ ث

أما نقاط الضعف فكانت:
 رغثثه التفثثور ال ذثثي وزيثثارة أعثثدار امللتحا ث بثثالتعليه اأساسثثي ،إا أ هنال ث أعثثدارا ليسثثت
باليلة أغلبهه م) اإلمتال غري ملتحااذ بالتعليه

 تيكيثثز املنثثاهج الدراسثثية وأسثثلو التعلثثيه السثثا د عل ث التلا ث وأسثثالي قدميثثة كثثاروا وإ ثثال
التفبيط والتحليض وال كي والتاومي ،وعدم تنذية الادراذ املساعدة عل العلثه الثذاا والتشث ي
عل اإلبداص.
 و ث املعلذث مثازال رو املفلثو مث) حيث صثورهه اا تذاعيثة ورواتثبهه ومسثتو إعثدارهه
اأكارميي وال بوح وتدريبهه املستذي ،ممايترح إىل عزول الشبا ع) االتحثا يثذه املهنثة أو
التحا ذوح املته ذ املنخوضة.
 قصور التذويض املخص
 و ور متا

حالي ا للتعليه اأساسي ع) يايط تعذيذ  ،متاهي ع) يس

ورت .

كذي يف املبا التعليذية وال بوية ،إ افة إىل عدم تصذيه قثدرة املبثا الاا ذثة علث

استابال متفلباذ التانياذ التعليذية ارديثة واسيذا متفلباذ املعلوماتية وااتصااذ
إعداد :حال زوبته
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 مثازال الفثثاب الغالث علث اإلرارة التعليذيثثة طابعثا تاليثديا مثث) حيث البثىن والوسثثا ض ،إ ثثافة إىل
عف الادراذ واملته ذ اإلرارية وغيا املساضلة (اليز واردار46-45 ،2221 ،
ج .التربية في مدارس التعليم الثانوي:
ميحلثثة التعلثثيه الثثامتوح هثثي امليحلثثة الثثح تسثثبط الثثدخول لل امعثثاذ ،وهثثي امليحلثثة الثثح تتحثثدر
خ ا مهنة الفال امللتحط يا مستابليا ،ويف هذه النافة ت ذ) أ ية التعليه الثامتوح
وأب ثيز متافثثة متسثثتفي رصثثدها مثث) خ ث ل اأرقثثام ال ثواررة يف إحصثثاضاذ وزارة ال بيثثة هثثي ميثثض
الف ل لتحا بالويص اأر من للوثيص العلذثي فوثي العثام  2222كثا عثدر الفث املسث ل
يف الو ثثيص اأر مسث ثاويا لع ثثدر الفث ث املسث ث ل يف الو ثثيص العلذ ثثي ويف الع ثثام  2225أص ثثب ع ثثدر
ط الويص العلذي يل ماابض يلث للويص العلذي (حالة س ا سورية711 ،2221 ،
ح .واقع القطاع التعليمي في ظل األزمة السورية واألضرار التي تعرض لها:
ت ثثضيي الاف ثثاص ال ب ثثوح ث ثياض اأزم ثثة ال ثثح ا ثثي ي ثثا س ثثورية وال ثثح ش ثثهدذ تص ثثاعدا يف العذلي ثثاذ

اإلرهابيثثة ممثثا سثثب أ ثيارا كبثثرية يف هثثذا الافثثاص تناول ثت مجي ث امل ومتثثاذ التعليذيثثة مثث) حي ث البنيثثة
التحتيثثة للذثثدارو وال ثثارر التعليذثثي واإلرارح ومسثثتلزماذ العذليثثة التعليذيثثة كذثثا ي حثثا أ متس ث
اأ يار تلف ب حمافظة وأخي ومنفاة وأخي وتيكزذ اأ يار فيذا يلي:
 7حي وتدمري عدر م) املدارو يف املناطط املستاية وغري املستاية
 2سيقة مستلزماذ العذلية ال بوية والتعليذة م) املدارو
 3أ يار بشيية متذثلة ففف وقتض املدرس والعامل يف الافاص ال بوح
 4تعثي وتوقثف العذليثة ال بويثة واريثاة الفبيعيثة يف بعث
يف املدارو لإلرها ملن الف

احملافظثاذ متظثيا لتعثيأل اأهثار والعثامل

م) الذها إىل املدارو

 5سيقة وسا ض الناض املتنوعة
هذا بالنسبة لأل ثيار املاريثة الثح مي ث) حصثيها ،أمثا اخلسثارة ال ث

فت كثز يف ارالثة النوسثية

للت ميثذ – وخاصثة يف ميحلثة التعلثيه اأساسثي – وخسثارة ال وثاضاذ التعليذيثة هثذا وقثد تضثيرذ
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بش ث ث ض ز ثثي أو كل ثثي مثثا ياثثار مثث)  2362مثدرس ثثة بسثثب الن ثزاص املس ثثل وب لو ثثة تا ثثار 5،1
مليثثار لثثرية سثثورية تا ث الغالبيثثة العظذ ث مثث) هثثذه املثثدارو املثثدمية يف منثثاطط الن ثزاص خاصثثة يف ررعثثا
وإرلث ورييالثثزور ومحث وحلث وريثثف رمشثثط ،كذثثا طالثثت اأ ثيار مسثثتورعاذ ال تث وحثثاف ذ
املثثدارو وتش ثثري وزارة ال بيثثة والتعل ثثيه الع ثثار إىل اس ثثتخدام  7156مدرس ثثة كذ ث لألس ثثي النازح ثثة
ويا ثثدر أ  %2261مث ثث) الف ث ث مل يلتحا ث ثوا ودارس ثثهه يف العث ثثام  2272يا ثثور هث ثثذا التعفث ثثض يف
العذليثة التعليذيثثة إىل متتثثا ج كارييثثة علث رأو املثثال البشثثيح وبالتثثار علث العذليثثة التنذويثثة بيمتهثثا علث
امل ثثد الاصث ثثري واملتوس ثثط والبعيث ثثد وقث ثثد أر الت ثثدهور اأمث ثثين إىل تث ثثضر مع ثثدل حضث ثثور الف ث ث
للذدارو حبس احملافظاذ وحىت ذ) احملافظة الواحثدة وبسثب املخثاطي اأمنيثة هنثال ال ثثري مث)
العثثا ذ الثثح ا تت ثيأ أ تيسثثض أطوا ثثا إىل املثثدارو خوفثا علث أرواحهثثه ،وهثثذا يعثثين وبشث ض عثثام
وكنتي ة لألزمة الاا ذة إ سثورية فاثدذ ثزضا مهذثا مث) البنيثة التحتيثة ورأو املثال البشثيح (مدرسث
ومشيف (متشية التخفيط والتعاو الدور ،العدر النوعي اأول ،متيسا 2273
 -2رعاية صحة الطفل وتنميتها:

الفوثض يف سثثنواذ عذثثيه اأوىل ا يثثدرل موهثثوم اليعايثثة وا مي ن ث محايثثة متوسثثة واحملافظثثة عل ث
صثثحت مثث) أخفثثار اإلصثثابة بثثاأمياأل ،ولثثذل فثثإ هثثذه املسثثتولية يتحذلهثثا الوالثثدي) ،وامتف قثا مثث)
هثثذه املسثثتولية املشث كة بث اأبثثوي) ،كثثا عليهذثثا تثثوفري كثثض اليعايثثة الصثثحية لفولهذثثا خث ل مياحثثض
حيات ث ث املتتابع ث ث  ،فاأطوث ثثال ميثل ث ثو أمث ثثض كث ثثض أمث ثثة ومسث ثثتابلها ،ولث ثثذا فهث ثثه يف قل ث ث ب ث ثيامج التنذيث ثثة،
فااسثثتثذار يف صثثحة اأطوثثال و ثثوه يعثثين ااسثثتثذار يف مسثثتابض اأمثثة كذثثا يع ثد اأطوثثال جمذوعثثة
ثثعيوة جي ث محايثثة احتيا اهثثا وحاوقهثثا وثثا فيهثثا ارثثط يف الصثثحة والتنذيثثة وتعت ث صثثحة اأطوثثال
قضثثية هامثثة ث اجلذي ث عل ث مسثثتو اأسثثية واجملتذ ث احملل ثثي واأمثثة واجملتذ ث الثثدور وقثثد أك ثثد
اجملتذ الدور وةتلف البلدا ميارا التزامهه بالنهوأل بصحة الفوض ول ) مث) الضثيورح تيمجثة هثذا
االت ثزام إىل أفعثثال قويثثة إذا أررمتثثا ت ث يف هثثذه املضسثثاة الصثثامت مثث) وفيثثاذ اأطوثثال وأم ثياأل وإعاقثثاذ
اأطوال و لف وهه النوسي وإذا ما أررمتا يس متوعية حياة اأطوال
لاثثد تزايثثد اإلررال يف الو ث ة اأخثثرية يف ظثثض اأزمثثة الثثح ميثثي يثثا بل ثدمتا ومثثا يثثنع ت عليهثثا مثث)
مش ذ وهيار وخصوصا عل اأطوال
إعداد :حال زوبته
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الصحة اجليدة هي عامض مساهه ور يسثي يف النذثو ااقتصثارح وليسثت جمثير متتي ثة لث  ،ويعثد
ّ

ثحية ل ثثض املثواطن بغث النظثثي عثث) قثثدرهه علث الثثدف هثثي مثث)
التذتث بالصثثحة وتثثضم اليعايثثة الصث ّ
املب ثثارق الدس ثثتورية ،والتو ّ ه ثثاذ اا تذاعيث ثة للدول ثثة ،وال ثثح التزم ثثت ي ثثا ح وم ثثة اجلذهوري ثثة العيبي ثثة
السثثورية وبثثذل يع ثد الافثثاص الصثثحي مثث) أهثثه الافاعثثاذ الثثح اثثت حيثثاة اإلمتسثثا وو ثثوره ويع ثد
قفاعا أساسيا يسهه يف ا املواط) م) التذتّ حبياة مثذية ا تذاعيا واقتصاريا ،وصحة الفوثض ثا

أ يثثة كبثثرية يف حيات ث فتذت ث الفوثثض بالصثثحة اجليثثدة وخلثثوه مثث) اأم ثياأل عامثثض أساسثثي يف راحت ث
اجلس ثثدية والنوس ثثية واتعث ث باري ثثاة و ثثوه الب ثثد والعال ثثي واإلمتوع ثثار واا تذ ثثاعي وا نث ث م ثث) ال ثثتعله
والت يف م الذاذ واجملتذ (يليض الو الياه) لتنذية الفوولة املب ية يف سوريا66 ،2221 ،
وأ ية اليعاية الصثحية للفوولثة أكثدذ اتواقيثة حاثو الفوثض علث هثذا اجلامتث
رعاية صحة الفوض وتنذيتها يف اتواقية حاو الفوض عام  7111هي:
 -خو

وفياذ الي

وأبثيز متاثاط

واأطوال

 كوالة توفري املساعدة الفبية واليعاية الصحية ال زمت جلذي اأطوال م افحة اأمياأل وسوض التغذية حىت يف إطار اليعاية الصحية اأولية كوالة اليعاية الصحية املناسبة لألمهاذ قبض الوارة وبعدها كوالة تزويد مجي قفاعاذ اجملتذ واسيذا الوالدي) والفوض باملعلومثاذ اأساسثية املتعلاثة بصثحةالفوثثض وتغذيت ث ومزايثثا الي ثثاعة الفبيعيثثة ،ومبثثارق حوثثا الصثثحة واإلصثثحا البيئثثي والوقايثثة مثث)
ار ثوارل ،وحصثثول هثثذه الافاعثثاذ عل ث تعلثثيه يف هثثذه اجملثثااذ ومسثثاعدها يف ااسثثتوارة مثث)
هذه املعلوماذ
 تفويي اليعاية الصحية واإلرشار املادم للوالدي) والتعليه واخلدماذ املتعلاة بتنظيه اأسية تتخثثذ الثثدول اأط ثيال مجي ث التثثدابري الوعالثثة وامل ذثثة بغيثثة إلغثثاض املذارسثثاذ التاليديثثة الثثح تضثثيبصحة اأطوال (اتواقية حاو الفوض ،7111 ،املارة 24
التالية:

أمثثا بالنسثثبة لواق ث صثثحة اأطو ثال يف سثثورية متسثثتفي اسثثتاياضه خ ث ل رراسثثة واق ث املتش ثياذ

إعداد :حال زوبته
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أ .وفيات األمهات:
يشري تعييف منظذة الصحة العامليثة أ وفيثاذ اأمهثاذ هثي" :الوفيثاذ الثح يثدل للذثيأة يف
أينثثاض محلهثثا ،أو خث ل ( 42يومثا بعثثد امتتهثثاض ارذثثض ،بغث النظثثي عثث) فث ة أو م ثثا ارذثثض ،ومثث)
أح سثثب متثثاتج عثث) ارذثثض ذات ث أو ثياض توثثاقه سثثب هخثثي بسثثب ارذثثض أو متتي ثثة متا ث العنايثثة
الفبيثثة الثثح تتلااهثثا امل ثيأة يف أينثثاض ارذثثض ،م ث اسثثتثناض الوفيثثاذ الناجتثثة عثث) ار ثوارل وعثث) اأسثثبا
العي ية" (حالة س ا سورية271 ،2221 ،
وحاات سورية يف هذا السيا تادما متسبيا يتذثض يف اآلا:

 -7التخوي

امللذوو والسيي لوفياذ اأمهاذ خ ل عاد واحد فاط (2227 – 7112

 -2ياثثط خ ث ل الو ث ة مثث) العثثام  2224 – 7113وثثي
اإلمجار املفلو لبلو ا دل العام يف 2275

هخ ثثي يصثثض لث ث  %62مثث) التخو ثثي

 -3ارتواص متشياذ ااجتاهثاذ اأماميثة الثح تشثري إىل قابليثة يايثط سثورية أحثد أبثيز امليامثي اإل ا يثة
امليتبفثة بالصثحة ول ث) مازالثثت متسثبة الوفيثاذ لألمهثاذ يف سثثورية أكثثي مث) املتوقث خاصثثة يف
اليقة وريف رمشط واأسبا هثي :ارتوثاص املخثاطي الثح تتعثيأل ثا اأمهثاذ ،وارذثول العاليثة
اخلفورة ،والواراذ املنزلية (حالة س ا سوريا271 ،2221 ،
أم ثثا ع ثث) أس ثثبا وفي ثثاذ اأمه ثثاذ ،فا ثثد بين ثثت متت ثثا ج البحث ث ال ثثذح أ ث ثياه فيي ثثط حبث ثثي م ثث)
ص ثثندو اأم ثثه املتح ثثدة للس ث ث ا لص ثثاحل وزارة الص ثثحة الس ثثورية ع ثثام  2225أ  :الن ثثزول املس ثثببة
للوفيثثاذ كامتثثت مسثثتولة بشث ض منوثثير وحثثدها عثث) يلث وفيثثاذ اأمهثثاذ السثثورياذ ،وهثثي يف رمتهثثا
م) أسبا الوفياذ الاابلة للوقاية ،وتليها يف امليتبة الثامتية أسبا ارتوثاص التثوتي الشثييا (%7764
الثثح مي ثث) جتنبه ثثا يف ح ثثال ال ثثوارة يف املش ثثو وأشثثار تايي ثثي البح ث أ أكث ثثي م ثث) متص ثثف ح ثااذ
الوفيثثاذ قثثد حثثدل بسثثب سثثوض اليعايثثة وثثا في ث التشثثخي والع ث ج اخلثثاط وعثثدم تاثثديي اخلفثثورة،
وهشاشة متظام اخلدمة الصحية يف املشايف وتد مستوليت املهنيثة واأخ قيثة يف اليعايثة (تاييثي رراسثة
أسبا وفياذ اأمهاذ يف سورية ،2225 ،ملخ

إعداد :حال زوبته
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 .وفيات األطفال:
يعثثد اضوثثاأل وفيثثاذ اأطوثثال أحثثد أهثثه متش ثياذ التاثثدم يف تعزيثثز حاثثو الفوثثض يف اريثثاة
والنذثثو ،وياثثيت التف ثثور اراصثثض يف جم ثال اليعايثثة الصثثحية يف البلثثد وه ثثو ياثثيت أيض ثثا مثثد جن ثثا
ال ث امج ار ومي ثثة املادم ثثة رذاي ثثة اأطو ثثال ال ثثح تع ثثت ب ثثدورها ص ثثورة اجملتذ ث اقتص ثثاريا وا تذاعي ثا
وصحيا
وقثثد حااثثت سثثورية تاثثدما ملحوظ ثا يف هثثذا املضثثذار وذل ث متتي ثثة يسثث) اخلثثدماذ الصثثحية

وةتلثثف الث امج الصثثحية املادمثة للفوثثض ،وخاصثثة بثيامج التلاثثي الثثوطين وقثثد اضوث معثثدل وفيثثاذ
اأطوثال رو سث) اخلامسثثة مث)  4761ل ثثض ألثف مثث) املواليثد اأحيثثاض يف عثام  7113إىل  22ألثثف
م) املواليد اأحياض يف عام  2226وكثذل اضوث معثدل وفيثاذ اأطوثال الي ث مث)  3466ل ثض
أل ث ثثف حال ث ثثة وارة حي ث ثثة إىل  71أل ث ثثف يف ع ث ث ثام  2226وه ث ثثذا يع ث ثثين اضوا ث ث ثا إىل النص ث ثثف تاييب ث ث ثا
( %4161خ ل ف ة ي ل عشية سنة املا ية (املس العناورح املتعدر املتشياذ2226 ،
وبينثثت الدراسثثاذ الثثح أ ييثثت عثث) أسثثبا وفيثثاذ اأطوثثال وخاصثثة الي ث  ،أ اأس ثثبا
الي يسية للوفاة هي التشوهاذ اخللاية واخلداج فض ا ع) اأسبا املتعلاة بثالوارة مثثض ااختنثا يف
أيناض الوارة (يليض الو الياه) لتنذية الفوولة املب ية يف سوريا17 ،2221 ،
متس ثثتنتج أمت ث ث ق ثثد اضو ث ث مع ثثدل وفي ثثاذ اأطو ثثال يف س ثثورية م ث ث و ثثور ف ثثيو يف مع ثثداذ
اضوا ها ب املناطط ،وأ العامض الي يسي يف خوضها كا يس اخلدماذ الصحية
ت .التغذية:
تغذيثثة الفوثثض عامثثض أساس ثي يف صثثحت و ثثوه وخصا ص ث ال ثح ت ثيتبط فصثثا

الغثثذاض الثثذح

يتناول وتغذية الفوض عل أست علذية سليذة ياوح مناعت وجينب اأمياأل
وللتعيل عل واقث تغذيثة اأطوثال السثوري ا بثد مث) التعثيل علث ارالثة التغذويثة لألطوثال
رو س) اخلامسة ،وواق اإلر اص الوالدح ،وبيامج م افحة عوز املغذياذ الدقياة
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 الحالة التغذوية لألطفال:
يعث ثد ارال ثثة التغذوي ثثة لألطو ثثال رو س ثث) اخلامس ثثة م ثث) بث ث أه ثثه احمل ثثدراذ الي يس ثثية للص ثثحة
واليفاهية يف اجملتذ  ،فتناول الغذاض غثري املتثواز أو الثذح ا تثوح علث عناصثي النذثو الي يسثية يثترح
إىل حالة تغذوية سيئة ،كذا تتضيي ارالة التغذوية بالو ااقتصارح واا تذاعي للذ تذ
واملااييت الح تايت ارالة التغذوية هي:
 7مايثثاو متاث الفثثول بالنسثثبة للعذثثي (التاثثزم  ،ويعث عثث) قصثثي الاامثثة وهثثو متشثثي لايثثاو متاث
مزم) يف تناول اأغذية أو ت يار اإلصابة باأمياأل
 2ماياو متا الوز بالنسبة للفول ويع ع) النحافة وهثو متشثي لسثوض تغذيثة حثار حيث يي ث لعثدم
تناول مااريي كافية م) الغذاض أو اإلصابة الشديدة ويأل يعيط الفوض ع) ااستوارة م) الغذاض
 3مايثثاو متا ث الثثوز بالنسثثبة للعذثثي ،ويع ث عثث) متا ث الثثوز وهثثو متشثثي ميك ث لسثثوض التغذيثثة،
وهثثو أكثثثي حساسثثية مثث) املتش ثيي) السثثابا (املشثثيوص العثثي لصثثحة اأسثثية وامل ت ث املي عثثي
للس ا 62 ،2221 ،
واشثثتذض مس ث صثثحة اأم والفوثثض الثثذح أ ثياه امل ت ث امليكثثزح لإلحصثثاض يف العثثام ،7114
ومس ث ص ثثحة اأس ثثية ال ثثذح أ ثياه امل ت ث امل ثثذكور يف الع ثثام  ،2227عل ث متشث ثياذ قص ثثي الاام ثثة
والنحثثول ومتا ث الثثوز عنثثد اأطوثثال الثثذي) رو اخلامسثثة ويب ث اجلثثدول التثثار متس ث امتتشثثاره يف
العام املذكوري):
جدول ( )1تطور مؤشرات مستوى التغذية لدى األطفال دون سن  5سنوات في سورية

لألطفال دون الـ  5سنوات
الذين لديهم
قصي الاامة %

إعداد :حال زوبته

مسح صحة األم
والطفل 1994

مسح صحة
األسر 2001

متوسط

7461

7765

شديد

72

164

جمذوص

2661

7161
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لألطفال دون الـ  5سنوات
الذين لديهم
النحول %

متا
(يليض الو

الوز %

مسح صحة األم
والطفل 1994

مسح صحة
األسر 2001

6
267
167
167
3
7267

667
264
165
161
763
7767

متوسط
شديد
جمذوص
متوسط
شديد
جمذوص

الياه) للفوولة املب ية يف سورية 2221

ي حا م) اجلدول السابط أ :
* متسثثبة امتتشثثار قصثثي الاامثثة بلغثثت  %2661يف العثثام  7114وهثثي متسثثبة ميتوعثثة ،وقثثد تيا عثثت إىل
 %7161يف الع ثثام  ،2227وه ثثذا متش ثثي علث ث يس ثث) تغذي ثثة اأطو ثثال خث ث ل الس ثثنواذ الس ثثب
 2227-7114وقد مشض هذا ال ا متا الوز املتوسط والشديد
* متسبة النحول أقض امتتشارا  %165 - %167وقثد بايثت علث حا ثا تاييبثا خث ل السثنواذ السثب
ويف كض م) النحول املتوسط والشديد
* متسبة متا الوز منتشية بنسبة غري قليلة ( %7767 -%7267وقد تيا عثت قلثي ا متسثبة متاث
الوز الشديد بينذا بايت متسبة متا الوز املتوسط عل حا ا تاييبا
 الرضاعة الوالدية:
الي اعة م) الثدح هي الفيياة املثالية لتغذية الفوض خث ل اأشثهي السثتة اأوىل مث) عذثي الفوثض
وتبا الفيياة املثالية بعد ذل أيضا ول ) بو ور امل ذ ذ الغذا ية إىل امت حلي اأم
وحلي اأم ل العديد م) الووا د أ ها :اكتسا املناعة وخاصة مث) حليث اللبثض الثذح يوثيز
يف اأيثثام اأوىل التاليثثة للثثوارة ،واحت ثواض حلي ث اأم عل ث حا ثثة الفوثثض مثث) الويتامينثثاذ واأم ث
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وسثثهولة ا ضثثه ،واملسثثاعدة عل ث الوقايثثة مثث) ال سثثا وعل ث امتصثثا
اامتصا

( يليض الو

أفضثثض لل السثثيوم ،وسثثهولة

الياه) لتنذية الفوولة املب ية يف سوريا722 ،2221 ،

وللتع ثثيل علث ث واقث ث الي ثثاعة الوالدي ثثة يف س ثثورية ،قام ثثت وزارة الص ثثحة بتنوي ثثذ رراس ثثة وطني ثثة
ميدامتية عام  ،2227ويب اجلدول التار أهه النتا ج:
جدول ( )2نسبة األطفال الذين يرضعون من الثدي بحسب العمر

نوعية الرضاعة

العمر باألشهر 3-0

5-4

9-6

23-12 11-10

ر اعة طبيعية

1566

1661

1165

1765

4564

ر اعة مفلاة (م) الثدح فاط

3164

7261

461

662

261

(وزارة الصحة  2227متس امتتشار اإلر اص الوالدح يف سورية

ي حا م) اجلدول السابط أ متس اإلر اص الوالدح م) الثدح تاثض كلذثا زار عذثي الفوثض،
وهي ت او ب  %31،4عند اأطوال بعذي  3-2أشهي لتصب أقثض مث)  %7عنثد اأطوثال بعذثي
سنة أو أكثي
 برامج مكافحة عوز المغذيات الدقيقة:
اعتذدذ وزارة الصحة يف سورية اس اتي ية وطنية مل افحثة عثوز امل ومتثاذ الدقياثة (فيتثام ،A
ارديد ،اليثور تعتذثد بشث ض أساسثي علث تزويثد اأطوثال والنسثاض واأمهثاذ اروامثض يثذه امل ومتثاذ
م الثتضكيد عل أ ية التثايف الصحي وو عت لذل ال امج اآلتية:
 بيمتثامج م افحثة فاثثي الثدم بعثثوز ارديثد :بلغثثت متسثبة اإلصثابة يثثذا املثيأل يف سثثورية عنثد اأطوثثالرو  5سنواذ ( %2165عام  7111حبس وزارة الصحة
ويتيي هذا امليأل عل السلول وأراض اأعذال م) الناحيت النوسية والبدمتية؛ أمت فوث النشثاط
الويزيثثا ي ،ويضثثعف الاثثدرة علث الثثتعله ويثثترح إىل إعاقثثة النذ ثو وإىل مشثثاكض سثثلوكية ويالثثض مثث)
مااومة اإلمتتا وال متامج ياوم عل تادمي الفح بسلواذ ارديد والوولي أسيد
إعداد :حال زوبته
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 -بيمتامج م افحة متا

الويتثام  :Aيثتيي متاث

اإلط

هثذا الويتثام إىل متسث عاليثة مث) املثيأل والوفثاة

والعذ ث ث ويا ثثوم ال مت ثثامج بإعف ثثاض كبس ثثواذ ش ث ثيا الويت ثثام لألطو ثثال أين ثثاض لا ثثاحي ارصث ثثبة
وارصبة إاملامتية
 -بيمتامج م افحة عوز اليثور :يثترح متاث

اليثور إىل حثدول اإل هثاأل والعاثه عنثد النسثاض ،وجيعثض

النذثثو العالثثي بفيئثا ويزيثثد متسثثبة اإلعاقثثاذ (وزارة الصثثحة -مسثثورة اس ث اتي ية التغذيثثة،2221 ،
ملخ
ث .واقع القطاع الصحي في ظل األزمة:
بسثثب ظثثيول اأزمثثة اراليثثة الثثح تعصثثف بسثثورية تعثثيأل الافثثاص الصثثحي إىل أ ثيار بالغثثة
مل تاتصث ثثي هث ثثذه اأ ث ثيار عل ث ث اخلسث ثثا ي الث ثثح مي ث ثث) تعويضث ثثها كاأ ث ثيار بث ثثالبىن التحتيث ثثة الصث ثثحية
ومسثثتلزماذ عذثثض الافثثاص فحس ث  ،بثثض تعثثدها إىل أ ثيار أك ث وأعذثثط اثلثثت يف اخلسثثا ي ب ثاأروا
الح أرذ وما تزال يف رف معداذ الوفياذ سواض املباشثية منهثا النامجثة عث) عذليثاذ الاتثض واإلصثابة
أو ازريار معداذ املي بسب النا ارار يف اخلدماذ الفبيثة وخاصثة لألمثياأل املزمنثة امتافثاص
اخلثثدماذ الفبيثثة املختلوثثة كذثثا تعثثد اأيثثي عل ث إم امتيثة التثثضيري املسثثتابلي للحصثامتة ثثد اأم ثياأل
مثث) خ ث ل إم امتثثاذ ومعثثداذ التحص ث كذاشثثهدذ معثثداذ حص ثامتة اأطوثثال ثثد اأم ثياأل
تثثدهورا كب ثريا حي ث كامتثثت متسثثبة التغفيثثة باللااحثثاذ ب ثض أمتواعهثثا قبيثثض اأزمثثة ت ث او ب ث -11
 %722يف مجي احملافظاذ ،بينذا اضوضثت هثذه النسث ملعظثه اأمتثواص خث ل اأزمثة لتث او مثاب
 %52و %12يف بع ث احملافظثثاذ ،إمت ث مثث) املتوق ث ارتوثثاص معثثداذ اإلصثثاباذ بثثاأمياأل املزمنثثة
وغريها بش ض كبري متتي ة لنا اأروية واخلدماذ الفبية املختلوة وخاصة غري املنت ة حمليا
 -3العنف ضد األ فال:

يع ث العنثثف عثث) كثثض تصثثيل يثثترح إرثثا اأذ بثثاآلخيي) أو ممتل ثثاهه وا ياتصثثي العنثثف
عل اجلامت اجلسذا فاط ،فاد ي و العنف سديا أو متوسيا أو معنويا
فالسثثخيية وااسثثتهزاض مثث) الوثثير وفثثيأل اآلراض بثثالاوة وإمسثثاص ال لذثثاذ البذيئثثة مجيعهثثا أشث ال
ةتلوة لظاهية العنف (حمامدة211 ،2225 ،
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أما العنف د اأطوال فتعيف اتواقية اأمه املتحدة راثو الفوثض ،بضمتث «كافثة أشث ال العنثف
أو الضثثير أو اإلسثثاضة البدمتيثثة أو العاليثثة واا ثثال أو املعاملثثة املنفويثثة عل ث إ ثثال أو إسثثاضة املعاملثثة أو
ااستغ ل وا يف ذل اإلساضة اجلنسية» (اتواقية اأمه املتحدة راو الفوض ،املارة 71
ويعثثيل التاييثثي العثثاملي عثث) العنثثف والصثثحة العنثثف ثثد اأطوثثال :بضمت ث «ااسثثتخدام املتعذثثد
للاوة أو الفاقة البدمتية ،املهدر يا أو الوعلية ،د أح طوثض مث) قَبثض أح فثير أو مجاعثة تثترح أو مث)
املثثي للغايثثة أ تثثترح إىل ثثير فعلثثي أو حمتذ ثض لصثثحة الفوثثض أو باا ث عل ث قيثثد اريثثاة أو ثثوه
وكيامت ث » ( 56Kurg, 2002وحثثىت يصثثنف العنثثف ثثد اأطوثثال يف خامتثثة العنثثف جي ث أ تثثوح
عدة مساذ حثدرها سثه أمث بتثوافي تعذثد فعثض اإلسثاضة ،وأ ي ثو مت ثيرا ،وأ ت ثو ررة الوعثض
عنيوة أح سلول يصدر ع) الفوض سلبا أو إجيابا (أم 25 ،2227 ،
أ -أنواع العنف ضد األطفال:
 عنف سدح:
يعثثد العنثثف اجلسثثدح مثث) أكثثثي الفثثي املسثثتخدمة يف تيبيثثة الفوثثض يف اجملتذعثثاذ ،حيث يل ثثض
معظثه املثيب جملذوعثة مثث) أ ثاط السثلول كشث ض مث) أشث ال التنشثئة والثثح يعت وهنثا الفيياثة السثثليذة
يف تيبية الفوض
ويف العنثثف اجلسثثدح يتعثثيأل الفوثثض لل ثثه أو ارثثي أو اجللثثد أو الثثدف أو العث

أو الثثيج ،أو

غثثري ذل ث مثث) السثثلوكياذ الثثح يثثدل أذ أو ثثيرا ب ثدمتيا ،وقثثد يتسثثب أحيامت ثا العنثثف البثثد يف
إصابة الفوض جبيو بدمتية قد تسب ل عاهة مستدمية
والعنثثف اجلسثثدح لث هيثثار خفثثرية علث الفوثثض مثث) النثثاحيت النوسثثية واجلسثثدية ،حيث تشثثري
اإلحصثثا ياذ أ اأطوثثال ال ثثذي) يتعي ثثو للعن ثثف اجلسثثدح تتضثثاعف ل ثثديهه احتذ ثااذ اإلص ثثابة
بنوب ث ثثاذ ااكتئ ث ثثا بنس ث ثثبة  %51ماارمت ث ثثة باأطو ث ثثال ال ث ثثذي) ا يتعي ث ثثو ث ثثذا الن ث ثثوص م ث ثث) العن ث ثثف
(الااطي ي2221 ،
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 عنف نسي:
وهو ((استخدام الفوض إلشباص رغباذ نسية لبالغ أو مياهط وهو يشذض كض متشاط نسثي
ياث علث الفوثثض كذ مسثثت أو محلث علث م مسثثة املعتثثد
(قارو . 52 ،2224 ،

نسثيا أو حثثىت تعييضث أفث م إباحيثثة

وتادر منظذة الصحة العامليثة أ  752مليثو فتثاة و 13مليثو صثع يثت سث) الثامنثة عشثية
ع ثامتوا مثث) ع قثثة نسثثية قس ثيية أو أح ش ث ض هخثثي مثث) أش ث ال العنثثف اجلنسثثي أينثثاض عثثام 2222
(بنهريو77 ،2226 ،
وم) هنا يتب أ اإلمتال أكثي تعي ا للعنثف اجلنسثي مث) الثذكور وهثذا مثا أكدتث العديثد مث)
الدراساذ العيبية واأ نبية يف هذا اجلامت
حي ث تشثثري الدراسثثاذ أ البنثثاذ ي ثوا ه) ق ثثدرا أك ث مثث) ة ثثاطي العنثثف اجلنسثثي واا ثثال
والبغاض الاسيح ماارمتة بالصبيا (kurg, 2002, 5
 عنف معنوح:
وهثثو العنثثف املو ث ثثو الفوثثض ((يثثدل إيذا ث إيثثذاض معنوي ثا وقثثد ثثدل عل ث يثثد شثثخ
وجمذوعثثة مثث) اأشثثخا الثثذي) ميتل ثثو الاثثوة والسثثيفية إليثثذاض الفوثثض ممثثايتيي علث وظا وث السثثلوكية
والو دامتية والذهنية (بيكاذ75 ،2221 ،
فاألاثثا والسثثخيية والتضمتيث تعثثد مثث) أرواذ العنثثف اللوظثثي ،حيث أ هنثثال بعث

اأهثثار

يتمتبو أبنا هه عل أية خفيئة ييت بوها مهذا كامتت صغرية
وقثثد يصثثض تضمتيث اأهثثار أحيامتثا إىل رر ثثة التهديثثد وبالتثثار ييت ث اأهثثار خفثثض فارح ثا يف
حثثط الفوثثض ظنثا مثثنهه أ هثذا سثثيحد مثث) أخفثثا هه ،كذثثا ياثثوم اأهثثار بتلايث اأطوثثال بضلاثثا ا
بوهن ثثا ،وق ثثد ي ثثو ه ثثذا لعاه ثثة سث ثدية أو ل ثثنا يف ال ثثذكاض أو ملوق ثثف هخ ثثي تع ثثيأل لث ث الفو ثثض،
وسيتس ثثب ذل ث ث غالب ث ثا يف إحث ثثدال عا ثثدة متوس ثثية للفو ثثض مث ثث) الص ثثع حله ثثا أو متس ثثياهنا (متث ثثارر،
35-34 ،7111
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 البيئات التي يمارس فيها العنف:هنال ال ثري م) البيئاذ الح ميارو فيها العنف د الفوض ويف هذه البيئاذ تتثوافي الظثيول
الح تسذ بتعيأل الفوض للعنف م) الاا ذ علي واحمليف ب  ،وم) هذه البيئاذ:
 اأسية:
مث ث أمتث ث مي ثث) أ تتث ثوافي ل ثثد اأس ثثية أكث ث إم امتي ثثة رذاي ثثة اأطو ثثال والت و ثثض بس ث ث متهه
اجلس ثثدية والعاطوي ثثة ،إا أ اإلحص ثثا ياذ تش ثثري إىل أ ال ث ثثري م ثث) اإلس ثثاضة ي ثثدل للفو ثثض راخ ثثض
اأسثثية مثث) قبثثض الوالثثدي) أو غثثريهه ،ويشثثذض ذل ث اإلسثثاضة اجلسثثدية واجلنسثثية والنوسثثية ،فضث ا عثث)
اا ال املتعذد ،وكثريا مايتعيأل اأطوال لعاا سدح ومتوسي قاو يف سيا عذلية التضري .
فضعف وظيوة اأسية بالواق وغيا اروار راخض أفيارهثا وسثيفية ياافثة الاذث وال بثت فيهثا
وغيثثا الثاافثثة اجلنسثثية واعتبثثار ارثثدي فيهثثا مثث) احمليمثثاذ اا تذاعي ثة إ ثثافة إىل اا ثثال العثثاطوي
وعثثدم تثوافي عناصثثي ال بيثثة اأساسثثية وعثثدم ااهتذثثام بالتنذيثثة الصثثحية والعاطويثثة للفوثثض متاهيث عثث)
استخدام اأسثالي الااسثية يف ال بيثة كالضثي  .كذثا أ أسثبا الضثغط الناشثئة عث) الواثي والبفالثة
والو ااقتصارح السي وامتعدام الشيوط الصحية واملعيشثية يف املسثاك) وخاصثة لناحيثة كثثية عثدر
أف ث ث ثيار اأسث ث ثثية واملعيشث ث ثثة املش ث ث ث كة يف غيفث ث ثثة واحث ث ثثدة أو يف أمث ث ثثاك) ث ث ثثياة ث ث ثثدا وايتذت ث ث ث أفيارهث ث ثثا
باخلصوص ثثية،كلها عوام ثثض ت ثثترح إىل ا ثثفياباذ يف اأس ثثية ت ثثتيي يف تع ثثيأل اأطو ثثال ل عت ثثداضاذ
اجلنسية يف اأسية ( موس  ،ر ذ1 ،
وتشري رراساذ م) عدة بلثدا يف مجيث منثاطط العثامل أ مثا يث او بث  12إىل  12يف املا ثة
مثث) اأطوثثال يع ثامتو مثث) العاوب ثة البدمتيثثة يف منثثاز ه م ث معامتثثاة الثل ث أو أكثثثي مثث) العاوبثثة البدمتيثثة
الااسية الناجتة ع) استخدام أرواذ (بنهريو72 ،2226 ،
 املدارو واأوساط التعليذة:
تعثثد املثثدارو بنيثثة خصثثبة ملذارسثثة العنثثف ثثد اأطوثثال ،حيث تغيث عثث) غالبيتهثثا يف معظثثه
بلدا العامل اأمتظذة ال بوية ارديثة يف التعامض م الفوض وحىت م و ثور اأمتظذثة الثح انث العنثف
د الفوض يف املدارو ا يته التايد يا لغيا البديض بالنس للاا ذ عل العذلية ال بوية
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قثثدمت رراسثثة استاصثثا ية عامليثثة عثث) الصثثحة املدرسثثية تاثثاريي عثث) جمذوعثثة واسثثعة النفثثا مثث)
البلثثدا الناميثثة ،أ مثثا ي ث او ب ث  22إىل  65يف املا ثثة مثث) اأطوثثال يف سثث) الدراسثثة قثثد بلغ ثوا عثث)
أهنثثه تعي ثوا لل هيث شثثوهيا أو بثدمتيا وال هيث كثثثري ارثثدول أيضثثا يف البلثثدا الصثثناعية (بنهثثريو،
77-72 ،2226
 أماك) العذض:
عذ ث ثثض اأطو ث ثثال م ث ثث) بث ث ث أه ث ثثه اأس ث ثثبا ال ث ثثح ت ث ثثترح إىل تعي ث ثثهه ل عت ث ثثداضاذ اجلنس ث ثثية
وااسثثتغ ل يف أمثثاك) العذثثض الثثح تع ثد بثثترا حاياثثة كثثالوريف الصثثناعية واملعامثثض وورشثثاذ املي امتي ث
ومغاسض السياراذ والبي املت ول بالشوارص ولد با عي اللحوم (موس  ،ر ذ1 ،
 مياكز اليعاية واملتسساذ ار ومية والاامتومتية:
فا ثثد يع ثثا ما ثثدمو اليعاي ثثة للفو ثثض م ثث) مش ث

ذ تس ثثهه يف ح ثثدول س ثثوض معامل ثثة اأطو ثثال

وإ ثثا ه ،متثثذكي منهثثا :ا ثثفيا الشخصثثية واأمثياأل النوسثثية ،واإلرمثثا علث ال حثثول واملخثثدراذ،
وسوابط التعيأل لسوض املعاملة ،واا ال يف الفوولة (محارة245 ،2272 ،
 الوسط اجملتذعي:
العوامض البيئية م) احتذال حدول سثوض معاملثة اأطوثال وإ ثا ه مثثض :الواثي والبفالثة والعزلثة
اا تذاعية فالواي امل افثط مث ااكتئثا أواإلرمثا أو العزلثة اا تذاعيثة قثد ييفث احتذثال حثدويها،
كذا أ اآلبثاض الثذي) يسثيتو معاملثة أطوثا ه يعثامتو مث) العزلثة والوحثدة ومتاث الثدعه اا تذثاعي،
وأ ال ث ويج للعنثثف يف املواقثثف اا تذاعي ثة مثث) قبثثض وسثثا ض اإلع ث م قثثد يزيثثد مثث) احتذثثال حثثدول
سوض املعاملة وم ذل فذث) الضثيورح أ متثذكي أ معظثه اآلبثاض وماثدمي اليعايثة الثذي) يعيشثو يف
مثثثض هثثذه البيئثثاذ ا يسثثيتو  ،وغالب ثا ماتت ثداخض العوامثثض البيئيثثة بالعوامثثض اأخثثي (العسثثار،42 ،
2211

ج -ظاهر العنف ضد األطفال في سورية:
يعثثد مو ثثوص ااعتثثداض وااسثثتغ ل اجلنسثثي لألطوثثال يف سثثورية مثث) املوا ثثي املعاثثدة البحث ،
متظ ثيا لعثثدم و ثثور معفيثثاذ وإحصثثا ياذ رمسيثثة يثثدر ح ثثه الظثثاهية ،وأمت ثواص وأش ث ال ااعتثثداضاذ،
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ار اh

وأم ث ثثاك) و وره ث ثثا ،ويدي ث ثثد ميت بيه ث ثثا ،كذ ث ثثا أ متا ث ث

الدراس ث ثثاذ بش ث ثضهنا واعتباره ث ثثا م ث ثث) الناحي ث ثثة

اا تذاعية قضية خاصة وأسثيية ا يثته التبليثغ عنهثا ،ومل تثي لدر ثة اعتبارهثا شثضمتا عامثا وا تذاعيثا
كذا ومل َ
تول ار ومة أح اهتذام ب وبالتار ا مي ) يديد أمتواص وأش ال وأسثبا ااعتثداض لو ث
اس ث اتي ياذ وقا يثثة ملن ث حدوي ث أو ملعاجلت ث بعثثد وقوع ث ول ن ث يف اآلومت ثة اأخثثرية بثثدأ ااهتذثثام مثث)
خ ل بعث الدراسثاذ اا تذاعيثة والفبيثة ،وكثذل مث) خث ل عاثد النثدواذ واملثتاياذ والثح كثا
هخيهثثا الن ثثدوة اإلقليذي ثثة ح ثثول اإلس ثثاضة لألطو ثثال الثثح عا ثثدذ بدمش ثثط ك ثامتو الث ثثا  2224كذ ثثا
وقامثثت ا يئثثة السثثورية لشثثتو اأسثثية بتشث يض جلنثثة وطنيثثة ملناهضثثة العنثثف ثثد اأطوثثال وقثثد بثثدأذ
الل نة عذلها بو اس اتي ية وطنية حول مو وص ح ه العنف د اأطوال وأمتواع وميت بي
ومثث) أهثثه هثثذه الدراسثثاذ رراسثثة حمذثثد ثثو املعنومتثثة "ااعتثثداضاذ اجلنسثثية عل ث اأطوثثال"،
امعثة حلث  2222 ،حيث قثثام الباحث بتحليثض إحصثا ي رثثااذ العنثف ثد اأطوثال الثثح م
ال شف عليها يف ميكز الفبابة الشيعية يف مدينة حل عام  2222وتوصلت الدراسة إىل:
بلثثغ عثثدر املثيا ع مليكثثز الفبابثثة (  7766حالثثة وبلثثغ عثثدر حثثااذ العنثثف ( 1352حالثثة
وبلغ عدر حااذ العنف د اأطوال ( 7145حالة أح ما متسبتها  %23،3مث) جمذثوص حثااذ
العنثثف ال لثثي وكامتثثت متسثثبة حثثااذ العنثثف اجلنسثثي ثثد اأطوثثال  %72،1أمثثا اجلسثثدح ف ثثا
 %11،2وكامت ث ثثت غالبي ث ثثة املعنوث ث ث م ث ثث) ال ث ثثذكور  %17،1مااب ث ثثض  %21،2م ث ثث) اإلمت ث ثثال ( ث ثثو،
2222
أم ثثا م ثث) متاحي ثثة ع ق ثثة املعت ثثدح بالفو ثثض املعت ثثد عليث ث فا ثثد توص ثثلت الدراس ثثة إىل أ متس ثثبة
 %22،7مثث) املعتثثدي) ك ثامتوا مثث) احملثثيط العثثا لي ماابثثض  %21،1مثث) اجل ثريا و %32،5مثث) حمثثيط
العذض الذح يعذض في الفوض و %7664م) الغيباض ( و2222 ،
ويعد الضي م) أكثي أمتواص العنف الح اارو د اأطوال يف سورية يف املنزل ،وقثد ثاض يف
البح ث املسثثحي الثثذح أ ثياه ر مفثثاص بيكثثاذ  -امعثثة رمشثثط (ورقثثة عذثثض مادمثثة للذثثتاي الثثوطين
اأول للفوولثثة يف سثثورية  2224 / 2/1-1بعن ثوا " :محايثثة اأطوثثال مثث) العنثثف واا ثثال واإليثثذاض
وسوض املعاملة"
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وق ثثد بين ثثت الدراس ثثة أ  % 11م ثث) اأطو ثثال يوي ثثدو بضمتث ث ق ثثد تعي ث ثوا للض ثثي اخلوي ثثف أو
الااسثي مثث) قبثثض أبثثويهه وأفثار  %76مثثنهه أهنثثه تعي ثوا لضثثي شثديد وعثثدة مثثياذ خث ل اأسثثبوص
يف ح أفار  %46منهه أهنه تعي ثوا لضثي متوسثط عثدة مثياذ يف الشثهي ماابثض  % 31تعي ثوا
لضي خويثف .كذثا أفثار  %41مثنهه أهنثه تعي ثوا للسثخيية والثته ه يف العا لثة (بيكثاذ،2224 ،
ملخ
 -4عمالة األ فال:

تعد عذالثة اأطوثال مث) أبثيز قضثايا الفوولثة الثح شثغلت خفثط العديثد مث) املنظذثاذ العامليثة
واإلقليذية واحمللية؛ أيارها اخلفرية عل مجي وامت حياة الفوض
أ .تعريف عمالة األطفال:
حدرذ منظذة العذض الدولية التابعة لألمه املتحدة ةتلثف أ ثاط العذثض غثري املابولثة لألطوثال
ذ) ااتواقيت رقه  731ورقه  712بالنسبة إىل اأسية الدولية ،قد وق توافط اآلراض علث الاثول
بض العذض الذح يندرج يف اأطي الاامتومتية والثذح ا يسثيض إىل صثحة الفوثض وا إىل ثوه أو ا ثول
رو ارتيثثاره املدرسثثة ،مي ثث) أ ي ثثو وثابثثة خ ث ة إجيابيثثة لألطوثثال ويناسثثه عذثثض اأطوثثال الثثذح
ظيه الاامتو الدور إىل فئاذ ي ل:
 -7أسثوأ أشث ال عذثثض اأطوثثال املفلاثثة الثثح عيفثثت روليث ا بااسثثتعبار واإلجتثثار والعذثثض سثثدارا لثثدي)

وسث ثثا ي أش ث ث ال العذث ثثض اجل ث ث ح وتوظيث ثثف اأطوث ثثال ث ث ا اسث ثثتخدامهه يف النزاعث ثثاذ املسث ثثلحة
وأعذال الدعارة واأعذال اإلباحية واأمتشفة غري املشيوعة.

 -2العذثثض الثثذح يتري ث طوثثض رو ارثثد اأرىن للسثث) املخثثول ثثذا النثثوص مثث) العذثثض بالثثذاذ (كذثثا
حثثدره التشثيي الثثوطين ووفاث ا للذعثثايري الدوليثثة املعث ل يثثا والعذثثض الثثذح مثث) شثضمت إعاقثثة تعلثثيه
الفوض و وه التام.
 -3العذثثض الثثذح يهثثدر الصثثحة اجلسثثدية والو ييثثة واملعنويثثة للفوثثض أكثثا بسثثب طبيعت ث أم بسثثب
الظث ثثيول الث ثثح ينو ث ثذ فيهث ثثا ،أح مث ثثايعيل وصث ثثفل "العذث ثثض اخلفث ثثي" (م ت ث ث العذث ثثض الث ثثدور،
26 ،2222
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إذا فعذالة اأطوال ،هي الوئة الح مل يستوعبها التعليه أو تسيبت من يف ميحلة عذييث مب ثية

واجته ثت إىل العذثثض رو بل ثثو سثث) العذثثض عل ث مثثا في ث مثث) ةثثاطي هثثدر النذ ثثو اجلس ثدح والنوس ثثي
لألطوثثال ويثثيمهه مثث) اارتاثثاض السثثوح الثثذح ينذ ثثي قثثدراهه وم ثواهبهه والنذثثو الفبيعثثي مثث) خ ث ل
التعليه والتثايف الذح يتناس م مياحض أعذارهه املختلوة
 .اإلطار القانوني لعمل األطفال:
أقيذ ااتواقياذ الدولية والتشييعاذ احمللية حاو الفوثض رذايتث ورعايتث يف ميحلثة يثته فيهثا
تش ث يض وبنثثاض سثثذ وإرراك ث وشخصثثيت لي ثثو قثثاررا عل ث يذثثض مسثثتوليات جتثثاه جمتذع ث وكثثو
العذثض -وخاصثثة العضثلي -يثثتيي علث النذثثو السثوح لشخصثثية الفوثض فاثد ا ثذذ املنظذثثاذ الدوليثثة
واإلقليذية خفواذ للحد من وتضطري جماات
وموق ثثف اأم ثثه املتح ثثدة م ثث) عذ ثثض اأطو ثثال ثثاض يف امل ثثارة  32م ثث) ميثاقه ثثا «تتعه ثثد ال ثثدول
حبذايثثة اأطوثثال مثث) مزاولثثة اأعذثثال الثثح تش ث ض خفثثيا عل ث صثثحتهه أو تعيثثط ثثوهه أو مسثثريهه
التعليذي ثثة ،وتتخ ثثذ ال ثثدول الت ثثدابري ال زم ثثة لتحدي ثثد العذ ثثي اأرىن ل لتح ثثا بالعذ ثثض ولتنظ ثثيه ش ثثيوط
العذض وظيوف » ( ميثا إامه املتحدة ،7117 ،املارة 32
وعلث ث املس ثثتو الع ثثي ش ثثدر ك ثثض م ثث) امليث ثثا الع ثثي را ثثو الفو ثثض 7113واخلف ثثة العيبي ثثة
للفوول ثة  7112علث ث املتفلب ثثاذ وارا ثثو اأساس ثثية ال ثثح ه ثثدل إىل محاي ثثة وتنذي ثثة الفو ثثض الع ثثي ،
وكذل محايت م) العذض كذا تن املارة  52م) ااتواقية العيبية بشثض مسثتوياذ العذثض رقثه /7/
لسنة  7166عل املوقف العي العام جتاه عذالة اأطوال حي اض في :
« در تشيي كض رولة اأعذال الح ا جيوز تشغيض اأحدال فيها م) اجلنس قبثض بلثوغهه
سثث) الثامتيثثة عشثثية مثث) العذثثي ،واجيثثوز تشثثغيض اأحثثدال قبثثض سثث) اخلامسثثة عشثثية ،وذل ث يف ماعثثدا
املتدرب منهه» (ااتواقية العيبية بشض مستوياذ العذض ،7166 ،املارة 52
كذثثا تثثن املثثارة  72مثث) ميثثثا حاثثو الفوثثض العثثي عل ث « :تضكيثثد وكوالثثة حثثط الفوثثض يف
رعاية الدولة ومحايتهثا لث مث) ااسثتغ ل واا ثال اجلسثذا واليوحثي حثىت إذا كثا ذلث مث) امتث
أس ث ثيت  .وأ ت ثثنظه عذالت ث ث حبي ث ث اتب ثثدأ إا يف س ثث) مناس ثثبة ،وحبي ث ث ايت ثثوىل عذ ث ث أوحيف ثثة تض ثثي
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بصحت  ،أو تعي ث للذخثاطي ،أو تعيقثض تعليذث  ،أو ي ث فثي

اإلط

ثوه مث) الناحيثة البدمتيثة أو العاليثة

أو النوس ثثية أو اخللاي ثثة أو اا تذاعي ث ثة ،وأ ي ثثو ما ثثدما يف ارص ثثول عل ث ث الوقاي ثثة واإلغاي ثثة عن ثثد
ال وارل ،وفاصة اأطوال املعاق » (ميثا حاو الفوض العي  ،املارة 72
ت .ظاهر عمل األطفال في سورية:
بالنسبة للعامل م) اأطوال يف سورية ،ف تو د أرقام رقياة ع) أعثدارهه وا عث) اجملثااذ
الثثح يعذلثثو فيهثثا؛ متظثيا إىل عثثدم و ثثور مسث عثثام يتنثثاول هثثذه الظثثاهية وإىل متثثدرة إذا مل متاثثض غيثثا
البيامتثثاذ اإلحصثثا ية املتعلاثثة يثذا املو ثثوص ويثثزرار اأمثثي صثثعوبة إذا كثثا املاصثثور بالعذثثض هثثو عذثثض
اأطوال رو اخلامسة عشي م) العذي
وال فثثت أ اجملذوعثثة اإلحصثثا ية الصثثاررة عثث) امل تث امليكثزح لإلحصثثاض ،هثثو املصثثدر اليمسثثي
اأساس ثثي للبيامت ثثاذ اإلحص ثثا ية يف س ثثورية ،ق ثثد أش ثثارذ يف جمذوع ثثة الع ثثام  ،2222يف فص ثثض الا ثثو
البشث ثيية والا ثثو العامل ثثة ،إىل أ اأطو ثثال الع ثثامل يف الش ثثي ة العذيي ثثة ( 74- 72عامث ثا غ ثثري أ

اجملذوعثاذ اإلحصثثا ية ال حاثثة منثثذ جمذوعثثة  2272بثثدأذ تسثثتثين هثثذه الشثثي ة مثث) بيامتاهثثا ويعثثور
ه ثثذا اأم ثثي ،علث ث اأر ث ث  ،إىل مص ثثارقة س ثثورية يف  2227/1/71علث ث ااتواقي ثثة رق ثثه  731لع ثثام
 7113املتعلاثثة بارثثد اأرىن لسثث) ااسثثتخدام (امل ت ث امليكثثزح لإلحصثثاض ،ومنظذثثة العذثثض الدوليثثة
واليومتيسيف55 ،2272 ،
وم) الصعوباذ الح تع أل أيضا مهذثة يليثض ظثاهية عذثض اأطوثال ،أ اجلثداول اإلحصثا ية
ارديثة ،الدالة عل الاوة العاملثة وارتباطهثا بثالعذي ،تاسثه الوئثاذ العذييثة إىل جمذوعثاذ ،يغفثي كثض
منهثثا ثثت سثثنواذ ،ممثثا يعثثين أ الوئثثة العذييثثة اأوىل ( 71-75عام ثا تشثثذض عذثثض أطوثثال (-75
 71إ ثافة إىل عذثثض غثثريهه ( 71-71وا يسثذ هثثذا التاسثثيه بدراسثة متشثياذ عذثثض اأطوثثال
الاامتو (امل ت امليكزح لإلحصاض ،ومنظذة العذض الدولية و اليومتيسيف55 ،2272 ،
ولعدم و ور إحصاضاذ شاملة ا بد م) الي وص إىل الدراساذ الح أ ييثت بنثاضا علث املسث
بالعين ثثة ع ثث) ه ثثذا املو ثثوص أو الدراس ثثاذ ذاذ الص ثثلة؛ للتع ثثيل علث ث ار ثثه التاث ثييع ثثذه الش ثثي ة
وخصا صها والعوامض الح تدف اأطوال للعذض
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وبينثثت رراسثثة "عذثثض اأطوثثال يف سثثورية" الثثح أ ثياه معهثثد فثثافو وامل ت ث امليكثثزح لإلحصثثاض
عثثام  2222أ عثثدر اأطوثثال العثثامل يف سثثورية ،الثثذي) تث او أعذثثارهه بث ( 71-72سثثنة ،قثثد
بلثثغ  627ألثثف طوثثض ،وهثثه يشث لو  %71،1مثث) جمذثثوص عثثدر اأطوثثال يف هثثذه السث) ومثث) بث
هتاض  26ألف طوض ت او أعذارهه ب ( 77-72سثنة ،و 712ألثف طوثض تث او أعذثارهه بث
( 71-75سثثنة ،مث اإلشثثارة إىل أ هثثذه النسث تضثثه عثثدرا مثث) املنتظذث باملثثدارو وحبسث مثثا
أوررتث الدراسثثة متوسثثها ،اثثثض الفوث ذ العثثام ذ ثثو  %21،5مثث) إمجثثار عثثدر اأطوثثال العثثامل ،
واجلدول التار يب ذل
وبينت متتا ج الدراسة الح أ يها ا يئة السورية لشتو اأسية عث) التذ ث واملشثاركة اجملتذعيثة
للشثثبا  ،أ «أكثثثي مثث) متصثثف العثثامل يف العينثثة املدروسثثة قثثد بثثدؤوا العذثثض وهثثه يف سثث) تث او مثثا
ب ( 76-72سنة» (الاو وهخيو 22 ،2272 ،
أما بالنسبة جملااذ عذض اأطوال فاد بينت معظه الدراساذ أ قفثاص الزراعثة ومثا يتصثض بث
تض امليتبة اأوىل
فاد بينت الدراسة الح أ ياها عبد اهلل أطوز ع) أسبا ومتتا ج عذض اأطوثال يف سثورية عثام
 ،2225أ النسبة اأك لألطوال العامل ت كز يف قفاص الزراعثة ( ، %44علذثا أ متسثبة اإلمتثال
منهه تتخف متسبة الذكور (أطوز72 ،2225 ،
وكذل أشارذ رراسة عذثض اأطوثال يف سثورية أ ثو  %56مث) اأطوثال العثامل يعذلثو
يف الزراعثة ،وأ متسثبة اإلمتثال العثام ذ يف الزراعثة تت ثاوز متسثبة الثذكور (امل تث امليكثزح لإلحصثاض،
ومنظذة العذض الدولية و اليومتيسيف67 ،2272 ،
وأما بالنسبة للتوزص اجلغيايف لعذالة اأطوال يف سورية ،فاد أشثارذ معظثه الدراسثاذ علث أ
ظاهية عذض اأطوال الذكور تنتشي يف املناطط ارضيية ،وفاصثة يف الوئثة ( ، 74-72ماابثض امتتشثار
ظثثاهية عذثثض الفو ث ذ يف الييثثف ،وخصوص ثا يف الوئثثة العذييثثة ذاهثثا ،يف النشثثاطاذ العا ليثثة وتشثثري
بيامتاذ الاو العاملة حبس فئاذ السث) والنثوص اا تذثاعي وم ثا السث ) يف اجملذوعثة اإلحصثا ية
لعثثام  ،2222إىل أ متسثثبة اأطوثثال /الثثذكور العثثامل يف املنثثاطط ارض ثيية يف الوئثثة ( 74-72مثث)
إعداد :حال زوبته
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الفصل األول

اإلط

ار اh

جمذوص الذكور ،توو متسبة الفو ذ العام ذ م) جمذوص اإلمتثال ،حيث تبلثغ اأوىل  %7،1بينذثا
ا تت اوز الثامتية  %7،2أما يف الييف فإ هذا ااجتاه يتغري ،حي تيتوث متسثبة الوتيثاذ العثام ذ
يف هذه الوئة العذييثة إىل  %1،1مث) جمذثوص اإلمتثال العثام ذ ،يف ماابثض متسثبة  %1،2مث) جمذثوص
الذكور العامل وأشار عدر م) الدراساذ إىل أ عذض اأطوثال غالبثا مثا يبثدأ يف املنثاطط الييويثة يف
الوئ ثثة العذيي ثثة ( 77-72س ثثنة (امل تث ث امليك ثثزح لإلحص ثثاض ،ومنظذ ثثة العذ ثثض الدولي ثثة واليومتيس ثثيف،
51 ،2272
وبالنسثثبة أسثثبا امتتشثثار هثثذه الظثثاهية فاثثد بينثثت الدراسثثاذ أ هنثثال ع قثثة ويياثثة ب ث فاثثي
اأس ثية ومتسثثبة اأطوثثال العثثامل يف اأسثثية ،إذ تيتو ث معثثداذ عذالثثة اأطوثثال ب ث الثثذكور يف اأسثثي
املدينية الوارية ( %166م) الصثبية الواثياض الثذي) تث وا أعذثارهه بث  ، 74-6وتصثض متسثبة اأطوثال
العثثامل إىل ( %565مثث) إمجثثار اأطوثثال الواثياض يف ارضثثي ،وتثثزرار هثثذه النسثثبة لثثد الثثذكور ماارمتثثة
بالوتياذ (امل ت امليكزح لإلحصاض ،تشخي

الواي يف سورية2226 ،

 - 5رعاية األ فال ذوي اإلعاقة:

 ،كله ثثا مو ثثاهيه تع ثثيل ي ثثا فئ ثثة م ثث)
ذوح ااحتيا ثثاذ اخلاص ثثة ،ذوح اإلعاق ثثة ،املع ثثاق
اأطوال مم) يوتادو الادرة عل رعاية أمتوسهه بضمتوسهه؛ متتي ة لعلة سدية أو عالية
أ .تعريف ذوي اإلعاقة:
اإلعاقثثة تعثثيل بضهنثثا ((و ث غثثري م ثواذ بالنسثثبة لشثثخ
يايثثد أو مينث أراض رور يعتث عاريث ا لثثذل الشثثخ
الثاافية واا تذاعية اأخي » (رأور7 ،2226 ،

مثثا متتي ثثة ااعثثت ل أو الع ثثز ،ممثثا

«اعتذثثارا علث عوامثثض العذثثي واجلثثنت واملتغثرياذ

ويعث ّثيل الاثامتو السثثورح الشثثخ ذا ااحتيا ثثاذ اخلاصثثة ((بالشثثخ غثثري الاثثارر عل ث أ
يتم) يوراذ ارياة الويرية اا تذاعية العارية لنوسث بنوسث سثواض كثا ذلث بصثورة كليثة أو ز يثة
بسثثب قصثثور خلاثثي أو م تسث يف قدراتث اجلسثثذية أو العاليثثة (الاثامتو رقثثه  34للعثثام ،2224
صارر ع) ر يت اجلذهورية

إعداد :حال زوبته
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الفصل الثاني
الفصل األول
ار اh

ه ثثذه التعييو ثثاذ وغريه ثثا تتك ثثد أ املع ثثا أو ذا ااحتيا ثثاذ اخلاص ثثة ،ش ثثخ

اإلط

تث ثاج ليعاي ثثة

وإعارة تضهيض؛ للايام بالدور اا تذاعي املنوط ب  ،وارصول عل حاوق
 .أسبا تكون اإلعاقة:
 أسبا ما قبض الوارة:
 -متا

غذاض اأم ارامض

 -توا

العناية الصحية أيناض ارذض

 ارالة اامتوعالية والعاطوية لألم ارامض ميأل اإليدز (فين ي ،7111 ،تلخي عوامض أيناض الوارة:
 الوارة العسية التوال اربض السيح -الوارة غري النا

ة (فين ي ،7111 ،تلخي

 عوامض طار ة بعد الوارة :
 اإلسهال اأمياأل الح تصي اأطوال التسذه اإلصاباذ اجلسذية واروارل -متا

أو سوض التغذية

 -اجلو احمليط امللول (فين ي ،7111 ،تلخي

إعداد :حال زوبته
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ار اh

اإلط

ت .العوامل االجتماعية والثقافية ومستوى الرعاية األسرية:
إ لألسية هيارا كبرية عل و الوير عالي ا و سدي ا ولغويث ا فالبثاحثو يي عثو مثث ا  %25مث)
اإلعاقثثاذ العاليثثة إىل اأسثثبا املعيوفثثة و %15منهثثا إىل الظثثيول احمليفثثة بتنشثثئة الفوثثض يف سثثنوات
اأوىل مد ارياة (قنفار44 ،7117 ،
ث .واقع األطفال ذوي اإلعاقة في سورية:
يص ث ث ثثض ع ث ث ثثدر ذوح ااحتيا ث ث ثثاذ اخلاص ث ث ثثة يف س ث ث ثثورية إىل ( 2526125متس ث ث ثثذة يش ث ث ث ث لو
( %7631م) التعدار العام للس ا يف سورية يف العام  2224وتعد هذه النسبة مث) أقثض النسث
العاملية والح ت او وسفي ا ب ( %73-3وتتثوزص النسث اأعلث مثنهه يف الوئثة العذييثة (24-5
(حالة س ا سورية251 ،2221 ،
أح أ غالبيثثة املعثثاق هثثه مثث) اأطوثثال ،وهثثتاض تثثا و إىل رعايثثة مضثثاعوة؛ كثثوهنه أطوثثااا
وذوح إعاقة يف وقت واحد
وقد خفت ار ومثاذ السثورية خفثواذ مهذثة يف جمثال رعايثة اأطوثال ذوح اإلعاقثة وخاصثة
قيار رجمهه م أقياهنه م) اأطوال غري املعاق يف املدارو ار ومية ،إا أ الت يبثة السثورية يف هثذا
اجملال ا تزال تعا مث) متاثاط ثعف حثدرها تاييثي "حالثة سث ا سثوريا" الصثارر  2221عث) ا يئثة
السورية لشتو اأسية وا يلي:
 -7علث ث ال ثثيغه م ثث) أ متس ثثبة ذوح ااحتيا ثثاذ اخلاص ثثة يف س ثثورية والبالغ ثثة ( %7631ه ثثي أق ثثض م ثث)
النس العاملية الح ت او ماب ( ، %73-3فإ اإلمتوا العام م) املوازمتثة العامثة للدولثة علث ذوح
ااحتيا اذ اخلاصة ا يت اوز ما متسبت ( %7،33بينذا توو النسبة العاملية عارة (%1
 -2ثثعف متسسثثاذ ومنتثثدياذ ومجعيثثاذ اليعايثثة اا تذاعيثة امليتبفثثة بثثذوح ااحتيا ثثاذ اخلاصثثة
يف مجي احملافظاذ عذومثا ويف احملافظثاذ اأفاثي واأقثض ثوا الثح تتسثه بو ثور متسثبة ميتوعثة مث)
ذوح ااحتيا ثثاذ اخلاص ثثة فيه ثثا خصوص ث ا ،وه ثثي حمافظ ثثاذ اليق ثثة وريثثي ال ثثزور وررع ثثا والانيف ثثية
(حالة س ا سورية251 ،2221 ،
ورعاية هذه الوئة م) اأطوال خفوة أساسثية يف طييثط التنذيثة الشثاملة املت املثة ،وهثي عذليثة
مم نة إذا ت ايوت هور املتسساذ اأهلية وار ومية
إعداد :حال زوبته
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الفصل الثالث

االتصال اجلماهريي ودوره
يف تشكيل املعرفة بقضايا الطفولة
يف اجملتمع املعاصر

أوالً :االتصال :مفهومه ،عناصره ،أنواعه.
ثانياً :خصائص االتصال اجلماهريي ،عناصره ،مكوناته.
ثالثاً :الصحافة :مفهومها ،خصائصها ،وظائفها ،وجاذبيتها يف اجملتمع.
رابعاً :نظريات تأثري وسائل اإلعالم.
خامساً :دور الصحافة يف تشكيل الرأي العام يف قضايا الطفولة.

الفصل الثالث

االتصال اجلماهريي ودوره يف تشكيل املعرفة بقضايا الطفولة

الفصل الثالث
االتصال اجلماهريي ودوره يف تشكيل املعرفة
بقضايا الطفولة يف اجملتمع املعاصر
يعثثد ااتصثثال أحثثد السثثذاذ اإلمتس ثامتية البثثارزة ،ويصثثع أ متتخيثثض و ثثور جمتذ ث رمياياط ثثي
حدي بدو وسا ض اتصال ،كذل فإ وسا ض ااتصال ا مي ث) أ تثتيي ب امثض طاقتهثا يف جمتذث
متخل ثثف ،ول ثثذل يص ثثع أ متا ثثير أيهذ ثثا الس ثثب وأيهذ ثثا اأي ثثي ووع ثثىن هخ ثثي ه ثثض اجملتذث ث
ارثثدي هثثو الثثذح يوثثيز وسثثا ض ااتصثثال املتفثثورة أم الع ثثت؟ عل ث الثثيغه مثث) اجلثثدل الثثدا ي حثثول
هذه الع قة منثذ سثنواذ بعيثدة ،إا أمتث مث) املهثه أ متوهثه كيثف فثدم كثض منهذثا اآلخثي؟ ،ومثا هثي
الوظثثا ف الثثح ياثثدمها كثثض منهذثثا أيضثثا لآلخثثي؟ ،ف ثثريا مثثا ثثدل اخللثثط بث الوظثثا ف والتثثضيرياذ
فبينذثثا هثثته الوظثثا ف بالثثدور العثثام الثثذح تتريث وسثثا ض ااتصثثال ،جنثثد أ التثثضيرياذ عبثثارة عثث) متتثثا ج
ويديد ذه اأروار العامة
تعثثد وسثثا ض ااتصثثال إحثثد الانثواذ املهذثثة الثثح صثثض اأفثيار مثث) خ ثثا علث فهثثه الواقث
اا تذثثاعي ،وم ث تزايثثد اسثثتخدام هثثذه الوسثثا ض يف حيثثاة اأف ثيار ،يصثثب الثثدور الثثذح تتري ث يف بنثثاض
الواق اا تذاعي أكثي أ ية
وبناضا عل ماسثبط يهثدل هثذا الوصثض إىل عثيأل موهثوم ااتصثال وأمتواعث وعناصثيه ،وبشث ض
خثثا ااتصثثال اجلذثثاهريح ،وإلاثثاض الضثثوض علث الصثثحافة كوهنثثا عنصثثيا هام ثا مثث) عناصثثيه ،ومناقشثثة
رورها يف تش يض اليأح العام وا ف قضايا الفوولة

إعداد :حال زوبته
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أوالً :االتصال مفهومه ،عناصره ،وأنواعه:

تي كلذة اتصال  communicationإىل ال لذة ال

تينيثة  communisومعناهثا common

أح "مش ل" أو "عام" ،وبالتار فإ ااتصثال كعذليثة يتضثذ) املشثاركة أو التوثاهه حثول شثي أو ف ثية
أو إحساو أو اجتاه أو سلول أو فعض ما (ص الدي) وهي 77 :7111
ويعد ااتصال م) أقدم أو ث النشثاط اإلمتسثا  ،وتثترح أمتثواص ااتصثال املختلوث رورا كبثريا يف
حياة كض شثخ مهذثا كامتثت الوظيوثة الثح يشثغلها ،فااتصثال يثتيي علث كثض فثير بشث ض أو بثضخي
يعد ااتصال مث) السثذاذ اإلمتسثامتية اأساسثية ،فهثو الانثاة الثح تيبفنثا باإلمتسثامتية

( bittner , R.j

)1980.5-8

تو ثثد تعييوثثاذ عديثثدة ل لذثثة "ااتصثثال" حي ث عثثيل "مسثثري حس ث " ااتصثثال بضمت ث " :هثثو
النشثثاط الثثذح يسثثتهدل يايثثط العذوميثثة أو الثثذيوص أو اامتتشثثار أو الشثثيوص لو ثثية أو مو ثثوص ،أو
منشضة أو قضثية ،وذلث عث) طييثط امتتاثال املعلومثاذ أو اأف ثار أو اآلراض أو ااجتاهثاذ مث) شثخ
أو مجاع ث إىل أشثثخا أو مجاعثثاذ باسثثتخدام رمثثوز ذاذ معثثىن واحثثد وموهثثوم بثثنوت الدر ثثة لثثد
الفيف " (مسري حس 27 ،7114 ،
ويع ثثيل "حمذ ثثد عبدارذي ثثد" ااتص ثثال بضمتث ث " العذلي ثثة اا تذاعيث ثة ال ثثح ي ثثته واتض ثثاها تب ثثارل
املعلومثثاذ واآلراض واأف ثثار يف رمثثوز رالثثة ،ب ث اأف ثيار أو اجلذاعثثاذ راخثثض اجملتذ ث  ،وب ث الثاافثثاذ
املختلوة ،لتحايط أهدال معين " (حمذد عبد ارذيد 27 ،7111،
وي حثثا أ كلذثثة "اتصثثال" تسثثتخدم يف سثثياقاذ ةتلوثثة ،وتتضثثذ) مثثدلواذ متعثثدرة ،فهثثي
وعناه ث ثثا املو ث ثثير  communicationتع ث ثثين متا ث ثثض اأف ث ثثار واملعلوم ث ثثاذ وااجتاهث ث ثاذ بث ث ث اأف ث ث ثيار أو
اجلذاعاذ ،ويف صيغة اجلذ  communicationsتشري إىل الوسا ض الح يذض مضذو ااتصال
 -1عناصر عملية االتصال:

أ .المرسل (المصدر :
هثثو منشث اليسثثالة ااتصثثالية ،الثثذح يسثثع إىل الن ثثا يف مهذتث املتذثلثثة بتوصثثيض رسثثالت إىل
اجلذهور املستابض ،ولضذا ذل علي أ ياير يف املسا ض التالية:
إعداد :حال زوبته
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 اختيار مو وص اليسالة
 يديد ا دل م) ااتصال
 اختيار لغة اليسالة (فصح  ،عامية،

ة معين

 اختيثثار امل ثوار املسثثاعدة الثثح تضثثذ) لليسثثالة املو ثثوص وقثثوة التثثضيري (الصثثور ،اليسثثوم املتحيكثثة،
اليسوم البيامتية ،املتيياذ الصوتية ،الدي ور املناس
 اختيار التوقيت املناس والظثيل املناسث لنشثي أو بث اليسثالة (م ثاوح ،السثيد،2221 ،
44
 .الرسالة:
تتذثض اليسالة باملعا وال لذاذ واملنبهثاذ الثح ييسثلها املصثدر إىل املتلاثي املسثتابض ،أح كثض
مثثا هثثو مضثثذو السثثلول ااتصثثار ،وهثثي النتثثاج املثثارح والوعلثثي للذصثثدر الثثذح يضث ف ثثيه يف رمثثوز
أح  codeمع  ،فحينذا متتحدل ي و ارثدي هثو اليسثالة ،وحينذثا مت تث فال تابثة هثي اليسثالة،
وحينذثثا متيسثثه فالصثثورة هثثي اليسثثالة ،وحينذثثا متلثثو بضيثثدينا فحيكثثاذ ذراعنثثا هثثي اليسثثالة ،بع ث هثثذه
اليسثثا ض يتسثثه باخلصوصثثية (مثثثض اريكثثة واإلميثثاض واإلشثثارة واابتسثثامة والنظثثي  ،وبعضثثها اآلخثثي يتسثثه
بالعذومي ثثة مثث ثثض :النث ثثدواذ واحملا ث ثياذ واملث ثثتاياذ ورس ث ثا ض الص ث ثحف واجمل ث ث ذ والياريث ثثو والتلوزيث ثثو
والسثثينذا بع ث اليسثثا ض يثثته متالهثثا باصثثد ،وبعضثثها عثث) طييثثط املصثثارفة وكلذثثا كثثا هنثثال تواعثثض
مش ل ب امليسض واملتلاي كلذا استفاص املتلاي أ يستوقف امليسض ملزيثد مث) الوهثه ،كلذثا اكتسثبت
اليسثثالة فعاليثثة أكث  ،وباسثثتفاعة املتلاثثي أ ينتاثثد اليسثثا ض أو يت اهلهثثا ،ول ثث) هثثو يف كثثض ارثثااذ
يتلا رسا ض وا بد أ ي و ذه اليسا ض بع اأيي
هنال ي ية أمور جي مياعاها يف اليسالة وهثي رمثوز اليسثالة ،مضثذو اليسثالة ،طيياثة معاجلثة
اليسالة:
رموز اليسالة أو كور اليسالة:
تتضذ) جمذوعة م) العناصي والت وي) واليموز ،وهذه اليموز الثح يتفلث و ثعها تيتيث معث
ليصب ا مغز ومعىن عند املتلاي
إعداد :حال زوبته
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مضذو اليسالة:
وهي مارة اليسالة الح فتارها املصدر لتع عذا يييد إيصال إىل املتلاي
طيياة معاجلة اليسالة:
الفييا ثثة تش ثثري إىل معاجل ثثة اليس ثثالة إىل الاث ثياراذ ال ثثح يتخ ثثذها املص ثثدر بالنس ثثبة للفييا ثثة ال ثثح
سيادم يا ال ور واملضذو (م اوح ،السيد41 ،41 ،2221 ،
ت .الجمهور المستقبل:
هو املستابض واملتلاي لليسالة اإلع مية م) الاياض واملستذع واملشثاهدي) والثذح ياثوم بتوسثري
اليسثثالة ومثثا تتضثثذن مثث) ألوثثاظ ورمثثوز ،ويثثتوهه مثثا تتحذل ث مثث) معثثا ومثثدلواذ وتتوقثثف عذليثثة
ااس ثثت ابة عل ث ث اإلط ثثار املي عث ثثي لل ذهث ثثور وعل ث ث ااسث ثثتعداراذ والا ثثدراذ الشخصث ثثية ،والوراييث ثثة
امل تسثثبة مع ث ا ثثذ) ظثثيول البيئثثة اا تذاعي ثة ومتيياهثثا ،ومي ثث) أ متفلثثط تسثثذية (اخل ث ة املش ث كة
عل موهوم اإلطار املي عي
اخلصا

الح يتصف فيها اجلذهور والح تتيي عل مد است ابت :

 اخلصا

الدميوغيافية:

وتتصض ب ض م) العله ،ارالة التعليذية ،العذثي ،املهنثة ،ارالثة اا تذاعيثة ،املسثتو املعيشثي،
م ا اإلقامة ،البيئة اجلغيافية ،العايدة ،وماشاب
 اخلصا

النوسية (الساي ولو ية واا تذاعية:

وهذه تتصض بال بية واخت ل أذوا الاياض واملشاهدي) واملسثتذع واخثت فهه اجلنسثي وتنثوص
اهتذامثثاهه مثثاب ااقتصثثار والسياسثثة والوثث) واأر والثثدي) والعلثثوم اا تذاعي ثة وو ثثعهه النوسثثي
والصحي (شاوح23 ،2223 ،
ث .الوسيلة:
وهثي الوسثثيط أو قنثثاة ااتصثثال الثثح تثثته مث) خ ثثا توصثثيض اليسثثالة إىل املتلاثثي ،وتتعثثدر أمتثواص
ه ث ثثذه الان ث ث ثواذ أو الوس ث ثثا ض بتع ث ثثدر أمتث ث ثواص ااتص ث ثثال وأشث ث ث ال (كااتص ث ثثال الشخص ث ثثي ،ااتص ث ثثال
اجلذثثاهريح بوسثثا لة املتنوع ث (الصثثحافة ،التلوزي ثثو  ،السثثينذا ،اإلذاع ث  ،املس ثثي  ،اإلمت متيثثت ومي ثث)
إعداد :حال زوبته
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لوسا ض ااتصال اجلذاهريح أ ت و قوة إجيابية راخض اجملتذ تعذض عل ااس وتدعيه بنا ث كذثا
تعث ث ع ثث) قض ثثاياه وت ش ثثف ع ثث) ألث ثوا الوس ثثار واا ث ثيال وتس ثثهه يف رفث ث عذلي ثثة التنذي ثثة ،وبن ثثاض
اإلمتسثثا  ،ومي ثث) أ ت ثثو قثثوة سثثلبية مثثدمية تعذثثض عل ث يي ث اجملتذ ث  ،وتوتيت ث ويفثثيه معنويات ث ،
وتش ثثوي شخص ثثيت الوطني ثثة بغ ثثيو ق ثثيه غييب ثثة فاس ثثدة ،بتا ثثدمي ص ثثور م ثث) النذ ثثاذج الغييب ثثة ل حت ثثذاض
والتاليد (شاوح23 ،2223 ،
ج .التأثير:
وهي التضيرياذ الح يدل لد اجلذهور املستابض متتي ثة لتعي ث لليسثالة وتعثد ماياسث ا لن ثا
امليسثثض يف يايثثط أهدافث مثث) الايثثام بااتصثثال وتظهثثي هثثذه التثثضيرياذ يف شث ض أو تغيثثري لثثد املتلاثثي
م) معارأل أو اجتاهاذ أو أ اط سلول وم) هنا مي ) يديد التضيرياذ يف اجملااذ التالية:
التضيري يف اليصد املعييف ،التضيري يف اجتاهاذ اجلذهور ،التضيري يف أ اط السلول وما شاب ذل
 -2أنواع االتصال:

س ثثول متتن ثثاول أمتث ثواص ااتص ثثال علث ث أس ثثاو تص ثثنيو ةتلوث ث و ثثا أواا علث ث أس ثثاو اللغ ثثة
املستخدمة م) حي ااتصال اللوظي وغري اللوظي
والث ثثا يعتذ ثثد عل ث مس ثثتو ااتص ثثال (ح ثثه املش ثثارك
ومجعي ،وعام ،ووسف  ،ومجاهريح

م ثث) حي ث ه ثثو ذاا ،وشخص ثثي،

أ .االتصال اللفظي:
يثدخض ثثذ) هثثذا التاسثثيه كثثض أمتثواص ااتصثثال الثثح يسثثتخدم فيهثثا اللوثثا كوسثثيلة لناثثض رسثثالة
مثث) املصثثدر إىل املتلاثثي ،وي ثثو اللوثثا منفوق ثا ،فيدرك ث املسثثتابض حباسثثة السثثذ  ،وااتصثثال اللوظثثي
جيذ ب األواظ املنفوق واليموز الصوتية
 .االتصال غير اللفظي:
يدخض ذ) هذا التاسيه كض أمتواص ااتصال الح تعتذد عل اللغة غثري اللوظيثة ويفلثط عليهثا
أحيامت ثا اللغثثة الصثثامتة  Silent Languageوياسثثه بع ث العلذثثاض ااتصثثال غثثري اللوظثثي إىل ي ث ل
لغاذ هي:

إعداد :حال زوبته
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 لغ ــة اإلشـ ـار  :وه ثثي تت ثثو م ثث) اإلش ثثاراذ البس ثثيفة أو املعا ثثدة ال ثثح يس ثثتخدمها اإلمتس ثثا يف
ااتصال بغريه
 لغة الحركة أو األفعال :وتتضذ) مجي اريكاذ الح يتريها اإلمتسا ل تصال بغريه
 لغة األشياء :وياصد يا مثا يسثتخدم مصثدر ااتصثال ،غثري اإلشثارة واأرواذ واريكثة ،للتعبثري
ع) معا أو أحاسيت يييد متالها للذتلاي

 -3أنوع االتصال من حيث حجم املشركني بالعملية االتصالية:

مي ) تاسيه ااتصال م) حي ح ه املشارك إىل ستة أمتواص هي:
ااتصال الذاا ،الشخصي ،اجلذعي ،العام ،الوسفي ،واجلذاهريح
أ .االتصال الذاتي:

Intrapersonal Communication

ااتصال الذاا هو ما دل راخض الوير ،ح يتحدل الوير م متوسث  ،وهثو اتصثال ثدل
راخثثض عاثثض الوثثير ويتضثثذ) أف ثثاره وجتاربث ومدركاتث  ،ويتضثثذ) ااتصثثال الثثذاا اأ ثثاط الثثح يفورهثثا
الو ثثير يف عذلي ثثة اإلررال ،أح أس ثثلو الو ثثير يف إعف ثثاض مع ثثىن وتا ثومي لألف ثثار واأح ثثدال والت ثثار
احمليفة ب
 .االتصال الشخصي:

Intrapersonal Communication

وهثو ااتصثثال املباشثي والثثذح مي ثث) فيث أ متسثثتخدم حواسثنا اخلذثثت ،ويثثت لنثا هثثذا ااتصثثال
التواعثثض بث شخصث أو أكثثثي ،ويتثثي هثثذا النثثوص مثث) ااتصثثال فيصثثة التعثثيل الوثثورح واملباشثثي علث
تثثضيري اليسثثالة ،ومثث) مث تصثثب الويصثثة أمثثام الاثثا ه بااتصثثال سثثا ة لتعثثديض رسثثالت وتو يههثثا حبي ث
تصب أكثي فعالية أو إقناعا امتظي (صاحل أبو أصب 75-74 ،7115 ،
ت .االتصال الجمعي:

Group Communication

ثثدل ااتص ثثال اجلذع ثثي ب ث جمذوع ثة م ثث) اأف ثيار ،حي ث تت ثثا فيص ثثة املش ثثاركة لل ذي ث يف
املوقف ااتصار (م اوح ،السيد،37 ،

إعداد :حال زوبته
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Public Communication

يع ثثين و ثثور الو ثثير م ث جمذوع ث كب ثثرية م ثث) اأف ثيار كذ ثثا ه ثي ار ثثال يف احملا ث ثياذ أو الن ثثدواذ
واأمسثثياذ الثاافيثثة ،ويتذيثثز هثثذا النثثوص مثث) ااتصثثال بثثض التواعثثض ي ثثو يف رر ثثة عاليثثة ،كذثثا يتذيثثز
بو ور رر ة عالية م) ااهتذام واملصلحة واإللتااض حول اأهدال العامة
ج .االتصال الوسطي:

Medio Communication

يسذ هذا النوص م) ااتصال بااتصال الوسفي أمت تض م امتثا وسثفا بث ااتصثال مثاب
الذاا وااتصال اجلذثاهريح ،ويشثتذض علث ااتصثال السثل ي مث) متافثة إىل أخثي  ،ويشثب ااتصثال
الوسف اتصال املوا هة م) حي قلة عدر املشارك يف ااتصثال ،وكثذل ي ومتثو معثيوف للاثا ه
بااتصال ،وت و اليسالة ذاذ طاب خا
وميتلث ااتصثثال الوسثثفي بعث

خصثثا

ااتصثثال اجلذثثاهريح إذ مي ثث) أ ي ثثو مجهثثوره غثثري

مت امتت ،ومي ) أ ي و املشاركو في بعيدي) م امتيا ع) بعضهه بعضا ،ول ) اليسالة تصض بسيع
وتصثثض إىل اجلذي ث بثثنوت الوقثثت ،ويشثثب ااتصثثال الوسثثف ااتصثثال اجلذثثاهريح مثث) حي ث اسثثتخدام
معداذ مي امتي ية أو ال ومتية يف متاض اليسالة امتظي (صاحل أبو أصب 71-71 ،7115
ح .االتصال الجماهيري:

Mass Communication

وااتصال اجلذاهريح هو عذلية متشثي أو بث أو إيصثال رسثالة مثا ،يف ظثيل مثا ،يذثض أخبثارا
ومعلومث ثثاذ وهراض ،أو اجتاهث ثثاذ ،أو مش ث ثثاعي حث ثثول ح ث ثثدل أو قض ث ثثية أو مش ث ث لة أو ظث ثثاهية تتص ث ثثض
بااهتذاماذ العامة يف اجملتذ  ،أو مي ) أ تثري ااهتذامثاذ اجلذاهرييثة ،ياثوم يثا ميسثض عث وسثيلة
اتصال ،مث) أ ثض الوصثول إىل روا ثي مجاهرييثة واسثعة ،يثدل التثضيري يف الثيأح العثام بغث النظثي عذثا
قد يع ها م) تشويو
ويتثثاج وسثثا ض ااتصثثال اجلذثثاهريح إىل تثوافي بعث

الشثثيوط ال زمثثة لنذوهثثا وازرهارهثثا يف أح

جمتذ م) اجملتعذاذ وهي:

إعداد :حال زوبته
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 7و ثثور قاعثثدة اقتصثثارية متينث تثثوفي التذويثثض الث زم للحصثثول علث ت نولو يثثا ااتصثثال ،كاملفثثاب
وحمفثثاذ الياريثثو والتلوزيثثو ومتظثثه اأقذثثار الصثثناعية ،وكثثذل تثوافي البثثىن اأساسثثية مثث) شثثب اذ
الفي والناض وال هيباض ،مما يسهض عذلية النشي والب لليسا ض املفبوع واملسذوع واملي ية
 2و ثثور قاعثثده علذيثثة وياافيثثة يف اجملتذ ث ي ثثو بإم اهنثثا إمتتثثاج املعلومثثاذ وتوزيعهثثا واسثثته كها،
فالع قثثة ب ث املسثثتو العلذثثي والثاثثايف وزيثثارة التعلثثيه تتناس ث طثثيرا م ث تاثثدم وسثثا ض اإلع ث م،
وم زيارة ح ه استخدام اجلذهور ا

 3و ثثور ق ثثدر معا ثثول م ثث) ال ثاف ثثة السث ث امتية يف اجملتذث ث  ،ذلث ث أ وس ثثا ض اإلعث ث م ذاذ ت لو ثثة
باهظة ،وتشغيض هذه الوسا ض بوعالية تاج إىل كثافة س امتية مي نها أ تستهل متتثاج الوسثا ض
اإلع مية
 4و ور مناخ م ه م) حيية اليأح والتعبري ،فوي اجملتذعاذ الح تتثي اجملثال إلظهثار الثيأح والثيأح
اآلخي وحيية التعبري ،جند أ وسا ض اإلع م أكثي تاثدما وأكثثي تعبثريا عث) مصثاحل النثاو وهرا هثه
ممثايوفي ثذه الوسثا ض شثثعبيتها ،ويثتم) ثا مجهثثورا واسثعا يثدعه و ورهثثا ويعفيهثا مسثوغا للباثثاض،
والبح ع) سبض تادمها وتفويي أرا ها
 5اإلم امتياذ الت نولو ية املتاحة ل تصثال فثإ توافيهثا سيسثهه يف رعثه وتفثويي وسثا ض ااتصثال
اجلذاهريح امتظي (صاحل أبو اصب 22-71 ،7115 ،

إعداد :حال زوبته

75

إشراف :د .عزت شاهني

الفصل الثالث

االتصال اجلماهريي ودوره يف تشكيل املعرفة بقضايا الطفولة

ثانياً :خصائص االتصال اجلماهريي:

7
2
3
4
5

فتلف ااتصال اجلذاهريح ع) أمتواص ااتصال اأخي م) عدة متوا :
يعتذد عل الت نولو يا أو وسثا ط الناثض يثدل متشثي اليسثا ض علث متفثا واسث  ،وبسثيعة كبثرية
إىل اجلذاهري املتنايية
يعذض ااتصال اجلذاهريح عل تادمي معا مش كة مل ي اأشخا الثذي) ا يعيفثو بعضثهه
معيفة شخصية
تتسثثه املصثثارر يف ااتصثثال اجلذثثاهريح ب وهنثثا متاجتثثة عثث) منظذثثاذ رمسيثثة ،فااتصثثال اجلذثثاهريح
يتسه بالبريوقياطية الح تستهدل يايط اليب أو كس الواض مهذا كامتت الظيول
تتسه رسا ض ااتصال اجلذاهريح بالعذومية حىت ت و موهومة ومابولة م) قبض اجلذاهري املتعدرة
ي ثثو ر ث الصثثد متثثضخيا يف ااتصثثال اجلذثثاهريح عثث) أمتثثوص ااتصثثال اأخثثي وهثثذا يالثثض مثث)
فيص ثثة التع ثثيل علث ث ثثدو اليس ثثالة وتضيريه ثثا بالنس ثثبة للذيس ثثض واملس ثثتابض (م ثثاوح ،الس ثثيد،
35-34 ،2221

عناصر االتصال اجلماهريي ومكوناته:
العثثامل (هارولثثد اسثثويض Haroldlasswell

لوهثثه عذليثثة ااتصثثال اجلذثاهريح وم ومتاهثثا قثثدم
وذ ا اتصاليا شهريا ه جمذوعة م) التساؤاذ الح جتسد عذلية ااتصال اجلذاهريح وهي:
 7م) (وهو هنا املصدر امليسض ،الاا ه بااتصال
 2ياول ماذا؟ (اليسالة ،املضذو  ،احملتو
 3مل)؟ (وهو هنا املستابض ،اجلذهور ،الاارق ،املستذ  ،املشاهد
 4بضح وسيلة (وسيلة ااتصال ،الوسيط ب امليسض واملستابض
 5بضح تضيري؟ (التضيري

ومعىن ذلث أ عذليثة ااتصثال تاثوم بثدورها ال املثة علث هثذه العناصثي أو اأركثا اخلذسثة
(شاوح71 ،2223 ،
وجتدر اإلشارة إىل أ است اباذ اأشخا جتاه املنبهاذ املثارة يف املواقثف ااتصثالية ليسثت
است اباذ هلية أوتوماتي ية ،ول نها تعتذد عل جمذوع عوامض متصلة باخللويثة الثاافيثة واا تذاعيثة
والنوسية للذستابض
إعداد :حال زوبته
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ثالثاً :الصحافة :مفهومها ،خصائصها ،وظائفها ،وجاذبيتها يف اجملتمع:

تعد وسا ض اإلع م وااتصال وخاصة اجلذاهيية منها م) أهه الوسثا ط الثىت تتثدفط املعلومثاذ
مث) خ ثا بث امليسثض واملسثتابض ،ممثا أر إىل و ثور ع قثة متبارلثة ومتزايثدة قثد ت ثو ع قثة
رينام يثة متعاومتثة أو سثاكنة منتظذثة أو مباشثية قويثة أو غثري مباشثية ثعيوة ،فثإ هثذا التبثارل يثتيي
عل مضذو وسا ض اإلع م ويعذثض علث تاويثة اعتذثار الوثير إزاضهثا ،ف لذثا قثدمت وسثا ض اإلعث م
خدمة مهذة لألفيار مثض املعلوماذ؛ كلذا زار ااعتذار عليها ومنهثا جنثد الصثحافة امل توبثة وذيزاهثا
ومايو يتهثا يثاول إيصثال جمذوعثة املعلومثاذ إىل قار يهثا وفثط خفثط إع ميثة متابعثة مث) وظا وهثا
وخصا صثها ومنظومتهثا وع قتهثا مث اجملتذث وأفثياره .فالصثحافة ظهثيذ خلدمثة أفثيار اجملتذث وتلبيثة
را ثثاهه للذعلومثثاذ يف ةتلثثف اجملثثااذ وبثثيز و ورهثثا كثثنذط إتصثثار ل ث أ يثثة ا يسثثتها يثثا ع ث
التاريخ ولذل فاد أطلط عليها اسه السلفة اليابعة إىل امتث السثلفة التنويذيثة ،والسثلفة التشثييعية
والسلفة الاضا ية فالصحافة ليست جمير أ هزة إخبارية تثترح رورا إع ميثا فاثط؛ بثض أصثبحت مثيهة

عاكسثثة لصثثريورة اجملتذ ث وم مجثثة أف ثثارة وتصثثورات  ،وعل ث الثثيغه مثث) التفثثور ،والتاثثدم اراصثثض يف
جمثثال الت نولو يثثا الثثح ألاثثت بظ ثثا عل ث عثثامل الصثثحافة الثثح أصثثبحت ا تاتصثثي عل ث الصثثحيوة
كوسث ثثيلة إع ث ث م ،وإ ث ثثا ظهث ثثي إىل امتبهث ثثا الياريث ثثو والتلوزيث ثثو والشث ثثب ة العن بوتيث ثثة ،إا أ الصث ثثحافة
امل توبثثة بايثثت ذاذ قثثدرة فا اثثة عل ث إط ث العنثثا لعاثثض الاثثارق ليو ثثي فيذثثا جيثثيح مثث) أحثثدال،
فاخل امل تو فتلف ع) املسذوص ،واملي ي أمت يي ث عليث أكثثي مث) مثية ،وتبثىن فيث الو ثية بشث ض
معث  ،والاثياضة تسثثاعد الاثثارق علث أ يتضمثثض الو ثثية يثثدا ويسثثتوعبها فالصثثحف ت وثثض ال شثثف
ع) اخل ع التحليض ،أما وسا ض اإلع م اأخي ارديثة ،فت توي بناض اخل وقت حدوي
مي ث ثث) الاث ثثول إ الصث ثثحافة ارديثث ثثة هث ثثي تفث ثثور للضث ثثيورة اا تذاعي ث ثة لتواصث ثثض اإلمتسث ثثا م ث ث
اآلخيي) 6وهي امتع او ليغبة اإلمتسا الوفيية والغييزيثة بالتواصثض مث اآلخثيي) ومث) هثذا املنث سثول
اول استعياأل بعض ا م) خصا

إعداد :حال زوبته
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 -1خصائص الصحافة املكتوبة:

اكتسثثبت الصثثحافة امل توبثثة جمذوع ث مثث) اخلصثثا
هذه اخلصا

باعتبارهثثا وسثثيلة اتصثثال باجلذثثاهري وأهثثه

:

أ .المحافظة على الحضور داخل المجتمع:
ايثثزذ الصثثحافة امل توبثثة باحملافظثثة عل ث ظهورهثثا راخثثض اجملتذ ث وذل ث رغثثه مزامحتهثثا مثث) طثثيل
وسا ض ااتصثال السثذعية البصثيية ويف ماثدمتها التلوزيو ،كوهنثا تتثي للاثارق فيصثا أكث اختيثار مثا ياثيؤه
مثث) بث عثثدر كبثثري مثث) الوسثثا ض واملضثثام واملو ثثوعاذ الثثح تاثثدمها يوميثا وأسثثبوعيا حيث مثث) اإلم ثثا
جتاهض أح مارة وببساطة اتتذاش م معيفة اجلذهور وياافت واجتاهات الو يية والسياسية
 .سهولة االتصال بالجمهور المتخصص:
اإلع ث م املفبثثوص يوضثثض اسثثتخدام يف التو ث إىل اجلذهثثور املتخص ث

واجلذثثاهري ذاذ اأح ثثام

الصغرية متسبيا أ استخدام الوسا ض اأخي سي و باها الثذ) (ابياهيه235 ،7115 ،
ت .إمكانية الحمل والتنقل واالحتفاظ بها:
تتذيز الصحيوة بإم امتية ارذض والتناض يا ،باإل افة إىل ااحتواظ يا
ث .اختيار الوقت والمكان المالئم:
تتي الصحيوة فيصة أك للاثارق يف اختيثار الوقثت وامل ثا امل ثه لث  ،وبالفيياثة الثح يييثدها
أو مث) أيثث) ينتهثي مث إم امتيثة قثياضة املثثارة اإلع ميثة بغث النظثي عثث) متوعهثثا أكثثي مثث) مثية ،وهثثذا مثثا
يعفي وقتا كافيا استيعا املعىن والتدقيط يف ةتلف تواصيض عذلية ااست ابة
ج .الصحافة مقوم من مقومات الحيا الفكرية:
مثث) املعلثثوم اليثثوم أ الصثثحف واجمل ث ذ أصثثبحت مثث) حي ث متسثثبة الا ثياض والتو ث إىل ال ثيأح
العام م) ب أهه وسا ض ااتصال الح ا مي ) ااستغناض عنها يف اجملتذعاذ ارديثة فهثي تعتث حبثط
م) ماوماذ ارياة الو يية والسياسية املعاصية

إعداد :حال زوبته
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 -2وظائف الصحافة املكتوبة:

أ .الوظيفة اإلعالمية:
بداية الصثحف العيبيثة كامتثت صثحوا إخباريثة تلبيثة ليغبثة ار ومثاذ العيبيثة يف وصثول أواميهثا

إىل امل ثواطن  ،ومثث) مث كامتثثت ارا ثثة إىل املعيفثثة والثثح تعثثد أسثثاو و ثثور الصثثحافة ،فالصثثحافة تشثثب
حا ة أساسية م) حا اذ اإلمتسا أا وهي معيفثة مثا يثدور حولث  ،إهنثا تسث يض الوقثا واأحثدال
لتحيط الاارق يا
 .الوظيفة التثقيفية:
تسهه الصحافة امل توبة يف متشي املعيفة عل

و يعزز النذو الثاايف ،وهي تثترح رورا هامثا يف

ال اكه املعييف لد أبناض اجملتذ ع متشثيها اأعذثال الونيثة والثاافيثة واأحثدال وكثض مثاهو ديثد يف
اجملتذ
ت .وظيفة اإلعالن والتسوي :
وه ثثي وظيو ثثة أساس ثثية م ثث) وظ ثثا ف الص ثثحافة امل توبث ث تعذ ثثض علث ث ت ثثيويج الس ثثل واملنت ثثاذ
الت ارية وةتلف اخلدماذ اأخي
ث .الوظيفة التنموية:
تسثثهه الصثثحافة امل توبثثة يف رقثثي اجملتذث وتنذيتث مثث) خث ل رفث اجلذهثثور إلررال املشث ذ
اخلاصة بالتنذية ،كذا تدفع للتو ري يف في حلاة التخلف
ج .وظيفة الترفية واإلمتاع أو التسلية:
إلر اض احتياج ال في تسهه الصحافة امل توبة يف عيأل صوحاذ كثرية خاصة بال في
وذل يف أسلو التادمي للذعلوماذ الح تتبناها الصحافة امل توبة فإهنا ا تدص الوير وحده بعيدا
ع) حيات اليومية بض توت ل متافذة عل احمليط اخلار ي
ضلث مث) خث ل هثذا العثيأل ،إىل أ الصثحافة امل توبثة كامتثت وازالثت مث) أهثه وسثا ض
اإلع م ،استفاعت عث العصثور أ توثيأل متوسثها كثنذط اتصثار ،ااشث وتواكث ةتلثف املياحثض
إعداد :حال زوبته
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التارفية وخصا صها ف ل بصذات عل ألسنة أهه الشخصياذ الواعلة فيها ،واستفاعت أ ت يف
وظا وها است ابة لتعاد وتفور ارياة اا تذاعية حىت واصلت إىل ما هي علي اآل
 -3الصحافة املكتوبة وجاذبيتها:

تعثد الصثحافة امل توبثة مث) أقثدم وسثا ض اإلعث م ،فهثي تثضا قبثض السثينذا والياريثو والتليوزيثو
وايزيد ع) ما ت و س عام ا ،وا غىن أح جمتذ ع) الصحافة وأ كا يعيبها أهنثا تتفلث متوعيثة
خاصة م) اجلذهور الاارق الاثارر علث ااسثتيعا والتحليثض كذثا أ ال لذثة املفبوعثة أقثض تثضيريا مث)
الوسا ض السذعية والبصثيية ومث) الوسثا ض املذاعثة إا أمتث مي ث) ااحتوثاظ باملعلومثاذ الثح يتويهثا أكثثي
م) مية كذا أ بع املوار املفبوعة مثض اجمل ذ وا يتوح م) رسوم وصور ملومتة وأسالي شياة م)
املعاجلة تستفي تادمي املو وعاذ الح تتحدل عنها بإفا ثة وإسثها  .وإذا كثا التلويزيثو والسثينذا
يستفيعا متاض صورة حية لألحدال ،وإذا كا الياريو ا تاج م) الوير أح جمهور يف استابال املارة
اإلع مية الح يبثها ،فإن للصحف جاذبيتها يمكن حصرها فيما يلي:
أ -الصثحف واسثعة اامتتشثار ،وياثيأ الصثحيوة أكثثي مث) فثير واحثد ،ممثا يهيث املزيثد مث) الدراسثة
والوهه والتعذط ويسذ بالتخيض.
 تلا الصحف إقبااا م) أوساط املثاو الثذي) فثيج مث) بيثنهه قثارة الثيأح العثام ومثا يتذتعثوب م) قوة إقناص فض ا ع) تثوافي اليغبثة لثديهه مث) متاثض مثا قثيؤوه إىل اآلخثيي) ،ممثا يسثاعد علث
امتتشار املضذو اإلع مي.
ذ -تتثي الصثحف للاثارق ارييثة ال املثة يف الوقثت الثذح ثدره اسثتابال اليسثالة اإلع ميثة
وإعارها عندما يييد.
ل -تتكثد الت ثار الثح أ ياهثا ازار سثويلد ورو وويلثز وبريسثلو " إ وسثا ض ااتصثال امل توبثة
أو املفبوعثة تتوثو علث الوسثا ض اأخثي بالنسثبة لل ذهثور الاثارق ،وذلث ملثا تتذيثز بث مث)
ماثدرة علث عثيأل التواصثيض الدقياثة واملو ثوعاذ الفويلثة الثح تسثاعد علث تو ثي اأمثور
للاثيا،ض وهيث ثه الدراسثة املتضمتيثة باإل ثافة إىل إم ثا قياضهثا يف الوقثت وامل ثا املناسثب ممثا
يضوي عليها صوة اخلصوصية (ع وة715 ،2222 ،
إعداد :حال زوبته
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خ صثة قولنثا تعثد الصثحافة بشث ض عثام والصثحافة امل توبثة بشث ض خثا

الغثذاض الو ثيح

اليثومي يف تنثويي عاثول النثاو بثإط عهه علث جمييثاذ ارثوارل واملعثارل بتناو ثا شثتو اريثاة
السياسثية وااقتصثارية واا تذاعيثة واأربيثة والييا ثية ورخلثت مث مجهورهثا يف ع قثاذ وأبعثار
ا تذاعية ومتوسية وهذه الع قة م) أ ض أ ت ثو صثحيحة وقويثة جيث علث الصثحافة امل توبثة أ
تضثذ) جلذهورهثا معلومثة مو ثوعية وموهومثة ومشثيوحة وتسثايي اط عاتث مث) خث ل اسث ها
فصا صها وحدورها ومميزاها.
رابعاً :نظريات تأثري وسائل اإلعالم:

لثثيت مثثثة خث ل حثثول تثثضيري وسثثا ض اإلعث م علث الوثثير واجلذاعثثاذ واجملتذ ث  ،ول ثث) الس ثتال
املفيو هو كيف دل هذا التضيري؟ ،وإىل أح مد ؟ ،ومىت دل؟ ،ويت أح ظيل؟
متتي ة ااهتذام باثوة وسثا ض اإلعث م وااتصثال ،قثام العديثد مث) البثاحث بدراسثاذ يف حماولثة
معيفثثة حاياثثة هثثذه الاثثوة ومثثد تضيريهثثا عل ث سثثلول اأف ثيار يف اجملتذ ث  ،وقثثد اختلوثثت النتثثا ج الثثح
توصض إليها هتاض الباحثو  ،وبدذ أحيامت ا وكضهنا متناقضة
يعور هذا ااخت ل إىل "اخت ل املتغرياذ الح ررسها البثاحثو  ،ويي ث أيضث ا إىل اخثت ل

السيا السياسي وااقتصارح واا تذاعي الذح أ ييت في اأحبال"

إ ااخت ل يف متظيياذ اإلع م م) ف ة أخثي  ،ا اثثض تناقضث ا ،وإ ثا تعث بفيياثة مثا عث)
تعايثثد عذليثثة ااتصثثال وتفثثورذ هثثذه النظييثثاذ مث التفثثور الثثذح شثثهدت العلثثوم اإلمتسثامتية اأخثثي
وخاصة علذي النوت واا تذاص (العبداهلل263 ،2225 ،
وم) هذه النظيياذ متستعيأل النظيياذ التالية:
 -1نظرية التأثري املباشر (إ الق الرصاصة):

ظهيذ هذه النظييثة عثام  7121عث) طييثط الدعايثة ،وعث) طييثط اجلثدل واإلقنثاص مي ث) يايثط
ماكا يتحاط ساباا ع) طييط العنثف والاهثي ،وقويثت هثذه النظييثة بعثد الصثد الثذح متالث ال متثامج

اإلذاع ث ثثي ال ث ثثذح قدم ث ثثة أورس ث ثثو ويل ث ثثز بعنث ث ثوا (غ ث ثثزو م ث ثث) الوض ث ثثاض  ،وال ث ثثذح يع ث ثثيل أيضث ث ثا ب ث ثثاإلبية
ا يدرولو ية ،ش ض هذا ال متامج حالة م) اليع لآلال م) اجلذهور ،و عثض أكثثي مث) مليومتثا مث)

إعداد :حال زوبته

81

إشراف :د .عزت شاهني

الفصل الثالث

اأم ثيي

االتصال اجلماهريي ودوره يف تشكيل املعرفة بقضايا الطفولة

يف حال ثثة م ثث) اخل ثثول ،ق ثثدم بع ثثدها ه ثثاور ك ثامت ل رراس ثثة ح ثثول اآلي ثثار النوس ثثية وراض ه ثثذا

السثثلول اجلذثثاهريح ،هثثذه النظييثثة أعفثثت قثثوة كبثثرية ل تصثثال واإلع ث م ،إ هثثذه النظييثثة تنظثثي إىل
الناو عل اعتبار أهنه " ةلوقاذ سلبية مي ث) التثضيري املباشثي فثيهه و ثير حانهثا باليسثا ض اإلع ميثة
وااتص ثثالية ،وم ث) مث ف ثثإ املتص ثثض يس ثثتفي ياي ثثط أهداف ث و ثثير حا ثثنهه وإرس ثثال رس ثثالت اإلع مي ثثة
وااتصالية ،ليضذ) است ابة فورية م) اجلذهور " (العبد اهلل266 ،2225 ،
مل تثثدم هثثذه النظيي ثثة لو ث ة طويلثثة متظ ثيا لألحبثثال واجله ثثور العلذيثثة املبذولثثة م ثث) قبثثض العلذ ثثاض،
باإل ثثافة إىل أ ااتصثثال هثثو عذليثثة ليسثثت بسثثيفة وإ ثثا عذليثثة معاثثدة متشثثاب ة وم ابفثثة مث عثثدة
عوامثثض هثثذه العوامثثض جمتذعث تعذثثض عل ث زيثثارة فعاليثثة وأيثثي اليسثثالة اإلع ميثثة باإل ثثافة إىل التغثثري يف
متظييثثاذ علذثثي الثثنوت واا تذثثاص ،اهتثثزذ هثثذه النظييثثة يف اأربعينيثثاذ لتوس ث اجملثثال لنظييثثة التثثضيري
احملدور بالظهور بعدها (العبداهلل266 ،2225 ،
 -2نظريات التأثري احملدود:

يف رراسة ازرسويلد وزميلث يف أعاثا محلثة اامتتخابثاذ الي اسثية اأمريي يثة عثام  7142الثح
كامتت تعذثض علث يليثض سثلول النثاخب يف اامتتخابثاذ ،أظهثيذ أ الاليثض مث) هثتاض النثاخب قثد
تثثضييوا بوسثثا ض ااتصثثال اجلذثثاهريح وإمت ث لثثيت مثثثة أرلثثة كافيثثة تتكثثد أ اجلذثثاهري غثثريذ أرا هثثا متتي ثثة
التثثضيي بوسثثا ض اإلعث م وااتصثثال ،أكثثدذ هثثذه الدراسثثة علث ف ثثية امتتاثثال املعلومثثاذ عل ث مثثيحلت
حي تنتاض املعلوماذ م) وسا ض اإلع م وااتصال إىل قارة الثيأح العثام ومنهثا إىل اآلخثيي) (العبثد
اهلل261 ،2225 ،
كذثثا وكتث وزيثثف ك بثثي أ قثثوة وسثثا ض اإلعث م جيث أ ينظثثي إليهثثا مثث) خث ل العذليثثاذ
اامتتاا ية حي إ هذه العذلياذ اامتتاالية هي عوامض وسيفة يف عذلية ااتصال وتتذثض فيذا يلي:
 التعــرض اإلنتقــائي :يتذثثثض بامتتاثثاض النثثاو ملثثا ياثثيؤو أو يسثثذعو أو يشثثاهدو  ،إذ مييثثض النثثاو
للتع ثثيأل ل تصث ثثال اجلذث ثثاهريح الث ثثذح يتوافث ثثط م ث ث أف ث ثثارهه واهتذامث ثثاهه ويت نبث ثثو امل ث ثوار الث ثثح

ا يتعاطوو معها
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 التصور والتفسير االنتقائي :يتذثض بتصثور النثاو وتوسثريهه لليسثا ض اإلع ميثة وااتصثالية وفاثا
لثثذواهه ومصثثارهه إذ إ اليسثثالة اإلع ميثثة وااتصثثالية حم ومثثة و ثثا يييثثد أ يتص ثثور أو يثثدرل
امليض؟ أو ما هي فا دة اليسثالة اإلع ميثة وااتصثالية لث ؟ أو مثا هثي توقعاتث لل ثزض اا تذثاعي أو
املارح متتي ة لتصورات وإرراكات
 التذكر االنتقائي :ييتبط التذكي بالعذلية الساباة فثامليض يتثذكي مثا يتصثوره ويدركث أو ث تصثوره
أكثي م) تذكيه ماا ييغ في أو ا ب (العبداهلل2225،261،
يي ك رل أ وسا ض اإلع م ا تعذض بالضيورة ارتذيثة علث تغثري سثلول اجلذثاهري أو التثضيري
ب وإ ا تعذض م) خ ل عوامض مساعده هذه العوامض تعذض مع ا علث عثض ااتصثال عثام ا مسثاعدا

يف التضيري وليت الوحيد يندرج يت هذه النظيية:
أ وذج تدفط ااتصال عل ميحلت

وذج امتتشار املبت ياذ وهو وذج "تدفط ااتصال عل عدة مياحض "
 -3نظريات التأثري القوي:

يي بع

الباحث أ وسا ض اإلع م حىت تعفي النتي ة الوعليثة واملي ثوة منهثا ا بثد ثا مث)

أ ت و ماولبة ذ) مح ذ إع مية منظذة لتعفثي ا ثدل املي ثو منهثا حسث املبثارق اأساسثية
ل تصال والح تت سد فيذا يلي( :السيد ،م اوح261 ،2221 ،
 إعارة اليسالة اإلع مية عل مد زمين مع (الت يار
 ال كيز عل مجهور مع تستهدف اليسالة اإلع مية
 يديد اأهدال بعناية ل ي ياوم الاا ه بااتصال بإمتتاج رسا ض منس ذة م هذه اأهدال
وتندرج يت هذه النظيية النظيياذ الويعية التالية:
أ متظيية ا تياز اجملتذ التاليدح
متظيية وسا ض اإلع م كامتدار للحواو
ذ متظيية روامة الصذت
إعداد :حال زوبته

83

إشراف :د .عزت شاهني

الفصل الثالث

االتصال اجلماهريي ودوره يف تشكيل املعرفة بقضايا الطفولة

 -4نظريات التأثري املعتدل لوسائل اإلعالم:

أ متظيية تيتي اأولوياذ
متظيية اإل اض الثاايف
ذ متظيية ااعتذار عل وسا ض اإلع م
أ .نظرية ترتيب األولويات:
هته هذه النظيية بدراسة الع قة التبارلية ب وسا ض اإلعث م واجلذثاهري الثح تعتذثد علث هثذه
الوسثثا ض يف يديثثد إهتذاماهثا يف املسثثا ض والاضثثايا الثثح هثثه اجملتذ ث س ثواضا كامتثثت قضثثايا سياسثثية ،أو
ا تذاعية ،أو اقتصارية وغريها  ،إهنا تساعد اجلذاهري علث تلاثي (املعلومثاذ  ،أكثثي مث) إب غهثه
كيف يو يو (ااجتاهاذ تو هذه النظيية بض وسثا ض اإلعث م ا تسثتفي طثي مجيث الاضثايا
واملسثثا ض الثثح يثثدل يف اجملتذث  ،وإ ثثا تاثثوم بفثثي بعث الاضثثايا الثثح جتثثذ إليهثثا اهتذثثام اجلذثثاهري
تثثدرجيي ا ،وتصثثب حمثثور اهتذثثامهه وتو ثثريهه أكثثثي مثث) غريهثثا مثث) الاضثثايا الثثح ا يثثته طيحهثثا وتناو ثثا
م) خ ل وسا ض اإلع م (م اوح313 ،312 ،2221 ،
تعثثور أصثثول هثثذه النظييثثة إىل (وال ث ليبذثثا  lippmanمثث) خ ث ل كتثثا ال ثيأح العثثام حي ث
ي ثثي ليبذ ثثا " أ وس ثثا ض اإلعث ث م تس ثثاعد يف بن ثثاض الص ثثورة الذهني ثثة ل ثثد اجلذ ثثاهري ،ويف كث ثثري م ثث)
اأحيثثا تاثثدم هثثذه الوسثثا ض بيئثثاذ زا وثثة  pseudo-environmentsيف عاثثول اجلذثثاهري ،وتعذثثض
وسا ض اإلع م عل ت وي) اليأح العام م) خ ل تادمي الاضايا الح هه اجملتذ
وتبع ا ذا النذوذج فثإ اجلذهثور ا يثتعله مث) وسثا ض اإلعث م املسثا ض العامثة واأمثور اأخثي
فحسث  ،ول نث يثثتعله كثثذل كثثه تضخثثذ مثث) أ يثثة تبعث ا للعنايثثة الثثح تلااهثثا مثث) قبثثض وسثثا ض اإلعث م
(العبد اهلل215 ،2225 ،
ياسه كو والدر تيتي اأولوياذ إىل متوع :
 اأولويثثاذ املنتظذثثة :ويعزوهنثثا إىل جمذوع ث عامثثة مثث) ااخت ف ثاذ السياسثثية ال ثثح تا ث يف مثثد
الشيعية والح تستحوذ عل اهتذام اجلذهور
 اأولوياذ املتسساتية :ويضعها أصحا الايار يف متسسة مثا ،وهثي املو ثوعاذ امل جمثة لسثب
ار وفعال (العبد هلل216 ،2225 ،
إعداد :حال زوبته
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 .نظرية اإلنماء الثقافي:
تا ثثول النظييث ثثة "إ مداومث ثثة التعث ثثيأل للتلوزيث ثثو – ولو ث ث اذ طويلث ثثة ومنتظذث ثثة – تنذث ثثي لث ثثد
املشاهد اعتاارا بض العامل الذح يياه عل شاشة التلوزيو  ،إ هو إا صورة ع) العثامل الثواقعي الثذح
ياه" (462 ،7111 ،Becker

ويي وا عو النظيية أ وسا ض ااتصال اجلذاهريية يثدل هيثارا قويثة علث إررال النثاو للعثامل
اخلار ي ،وخاصة أولئ الذي) يتعي و لتل الوسا ض لو اذ طويلثة ومنتظذثة ،وبالتثار فثإ الصثور
الذهنيثة الثثح تسثثور لثثد مجاعث مثثا ،ت ثثو متاجتثثة عث) ت ثيار تعثثيأل أفثيار هثثذه اجلذاعث أمتثواص خاصثثة
م) الوسا ض اجلذاهريية (السيد وم اوح322 ،2221 ،
ت .نموذج التبعية أو االعتماد على وسائل اإلعالم:
حمثور هثذه النظييثة هثو اعتذثار اجلذهثور علث املعلومثاذ املادمثة مث) وسثا ض اإلعث م ليصثثض إىل
حا ات ث وأهداف ث املي ثوة ،إ هثثذا النذثثوذج اات ثثال (التبعيثثة يو ث أل توثثاع ا ب ث وسثثا ض اإلع ث م
وااتصثثال واجلذهثثور املتلاثثي واجملتذ ث وتثثضيري وسثثا ض اإلع ث م وااتصثثال ي ثيتبط يثثذا التواعثثض إذ إمت ث
حينذا ي و التغثري اا تذثاعي والصثياص مثيتوع  ،فثإ املتسسثة الاا ذثة واملعتاثداذ واملذارسثاذ الثح
توا ث التحثثدح جت ث النثثاو عل ث إعثثارة تايثثيه هرا هثثه ،وتضثثعهه أمثثام عثثدة خيثثاراذ ويف مثثثض هثثذه
اأوق ثثاذ ف ثثإ ات ثثال الن ثثاو عل ث وس ثثا ض اإلع ث م وااتص ثثال ي ثثزرار للحص ثثول عل ث املعلوم ثثاذ ال ثثح
تس ثثاعدهه يف ااختي ثثاراذ ويض ثثه ه ثثذا النذ ثثوذج ي ي ثثة أ ثثاط م ثث) الت ثثضيرياذ (الت ثثضيري املع ثثييف ،الت ثثضيري
العاطوي ،التضيري السثلوكي وتثضيرياذ ااتصثال اجلذاهرييثة يف هثذه اراثول الث يثة هثي وظيوثة ميتبفث
إىل حد كبري بدر ة اعتذار اجلذهور عل املعلوماذ الح تادمها وسا ض اإلع م وااتصال
والنافة املهذة يف هذه النظيية يف أ وسا ض اإلعث م وااتصثال سثتتيي علث النثاو إىل الدر ثة
الح يعتذدو فيها عل معلوماذ تل الوسا ض (العبد اهلل213 ،2225 ،
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خامساً :دور الصحافة يف تشكيل الرأي العام حول قضايا الطفولة:

تعثثد الع قثثة ب ث الصثثحافة وال ثيأح العثثام مثث) الع قثثاذ الصثثذيذية الثثح ت ث ه مثثد ال ث ابط
اجلدر والتواعلي بينهذا ،إ الصحافة متغري مهه ول العديد م) اإلجيابيثاذ علث املسثتو اإلع مثي
واا تذاعي ،فبع املو يي) يصوو الصحافة بضهنا يتض املاثام اأول مث) بث وسثا ض اإلعث م كلهثا
يف التثثضيري عل ث ال ثيأح العثثام أسثثبا عديثثدة ،أ هثثا أ الصثثحافة هثثته أكثثثي مثث) س ثواها بثثاخلوأل يف
الاضثايا سثواض السياسثثية أو اا تذاعيثة ومناقشثثتها بإسثثها  ،وعثثيأل لو هثاذ النظثثي املختلوثثة ،فهثثي
امل ثثيهة الص ثثافية ال ثثح تع ثثت هم ثثال الش ثثع واأم ثثة وتفلعاهذ ثثا ور ثثا ا وس ثثخفهذا ،ولتا ثثوم ك ثثذل
بدورها ورسالتها يف التوعية والتنويي بصد  ،ومو يو هخيو يعت وهنثا ح ثي الزاويثة يف أح رأح عثام
يرنتظثثي منث أ ي ثثو فثثاع ا ،فالصثثحافة تسثثتفي عث تبنيهثثا سياسثثة شثثوافة وحضثثارية أ ت ثثو قثثاررة
عل ث خل ثثط اجتاه ثثاذ يف اجملتذ ث بش ثثض قض ثثايا متع ثثدرة ومهذ ثثة ذاذ ثثدل واس ث  ،ويعيفه ثثا اأس ثثتاذ
أديــب مــرو " :بضهنثثا فثث) تس ث يض الوقثثا اليوميثثة بدقثثة وامتتظثثام وذو سثثليه م ث ااسثثت ابة ليغبثثاذ
الث ثيأح الع ثثام وتو يهث ث وااهتذ ثثام باجلذاع ثثاذ البشث ثيية وتناق ثثض أخباره ثثا ووص ثثف متش ثثاطها مث تس ثثليتها
وتز ية أوقاذ فياغهثا ،فالصثحافة هثي مثيهة تثنع ت عليهثا صثورة اجلذاعث وهرا هثا وخواطيهثا" وعلث
ذل فذ) متفلباذ خلط رأح عثام فاعثض يتذثثض يف و ثور صثحافة تاثوم علث يايثط أهثدال متعثدرة
تتذث ثثض يف اأخب ثثار واإلعث ث م والش ثثي والتوس ثثري والتعاث ث واإلرش ثثار والتن ثثويي والتو يث ث وتلبي ثثة رغب ثثاذ
اجلذه ثثور وحا ات ث ث إ ثثافة إىل التس ثثلية ،فعص ث ثيمتا ال ث ثياه) و ثثا ميت ثثاز ب ث ث م ثث) إيا ثثاص س ث ثيي يف مس ثثتو
اأحدال ومتشي املعلوماذ جيعض اإلمتسثا شثغوفا للحصثول علث املعلومثة الثح تاثدم لث صثورة وا ثحة
عذا يدور م) حول م) وقا وأحدال وياليثض منفايثة مبنيثة علث ربثط الوقثا  ،حثىت يسثتفي بلثورة
ّ
أف اره وت وي) رأح مع ع) جمذض ما يدور م) أحدال سواض عل املستو احمللي أو العاملي
يف هذه احملصلة املعيفية يت و اليأح العام ،الذح يعيف ''فلويثد أولبثورذ يف متلوث ثو علثه
للثيأح العثام ''Towards a science of public opinionبضمتث "تعبثري ح ثه كبثري مث) اأفثيار عث)
هرا هه يف موقف مع إما م) تلااض أمتوسهه أو بناض عل رعثوة تو ث إلثيهه ،تعبثريا متيثدا أو معار ث ا
ملسضلة أو شخ مع أو اق ا ذح أ ية واسعة ،حبي ت و متسبة املتيثدي) أو املعار ث يف عثدر
ورر ثثة اقتنثثاعهه ويبثثاهه واسثثتذيارهه كافيثثة احتذثثال ممارسثثة التثثضيري عل ث ا ثثاذ إ ثياض مع ث  ،بفييثثط
مباشي أو غري مباشي جتاه املو وص الذح هه بصدره''
إعداد :حال زوبته
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م ثث) الاض ثثايا ااجتتذاعي ثثة املهذ ثثة يف قض ثثية الفوول ثثة ال ثثح تع ثثد حم ثثور اهتذ ثثام معظ ثثه متسس ثثاذ
الدولة إذا مل متاض كلها هنا ت ز أ ية الصثحافة ورورهثا يف رفث مسثتو الثوعي باضثايا الفوولثة لثد
فئثاذ اجملتذث الاار ثة ،ويف قثثدرها علث عثيأل تصثثور كامثثض عث) واقث الفوولثثة يف الثب ر العيبيثثة عذومثا
وسورية خصوصا ،م) خ ل عي ها ملش هه وقضاياهه وكض ما تتعثيأل ثا هثذه الوئثة املستضثعوة
م) اجملتذ وما تتعيأل ل يف ظض أزمتنا ارالية ،يثاول الصثحافة باعتبارهثا وسثيلة مث) وسثا ض اإلعث م
ت ثثوي) رأح عثثام يف و ثثدا اجلذثثاهري وثثا فث قضثثايا اأطوثثال كخو ث معثثداذ وفيثثاذ اأطوثثال،
وارد م) اأوبئة الح تصثيبهه ،وخوث متسثبة سثوض التغذيثة ،واخلثدماذ الصثحية املتعثدرة ،وتثضم البيئثة
السثثليذة ثثه ،والتوعيثثة عل ث حا ثثاذ اأطوثثال ذوح ااحتيا ثثاذ اخلاصثثة ،تثثضهيلهه العلذثثي والوثثي
املت افئثثة املادمثثة ل ثثض أفثيار اجملتذث  ،كثثض هثذه الاضثثايا الثثح يثثاول عي ثثها مثث) خث ل صثثوحاها اليوميثثة
لتش ض م) خ ا رأيا عاما فاع ا وهارفا لتحس و الفوولة ،أو روثا للوقثول عنثد أهثه مشث ها
ومعاجلتهثثا ،ثثذ) عثثيأل صثثحي ووا ث لواقث اأطوثثال يف سثثورية ،فالصثثحافة مثث) خ ث ل تضثثذينها
رسثثا ض إع ميثثة وا ثثحة ومدروسثثة يف امل ثوار الصثثحوية تلاثثي الضثثوض عل ث قضثثايا الفوولثثة ومش ث ذ
اأطوال وتلاي الضوض عل واقعهه يف سورية
وعثثىن هخثثي إ الصثثحافة ثثزض مهثثه وأساسثثي يف ت ثثوي) ال ثيأح العثثام لاضثثية معينثثة وهثثي صثثلة
الوص ثثض يف إيص ثثال مش ثثاري ار وم ثثة وقياراه ثثا وبياجمه ثثا إىل الش ثثع واجلذ ثثاهري ،وهن ثثا تاث ث املسث ثتولية
وي ثثيه الضثثذري علث الصثثحافة ،فثثدور الصثثحافة اياتصثثي فاثثط علث عثثيأل بثيامج ار ومثثة إ ثثا رور
الصحافة يتذثض يف ي ية وامت :
 -7ايصال اخل
 -2شي اخل أو قيار ار ومة
 -3التعليط عل الايار ورأح الشع ب
إا أمتنا مت حثا تاصثريا يف عذثض الصثحافة يف جمتذعنثا وخاصثة فيذثا يتعلثط جبامتث الفوولثة ،إ

هثذه الوئثثة الثثح يتثثاج مثث) ااهتذثام واليعايثثة الاثثدر الثثذح يوثثو ليوثا ال ثثثري مثث) مو ثثوعاذ الصثثحافة
الح تتفي إليها بإسها متناسية أو رامية وراض ظهيها أ الاضايا الح ث الفوولثة والثح ا بثد ثا
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االتصال اجلماهريي ودوره يف تشكيل املعرفة بقضايا الطفولة

م) أ تشغض اليأح العام ،أو روا تاوم بعي ها يف صثوحاها لثيت بالشث ض املفلثو  ،إهنثا تتفثي إىل
قضايا الفوولة وكضمت جمير وا ابد م) عي رو حماولثة ثارة منهثا لإلسثها يف الفثي وحماولثة
إجيث ثثار ارلث ثثول ،مث ثثث ا قضث ثثية إش ث ثيال اأطوث ثثال يف املنازعث ثثاذ الدوليث ثثة كذث ثثا ث ثثدل اآل يف سث ثثورية يف
اسثثتخدام اجملذوعثثاذ املسثثلحة لألطوثثال كثثدروص بشثيية يف منازعاهثثا أو يف اسثثتغ ه يف أبشث الفثثي
ويف أبشث التصثثوراذ واسثثتغ ه سثثديا ومعنوي ثا ،وقضثثية خفثثف اأطوثثال أو ه ثريهه اسثثتغ ه
خارج الب ر يف أعذال الدعارة مث ا أو يف أعذال اخلدمة وما إىل ذل م) اأعذثال الثح تنتهث فيهثا
ب ثياضة طو ثثولتهه وزه ثثوة عذ ثثيهه ،ا جن ثثد ثثا اأص ثثداض ال ثثح تتث ثواضم م ث ح ثثه املشث ث ذ وإمتسث ثامتيتها
وحضثورها ،إذا ا بثد مث) أ ي ثثو للصثحافة السثورية رورا فثثاع ا ليوثا أكثثي مثث) هثذا الثدور الضثثعيف

يف كثري م) اأحيا يف طيحها لاضايا الفوولثة يف جمتذعنثا ويف إلاثاض الضثوض عليهثا ،وعث) ااكتوثاض يف
صث ثثي بع ث ث اأسث ثثفي أو الزوايث ثثا يف خففهث ثثا وبياجمهث ثثا اإلع مي ث ثثة لفث ثثي مشث ثثاكلها ،ا ب ث ثثد م ث ثث)
اإلسثثها يف طثثي مشثثاكض الفوولثثة وقضثثاياها والعذثثض اهثثدا عل ث رف ث مجي ث املتسسثثاذ املعنيثثة يف
الدولة عل ااهتذام أكثي وحماولثة إجيثار حلثول ملشث هه وروثا حماولثة تاليثض اأخفثار عثنهه يف ظثض
ما تعا من سورية اربيبة يف هذه اأزمة ال
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الفصل الرابع
الدراسـة التحليلية
إجراءاتها  -نتائجها

أوالً :إجراءات الدراسة التحليلية:
 -1جمتمع البحث:

هثو مجيث املثوار الصثثحوية – يف الصثحف الثثث ل قيثثد الدراسثثة – الثح تناولثثت قضثثايا الفوولثثة
خث ل عثام  2273وقثد م أخثثذ املثوار الصثحوية املنشثثورة يف هثذا العثام بشث ض ماصثور؛ للتضكثد مثث)
رورالصحف السورية اليومية اليمسية يف متشي قضايا الفوولة
 -2وحدة التحليل:

اعتذدذ هذه الدراسة علث الوحثدة الفبيعيثة للذثارة اإلع ميثة  Itemكوحثدة يليثض ،وياصثد
يثثا" الوحثثدة اإلع ميثثة املت املثثة الثثح ياثثوم الباح ث بتحليلهثثا ،وهثثي الوحثثدة الثثح يسثثتخدمها منثثتج
املث ثثارة اإلع ميث ثثة لتاث ثثدمي هث ثثذه املث ثثارة إىل مجهث ثثور الا ث ثياض ،أو املسث ثثتذع أو املشث ثثاهدي) مث ثث) خ ث ثثا"
(حس 262 ،2226 ،
وياصد يا يف هذه الدراسة كض مارة إع مية أو إع متية متشيها الصحف يف صوحاها،
واملتعلاة طبعا باأطوال إ كامتت قضية أو مش لة أو أح شي يتعلط بالفوض.
 -3فئات التحليل:

تعيل فئاذ يليض املضذو بضهنا "مجموعة من التصنيفات أو الفصائل التي يقوم الباحث
التحليل لكي يستخدمها في وصف هذا

بإعدادها طبقاً لنوعية المضمون ومحتواه ،وهد
المضمون وتصنيفه بأعلى نسبة ممكنه من الموضوعية والشمول ،بما يتيح إمكانية التحليل
واستخراج النتائج بأسلو سهل وميسور" (حس 11 ،7113 ،
إعداد :حال زوبته
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وفيذا يلي عيأل لوئاذ التحليض الح تناولتها الدراسة:
أ .فئة نوع القضية:
وياصثثد يثثذه الوئثثة اإلع متثثاذ الثثح كامتثثت تفثثي قضثثايا الفوولثثة بشث ض مباشثثي أو غثثري مباشثثي
وإ كامتت هذه الاضايا سلبية أم إجيابية بفيياة عي ها
 .فئة طريقة العرض:
تلاي هذه الوئة الضثوض علث اهتذثام الصثحيوة بثبع

املو ثوعاذ رو اأخثي  ،وتاسثه هثذه

الوئة إىل:
 صوحة كاملة
 متصف صوحة
 رب صوحة خ عيي
 أكثي م) خ
ت .فئة المنطقة الجغرافية:
هدل هذه الوئة إىل التعييف باملناطط الثح تيكثز عليهثا الصثحيوة يف تغفيتهثا ،سثواض ال كيثز علث
بع

املناطط رو اأخي حملي ا ،أو ال كيز عل بع

الدول رو اأخي عاملي ا وقسذت إىل:

 حمليثثة :وهثثي املو ثثوعاذ املتعلاثثة بسثثورية ،ومنهثثا مثثا يتعلثثط بالعاصثثذة رمشثثط أو باحملافظثثاذ
السورية اأخي
 عيبيثثة :تشثثذض املو ثثوعاذ املتعلاثثة بالثثدول العيبيثثة عثثدا سثثورية ،وكثثذل املو ثثوعاذ الثثح هثثه
الدول العيبية بش ض عام رو يديد الدولة
 عامليثثة :تشثثذض املو ثثوعاذ املتعلاثثة بثثدول العثامل عثثدا الثثدول العيبيثثة ،وكثثذل املو ثثوعاذ الثثح
تتناول الشتو بش ض عام رو يديد الدولة
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ث .فئة المصدر لتزويد الصحيفة بالمعلومات:
وياصثثد يثثا اأراة الثثح يصثثض مثث) خ ثثا الصثثحيوة عل ث املثثارة الصثثحوية ويعثثين يثثا أيض ثا
املصدر الذح ينس إلي املضذو وتضه هذه الوئة:
 وزارات الدولة :كوزارة ال بية ،وزارة الصحة ،وزارة الشتو اا تذاعية والعذض
 هيئة شؤون األسر  :هيئة ح ومية م تضسيسها بالاثامتو رقثه  42لعثام  ،2223تتذتث بالشخصثية
ااعتباريثثة وااسثثتا ل املثثار واإلرارح تثيتبط بثثي يت جملثثت الثوزراض مباشثثية وتعذثثض لبنثثاض أسثثية سثثورية

قاررة عل اإلسهام يف بناض وتفور اجملتذ املعاصي ،تضخذ عل عاتاهثا متابعثة مجيث الاضثايا املتعلاثة
حباو اأسثية وتعزيثز م امتتهثا وزيثارة وشثا ها وروابفهثا للوصثول لعا لثة سثورية سثليذة وثا يثنع ت
إجيابيث ا علث التاثدم ارضثارح للذ تذث  .وهثي هيئثة وطنيثة تعذثض ب:ليثاذ تشثاركية مث كافثة اجلهثاذ
احملليثثة الوطنيثثة املعنيثثة باضثثايا اأسثثية والس ث ا وبالتعثثاو م ث ا يئثثاذ العيبيثثة والدوليثثة ذاذ الصثثلة
بشتو اأسية والس ا وفط أست قامتومتية وعلذية ومدروسة
 منظمات دولية كاليونسيف ومنظمة الصحة العالمية:
 منظم ــة األم ــم المتح ــد للطفول ــة أو اليونيس ــف :ه ثثي املنظذ ثثة الوحي ثثدة امل لو ثثة م ثث) اأم ثثهاملتحثثدة ل عتنثثاض بيفثثاه الفوثثض ومحايتث ومياعثثاة حاوقث  ،أمتشثثئت عثثام 7146م إلغايثثة اأطوثثال
إبا اري العاملية الثامتية وتفور ت ليوها مث) باثاض وتنذيثة إىل محايثة الفوثض ،تنشثط اليومتيسثف
يف  717رول ثثة م ثث) خث ث ل الث ث امج الافيي ثثة والل ثثا الوطني ثثة ،وتض ثثه مثامتي ثثة م اتث ث إقليذي ثثة
و 726م تبث ا قفييث ا يف أ ثاض العثامل ،وياث املاثي الي يسثي لليومتيسثف يف متيويثورل ،تتذثثض مهذثة

اليومتيس ثثف يف محاي ثثة حا ثثو اأطو ثثال ومناص ثثيها ملس ثثاعدهه يف تلبي ثثة احتيا ثثاهه اأساس ثثية
وتوسثثي الوثثي املتاحثثة ثثه لبلثثو ارثثد اأقص ث مثث) طاقثثاهه وقثثدراهه ،وتس شثثد اليومتيسثثف
بتنويثثذها ثثذه املهذثثة بنصثثو ومبثثارق اتواقيثثة حاثثو الفوثثض ،تسثثتهدل اليومتيسثثف اأطوثثال
م ثث) ذوح الوئ ثثة العذيي ثثة م ثث) ص ثثوي إىل  71س ثثنة ،حيث ث ي ثثته إس ثثتهدافهه حسث ث التص ثثنيف
العذيح اآلا  6-2سثنة الفوولثة املب ثية 74- 6 ،سثنة اأطوثال يف سث) الدراسثة71-77 ،
سنة اليافع واملياها

إعداد :حال زوبته

92

إشراف :د .عزت شاهني

الدراسة التحليلية

الفصل الرابع

 منظم ــة الص ــحة العالمي ــة :منظذثثة الصثثحة العامليثثة هثثي السثثلفة التو يهيثثة والتنسثثياية ثثذ)منظومثثة اأمثثه املتحثثدة فيذثثا ف ث اجملثثال الصثثحي وهثثي مس ثثتولة عثث) تضريثثة رور قيثثارح يف
معاجلثثة املسثثا ض الصثثحية العامليثثة ،وتصثثذيه بيمتثثامج البحثثول الصثثحية وو ث الاواعثثد واملعثثايري
وتو ث ثثي اخلي ث ثثاراذ السياس ث ثثية املس ث ثثندة بالبيّن ث ثثاذ وت ث ثثوفري ال ث ثثدعه التا ث ثثين إىل البل ث ثثدا ورص ث ثثد
ااجتاهاذ الصحية وتاييذها.

 استف ص اجلييدة ذاها
 مؤسسات وجمعيات حكومية وغير حكومية (قرى األطفال ،األمانة السورية للتنمية ،مسار :
 -قــرى األطفــال ( : SOSهثثي منظذثثة غثثري ح وميثثة غثثري رحبيثثة تعذثثض يف جمثثال تثثوفري اليعايثثة

اأسيية املستذية والتنذية اا تذاعية ،أست هريمثا مجثايني قييثة اأطوثال اأوىل عثام ،7141

وتعهد وساعدة اأطوال احملتا الثذي) فاثدوا بيثوهه وعثا هه
يف مدينة أمست يف النذساّ ،
متتي ثة ارثي العامليثثة الثامتيثة .تاثوم مجعيثثة قثي اأطوثثال  SOSالعيبيثة السثثورية علث مسثثاعدة
اأطوثثال اأيتثثام واحملثثيوم مثث) اليعايثثة اأس ثيية مثث) خ ث ل إمتشثثاض أسثثية بديلثثة تعفثثيهه اأمثثا
وار ث واريثثاة ال يميثثة وتا ثثوم اجلذعيثثة عل ث اح ث ام اأري ثثا والثاافثثاذ املختلوثثة ،وتعذثثض يف
اجملتذع ثثاذ ال ثثح م ثث) املذ ث) أ تس ثثهه مهذته ثثا يف تنذيته ثثا وتفوره ثثا ا تذاعي ا وق ثثد ص ثثارقت
اجلذعيثثة علث اتواقيثثة اأمثثه املتحثثدة راثثو الفوثثض والثثح تعذثثض علث تعزيزهثثا والثثدعوة لتفبياهثثا
مث) خث ل مشثثاريعها يف سثثورية.تضسسثثت مجعيثة قثثي اأطوثثال  SOSالعيبيثثة السثثورية يف عثثام
 ،7115بيعايثثة كيمي ثثة م ثث) ال ثثي يت الياح ثثض ح ثافا اأس ثثد واجلذعي ثثة مس ث لة يف وزارة الش ثثتو
اا تذاعي ث ثة والعذ ث ثثض ب ث ثثيقه  7222وق ث ثثد م افتت ث ثثا أول قيي ث ثثة يف س ث ثثورية يف ع ث ثثام  7117يف
رمشط ،ومنثذ ذلث الوقثت واجلذعيثة تعذثض علث تثوفري اليعايثة اأسثيية الفويلثة اأمثد لألطوثال
اأيتام واحمليوم م) اليعاية اأسيية وقد تبنت اجلذعية شعارها "لنذن بيتا رافئثا ل ثض طوثض"

لت و مجعية را دة يف توفري اليعاية اأسيية لألطوال يف سورية والعامل ،و تنتشثي يف  733بلثدا
حول العامل.
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 األمانـ ـة الس ــورية للتنمي ــة :ه ثثي متسس ثثة غ ثثري ح ومي ثثة وغ ثثري رحبي ثثة أمتش ثثئت يف س ثثورية ع ثثام ،2221ي ثثدل ا ث ث الن ثثاو علث ث اخ ثثت ل مش ثثاريه م ثث) تضري ثثة روره ثثه ال ام ثثض يف بن ثثاض
جم ثثتذعهه واإلس ثثهام يف تشث ث يل  ،أ مس ثثتابض س ثثورية يعتذ ثثد علث ث ش ثثعبها وتس ثثع اأمامت ثثة
اهثثدة إىل تش ث ي اأف ثيار واجملتذعثثاذ علث املشثثاركة بش ث ض إجيثثا يف التغيثثري تثيأو السثثيّدة
أمساض اأسد املتسسة لضذا يايط أهدال التنذية اا تذاعيثة وثا يتذاشث مث اليؤيثة الوطنيثة
للتغيري والتنذية اا تذاعي .
 مسار :يادم مسار بيمتاجما وطنيا شام ا للتعليه مو ث للشثبا السثورح مث) عذثي  5إىل 27عثام ،وهثو مشثيوص غثري رحبيثثة يعتذثد تانيثاذ الثتعله غثري النظثثامي إل ثام الشثبا يف كافثة أ ثثاض
سورية ،وإشياكهه يف الاضايا الح هذهه يعذثض مسثار كضحثد مشثاري اأمامتثة السثورية للتنذيثة
وهثثي منظذثثة غثثري رحبيثثة أسسثثتها السثثيدة أمسثثاض اأسثثد وتعذثثض علث ي يثثة حمثثاور ر يسثثية وهثثي:
التعله ،وتنذية الييف ،وحمور الثاافة وال ال
ج .فئة الموضوع:
وهي أمتواص قضايا الفوولة الح تناولتها الصحف قيد الدراسة يف الو ة احملدرة:
 القضايا الصحية:
تناولثت اجلامتث الصثثحي يف حيثاة اأطوثثال مث) تثوفي اأرويثثة والعنايثة الفبيثثة ال زمثة لألطوثثال،
وخصوصا يف ظض اأزمة السورية
 القضايا االجتماعية والتربوية:

تناولثثت جمذوع ث مثث) املوا ثثي منهثثا حاثثو اأطوثثال املعثثاق أو ذوح ااحتيا ثثاذ اخلاصثثة،
التسثثي املدرسثثي ،التشثثير وعذالثثة اأطوثثال ،العنثثف املو ث ثثد اأطوثثال ،حثثط اأطوثثال يف وق ثثت
الويا ومزاولت األعا والثاافة ،ااستغ ل اجلنسي
 القضايا التعليمية:
كثثض مثثا ف ث اجلامت ث التعليذثثي لألطوثثال بتثثوفري اخلثثدماذ املدرسثثية مثث) كت ث ومسثثتلزماذ،
وت ثوافي املثثدارو وخصوص ث ا بعثثد أ م اسثثتهدال ال ثثثري مثث) املثثدارو أو حثثىت علهثثا م ث لألسثثي
امله ية ،وغريها م) املو وعاذ التعليذية
إعداد :حال زوبته
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 القضايا األمنية:
متعث ثثين يف هث ثثذه الدراسث ثثة بالاضث ثثايا اأمنيث ثثة املو ث ثثوعاذ املتعلاث ثثة (بضث ثثحايا الت نيث ثثد  ،إش ث ثيال
اجملذوعثثاذ املسثثلحة لألطوثثال ،اأطوثثال ال ئثثو  ،إعثثارة تضهيثثض أطوثثال الضثثحايا ،محايثثة اأطوثثال
املت ثثضييي) م ثث) النزاع ثثاذ املس ثثلحة ،خف ثثف اأطو ثثال بفييا ثثة غ ثثري مش ثثيوع وت ثثيحيلهه خ ثثارج ال ثثب ر،
استهدال اأطوال م) قبض اجلذاعاذ املسلحة
 القضايا االقتصادية:
ومشلثثت كثثض مال ث ع قثثة بااقتصثثار س ثواضا أكثثا أسثثعار املسثثتلزماذ املدرسثثية ،أو أسثثعار امل ثوار
الغذا يثثة ومتاصثثها ،يي ث امليافثثط املدرسثثية أو كثثض مثثا ف ث اأطوثثال مثث) مت ثوار أو غريهثثا ،املخالوثثاذ
التذوينية وا يتعلط بس مة وصحة الفوض
ح .فئة النمط الصحفي:
وتسثتخدم هثذه الوئثثة للتويقثة بث اأشث ال املختلوثة الثح تتخثثذها املثارة اإلع ميثة يف الوسثثا ض
املختلوة وقسذت اأ اط كالتار:
 مقال رأي:
هو اأراة الصحوية الح "تع بش ض غري مباشي ع) سياسة الصحيوة وعث) هراض بعث كتايثا
يف اأحثثدال اليوميثثة اجلاريثثة ويف الاضثثايا الثثح تشثثغض الثيأح العثثام احمللثثي أو الثثدور ،وعثث) طييثثط شثثي
اأح ثثدال والتعلي ثثط عليه ثثا وكش ثثف خلوياه ثثا ورااه ثثا وه ثثو ما ثثال يع ث ع ثث) هراض أح ثثد ال ت ثثا أو
املو يي) م) مجهور الصحيوة" (الوار242 ،2226 ،
 تحقي صحفي:
يا ثثوم التحاي ثثط الص ثثحوي عل ث "خ ث أو ف ثثية أو مش ث لة أو قض ثثية ،يلتافه ثثا الص ثثحوي م ثث)
اجملتذث الثثذح يعثثيو فيث  ،مث ياثثوم جبذ ث مثثارة املو ثثوص و ثا يتضثثذن مثث) بيامتثثاذ أو معلومثثاذ أو هراض
تتعلثثط باملو ثثوص ،مث يثزاوج بينهثثا للوصثثول إىل ارثثض الثثذح يثياه صثثارا لعث ج املشث لة أو الاضثثية الثثح
يفيحها التحايط الصحوي" (ابياهيه727 ،2222 ،

إعداد :حال زوبته
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 حديث صحفي:
وهثثو "فثث) التحثثاور أو االتاثثاض وصثثدر مثث) املصثثارر يثثدل ارصثثول عل ث معلومثثاذ ديثثدة
حول واقع معين أو يدل معيفة و هاذ النظي أو اآلراض حثول هثذه الواقعثة ،أو يثدل إلاثاض الضثوض
عل شخصية معين " (إبياهيه56 ،2222 ،
وقد ي و اردي م شخ

أو أكثي ،وقد جييي حماور أو أكثي

 خبر صحفي:
هثثو اأخبثثار املو ثثوعي عثث) حثثدل ه

ظث باهتذثثام عثثام ،وذلث يف إطثثار وصثثياغة حمثثدرة

وه ثثو "تايي ثثي ع ثث) أح ح ثثدل أو حال ثثة دي ثثدة أو أمتب ثثاض أو معلوم ثثاذ دي ثثدة أو أش ثثياض غ ثثري معيوف ث
بالنسبة للناو ،ويضيف إىل معلومثاهه معلومثاذ ديثدة اثت مصثاحل أكث عثدر مث) الاثياض" (الوثار،
756 ،2226
 قصة خبرية:
هي عبثارة عث) "تاثاريي همتيثة لألحثدال املهذثة ،يتثوح علث تواصثيض اخلث و وامتبث وجتيث عث)
التسثثاؤاذ الي يسثثية ،وذل ث يف و مثث) فا ثيت  ،وهثثي قال ث فثثين لصثثياغة اخل ث  ،مثثثض قال ث السثثير أو
قالث ث ار ثثدي املنا ثثول ،متبعث ث ا شث ث ض ا ثثيم املال ثثو ب ثثض ت ثثضا الو ثثية الي يس ثثية يف املادم ثثة مث ت ثثضا
التواصيض يف اجلسه" (ربي 11 ،2225 ،
 صور صحيفة:
وهثثي الصثثورة الثثح "تناثثض واق ث ارثثدل املتعلثثط بارثثدل متوس ث  ،أح وضثثذو ارثثدل" (الوثثار،
277 ،2226
وتعين الصورة الووتوغيافية ،وقد ت و ميفاة م ط م تو أو ت و وحدها للتعبري ع) املو وص
 اإلعالن:
ويعيل عل أمت "متشثاط اتصثار مثدفوص الثثذ) يهثدل اإلعث م عث) سثلع أو ف ثية أو خدمثة،
وال ويج ا ع وسا ض ااتصال اجلذاهريح" (املوس 711 ،2223 ،
إعداد :حال زوبته
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خ .فئة االستماالت اإلقناعية المستخدمة:
تو د أمتواص أساسية م) ااستذااذ املستخدمة يف اليسالة اإلقناعية ،وهي:
ااستذااذ العاطوية ،ااستذااذ العا متية
 االستماالت العاطفية:
تسثثتهدل التثثضيري يف و ثثدا املتلاثثي وإمتوعاات ث وإيثثارة حا ات ث النوسثثية واا تذاعيثثة وةاطبثثة
حواس وا اط أهدال الاا ه بااتصال ،وتعتذد ااستذااذ العاطوية عل :
 -7استخدام الشعاراذ واليموز والح تعتذد عل خاصية التبسيط لعذلية التو ري
 -2اسثثتخدام اأسثثالي اللغويثثة مثثثض التشثثبي وااسثثتعارة وال نايثثة ،وكثثض اأسثثالي الب غيثثة الثثح مثث)
شضهنا تايي ملعىن وجتسيد و هة متظي الاا ه بااتصال
 -3رااذ األوثثاظ :وه ثثي مثث) أس ثثالي يييثثف املع ثثىن اعتذثثارا عل ث األوثثاظ املس ثثتخدمة ،ومي ثث)
تفبيط ذل باستخدام كلذة أو صوة أو فعض ،ت و حمذلة وشاعي معينة
 -4صثن أفعثثال التوضثثيض :وذلث اسثثتخدامها ل ثثي ف ثثية معينثثة أو موهثثوم مثثا ،رو التثثدليض علث
هذا ال ي
 -5ااستشهار وصارر :وهي تستغض يف ذلث حث التشثب وث) هثو أكثثي شثهية أو أعلث سثلفة ،أو
م) ظ وصداقية عالية م) امت املتلاي
 -6عيأل اليأح عل أمت حاياة :وذلث علث الثيغه مث) عثدم اإلمتوثا واإلمجثاص عليهثا ،مثثض عبثاراذ
«ا ش أمت » أو «يف اراياة»
 -1معا التوكيد :وهي األواظ والعباراذ الح تستخدم لتشيد املعىن مثض :جمدرا ،باوة ،بشدة
 -1اسثثتخدام غييثثزة الافيث  :وياصثثد يثثا اسثثتغ ل الضثثغط الثثذح جيعلنثثا متتوافثثط مث اجلذاعثثة املي عيثثة
الح متنتذي إليها
 االستماالت العقالنية:
تسثثتخدم املنفثثط ملخاطبثثة عاثثض املتلاثثي وتاثثدمي ار ثثج والش ثواهد وتونيثثد اآلارض املضثثارة بعثثد
مناقشتها وإظهار وامتبها املختلوة ،ويستخدم يف ذل :
إعداد :حال زوبته
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 -7ااستشهار باملعلوماذ واأحدال الواقعية
 -2تادمي اأرقام واإلحصاضاذ
 -3بناض النتا ج عل مادماذ
 -4تونيد و هة النظي اأخي
 -4أسلوب الدارسة:

اسثثتخدمت الباحثثثة املثثنهج الوصثثوي التحليلثثي ،الثثذح ثثاول وصثثف وتايثثيه "واقــع الطفولــة ل ــدى
الصحف السورية" م) خ ل رراسة تفبياية عل الصحف السورية الث ل (تشيي) ،البع  ،الثورة
استخدمت الباحثة مصدري) أساسي للذعلوماذ:
 7المصادر الثانوية :حي اجتهت الباحثة يف معاجلة اإلطار النظثيح للبحث عث) مصثارر البيامتثاذ
الثامتوي ثثة ال ثثح تتذث ثثض يف ال تث ث وامليا ث ث العيبي ثثة واأ نبي ثثة ذاذ الع ق ثثة ،وال ثثدورياذ واملا ثثااذ
والتا ثثاريي ،واأحب ثثال والدراس ثثاذ الس ثثاباة ال ثثح تناول ثثت مو ثثوص الدارس ثثة ،والبح ث واملفالع ثثة يف
مواق اإلمت متت املختلوة
 2المصــادر األوليــة :ملعاجلثثة اجلوامت ث التحليليثثة ملو ثثوص البح ث جلثثضذ الباحثثثة إىل مج ث البيامتثثاذ
اأولية م) خ ل أعدار الصحف املنشورة خ ل ف ة الدراسة ملدة عام 2273
 -5ريقة الدراسة:

اس ثثتخدمت يف الدراس ثثة طييا ثثة يلي ثثض املض ثثذو وه ثثي طييا ثثة تعتذ ثثد علث ث يوي ثثض الظث ثواهي إىل
معفياذ علذية ،وقد أعف مسثري حسث تعييوثا شثام ا لتحليثض املضثذو  :بضمتث أسثلو أو أراة للبحث
العلذثي ،مي ثث) أ يسثثتخدمها البثثاحثو يف جمثثااذ متنوعثة ،وخاصثثة يف جمثثال اإلعث م ،لوصثثف احملتثثو
الظثثاهي واملضثثذو الص ثيي للذثثارة اإلع ميثثة امل ثيار يليلهثثا مثث) حي ث الش ث ض واملضثثذو  ،عل ث أ تثثته
عذلي ثثة التحلي ثثض وف ثثط أس ثثت منه ي ثثة ومع ثثايري مو ثثوعية وأ يس ثثتند الباح ث يف عذلي ثثة مج ث البيامت ثثاذ
وتبويبها ويليلها عل اأسلو ال ذي بصوة أساسية (حس 22 ،7113 ،
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 -6جمتمع الدراسة وعينتها:

يت ثثو جمتذث ث الدراس ثثة م ثث) مجيث ث املث ثوار الص ثثحوية املنش ثثورة يف الص ثثحف ال ثثث ل (تش ث ثيي)،
البع ث  ،الثثثورة الثثح تناولثثت قضثثايا الفوولثثة ،وقثثد م أخثثذ امل ثوار الصثثحوية املنشثثورة يف عينثثة الدراسثثة
بش ض ماصور للتضكد م) رور الصحف اليومية اليمسية يف ااهتذام باضايا الفوولثة ويف إلاثاض الضثوض
عل هذه الاضايا م) حاو ومش

الفوض والفوولة

ذ ابد م) معاجلتها

عينة الدراسة :الصحف السورية اليمسية (تشيي) ،الثورة ،البعث

خث ل عثام  2273حيث م تنثاول

كض املوار املنشورة الح تناولت قضايا الفوولة يف هذا العام
ثانياً :الدراسة التحليلية اإلحصائية للقضايا املطروحة:
 -1متغريات الدراسة:
جدول ( )3عرض متغي ارت الدراسة

حمور (متوص الاضية

حمور ااستذااذ اإلقناعية

قضايا مباشية

عا متية

قضايا غري مباشية

عاطوية
غري مب

الاضايا السلبية
الاضايا اإلجيابية
حمور ( طيياة العيأل

حمور (املنفاة اجلغيافية

صوحة كاملة

العاصذة

متصف صوحة

حمافظاذ

رب صوحة

عيبية

خ عيي

عاملية

أكثي م) خ

غري مب

حمور (املو وعاذ اأمنية املتعلاة باضايا الفوولة

حمور (النذط الصحوي

( حايا الت نيد إشيال اجملذوعاذ املسلحة لألطوال

ماال راح

اأطوال ال
إعداد :حال زوبته
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إعارة تضهيض اأطوال الضحايا

حدي صحوي

محاية اأطوال املتضييي) م) النزاعاذ املسلحة

خ صحوي

خفف اأطوال بفيياة غري مشيوع إىل خارج الب ر

قصة خ ية

استهدال اأطوال م) قبض اجلذاعاذ اإلرهابية

صورة

حمور (املصدر لتزويد الصحيوة باملعلوماذ

حمور املو وعاذ الح تتعلط بالاضايا ال بوية للفوض

وزاراذ الدولة

حاو اأطوال املعاق (ذوح ااحتيا اذ اخلاصة

هيئة شتو ااسية

التسي املدرسي
التشير وعذالة اأطوال

منظذاذ الدول (يومتسيف  -الصحة العاملية

العنف املو

استف ص اجلييدة ذاها

د اأطوال

متسساذ ومجعياذ (ح ومية وغري ح ومية

حط الفوض يف وقت الويا ومزاولة األعا والثاافة

غري مب

ااستغ ل اجلنسي لألطوال
موا ي ا ع قة ا بالاضايا اا تذاعية وال بوية

حمور املو وعاذ الح تتعلط بالاضايا ااقتصارية للفوض
أسعار املوار الغذا ية
متا

أسعار املستلزماذ املدرسية
متا

املوار الغذا ية للفوض

املستلزماذ املدرسية

املخالواذ التذوينية املتعلاة بضغذية اأطوال

يي امليفااذ م) مدارو ومتوار ةصصة لألطوال

موا ي خارج اإلطار ااقتصارح

ااهتذاماذ الصحية باأطوال

حمور قضايا الفوولة ك ض
قضايا صحية

قضايا ذاذ طاب متوسي

قضايا تعليذية وتيبوية

قضايا ا تذاعية

قضايا سياسية

قضايا ريا ية

قضايا فنية وأربية

قضايا اقتصارية

إعداد :حال زوبته
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 -2فرضيات الدراسة:

 7يو د فيو ذاذ رالة إحصا ية ب الاضايا الح

الفوولة باخت ل الصحف املدروسة

 2يو د فيو ذاذ رالة معنوية يف طي الاضايا املباشية وغري املباشية تبع ا للصحف السورية املدروسة
 3يو د فيو ذاذ رالة إحصا ية ب متغرياذ الاضايا السلبية واإلجيابية خث ل فث ة الدراسثة تبعثا
للصحف املدروسة
 4يو ثثد ف ثثيو ذاذ رال ثثة معنوي ثثة فيذ ثثا ف ث
باخت ل الصحف السورية قيد الدراسة

قض ثثايا الفوول ثثة وف ثثط املس ثثاحة املخصص ثثة لإلع ث

 5يو ثثد فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة يف طثثي الاضثثايا املتعلاثثة ااسثثتذااذ اإلقناعيثثة املسثثتخدمة يف
الفوض يف الصحف السورية اليومية (تشيي) ،البع  ،الثورة
اإلع ع) الاضايا الح
 6يو ثثد فثثيو ذاذ رالثثة إحصثثا ية وو ثثور فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة لثثورور املنفاثثة اجلغيافيثثة تبع ث ا
للصحيوة وخاصة يف العاصذة والعاملية والعيبية
 1يو ثثد ف ثثيو ذاذ رال ثثة معنوي ثثة فيذ ثثا ف ث

قض ثثايا الفوول ثثة وال ثثنذط املس ثثتخدم (ما ثثال رأح ،ياي ثثط

صحوي ،حدي صحوي ،خ صحوي ،قصة خ ية ،صورة يف الصحف السورية قيد الدراسة
 1يو د فيو ذاذ رالة معنوية لاضايا الفوولة حس اجلهة الداعذة لإلع
للصحف (الثورة ،تشيي) ،البع

أو املعلنة عنث تبعثا

 1يو ثثد فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة راثثو الفوثثض والاضثثايا اأمنيثثة املفيوحثثة تبعث ا للصثثحف اليوميثثة
(الثورة ،تشيي) ،البع

 72يو ثد فثثيو ذاذ رالثة إحصثثا ية للاضثايا ااقتصثثارية ذاذ الفثاب الصثثحي ،ااقتصثثارية ذاذ
الفاب ال بوح املفيوحة يف الصحف السورية املدروسة
 77يو د فيو ذاذ رالة إحصا ية للاضثايا املتعلاثة حباثو الفوثض والاضثايا اا تذاعيثة وال بويثة
تبعا للصحف (الثورة ،تشيي) ،البع
 72يو ثثد فثثيو ذاذ رالثثة إحصثثا ية يف طثثي الاضثثايا (الصثثحية ،التعليذيثثة وال بويثثة ،السياسثثية،
الونية واأربية ،ذاذ طاب متوسي ،ا تذاعية ،ريا ية ،اقتصارية تبع ا للشهي
إعداد :حال زوبته
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 -3األساليب اإلحصائية املستخدمة:

لتحاي ثثط أه ثثدال الدراس ثثة ويلي ثثض البيامت ثثاذ ال ثثح م جتذيعه ثثا ،م اس ثثتخدام العدي ثثد م ثث) اأس ثثالي
اإلحصثثا ية املناسثثبة باسثثتخدام ارثثزم اإلحصثثا ية للعلثثوم اا تذاعي ثة
 Science SPSSوفيذا يلي جمذوعة م) اأسالي اإلحصا ية املستخدمة يف يليض البيامتاذ:

Statistical Package for Social

 7م حسا الت ياراذ والنس املئوية واملتوسفاذ اا يال املعيارح للتعيل عل متغرياذ الدراسة
 2اختبار  tملتوسط عينة واحدة

One sample T test

 3اختبار  tللعينة املزرو ة  Independent T testملعيفة الوي ب متوسط جمذوعت مستالت
 4اختب ثثار  tالتب ثثاي)  ANOVA One wayملعيف ثثة الو ثثيو بث ث متغث ثرياذ الدراس ثثة والص ثثحف
الث ل إليباذ أو متوي الوي ياذ املتعلاة بالدراسة
 5اختبار Scehffeشيوية لتحديد هة الويو
 -4الدراسة التحليلية:

بل ثثغ ع ثثدر قض ثثايا الفوول ثثة املفيوح ث يف الص ثثحف مو ث الدراس ثثة (  72764موزع ثثة عل ث
الصحف الث ل بنس مبينة يف اجلدول التار:
جدول ( )4نسب توزع عرض موضوعات الطفولة في الصحف الثالث خالل عام 2113

متسبة املوا ي املدروسة خ ل ف ة الدراسة

البعث

تشرين

الثور

24.03%

35.71%

40.26%

مثث) خ ث ل اجلثثدول السثثابط يتبث لنثثا أ النسثثبة اأعلث الثثح متاقشثثت موا ثثي الفوولثثة خ ث ل
ف ة الدراسة هثي يف صثحيوة الثثورة  ،% 42626فاثد احتلثت امليتبث اأوىل حيث كامتثت صث يف
صثوحاها مسثاحاذ أكثثي ملناقشثة ومتشثي قضثايا وموا ثي تتعلثط بالفوولثة ،أمثا تشثيي) فحااثت متسثبة
 % 35617واحتلت امليتب الثامتيثة علث الثيغه مث) أهنثا كامتثت صث صثوحة كاملثة تتعلثط بالفوولثة
مثث) فنثثو والعثثا ومسثثابااذ ،أمثثا البعث الثثح قلذثثا ركثثزذ علث قضثثايا الفوولثثة احتلثثت امليتبثثة الثالثثثة
بنسبة % 24623

إعداد :حال زوبته
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احملور األول :نسب توزع القضايا حسب ورودها يف الصحف الثالث:

املو ثوعاذ كامتثت ثا اأولويثة يف

عند يليثض املوا ثي املتعلاثة بالفوثض و ثدمتا أ هنثال بعث

خفثثط هثثذه الصثثحف عل ث حسثثا املوا ثثي اأخثثي  ،حيث م ال كيثثز عل ث موا ثثي بش ث ض أك ث
مث ثثض الاض ثثايا التعليذي ثثة ال بوي ثثة ال ثثح حاا ثثت أعل ث ث متس ثثبة ت ث ثيار  21625ب ث ث الاض ثثايا املفيوح ثثة
بالصحف بينذا س لت الاضايا الييا ية الت يار اأقض بنسبة  4613ب الاضايا الفيوحة
اجلدول رقه ( 5يب ت يار املو ثوعاذ املفيوحثة يف هثذه الصثحف ومتسثبة كثض منهثا بالنسثبة
للاضايا ك ض
جدول ( )5يبين نسب توزع القضايا كما وردت في الصحف الثالث

الصحيفة

تشرين

البعث

المجموع

الثور

التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض

قضايا صحية

65

28%

70

30%

99

42%

234

16.87%

قضايا تعليذية وتيبوية

72

19%

137

36%

169

45%

378

27.25%

قضايا أمنية

28

24%

27

23%

62

53%

117

8.43%

قضايا فنية وأربية

30

17%

82

46%

66

37%

178

12.83%

قضايا ذاذ طاب متوسي

8

9%

28

33%

49

58%

85

6.12%

قضايا ا تذاعية

42

18%

92

39%

103

43%

237

17.08%

قضايا ريا ية

38

57%

20

30%

9

13%

67

4.83%

قضايا اقتصارية

25

27%

44

48%

22

24%

91

6.56%

مثث) اجلثثدول السثثابط يتبث لنثثا أ الاضثثايا التعليذيثثة كامتثثت اأكثثثي عي ثا يف الصثثحف الثثث ل
حيث ث أت ثثت ص ثثحيوة الث ثثورة بامليتب ثثة اأوىل بنس ثثبة ( %45بعي ثثها للذو ثثوعاذ املتعلا ثثة بالاض ثثية
التعليذيثثة لثثد اأطوثثال ،تليهثثا يف امليتبثثة الثامتيثثة صثثحيوة تشثيي) بنسثثبة ( ، %36أمثثا صثثحيوة البعث
فاد احتلت امليتبة اأخرية بنسبة ( ، %71لاد حاات الاضايا التعليذية النسثبة اأكث بث الاضثايا
املدروس ثثة وذلث ث لتع ثثدر املو ثثوعاذ التعليذ ثثة املفيوح ثثة يف الص ثثحف ال ثثث ل؛ كذو ثثوعاذ تتعل ثثط
بافتتا املدارو ورياأل اأطوال والدوراذ التعليذية ومسابااذ الف املتذيزي) وما إىل هنال مث)
املو ثثوعاذ التعليذيثثة ،وأ الصثثحف بشث ض عثثام يف بعث اأشثثهي كضشثثهي افتتثثا املثثدارو وأوقثثاذ
إعداد :حال زوبته
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اامتحامتاذ العامة تور اهتذاما يذا اجلامت  ،كض ما سبط عض هثذه الاضثية تتبثوأ ميتبثة الصثدارة يف
الصحف املدروسة ش ض رقه (7
أمثا الاضثايا اا تذاعيثة فاثد احتلثت امليتبثثة الثامتيثة بث الاضثايا ك ثض ،كامتثثت الثثورة يف مادمثثة
الصحف يف عي ها للاضايا اا تذاعية بنسبة  ،%43تليها تشثيي) بنسثبة  ،%31ومث) مث صثحيوة
البع ث بنس ثثبة  %71وتوزع ثثت املوا ثثي اا تذاعي ثة كالت ثثار :حا ثثو اأطو ثثال ذوح ااحتيا ثثاذ
اخلاصثثة ،التسثثي املدرسثثي ،التشثثير وعذالثثة اأطوثثال ،العنثثف املو ث ثثد اأطوثثال ،حثثط الفوثثض يف
مزاولة األعا والثاافة ،ااسثتغ ل اجلنسثي لألطوثال وسثول متتفثي إىل ارثدي بشث ض أعذثط يف
داول ةصصة أخي مبينة بالش ض رقه (7
أمثثا الاضثثية الثثح احتلثثت امليتبثثة الثالثثثة يف الصثثحف فاثثد كامتثثت لصثثاحل الاضثثايا الصثثحية حيث
كامت ثثت امليتب ثثة ااوىل لص ثثحيوة الث ثثورة بنس ثثبة  ،%42و %32لص ثثحيوة تش ث ثيي) ،و %21لص ثثحيوة
البع تعدرذ مو وعاذ الصحة املفيوحثة يف الصثحف ،حيث كامتثت تتعلثط باإلع متثاذ للحذلثة
ثثد شثثلض اأطوثثال واأم ثياأل السثثارية واملعديثثة عنثثد اأطوثثال واأوبئثثة الثثح كامتثثت تصثثي اأطوثثال
بش ض أكثي م) غريهه متتي ة تدهور اأو اص الصحية امتع اسا لإلرهثا املو ث ثد سثورية ،حيث
م اسثثتهدال ال تثثري مثث) املعامثثض ومصثامت اأرويثثة باإل ثثافة لصثثعوبة الوصثثول إىل املنثثاطط السثثاخنة يف
البلد مبينة بالش ض رقه (7
احتل ثثت املوا ثثي الوني ثثة واأربي ثثة امليتب ثثة اليابع ثثة ب ث ث املوا ثثي املفيوح ثثة فيذ ثثا ف ث ث الفو ثثض
كاإلع متثثاذ عثث) مسثثابااذ وزارة الثاافثثة للونثثو ومعثثارأل اأطوثثال والصثثوحاذ ال املثثة املخصصثثة
ملسابااذ اأطوال الونية ،كامتت امليتبة اأوىل ب الصثحف لصثحيوة تشثيي) بنسثبة  ،%46و%31
لصحيوة الثورة ،أما صحيوة البع ف امتت متسبتها  %71فاط مبينة يف الش ض (7
أما بالنسبة للذيتبة اخلامسة فاد كامتت للاضايا اأمنية وس مة اأطوثال الثح أولثت موا ثيعها
ااهتذثثام بواقث الفوولثثة يف ظثثض هثثذه اأو ثثاص السياسثثية الياهنثثة للثثب ر كاسثثتهدال اأطوثثال مثث) قبثثض
اجملذوعثثاذ اإلرهابيثثة ،خفثثف اأطوثثال بفيياثثة غثثري مشثثيوع إىل خثثارج الثثب ر ،اأطوثثال ال ئثثو ،
إشث ثيال اجملذوع ثثاذ املس ثثلحة لألطو ثثال ،كامت ثثت ص ثثحيوة الث ثثورة ه ثثي املتص ثثدرة ثثذه املوا ثثي بنس ثثبة
 ،%53تلتها البع بنسبة  ،%24وم) مث تشيي) بنسبة  %23مبينة يف الش ض (7
إعداد :حال زوبته
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اضذ الاضايا ااقتصارية يف امليتبة السارسة م) بث الاضثايا املفيوحثة كاإلع متثاذ الثح تفثي
مش ث ذ اقتصثثارية كضسثثعار املسثثتلزماذ املدرسثثية وأسثثعار امل ثوار الغذا يثثة ،ومتا ث هثثذه املسثثتلزماذ،
يي امليافط العامة مث) مثدارو ومتثوارح اأطوثال ،واملخالوثاذ التذوينيثة املتعلاثة بضغذيثةاأطوال كامتت
النسبة اأعل لصحيوة تشيي) بنسبة  ،%41و %21لصحيوة البع  ،أما امليتبة الثالثة ف امتت لصاحل
صحيوة الثورة بنسبة  %24مبينة يف الش ض (7
احتل ثثت املو ثثوعاذ النوس ثثية امليتب ثثة الس ثثابعة م ثث) بث ث املو ثثوعاذ كإعث ثارة تضهي ثثض اأطو ثثال
املتضثثيري) مثث) اأو ثثاص السياسثثية يف الثثب ر ،املش ث ذ النوسثثية الثثح تصثثي اأطوثثال ال ئ ث يف
املخيذثثاذ واملشث ذ الناجتثثة عثث) فاثثدا اأطوثثال لثثذويهه وأسثثيهه وتشثثيرهه يف ةيذثثاذ توتاثثي إىل
أبسثثط سثثبض الصثثحة واأمثثا  ،وكثثض مثثا إىل هنال ث مث) املو ثثوعاذ الثثح تثثتيي يف متوسثثياذ اأطوثثال،
كامت ثثت متس ثثبة  %51لص ثثاحل ص ثثحيوة الث ثثورة ،مث ص ثثحيوة تشث ثيي) بنس ثثبة  ،%33أخث ثريا  %1لص ثثاحل
صحيوة البع

مبينة يف الش ض (7

أتت املوا ي الييا ية يف امليتبة اأخرية مثاب املو ثوعاذ املفيوحثة ،حااثت صثحيوة البعث
امليتبثثة اأوىل بنسثثبة  ،%51وامليتبثثة الثامتيثثة لصثثحيوة تشثيي) بنسثثبة  ،%32أمثثا النسثثبة اأقثثض ف امتثثت
لصاحل صحيوة الثورة بنسبة  %73مبينة في الشكل (. 1
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الشكل ( )1نسب توزيع القضايا كما وردت في الصحف الثالث

بااعتذار عل ماسبط ررسنا الوي ية اأوىل م) في ياذ حبثنا
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 الفرضية األولى:
يوجــد فــروا ذات داللــة إحصــائية بــين القضــايا التــي تخــص الطفولــة بــاختال الصــحف
المدروسة.
لدراسثثة هثثذه الوي ثثية ا ثت رراسثثة تثثوزص الت ثياراذ ومتس ث ياثثط الاضثثايا الثثح ث الفوولثثة
(الصثثحية ،التعليذيثثة وال بويثثة ،اأمنيثثة ،الونيثثة واأربيثثة ،الاضثثايا ذاذ الفثثاب النوسثثي ،اا تذاعي ثة،
الييا ية ،ااقتصارية يف الصحف السورية وفط مايلي:
 -7الاضايا الصحية:
وثثا فث الاضثثايا الصثثحية فاثثد كامتثثت النسثثبة اأعلث يف عي ثثها لصثثاحل صثثحيوة الثثثورة حيث
بلغت عدر ارااذ الصحية املفيوحة  65حالثة بنسثبة  ،%35617بينذثا كامتثت النسثبة يف صثحيوة
تشيي)  %32642ولصحيوة البع  %37611كذا يف اجلدول رقه (6
تعثثد هثثذه النتي ثثة طبيعيثثة متظثيا أ صثثحيوة الثثثورة هثثي الصثثحيوة اأعلث متسثثبة بث الصثثحف الثثث ل
يف عي ها لاضايا الفوولة بش ض عام وكا لديها ااهتذام اأك باضايا الفوولة يف معظه أمتواعها
 -2الاضايا التعليذية ال بوية:
كا ت ثيار الاضثايا التعليذيثة وال بويثة يف صثحيوة الثثورة  721مثياذ بنسثبة  ،%47641ويف
صثثحيوة تش ثيي) بلغثثت النسثثبة  %34611بت ثيار  12مثثية ،بينذثثا يف صثثحيوة البع ث يااثثت متسثثبة
 %23664بت يار  67مية فاط اجلدول رقه (6
 -3الاضايا اأمنية الح

الفوض:

حاات صحيوة الثورة أيضا امليتبة اأوىل بت يار بلغ  52مية و بنسثبة بلغثت  ،%4165تليهثا

ص ثثحيوة البعث ث  21م ثثية بنس ثثبة  ،%26613وأخث ثريا حل ثثت ص ثثحيوة تشث ثيي) بنس ثثبة  %23616و
بت يار  24مية اجلدول رقه (3
 -4الاضايا الونية واأربية:
حااثثت صثثحيوة تش ثيي) امليتب ث اأوىل يف تغفيتهثثا ثثذه الاضثثايا بنسثثبة  ،%41تلتهثثا صثثحيوة
الثورة بنسبة  ،%34661وأخريا صحيوة البع بنسبة  %71633اجلدول رقه (6
إعداد :حال زوبته
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 -5الاضايا ذاذ الفاب النوسي:
اهتذثثت ص ثثحيوة الث ثثورة بالاض ثثايا ذاذ الف ثثاب النوسثثي بش ث ض أك ث م ثث) الص ثثحف اأخ ثثي
وبنسبة بلغت  ،%51661فاثد اهتذثت وثا ثدل للفوولثة يف ظثض الو ث الثياه) واأزمثاذ النوسثية
الثثح يتعثثيأل ثثا اأطوثثال مثث) عنثثف وتشثثير وغثثريه مثث) اأمثثور الثثح تثثتيي يف متوسثثية اأطوثثال ،تليه ثثا
صحيوة تشيي) بنسبة ،%33633وم) مث صحيوة البع بنسبة  %1611اجلدول رقه (6
 -6الاضايا اا تذاعية:
تص ثثدرذ ص ثثحيوة الث ثثورة الص ثثحف ال ثثث ل باهتذامه ثثا يف الاض ثثايا ا تذاعي ثثة بنس ثثبة بلغ ثثت
 ،%43676تلتها صحيوة تشثيي) بنسثبة  ،%36632ومث) مث صثحيوة البعث بامليتبثة اأخثرية بنسثبة
 %22653اجلدول رقه (6
 -1الاضايا الييا ية:
حاا ثثت ص ثثحيوة البعث ث امليتب ثثة اأوىل م ثثاب الص ثثحف املدروس ثثة بنس ثثبة بلغ ثثت ،%51671
ل وهنا كامتت ص يف أ ندها صوحة كاملثة عث) الييا ثة وكثا لألطوثال متصثي كبثري منهثا ،تليهثا
صحيوة تشيي) بامليتبة الثامتية  ،%21621و أخثريا حلثت صثحيوة الثثورة بنسثبة  %72613اجلثدول

رقه (6

 -1الاضايا ااقتصارية:
كامت ثثت يف امليتبث ثة اأوىل ص ثثحيوة تشث ثيي) بنس ثثبة بلغ ثثت  ،%46631وم ثث) مث حل ثثت ص ثثحيوة
البع بنسبة  %21611وتليها أخيا صحيوة الثورة بنسبة %24664
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اختبار الوي ية اأوىل بش ض عام م إ ياض اختبار  One Way Anovaدول (: 6
جدول ( )6اختبار الفروق  Anovaبين القضايا المطروحة تبعا للصحيفة

ANOVA

مجموع درجة
المربعات الحرية

قضايا صحية

مربع
المتوسط

F

Sig.

ب اجملذوعاذ 5.823

2

2.912

.000 9.092

قضايا تعليذية وتيبوية ب اجملذوعاذ 6.639

2

3.320

.032 3.476

قضايا أمنية

ب اجملذوعاذ .757

2

.379

.143 1.984

قضايا فنية وأربية

ب اجملذوعاذ .547

2

.273

.312 1.174

قضايا ذاذ طاب متوسي ب اجملذوعاذ .024

2

.012

.868 .142

قضايا ا تذاعية

ب اجملذوعاذ 1.649

2

.825

.036 3.372

قضايا ريا ية

ب اجملذوعاذ .078

2

.039

.859 .153

قضايا اقتصارية

ب اجملذوعاذ .206

2

.103

.859 .152

م) اجلدول السابط تب و ثور فثيو ذاذ رالثة معنويثة بث الصثحف رالثة الاضثايا الصثحية
وال بوية التعليذية والاضايا اا تذاعية حي الدالة املعنوية ( sigأصغي م)

الاياسثية (sig=0.05

ومنث متابثثض الوي ثثية البديلثثة يوجــد فــروا ذات داللــة إحصــائية بــين القضــايا التــي تخــص الطفولــة
/القضايا الصحية والتربوية التعليمية والقضايا االجتماعية /باختال الصحف المدروسة.
أمثثا املتغثرياذ املتعلاثثة ( قضثثايا أمنيثثة ،فنيثثة وأربيثثة ،ذاذ طثثاب متوسثثي ،ريا ثثية ،اقتصثثارية
جنثد أ رالثثة الايثاو  F=1.98/1.174/0.142/0.153/0.152علث التتثار ومعنويثثة الدالثة ارسثثابية
أك ث م ثث) الاياس ثثية  2625إذا ال يوج ــد ف ــروا ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين القض ــايا الت ــي تخ ــص
الطفولـة (قضـايا أمنيـة ،فنيـة وأدبيـة ،ذات طــابع نفسـي ،رياضـية ،اقتصـادية بـاختال الصــحف
المدروسة.
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ولدراس ث ث ثثة اجت ث ث ثثاه الو ث ث ثثيو م ث ث ثثا ب ث ث ث الص ث ث ثثحف ال ث ث ثثث ل تبع ث ث ثا للاض ث ث ثثايا الص ث ث ثثحية ،التعليذي ث ث ثثة

وال بوي ث ث ثثة واا تذاعي ث ث ثة م إ ث ث ثياض اختب ث ث ثثار  Scheffeملعيف ث ث ثثة ه ث ث ثثة الو ث ث ثثيو وكامت ث ث ثثت النت ث ث ثثا ج وف ث ث ثثط
اجلدول (: 1
جدول ( )7يبين نتائج اختبار  Scheffeلمعرفة اتجاه الفروق
للقضايا الصحية والتعليمية والتربوية واالجتماعية

قضايا صحية قضايا تعليمية وتربوية
الصحيفة

قضايا اجتماعية

Sig =0.05

Sig =0.05

Sig =0.05

2

2

2

1

1

البعث

1.12

1.18

تشرين

1.19

1.52

الثور

1.52

Sig.

1.000 .815

.085

1

1.08
1.33

1.52
1.58

1.26

1.26

.933

.155

.705

من الجدول الساب نجد ما يلي:
فــي حال ــة القض ــايا الص ــحية :الوثثي لصثثاحل صثثحيوة الث ثثورة وتوسثثط  ،7652تليهثثا ص ثثحيوة
تشيي) ،ومتعزو ذل اهتذام صحيوة الثورة بافاص الصحة بش ض وا  ،فاد كامتثت تعثىن بثاإلع
ع) مجي الاضايا الصحية كاإلع متاذ ع) اللااحاذ د شثلض اأطوثال ،أو اإلعث عث) اأمثياأل
الس ثثارية واملعدي ثثة ال ثثح تص ثثي اأطو ثثال وخصوص ث ا يف ظ ثثض ارال ثثة الص ثثحية املت ثثدهورة لغالبي ثثة املن ثثاطط
الس ثثاخنة ،باإل ثثافة إىل أهن ثثا كامت ثثت تت ثثاب ارذل ثثة الوطني ثثة ثثد ش ثثلض اأطو ثثال يف امل ثثدارو وري ثثاأل
اأطوثثال وتشثثري إىل التاثثدم يف عذليثثة اللااحثثاذ فيم ــا يخ ــص القض ــايا التعليمي ــة والتربوي ــة :أيض ثا
كامتت صحيوة الثورة السباق يف إع متاها وتوسثط  7651مث صثحيوة تشثيي) وتوسثط  ،7652حيث
خصصت صحيوة الثثورة حيثزاكبثريا يف خففهثا لاضثايا التعلثيه وال بيثة بإع متاهثا عث) افتتثا املثدارو
وت ثثيميه امل ثثدارو وإع متاه ث ثا يف ك ثثض م ثثا ف ث ث العذلي ثثة ال بوي ثثة ك ثثض م ثث) ت ث ثضم ال ت ثثا املدرس ثثي
واملدرس للذدارو يف املناطط الساخنة
وفــي حالــة القضــايا االجتماعيـة :ف امتثثت لصثثاحل صثثحيوة تشثيي) وتوسثثط 7633يف إع متاهثا
مث صثثحيوة الثثثورة وتوسثثط  7626حيث اهتذثثت صثثحيوة تشثيي) ب ثثض مثثا فث الفوثثض كاإلع متثثاذ
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ع ثث) املش ث ث ذ اا تذاعي ث ثة الث ثثح يع ثثا منه ثثا الفو ثثض كالتشث ثثير (أطو ثثال الش ث ثوارص  ،اأطوث ثثال ذوح
ااحتيا ثثاذ اخلاصثثة ،العنثثف املو ث ثثد اأطوثثال وخصوص ث ا اأطوثثال يف املخيذثثاذ خثثارج الثثب ر،
ااس ثثتغ ل اجلنس ثثي ال ثثذح يتع ثثيأل لث ث اأطو ثثال يف ه ثثذه املخيذ ثثاذ ،حا ثثو اأطو ثثال يف األع ثثا
والثاافة ،وما إىل ذل م) املوا ي اا تذاعية الح ض الفوض يف حيات اا تذاعية
احملور الثاني :توزع القضايا املباشرة وغري املباشرة والقضايا السلبية واإلجيابية اليت ختص الطفل يف
الصحف السورية اليومية (تشرين ،البعث ،الثورة)

ات رراسثة الاضثايا املباشثية الثح كامتثت ث

الفوثض بشث ض مباشثي مثثض اإلع متثاذ الصثحية

طيح ثت موا ثثي ذاذ ع قثثة مباشثثية بالفوثثض مثثثض (اللاثثا ثثد شثثلض اأطوثثال  ،اإلع متثثاذ ذاذ
الفثثاب النوسثثي ،ذاذ الفثثاب الييا ثثي كامتثثت النسثثبة اأعل ث لثثد صثثحيوة الثثثورة بنسثثبة ،%43
تليهثثا صثثحيوة تشثيي) بنسثثبة  % 34ومثث) مث صثحيوة البعث بنسثثبة % 23
رقه 2
أمثا فيذثثا فث

ثثدول رقثثه  1وشث ض

الاضثثايا غثثري املباشثثية والثثح اهتذثت بثضمور متعلاثثة بالفوثثض ،ول ثث) لثثيت بشث ض

مباشثي مثثثض إع متثثاذ (تثثيميه املثثدارو املتضثثيرة ،تثضم وصثثول املعلذث إىل املنثاطط السثثاخنة ف امتثثت
النسبة اأعل لد صثحيوة تشثيي) بنسثبة  ،% 31مث صثحيوة الثثورة بنسثبة  ،%35وأخثريا صثحيوة
البع بنسبة  %26دول رقه  1وش ض رقه 2
لثثد رراسثثة الاضثثايا السثثلبية والثثح مشلثثت التغفيثثة اإلع ميثثة ذاذ الفثثاب السثثلع جتثثاه الفوثثض
مث ا (صور لتشير اأطوال ،استهدال اإلرهابي للذدارو ،إ ثال اأهثض أطوثا ه صثحي ا ومتوسثي ا ،

حااثثت صثثحيوة الثثثورة متسثثبة  % 31و هثثي اأعل ث  ،مث  % 33لصثثحيوة تش ثيي) ،وأخ ثريا صثثحيوة
البع  % 32دول رقه  1وش ض رقه 2

أمثثا فيذثثا ف ث الاضثثايا اإلجيابيثثة الثثح ع سثثت التغفيثثة اإلع ميثثة ذاذ الفثثاب اإلجيثثا مثثث ا
(فنث ث ثثو اأطو ث ث ثثال ،اأطوث ث ثثال املتذي ث ث ثزي) ف امتث ث ثثت النس ث ث ثثبة اأعل ث ث ث ل ث ث ثثد صث ث ثثحيوة الث ث ث ثثورة ،%47
مث ص ث ثثحيوة تش ث ثيي) بنس ث ثثبة  ،%31وأخ ث ثريا ص ث ثثحيوة البع ث ث بنس ث ثثبة  %22فا ث ثثط ث ثثدول رق ث ثثه 1
وش ض رقه 2
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جدول ( )8يبين نسب توزع عرض القضايا المباشرة وغير المباشرة والقضايا السلبية واإليجابية
التي تخص الطفل في الصحف السورية اليومية (تشرين ،البعث ،الثورة)

البعث

الصحيفة

الثور

تشرين

التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض

قضايا مباشية

146

23%

213

34%

276

43%

قضايا غري مباشية

99

26%

150

39%

134

35%

الاضايا السلبية

89

30%

98

33%

114

38%

الاضايا اإلجيابية

156

22%

265

37%

296

41%

50

45
40
35
30

25
20
15
10
5
0

الشكل ( )2نسب توزع عرض القضايا المباشرة وغير المباشرة،

والقضايا السلبية واإليجابية التي تخص الطفل في الصحف الثالث

امتف ق ثا مثث) متتثثا ج احملثثور الثثثا اثثت رراسثثة الوثثيو ب ث الصثثحف مثث) حي ث حمثثور الاضثثايا

املباشية وغري املباشية يدل رراسة الوي ية الثامتية والثالثة م) في ياذ حبثنا

إعداد :حال زوبته

111

إشراف :د .عزت شاهني

الدراسة التحليلية

الفصل الرابع

 الفرضية الثانية:
يوجد فروا ذات داللة معنوية في طـرح القضـايا المباشـر وغيـر المباشـر تبعـاً للصـحف

السورية.

م إ ثياض اختبثثار الوثثيو بث متغثرياذ الاضثثايا املباشثثية وغثثري املباشثثية خث ل ف ث ة الدراسثثة ب ث
الصحف (الثورة ،تشيي) ،البع وحصلنا عل النتا ج التالية:
جدول ( )9نسب طرح القضايا المباشرة وغير المباشرة تبعا للصحف السورية

المتوسط

االنحرا المعياري

العدد الكلي

النسبة%

البع

16.22

4.055

146

23

تشيي)

23.67

7.194

213

34

الثورة

30.67

10.677

276

43

اجملذوص

23.52

9.601

635

100

11

4.123

99

26

قضايا غري

تشيي)

16.67

8.86

150

39

مباشية

الثورة

14.89

7.044

134

35

المجموع

14.19

7.104

383

100

قضايا مباشية

البع

م) خ ل اجلدول السابط جنثد أ متسثبة عثيأل عثيأل الاضثايا املباشثية خث ل فث ة الدراسثة يف
صثثحيوة البعث هثثو  %23بينذثثا يف صثثحيوة تشثيي)  %34ويف صثثحيوة الثثثورة جنثثد  %43بينذثثا يف
الاضثايا غثثري املباشثية جنثثد أ متسثبة عي ثثها يف صثثحيوة البعث هثثو  %26مثية ويف تشثيي)  %31مثثية
بينذثثا يف الثثثورة جنثثد أمتث  % 35ولدراسثثة اجتثثاه الوثثيو بش ث ض عثثام م
مبينة النتا ج باجلدول 72

إعداد :حال زوبته
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جدول ( )11اختبار الفروق المعنوية بين القضايا المباشرة وغير المباشرة تبعا للصحف الثالث

ANOVA

مجموع
المربعات

قضايا
مباشية
قضايا
غري
مباشية
يب

ب اجملذوعاذ

مربع
درجة
الحرية المتوسط

F

Sig.

939.185

2

.003 7.732 469.593

راخض اجملذوعاذ 1457.556

24

60.731

اجملذوص

2396.741

26

ب اجملذوعاذ

151.185

2

.230 1.563 75.593

راخض اجملذوعاذ 1160.889

24

48.370

1312.074

26

اجملذوص

دول يليض  ANOVAما يلي:
القض ــايا المباش ــر  :مت حثثا أ قيذ ثثة رال ثثة ااختب ثثار التب ثثاي)  F=7.732عن ثثد رر ثثة حيي ثثة 2

ومعنويثثة الدال ثثة ارس ثثابية  sig=0.003وه ثثي قيذ ثثة أقثثض م ثث) معنوي ثثة الدال ثثة الاياس ثثية  sig=0.05إذا
متابض في ية البديلة يوجد فروا ذات داللة معنوية في طرح القضايا المباشر تبعـاً للصـحف قيـد
الدراسة

القضــايا غيــر المباشــر  :مت حثثا أ قيذثثة رالثثة ااختبثثار التبثثاي)  F=1.56عنثثد رر ثثة حييثثة 2

ومعنويثثة الدالثثة ارسثثابية  sig=0.230وهثثي قيذثثة أك ث مثث) معنويثثة الدالثثة الاياسثثية  sig=0.05إذا
متاب ثثض في ثثية الع ثثدم اليوج ــد ف ــروا ذات دالل ــة معنوي ــة ف ــي ط ــرح القض ــايا غي ــر المباش ــر تبعـ ـاً
للصحف قيد الدراسة .

ولتحديد هة الويو م إ ياض اختبار  Scheffeاملب باجلدول رقه (77
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جدول ( )11اختبار  Scheffeلتحديد الفروق بين القضايا المباشرة وغير المباشرة

قضايا مباشر

الصحيفة

N

Scheffa
Sig =0.05

2

1

البع

9

16.22

تشيي)

9

23.67

الثورة

9

Sig.

قضايا غير مباشر
a

Scheffe
Sig =0.05

1

11.00
23.67

14.89

30.67

16.67

.184

.245

.150

والذح يب أ الويو كامتت لصاحل صثحيوة الثثورة حيث املتوسثط  32661يف حالثة الاضثايا
املباشية بينذا ايو د فيو يف حالة الاضايا غري املباشية
 الفرضية الثالثة:
يوجــد فــروا ذات داللــة إحصــائية بــين متغي ـرات القضــايا الســلبية واإليجابيــة خــالل فتــر
الدراسة تبعاً للصحف المدروسة.
م إ ث ثياض اختب ثثار الوث ثيو بث ث متغث ثرياذ الاض ثثايا الس ثثلبية واإلجيابي ثثة خث ث ل فث ث ة الدراس ثثة بث ث
صحف (الثثورة ،تشثيي) ،البعث الثذح بث و ثور فثيو ذاذ رالثة معنويثة يف طثي الاضثايا السثلبية
واإلجيابية تبع ا للصحف السورية

إعداد :حال زوبته

دول رقه (72
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جدول ( )12يبين إحصاءات وصفية ألعداد تكرار القضايا السلبية واإليجابية في صحف الثالث

المتوسط االنحرا المعياري الخطأ في االنحرا

البع

العدد النسبة

9.89

5.883

1.961

89

29.57

الاضايا تشيي) 10.89

6.092

2.031

98

32.56

الثورة 12.67

7.399

2.466

114

37.87

اجملذوص 11.15

6.347

1.221

301

100

17.33

4.975

1.658

156

21.76

الاضايا تشيي) 29.44

7.828

2.609

265

36.96

الثورة 32.89

11.548

3.849

296

41.28

اجملذوص 26.56

10.664

2.052

717

100

السلبية

البع
اإلجيابية

م ثث) خث ث ل اجل ثثدول الس ثثابط جن ثثد أ متس ثثبة ع ثثيأل الاض ثثايا الس ثثلبية خث ث ل فث ث ة الدراس ثثة يف
صث ثثحيوة البع ث ث هث ثثو  %21651بينذث ثثا يف صث ثثحيوة تش ث ثيي)  ،%32656ويف صث ثثحيوة الثث ثثورة جن ث ثثد
 %31611مثثية بينذثثا يف الاضثثايا اإلجيابيثثة جنثثد أ متسثثبة عي ثثها يف صثثحيوة البعث هثثو %27616
ويف صحيوة تشيي)  %36616بينذا يف صحيوة الثورة جند أمت %47621
ولدراسة و ور رالة معنوية ذه الويو م تفبيط اختبار  ANOVAالذح ب وفثط الاضثايا
املفيوحة (سلبية ،إجيابية مايلي:
القضايا السلبية :مت حا أ قيذة رالة اختبار التباي)  F=0.423عنثد رر ثة حييثة  2ومعنويثة
الدالة ارسابية  sig=0.660وهي قيذة أك م) معنوية الدالة الاياسية  sig=0.05إذا متابثض في ثية
العثدم ال يوجد فروا ذات داللة معنويـة فـي طـرح القضـايا السـلبية تبعـاً للصـحف قيـد الدراسـة
دول رقه (73

إعداد :حال زوبته
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القض ــايا اإليجابي ــة :مت ح ثثا أ قيذ ثثة رال ثثة اختب ثثار التب ثثاي)  F=8.215عن ثثد رر

ثثة حيي ثثة 2

ومعنويثثة الدالثثة ارسثثابية  sig=0.002وهثثي قيذثثة أصثثغي مثث) معنويثثة الدالثثة الاياسثثية  sig=0.05إذا
متيف في ية العدم ومتابض البديلثة يوجد فروا ذات داللة معنوية في طـرح القضـايا اإليجابيـة تبعـاً
للصحف قيد الدراسة دول رقه (73
جدول ( )13اختبار الفروق المعنوية بين القضايا السلبية واإليجابية تبعا للصحف الثالث
ANOVA

مربع
مجموع درجة
المربعات الحرية المتوسط

F

Sig.

الاضايا السلبية ب اجملذوعاذ

35.6

2

17.8

الاضايا اإلجيابية ب اجملذوعاذ

1201.6

2

.002 8.215 600.8

.660 .423

ولتحديثثد هثثة الوثثيو م إ ثياض اختبثثار  scheffeعل ث جمذوعثثة الاضثثايا اإلجيابيثثة وتب ث مثث)
خ ل أ هة الويو كامتثت لصثاحل صثحيوة الثثورة حيث بلثغ املتوسثط  32611مث لصثحيوة تشثيي)
وتوسط  21644مية

دول رقه (74
جدول ( Scheffe )14لتحديد الفروق للقضايا اإليجابية

الصحيفة

القضايا إليجابية

معنوية الداللة القياسية =
1

البع

0.05
2

17.33

تشيي)

29.44

الثورة

32.89

Sig.

إعداد :حال زوبته
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احملور الثالث :توزع القضايا حسب املساحة املخصصة لإلعالن:

م يليثثض الاضثثايا وفثثط املسثثاحة املخصصثثة لفيحهثثا وتب ث أ متس ث عي ثثها يف صثثوحة كاملثثة
كامتثثت النسثثبة اأعل ث يف صثثحيوة تش ثيي) بنسثثبة  ،%31تثثضا ص ثثحيوة الثثثورة بامليتب ثة الثامتيثثة بنسثثبة
 ،%31تليها صحيوة البع بنسبة  ،%24دول ( 75ش ض رقه (3
تعثور النسثثبة امليتوعثثة لصثثحيوة تشثيي) كوهنثثا كامتثت صث بشث ض رورح تاييبث ا صثثوحة كاملثثة
الفوض م) ح ايثا وأشثعار ومسثابااذ ،متاهيث
يت مسذ طوولة تفي فيها مو وعاذ فنية
ع) إع متاذ أخي ص ثا صثوحاذ كاملثة للنشثي خث ل اأسثبوص هثذا السثير امل ثثف لاضثايا
الفوولة والفي املت ير مل ي ) مو ورا لد متظرياها الثورة والبع
أمثثا يف حالثثة متصثثف صثثوحة توزعثثت النسث بث  % 44لثثد تشثيي) مث الثثثورة بنسثثبة %36
وأخثريا البعث  ،%22ويف حالثثة ربث صثثوحة كامتثثت اأعل ث يف تشثيي) بنسثثبة  %31مث الثثثورة بنسثثبة
 %34وأخ ث ثريا البع ث ث بنسث ثثبة  ،%21مث ثث) حي ث ث خ ث ث ع ث ثيي ف امت ث ثت النس ث ث  %51يف الثث ثثورة
و %23تش ث ثيي) مث  %71البع ث ث  ،أكث ثثي م ثث) خ ث ث كامت ثثت النس ثثبة اأعل ث ث  %52الثث ثثورة مث %32
دول ( 75ش ض رقه (3

تشيي) و %71لد البع

جدول ( )15يبين نسب توزع عرض المتعلق بالمساحة المخصصة لإلعالن
عن القضايا التي تخص الطفل في الصحف الثالث

البعث
الصحيفة

الثور

تشرين

التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض

صوحة كاملة

14

24%

23

39%

22

37%

متصف صوحة

42

20%

92

44%

75

36%

رب صوحة

139

29%

177

37%

166

34%

خ عيي

31

19%

37

23%

95

58%

أكثي م) خ

19

18%

34

32%

52

50%
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70
60

50
40
30
20
10

0

الشكل ( )3توزع عرض المتعلق بالمساحة المخصصة لإلعالن عن القضايا
التي تخص الطفل في الصحف السورية اليومية :تشرين ،البعث ،الثورة

وبااعتذار عل النتا ج الساباة ذا احملور ات رراسة الوي ية اليابعة م) حبثنا
 الفرضية الرابعة:
يوجــد فــروا ذات داللــة معنويــة فيمــا يخــص قضــايا الطفولــة وف ـ المســاحة المخصصــة
لإلعالن باختال الصحف السورية قيد الدراسة.
لدراسثثة هثثذه الوي ثثية ومتغرياهثثا م إ ثياض العذليثثاذ اإلحصثثا ية التاليثثة ،واثثت رراسثثة الوثثيو
ماب املتوسفاذ والح أظهيذ مايلي:
 صثثوحة كاملثثة :و ثدمتا أ متوسثثط عثثيأل امل ثياذ يف صثثحيوة البع ث هثثو  7656ب ثا يال معيثثارح 7673ويف تش ث ثيي)  2656م ث ثثية ب ث ثثا يال معي ث ثثارح  7642والث ث ثثورة  2644م ث ثثية ب ث ثثا يال معي ث ثثارح
 2642دول رقه (71
 متصثثف صثثوحة :و ثدمتا أ متوسثثط عثثيأل امل ثياذ يف صثثحيوة البعث هثثو  4661بثا يال معيثثارح 2644ويف تش ث ثيي)  72622م ثثية ب ثثا يال معي ثثارح  4621والث ثثورة  1633م ثثية ب ثثا يال معي ثثارح
3661

دول رقه (76

إعداد :حال زوبته
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 رب ث صثثوحة :و ثدمتا أ متوسثثط عثثيأل امل ثياذ يف صثثحيوة البع ث هثثو  75644وا ثيال معيثثارح 3632ويف تش ثيي)  71661مثثية بثثا يال معيثثارح  1623و الثثثورة  71644مثثية بثثا يال معيثثارح
 4611دول رقه (76
 خ ث ع ثيي  :و ثدمتا أ متوسثثط ع ثيأل امل ثياذ يف صثثحيوة البع ث ه ثثو  3644ب ثا يال معي ثثارح 3621ويف تش ث ثيي)  4677م ثثية ب ثثا يال معي ثثارح  2652والث ثثورة  72656م ثثية ب ثثا يال معي ثثارح
 77642دول رقه (76
 أكثثثي مثث) خث  :و ثدمتا أ متوسثثط عثثيأل امل ثياذ يف صثثحيوة البعث هثثو  2631ب ثا يال معيثثارح 2626ويف تش ث ثيي)  4616م ث ثثية ب ث ثثا يال معي ث ثثارح  2613والث ث ثثورة  5611م ث ثثية ب ث ثثا يال معي ث ثثارح
 3645دول رقه (76
جدول ( )16اإلحصاءات الوصفية لحاالت عرض محور بالمساحة المخصصة لإلعالن
عن القضايا التي تخص الطفل في الصحف السورية اليومية (تشرين ،البعث ،الثورة)

صوحة كاملة

تشيي)
الثورة
اجملذوص

متصف صوحة

البع
تشيي)
الثورة
اجملذوص

رب صوحة

البع
تشيي)
الثورة
اجملذوص

إعداد :حال زوبته

الخطأ في االنحرا

المتوسط

االنحرا المعياري

2.56

1.424

.475

2.44

2.404

.801

2.19

1.733

.333

4.67

2.449

.816

10.22

4.086

1.362

8.33

3.674

1.225

7.74

4.082

.786

15.44

3.321

1.107

19.67

8.031

2.677

18.44

4.773

1.591

17.85

5.789

1.114

.377

119

إشراف :د .عزت شاهني

الفصل الرابع

خ عيي

أكثي م) خ
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الخطأ في االنحرا

المتوسط

االنحرا المعياري

البع

3.44

3.087

1.029

تشيي)

4.11

2.522

.841

الثورة

10.56

11.425

3.808

اجملذوص

6.04

7.465

1.437

البع

2.38

2.066

.730

تشيي)

4.86

2.734

1.033

الثورة

5.78

3.456

1.152

اجملذوص

4.38

3.104

.634

ولدراسة الع قة ماب الويو م تفبيط اختبار  ANOVAوالذح بث عثدم و ثور فثيو بث
الصثثحف مثث) حي ث احملثثور املتعلثثط باملسثثاحة املخصصثثة لإلع ث عثث) الاضثثايا الثثح ث الفوثثض يف
الصحف السورية اليومية (تشيي) ،البعث  ،الثثورة سثو يف حالثة العثيأل متصثف صثوحة حيث رالثة
الايثثاو  f=5.952ومعنويثثة الدالثثة ارسثثابية ( sig=0.008إذا هنثثا يو ثثد فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة
ب الصحف م) حي احملور املتعلط باملساحة اإلع متية املخصصة

دول (71

جدول ( )17اختبار الفروق المعنوية بين المساحة المعلنة تبعا للصحف (الثورة ،تشرين ،البعث)

ANOVA

مربع
مجموع درجة
المربعات الحرية المتوسط

صوحة كاملة ب
متصف صوحة ب
رب صوحة ب
ب
خ عيي
أكثي م) خ ب

إعداد :حال زوبته

اجملذوعاذ
اجملذوعاذ
اجملذوعاذ
اجملذوعاذ
اجملذوعاذ

F

Sig.

5.407

2

2.704

143.630

2

.008 5.952 71.815

84.963

2

.292 1.296 42.481

277.630

2

.078 2.844 138.815

51.337

2

.063 3.165 25.669
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ولدراسثثة اجتثثاه الوثثيو ولصثثاحل أح مثث) الصثثحف م إ ثياض اختبثثار  Scheffeaوالثثذح ب ث أ
هة ااخثت ل لصثاحل صثحيوة تشثيي) وهثذه متتي ثة منفايثة أ صثحيوة تشثيي) هثي الصثحيوة الثح
أفثثيرذ مثث) صثثوحاها مسثثاحة ابثثضو يثثا لتفثثي فيهثثا قضثثايا ث الفوولثثة ركثثزذ فيهثثا علث اجلامتث
اأر الوين وااقتصارح أكثي م) اجلوامت اأخثي  ،وتلتهثا صثحيوة الثثورة  1633وثاف املسثاحة
دول رقه (71
جدول ( Scheffe )18لتحديد الفروق في مساحة نصف صفحة

نصف صفحة
Scheffea

الصحيفة

N

البع

9

4.67

الثورة

9

8.33

تشيي)

9

Sig.

إعداد :حال زوبته

Sig =0.05
2
1

10.22
.103
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احملور الرابع :االستماالت اإلقناعية املستخدمة:

تناسه ااستذااذ اإلقناعية املدروسة يف هذا البح إىل:
 7العا متية
 2العاطوية
 3غري مب
 7االس ــتماالت العقالني ــة :ه ثثي الثثح تعتذ ثثد عل ث ةاطب ثثة عاثثض املتلا ثثي وتاثثدمي ار ثثج والش ثواهد
املنفاية وتونيد اآلراض املضارة بعد مناقشتها وإظهار وامتبها املختلوة ،س لت هذه ااسثتذااذ
متسثثبتها اأعلث لثثد صثثحيوة الثثثورة بنسثثبة  ،%31تليهثثا يف امليتبثثة الثامتيثثة صثثحيوة تشثيي) بوثثار
ئيض  ،%31ويف امليتبة اأخرية صحيوة البع بنسبة  %23دول ( 71ش ض رقه (4
 2االســتماالت العاطفيــة :هثثي الثثح تسثثتهدل التثثضيري يف و ثثدا املتلاثثي وامتوعااتث  ،وإيثثارة حا اتث
النوسث ثثية واا تذاعي ث ثة ،وةاطبث ثثة حواس ث ث وث ثثا ا ث ثثط أهث ثثدال الا ث ثثا ه بااتصث ثثال ،حاا ث ثثت ه ث ثثذه
ااس ثثتذااذ متس ثثبتها اأعل ث ل ثثد صثثحيوة الث ثثورة أيض ثا  ،%41تليه ثثا متسثثبة  % 35لص ثثحيوة
تشيي) ،وصحيوة البع بنسبة  %71فاط

 3غير مبين :هنال بع

دول ( 71ش ض رقه (4

اإلع متاذ الح مل تو

فيها متثوص ااسثتذااذ املسثتخدمة يف الصثحف

ال ثثث ل حيث ث بلغ ثثت أعلث ث متس ثثبة يف ص ثثحيوة البعث ث  ،%4261بينذ ثثا كامت ثثت أق ثثض متس ثثبة يف
صحيوة الثورة  %2163واملب يف اجلدول ( 71ش ض رقه (4
مم ثثا سث ثثبط جنث ثثد أ غالبيث ثثة ااسث ثثتذااذ اإلقناعي ثثة املسث ثثتخدمة يف الصث ثثحف املدروسث ثثة كامتث ثثت
عا متية ،حي إ الغالبية العظذ م) املوار الصحوية كامتثت تسثتخدم اأسثلو العالثي ب كيثز كبثري
إىل امت العاطوي والتخويف أيضا ول ) ليت بنوت الت يار

إعداد :حال زوبته
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جدول ( )19يبين نسب توزع القضايا المتعلق االستماالت اإلقناعية المستخدمة في اإلعالن
عن القضايا التي تخص الطفل في الصحف السورية اليومية (تشرين ،البعث ،الثورة)

البعث

الثور

تشرين

التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض

العاطوية

41

18%

81

35%

108

47%

العا متية

135

23%

222

38%

231

39%

9

%40.9

7

%31.8

6

%27.3

غري مب

50
45
40
35
30
25
20
15

10
5
0

الشكل ( )4يبين نسب توزع القضايا المتعلق االستماالت اإلقناعية المستخدمة في اإلعالن
عن القضايا التي تخص الطفل في الصحف السورية اليومية :تشرين ،البعث ،الثورة

إعداد :حال زوبته

123

إشراف :د .عزت شاهني

الدراسة التحليلية

الفصل الرابع

وبااستنار إىل النتا ج الساباة سنناقو الوي ية اخلامسة م) حبثنا
 الفرضية الخامسة:
يوجـ ــد فـ ــروا ذات داللـ ــة معنويـ ــة فـ ــي طـ ــرح القضـ ــايا المتعلقـ ــة االسـ ــتماالت اإلقناعيـ ــة
المستخدمة في اإلعالن عن القضايا التي تخص الطفل في الصـحف السـورية اليوميـة (تشـرين،
البعث ،الثور
واختب ثثار ه ثثذه الوي ثثية م إ ث ثياض جمذوع ثثة م ثث) العذلي ثثاذ اإلحص ثثا ية متب ثثدأها بدراس ثثة ف ثثيو
املتوسثثفاذ 6و الثثح أظهثثيذ و ثثور فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة يف طثثي الاضثثايا املتعلاثثة بااسثثتذااذ
الفوض يف الصثحف السثورية اليوميثة (تشثيي)،
اإلقناعية املستخدمة يف اإلع ع) الاضايا الح
البع  ،الثورة وفط مايلي:
العاطفيــة :جنثثد أ متوسثط عثثيأل املثياذ يف صثثحيوة البعث هثثو  4656بثا يال معيثثارح  2614ويف تشثيي)

 1622مية با يال معيارح  3661والثورة  72622مية با يال معيارح  6632دول رقه (22

العقالنيــة  :جنثثد أ متوسثثط عثثيأل امل ثياذ يف صثثحيوة البع ث هثثو  75622ب ثا يال معيثثارح 3664
ويف تش ثيي)  24661مثثية بثثا يال معيثثارح  1625والث ثثورة  25661م ثثية بثثا يال معي ثثارح 72615
دول رقه (22

غيــر مبــين  :جنثثد أ متوسثثط عثثيأل امل ثياذ يف صثثحيوة البع ث هثثو  5677وا ثيال معيثثارح 3641
ويف تشثيي)  3643مثثية بثثا يال معيثثارح  3625والثثثورة  2671مثثية بثثا يال معيثثارح 7633

ثثدول

رقه (22

إعداد :حال زوبته
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جدول ( )21يبين إحصاءات وصفية ألعداد تكرار قضايا االستماالت اإلعالنية في الصحف الثالث

عدد الحاالت المتوسط االنحرا المعياري

الخطأ في االنحرا
.91

العاطوية

العا متية

غري مب

تشيي)

9

9.00

3.67

1.22

الثورة

9

12.00

6.30

2.10

اجملذوص

27

8.52

5.33

1.03

البع

9

15.00

3.64

1.21

تشيي)

9

24.67

9.25

3.08

الثورة

9

25.67

12.85

4.28

اجملذوص

27

21.78

10.26

1.97

البع

9

5.11

3.48

1.16

تشيي)

7

3.43

3.05

1.15

الثورة

6

2.17

1.33

.54

اجملذوص

22

3.77

3.04

.65

لدراسة الع قة ب الويو م استخدام يليثضَ  ANOVAالثذح بث و ثور ع قثة ذاذ قيذثة
إحصا ية تيبط ماب الويو يف كض م) الاضايا العاطوية والعا متية كذا يلي:
 القض ــايا العاطفي ــة حيث ث رال ثثة الاي ثثاو  f=6.23ومعنوي ثثة الدال ثثة ارس ثثابية  sig=0.007إذا هن ثثايوجد فروا ذات داللة معنوية بين الصحف .دول (27

 القض ــايا العقالني ــة حيث ث رال ثثة الاي ثثاو  f=3.55ومعنوي ثثة الدال ثثة ارس ثثابية  sig=0.045إذا هن ثثايو د فروا ذات داللة معنوية بين الصحف

إعداد :حال زوبته
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جدول ( )21اختبار الفروق المعنوية بين االستماالت اإلعالنية تبعا للصحف (الثورة ،تشرين ،البعث)

ANOVA

مربع
مجموع درجة
المربعات الحرية المتوسط

العاطوية ب اجملذوعاذ
العا متية ب اجملذوعاذ 624.67
ب اجملذوعاذ 32.43
غري مب
252.52

Sig.

F

2

.007 6.23 126.26

2

.045 3.55 312.33

2

.176 1.91 16.21

ولدراس ثثة اجت ثثاه الو ثثيو م اس ثثتخدام اختب ثثار  Scheffeال ثثذح بث ث يف الاض ثثايا العاطوي ثثة اجت ثثاه
الويو لصاحل صحيوة الثورة حي املتوسط  72وتليها صحيوة تشيي)  1مية
تشيي)

دول (22

أمثثا يف الاضثثايا العا متيثثة فاثثد ب ث ّ ااختبثثار أ الوثثيو لصثثاحل صثثحيوة الثثثورة تلتهثثا صثثحيوة
جدول ( )22اختبار  Scheffeلتحديد الفروق في القضايا العاطفية والعقالنية

العقالنية

العاطفية

Scheffea

الصحيفة

N

Scheffea
Sig =0.05
1

البع

9

4.56

تشيي)

9

9

الثورة

9

Sig.

إعداد :حال زوبته

Subset for alpha = 0.05

Paper

N

البع

9

15

9

تشيي)

9

24.67

12

الثورة

9

25.67

2

Sig.

0.383 0.133
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احملور اخلام ::املتعلل باملنطقة اجلغرافية اليت نشر عنها موضوعات يف الصحف السورية:

كامت ثثت للاض ثثايا احمللي ثثة يف (العاص ثثذة ،احملافظ ثثاذ النص ثثي اأك ث م ثث) املث ثوار املنش ثثورة علث ث
صوحاذ الصحف السورية اليومية ،حي كا إلع متثاذ العاصثذة النسثبة اأعلث يف صثحيوة الثثورة
 ،% 44مث  % 31يف صثثحيوة تش ثيي) ،وأخ ثريا  % 71يف صثثحيوة البعث  ،لاثثد شثثهدذ الثثب ر يف

ف ث ة الدراسثثة ال ثثثري مثث) اأزمثثاذ وخاصثثة فيذثثا يتعلثثط ب ثضمور الفوولثثة وكثثا مثث) الفبيعثثي أ تتناو ثثا
الصحف السورية بشث ض كبثري كوهنثا تعثىن وثا فث الشثارص السثورح علث مجيث اأصثعدة مث) حيث
تغفي ثثة اأح ثثدال باحملافظ ثثاذ كامت ثثت النس ثثبة اأعل ث يف ص ثثحيوةالثورة بنس ثثبة  % 31مث يف ص ثثحيوة
تشيي) بنسبة  % 31وحاات صحيوة البع متسثبة  ،% 22أمثا فيذثا يتعلثط بالشثض العثي حااثت

صث ثثحيوةالثورة النسث ثثبة اأعل ث ث  ،% 63مث تلتهث ثثا  % 22لصحيوةتش ث ثيي) وأخ ث ثريا  % 71لصث ثثحيوة
البع  ،وبالنسبة للشثض العثاملي النسثبة اأعلث كامتثت لصثحيوة تشثيي)  %46وتليهثا صثحيوة البعث
 % 31مث صحيوة الثورة  % 75دول ( ، 23ش ض (5
جدول ( )23يبين نسب المناطق الجغرافية وتكرارها حسب الصحف المدروسة

البعث

الثور

تشرين

التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض

العاصذة

92

19%

178

37%

208

44%

حمافظاذ

86

22%

147

38%

152

39%

عيبية

5

17%

6

20%

19

63%

عاملية

5

38%

6

46%

2

15%

غير مبين

9

47.4%

5

26.3%

5

26.3%

إعداد :حال زوبته
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الشكل ( )5يبين نسب توزع القضايا المتعلقة بقضايا الطفولة حسب المنطقة الجغرافية

استنارا ملا سبط م) متتا ج م اختبار الوي ية السارسة
 الفرضية السادسة:
يوجـ ــد فـ ــروا ذات داللـ ــة إحصـ ــائية وجـ ــود فـ ــروا ذات داللـ ــة معنويـ ــة لـ ــورود المنطقـ ــة
الجغرافية تبعا للصحيفة وخاصة في العاصمة و العالمية والعربية,
م إ ياض اختبثار الوثيو بث متغثرياذ املتعلاثة بثذل خث ل فث ة الدراسثة بث صثحف (الثثورة،
تشيي) ،البع وحصلنا عل النتا ج التالية ،يو د فثيو ذاذ رالثة معنويثة يف حمثور املتعلثط باملنفاثة
اجلغيافية كامتت عل الش ض التار:
 العاصمة :جند أ متوسط عثيأل املثياذ يف صثحيوة البعث هثو  72622بثا يال معيثارح 2651ويف صحيوة تشيي)  71611مية با يال معيارح  1645و بلغ املتوسثط بصثحيوة الثثورة 23677
مية با يال معيارح 72631
 المحافظ ــات :جن ثثد أ متوس ثثط ع ثثيأل املث ثياذ يف ص ثثحيوة البعث ث ه ثثو  1656بث ثا يال معي ثثارح 3614ويف صحيوة تشيي)  76633مية با يال معيارح  1617و يف صحيوة الثثورة بلثغ متوسثط
عيأل املياذ  76611مية با يال معيارح 6611
إعداد :حال زوبته
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 عربية :جند أ متوسط عيأل املياذ يف صثحيوة البعث هثو  2613بثا يال معيثارح  7676ويف صثحيوةتشيي)  7622مية با يال معيارح  2611و لصحيوة الثورة  2617مية با يال معيارح 7611
 عالميـ ــة :جن ثثد أ متوس ثثط ع ثثيأل امل ث ثياذ يف ص ثثحيوة البع ث ث ه ثثو  2663ب ث ثا يال معي ثثارح  2614ويفصحيوة تشيي)  5622مية با يال معيارح  3612ولصحيوة الثورة  5612مية با يال معيارح 2651
جدول ( )24يبين إحصاءات وصفية ألعداد تكرار المنطقة الجغرافية في صحف (الثورة ،تشرين ،البعث)

عدد الحاالت المتوسط االنحرا المعياري الخطأ في االنحرا
.862

العاصذة

حمافظاذ

عيبية

عاملية

إعداد :حال زوبته

تشيي)

9

19.78

8.452

2.817

الثورة

9

23.11

10.398

3.466

اجملذوص

27

17.70

9.396

1.808

البع

9

9.56

3.941

1.314

تشيي)

9

16.33

8.818

2.939

الثورة

9

16.89

6.882

2.294

اجملذوص

27

14.26

7.404

1.425

البع

6

.83

1.169

.477

تشيي)

6

1.00

.894

.365

الثورة

7

2.71

1.890

.714

اجملذوص

19

1.58

1.610

.369

البع

8

.63

.744

.263

تشيي)

4

1.50

.577

.289

الثورة

6

.33

.516

.211

اجملذوص

18

.72

.752

.177
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ولدراسثثة الع قثثة اإلحصثثا ية مثثاب الوثثيو م تفبيثثط اختبثثار  ANOVAالــذي أظهــر وجــود
فروا ذات داللة معنوية لورود المنطقة الجغرافية تبعاً للصحيفة وخاصـة فـي العاصـمة والعالميـة
والعربية حيث معنوية الداللة لقياس هذه الفروا أصـغر مـن القيمـة  sig=0.05القياسـية

ثدول

رقه (25
جدول ( )25اختبار الفروق المعنوية بين المنطقة الجغرافية تبعا للصحف (الثورة ،تشرين ،البعث)

ANOVA

مجموع درجة مربع
المربعات الحرية المتوسط

F

Sig.

العاصذة ب اجملذوعاذ

805.63

.006 6.488 402.81 2.00

حمافظاذ ب اجملذوعاذ

300.07

.051 3.200 150.04 2.00

عيبية ب اجملذوعاذ

14.37

2.00

7.18

.049 3.563

عاملية ب اجملذوعاذ

3.40

2.00

1.70

.038 4.111

ولدراسث ثثة اجتث ثثاه الوث ثثيو م اسث ثثتخدام اختبث ثثار  scheffeالث ثثذح ب ث ث علـ ــى مسـ ــتوى التغطي ـ ــة
بالعاص ــمة اتج ــاه الف ــروا لص ثثحيوة الث ثثورة مث تشث ثيي) حيث ث املتوس ثثفاذ  23677و 71611علث ث

التوار ،وذل يعور اهتذام صحيوة الثورة بعي ها لاضثايا الفوولثة علث صثعيد العاصثذة فاثد كامتثت
تعثثيأل كثثض املشث ذ وكثثض املوا ثثي اخلاصثثة بالفوثثض مثث) قضثثايا التعلثثيه والصثثحة ريا ثثية ،اقتصثثارية
وغريها دول (26

إعداد :حال زوبته
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جدول ( )26اختبار  Scheffeلتحديد الفروق في منطقة العاصمة

العاصمة

Scheffea
N

Paper

البع
تشيي)
الثورة

9
9
9

Sig.

Sig =0.05
2
1

10.22
19.78
.054

19.78
23.11
.673

أما فيما يخص التغطية العالمية فاد كامتت الويو لصاحل صحيوة تشيي) مث البع

دول (21

جدول ( )27اختبار  Scheffeلتحديد الفروق في المناطق العالمية

عالمية

Scheffea
N

Paper

الثورة
البع
تشيي)

6
8
4

Sig.

Sig =0.05
2
1

.33
.63
.756

.63
1.50
.110

أما فيما يخص تغطية القضايا عربياً فاد كامتت الويو لصاحل صحيوة الثورة
جدول ( )28اختبار  Scheffeلتحديد الفروق في المناطق العربية

عربية

Paper

البع
تشيي)
الثورة
Sig.

إعداد :حال زوبته

Scheffeb
Subset for alpha = 0.05
N
1

.83
1.00
2.71
.093

6
6
7
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احملور السادس :املتعلل بالنمط الصحفي املستخدم:

توزص الاضايا م) حي الثنذط الصثحوي املسثتخدم كذثا يلثي :ماثال رأح والثذح حاثط النسثبة
اأعل ث لثثد صثثحيوة تش ثيي) مث صثثحيوة الثثثورة بنسثثبة  %31وصثثحيوة البع ث بنسثثبة  ،%25أم ثثا
التحايثثط الصثثحوي ف امتثثت متسثثبت اأعل ث  %47لصثثحيوة تش ثيي) وتليهثثا صثثحيوة الثثثورة  %31مث
صثثحيوة البع ث بنسثثبة  ،%22بينذثثا بلغثثت متسثثبة ارثثدي صثثحوي  %46لثثد صثثحيوة تش ثيي) مث
 %45يف صثثحيوة الث ثثورة و %1يف صثثحيوةالبع  ،و ثثا ف ث اخل ث ص ثثحوي توزع ثثت إىل  %43يف
صثثحيوةالثورة مث  %24لصثثحيوة تش ثيي) و %32يف صثثحيوة البع ث  ،أم ثثا الاصثثة اخل ي ثثة فحص ثثلت
صحيوة الثورة عل النسثبة اأعلث  %67مث صثحيوة تشثيي)  %21وصثحيوة البعث  ،%77بلغثت
النسبة اأعل لثنذط الصثورة يف صثحيوة الثثورة  %41وبلغثت  %37يف صثحيوة البعث و %22يف
صحيوة تشيي) دول رقه ( 21ش ض رقه (6
جدول ( )29نسب توزع القضايا المتعلقة بالنمط الصحفي المستخدم لدى الصحف الثالث

البعث

الثور

تشرين

التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض
ماال رأح

62

25%

96

38%

93

37%

يايط صحوي

91

22%

170

41%

156

37%

حدي صحوي

5

9%

26

46%

25

45%

خ صحوي

62

32%

47

24%

83

43%

قصة خ ية

5

11%

12

27%

27

61%

صورة

17

31%

12

22%

26

47%

إعداد :حال زوبته
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الشكل ( )6نسب توزع القضايا المتعلقة بالنمط الصحفي المستخدم لدى الصحف الثالث

بااعتذار عل النتا ج الساباة م اختبار الوي ية السابعة م) حبثنا
 الفرضية السابعة:
يو ثثد فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة فيذثثا ف ث قضثثايا الفوولثثة وال ثثنذط املس ثثتخدم (ماثثال رأح،
يايط صحوي ،حدي صحوي ،خ صحوي ،قصة خ ية ،صورة يف الصحف السورية
دراسة الفروا بما يخص النمط الصحفي المستخدم في الصحف الثالث:
م إ ث ثياض اختب ثثار الو ثثيو بث ث املتغث ثرياذ املتعلا ثثة ب ثثذل خث ث ل فث ث ة الدراس ثثة بث ث الص ثثحف
وحصلنا عل النتا ج التالية وفط كض ط:
 ما ثثال رأح :و ث ثدمتا أ متوس ثثط ع ثثيأل املث ثياذ يف ص ثثحيوة البعث ث ه ثثو  6611بث ثا يال معي ثثارح 4657ويف ص ث ثثحيوة تش ث ثيي)  72661ب ث ثثا يال معي ث ثثارح  4612ولص ث ثثحيوة الث ث ثثورة  72633م ث ثثية
با يال معيارح  4663مبين يف اجلدول (32
 يايط صحوي :و دمتا أ متوسط عيأل املياذ يف صثحيوة البعث هثو  72677وا ثيال معيثارح 4645ويف تش ثيي)  71611مثثية بثثا يال معيثثارح  1625و الثثثورة  71633مثثية بثثا يال معيثثارح
6622مبين يف اجلدول (32
إعداد :حال زوبته
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 حدي صحوي :و دمتا أ متوسط عثيأل املثياذ يف صثحيوة البعث هثو  2613بثا يال معيثارح 7632ويف صث ثثحيوة تش ث ثيي)  3625مث ثثية بث ثثا يال معيث ثثارح  2617ولصث ثثحيوة الثث ثثورة  3615مث ثثية
با يال معيارح  2616مبين يف اجلدول (32
 خ ث صثثحوي :و ثدمتا أ متوسثثط عثثيأل امل ثياذ يف صثثحيوة البع ث هثثو  6611ب ثا يال معيثثارح 6625ويف صثثحيوة تشثيي)  5622بثثا يال معيثثارح  2622ولصثثحيوة الثثثورة  1622مثثية بثثا يال
معيارح  5677مبين يف اجلدول (32
 قصثة خ يثة :و ثدمتا متوسثثط عثيأل املثياذ يف ييثثدة البعث  2617بثا يال معيثثارح  ،7625ويفص ثثحيوة تشث ثيي) بل ثثغ املتوس ثثط  2622ب ثثا يال معي ثثارح  ،2615ولص ثثحيوة الث ثثورة بل ثثغ املتوس ثثط
 3631با يال معيارح  2611مبينة باجلدول (32
 صثثورة :و ثدمتا أ متوسثثط عثثيأل امل ثياذ يف صثثحيوة البع ث هثثو  2643ب ثا يال معيثثارح 2621ويف ص ثثحيوة تشث ثيي)  2622م ثثية ب ثثا يال معي ثثارح  2611ولص ثثحيوة الث ثثورة  3617م ثثية ب ثثا يال
معيارح  7612مبين يف اجلدول (32
جدول ( )31يبين إحصاءات وصفية ألعداد تكرار النمط الصحفي في صحف (الثورة ،تشرين ،البعث)
N

المتوسط االنحرا المعياري الخطأ في االنحرا
1.504

ماال رأح

يايط صحوي

إعداد :حال زوبته

تشيي)

9

10.67

4.924

1.641

الثورة

9

10.33

4.637

1.546

اجملذوص

27

9.30

4.834

.930

البع

9

10.11

4.457

1.486

تشيي)

9

18.89

8.253

2.751

الثورة

9

17.33

6.000

2.000

اجملذوص

27

15.44

7.303

1.405
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N

حدي صحوي

خ صحوي

قصة خ ية

صورة

المتوسط االنحرا المعياري الخطأ في االنحرا

البع

6

.83

1.329

.543

تشيي)

8

3.25

2.816

.996

الثورة

7

3.57

2.760

1.043

اجملذوص

21

2.67

2.633

.575

البع

9

6.89

6.051

2.017

تشيي)

9

5.22

2.224

.741

الثورة

9

9.22

5.118

1.706

اجملذوص

27

7.11

4.862

.936

البع

7

.71

1.254

.474

تشيي)

6

2.00

2.757

1.125

الثورة

8

3.38

3.623

1.281

اجملذوص

21

2.10

2.879

.628

البع

7

2.43

2.070

.782

تشيي)

6

2.00

.894

.365

الثورة

7

3.71

1.704

.644

اجملذوص

20

2.75

1.743

.390

ولدراسثة و ثثور ع قثثة ذاذ قيذث إحصثثا ية تثيبط أيثا مثث) اأ ثثاط الصثحوية مث قضثثايا الفوولثثة

يف الصثثحف الثثث ل م إ ثياض اختبثثار  ANOVAوالثثذح بث عالقــة ذات قيمــة إحصــائية للفــروا
مــابين المتوســطات فــي حالــة التحقيـ الصــحفي وذل ث روثثا يعثثور إىل أ التحاياثثاذ الصثثحوية يف

طيياة عي ها لاضايا الفوولة يف هذا الو الياه) تتناس م) حي ارا ثة إىل حلثول وإىل تعذثط
شديد يف مناقشة هذا النوص م) الاضايا دول (37

إعداد :حال زوبته
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جدول ( )31اختبار الفروق المعنوية بين النمط الصحفي تبعا للصحف (الثورة ،تشرين ،البعث)

ANOVA

مجموع درجة مربع
المربعات الحرية المتوسط
ماال رأح

F

Sig.

ب اجملذوعاذ

78.74

2

0.189 1.787 39.37

يايط صحوي ب اجملذوعاذ

394.89

2

0.018 4.778 197.44

حدي صحوي ب اجملذوعاذ

28.62

2

0.125 2.341 14.31

خ صحوي

ب اجملذوعاذ

72.67

2

0.221 1.609 36.33

قصة خ ية

ب اجملذوعاذ

26.51

2

0.209 1.712 13.25

صورة

ب اجملذوعاذ

10.61

2

0.178 1.913

5.30

ولتحديد جهة الفروا في نمط التحقي الصـحفي تـم إجـراء اختبـار  scheffeالـذي بـين
أن الوثثي كثثا لص ثاحل صثثحيوة تش ثيي) وتوسثثط  71611و تليهثثا صثثحيوة الثثثورة وتوسثثط 71633
دول رقه (32

جدول ( scheffe )32لتحديد الفروق في التحقيق الصحفي

تحقي صحفي
Scheffea

الصحيفة
البع
الثورة
تشيي)

N

Sig =0.05
2
1

9

10.11

9

17.33

9

Sig.

17.33
18.89

.078

.877

إ متتثثا ج الدراسثثة وثثا فث التحايثثط الصثثحوي أتثثت متوافاثثة مث كومتث أكثثثي اأ ثثاط الصثثحوية
املستخدمة يف الصحف املدروسة وتعد صحيوة تشيي) اأكثي استخداما ذا النذط
إعداد :حال زوبته
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احملور السابع :قضايا الطفولة حسب اجلهة الداعمة لإلعالن أو املعلنة عنه:

يعد التعاو ب مجي املعني باضايا الفوولة م) ح ومة ومنظذاذ أهلية ومتسسثاذ خاصثة هثو
الذح يش ض موتا م) أ ض سورية ديية باأطوال ،كاأمتشفة واملشاري املش كة بث وزارة ال بيثة وا يئثة
السورية لشتو اأسية ومنظذة اليومتسيف ،التعاو ب قي اأطوال  sosومشثيوص مسثار واأمامتث السثورية
للتنذية ملساعدة الفوض ملوا هة التحدياذ وبناض مستابل
توزعثثت قضثثايا الفوولثثة حس ث اجلهثثة الداعذثثة لإلع ث

أو املعلن ث عن ث إىل :وزارات الدولــة

(كوزارة ال بية ،وزارة الصحة ،وزارة الثاافة اخل ف امتت النسبة اأعلث لثد صثحيوة تشثيي) بنسثبة
 % 47مث ص ثثحيوة الث ثثورة بنس ثثبة  % 31وأخ ث ثريا صث ثثحيوة البع ث ث بنس ثثبة  % 22كامت ثثت صث ثثحيوة
تشيي) تنشثي محث ذ التوعيث لألطوثال املنفلاثة مث) الثوزاراذ كحذلثة مسثاعدة اأطوثال يف العثورة إىل
املثثدارو ،ورعذهثثه يف ارصثثول علث حاهثثه يف التعلثثيه ،ارذث ذ مثث) وزارة الصثثحة بضثثيورة حصثثول
اأطوثثال عل ث اخلثثدماذ الصثثحية كاللااحثثاذ ثثد شثثلض اأطوثثال واأم ثياأل السثثارية ثثدول رقثثه
( 33ش ض (1
أمثثا بالنسثثبة لمســاهمة الهيئــة الســورية لشــؤون األســر توزعثثت لثثد صثثحيوة تش ثيي) بنسثثبة
 ،% 45مث صحيوة البع بنسبة  ،% 32وأخثريا صثحيوة الثثورة بنسثبة % 23
ش ض (1

ثدول رقثه (33

بينت الدراسة تيكز اهتذثام ا يئثة السثورية لشثتو اأسثية يف قضثايا الفوثض مث) خث ل إع متاهثا
ع ثث) اأمتش ثثفة واملش ثثاري املشث ث كة بينه ثثا وبث ث وزاراذ الدول ثثة ومنظذ ثثة اليومتس ثثيف ،ك ثثذل اهتذامه ثثا
املتذيز بيوم الفوض العاملي
أمـا لـدى المنظمــات الدوليـة كاليونسـيف ،ومنظمـة الصـحة العالميـة ،ومنظمــة الـدفاع عــن
األطفــال اخل ،كامتثثت النسثثبة  % 42لصثثحيوة البعث و % 33لصثثحيوة تشثيي) و % 21لصثثحيوة

الثورة

دول رقه ( 33ش ض (1

كا ملنظذة اليومتسيف النصثي اأكث يف إع متاهثا لثد صثحيوة البعث  ،الثح كامتثت تعثيأل
مسثثا تها يف رعايثثة الفوولثثة وتنذيتهثثا ،باإل ثثافة إىل تعاوهنثثا مث منظذثثة الصثثحة العامليثثة ،باإل ثثافة إىل

إعداد :حال زوبته
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حماولتهثا صثثن يثورة مثث) أ ثثض اأطوثال وحماولتهثثا تغفيثة اإلعث م ل ثض ماتضثياذ هثثذه الثثورة مثث) أ ثثض
يايط ارذاية لألطوال ومسثاعدهه يف تلبيثة احتيا ثاهه اأساسثية وتوسثي الوثي املتاحث ثه لبلثو
ارد اأقص م) طاقاهه وقدراهه
م ثث) حي ــث اس ــتطالع الص ــحيفة ذاته ــا كامت ثثت متس ثثبتها ل ثثد ص ثثحيوة الث ثثورة  %46وبلغ ثثت
 %31لد صحيوة تشيي) وأخريا حاات صحيوة البع متسثبة  %76لاثد عذلثت صثحيوة الثثورة
عل ث تغفيتهثثا جلذي ث الوعاليثثاذ اخلاصثثة بالفوثثض س ثواضا كامتثثت فعاليثثاذ تعليذيثثة أو صثثحية أو ياافيثثة
وغريها عل مدار السنة دول رقه ( 33ش ض (1
مؤسســات وجمعيــات (حكوميــة وغيــر حكوميــة كمســار ،األمانــه الســورية للتنميــة ،قــرى
األطفـ ــال  sosبلغث ثثت النسث ثثبة  %52يف صث ثثحيوة الثث ثثورة و % 21يف صث ثثحيوة تش ث ثيي) و %71يف
دول رقه ( 33ش ض ( 1كثا هنثال تعثاو وا ث يف متشثاطاها الثح ع سثتها
صحيوة البع
صحيوة الثورة ب قي اأطوال  SOSومسار واأمامت السثورية للتنذيثة لثدعه اأطوثال الثذي) وا هثوا
ظيوف ا صعبة بسب اأحدال ااستثنا ية الفار ة عل الب ر متوسي ا أو ا تذاعي ا ركثزذ قثي اأطوثال
عل قضايا الفوض وخلط ارذاية املثل راوق وتضم مستابض أفضض ل

جدول ( )33يبين نسب توزع عرض قضايا الطفولة حسب الجهة الداعمة لإلعالن أو المعلنة عنها

الجهة الداعمة لإلعالن

البعث

الثور

تشرين

التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض

وزاراذ الدولة

87

20%

175

41%

168

39%

ا يئة السورية لشتو اأسية

24

32%

34

45%

17

23%

املنظذاذ الدولية (يومتسيف الصحة
العاملية منظذة الدفاص ع) اأطوال

18

40%

15

33%

12

27%

استف ص الصحيوة ذاها

35

16%

83

38%

99

46%

متسساذ ومجعياذ (ح ومية وغري ح ومية

31

19%

48

29%

87

52%

غري مب

9

52.9%

3

17.6%

5

29.4%

إعداد :حال زوبته
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الشكل ( )7يبين نسب توزع قضايا الطفولة حسب الجهة الداعمة لإلعالن أو المعلنه عنها

بناضا عل ماسبط م اختبار الوي ية الثامنة م) في ياذ حبثنا
 الفرضية الثامنة:

0

يوج ــد ف ــروا ذات دالل ــة معنوي ــة لقض ــايا الطفول ــة حس ــب الجه ــة الداعم ــة لإلع ــالن أو
المعلنة عنه تبعاً للصحف (الثور  ،تشرين ،البعث .
لدراسثثة هثثذه الوي ثثية م إ ثياض اختبثثار الوثثيو بث املتغثرياذ املتعلاثثة يثذا احملثثور وذلث خث ل
ف ة الدراسة ب الصحف (الثورة ،تشيي) ،البع وحصلنا عل النتا ج التالية:
 -و ثثا فث ث

وزاراذ الدول ثثة :و ث ثدمتا أ متوس ثثط ع ثثيأل املث ثياذ يف ص ثثحيوة البعث ث ه ثثو  1661ويف

صحيوة تشيي)  71644ويف صحيوة الثورة  71661مية

دول رقه (34

 أم ثثا هيئ ثثة ش ثثتو اأس ثثية :و ث ثدمتا أ متوس ثثط ع ثثيأل املث ثياذ يف ص ثثحيوة البعث ث ه ثثو  3622ويفصحيوة تشيي)  3611ويف صحيوة الثورة  2613مية

دول رقه (34

 فيذثثا يتعلثثط ونظذثثاذ الثثدول (يومتسثثيف  -الصثثحة العامليثثة  :و ثدمتا أ متوسثثط عثثيأل املثياذ يف صثثحيوةالبع هو  2625ويف صحيوة تشيي)  2674ويف صحيوة الثورة  2622مية دول رقه (34

إعداد :حال زوبته
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 حول اسثتف ص الصثحيوة ذاهثا :جنثد أ متوسثط عثيأل املثياذ يف صثحيوة البعث هثو  3611ويفصحيوة تشيي)  1622ويف صحيوة الثورة  7762مية

دول رقه (34

 أمثا متسسثثاذ ومجعيثاذ (ح وميثثة وغثري ح وميثثة (مجيعثة قثثي اأطوثال ،مسثثار ،اأمامتث السثثوريةللتنذي ثثة  :و ث ثدمتا أ متوس ثثط ع ثثيأل املث ثياذ يف ص ثثحيوة البع ث ه ثثو  3644ويف ص ثثحيوة تشث ثيي)
 ،1622ويف صحيوة الثورة  1661مية دول رقه (34
 ومنث بث التحليثثض و ثثور فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة يف احملثور املتعلثثط باضثثايا الفوولثثة حسث اجلهثثةالداعذة لإلع

أو املعلن عن يف الصحف اليومية (تشيي) ،البع  ،الثورة
جدول ( )34يبين إحصاءات وصفية لتكرارت قضايا الطفولة

حسب الجهة الداعمة لإلعالن أو المعلنة عنه في الصحف الثالث

 Nالمتوسط االنحرا المعياري الخطأ في االنحرا
1.528

وزاراذ الدولة

هيئة شتو اأسية

منظذاذ الدول
(يومتسيف  -الصحة
العاملية

إعداد :حال زوبته

تشيي)

9

19.44

8.172

2.724

الثورة

9

18.67

7.906

2.635

اجملذوص

27

15.93

8.166

1.572

البع

8

3.00

2.204

.779

تشيي)

9

3.78

2.906

.969

الثورة

6

2.83

1.329

.543

اجملذوص

23

3.26

2.281

.476

البع

8

2.25

1.982

.701

تشيي)

7

2.14

1.215

.459

الثورة

6

2.00

1.789

.730

اجملذوص

21

2.14

1.621

.354
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 Nالمتوسط االنحرا المعياري الخطأ في االنحرا

البع

9

3.89

1.833

.611

استف ص الصحيوة

تشيي)

9

9.22

3.734

1.245

ذاها

الثورة

9

11.00

6.671

2.224

اجملذوص

27

8.04

5.338

1.027

البع

9

3.44

2.351

.784

تشيي)

6

8.00

6.928

2.828

الثورة

9

9.67

3.969

1.323

اجملذوص

24

6.92

5.081

1.037

متسساذ ومجعياذ
(ح ومية وغري
ح ومية

ولدراس ثثة و ثثور ف ثثيو ذاذ قيذ ثثة إحص ثثا ية ت ثيبط املتوس ثثفاذ م

تفبي ثثط اختب ثثار ANOVA

الثثذح ب ث وجــود فــروا ذات داللــة معنويــة فــي كــل مــن (وزارات الدولــة ،اســتطالع الصــحيفة
ذاتها ،ومؤسسات الدولة أما فيما يخص المتغيرات (هيئـة شـؤون األسـر والمنظمـات الدوليـة
لم يظهر التحليل عالقة ذات قيمة إحصائية .دول رقه (35
جدول ( )35اختبار الفروق المعنوية بين الجهة الداعمة لإلعالن تبعا للصحف (تشرين ،البعث ،الثورة)

ANOVA

مجموع درجة مربع
المربعات الحرية المتوسط

وزاراذ الدولة
هيئة شتو اأسية
منظذاذ الدول
(يومتسيف  -الصحة العاملية
استف ص الصحيوة ذاها
متسساذ ومجعياذ (ح ومية
وغري ح ومية
إعداد :حال زوبته

ب اجملذوعاذ 531.63

F

Sig.

2

.012 5.306 265.81

ب اجملذوعاذ

4.05

2

2.02

.698 .367

ب اجملذوعاذ

.21

2

.11

.964 .037

ب اجملذوعاذ 246.52

2

.008 5.983 123.26

ب اجملذوعاذ 183.61

2

.021 4.700 91.81
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ولدراسثة اجتثثاه الوثثيو م تفبيثثط اختبثثار  Scheffeالثثذح بث علث مسثثتو متغثثري وزاراذ الدولثثة اجتثثاه
الويو لصاحل صحيوة تشيي) وتوسط  71644مث صحيوة الثورة وتوسط  71661دول رقه (36
جدول ( )36اختبار  Scheffeلتحديد الفروق في جهة و ازرات الدولة

وزارات الدولة

الصحيفة
البع
الثورة
تشيي)
Sig.

N
9

Sig =0.05
2
1

9.67

9

18.67

9

19.44
.973

1.000

اهتذت وزاراذ الدولة م) (وزارة ال بية ،وزارة الصحة ،وزارة الثاافة بثاإلع عث) كثض ديثد
أو تفور يف سري خفتها ،مث ا إع متاهثا عث) سثري العذليثة التعليذثة يف كثض احملافظثاذ أو عث) عذليثاذ
التلاي املستذية والح غفت أغل مناطط سورية
أمثا فيذثا فث اسثتف ص الصثحيوة ذاهثا فاثد بث اختبثار  Scheffeaأ الوثيو كامتثت لصثاحل
صحيوة الثورة وتوسط  77مث لصحيوة تشيي)  1622دول (31
حااثثت صثثحيوة الثثثورة امليكثثز اأول باسثثتف عاها فيذثثا ف ث الفوولثثة قثثي معظثثه اأصثثعده،
حي عذلت عل تغفية كاملة وشامل ملعظثه الوعاليثاذ الثح ث الفوثض ،وكامتثت السثباق يف هثذه
التغفية ب متظرياها (تشيي) ،البع
جدول ( )37اختبار  scheffeلتحديد الفروق في استطالع الصحيفة ذاتها

استطالع الصحيفة ذاتها
Paper

البع
تشيي)
الثورة

N
9

3.89

9

9.22

9

9.22
11.00

Sig.

إعداد :حال زوبته

Sig =0.05
2
1

.063
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متغثثري متسسثثاذ الدولثثة فاثثد أظهثثي يليثثض  Scheffeaأ الوثثيو كامتثثت لصثثاحل
دول (31

صحيوة الثورة وتوسط  1661مث لصحيوة تشيي) وتوسط 1

خصصثثت صثثحيوة الثثثورة يف تو هاهثثا حيثثزا كبثثريا إلسثثهاماذ وإع متثثاذ متسسثثاذ ومجعيثثاذ

(ح وميثثة وغثثري ح وميثثة الثثح كامتثثت تعذثثض علث مشثثاري مشث كة فيذثثا بينهثثا كاملشثثيوص املشث ل بث
مجعية قي اأطوال  SOSومسار حي قامت اجلهتا بافتتا ميكز صثديط للفوثض يف رمشثط لثدعه
اأطوثثال املتضثثيري) متوسثثيا وا تذاعيثا ثياض الظثثيول الصثثعب بسثثب اأحثثدال اجلاريثثة يف الب ر كذثثا
وركزذ قي اأطوال عل توفري بيئة راعذة ومسثاعده للفوثض لتسثاعده علث بنثاض مسثتابض أفضثض لث
باإل ثثافة أيض ثا إىل أ مسثثار واأمامت ث السثثورية قثثد رعذثثت الفوثثض يف تغفيتهثثا وأكثثدذ عل ث ثثيورة
العذض م) أ ض اأطوال يف هثذا الوقثت ارثار والثذح يشث ض ثيورة ملحثة بسثب الظثيول والثدمار
الذح شهدت الب ر والذح أيي عل متوسيتهه كثريا
جدول ( )38اختبار  Scheffeaلتحديد الفروق في جهة

مؤسسات وجمعيات (حكومية وغير حكومية) (جمعية قرى األطفال ،مسار ،األمانه السورية للتنمية)

مؤسسات وجمعيات (حكومية وغير حكومية
الصحيفة

N

1

البع

9

3.44

تشيي)

6

8.00

الثورة

9

Sig.

إعداد :حال زوبته

Sig =0.05

8.00
9.67

.154
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احملور الثامن :حقوق الطفل والقضايا األمنية املطروحة يف الصحف:

ث ثثه هث ثثذا الاسث ثثه مث ثث) الدراسث ثثة جموعث ثثة مث ثث) املتغ ث ثرياذ مشل ث ثثت ( ث ثثحايا الت نيث ثثد ،اأطوث ثثال
ال ئ ثو  ،إعثثارة تضهيثثض اأطوثثال الضثثحايا ،محايثثة اأطوثثال املتثثضييي) بالنزاعثثاذ ،خفثثف اأطوثثال،
اسثثتهدال اأطوثثال مثث) قبثثض اجملذوعثثاذ اإلرهابيثثة  ،توزعثثت املتغ ثرياذ حس ث ت يارهثثا يف الصثثحف
املدروسة عل الش ض التار:
م ثث) حيث ث

ثثحايا الت ني ثثد ك ثثا ت ياره ثثا ل ثثد ص ثثحيوة الث ثثورة  %34و %42يف ص ثثحيوة

تش ثيي) بينذثثا  %26لثثد صثثحيوة البع ث  ،أمثثا اأطوثثال ال ئثثو فاثثد تثثوزص الت ثيار إىل  %11يف
صثثحيوة تشثيي) و %71يف صثثحيوة الثثثورة وفاثثط  %3يف صثثحيوة البعث  ،أمثثا إعثثارة تضهيثثض أطوثثال
الض ثثحايا فبلغ ثثت  %67ل ثثد ص ثثحيوة تشث ثيي) و %21ل ثثد ص ثثحيوة الث ثثورة و %72يف ص ثثحيوة
البع  ،حثول محايثة اأطوثال املتثضييي) بالنزاعثاذ املسثلحة كثا ت يارهثا  %41لثد صثحيوة تشثيي)
و %36يف صثحيوة الثثثورة و %75لثثد صثثحيوة البعث  ،أمثثا مثثا فث خفثثف اأطوثثال فاثثد كامتثثت
النسثثبة اأعل ث لثثد صثثحيوة الث ثثورة  %51وبلغثثت  %42يف صثثحيوة تش ثيي) ومل تس ث ض ص ثثحيوة
البعث أيثثة حالثثة ،وأخثريا م تنثثاول اسثثتهدال اأطوثثال مثث) قبثثض اجلذاعثاذ اإلرهابيثثة بنسثثبة  %51يف
صحيوة الثورة مث تلتهثا صثحيوة تشثيي) بنسثبة  %24ويف صثحيوة البعث  %22ثدول رقثه (31
وش ض رقه (1
وثثا فث

املوا ثثي الثثح اع قثثة ثثا بالاضثثايا اأمنيثثة فاثثد كامتثثت النسثثبة اأعلث لثثد صثثحيوة

الث ثثورة  % 42وبلغ ثثت  % 21يف ص ثثحيوة تش ثيي) ويف ص ثثحيوة البع ث  % 21ثثدول رق ثثه (31
وش ض رقه (1

إعداد :حال زوبته
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جدول ( )39يبين نسب توزع القضايا المتعلقة بحقوق الطفل
والقضايا األمنية المطروحة في الصحف الثالث

البعث

المواضيع

الثور

تشرين

التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض

( حايا الت نيد إشيال
اجملذوعاذ املسلحة لألطوال

15

26%

23

40%

20

34%

1

3%

28

78%

7

19%

اعارة تضهيض اأطوال الضحايا

10

12%

51

61%

22

27%

محاية اأطوال املتضييي)
م) النزاعاذ املسلحة

13

15%

41

48%

31

36%

خفف اأطوال بفيياة غري
مشيوع إىل خارج الب ر

0

0%

5

42%

7

58%

استهدال اأطوال م) قبض
اجلذاعاذ اإلرهابية

21

20%

25

24%

60

57%

موا ي ا ع قة ا
بالاضايا اأمنية

183

28%

190

29%

272

42%

اأطوال ال

إعداد :حال زوبته

ئو

145

إشراف :د .عزت شاهني

الدراسة التحليلية

الفصل الرابع

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

الشكل ( )8يبين نسب توزع القضايا المتعلقة بحقوق الطفل
والقضايا السياسية المطروحة في الصحف الثالث

بااعتذار عل النتا ج الساباة م اختبار الوي ية التاسعة م) في ياذ حبثنا
 الفرضية التاسعة:
يوجد فروا ذات داللة معنوية لحقـوا الطفـل والقضـايا األمنيـة المطروحـة تبعـاً للصـحف

اليومية (تشرين ،البعث ،الثور

لــدى دراســة الفــروا للمحــور المتعل ـ بحقــوا الطفــل والقضــايا األمنيــة المطروحــة فــي
الص ــحف تب ــين وج ــود ف ثثيو ذاذ رال ثثة معنوي ثثة يف احمل ثور املتعل ثثط حبا ثثو الفو ثثض والاض ثثايا اأمني ثثة
املفيوحة يف الصحف اليومية (تشرين ،البعث ،الثور وأتت النتا ج عل الش ض التار:
 ( ثثحايا الت ني ثثد إشث ثيال اجملذوع ثثاذ املس ثثلحة لألطو ثثال :و ث ثدمتا أ متوس ثثط ع ثثيأل املث ثياذ يفصثثحيوة البع ث ه ثثو  7661ويف ص ثثحيوة تش ثيي)  2656ويف ص ثثحيوة الث ثثورة  2622م ثثية ثثدول
رقه (42
 -اأطوثثال ال

ئثثو  :و ثدمتا أ متوسثثط عثثيأل امل ثياذ يف صثثحيوة البع ث هثثو  2677ويف صثثحيوة

تشيي)  3677أما صحيوة الثورة  2611مية
إعداد :حال زوبته

دول رقه (42
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 إعثثارة تضهيثثض اأطوثثال الضثثحايا :و ثدمتا أ متوسثثط عثثيأل امل ثياذ يف صثثحيوة البع ث هثثو 7677ويف صحيوة تشيي)  ،5661أما يف صحيوة الثورة  2644مية

دول رقه (42

 محايثثة اأطوثثال املتثثضييي) بالنزاعثثاذ املسثثلحة :و ثدمتا أ متوسثثط عثثيأل امل ثياذ يف صثثحيوة البع ثهو  7644ويف صحيوة تشيي)  4656بينذا يف صحيوة الثورة  3644مية

دول رقه (42

 خف ثثف اأطو ثثال بفييا ثثة غ ثثري مش ثثيوع إىل خ ثثارج ال ثثب ر :و ث ثدمتا أ متوس ثثط ع ثثيأل املث ثياذ يفص ثثحيوة تشث ثيي)  2656ويف ص ثثحيوة الث ثثورة  2611م ثثية ،يف حث ث مل تسث ث ض يي ثثدة البعث ث أي ثثة
حالة

دول رقه (42

 اسثثتهدال اأطوثثال مثث) قبثثض اجلذاعثثاذ اإلرهابيثثة :و ثدمتا أ متوسثثط عثثيأل املثياذ يف صثثحيوة البعثهو  ،2633ويف صحيوة تشيي)  ،3673ويف صحيوة الثورة  6661مية دول رقه (42
 موا ثثي ا ع قثثة ثثا بالاضثثايا اأمنيثثة :و ثدمتا أ متوسثثط عثثيأل امل ثياذ يف صثثحيوة البع ث هثثو ،22633ويف صحيوة تشيي)  ،27677أما صحيوة الثورة  32622مية

دول رقه (47

جدول ( )41يبين إحصاءات وصفية ألعداد تكرار حقوق الطفل والقضايا األمنية
المطروحة في الصحف (تشرين ،البعث ،الثورة)

 Nالمتوسط االنحرا المعياري الخطأ في االنحرا
.53

حايا الت نيد (إشيال
اجملذوعاذ املسلحة لألطوال

اأطوال ال

إعداد :حال زوبته

ئو

تشيي)

9

2.56

2.19

.73

الثورة

9

2.22

2.99

1.00

اجملذوص

27

2.15

2.27

.44

البع

9

.11

.33

.11

تشيي)

9

3.11

2.57

.86

الثورة

9

.78

1.64

.55

اجملذوص

27

1.33

2.15

.41
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 Nالمتوسط االنحرا المعياري الخطأ في االنحرا

إعارة تضهيض اأطوال الضحايا

محاية اأطوال املتضييي) م)
النزاعاذ املسلحة

خفف اأطوال بفيياة غري
مشيوع إىل خارج الب ر

استهدال اأطوال م) قبض
اجلذاعاذ اإلرهابية

موا ي ا ع قة ا بالاضايا
اأمنية

إعداد :حال زوبته

البع

9

1.11

1.05

.35

تشيي)

9

5.67

2.69

.90

الثورة

9

2.44

2.24

.75

اجملذوص

27

3.07

2.81

.54

البع

9

1.44

1.24

.41

تشيي)

9

4.56

1.42

.47

الثورة

9

3.44

4.80

1.60

اجملذوص

27

3.15

3.15

.61

البع

9

.00

.00

.00

تشيي)

9

.56

.88

.29

الثورة

9

.78

2.33

.78

اجملذوص

27

.44

1.42

.27

البع

9

2.33

1.58

.53

تشيي)

8

3.13

1.96

.69

الثورة

9

6.67

7.14

2.38

اجملذوص

26

4.08

4.69

.92

البع

9

20.33

6.08

2.03

تشيي)

9

21.11

11.66

3.89

الثورة

9

30.22

16.73

5.58

اجملذوص

27

23.89

12.66

2.44
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ولدراســة وجــود فــروا ذات قيمــة إحصــائية بــين الصــحف تــم تطبيـ

اختبــار ANOVA

الــذي بــين وجــود فــروا ذات قيمــة إحصــائية لكــل مــن متغيــر (إعــاد تأهيــل األطفــال الضــحايا
و(األطفــال الالجئــون علــى حــين لــم تظهــر أي مــن المتغي ـرات األخــرى أي ـة فــروا ذات داللــة
إحصائية

دول (47
جدول ( )41اختبار الفروق المعنوية بين حقوق الطفل والقضايا األمنية المطروحة
تبعا للصحف (تشرين ،البعث ،الثورة)

ANOVA

مجموع درجة

مربع

المربعات الحرية المتوسط
( حايا الت نيد إشيال
اجملذوعاذ املسلحة لألطوال

F

Sig.

ب اجملذوعاذ

3.63

2

1.81

ب اجملذوعاذ

44.67

2

.004 7.115 22.33

اعارة تضهيض اأطوال الضحايا ب اجملذوعاذ

98.74

2

.000 11.062 49.37

محاية اأطوال املتضييي) م)
النزاعاذ املسلحة

ب اجملذوعاذ

44.74

2

.101 2.525 22.37

خفف اأطوال بفيياة غري
مشيوع إىل خارج الب ر

ب اجملذوعاذ

2.89

2

1.44

.508 .696

استهدال اأطوال م) قبض
اجلذاعاذ اإلرهابية

ب اجملذوعاذ

94.97

2

.113 2.401 47.49

موا ي ا ع قة ا
بالاضايا اأمنية

ب اجملذوعاذ

544.22

2

.186 1.803 272.11

اأطوال ال

إعداد :حال زوبته
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الدراسة التحليلية

الفصل الرابع

ولتحديــد جهــة الفــروا فــي المتغيـرين الــذين أظهـرا عالقــة ذات قيمــة إحصــائية تــم تطبيـ
اختبــار  Scheffeالــذي بــين علــى مســتوى األطفــال الالجئ ـين أ الوثثيو كامتثثت لصثثاحل صثثحيوة
تشيي) وتوسط  ،3677مث لصحيوة الثورة

دول (42

جدول ( )42اختبار  Scheffeaلتحديد فروق األطفال الالجئين

األطفال الالجئون
الصحيفة

Sig =0.05

N

1

البع

9

.11

الثورة

9

.78

تشيي)

9

2

3.11
.730

Sig.

1.000

كامتت كض م) صحيوة تشيي) وتليها صثحيوة الثثورة ،تعي ثا يف صثوحاها ال ثثري عث) ظثاهية
جتنيثثد اأطوثثال وكيثثف أ اجملذوعثثاذ املسثثلحة كامتثثت تعذثثد إىل اسثثتخدامهه بفيياثثة مباشثثية أو غثثري
مباشثثية كذاثثاتل وطهثثاة ومحثثال وسثثعاة أو أعذثثال أخثثي كذثثا سثثلفت الضثثوض عل ث قضثثية جتنيثثد
الوتياذ أغياأل نسثية أو للثزواج الاسثيح ومثا ثذه اأعذثال مث) امتع اسثاذ علث اأطوثال ومثد
تعي ثثهه إىل خفثثي سثثيه ومشثثا بالغثثة ،ومثثا ثثذه املشثثاركة لألطوثثال مثث) هي ثار خفثثرية س ثواض كامتثثت
متوسية أو صحية أو سدية وما تعي هه لعنف ها ض
كذثثا أ ك ث مثث) الصثثحيوت (تش ثيي) ،الثثثورة خصصثثتا مسثثاحة هثثته مثث) خ ثثا بتوصثثيف
حثثال اأطوثثال ال ئ ث يف املخيذثثاذ خثثارج الثثب ر ،مبينثثة باثثاض هثثتاض اأطوثثال يف حالثثة مضثثفيبة
يع ثامتو مثث) الصثثدمة ،واإل هثثار ،واجل ثوص ،وعثثدم اليا ث بشثثض املسثثتابض كثثض ذل ث بسثثب اسثثتذيار
الص ثياص وامل ثتامية عل ث سثثورية ،كذثثا ووصثثوت حثثال اآلال مثث) هثثتاض اأطوثثال ال ئ ث السثثوري
ال ث ثثذي) يوا ه ث ثثو خف ث ثثي اإلس ث ثثاضة واا ث ثثال وااس ث ثثتغ ل وفا ث ثا لص ث ثثندو اأم ث ثثه املتح ث ثثدة للفوول ث ثثة،
اليومتيسف

إعداد :حال زوبته
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الدراسة التحليلية

الفصل الرابع

أمثثا فذثثا ف ث

متغثثري إعثثارة تضهيثثض اأطوثثال الضثثحايا فاثثد أظهثثي التحليثثض أ الوثثيو كامتثثت

لصاحل صحيوة تشيي) وتوسط  5661مية ،مث لصحيوة الثورة

دول (43

جدول ( )43اختبار  Scheffeaلتحديد فروق إعادة تأهيل األطفال الضحايا

تأهيل األطفال الضحايا
الصحيفة

Sig =0.05

N

1

البع

9

1.11

الثورة

9

2.44

تشيي)

9

2

5.67
.421

Sig.

1.000

ركثثزذ الصثثحف بإع متاهثاعل معامتثثاة اأطوثثال مثث) حيث أ مئثثاذ اآلال مثثنهه قثثد فاثثدوا
هبثثاضهه وأمهثثاهه بسثثب النثزاص الثثذح طثثال أمثثده ،وأظهثثيذ أ تزويثثد هثثتاض اأطوثثال باأمثثا سثثول
فوثثف مثث) معامتثثاهه و يثثدعه إعثثارة ااسثثتايار ريثثاهه يف املسثثتابض الاييث  ،وخصوصثا بعثثد اسثثتغ ل
العص ثثاباذ اإلرهابي ثثة لألطو ثثال وجتني ثثدهه ومحله ثثه السث ث بت ل ثثيوهه بالات ثثض وال ثثذب م ثث) رو أح
مب ثثااة والث ثثذح أر يف حايات ث ث إىل مث ثثيأل «التبلث ثثد اا تذ ثثاعي» الث ثثذح يصث ثثي اأطوث ثثال بسث ثثب
تعي ثثهه ملش ثثاهدة وف ثثاة أح ثثد ذويه ثثه أو تعي ثثهه للعن ثثف اجلس ثثدح والنوس ثثي ،لا ثثد خلا ثثت ار ثثي
فو قيذية أخ قية لدر ة التخلي ع) مبارق أساسية يف جمتذ حمافا
كثه ثث) اليثثوم حبا ثثة إىل إعثثارة تضهيثثض اجملتذث ك ثثض واأطوثثال خصوصثا ،واسثثيذا بعثثد تلث
اري الشيسة الح أييذ يف متووسهه وخلات اخلول والالط والعنف جبذي أش ال لديهه؟

إعداد :حال زوبته

151

إشراف :د .عزت شاهني

الدراسة التحليلية

الفصل الرابع

احملور التاسع :القضايا االقتصادية ذات الطابع الصحي ،واالقتصادية ذات الطابع الرتبوي املطروحة يف الصحف:

شــمل هــذا المحــور مــن الدراســة مجموعــة مــن المتغي ـرات ضــمت (أســعار المســتلزمات
المدرسية ،أسعار المواد الغذائية ،نقص المسـتلزمات المدرسـية ،نقـص المـواد الغذائيـة للطفـل،
تخريب المراف من مدارس ونـوادي مخصصـة لألطفـال ،المخالفـات التموينيـة المتعلقـة بأغذيـة
الطفل ،االهتمامات الصحية باألطفال وأظهرت الدراسة النتائج التالية:
م) حي أسعار املستلزماذ املدرسية كامتت النسبة لثد صثحيوة تشثيي) هثي اأعلث  %51مث
صحيوة الثثورة  %21بينذثا صثحيوة البعث  ،%74أمثا مث) حيث عثيأل أسثعار املثوار الغذا يثة جنثد أ
صثحيوة تشثيي) حااثت  %13مث صثحيوة الثثورة  ،%21ووثا فث عثيأل متاث املسثتلزماذ املدرسثثية
توزعثثت النس ث يف صثثحيوة تش ثيي)  ،% 62مث يف صثثحيوة الثثثورة بنسثثبة  ،% 21ويف صثثحيوة البع ث
 ،%72مث) حيث عثثيأل متاث املثوار الغذا يثثة للفوثض كامتثثت النسثثبة اأعلث يف صثثحيوة تشثيي) %51
و %32يف صحيوة الثورة بينذا بلغت  %77يف صحيوة البعث  ،أمثا عثيأل ييث امليافثط مث) مثدارو
ومت ثوار م ع ثثيأل مامتس ثثبت  %41يف ص ثثحيوة تشث ثيي) مث  %26يف ص ثثحيوة الث ثثورة و %26يف ص ثثحيوة
البعث ث  ،وو ثثا فث ث ع ثثيأل املخالو ثثاذ التذويني ثثة املتعلا ثثة باأغذي ثثة كامت ثثت  %41يف ص ثثحيوة تشث ثيي)
و %33يف ص ثثحيوة الث ثثورة و %71يف ص ثثحيوة البعث ث  ،أم ثثا م ثث) حيث ث ااهتذ ثثام الص ثثحي باأطو ثثال
النسثثبة اأعل ث كامتثثت لثثد صثثحيوة الثثثورة  ،%47و %31يف صثثحيوة تش ثيي) ،و %22يف صثثحيوة
البعث  ،أمثثا مثثا فث املوا ثثي غثثري ااقتصثثارية فبلغثثت  %41يف صثثحيوة الثثثورة ،و %32يف صثثحيوة
البع  ،مث  %22يف صحيوة تشيي) دول رقه ( 44ش ض (1

إعداد :حال زوبته
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الدراسة التحليلية

الفصل الرابع

جدول ( )44يبين نسب توزع عرض القضايا المتعلقة بالقضايا االقتصادية ذات الطابع الصحي،
االقتصادية ذات الطابع التربوي المطروحة في الصحف

البعث
القضايا

الثور

تشرين

التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض

أسعار املستلزماذ املدرسية

13

14%

52

58%

25

28%

أسعار املوار الغذا ية

0

0%

19

73%

7

27%

متا

املستلزماذ املدرسية

8

10%

48

62%

21

27%

متا

املوار الغذا ية للفوض

3

11%

16

59%

8

30%

19

26%

34

47%

19

26%

املخالواذ التذوينية املتعلاة بضغذية اأطوال

6

18%

16

48%

11

33%

ااهتذاماذ الصحية باأطوال

30

20%

59

39%

61

41%

موا ي خارج ااطار ااقتصارح

164

30%

119

22%

267

49%

يي املايفط م) مدارو ومتوار ةصصة لألطوال

80
70
60
50
40
30
20
10
0

الشكل ( )9يبين نسب توزع عرض القضايا المتعلقة بالقضايا االقتصادية ذات الطابع الصحي،
االقتصادية ذات الطابع التربوي المطروحة في الصحف

إعداد :حال زوبته
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الدراسة التحليلية

الفصل الرابع

بااعتذار عل ما سبط م اختبار في يتنا العاشية
 الفرضية العاشر :
يوجد فروا ذات داللة إحصـائية للقضـايا االقتصـادية ذات الطـابع الصـحي ،االقتصـادية
ذات الطابع التربوي المطروحة في الصحف السورية الثالث.
ولدراسة هذه الفرضية تم إجراء العمليات اإلحصائية التالية:
 أسثعار املسثتلزماذ املدرسثية :و ثدمتا أ متوسثط عثيأل املثياذ يف صثحيوة البعث هثثو  ،7644ويفصحيوة تشيي)  ،5611ويف صحيوة الثورة  2611مية دول 45
 أسثعار املثوار الغذا يثة :و ثدمتا أ متوسثط عثثيأل املثياذ يف صثحيوة البعث هثو  ،262ويف صثثحيوةتشيي)  ،2677ويف صحيوة الثورة  2611مية دول 45
 متاث املسثثتلزماذ املدرسثثية :و ثثدمتا أ متوسثثط عثثيأل املثياذ يف صثثحيوة البعث هثثو  ،2611ويفصحيوة تشيي)  ،5633ويف صحيوة الثورة  2633مية دول 45
 -متاث

املثوار الغذا يثثة للفوثض :و ثثدمتا أ متوسثط عثثيأل املثياذ يف صثثحيوة البعث هثثو  ،2633ويف

صحيوة تشيي)  ،7611ويف صحيوة الثورة  2611مية

دول 45

 يي امليفااذ م) مدارو ومتوارح ةصصثة لألطوثال :و ثدمتا أ متوسثط عثيأل املثياذ يف صثحيوةالبع هو  ،2677ويف صحيوة تشيي)  ،3611ويف صحيوة الثورة  2677مية دول 45
 املخالوثاذ التذوينيثة املتعلاثة بضغذيثة اأطوثال :و ثدمتا أ متوسثط عثيأل املثياذ يف صثحيوة البعثهو  ،2661ويف صحيوة تشيي)  ،7611ويف صحيوة الثورة  7622مية

دول 45

 ااهتذامثاذ الصثثحية باأطوثثال :و ثثدمتا أ متوسثثط عثثيأل املثياذ يف صثثحيوة البعث هثثو ،3633ويف صحيوة تشيي)  ،1631ويف صحيوة الثورة  6611مية

دول 45

 موا ثثي خ ثثارج اإلط ثثار ااقتص ثثارح :و ثثدمتا أ متوس ثثط ع ثثيأل امل ث ثياذ يف ص ثثحيوة البع ث ث ه ثثو ،71622ويف صحيوة تشيي)  ،73622ويف صحيوة الثورة  21661مية

إعداد :حال زوبته
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الفصل الرابع

جدول ( )45يبين إحصاءات وصفية لتكرارت القضايا االقتصادية في صحف (الثورة ،تشرين ،البعث)

 Nالمتوسط االنحرا المعياري الخطأ في االنحرا
أسعار
املستلزماذ
املدرسية
أسعار املوار
الغذا ية

متا املستلزماذ
املدرسية

متا املوار
الغذا ية للفوض
يي امليافط م)
مدارو ومتوار
ةصصة لألطوال
املخالواذ
التذوينية املتعلاة
بضغذية اأطوال

إعداد :حال زوبته

تشيي)
الثورة
اجملذوص
البع
تشيي)
الثورة
اجملذوص
البع
تشيي)
الثورة
اجملذوص
البع
تشيي)
الثورة
اجملذوص
البع
تشيي)
الثورة
اجملذوص
البع
تشيي)
الثورة
اجملذوص

.580
9

5.78

3.383

1.128

9

2.78

4.410

1.470

27

3.33

3.721

.716

9

.00

.000

.000

9

2.11

1.167

.389

9

.78

1.093

.364

27

.96

1.255

.242

9

.89

.928

.309

9

5.33

4.000

1.333

9

2.33

6.265

2.088

27

2.85

4.563

.878

9

.33

.500

.167

9

1.78

1.394

.465

9

.89

1.616

.539

27

1.00

1.359

.261

9

2.11

1.616

.539

9

3.78

2.635

.878

9

2.11

3.951

1.317

27

2.67

2.896

.557

9

.67

1.000

.333

9

1.78

1.856

.619

9

1.22

.833

.278

27

1.22

1.340

.258
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 Nالمتوسط االنحرا المعياري الخطأ في االنحرا
ااهتذاماذ
الصحية
باأطوال
موا ي خارج
اإلطار
ااقتصارح

البع

9

3.33

2.958

.986

تشيي)

8

7.38

5.317

1.880

الثورة

9

6.78

6.058

2.019

اجملذوص

26

5.77

5.078

.996

البع

9

18.22

3.833

1.278

تشيي)

9

13.22

10.837

3.612

الثورة

9

29.67

16.031

5.344

اجملذوص

27

20.37

12.997

2.501

ولدراسثثة و ثثور ع قثثة إحصثثا ية تثيبط مثثاب الوثثيو م تفبيثثط اختبثثار  ANOVAالثثذح ب ث
و ور فيو ذاذ رالة معنوية للذتغرياذ املتعلاثة بضسثعار املسثتلزماذ املدرسثية وأسثعار املثوار الغذا يثة
وموا ثي خثارج اإلطثار ااقتصثارح ،حيث معنويثة الدالثة أقثض مث) الاياسثية بينذثا يف املوا ثي التاليثة
متاث املسثثتلزماذ املدرسثثية ومتاث امل ثوار الغذا يثثة للفوثثض و يي ث امليافثثط مثث) مثثدارو ومت ثوار ةصصثثة
لألطو ثثال واملخالو ثثاذ التذويني ثثة املتعلا ثثة بضغذي ثثة اأطو ثثال وااهتذامث ثاذ الص ثثحية باأطو ثثال ايو ثثد
فيو ذاذ رالة معنوية تبع ا للصحف دول رقه (46

إعداد :حال زوبته
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الدراسة التحليلية

الفصل الرابع

جدول ( )46اختبار الفروق المعنوية بين القضايا االقتصادية المطروحة
تبعا للصحف (الثورة ،تشرين ،البعث)

ANOVA

مجموع درجة مربع
المربعات الحرية المتوسط

أسعار املستلزماذ املدرسية
أسعار املوار الغذا ية
متا املستلزماذ املدرسية
متا املوار الغذا ية للفوض
يي امليافط م) مدارو ومتوار
ةصصة لألطوال
املخالواذ التذوينية املتعلاة
بضغذية اأطوال
ااهتذاماذ الصحية باأطوال
موا ي خارج ااطار ااقتصارح

F

Sig.

3.921

.034

ب
ب
ب
ب

88.67

اجملذوعاذ
اجملذوعاذ 20.52
اجملذوعاذ 92.52
اجملذوعاذ 9.56

2

ب اجملذوعاذ

16.67

2

8.33

ب اجملذوعاذ

5.56

2

2.78

1.622

2

41.59

1.704

.204

2

4.931 639.59

.016

ب اجملذوعاذ
ب اجملذوعاذ 1279.19
83.18

2

44.33

2

.000 12.043 10.26

2

46.26

2.473

.106

4.78

2.983

.070

.993

.385
.218

ولتحدي ثثد ه ثثة الو ثثيو املبين ثثة م تفبي ثثط اختب ثثار  Scheffeال ثثذح بث ث علث ث مس ثثتو أس ثثعار
املسثثتلزماذ املدرسثثية أ الوثثيو كامتثثت لصثثاحل صثثحيوة تش ثيي) حي ث املتوسثثط  ،5611مث لصثثحيوة
الثثثورة  ،2611حي ث كامتثثت اإلع متثثاذ يف هثثذه الصثثحف تتحثثدل عثث) تثثضيري اأزمثثة اراليثثة بارتوثثاص
اأسثثعار ،وخصوص ث ا أسثثعار املسثثتلزماذ املدرسثثة ،وعثث) الع قثثة ب ث البثثا واملسثثتهل وعثث) غيثثا
اليقابثثة املسثثتذية عل ث احمل ث ذ واأس ثوا  ،باإل ثثافة إىل أهنثثا كامتثثت تتفثثي إىل ارذ ث ذ الثثح كامتثثت
تاثثوم يذثثا متسسثثاذ الدولثثة ووزاراهثثا ومنظذثثاذ روليثثة وغريهثثا إليصثثال وتسثثليه املسثثتلزماذ التعليذيثثة
ل ض طوض

إعداد :حال زوبته
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جدول ( )47اختبار  Scheffeلتحديد الفروق في مجال أسعار المستلزمات المدرسية

أسعار المستلزمات المدرسية
Scheffea

الصحيفة

N

البع
الثورة
تشيي)

Sig =0.05
2
1

9

1.44

9

2.78 2.78

9

5.78
.188 .706

Sig.

أمثثا وثثا ف ث أسثثعار امل ثوار الغذا يثثة فاثثد ب ث التحليثثض أ الوثثيو هنثثا كامتثثت لصثثاحل صثثحيوة
تشيي)  ،2677مث صحيوة الثورة  2611دول (41
جدول ( )48اختبار  Scheffeلتحديد الفروق في مجال أسعار المواد الغذائية

أسعار المواد الغذائية
Scheffea

الصحيفة
البع
الثورة
تشيي)

N

Sig =0.05
2
1

9

.00

9

.78

9

Sig.

2.11
1.000 .223

حي إ اأغلبية العظذ م) اإلع متاذ يف هذا احملور كامتت حثول اارتوثاص الشثديد بضسثعار
املوار الغذا يثة الثذح أصثب يوثو رخثض املثواط) السثورح ذح الثدخض احملثدور ،وخصوصثا كثا ال كيثز
عل أسعار حلي اأطوال الي  ،واملوار الغذا ية الضيورية لألطوال
إعداد :حال زوبته
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أخثريا وثا فث

الدراسة التحليلية

املوا ثي خثارج اإلطثار ااقتصثثارح فاثد بث التحليثض أ الوثيو كامتثت لصثثاحل

صحيوة الثورة وتوسط  21661مث صحيوة البع وتوسط 71622

دول (41

جدول ( )49اختبار  Scheffeلتحديد الفروق في مجال مواضيع خارج اإلطار االقتصادي

مواضيع خارج اإلطار االقتصادي
Scheffea

الصحيفة
تشيي)
البع
الثورة

N

Sig =0.05
2
1

9

13.22

9

18.22 18.22

9

29.67
.653

Sig.

.125

احملور العاشر :حقوق الطفل والقضايا االجتماعية والرتبوية املطروحة يف الصحف:

يف هث ثثذا احملث ثثور م تنث ثثاول جمذوعث ثثة مث ثث) الناث ثثاط مشلث ثثت (حاث ثثو اأطوث ثثال املعث ثثاق  ،التسث ثثي
املدرسثي ،التشثير وعذالثة اأطوثال ،العنثثف املو ث ثد اأطوثال ،حثثط الفوثض يف وقثت الوثيا ومزاولثثة
األعثثا والثاافثثة ،ااسثثتغ ل اجلنسثثي بينثثت رراسثثتنا تثثوزص ت يارهثثا يف الصثثحف السثثورية املدروسثثة
عل الش ض التار:
وثا فث حاثو اأطوثال املعثاق بلغثت متسثبة العثيأل لثد صثحيوة تشثيي)  ،%44مث تلتهثثا
صحيوة الثورة  ،%31مث صثحيوة البعث  ،%71وكامتثت متسثبة العثيأل اأعلث للتسثي املدرسثي يف
صثثحيوة تشثيي)  ،%62مث  %26يف صثثحيوة الثثثورة ،و %74يف صثثحيوة البعث  ،وثثا فث التشثثير
وعذال ث ثة اأطوث ثثال بلغث ثثت متسث ثثبة الت ث ثيار  %66يف صث ثثحيوة تش ث ثيي) ،و % 22يف صث ثثحيوة الثث ثثورة،
و %74يف ص ثثحيوة البع ث ث  ،بل ثثغ ع ثثيأل العن ثثف املو ث ث ثثد اأطو ثثال متس ثثبة  % 41يف صث ثثحيوة
تش ثثيي) ،مث  %35يف ص ثثحيوة الث ثثورة ،و %71يف ص ثثحيوة البعث ث  ،أم ثثا م ثث) حيث ث ح ثثط الفو ثثض يف
وقثت الوثيا واللعث عي ثت يف صثحيوة تشثيي) بنسثبة  ،%42و %21يف صثحيوة الثثثورة ،و%32
يف صثثحيوة البع ث  ،وبلثثغ ت ثيار ااسثثتغ ل اجلنسثثي لألطوثثال يف صثثحيوة تش ثيي) بنسثثبة وصثثلت إىل
إعداد :حال زوبته
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 ،%67و %32يف صث ثثحيوة الثث ثثورة ،و %1يف صث ثثحيوة البع ث ث  ،أمث ثثا املوا ث ثثي الث ثثح ا ع قث ثثة ث ثثا
بالاضايا اا تذاعية وال بوية فاد بلغت متسبة ت يارها يف صحيوة الثورة  ،%46ويف صثحيوة البعث
 ،%21ويف صحيوة تشيي) كامتت  %25دول  52وش ض 72
جدول ( )51يبين نسب توزع حقوق الطفل والقضايا االجتماعية والتربوية المطروحة في الصحف

الثور
تشرين
البعث
التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض التكرار نسبة العرض
حاو اأطوال املعاق (ذوح
ااحتيا اذ اخلاصة
التسي املدرسي
التشير وعذالة اأطوال
العنف املو د اأطوال
حط الفوض يف وقت الويا
ومزاولة االعا والثاافة
ااستغ ل اجلنسي لألطوال
موا ي ا ع قة ا بالاضايا
اا تذاعية وال بوية

17

17%

43

44%

38

39%

7

14%

30

60%

13

26%

10

14%

49

66%

15

20%

16

17%

44

48%

32

35%

32

30%

44

42%

30

28%

2

9%

14

61%

7

30%

159

29%

139

25%

250

46%

الشكل ( )11يبين نسب توزع حقوق الطفل والقضايا االجتماعية والتربوية المطروحة في الصحف
إعداد :حال زوبته

160

إشراف :د .عزت شاهني

الدراسة التحليلية
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بااعتذار عل متتا نا يف هذا احملور م اختبار الوي ية ارارية عشي
 الفرضية الحادية عشر:
يوجد فـروا ذات داللـة إحصـائية للقضـايا المتعلقـة بحقـوا الطفـل والقضـايا االجتماعيـة
والتربوية تبعاً للصحف (تشرين ،الثور  ،البعث .
ول ــدى دراس ــة الف ــروا المتعلق ــة بمح ــور حق ــوا الطف ــل والقض ــايا االجتماعيـ ـة والتربوي ــة
المطروحــة فــي الصــحف تبــين وجــود فــروا ذاذ رالثثة معنويثثة يف هثثذا احملثثور ،وأتثثت النتثثا ج عل ث
الش ض التار:
حاثثو اأطوثثال املعثثاق (ذوح ااحتيا ثثاذ اخلاصثثة  :و ثدمتا أ متوسثثط عثثيأل امل ثياذ يف
صحيوة البع هو  ،7611ويف صحيوة تشيي)  ،4611ويف صحيوة الثورة  4622مية دول 57
التسث ثثي املدرسث ثثي :و ث ثدمتا أ متوسث ثثط عث ثثيأل امل ث ثياذ يف صث ثثحيوة البع ث ث هث ثثو  ،2611ويف
صحيوة تشيي)  ،3633ويف صحيوة الثورة  7644مية دول 57
التشير وعذالة اأطوال :و ثدمتا أ متوسثط عثيأل املثياذ يف صثحيوة البعث هثو  ،7677ويف
صحيوة تشيي)  ،5644ويف صحيوة الثورة  7661مية دول 57
العنف املو ثد اأطوثال :و ثدمتا أ متوسثط عثيأل املثياذ يف صثحيوة البعث هثو ،7611
ويف صحيوة تشيي)  ،4611ويف صحيوة الثورة  3656مية دول 57
حثثط الفوثثض يف وقثثت الو ثيا ومزاولثثة األعثثا والثاافثثة :و ثثدمتا أ متوسثثط ع ثثيأل امل ثياذ يف
صحيوة البع هو  ،3656ويف صحيوة تشيي)  ،4611وصحيوة الثورة  3633مية

دول 57

ااستغ ل اجلنسي لألطوال :و دمتا أ متوسط عيأل املياذ يف صثحيوة البعث هثو ،2622
ويف صحيوة تشيي)  ،7656ويف صحيوة الثورة  2611مية

دول 57

موا ي ا ع قة ا بالاضايا اا تذاعية وال بوية :و دمتا أ متوسثط عثيأل املثياذ يف صثحيوة
البع هو  ،71661ويف صحيوة تشيي)  ،75644ويف صحيوة الثورة  21611مية دول 57

إعداد :حال زوبته
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جدول ( )51يبين إحصاءات وصفية لتكرارت حقوق الطفل والقضايا االجتماعية والتربوية المطروحة
في الصحف (الثورة ،تشرين ،البعث)

 Nالمتوسط االنحرا المعياري الخطأ في االنحرا
حاو اأطوال
املعاق (ذوح
ااحتيا اذ اخلاصة

التسي املدرسي

التشير وعذالة
اأطوال

العنف املو
اأطوال

د

حط الفوض يف وقت
الويا ومزاولة األعا
والثاافة

إعداد :حال زوبته

.45

تشيي)

9

4.78

2.22

.74

الثورة

9

4.22

2.82

.94

اجملذوص

27

3.63

2.48

.48

البع

9

.78

.83

.28

تشيي)

9

3.33

3.16

1.05

الثورة

9

1.44

3.00

1.00

اجملذوص

27

1.85

2.70

.52

البع

9

1.11

1.27

.42

تشيي)

9

5.44

1.81

.60

الثورة

9

1.67

1.41

.47

اجملذوص

27

2.74

2.44

.47

البع

9

1.78

1.30

.43

تشيي)

9

4.89

2.80

.93

الثورة

9

3.56

1.67

.56

اجملذوص

27

3.41

2.34

.45

البع

9

3.56

2.35

.78

تشيي)

9

4.89

3.10

1.03

الثورة

9

3.33

2.50

.83

اجملذوص

27

3.93

2.66

.51
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 Nالمتوسط االنحرا المعياري الخطأ في االنحرا
ااستغ ل اجلنسي
لألطوال

موا ي ا ع قة ا
بالاضايا اا تذاعية
وال بوية

البع

9

.22

.67

.22

تشيي)

9

1.56

1.51

.50

الثورة

9

.78

1.09

.36

اجملذوص

27

.85

1.23

.24

البع

9

17.67

5.27

1.76

تشيي)

9

15.44

11.79

3.93

الثورة

9

27.78

12.98

4.33

اجملذوص

27

20.30

11.54

2.22

ولدراسة و ور ع قة ذاذ قيذة إحصا ية تيبط الويو املدروسثة م

تفبيثط يليثض ANOVA

الـذي بـين وجـود فــروا ذات داللـة معنويـة فــي النقـاط التاليـة (التشــرد وعمالـة األطفـال ،حقــوا
األطفـ ــال المعـ ــاقين (ذوي االحتياجـ ــات الخاصـ ــة  ،العنـ ــف الموجـ ــه ضـ ــد األطفـ ــال ،مواضـ ــيع
ال عالقــة لهــا بالقضــايا االجتماعيـة والتربويــة حيــث حققــت معنويــة الداللــة الحســابية قيمــة أقــل
من القياسية ،بينما لم يظهر التحليـل فروقـاً ذات قيمـة إحصـائية فـي النقـاط التاليـة (حـ الطفـل

فـي وقــت الفـراز ومزاولــة األلعــا والثقافـة ،االســتغالل الجنســي لألطفـال ،التســر المدرســي
حيث أن معنوية الداللة الحسابية كانت أكبر من القياسية 0,05

إعداد :حال زوبته
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جدول ( )52اختبار الفروق المعنوية بين حقوق الطفل والقضايا االجتماعية والتربوية
المطروحة في الصحف (الثورة ،تشرين ،البعث)

ANOVA

مجموع درجة مربع
المربعات الحرية المتوسط

حا ثثو اأطو ثثال املع ثثاق (ذوح
ااحتيا اذ اخلاصة
التسي املدرسي
التشير وعذالة اأطوال
العنف املو د اأطوال
حث ث ثثط الفو ث ث ثثض يف وقث ث ثثت الو ث ث ثيا
ومزاولة األعا والثاافة
ااستغ ل اجلنسي لألطوال
موا ثثي ا ع ق ثثة ثثا بالاض ثثايا
اا تذاعية وال بوية

F

Sig.

ب اجملذوعاذ 42.30

2

.025 4.301 21.15

ب اجملذوعاذ 31.63

2

.112 2.406 15.81

2

.000 21.790 50.04

2

.012 5.333 21.93
.422

ب اجملذوعاذ 100.07
ب اجملذوعاذ 43.85
ب اجملذوعاذ 12.74

2

6.37

.894

8.07

2

4.04

.064 3.092

ب اجملذوعاذ

ب اجملذوعاذ 777.85

2

.047 3.481 388.93

ولتحديد جهة الفروا المبينة بالتحليل الساب تـم تطبيـ تحليـل  Scheffeالثذح أظهثي أ
الوثثيو يف حالثثة حاثثو اأطوثثال املعثثاق كامتثثت لصثثاحل صثثحيوة تشثيي) وتوسثثط  ،4611مث صثثحيوة
الثورة 4622

دول 53

جدول ( )53اختبار  Scheffeلتحديد الفروق في مجال حقوق األطفال المعاقين

حقوا األطفال المعاقين (ذوي االحتياجات الحاصة
Scheffea

الصحيفة
البع
الثورة
تشيي)
Sig.

إعداد :حال زوبته

N

1

Sig =0.05

9

1.89

9

4.22

9
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.104

2

4.22
4.78
.869
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كذثثا ب ث التحليثثض عل ث مسثثتو التش ثير وعذالثثة اأطوثثال أ الوثثيو كامتثثت لصثثاحل صثثحيوة
تشيي)  ،5644مث صحيوة الثورة 7661

دول 54

جدول ( )54اختبار  scheffeلتحديد الفروق في مجال التشرد وعمالة األطفال

التشرد وعمالة األطفال
Scheffea

الصحيفة
البع
الثورة
تشيي)

N

Sig =0.05

1

9

1.11

9

1.67

9

Sig.

2

5.44
.742

1.000

يف ح أظهي التحليض يف جمال العنثف املو ث ثد اأطوثال أ الوثيو كامتثت لصثاحل صثحيوة
تشيي)  ،4611مث لصاحل صحيوة الثورة  3656دول 55
جدول ( )55اختبار  Scheffeلتحديد الفروق في مجال العنف الموجه ضد األطفال

العنف الموجه ضد األطفال
Scheffea

الصحيفة

N

1

البع

9

1.78

الثورة

9

3.56

تشيي)

9

Sig.

إعداد :حال زوبته

Sig =0.05

3.56
4.89

.199
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2

.392
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الفصل الرابع

احملور احلادي عشر :عرض القضايا حسب الشهر:

بااعتذار عل كض ماسبط م) حماور سنخت في يتنا الثامتية عشي
 الفرضية الثانية عشر:
يوج ــد ف ــروا ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي ط ــرح القض ــايا (الص ــحية ،التعليمي ــة والتربوي ــة،
األمنية ،الفنية واألدبية ،ذات طابع نفسي ،االجتماعية ،الرياضية ،االقتصادية تبعاً للشهر.
م تاصثثي في ثثية و ثثور فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة يف طثثي الاضثثايا (الصــحية ،التعليميــة والتربويــة،
األمنية ،الفنية واألدبية ،ذات طابع نفسي ،االجتماعية ،الرياضية ،االقتصادية تبع ا للشهي
بإ ياض اختبار التباي) ( ANOVAإلجيار الويو يف طي الاضايا تبع ا للشثهي وحصثلنا علث
النتا ج التالية:
وجــدنا فروقـاً ذات داللــة إحصــائية فــي القضــايا الصــحية والقضــايا االجتماعيـة والرياضــية

حســب الشــهر حيــث دالــة القيــاس  sig=0.24/0.02/0.042علــى التــوالي وهــي قــيم أصــغر مــن
القياسية .بينما لم تظهر القضايا األخرى فروقاً ذات داللة معنوية

دول 56

جدول ( )56يبين داالت الفروق اإلحصائية في القضايا المطروحة تبعا للشهر/اختبار أنوفا/

ANOVA

مربع
مجموع درجة
المربعات الحرية المتوسط

ب
قضايا صحية
قضايا تعليذية وتيبوية ب
ب
قضايا أمنية
ب
قضايا فنية وأربية
قضايا ذاذ طاب متوسي ب
ب
قضايا ا تذاعية
ب
قضايا ريا ية
ب
قضايا اقتصارية
إعداد :حال زوبته

اجملذوعاذ
اجملذوعاذ
اجملذوعاذ
اجملذوعاذ
اجملذوعاذ
اجملذوعاذ
اجملذوعاذ
اجملذوعاذ

F

Sig.

7.485

11

.680

12.532

11

.302 1.179 1.139

1.978

11

.180

.529 .915

1.723

11

.157

.779 .654

.644

11

.059

.758 .674

5.373

11

.488

.025 2.070

4.060

9

.451

.042 2.178

3.877

9

.431

.777 .618
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ولتحديد اجتاه الوثيو م إ ثياض اختبثار  Scheffeaوالثذح بث يف الاضثايا الصثحية الوثيو يف
حالثثة الشثثهي  72مث الشثثهي التاس ث مث الث ث  ،77أمثثا يف حالثثة الاضثثايا اا تذاعي ثة وال بويثثة و ثدمتا يف
الشهي التاس واخلامت وهذا عا د افتتثا املثدارو أو أوقثاذ اامتحامتثاذ ،ويف الاضثايا اا تذاعيثة
و دمتا يف الشهي  72مث الشهي  3مث الشهي  77دول 51
جدول ( )57اختبار جهة الفروق للقضايا (الصحية ،التعليمية والتربوية ،الفنية واألدبية)

قضايا صحية

Scheffea,b
الشهر N

Sig =0.05

1

قضايا اجتماعية

قضايا تعليمية وتربوية
Scheffea,b

الشهر N

Sig =0.05

1

Scheffea,b

الشهر N

Sig =0.05

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

.806

Sig.

.909

Sig.

Sig.

إعداد :حال زوبته
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تــم دراســة الداللــة المعنويــة لعــرض القضــايا المطروحــة فــي الصــحف الــثالث معـاً وحصثثلنا

عل النتا ج التالية:

جدول ( )58اختبار مستوى الداللة المعنوية للقضايا المطروحة في الصحف الثالث

T

قضايا غري مباشية
الاضايا السلبية
الاضايا اإلجيابية
صوحة كاملة
متصف صوحة
رب صوحة
خ عيي
أكثي م) خ
العاطوية
العا متية
غري مب
العاصذة
حمافظاذ
عيبية
عاملية
غري مب
ماال رأح
يايط صحوي
حدي صحوي
خ صحوي
إعداد :حال زوبته

درجة معنوية االختال
الحرية الداللة في المتوسط

النتيجة
يو د رالة معنوية

9.644

26

.000

13.185

يو د رالة معنوية

8.308

26

.000

10.148

يو د رالة معنوية

12.452

26

.000

25.556

يو د رالة معنوية

3.554

26

.001

1.185

يو د رالة معنوية

8.581

26

.000

6.741

يو د رالة معنوية

15.125

26

.000

16.852

يو د رالة معنوية

3.506

26

.002

5.037

يو د رالة معنوية

5.326

23

.000

3.375

يو د رالة معنوية

7.329

26

.000

7.519

يو د رالة معنوية

10.527

26

.000

20.778

يو د رالة معنوية

4.280

21

.000

2.773

يو د رالة معنوية

9.237

26

.000

16.704

يو د رالة معنوية

9.306

26

.000

13.259

يو د رالة معنوية

1.568

18

.134

.579

ا يو د رالة معنوية

-1.567

17

.135

-.278

ا يو د رالة معنوية

5.336

18

.000

4.895

يو د رالة معنوية

8.917

26

.000

8.296

يو د رالة معنوية

10.277

26

.000

14.444

يو د رالة معنوية

2.901

20

.009

1.667

يو د رالة معنوية

6.531

26

.000

6.111

يو د رالة معنوية
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T

قصة خ ية
4.489
صورة
9.497
وزاراذ الدولة
4.754
هيئة شتو اأسية
منظذاذ الدول (يومتسيف
3.230
الصحة العاملية
6.850
استف ص الصحيوة ذاها
متسساذ ومجعياذ (ح ومية
5.704
وغري ح ومية
4.497
غري مب
( حايا الت نيد إشيال
2.634
اجملذوعاذ املسحلة لألطوال
.806
اأطوال ال ئو
اعارة تضهيض اأطوال الضحايا 3.830
محاية اأطوال املتضييي) م)
3.547
النزاعاذ املسلحة
خفف اأطوال بفيياة غري
-2.028
مشيوع إىل خارج الب ر
استهدال اأطوال م) قبض
3.345
اجلذاعاذ اإلرهابية
موا ي ا ع قة ا بالاضايا
9.395
السياسية
3.258
أسعار املستلزماذ املدرسية
-.153
أسعار املوار الغذا ية
2.109
متا املستلزماذ املدرسية
1.743

إعداد :حال زوبته

درجة معنوية االختال
الحرية الداللة في المتوسط

النتيجة

20

.097

1.095

ا يو د رالة معنوية

19

.000

1.750

يو د رالة معنوية

26

.000

14.926

يو د رالة معنوية

22

.000

2.261

يو د رالة معنوية

20

.004

1.143

يو د رالة معنوية

26

.000

7.037

يو د رالة معنوية

23

.000

5.917

يو د رالة معنوية

16

.000

3.941

يو د رالة معنوية

26

.014

1.148

يو د رالة معنوية

26

.427

.333

ا يو د رالة معنوية

26

.001

2.074

يو د رالة معنوية

26

.002

2.148

يو د رالة معنوية

26

.053

-.556

يو د رالة معنوية

25

.003

3.077

يو د رالة معنوية

26

.000

22.889

يو د رالة معنوية

26

.003

2.333

يو د رالة معنوية

26

.879

-.037

ايو د رالة معنوية

26

.045

1.852

يو د رالة معنوية
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T

متا املوار الغذا ية للفوض
يي امليافط م) مدارو ومتوار
ةصصة لألطوال
املخالواذ التذوينية املتعلاة
بضغذية اأطوال
ااهتذاماذ الصحية باأطوال
موا ي خارج اإلطار ااقتصارح
حاو اأطوال املعاق (ذوح
ااحتيا اذ اخلاصة
التسي املدرسي
التشير وعذالة اأطوال
العنف املو د اأطوال
حط الفوض يف وقت الويا
ومزاولة االعا والثاافة
ااستغ ل اجلنسي لألطوال
موا ي ا ع قة ا بالاضايا
اا تذاعية وال بوية

درجة معنوية االختال
الحرية الداللة في المتوسط

النتيجة

.000

26

.990

.000

ا يو د رالة معنوية

2.991

26

.006

1.667

يو د رالة معنوية

.862

26

.397

.222

ا يو د رالة معنوية

4.789

25

.000

4.769

يو د رالة معنوية

7.744

26

.000

19.370

يو د رالة معنوية

5.503

26

.000

2.630

يو د رالة معنوية

1.640

26

.113

.852

ا يو د رالة معنوية

3.702

26

.001

1.741

يو د رالة معنوية

5.343

26

.000

2.407

يو د رالة معنوية

5.717

26

.000

2.926

يو د رالة معنوية

-.625

26

.537

-.148

ا يو د رالة معنوية

8.692

26

.000

19.296

يو د رالة معنوية

م ثث) اجل ثثدول الس ثثابط تبث ث أ معظ ثثه الاض ثثايا ثثا رال ثثة معنوي ثثة يف عي ثثها ثثذ) الص ثثحف
الث ل حي معنوية الدالثة ارسثابية أصثغي مث) الاياسثية  2625ماعثدا اجملثااذ التاليثة (ااسثتغ ل
اجلنس ثثي لألطو ثثال ،املخالو ثثاذ التذويني ثثة املتعلا ثثة بضغذي ثثة اأطو ثثال ،اأطو ثثال ال ئ ثثو  ،الع ثثيأل يف
ص ثثحف عيبي ثثة وعاملي ثثة ،أس ثثعار امل ثوار الغذا ي ثثة ،التس ثثي املدرس ثثي كامت ثثت معنوي ثثة الدال ثثة أك ث م ثث)
الاياسية أح ايو د رالة معنوية يف عي ها

إعداد :حال زوبته
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نتائج الدراسة امليدانية اإلحصائية العملية:

 الفرضية األولى:
 -يو د فيو ذاذ رالة إحصا ية ب الاضايا الح

الفوولة باخت ل الصحف املدروسة

 متاب ثثض الوي ثثية البديل ثثة يو ثثد ف ثثيو ذاذ رال ثثة إحص ثثا ية ب ث ث الاض ثثايا ال ثثح ث ث الفوول ثثة(الاضايا الصحية وال بوية التعليذية والاضايا اا تذاعية باخت ل الصحف املدروسة
 أما املتغرياذ املتعلاة ب ث (قضثايا أمنيثة ،فنيثة وأربيثة ،ذاذ طثاب متوسثي ،ريا ثية ،اقتصثارية الثحالفوولة ا يو د فيو ذاذ رالة إحصا ية
 الفرضية الثانية:
 يو د فيو ذاذ رالة معنوية يف طي الاضايا املباشية وغري املباشية تبعا للصحف السورية متابض الوي ية (يو د فيو ذاذ رالة معنوية يف طي الاضايا املباشية تبعا للصحف قيد الدراسة ايو د فيو ذاذ رالة معنوية يف طي الاضايا غري املباشية تبعا للصحف قيد الدراسة الفرضية الثالثة:
 يو ثثد فثثيو ذاذ رالثثة إحصثثا ية بث متغثرياذ الاضثثايا السثثلبية واإلجيابيثثة خث ل فث ة الدراسثثةتبعا للصحف املدروسة
 ا يو ثثد فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة يف طثثي الاضثثايا السثثلبية تبعثا للصثثحف قيثثد الدراسثثة متابثثضالبديلة يو د فيو ذاذ رالة معنوية يف طي الاضايا اإلجيابية تبعا للصحف قيد الدراسة
 الفرضية الرابعة:
 -يو ثثد فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة فيذثثا ف ث

قضثثايا الفوولثثة وفثثط املسثثاحة املخصصثثة لإلع ث

باخت ل الصحف السورية قيد الدراسة
 يو ثثد ف ثثيو ذاذ رال ثثة معنوي ثثة ب ث الص ثثحف م ثث) حي ث احمل ثثور املتعل ثثط باملس ثثاحة اإلع متي ثثةاملخصصة

إعداد :حال زوبته
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 الفرضية الخامسة:
 يو ثثد فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة يف طثثي الاضثثايا املتعلاثثة ااسثثتذااذ اإلقناعيثثة املسثثتخدمة يفالفوض يف الصحف السورية اليومية (تشيي) ،البع  ،الثورة
اإلع ع) الاضايا الح
 يوجــد فــروا ذات داللــة معنويــة بــين الصــحف مــن حيــث القضــايا العاطفيــة والقضــايا العقالنيــةفاط ،بينذا ااستذااذ اأخي قبلنا فيها في ية العدم بعدم و ور رالة إحصا ية ا

 الفرضية السادسة:
 يو ثثد فثثيو ذاذ رالثثة إحصثثا ية و ثثور فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة لثثورور املنفاثثة اجلغيافيثثة تبعثثاللصحيوة وخاصة يف العاصذة و العاملية والعيبية
 و ثثور ف ثثيو ذاذ رال ثثة معنوي ثثة ل ثثورور املنفا ثثة اجلغيافي ثثة تبع ث ا للص ثثحيوة وخاص ثثة يف العاص ثثذةوالعاملية والعيبية

 الفرضية السابعة:
 يو ثثد ف ثثيو ذاذ رال ثثة معنوي ثثة فيذ ثثا ف ث قضث ثايا الفوول ثثة وال ثثنذط املس ثثتخدم (ما ثثال رأح،يايط صحوي ،حدي صحوي ،خ صحوي ،قصة خ ية ،صورة يف الصحف السورية
 ع قثثة ذاذ قيذثثة إحصثثا ية للوثثيو مثثاب املتوسثثفاذ يف حالثثة التحايثثط الصثثحوي يف حث ملتظهي الدااذ اأخي أح قيذة إحصا ية
 الفرضية الثامنة:
 -يو ثد فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة لاضثثايا الفوولثثة حسث اجلهثثة الداعذثثة لإلعث

أو املعلنثثة عنث

تبعا للصحف (الثورة ،تشيي) ،البع
 ب ث و ثثور فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة يف كثثض مثث) (وزاراذ الدولثثة ،اسثثتف ص الصثثحيوة ذاهثثا،ومتسس ثثاذ ومجعي ثثاذ «ح ومي ثثة وغ ثثري ح ومي ثثة» أم ثثا فيذ ثثا فث ث املتغث ثرياذ (هيئ ثثة ش ثثتو
اأسية واملنظذاذ الدولية مل يظهي التحليض ع قة ذاذ قيذة إحصا ية

إعداد :حال زوبته
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 الفرضية التاسعة:
 يو د فيو ذاذ رالة معنويثة راثو الفوثض والاضثايا اأمنيثة املفيوحثة تبعثا للصثحف اليوميثة(تشيي) ،البع  ،الثورة
 و ور فيو ذاذ قيذثة إحصثا ية ل ثض مث) متغثري (إعثارة تضهيثض اأطوثال الضثحايا و(اأطوثالال

ئو عل ح مل تظهي أح م) املتغرياذ اأخي أية فيو ذاذ رالة إحصا ية

 الفرضية العاشر :
 يو ثد فثثيو ذاذ رالثثة إحصثا ية للاضثثايا ااقتصثثارية ذاذ الفثاب الصثثحي ،ااقتصثثارية ذاذالفاب ال بوح املفيوحة يف الصحف السورية الث ل
 و ثثور فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة للذتغثرياذ املتعلاثثة بضسثثعار املسثثتلزماذ املدرسثثية وأسثثعار امل ثوارالغذا يثثة وموا ثثي خثثارج اإلطثثار ااقتصثثارح ،حيث معنويثثة الدالثثة أقثثض مثث) الاياسثثية بينذثثا يف
املوا ثثي التاليثثة متا ث املسثثتلزماذ املدرسثثية ومتا ث امل ثوار الغذا يثثة للفوثثض و يي ث امليافثثط مثث)
مثثدارو ومت ثوار ةصصثثة لألطوثثال واملخالوثثاذ التذوينيثثة املتعلاثثة بضغذيثثة اأطوثثال وااهتذام ثاذ
الصحية باأطوال ايو د فيو ذاذ رالة معنوية تبعا للصحف
 الفرضية الحادية عشر:
 يو د فيو ذاذ رالة إحصا ية للاضثايا املتعلاثة حباثو الفوثض والاضثايا اا تذاعيثة وال بويثةتبعا للصحف (تشيي) ،الثورة ،البع
 و ثثور فثثيو ذاذ رالثثة معنويثثة يف الناثثاط التاليثثة (التشثثير وعذالثثة اأطوثثال ،حاثثو اأطوثثالاملع ثثاق (ذوح ااحتيا ثثاذ اخلاص ثثة  ،العن ثثف املو ث ث ثثد اأطو ثثال ،موا ثثي ا ع ق ثثة ثثا
بالاضايا اا تذاعية وال بوية حي حااثت معنويثة الدالثة ارسثابية قيذثة أقثض مث) الاياسثية،
بينذا مل يظهي التحليض فيوقا ذاذ قيذة إحصا ية يف النااط التالية (حط الفوض يف وقت الوثيا
ومزاولثثة األعثثا والثاافثثة ،ااسثثتغ ل اجلنسثثي لألطوثثال ،التسثثي املدرسثثي حيث أ معنويثثة
الدالة ارسابية كامتت أك م) الاياسية 2625
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 الفرضية الثانية عشر:
 يو د فيو ذاذ رالة إحصا ية يف طي الاضايا (الصحية ،التعليذيثة وال بويثة ،اأمنيثة ،الونيثةواأربية ،ذاذ طاب متوسي ،اا تذاعية ،الييا ية ،ااقتصارية تبعا للشهي
 و دمتا فثيو ذاذ رالثة إحصثا ية يف الاضثايا الصثحية والاضثايا اا تذاعيثة والييا ثية حسثالشهي بينذا مل تظهي الاضايا اأخي فيوقا ذاذ رالة معنوية
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النتائج واملقحرحات
أوالً :النتائج:

 بينت الدراسة أ صحيوة الثورة هي اأكثي طيح ا لاضايا الفوولة ،تليها تشيي) مث البع
 تشث ثثايت الصث ثثحف الث ثثث ل كث ث ثريا يف املو ث ثثوعاذ املفيوحث ثثة وتواصث ثثيلها والث ثثنذط املسث ثثتخدم يف
معاجلته ثثا واملنفا ثثة ال ثثح تغفيه ثثا ومص ثثدر تزوي ثثد الص ثثحيوة ي ثثا ،ب ثثض وح ثثىت يف ااس ثثتذااذ ال ثثح
تستخدم إلقناص اجلذهور والصوحاذ الح تنشي عليها املارة
 احتلث ثثت الاضث ثثايا التعليذيث ثثة وال بويث ثثة كاملو ث ثثوعاذ املتعلاث ثثة بافتتث ثثا املث ثثدارو وريث ثثاأل اأطوث ثثال
امليتبثثة اأوىل ب ث قضثثايا الفوولثثة لثثد الصثثحف الثثث ل ،تلتهثثا
واامتحامتثثاذ ومثثا إىل ذل ث
الاضثثايا اا تذاعي ثة مث الصثثحية ،فاأربيثثة والونيثثة ومثث) بعثثدها باأ يثثة ثثاضذ الاضثثايا واملسثثا ض
املتعلا ثثة ب ثثاأمور اأمني ثثة لألطو ثثال ،وأخث ثريا ت ثثضا الاض ثثايا ااقتص ثثارية والنوس ثثية والييا ثثية لتحت ثثض
امليات اأخرية ب الاضايا ك ض
 تغل أسلو التحايط الصحوي يف معاجلثة قضثايا الفوولثة يف الصثحف السثورية علث اأسثالي
اأخي وكامتت النسبة اأعل لصاحل صحيوة تشيي)
 كامتثثت ملسثثاحة النصثثف صثثوحة ارصثثة اأك ث ماارمتثثة بنسثثبة عي ثثها يف صثثوحة كاملثثة أو رب ث
صوحة أو خ عيي أخريا أكثي م) خ يف متشثي قضثايا الفوولثة ،وكامتثت صثحيوة تشثيي) يتثض
امليتبة اأوىل ب الصحف الث ل بذل
 أعف ث ثثت الص ث ثثحف اهتذامث ث ث ا خاصث ث ث ا لنش ث ثثاطاذ متسس ث ثثاذ الدول ث ثثة مث ث ثثض متسس ث ثثاذ ومجعي ث ثثاذ
«ح وميثثة وغثثري ح وميثثة»  ،SOSمسثثار ،اأمامتثثة السثثورية للتنذيثثة قثثي تغفيتهثثا لاضثثايا الفوولثثة،
واستف ص الصحيوة بذاها ،أكثي مث) تغفيتهثا لثوزاراذ الدولثة واملنظذثاذ الدوليثة ،وهيئثة شثتو
اأسية لذل
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 كا ملو وعاذ مثض (اأطوال ال

ئثو  ،وإعثارة تضهيثض اأطوثال الضثحايا املتثضييي) بالو ث يف

الثب ر ااهتذثثام اأكث مثث) بث املسثثا ض واملو ثوعاذ اأمنيثثة الثثح ث الفوولثثة وكامتثثت صثثحيوة
تشثيي) هثثي السثثباقة لثثذل  ،بينذثثا توثثيرذ كثثض مثث) صثحيوح تشثيي) والثثثورة يف صثثوحاها للتعثثيأل
لظاهية جتنيد اأطوال وإشيال اأطوال م) قبض اجملذوعاذ املسلحة
 كثا أسثعار املسثتلزماذ املدرسثية وأسثعار املثوار الغذا يثثة صثد كبثري بث الصثحف الثث ل فيذثثا
ف تغفيتها للذسا ض ااقتصارية املتعلاة باضايا الفوولة
 مل تعث َثط الصثثحف مث) اأ يثثة مثثا ي وثثي يف تغفيتهثثا للذوا ثثي والاضثثايا اا تذاعيثة كااسثثتغ ل
اجلنسثثي لألطوثثال يف ظثثض اأزمثثة السثثورية ،والتسثثي املدرسثثي مث أ يثثة هثثذه املو ثثوعاذ إا أ
طيحها كا معدوما
 كثثا هنثثال فثثيو وا ثثحة يف الصثثحف يف طيحهثثا للاضثثايا (الصثثحية ،التعليذيثثة والييا ثثية ب ث
اأش ثهي ،حي ث كثثا لألشثثهي ارثثارح عشثثي والثثثا عشثثي النصثثي اأك ث يف الاضثثايا الصثثحية،
بينذا الشهي التاس واخلامت يف حالة الاضايا اا تذاعية وال بوية
 تغلث اأسثثلو العثثاطوي والعاث

يف ااسثثتذااذ اإلقناعيثثة املسثثتخدمة إلقنثثاص الاثثارق باضثثايا

الفوولة
 كامت ثثت غالبي ثثة مض ثثام الص ثثحف املتعلا ثثة باض ثثايا الفوول ثثة تا ثثوم بتغفي ثثة اأح ثثدال ال ثثح جت ثثيح
بالعاص ثثذة الس ثثورية أح اأح ثثدال احمللي ثثة ،أكث ثثي م ثث) اهتذامه ثثا بف ثثي مشث ث ذ وقض ثثايا علث ث
الصعيد العاملي
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ثانياً :املقحرحات:

 توسي أمتشفة الصحف السورية لتشذض كثض الاضثايا واراثو واملشث ذ الثح ث

الفوولثة يف

الب ر والح تتيي يف التنذية
 تزويد الصحف وعلوماذ وحاا ط ع) واق الفوولة ليف وعي الناو جتاه هذه الاضايا
 إ ثياض محث ذ توعيثة مثث) خث ل وسثا ض اإلعث م وغريهثا لتشث ي اجلذهثثور علث ااهتذثثام باضثثايا
الفوولة
 صثثي ملحثثط مثث) الصثثحف وثثا فث
اأطوال وحىت اأمور ارياتية اليومية ه

الفوولثثة تعثثيأل مثث) خ لث كثثض اأم ثور املتعلاثثة وسثثتابض

 يسث أسثثلو ةاطبثثة اجلذهثثور وااعتذثثار عل ث ااسثثتذااذ العاليثثة بش ث ض أك ث كثثو الغالبيثثة
م) الاياض م) املثاو
 ابت ثثار أسثثالي ديثثدة يف طثثي املوا ثثي ارياتيثثة الثثح ث
الصحوية عل سير للذش ذ فاط

الفوولثثة وعثثدم اقتصثثار املضثثام

 رراسة رور وسا ض ااتصال اجلذاهريح اأخي يف تزويد اجلذهور باملعلوماذ حول قضايا الفوولة
 يديثثد اأولويثثاذ وو ث ااسث اتي ياذ والتثثدخ ذ الثثح تسثثاعد وتثثدعه اجلهثثور يف السثثعي ثثو
ياي ثثط ااه ثثدال ال ثثح ه ثثدل إىل يسث ث متوعي ثثة حي ثثاة اأطو ثثال علث ث مس ثثتو الاف ثثاص الص ثثحي
وارياة الصحية ه
 و ث اجتاهثثاذ وأولويثثاذ طويلثثة اأ ثثض مو هثثة لتحايثثط النتثثا ج (مثثاذا متوعثثض لصثثحة الفوثثض وثثا
يت ثواضم م ث امل ثوارر ال ثثح مي ثث) للاف ثثي تعبئئته ثثا فض ث ا ع ثث) التع ثثيل عل ث ااس ث اتي ياذ الي يس ثثية
(كيوية الايام بذل
 جتذي كض عناصي صحة الفوض يف ويياة واحدة لضذا التناسط وتعظيه استخدام املوارر املتاحة
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املراجع باللغة العربية:

 7إب ثياهيه ،إمساعيثثض ،فــن التحريــر الصــحفي بــين النظريــة والتطبي ـ  ،رار الو ثثي للنشثثي والتوزي ث ،
الااهية2222 ،م

 2ب ثثد ،ريتش ثثارر ،روهني ثثو ،ل ثثويت ،ي ثثور  ،روب ثثيذ ،تحليـ ــل مضـ ــمون اإلعـ ــالم ،ط ،7ذ :حمذ ثثد
اجلوهي ،قدسيّة للنشي ،إربد7112 ،
 3بدوح ،أمحد زكي ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،م تبة لبنا  ،بريوذ7116 ،
 4الب يح ،طار  ،قراءات في التربية والطفل واإلعالم ،رار الياقي ،بريوذ2225 ،م
 5ارديثثدح ،مثثىن سثثعيد ،علثثي ،سثثلو أمثثام ،اإلعــالم والمجتمــع ،ط ،3الثثدار املص ثيية اللبنامتيثثة،
الااهية2272 ،

 6حس  ،مسري ،رراساذ يف مناهج البح العلذي :حبول اإلع م ،عامل ال تا  ،الااهية2226 ،
 1حس  ،مسري ،تحليل المضمون ،عامل ال ت  ،الااهية7113 ،
 1اخلزامث  ،عبثثد ار ثثه أمحثثد ،املي ث الشثثامض يف حاثثو الفوثثض (ميشثثد البثثاحث وال بثثوي واأبثثاض
واملشيع إىل حاو اأطوال ومحايتهه م تبة اب) سينا ،الااهية2224 ،م
 1خضور ،أري  ،بحوث إعالمية ميدانية ،سلسلة امل تبة اإلع مية ،رمشط7111 ،
 72اخلذيسثثي ،أمحثثد حسثث) ،تيبيثثة اأطوثثال يف وسثثا ض اإلع ث م (التلوثثاز ،الصثثحافة  ،رار اليفثثاعي،
حل 2221 ،
 77اليشيدح ،أمحد ،حقوا إالنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبي  ،م تبة الشثيو الدوليّثة،
ط 2223 ،7م
 72سث ث ث مة ،ياس ث ثثي ،الص ـ ــحافة والنش ـ ــاطات المدرس ـ ــية ،ط ،7ع ث ثثامل الثااف ث ثثة ،عذ ث ثثا  ،اأرر ،
2224م
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 73الس ثثيد ،ليلث ث حسث ث  ،م ثثضوح ،عذ ثثار ،حس ثث) ،االتص ــال ونظريات ــه المعاص ــر  ،ط ،6ال ثثدار
املصيية اللبنامتية ،الااهية2221 ،

 74ش ث يح ،عبثثد اجمليثثد ،اإلع ث م احمللثثي يف ثثوض متغ ثرياذ العصثثي (أسس ث  -متظييثثاذ – وسثثا ل
وروره يف الدول النامية واملتادمة  ،ط ،7رار الو ي ،الااهية2221 ،م
 75وب ررأولس) ،تفور و اأطوال ،تيمجةإبياهيه حافا وهخيو عامل .ال ت  ،الااهية،

1962

 76الفيابيشثثي ،ميفثثط حمذثثد كامثثض ،م ــدخل إل ــى ص ــحافة األطف ــال ،رار الو ثثي الع ثثي  ،الا ثثاهية،
2223م
 71العبد ،عاطف عدر ،الطفل العربـي ووسـائل اإلعـالم وأجهـز الثقافـة ،اجمللثت العثي للفوولثة
والتنذيّة7111 ،
 71عبد الوتا  ،أبو معال ،أثر وسائل اإلعالم على الطفل ،رار الشيو  ،عذا 7112 ،
 71عبد اجمليد ،السيد حمذد ،الطفل العربي (الواقع والطموح  ،ط ،7رار املسرية ،عذا 2223 ،م
 22عزيز سامي ،صحافة األطفال ،عامل ال ت  ،الااهية7112 ،
 27الوار ،حمذد مجال ،المعجم اإلعالمي ،ط ،7عذا 2226 ،م
 22فضثثض اهلل ،حمذثثد ر ث  ،الق ــراء الح ــر لألطف ــال ووس ــائل تنميته ــا ف ــي المن ــزل والمدرس ــة
والمكتبة ووسائل اإلعالم ،ط ،7عامل ال ت  ،الااهية7115 ،
 23قراءات في الماد الموجهة للطفل فـي الصـحافة المحليـة ،را ثية الثاافثة واإلعث م ،الشثارقة،
7115م

 24مبث ثثي  ،مث ثثضمو  ،أوالدنـ ــا مـ ــن الطفولـ ــة إلـ ــى الشـ ــبا  ،ط ،7امل ت ث ث اإلس ث ث مي ،بث ثثريوذ،
7111م

 25ةتثثار ،وفيثثط صثثووذ ،وســائل االتصــال واإلعــالم وتشــكيل وعــي الشــبا واألطفــال ،رار
غيي  ،الااهية ،ر ذ
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 26مزيد ،حمذور أمحد ،دراسات في إعالم الطفل ،الدار العامليّة ،الااهية 2226 ،م
 21مصثثفو  ،عبثثد الغوثثار ،صــحافة األطفــال رؤيــة فــي الواقــع والمســتقبل ،رار اأمحثثدح للنشثثي،
2221م

 21م ضوح ،عذار ،حس) ،العبد ،عثاطف عثدر ،نظريـات اإلعـالم ،ميكثز التعلثيه املوتثو  ،امعثة
الااهية ،الااهية2226 ،

 21امل تث ث امليك ثثزح لإلحص ثثاض ،المس ــح العنق ــودي متع ــدد المؤشـ ـرات  ،2006منظذث ثة اأم ثثه
املتحدة لألطوال 2221 ،م
 32م تث مستشثثار اإلرارة والتحليثثض والتخفثثيط اا تذثثاعي سثثبال ،أطفــال خــارج إطــار الحمايــة
دراسة تعميقية عن أطفال الشوارع في القاهر الكبرى ،منظذة اليومتسيف 2225 ،م
 37منظذ ثثة اأم ثثه املتح ثثدة للفوول ثثة اليومتس ثثيف ،وض ــع األطف ــال ف ــي الع ــالم (الطفول ــة المه ــدد
 ، 2005اليومتسيف2224 ،م
 32املوس  ،عصام سليذا  ،اإلعالم والمجتمع ،وزارة الثاافة2223 ،م
 33ثثام ،طلعثثت ،ما ثة س ثتال عثث) الصثثحافة ،موســوعة اإلعــالم والصــحافة ،ط ،2رار الويقثثا ،
عذا  ،اأرر 7111 ،
 34ا يئة السورية لشتو اأسية ،حماية الطفل في خطة العمـل العربيـة الثانيـة للطفولـة -2224
 ،2275م إقيارها يف ا تذاص امعة الدول العيبية يف تومتت 2224

 35ا يئة السورية لشتو اأسية ،اليومتسيف ،الخطة الوطنية لحماية الطفل في سورية،رمشط2225 ،
 36الوفثثا ي ،حمذثثد ،منــاهج البحــث فــي الدراســات االجتماعيـة واإلعالميــة ،ط ،7م تبثثة إاجنلثثو
املصييّة ،الااهية7111 ،

 31وميري ،رو يز ،رومني  ،وزيف ،مقدمة في أسس البحث العلمي (منـاهج البحـث العلمـي
ط ،2ذ :صاحل أبو أصب  ،هرام للنشي ،عذا 7111 ،
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الااهية2222 ،
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اللبنامتية ،الااهية2221 ،
 44الايعا  ،أمحد اخلليثض ،الفوولثة املب ثية ،خصا صثها – مشثاكلها – حلو ثا ،ط ،7رار ااسثياض،
عذا  ،اارر 2224،
 45مصفو  ،عبد الغوار ،صحافة اأطوال ،ط ،7رار اأمحدح للنشي،الااهية2221،
 46اب ثياهيه ،حسثث) ،م ثثي وبيكثثاذ عبثثد العزيثثز حمذثثد ،املثثدخض إىل علثثه ااتص ثال ،رار الس سثثض،
ال ويت7115 ،
 41أمحد عصام الصودح ،حمذد ر ا البغدارح ،ت نولو يا التعلثيه واإلعث م ،م تبثة الوث
ال

ويت1980،

 41فارو أبو زيد ،مدخض إىل عله الصحافة ،عامل ال ت
 41أري

 ،ط، 1

 ،ط ، 2الااهية1993 ،

خضور ¡ أربياذ الصحافة  ،مفبعة مداوح  ،رمشط 1986 ،

 52علي ع وة ،اأست العلذية للع قاذ العامة ،م تبة عامل ال ت
 57عايثض خليثثض متاصثثي ،ت امثض اأمتثثا لثثد املسثن وع قتث بثثبع

 ،ط ، 1الااهية2000 ،

املتغثرياذ ،كليثثة اآلرا  ،امعثثة

بغدار ،رسالة ما ستري غري منشية
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 52ق ث ثثارو  ،س ث ثثيور ،محاي ث ثثة اأطو ث ثثال يف البح ث ثيي) م ث ثث) س ث ثثوض املعامل ث ثثة ،ميك ث ثثز البح ث ثيي) للدراس ث ثثاذ
والبحول ،ممل ة البحيي) ،ر ط 2224 ،
 53هنث عثدمتا الاثاطي ي ،العنثف اأسثيح بث الع قثاذ الدوليثة والشثييعة اإلسث مية ،حبث ماثثدم
إىل الدورة التاسعة عشية جملتذ الواة اإلس مي الدور ،إمارة الشارقة2221 ،
 54أريث  ،العسثار أساسثياذ محايثة أطوثال سثورية مث) سثوض ،املعهثد العثار للدراسثاذ والبحثول
الس امتية ،رمشط 2221
 55هد عبد اليحيه ،حمامدة ،اجلوامت السلوكية يف اإلرارة املدرسية ،اارر  ،ط2225 ،7
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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
 عزت شاهني. د:إشراف

186

 حال زوبته:إعداد

Summary

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.
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