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 :الملخص
تسػػػال الات ػػػات الاامػػػ  قػػػف طحمػػػؽ تبػػػجمـ اليمػػػتت كالاػػػحام  ال ػػػيم  كالطامػػػ  الػػػل   ػػػح 

الػػػكقي ال ػػػيي  ػػػك ايػػػج حاج المجتمػػػو  ك السػػػلكؾ ال ػػػيي ال ػػػيما كتا مػػػ  الػػػكقي ال ػػػيي اػػػمف ا ػػػ
األ جاؼ التي تسال التحام  ال ػيم  الػل تيبمب ػا قػف طحمػؽ احامج ػا كا  ػطت ا المت كقػ  ك ػك ال ػجؼ 

ماػج الػكقي ال ػيي مػف ا ػـ خطػكات .الذم تسال المجتماات  ػي الك ػكؿ المػت كتيبمبػت اػمف ا حاج ػا 
سػلكهت كمك هػت تجػا   تغممػح ال تائ  المتحتا  قلل التغممح    ك األساس الذم متيمؿ اال ساف ا اء قلمت 

كاما اف الات ات الاام  تسال الل تيبمؽ تها ـ كتكا ؽ امف الم ظمات ال يم  كجما مح ػا ،  ضم  ما
ك ػػي اػػذلؾ تك ػػؽ اػػمف ق ا ػػح المجتمػػو كم ظمػػات ك ئاتػػت المختلهػػ  كت سػػمؽ م ػػالي ـ تيبمبػػان لل ػػالا 

 ػػػات الاامػػػ  ا ػػػذ  األ ػػػجاؼ  ػػػي  لسػػػه  ع سػػػا م  اجتماقمػػػ  تاتػػػحؼ الاػػػاـ كاال سػػػجاـ االجتمػػػاقي  كالات
ابمم  الهحج ك مـ الجماق  كتامؿ مف اجل ـ كللات ػات الاامػ  ا ػذا ال ػهؿ  ممػ  اجتماقمػ   كلهػي تيػؽ 

  ذ  البمم  الاج مف اف تماحس قف طحمؽ اخت مات  كمم  كسلكهمات سلمم .
 الات ات الاام (.الهلمات المهتايم : )يمتت  تكقم  ال يم   
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Abstract: 
Public relations, through health and medical campaigns and programs, 

seek to spread healthy behavior and promote health awareness among 

members of society. Health awareness is one of the goals that health 

education seeks to achieve through its diverse programs and activities. The 

goal that societies seek to reach and achieve among their members. Health 

awareness is one of the most important steps of change. It is the basis on 

which people bear the consequences of changing their behavior and attitude 

towards an issue. Since public relations seek to achieve understanding and 
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consensus between health organizations and their audiences, they reconcile 

different elements of society with organizations and groups of society and  

the coordination of their interests for the common good and for social 

harmony. Public relations with these goals are a social human philosophy that 

recognizes and works for the individual and the group's values. Public 

relations in this way have a social value and must be exercised through sound 

ethics and behavior. 

Keywords: (campaigns, health awareness, public relations). 

 مقدمة
اف يمػػتت التكقمػػ  ال ػػيم   ػػي الات ػػات الاامػػ  تبػػـك قلػػل االت ػػاؿ الػػذم ماػػج 

تاػج قملمػ  االت ػاؿ  ػي قملمػ  تهاقلمػػ  قمػاجان لتلػؾ اليمػتت كاالت ػاؿ كاال  ػاع لػذلؾ 
م ػاا محسػتن كمػف تػـ ت  ػ  امف المحسػؿ كالمسػتباؿ  المحسػؿ م ػاا مسػتباتن كالمسػتباؿ 

تهػػاقتت اهتػػح تابمػػجان ل ػػذ  الاملمػػ  لػػذلؾ م اغػػي قلػػل ال ػػخص الػػذم مح ػػب  ػػي اال  ػػاع 
أم ا  اع االخحمف اف مامؿ قلل اقجاج  هست للحسػائؿ المحتػجة التػي ممهػف اف ت ػؿ المػت 
مػػػف األ ػػػخاص الػػػذمف متهاقػػػؿ ما ػػػـ  لهػػػي مػػػتمهف مػػػف تيلمل ػػػا ا ػػػهؿ ا ضػػػؿ كمػػػف تػػػـ 

كا   اع االخحمف ا كحة عمجاامػ  ل ػـ قػف  أل هاح جحج  قالم  مف الكضكح  الي كؿ قلل
 طحمؽ تلام  متطلاات ـ كاخا   الما كم  م  ا.

 أوال: مفهوم الوعي الصحي:
ماػػج الػػكقي مػػف ا ػػـ خطػػكات التغممػػح    ػػك األسػػاس الػػذم متيمػػؿ اال سػػاف ا ػػاء 

ما  كمسال اهؿ الساؿ الل  سلكهت كمك هت تجا   ضم  تغممح قلمت ال تائ  المتحتا  قلل 
تيبمػػؽ  ػػذا التغممػػح. ك ػػك هخطػػكة أكلػػل  ػػي تهػػكمف الجكا ػػب الكججا مػػ  امػػا تتضػػم ت مػػف 
اتجا ػػػات كجالالت  هػػػي الػػػكقي ال مهػػػكف اال تمػػػاـ مكج ػػػان الػػػل الػػػذاهحة  اك البػػػجحة قلػػػل 
اسػػػػتحجاع المالكمػػػػات ابػػػػجح مػػػػا م ػػػػمح الػػػػل اجحاؾ الهػػػػحج لبضػػػػاما مام ػػػػ   ػػػػي المك ػػػػؼ اك 

قاػج )ة  ك ذا ما ي اف الكقي مبو  ػي الجا ػب الكجػجا ي الم ػاو االجا ػب الماح ػيالظا ح 
 .(279  ص9002اليلمـ  
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كالكقي ق ج اال ساف قملم  مستمحة الجحاؾ الاالـ مف يكلت  يسب اؿ ا ػت ممتػج 
هػػػػذلؾ الجحاؾ الػػػػكقي  هسػػػػت  م ػػػػؿ الػػػػل مػػػػا مسػػػػمل الػػػػكقي الػػػػذاتي  أم ا ػػػػت ك بػػػػان ل ػػػػذ  

يػي م مػك كمتطػكح   ػك ال مكجػج ماا ػحة م ػذ الاجامػ  كله ػت مظ ػح  االستمحاحم  ه م هػائف
 .(29  ص9002عماـ  ) ي مجحل الكقي كم مك الل اف م ؿ الل يبمب  هامل 

كالاػػج اف  اطػػي مباحاػػ  مها مممػػ  للػػكقي ال ػػيي: ا  ػػت البػػجحة قلػػل  ػػحاءة ك  ػػـ 
ك  ػػػػػـ  المالكمػػػػػات ال ػػػػػيم  كت همػػػػػذ ا كمسػػػػػتكل  ػػػػػجحة اال ػػػػػحاج قلػػػػػل تي ػػػػػمؿ كماالجػػػػػ 
ك  ػػاؾ   المالكمػات كالخػجمات ال ػػيم  األساسػم  الت مػػ  التخػاذ  ػحاحات  ػػيم  م اسػا 

اليػػكاس لمبػػجـ األ ػػماء مػػف قح ػػت ا  ػػت اف مػػجحؾ اال سػػاف مػػا يكلػػت  ػػي الاػػالـ ااسػػتخجاـ 
يجاث كتمتؿ يكاس اال ساف أجكات االجحاؾ التػي تسػاؽ قملمػ  االت ػاؿ الػذم مػ جم كاأل

 .(212  ص2221م   ست)اجكح  الل التالمـ
ماػػػحؼ امضػػػان ا  ػػػت الاملمػػػ  التػػػي تسػػػت جؼ تالػػػمـ ال ػػػاس قػػػاجات  ػػػيم  سػػػلمم  
كسػػػػلكؾ  ػػػػػيي جمػػػػج كمسػػػػػاقجت ـ قلػػػػل  اػػػػػذ األ هػػػػاح كاالتجا ػػػػػات ال ػػػػيم  الخاطئػػػػػ  

  9002)ايمحكا  كاسػتاجال ا اسػػلكؾ  ػػيي سػػلمـ ااسػػتخجاـ كسػػائؿ االت ػػاؿ الجمػػا محم
 .(22ص

جحاؾ كالتبػجمح امجػاؿ ماػمف مػا  ػج مػ تح قلػػل همػا قػحؼ  ػك الماح ػ  كاله ػـ كاال
 .(212  ص9002عاحا مـ  )تكجمت سلكؾ الهحج  يك الا ام  ا ذا المجاؿ

كاليبػائؽ ال ػيم  كاال ػجاؼ ال ػيم  للسػلكؾ ال ػيي  ؼاذف  ك اجحاؾ الماػاح 
أم ا ت قملم  اجحاؾ الهػحج لذاتػت كاجحاؾ الظػحكؼ ال ػيم  الميمطػ  كتهػكمف اتجػا  قبلػي 

 .(92  ص2229جك حم كاخحكف  )  الاام  للمجتمو يك ال ي
ممهػف تيجمػج تػتث اااػاج ك ػي  للكقي ال ػيي كمف ختؿ ما تبجـ مف تاحمهات

 :(259  ص9007يجا م  )هما م تي
الااج الماح ي: كمب ج ات تكا ح المالكمات األساسػم  قػف المكضػكع اك البضػم   .2

 التي مجكح يكل ا الكقي.
هكمف المكا ؼ كاالتجا ػات لػجل الهػحج  يػك مكضػكع الااج الااطهي: كمب ج ات ت .9

 اك  ضم  مام  .
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الااج السلكهي: كمب ج ات استجاا  الهحج استجاا   يمي  كسحما  لمكضكع اك  .3
  ضم  الكقي    ي تمتؿ حجة  اؿ الهحج تجا   ذا المكضكع اك تلؾ البضم .

 قلمت ماحؼ الاايث مف استختص التااحمؼ السااب  للكقي ال يي:
االيبػػػائؽ كالمهػػػا مـ ال ػػػيم  م ػػػت  ق ػػػت كقػػػي  يت قملمػػػ  تيتػػػكم قلػػػل كقػػػي ماح ػػػا  ػػػ

كججا ي مظ ح قلل  مئ  اتجا ات كممكؿ تست جؼ تالمـ ال اس السلكؾ ال ػيي السػلمـ 
ك اػػػذ األ هػػػاح كاالتجا ػػػات ال ػػػيم  الخاطئػػػ  كت كمػػػج ـ امالكمػػػات كمماحسػػػات  ػػػيم  

 عمجاام .
 :(59  ص9002)ال هحم  مليكتهمف أ مم  الكقي ال يي قف طحمؽ ما 

تمهػػػف اال ػػػحاج مػػػف التمتػػػو ا ظػػػحة قلممػػػ   ػػػيمي  تسػػػاقج   ػػػي تسػػػممح الظػػػكا ح  .2
 ال يم  كتجالت  اجحان قلل الايث قف أسااب االمحاض كت تمحات ا.

ماػػج الػػكقي ال ػػيي ح ػػمجان ماح مػػان مسػػتهمج م ػػت اال سػػاف كتكظمهػػت ك ػػؽ الياجػػ   .9
 م هتت  يم . كق ج اتخاذ  حاحات  يم  اك ق جما تاتحضت

الػػكقي ال ػػيي حكح االقتػػ ا  كالتبػػجمح كالتبػػ  اػػالالـ هكسػػمل  مػػف كسػػائؿ  ؽمخلػػ .3
 الخمح.

مكلػػػج لػػػجل الهػػػحج الح اػػػ   ػػػي االسػػػتطتع كتغػػػحس  مػػػت يػػػب اهت ػػػاؼ الم مػػػج مػػػف  .9
 األمكح.

كالكقي ال يي  ك ايج األ ػجاؼ التػي تسػال التحامػ  ال ػيم  الػل تيبمب ػا قػف طحمػؽ 
ت كقػػػ  ك ػػػك ال ػػػجؼ الػػػذم تسػػػال المجتماػػػات  ػػػي الك ػػػكؿ المػػػت احامج ػػػا كا  ػػػطت ا الم

كتيبمبػػت اػػمف ا حاج ػػا كقلمػػت  ػػدف   ػػاؾ قػػجج مػػف األ ػػجاؼ التػػي مػػحاج تيبمب ػػا قػػف طحمػػؽ 
 :(92  ص2221)ستم     ح الكقي ال يي امف ا حاج المجتمو ك ي ما ملي

عمجػػػػػػاج مجتمػػػػػػو مهػػػػػػكف ا ػػػػػػحاج  ملمػػػػػػمف االمالكمػػػػػػات ال ػػػػػػيم  قػػػػػػف مجػػػػػػتما ـ  .2
هتت ال ػػػػػػيم  كاالمػػػػػحاض الماجمػػػػػػ  الم ت ػػػػػحة  ػػػػػػي مجػػػػػتما ـ كماػػػػػػجؿ كاالم ػػػػػ

اإل ػػػػػاا  كأسػػػػػااب كطػػػػػحؽ ا تبال ػػػػػا كاقحاضػػػػػ ا كطػػػػػحؽ الك امػػػػػ  م  ػػػػػا ككسػػػػػائؿ 
 مها يت ا.
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عمجػػػػػاج مجتمػػػػػو مهػػػػػكف ا ػػػػػحاج   ػػػػػج   مػػػػػكا كامب ػػػػػكا اف يػػػػػؿ الم ػػػػػهتت ال ػػػػػيم   .9
كالميا ظػػػػ  قلػػػػل  ػػػػيت ـ ك ػػػػي  مجػػػػتما ـ  ػػػػي مسػػػػ كلمت ـ  اػػػػؿ اف تهػػػػكف 

 الج ات اليهكمم .  مس كلم 
عمجػػػاج مجتمػػػو مهػػػكف ا ػػػحاج   ػػػج تاح ػػػكا قلػػػل الخػػػجمات كالم  ػػػ ت ال ػػػيم   ػػػي  .3

مجػػػتما ـ كته مػػػكا الغػػػحض مػػػػف ا  ػػػائ ا كهمهمػػػ  اال تهػػػػاع ا ػػػا اطحمبػػػ  م ظمػػػػ  
 كمججم .

عمجػػػػػاج مجتمػػػػػو متاػػػػػو ا ػػػػػحاج  االح ػػػػػاجات كالاػػػػػاجات ال ػػػػػيم  السػػػػػلمم   ػػػػػي هػػػػػؿ  .9
م ػػػتحهكف امجاامػػػان  ػػػي يػػػؿ م ػػػهتت ـ ت ػػػح ات ـ اػػػجا و مػػػف  ػػػاكح ـ كح اػػػت ـ ك 

 ال يم  كماذلكف الماؿ كالج ج  ي  ذا السامؿ.
كقلمت  دف   اؾ مجمكق  مف االقتااحات التي م اغي قلل كسائؿ االقتـ محاقات ا ق ج 

 :(92  ص9007) اجؽ  م ا اكظمهت ا التتبمهم   ي   ح الكقي ال يي ك يا م
   السائجة  ي المجتمو.االلت اـ االميا ظ  قلل الحكح الما كم .2
 ضحكحة االلت اـ ا  ح المالكمات ال يمي  كالكاضي . .9
 االاتااج قف ت كمح اال اقات. .3
المالكمات كالتالمػؽ قلم ػا ا ػهؿ مسػاقج المتلبػي مػف   م ػا كتهػكمف حأم  حسمهت .9

 قاـ يمال ا.
 اال تماـ االم هتت كالبضاما ال يم  التي ت ـ المجتمو كتحتاط ام اليت. .5

  ال يم  كتلاػب جكحان م مػان  ػي تيبمػؽ  هؿ كسائؿ االقتـ ا ـ م اجح الماح كلذلؾ ت 
الكقي ال يي كال مم  ذلؾ ا تمت الجحاسات اإلقتمم   ي الغحب االايث قػف األجكاح 
التػي تبػػكـ ا ػا كسػػائؿ االقػتـ  ػػي تيبمػؽ الػػكقي ال ػيي  اذ اف ت ممػػ  الػكقي ال ػػيي 

قتممػػػػ  م ظمػػػػ  تسػػػػتطمو اف كتا مػػػػ   للمجتمػػػػو ميتػػػػاج الػػػػل اػػػػحام  كيمػػػػت ت تكقكمػػػػ  كا 
)الطكمح ي  تتااطل مو هؿ م سسات المجتمػو التػي تامػؿ  ػي كسػط ا كام ت ػل الهاالمػ 

 .(22  ص2229



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد مجل 

 

 
662 

كا ػػػػػذا تاتمػػػػػج قملمػػػػػ    ػػػػػح الػػػػػكقي ال ػػػػػيي امضػػػػػان قلػػػػػل جممػػػػػو م ػػػػػاجح المالكمػػػػػات 
  9021جػػػػتب  )االلهتحك مػػػ  التػػػي مػػػف الممهػػػف اسػػػتخجام ا  ػػػي اليمػػػتت كتبسػػػـ الػػػل

 :(95ص
ال ػػػاهات التااك مػػػ  الخا ػػػ  لتاػػػاجؿ م ػػػاجح  -3 اال تح ػػػت. -9  كاقػػػج الاما ػػػات. -2

 المالكمات.
 محاه  م اجح المالكمات. -5 ال اهات الميلم  كاإل لممم  كالجكلم . -9
التكقمػػ   -7 المهتاػػ  الح ممػػ  ك ػػي تتػػ لؼ مػػف مهتاػػ  الهتحك مػػ  كمهتاػػ  ا تحاضػػم . -2

 المالكماتم .
ك ػي  جما مح ػا ات الاام  تسال الل تيبمػؽ تهػا ـ كتكا ػؽ اػمف الم ظمػ  ك كاما اف الات

اػذلؾ تك ػػؽ اػمف ق ا ػػح المجتمػػو كم ظمػات ك ئاتػػت المختلهػػ  كت سػمؽ م ػػالي ـ تيبمبػػان 
لل الا الااـ كاال سجاـ االجتماقي  كالات ات الاام  ا ذ  األ جاؼ  ي  لسه  ع سػا م  

جماقػػ  كتامػػؿ مػػف اجل ػػـ كللات ػػات الاامػػ  ا ػػذا اجتماقمػػ  تاتػػحؼ ابممػػ  الهػػحج ك ػػمـ ال
ال هؿ  مم  اجتماقم   كلهي تيؽ  ذ  البمم  الاج مف اف تمػاحس قػف طحمػؽ اخت مػات 

 .(90  ص9009)قطم    كمم  كسلكهمات سلمم 
كاذلؾ تسال الات ات الاام  قف طحمػؽ تبػجمـ اليمػتت كالاػحام  ال ػيم  كالطامػ  الػل 

ا كتا مػػ  الػػكقي ال ػػيي اػػمف ا ػػحاج المجتمػػو قػػف طحمػػؽ   ػػح السػػلكؾ ال ػػيي ال ػػيم
 :(22  ص9022اجح كاخحكف   )المام ـ اما م تي

 المام ـ االمالكمات المت ل  االمستكل ال يي  ي مجتما ـ. .2
  ـ كاستمااب ا ػحاج المجتمػو قػف طحمػؽ يػؿ م ػهتت ـ ال ػيم  كاليهػاظ قلػل  .9

كلم  الج ػػػػات  ػػػػيت ـ ك ػػػػي  مجػػػػتما ـ  ػػػػي مسػػػػ كلمت ـ  اػػػػؿ اف تهػػػػكف مسػػػػ  
الحسمم   قف طحمؽ اتااق ـ االح اجات ال يم  كالااجات ال يم  السػلمم   ػي 

 هؿ مماحسات ـ ل ا اجا و مف  اكح ـ كح ات ـ ا ا.
تاحمػػػػؼ ا ػػػػحاج المجتمػػػػػو االخػػػػجمات ال ػػػػيم  األساسػػػػػم   ػػػػي مجػػػػتما ـ كهمهمػػػػػ   .3

 اال تهاع م  ا اطحمب   يمي  كمججم .
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لمجػػاؿ ال ػػيي كالػػل اف المػػكاطف االقتمػػاجم ا ػػاا ك تمجػػ  ت امػػج الهػػـ االقتمػػي  ػػي ا
متاػػػػحض القػػػػتـ  ػػػػيي تكجػػػػت لػػػػت الاجمػػػػج مػػػػف الج ػػػػات هم ظمػػػػات ال ػػػػي  الاالممػػػػ  
كاليهكممػػػ  كاألج ػػػ ة كالم ظمػػػات ال ػػػيم  التطكقمػػػ   مػػػح اليهكممػػػ  ككسػػػائؿ االقػػػتـ 
ك ػػحهات االجكمػػ  كم تجك ػػا كالمست ػػهمات كاألطاػػاء الػػذم م خػػذ  ػػهؿ اليمػػتت ال ػػيم  

لساقم  الل تالمـ المكاط مف مها مـ كا ماط سلكهم  مام   اك م خذ  هؿ ج كج مخطط  ا
ت جؼ الل تيبمػؽ ا ػجاؼ  ػيم  محتاطػ  اا ػجاؼ الج ػ  ذات الم ػجح كممه  ػا اقتاػاح 
 ػػذ  اال ػػهاؿ ا ػػحب الػػل مهػػا مـ الات ػػات الاامػػ  كأسػػالمب قمل ػػا مػػف أم مه ػػـك اخػػح 

ت ػػح كظمهػػ  الات ػػات الاامػػ  ا ت ػػاحان كاسػػاان  ػػي كاالتػػالي  بػػج هػػاف مػػف المهػػحكض اف ت 
البطاع ال يي ك ي المست همات ال  ا تاج أساس البطاع ال يي كذلػؾ لتػك مح التػحاث 

 .(39  ص9000)الجك ح  االهاجممي  ي  ذا المجاؿ
 ي تيسمف مستكل  ػي  الجممػو  حئمس كا ذا ماج الكقي ال يي كسمل   اال  كاالجاة ال

ات كالمهػػا مـ كاالتجا ػػات كالمماحسػػات ال ػػيم  ك ػػك ال ػػجؼ االسػػمل ا ػػجؼ تغممػػح الاػػاج
 ليمتت التكقم   ي الات ات الاام .

 ثانيًا: حمالت التوعية الصحية:
تاػػػج اليمػػػتت التكقمػػػ  كسػػػمل  مػػػف كسػػػائؿ ك امػػػ  المجتمػػػو كتاػػػجمؿ سػػػلكؾ الػػػااض  ػػػي 

المكاضػػػمو  مختلػػػؼ المجػػػاالت  سػػػكاء  ػػػيم  اـ اجتماقمػػػ  اـ ا ت ػػػاجم  اـ  مح ػػػا مػػػف 
كتتكلل امح  ذ  التكقم  أج  ة االقػتـ المختلهػ  التػي تسػال لتهػكمف اتهػاؽ جمػاقي  ػي 
الحأم لجل ا اج المجتمو قف طحمؽ التاحض لتيجاث ا هس المالكمات ك هس الت كمتت 

 .(292  ص9021ممح ا  ) متالـ ال اس اف مههحكا  ي  هس االتجا 
مجمكقػػػػػ  األ  ػػػػػط  التكا ػػػػػلم  كاإلقتممػػػػػ  كتاػػػػػحؼ يمػػػػػتت التكقمػػػػػ  ال ػػػػػيم : ا   ػػػػػا 

كالتحاكم  ال اج   الل خلؽ كقي  يي الطتع ال اس قلل كا و ال ي   كتيذمح ـ مف 
مػػف اجػػؿ تحامػػ   ئػػات المجتمػػو قلػػل البػػمـ  ألكائػػ  كاالمػػحاض الميج ػػ  ااال سػػافمخػػاطح ا

 .(93  ص9022خكخت  )ال يم  كالك ائم  الم اتب  مف قبمجة المجتمو كمف تبا تت
ك ي امضان مجمكع الخجمات كاإلجحاءات الك ائم  التي تبجم ا الحقامػ  ال ػيم  األساسػم  
كالم سسػػػػات التاااػػػػ  ل ػػػػا لجممػػػػو ا ػػػػحاج المجتمػػػػو قامػػػػ  ا ػػػػجؼ ح ػػػػو المسػػػػتكل ال ػػػػيي 
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للمجتمو كاليملكل  جكف ك كع االمحاض كا ت اح ا مسػتخجمان كسػائؿ االقػتـ المختلهػ   ػي 
 .(27  ص9002)م ا حة كاخحكف  ذلؾ

ك ي تاحمؼ اخح: يمتت التكقم  ال يم   ػي اسػتاماؿ كسػائؿ تالمممػ  لتكقمػ  اال ػحاج 
قلل سػلكه ـ كتيػذمح ـ مػف المخػاطح الميمطػ  ا ػـ مػف اجػؿ تحامػ  المجتمػو قلػل البػمـ 
ال ػػػػيم  مسػػػػت ج   الجم ػػػػكح الما ػػػػي كالكسػػػػائؿ اإلقتممػػػػ  الم اسػػػػا  السػػػػتخجام ا  ػػػػي 

 .(59  ص9002)كسطا ي  اليمل 
 :(77  ص9027)سلك    ت التكقم  ال يم  تتمتؿ  يتكمف خ ائص يم

 تكجمت ج كج يمتت التكقم   يك جم كح متجا س  ي ا تماماتت. .2
 تتـ يمتت التكقم  قاجة  ي أماهف تجمو الجم كح. .9
الجم ػػكح  ػػي يمػػتت التكقمػػ   مػػح ملػػـ  اك مبمػػج ااتاػػاع  ظػػاـ  ػػهلي همكاظاػػ   .3

 حاجتت.اليضكح كا ما متـ ذلؾ اميض ا
مجة الاحام  ليمتت التكقم   مػح ميػججة   بػج تب ػح اك تطػكؿ يسػب الغػحض  .9

م  ػػػػا    ػػػػاؾ الجكحمػػػػ  كالمكسػػػػمم  ك  ػػػػاؾ تسػػػػتمح لسػػػػ كات هػػػػاالمحاض كاالكائػػػػ  
 كحقام  الطهؿ كاالـ.

يمػػػػتت التكقمػػػػ  ال ػػػػيم  قملمػػػػ  مهتسػػػػا  قػػػػف طحمػػػػؽ التالػػػػمـ ك ػػػػي خاضػػػػا   .5
 مف جمؿ الل اخح.للتغممح مف  خص الخح اك مف مجتمو آلخح ك 

كلػػذلؾ تسػػا ـ يمػػتت التكقمػػ  ال ػػيم   ػػي تغممػػح سػػلكؾ اال ػػحاج كاتجا ػػات ـ كقػػػاجات ـ 
كل ذا التغممح جكح  اذ ات ت مك المجتماات كتتطكح كت ج ح كتتاحض المجتماات لاملمػ  
تغممح مستمح كتظ ح يبائؽ ججمجة كتلغي أخحل ها ت  ائمػ  لػذلؾ تاػح  أ ممػ  يمػتت 

ؿ  ذ  اليبائؽ الججمجة يتل مالـ اال ػحاج  ػذ  التغممػحات كا ػذا   ػي ح ػمج التكقم   ي  ب
ماح ػػػي مسػػػتهمج م ػػػت اال سػػػاف قػػػف طحمػػػؽ تكظمهػػػت ل ػػػا ك ػػػؽ الياجػػػ   ػػػي اتخػػػاذ البػػػحاحات 

)م ا حة كاخػػػحكف  م اسػػػا  قػػػف طحمػػػؽ مػػػا متاػػػحض لػػػت مػػػف م ػػػهتت  ػػػيم الال ػػػيم  
 .(55  ص9002

ال ػػػػيم   ػػػػك اجخػػػػاؿ تاػػػػالمـ  ػػػػيم   لػػػػذا ماػػػػج ال ػػػػجؼ األسػػػػاس مػػػػف يمػػػػتت التكقمػػػػ 
كسػػلكهمات تػػك ح ل ػػا ال ػػي  كالسػػتم  التػػي تتما ػػل مػػو المجتماػػات كهػػذلؾ اسػػتخجام ا 
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 ي مجػاالت التكقمػ  ال ػيم  كال ػي  ال خ ػم  كالاامػ  كالتكقمػ  ال ػيم   ػي الم ػ ؿ 
 .(929  ص9007)الاحاي  كمهاف الامؿ كال ي  المجحسم  كالك ائم  كالغذائم  ك مح ا

مػف ا ػجاؼ يمػتت كاػحام  التكقمػ  اليجمتػػ  تغمػح قػاجات ال ػاس ك ػمم ـ  ممػا متالػػؽ اف 
اال ي  كالمحض كه م تغممح اجتماقي تكاجت احام  ال ي  الاام    اؾ قكائػؽ تامػؽ 

 :(23  ص9009)ال اقح  التغممح كقكامؿ أخحل تساقج قلل التغممح كتتمتؿ  ي
ال ػػػي  كالتبػػػجـ اليضػػػاحم كمػػػف قكائػػػؽ تبا مػػػ : ك ػػػي تتالػػػؽ االتبا ػػػ  الاامػػػ  ك  .2

امتلت ػػػػا الاػػػػاجات كالتبالمػػػػج كالتمحهػػػػ  الػػػػذاتي للتبا ػػػػ   ػػػػي اف سػػػػهاف أم مجتمػػػػو 
ممػػا مجاػػؿ مػػف  مجتمػػوأم  مػػف ػػي األ ضػػؿ  يمػػاةماتبػػجكف اف طػػحمبت ـ  ػػي ال

اطحمبػػ  أخػحل مهتسػػا  كالبػمـ ال سػػام  ك ػك التهػػاكت  ػػي  طػحمبت ـال ػاب تغممػػح 
 تبجمح كتبسمـ الامؿ الكايج.

كائػػؽ اجتماقمػػ : تتمتػػؿ  ػػي التحهمػػب االجتمػػاقي ك ػػي  ػػكل كتماسػػؾ الجماقػػ  ق .9
 ك ك  اكح األ الي اااللت اـ المتااجؿ امف ا حاج الجماق  الكايجة.

قكائػػؽ  هسػػم : ك ػػي اجحاؾ الم ػػهل  لبضػػاما المجتمػػو كالتكقمػػ  كاجحاؾ اليهكمػػ   .3
 للاحام  اليهكمم  ال يم  ك ي  اكل ا.

ممػػ  ال ػػيم  تتهػػكف  ػػي الاػػاجة مػػف مجمكقػػ  ق ا ػػح م مػػ  اف يمػػتت التكقمػػ  اإلقت
  ي:
 اف مكجج ل ا ساب ميجج. .2
 اف تهكف مكج   الل جم كح هامح. .9
 اف مهكف ل ا ك ت ميجج. .3
 اف ت مؿ مجمكق    اطات عقتمم  م ظم . .9
 عمها م   ماس  اقلم  اليمل   تمج  لتيجمج الك ت كال جؼ. .5
  ي المجتمو. اف تمكؿ اليمل   ي الااجة مف ج ات حسمم  .2
 اف ت سجـ ا جاؼ اليمل  مو البمـ السائجة  ي المجتمو. .7
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كقلمػػػت  اليملػػػ  التكقمػػػ  اإلقتممػػػ  ال ػػػيم   ػػػي قاػػػاحة قػػػف مجمكقػػػ  أ  ػػػط  كج ػػػكج 
عقتممػػػ  م ظمػػػ  قاػػػح كسػػػائؿ عقتممػػػ  مختلهػػػ  لتيبمػػػؽ  ػػػجؼ ميػػػجج  ػػػي ك ػػػت ماػػػمف 

 كمست ج   جما مح ميججة.
حكحمػػ  كيمػػتت ال ظا ػػ  ك مػػح ذلػػؾ مػػف اليمػػتت اف اليمػػتت ال ػػيم  كال حاقمػػ  كالم

التػػػي تطلػػػؽ قلم ػػػا األسػػػماء يسػػػب مكضػػػكع اليملػػػ  ك كق ػػػا كال ػػػجؼ م  ػػػا ك ػػػي مجػػػاؿ 
  2223)الابػػػػػػاج  التكقمػػػػػػ  تبسػػػػػػـ اليمػػػػػػتت اإلقتممػػػػػػ  التكقكمػػػػػػ  يسػػػػػػب ال ػػػػػػجؼ ك ي

 :(939-932ص
قمػ  اليمتت اإلخااحم : ت تـ اليمتت اإلخااحم  اام اؿ ااض المالكمات التك  .2

ال امػػػ  للجم ػػػكح ك ػػػج  ا الػػػحئمس  ػػػك اخاػػػاح المتلبػػػي اك اقتمػػػت امػػػا يػػػجث اك 
سػػػميجث  ػػػي مكضػػػكقات ت ػػػـ  طػػػاع هامػػػح مػػػف ال ػػػاس ك ػػػي قػػػاجة يمػػػتت ال 

 تيتاج سكل   ح الخاح كام الت لل اس.
يمػػػػتت ال ػػػػكحة الذ  مػػػػ : ااضػػػػ ـ مسػػػػمم ا اليمػػػػتت اإلقتممػػػػ  ك ػػػػي ج ػػػػكج  .9

كالاامػػػ  كالخا ػػػ  قػػف طحمب ػػػا التاحمػػػؼ  عقتممػػ  ت ػػػجؼ الم سسػػػات اليهكممػػ 
ا هس ا كالج كج التي اذلت ا ماضمان اك تلؾ التػي تاػذل ا  ػي الياضػح كالمسػتباؿ  

 ك ي يمتت عقتمم  م جؼ م  ا تبجمـ الجكؿ كالم سسات  ي  كحة م ح  .
اليمػتت التالمممػػ :  ػػي  ػػذ  اليمػػتت ت ػػتـ اتكقمػػ  المتلبػػي كتاحمهػػت امالكمػػات  .3

ما مت ج المػت  ػك تالػمـ المتلبػي كتا ػمح  يػكؿ أ ػماء ميػججة متػؿ ميججة   هؿ 
 همهم  الك ام  مف االمحاض كاالكائ  كالهكاحث الطامام .

اليمػتت اال  اقمػػ :  ػػجؼ البػػائـ االيملػػ   ػػك تغممػػح االتجا ػػات كالسػػلكهمات اك  .9
تا مػػ  كتػػجقمـ االتجا ػػات ك ػػي يمػػتت عقتممػػ  تيتػػاج للتخطػػمط الػػج مؽ  بػػج 

تالمممػػػػ  ا  اقمػػػػ  كيملػػػػ   ػػػػكحة ذ  مػػػػ  ا  اقمػػػػ    يتػػػػاج الػػػػل تبمػػػػمـ   جػػػػج يملػػػػ 
يمػػػتت ا  اقمػػػ  يػػػكؿ الاػػػاجات ال ػػػيم   ممػػػا متالػػػؽ اػػػاالمحاض اك التغذمػػػ  اك 

 الحماض  ك هذا.
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ك  اؾ مجمكق  مف الخطػكات الالممػ  التػي ماػج ا الخاػحاء ضػحكحم  اليػجاث التػ تمح  ػي 
)ممح ا   ػػػي قػػػجج مػػػف الا ا ػػػح ا م ػػػايمػػػتت التكقمػػػ  ال ػػػيم  كتمتػػػؿ  ػػػذ  الخطػػػكات 

 :(297-299  ص 9021
جمػػػػو المالكمػػػػات كالاما ػػػػات: أم تيجمػػػػج الجكا ػػػػب المختلهػػػػ  للم ػػػػهل  كقت ت ػػػػا  .2

 كح ػماالمتغمحات األخحل كالمالكمػات كالاما ػات الخا ػ  امجتمػو اليملػ  اك الج
 المست جؼ كالكسائؿ اإلقتمم  الم اسا  الستخجام ا  ي اليمل .

 جاؼ: تيجمج األ جاؼ اك الغامات ا اء قلل ما  ػك متك ػو ع جػا   مػف تيجمج األ .9
جا ػػػب البػػػائممف قلػػػل اليملػػػ  ك  ػػػاؾ ا ػػػجاؼ اامػػػجة المػػػجل كمتكسػػػط  ك  ػػػمحة 

 كتهكف ميججة ك اال  للبماس ككا ام .
المكا  ػػ :  ػػك تخ ػػمص مػػكاحج مالمػػ  لت  ػػط  التكقكمػػ  قػػف طحمػػؽ ح ػػج  ػػذ   .3

مػػػا مسػػػ ؿ قلػػػل البػػػائممف قلػػػل اليملػػػ  ي ػػػح الماػػػالن مػػػف مم ا مت ػػػا السػػػ كم  كم
 تهالمؼ لت همذ األ  ط .

المسػػػػت جؼ قػػػػف طحمػػػػؽ التاػػػػحؼ قلػػػػل  كح ػػػػمالمسػػػػت جؼ: تبمػػػػمـ الج كح ػػػػمالج .9
األسس الجممغحا م  متؿ قامؿ السف كال كع كالجما   كاليال  االجتماقمػ  كالم  مػ  

قلػل اليملػ  كمسػتكل التالػمـ كقػاجات ـ كتبالمػج ـ كاحاء ػـ يتػل مػتمهف البػائمكف 
 مف اختماح كسائؿ االت اؿ الم اسب كالاحام  يسب الجم كح المست جؼ.

اختمػػػاح كتيجمػػػج كسػػػائؿ االت ػػػاؿ:  ػػػي اختمػػػاح الكسػػػائؿ التبلمجمػػػ  كالته كلكجمػػػ   .5
للتكا ػػؿ مػػو الجم ػػكح كلهػػؿ كسػػمل  خ ائ ػػ ا اله مػػ  كاإل تاجمػػ  ك ػػي تختلػػؼ 

 مف كسمل  الل أخحل.
ي جػػػذب اال تاػػػا  ككضػػػكح الحمػػػك  كال ػػػااحات مضػػػمكف الحسػػػائؿ اإلقتممػػػ : ك ػػػ .2

 المستخجم   ي الجمل  مف يمث ال ما   كالتلكمف كالت كمو كاليجات .
حسػػػـ الخطػػػ : أم كضػػػو الاح ػػػام  ال م ػػػي الكاضػػػا الػػػذم م ػػػمؿ مػػػف الاجامػػػ  تػػػـ  .7

 تيجمج مكقج م اسب لت همذ اليمل  كالمحيل  ال  ائم .
تهػػػكف الاجامػػػ   كمػػػ  يتػػػل تلهػػػػت ت همػػػذ الخطػػػ : أم الاػػػج ق ػػػج ت همػػػذ الخطػػػ  اف  .1

 األ ظاح  هلما هاف اال طااع األكؿ  كمان تحؾ اتحان  كمان.
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تبػػكمـ اليملػػ : أم التاػػجمؿ اك الت ػػيما للتاػػحؼ قلػػل جكا ػػب الب ػػكح لليملػػ   .2
 كاخطاء الت همذ.

تبمػػمـ اليملػػ :  ػػي ماح ػػ  مػػا تػػػـ تيبمبػػت مػػف ا ػػجاؼ كالي ػػكؿ قلػػل التغذمػػػ   .20
ل اإلمجاامػػػات كالسػػػلامات كماح ػػػ   بػػػاط الضػػػاؼ الحاجاػػػ  لليملػػػ  كالك ػػػكؼ قلػػػ

 -كالبػػػػكة كمػػػػتـ  مػػػػاس ههػػػػاءة يمػػػػتت التكقمػػػػ  قػػػػف طحمػػػػؽ اسػػػػتطتقات الػػػػحأم
 المسا الااـ. -تيلمؿ المضمكف -المبااتت -المتيظ 

اف استخجاـ كسائط االقتـ الججمج  ي يمتت التكقم  ال يم  اإلقتمم   ػي مػف ا ػـ 
  لممم ات ا ك جحات ا االت ػالم  مػف يمػث الت ػكع كالتاػجج كسائؿ االت اؿ الجما محم  تمج

-232  ص9029)الاػػك ي  كمػػف ا ػػـ  ػػذ  الكسػػائؿ المسػػتخجم   ػػي اليمػػتت مػػا ملي
237): 
مك و الهتحك ي خاص: مستطمو البػائـ االيملػ  اف م  ػو مك اػا خا ػا ايملتػت   .2

حاء ميػػػكم الاجمػػػج مػػػف  ػػػذ  الكسػػػائؿ التػػػي تتػػػما لػػػت الهح ػػػ   ػػػي التاػػػحؼ قلػػػل  
الجمػػا مح المسػػت ج   كهمهمػػ  تهاقل ػػا مػػو اليملػػ  كم ػػاحهت ا  ػػي تيبمػػؽ أ ػػجا  ا 
المختلهػػػ  كمبػػػـك البػػػائـ قلػػػل اليملػػػ  اتيممػػػؿ المك ػػػو جممػػػو حسػػػائؿ اليملػػػ   ػػػي 
الكسائؿ األخحل مف عذاق  كتله مكف ك يا   يتل متمهف المت ها للمك و مف 

 ماح   حسائؿ اليمل  ها  .
لك ػػػػػكؿ لهئػػػػػات جما محمػػػػػ  مام ػػػػػ  قاػػػػػح البػػػػػكائـ الاحمجمػػػػػ  الاحمػػػػػج االلهتحك ػػػػػي: ل .9

 االلهتحك م  اذ ممهف اقجاج حسائؿ ميججة للك كؿ ل ذ  الجما مح المست ج  .
كالمكا و اإلخااحم : اإل اجة مػف الم تػجمات كالمكا ػو اإلخااحمػ  المتاػججة   تجماتالم .3

ليملػػ  قػػف كالك ػكؿ الػػل الهئػات الجما محمػػ  المختلهػ  كذلػػؾ قاػح   ػػح حسػائؿ ا
 طحمب ا.

الكسػػائؿ االجتماقمػػ  المختلهػػ : ك ػػي المػػجك ات كالمكتمػػكب كمػػام سػػامس كالهػػمس  .9
اػػكؾ كالتػػكمتح المسػػتخجم   ػػي اليمػػتت اإلقتممػػ  التكقكمػػ  ال ػػيم    ػػك متػػما 

 استخجاـ حكااط متاججة كالحاط االكسائؿ االجتماقم  األخحل.
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ليملػػػػ    ػػػػح حسػػػػائؿ تكقكمػػػػ  اإلقت ػػػػات  ػػػػي المكا ػػػػو المختلهػػػػ : ممهػػػػف للبػػػػائـ اا .5
 ػػيم  قاػػح مكا ػػو اال تح ػػت المختلهػػ  ك  ػػح عقت ػػات قػػف مك ػػو اليملػػ  كقػػف 

 ااض  االمت ا المتاججة قاح  ذ  المكا و.
ال ػػاتؼ ال بػػاؿ: ال ممهػػف ألم  ػػائـ قلػػل يملػػ  تكقكمػػ  عقتممػػ  اف م مػػؿ الػػجكح  .2

لاػػػب اجكاحان الػػػذم ملااػػػت ال ػػػاتؼ ال بػػػاؿ  ػػػي يمػػػاة ال ػػػاس اذ ا ػػػاا أجاة حئمسػػػ  ت
 :(955  ص9029)الاك ي م م  كممهف استخجامت  ي اليمل  ااجة طحؽ م  ا

  استخجاـ الحسائؿ الب محةSMS. 
 .استخجاـ الكسائط الم كحة 
  اسػػػتخجامت  ػػػي تطامبػػػػات اال تح ػػػت المختلهػػػػ  سػػػكاء اهػػػاف ذلػػػػؾ قػػػف طحمػػػػؽ

 استخجاـ الاحمج االلهتحك ي  اـ التكمتح  اـ الهمس اكؾ...الخ.
   كات خا   االيمل  عخااحم  كمالكماتم  تح ػج الجمػا مح المسػت ج   ا  اء 

الػػل   ػػاطات اليملػػ  ك االمات ػػا كاحامج ػػا المختلهػػ   كمكاقمػػج احامج ػػا  ػػي 
 كسائؿ االقتـ التبلمجم .

 ثالثًا: عناصر االقناع لحمالت التوعية:
 ػػػات الاامػػػ  ماػػػج اال  ػػػاع ايػػػج المهػػػا مـ الحئمسػػػ  ال امػػػ  التػػػي ميتػػػاج ل ػػػا مػػػكظهي الات

ااقتااح  مف الكسائؿ التي ميتاج ل ا  ي اقمالت التي أ ايت ت خذ جكحان هامحان  ي اليماة 
كاالقمػػاؿ كاليمػػتت  ػػي الك ػػت الػػحا ف  كال  ػػؾ اف اال  ػػاع ملاػػب جكحان  حئمسػػمان كيمكمػػان 
 ي يماة أم  حج  كاما اف يمتت الات ػات الاامػ   ائمػ  قلػل االت ػاؿ كتتخػذ الحسػال  

المسػت جؼ  كلػذلؾ الاػج مػف ت ػاكؿ  كح ػمالت الم  المجخؿ الحئمسي ال  اع كاستمال  الجا
اال  اع كاالستماالت ق ج اليجمث قف ت تمح يمتت التكقم  اإلقتمم  ال يم  كطاما  

 .(71  ص9002)الطحمحة  الحسائؿ االت الم   ي اليمتت
مف لمتيبؽ  جؼ مامف ك ك قملم  كم مح مه كـ اال  اع  ي البجحة قلل الت تمح  ي االخح 

مب ج م  ا جاؿ طحؼ اخح  ج مهكف ايجاث تغممح ماػمف اك تاػجمؿ اك تغممػح سػلكؾ اك 
تغممػػػح اتجػػػا  ماػػػمف  كاسػػػاس قملمػػػ  اال  ػػػاع  ػػػك التهاقػػػؿ اػػػمف األطػػػحاؼ المتيػػػاكحة قػػػف 
طحمؽ خطكات مام   كمحايؿ مح   متجاخل  تبكـ قلل الالـ كالم طؽ كلذلؾ   ك )قملم  
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ح مب قف طحمؽ الابؿ كالم طؽ كالماح     ك قملم  مبكـ ا ا ايج األ خاص لتكجمػت الت
) حجػا ي    حج اك جماق   يك اتجا ات ميججة لجمػت مسػتخجمان الابػؿ كالم طػؽ كالماح ػ (

 .(72  ص9027
اما ػػل احض اك الػػـ  كالب اقػػ  تا ػػي ا ت ػػو كاال  ػػاع مػػف يمػػث اللغػػ   ػػك م ػػجح الهاػػؿ 

بػاؿ ا ت ػو اما ػل تباػؿ االمػح كحضػل اػت  ك ػك أمضػا الحضػا اال ػيء التباؿ كاالحضاء كم
 .(392  ص2223)ااف م ظكح  كا لت ماجة   و ا هست   اان ك  اق 

امػػا اال سػػا  لت  ػػاع ا ػػطتيا  ػػك ات ػػاؿ مهتػػكب اك  ػػه ي سػػماي اك ا ػػحم م ػػجؼ 
 .(212  ص2223)قح كب  الل الت تمح  ي االتجا ات كاالقتباجات كالسلكؾ

ماػػحؼ اال  ػػاع قلػػل ا ػػت الج ػػج المػػ ظـ المػػجحكس الػػذم مسػػتخجـ كسػػائؿ مختلهػػ  كاػػذلؾ 
للت تمح قلل  حاء اآلخحمف كأ هاح ـ ايمث مجال ـ مبالكف كمكا بكف قلل كج   ال ظح  ي 
مكضػػػػػكعن ماػػػػػػمف   كذلػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػتؿ الماح ػػػػػػ  ال هسػػػػػم  كاالجتماقمػػػػػػ  لػػػػػذلؾ الجم ػػػػػػكح 

 هلم  مياكؿ  م ا ايج الطػح مف التػ تمح المست جؼ  هما ماحؼ قلل ا ت قملمات  هحم  ك 
قلل االخح كاخضاقت لههػحة مػا أم ا ػت اسػتخجاـ اال سػاف لتلهػاظ كالهلمػات كاالح ػاجات 

  9023)الهضػػػاة  كهػػؿ مػػػا ميمػػػؿ ما ػػػل قامػػػان لا ػػػاء االتجا ػػػات كالت ػػػح ات اك تغممح ا
 .(925ص

اتجا ػات اك سػلكهمات كم ظح لت  اع امضان:  ك قملم  خلؽ اك تا م  اك تغممح احاء اك 
  9029)المت  مام ػػػػ  ااسػػػػتخجاـ اجلػػػػ  م طبمػػػػ  كخاػػػػػحة ال ػػػػخص الػػػػذم تيػػػػاكؿ ا  اقػػػػػت

 .(99ص
كقلػػػػػػل ضػػػػػػكء تاػػػػػػاحمؼ اال  ػػػػػػاع ممهػػػػػػف اف تيػػػػػػجج الخ ػػػػػػائص الاامػػػػػػ  لت  ػػػػػػاع كهمػػػػػػا 

 :(37  ص9001)الجااغ  ملي
 اال  اع قملم  ات اؿ تتضمف اجحاؾ المتغمحات كاليهـ قلم ا. .2
جتماقي مابج متضػمف ماالجػ  الحمػك  المختلهػ  االتهاقػؿ اػمف اال  اع  ك  اؿ ا .9

 المحسؿ كالمستباؿ.
لت  اع  حض اك  جؼ مػا محمػي الك ػكؿ المػت يسػب تكجػت مػف مبػـك االاملمػ   .3

 االت الم .



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد مجل 

 

 
662 

اال  ػػاع  ػػك قملمػػ  تػػ تمح ال ت طػػكم قلػػل االهػػحا  امػػا تهسػػا المجػػاؿ امػػاـ اال ػػحاج  .9
 لباكؿ  هحة ما اك ح ض ا.

 :(31  ص9001)الجااغ  اال  اع  هلمف كاضيمف  ماكا ذا م خذ 
مكاحم   ممػا مسػتتمح  فاال  اع الماا ح: الذم مخاطب الجم كح ا هؿ تلبائي جك  .2

 ج اقات المتلبي لح ض الحسال  كقجـ  اكؿ مضمك  ا.
اال  اع  مح الماا ح: مخاطب الجم ػكح ا ػهؿ متػكاحم مػج و المتلبػي لتسػت تاج  .9

   اع  اجيان اذا  جحت البحاحات مف الج   المست ج  .تـ اتخاذ البحاح كماج اال
) حجػا ي  كاذلؾ تتهكف ق ا ح قملم  اال  اع  ي يمتت التكقم  ال يم  قلل ما ملي

 :(72  ص9027
 -3 المتلبػػػػػػي لاملمػػػػػػ  اال  ػػػػػػاع ) ػػػػػػحج اك جماقػػػػػػ (. -9 البػػػػػػائـ ااالت ػػػػػػاؿ. -2

 مكضكع اال  اع.
يم  ا   ػػا تلػػؾ اال ػػهاؿ المت كقػػ  المخططػػ  كامػػا اف اليمػػتت اإلقتممػػ  التكقكمػػ  ال ػػ

جمػػػجا كالم ػػػمم  ااسػػػتحاتمجم  تامػػػ  كم تلهػػػ  لكسػػػائؿ االقػػػتـ كم ػػػمم  ل مػػػاجة الػػػكقي 
ال ػػػػػيي كالماح ػػػػػ  اك لتاػػػػػجمؿ سػػػػػلكؾ الجم ػػػػػكح كتغممػػػػػح كالػػػػػذم ماػػػػػج  ػػػػػجؼ اليمػػػػػتت 

 اإلقتمم     اؾ الا ا ح الخا   ااال  اقم  ل ا ك ج يججت  ي الا ا ح التالم :
لتكيػػج مػػو الجم ػػكح: اذ مجػػب اف م ػػاح الجم ػػكح مػػف المتلبػػمف اػػ ف   ػػاؾ مػػف ا .2

 م تـ ام اهل ـ كممس ا ا.
استتاحة ا تماـ المتلبي: اف استتاحة ا تماـ المتلبي امكضكع الحسال  تم مجان لتا ي  .9

 المت. ح ك م هحة اك  مط سلكهي متـ جقكة الج
 اائجة قلل الجم كح.تكضما الهائجة: اما ل اف تكضا الحسال  الهائجة ال .3
اإلاجاقمػػػػ : اال تمػػػػاـ االجا ػػػػب االاػػػػجاقي  ػػػػي الحسػػػػال  كت كمػػػػو أسػػػػلكب تبػػػػجمم ا  .9

 كقحض ا  ي  الب جذاب.
الباالمػػػ  للت ػػػجمؽ: أم تتضػػػمف الحسػػػال  مالكمػػػات مكضػػػكقم  ك ػػػيمي  كقػػػجـ  .5

 الماالغ  يتل ال تيجث الحسال  ت تمحان قهسمان.
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 هػاح سػائجة لػجل الجم ػكح المسػت جؼ ال جكـ  مح الماا ح: اال ت اجـ الحسال  أ .2
 الف ال جـك الماا ح م جم الل  تائ  قهسم .

كا ػػػذا ممهػػػف تيجمػػػج محايػػػؿ الاملمػػػ  التػػػي ممػػػح ا ػػػا اال سػػػاف  اػػػؿ اف ماػػػحض قلمػػػت مػػػف 
مكسػػػل ك )يمػػػتت التكقمػػػ  سػػػكاء ها ػػػت  هػػػحة اك حأم ك ممػػػا ملػػػي محايػػػؿ قملمػػػ  اال  ػػػاع

 :(32  ص9029ايمج  
هم  قبلت كاياسمست للتلبػي كاال تمػاـ كالح اػ  أم ت مئػ  الكقي: الغحض م  ا تي .2

 هسػػػمان للػػػجخكؿ  ػػػي قملمػػػ  اال  ػػػاع كاال تبػػػاؿ مػػػف قملمػػػ  التكقػػػي اال ػػػيء الػػػل 
 الكقي ات.

اال تمػػاـ: أم ماح ػػ  ا ػػجاؼ المكضػػكع لليملػػ  كميتكمات ػػا كا ممت ػػا ممػػا مجاػػؿ  .9
لها مػػػػ  ال ػػػػخص المسػػػػت جؼ م ػػػػتـ ا ػػػػذ  الههػػػػحة كمامػػػػؿ قلػػػػل جمػػػػو التها ػػػػمؿ ا

) مهػؿ  اػت . ت  للي كؿ قلل الهكائج التي ممهف اف ميبب ا مف قملم  اال  اع
 .(299ص

التبػػكمـ: ماػػجأ ال ػػخص   ػػا ااػػج ا تمامػػت اههػػحة مام ػػ  اك مكضػػكع ماػػمف اكضػػو  .3
مااممح مكجكجة  ي ذ  ت يكؿ اليمل  المحاج اال ت اع ا ػا ك ػج مست ػمح أ ػج ائت 

  9022) تيػ   م تبؿ الل المحايػؿ التيب كا خاص مام مف  ي قملم  التبكمـ ل
 .(929ص

التجحاػػػ : مػػػ تي جكح التجحاػػػ  اذ مبػػػـك اتجحاػػػ  الههػػػحة يػػػكؿ اليملػػػ  كم ػػػؿ الػػػل  .9
 محيل  اال ت اع اك قجمت.

اال ت ػػاع: ك ػػي المحيلػػ  األخمػػحة كال  ائمػػ  التػػي مسػػال ال ػػخص للك ػػكؿ الم ػػا  .5
 .(222  ص9025)ها ي  ل جاح  هحة اليمل  كا ت اقت ا ا

كاما اف اال  اع مبكـ قلل االت ػاؿ ال ػاجؼ امخاطاػ  قبػكؿ الجمػا مح  ػي مياكلػ  م ػت 
ال  ػػػاق ـ امضػػػمكف الحسػػػال  االت ػػػالم  كمػػػف تػػػـ هسػػػب ت ممػػػج ـ ه تمجػػػ  للتباػػػؿ كالحضػػػا 

كمتحم مالكماتت يسب مػا محمػج خا ػ   ح ك مكالت تمح  م ـ هما ممهف لت اف م تح  ي الج
مػػػػج األهتػػػػح ا  اقػػػػان كاخا ػػػػ  م  ػػػػا كسػػػػائؿ التكا ػػػػؿ ااػػػػج ا ت ػػػػاح ظػػػػا حة االقػػػػتـ الجج

االجتمػػػاقي كالمكا ػػػو االلهتحك مػػػ  التهاقلمػػػ  التػػػي تتهػػػكؽ  ػػػي  ػػػذا المجػػػاؿ قلػػػل الكسػػػائؿ 
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المهتكاػػػ   اذ متػػػاح للجم ػػػكح اف مسػػػ ؿ أم سػػػ اؿ اك البمػػػاـ امجاخلػػػ  اك ااػػػجاء حأم قػػػف 
ح  ضاءات كاسا  طحمؽ  ذ  الكسائؿ   ا ح االقتـ كاالت اؿ مضـ امف مجم الجم ك 

كمهتكيػػػ  تلاػػػي جممػػػو الياجػػػات مػػػف ماػػػاحؼ كتبا ػػػات كمكضػػػكقات  ػػػيم  كاجتماقمػػػ  
 .(952  ص9029)سلطاف  ك مح ا جم م ك 

كا ذا  ا ت ممهف عقاجة  ما   مااجئ اال  اع التػي مسػت جم كمستح ػج ا ػا الاػاملكف  ػي 
لجم كح ايمتت مجاؿ الات ات الاام  قف طحمؽ التاامؿ مو كسائؿ االت اؿ ال  اع ا

 :(209  ص 9025)ها ي  التكقم  ك ي ما ملي
ماػجأ الكضػػكح: كمجػػب قلػل البػػائـ االاملمػػ  اال  اقمػ  اف مبػػجـ جممػػو المالكمػػات  .2

الخا ػػ  ااال  ػػاع اج ػػ   ػػجمجة كاف تتسػػـ االكضػػكح التػػاـ أم اف م ػػاغ اال تػػحاح 
 اال  اقي اكضكح جكف  مكض.

 ػخص اك م ظمػ  ذات سػما  طماػ  ماجأ التب : أم  جكح اال تحاح قف طحمػؽ  .9
لهػػي مسػػتطمو اف مػػ تح  ػػي الجم ػػكح المتلبػػي كمػػ جا  ػػي هسػػب ت ممػػج ـ كتبػػت ـ 

 )م ظم  ال ي  الاالمم (.
ماػػجأ الماح ػػ : اف مهػػكف البػػائـ االاملمػػ  االت ػػالم  اال  اقمػػ  لليملػػ  ذك ماح ػػ   .3

 تام  اما مبجمت للجم كح كتت تح  ي التطامؽ قلل م الي ا.
: ك ك محيل  الباكؿ كاال تحاح الذم مكظهت البائـ االاملمػ  االت ػالم  ماجأ اليحه  .9

 اال  اقم  ك ك مح كف اماح   الجم كح المست جؼ ات كاهمهم  تطامبت كت همذ .
ضػمو الج ػكج يتل ال ت  ك اف سمح قملمات اال  اع ا كحة سلسكللت هج مف ضم

مؿ  ي قملم  اال  اع التي سجل  تاج قلل مماحسي الات ات الاام  محاقاة ااض الاكا
ت مػػػج ام ػػػال ا الػػػل الجم ػػػكح كالتػػػي مػػػف الممهػػػف اسػػػتخجام ا  ػػػي يمػػػتت التكقمػػػ  كتلػػػؾ 

 :(972  ص9023)الهضاج  الاكامؿ  ي
الاسػػػاط  كالكضػػػكح: اف تهػػػكف الاملمػػػ  اسػػػمط  ككاضػػػي  كمضػػػمك  ا  ػػػي لغت ػػػا  .2

 كمتحااط  كمتسلسل  كم طبم .
االتاحة كالت كمؽ: اف مهكف  ػي قملمػ  اال  ػاع  ػكع مػف الت ػكمؽ كاالتػاحة اال تاػا   .9

 كاال تماـ مما ميه  المتلبي قلل التااكف.
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ا ػػػااع الح اػػػات كالياجػػػات  ماح ػػػ  تلػػػؾ الح اػػػات كالياجػػػات التػػػي ت سػػػجـ مػػػو  .3
مضمكف الحسال  للامؿ قلل ا ااق ا متؿ يب االستطتع كالياج  الل األماف 

 كال ي .
الم ػػجا م   ػػي المضػػمكف ك ػػي الم ػػجح  هسػػت: تػػكخي ال ػػجؽ  ػػي المالكمػػات  .9

كالج   كالكضػكح همػا اف الم ػجح ميظػل اػالباكؿ لػجل المتلبػي كاف مهػكف ااقتػان 
 الل التب  كاالحتماح كاال ت اع.

االتػػػػاحة كالتا مػػػػ : كذلػػػػؾ امسػػػػاقجة المتلبػػػػي قلػػػػل الػػػػحج قلػػػػل الحسػػػػال  كا ػػػػااح   .5
 األسالمب الم اسا .ااال تماـ ا ا ك مح ا مف 

ك  اؾ مجمكق  استحاتمجمات لت ت اع تسال للي ػكؿ قلػل التاػجمؿ  ػي السػلكؾ الال ػي 
كسػا جحا اػكؿ مف هػمل))لت حاج كاما مت اسب مػو ا ػجاؼ البػائـ االاملمػ  اال  اقمػ  لبػج يػجج 

)جمهلمح  كاػػػػكؿ  كهمػػػػت   تػػػػتث اسػػػػتحاتمجمات  ظحمػػػػ  لت  ػػػػاع ك ػػػػي هػػػػاآلتي ((كهمػػػػت 
 :(312  ص2222
 لت  اع: *االستحاتمجم  السمهكجم اممهم  .2

تبػػػػـك  ػػػػذ  االسػػػػتحاتمجم  قلػػػػل اسػػػػتخجاـ حسػػػػال  عقتممػػػػ   االػػػػ  ل ػػػػا البػػػػجحة قلػػػػل تغممػػػػح 
الكظػػائؼ ال هسػػم  لت ػػحاج لهػػي مسػػتجماكا ل ػػجؼ البػػائـ ااالت ػػاؿ االيملػػ  أم اف مهتػػاح 

  اع لهي تغمػح الا ػاء اال  اع مهمف  ي تالـ ججمج قف طحمؽ مالكمات مبجم ا البائـ ااال
الت ػح ات( ممػا مػ جم الػل  -المخػاكؼ -ال هسي الجاخلي للهحج المسػت جؼ )االيتماجػات

 .(221  ص2212)مكسل  السلكؾ المالف كالمح كب  مت
كتسال االستحاتمجم  السمهكجم امم  الل حاط االتاحة اال هاالم  ا  هاؿ مام ػ  مػف السػلكؾ 

ؿ االجحاهمػػػ  لتيبمػػػؽ اال تحاضػػػات التالمػػػ  يمػػػث اف كذلػػػؾ قػػػف طحمػػػؽ التػػػ تمح  ػػػي الاكامػػػ
الاكامػػؿ االجحاهمػػ  مهتسػػا  مػػف قملمػػ  الت  ػػئ  االجتماقمػػ    ػػي ا ػػجاؼ ليمػػتت تيػػاكؿ 

                                                           

كاالستجااات التي تيجث جاخؿ الجماق   ي المكا ؼ مه ـك الجم امم : مجمكق  مف المتمحات * 
المختله  التي تمح ا ا قف طحمؽ سلكؾ مامف جاخؿ جماقتت مبااؿ الاجمج مف االست تاجات مف 
اا ي اال حاج ك ذا م جم الل تهاقؿ اجتماقي ك هسي ميجث ت تمحان  ي اتجا ات الجماق   ا ظح: 

 .(227  ص9003  حاف  )
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التػػػػحكم  لهػػػػملـ ججمػػػػج اذ مػػػػتـ تاػػػػجمل ا اكسػػػػائؿ مح ػػػػب  م ػػػػا البػػػػائـ االيملػػػػ   اف الاكامػػػػؿ 
ف تغممػػػح الاكامػػػؿ االجحاهمػػػ   ػػػي مػػػ تحات قلػػػل السػػػلكؾ اإل سػػػا ي  ػػػاذا هػػػاف مػػػف الممهػػػ

 .(12  ص2212) للمح  االجحاهم   سكؼ متس ل ق جئذ تغممح السلكؾ
 االستحاتمجم  االجتماقم  التبا م : .9

تبػػـك  ػػذ  االسػػتحاتمجم  قلػػل اف السػػلكؾ ممهػػف السػػمطحة قلمػػت مػػف  ػػكة جاخػػؿ الهػػحج    ػػي 
 ػي الالػـك  هامحان مف السلكؾ اإل سػا ي ت ػهلت  ػكة مػف خػاحج الهػحج تتمتػؿ تهحض ا ف  جحان 

االجتماقمػػػ  كالتبا مػػػ    ػػػال ظـ االجتماقمػػػ  التػػػي م  ػػػو ا ػػػا الهػػػحج كمتهاقػػػؿ قػػػف طحمب ػػػا 
اال ػحاج مػػو ااضػػ ـ الػػااض ت ػػهؿ لػػجم ـ مجمكقػ  مػػف الضػػكااط ال خ ػػم  كالتػػي ممهػػف 
اف ت ػػهؿ قامػػؿ ضػػغط لسػػلكهمات الهػػحج تجػػا   ضػػاما مام ػػ  جكف اف تهػػكف لجمػػت   اقػػ  

االجتماقمػػػ  لضػػػغط االجتمػػاقي تهػػػحض  ظامػػػان مػػػف السػػػمطحة متهاملػػ  ك ػػػذ  اليالػػػ  مػػػف ا
يمؿ الاكامؿ الخاحجم   ي التي ت هؿ سلكؾ الهحج كتيجج  مسابان ا اء قلػل التك اػات كا

 .(53  ص9001)م ااح  االجتماقم 
 استحاتمجم  ا اء الما ل )ال كحة الذ  م (: .3

مػ   اذ تسػتخجـ كسػائؿ تبكـ  ػذ  االسػتحاتمجم  قلػل  ػهؿ  خػح لت  ػاع  ػك ال ػكحة الذ  
االقتـ الجما محم   ػي ا  ػاء اك جقػـ ال ػكحة الذ  مػ  قػف طحمػؽ م ػاجح  مػح ميػججة 
للمالكمات المت ا س  التي تاجؿ ماا م ػا اك تامػج  ػما ت ا  كلػذلؾ ممهػف عقطػاء ماػا ي 

)مهاكم  ك السػػػمج  عمجاامػػػ  ججمػػػجة  اك تتاػػػت ماػػػا ي ججمػػػجة  ػػػي يالػػػ  تا مػػػ  السػػػلكهمات
 .(902  ص2222

قلػػل  كح ػػمت التػػي ت بػػؿ الػػل الجتكل ػػذا تبػػـك اسػػتحاتمجم  ا ػػاء الما ػػل قػػف طحمػػؽ اليمػػ
 :(299  ص9007)الطحاام ي  األسس التالم 

تهكف  ذ  الماػا ي  ػكة مػ تحة  ػي الهػحج  اذ تبػـك االتك ػم   يػك الامػؿ كالسػلكؾ  .2
 ال  ائي المح كب  مت.

ههػحة كتج اػت للك ػكؿ الػل ماػاف تبجمـ الحسائؿ الل الهحج تجالػت مغمػح حأمػت  ػي ال .9
 ججمجة قف الههحة اك السلكؾ المح كب  مت.
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ضػػػحكحة تػػػكا ح كسػػػائؿ عقتممػػػ  تتسػػػـ ابػػػجحت ا قلػػػل اتسػػػاع الهػػػحج كالامػػػؿ قلػػػل  .3
 الت تمح  ي طحمب  تههمح  كتغممح احائت.

اف يمػػػتت التكقمػػػ   ػػػي الات ػػػات الاامػػػ  تبػػػكـ قلػػػل االت ػػػاؿ الػػػذم ماػػػج قمػػػاجان لتلػػػؾ 
ت اؿ كاال  اع متجاختف كاالستمال   ي تكأـ اال  اع كقلمت  ػدف االسػتمال  اليمتت كاال

ؽ ائػػتاػػحؼ ا   ػػا مياكلػػ  كاقمػػ  للتػػ تمح  ػػي تههمػػح االخػػحمف كسػػلكهمات ـ قػػف طحمػػؽ طح 
قبت مػػػ  كقاطهمػػػ  كتخكمهمػػػ  كقلػػػل ضػػػكء ذلػػػؾ تكجػػػج تػػػتث أ ػػػكاع أساسػػػم  مػػػف    ػػػاعا

  9029)الاك ي  كممهف تيجمج ا  مما ملي االستماالت المستخجم   ي الحسال  اال  اقم 
 :(223-222ص
 . االستماالت الم طبم  )الابت م (:2

 ػػػذ  االسػػػتماالت تاتمػػػج قلػػػل مخاطاػػػ  قبػػػؿ المتلبػػػي ع اء مكضػػػكع اليملػػػ  اك الاح ػػػام  
ااستخجاـ اليجػ  الم طبمػ  كته مػج اآلحاء المضػاجة ااػج م ا  ػت ا كتبػجمـ اليبػائؽ المجػحجة 

قلمػػػت األسػػػلكب اليبػػػائبي الم طبػػػي كتسػػػتخجـ  ػػػي ذلػػػؾ تبػػػجمـ األح ػػػاـ  كالاػػػحا مف كمطلػػػؽ
كاالي ائمات كا اء ال تػائ  قلػل المبػجمات كاالست ػ اج االمالكمػات كااليػجاث الكا امػ   

ك  ػا   خػح ح ػك مجل الهتمح مػف األجلػ  تهػكف مبجمػ  لجم ػكح ماػمف حامػا ال تهػكف مب اػ  
  9029) ما م  كايمج  تات لتا م  اال  اعملج  الااض الل استخجاـ يكاح مجقـ ااالتاا

 .(397ص
 . االستماالت الااطهم :9

ال ػخص اك  ممهػف اكاسػطت ا التػ تمح  ػي مكا ػؽ االستماالت الااطهم   ي الاملمات التي
  9009)قاػػػج اليممػػػج  سػػػلكهت جكف ضػػػغط اػػػؿ اكسػػػاط  االت ػػػاؿ مػػػف جا ػػػب االخحمف

مح  ػػػي كجػػػجاف المتلبػػػي كا هااالتػػػت . لػػػذلؾ تسػػػت جؼ االسػػػتماالت الااطهمػػػ  التػػػ ت(92ص
كاتاح   ياجاتت ال هسم  كاالجتماقم  كمخاطا  يكاست امػا ميبػؽ ا ػجاؼ البػائـ ااالت ػاؿ 
كاف ل ا جحج   ي الت تمح  ي تغممح احاء كاتجا ات المتلبمف ااالست اج الل اف ال اس تممؿ 

ف م طبم  اذ مهكف الل اليماس كالم اقح كياالت اال تماـ كالتي مف الممهف اف ال تهك 
 .(15  ص9003)جاج  للاكاطؼ جكح كتتيهـ اهتح مف الهاؿ
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 . استماالت التخكمؼ:3
ك ػػػي مػػػف االسػػػتماالت التػػػاحة م ػػػاقح الخػػػكؼ يػػػا  ان للمتلبػػػمف  ػػػي االسػػػتجاا  لمضػػػمكف 

اخطػػاح اك مػػ جم  ج اػػتالحسػػال  االت ػػالم  كذلػػؾ ااتػػاحة ياجاتػػت اك جكا اػػت اك اتجا اتػػت لت
كؿ االجتمػػاقي  كتاػػج اسػػتماالت التخكمػػؼ مػػف االسػػتماالت ال ػػائا   ػػي الػػل  بػػجاف الباػػ

تخطمط الحسائؿ اال  اقم   ػي مجػاؿ اليمػتت االقت مػ  كاإلقتممػ   اذ محهػ  الميتػكل 
 ػػػػي  ػػػػذ  اليالػػػػ  قلػػػػل االخطػػػػاح اك ال تػػػػائ   مػػػػح المح كاػػػػ  اذا لػػػػـ مسػػػػتجمب المتلبػػػػي 

 .(322ص   9009)قاج اليممج  لتك مات الحسال  اال  اقم 
 الت التوعية:مرابعًا: النموذج االتصالي االقناعي لح

اف االت ػػػػػاؿ ممتػػػػػؿ البػػػػػكة الميحهػػػػػ  لليمػػػػػاة االجتماقمػػػػػ  الم ػػػػػتحه  امػػػػػا مههػػػػػؿ التهاقػػػػػؿ 
االجتماقي كالتها ـ الم تحؾ امف اال حاج كاالتالي  ت ممهػف اف تت ػكح اف ذلػؾ التهاقػؿ 

جة كقػػاجة مػػا مهػػكف ال ػػجؼ اال  ػػاع كالتهػػا ـ سػػكؼ م ت ػػي اػػت  ػػجؼ ميػػجج اك  امػػ  متاػػج
اههحة مام   اك  حض ما ك ك ما م هج الات   البكم  امف االت اؿ كاال  اع لذلؾ ماحؼ 

اؿ المالكمػػات كاليبػػائؽ كاأل هػػاح كاالحاء مػػف طػػحؼ بػػت االت ػػاؿ اال  ػػاقي ا ػػت قملمػػات ا
 .(21  ص9009)ميمكج  الل اخح اب ج تيبمؽ اله ـ الم تحؾ ام  ما

ف االت اؿ المكجت لتغممح السلكؾ  ك قملم  تهاقلم  تستخجـ حسائؿ مختػاحة مػتـ كا ذا  د
كؽ  ذا التغممح ااالاتااج قف أسلكب االجااح الب قلل الاكامؿ التي تغت ممم ا اج   لت

و المتلبػػػػػمف الػػػػػل التههمػػػػػح مامبػػػػػان لضػػػػػماف  جػػػػػاح اليمػػػػػتت االت ػػػػػالم  ج ػػػػػاك االمػػػػػتء ك 
كقكم  اإلقتمم   ي مالكمات مف     ا م هاػ  الج ػ  اإلقتمم  التكقكم   اليمتت الت

المب كجة ا ا كقاجة ما مهكف مجال ػا تالمممػان اك تتبمهمػان كخالمػ  مػف االااػاج األمجمكلكجمػ  
 .(292  ص9020)الهاح  كاال يما  لهئ  اك جماق  جكف اخحل

كممه  ػػػا  اف االت ػػػاؿ قملمػػػ  اجتماقمػػػ  أساسػػػم   ام مػػػا اال  ػػػاع قملمػػػ  اجتماقمػػػ  تا كمػػػ 
التهحمػػػؽ اػػػمف الاملمتػػػمف اتيجمػػػج المكا ػػػهات التػػػي م اغػػػي تكا ح ػػػا مػػػف اجػػػؿ اف  بػػػكؿ اف 

 :(99  ص2222)الاك ف  قملم  االت اؿ  ي قملم  ا  اع قف طحمؽ احاو  باط  ي
اذا أجل االت ػػػاؿ الػػػل تغممػػػػح  ػػػي السػػػلكؾ ق ػػػػج الهػػػحج المسػػػت جؼ اك الجماقػػػػ   .2

 المست ج  .
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ح اال ػػػحاج اك مػػػجة ككاقمػػػ  مػػػف امػػػالػػػل مياكلػػػ  متاذا  امػػػت قملمػػػ  االت ػػػاؿ ق .9
لتغممػػح سػػلكؾ  ػػحج اخػػح اك جماقػ  أخػػحل قػػف طحمػػؽ حسػػال  اك اهتػػح  الجماقػات

 الطحؼ األكؿ الل االخح. كج  اك 
اذا أجل التغممح  ي قجج مف المالكمات كاليبائؽ التي ميمل ا الهحج اك الجماق   .3

  ممهف اقتااح قملم  االت اؿ  ذ  قملم  ا  اع.
ذا امه  ػػا اليهػػـ قلػػل  تػػائ  اال  ػػاع اتيجمػػج جحجػػ  ال جػػاح  ػػي ايػػجاث التغممػػح ا .9

المطلػػػػػكب كا ػػػػػذا لبػػػػػج ا ػػػػػتـ قلمػػػػػاء الػػػػػ هس االجتمػػػػػاقمكف اجحاسػػػػػ  مػػػػػا مخػػػػػتص 
اػػػالم تحات المتاػػػججة التػػػي تػػػ تح قلػػػل اال سػػػاف  ػػػي احائػػػت كا هػػػاح  كماتبجاتػػػت مػػػف 

تجا اتػت كا هػاح  قكامؿ  هسم  كقكامػؿ خاحجمػ  تجاػؿ ذلػؾ اال سػاف متيػكؿ  ػي ا
 كسلكهت اك ااج ا.

كلتيبمػػػػؽ التػػػػ تمح ك جػػػػاح قملمػػػػ  اال  ػػػػاع كضػػػػات  ػػػػحكط مجػػػػب تكا ح ػػػػا  ػػػػي ال مػػػػكذج 
 :(99  ص2222)الاك ف  االت الي اال  اقي ليمتت التكقم  ك ي هما ملي

 . الم جح:2
 ماج الم جح اك المحسؿ  ك الطحؼ الذم ماجأ  ػي الاملمػ  االت ػالم   م بػؿ  ػذ  الحسػال 
الػػػل الطػػػحؼ االخػػػح )المسػػػتباؿ( ك ػػػك مبػػػكـ ا ػػػما   الحسػػػال  االت ػػػالم  كالتػػػي تتضػػػمف 
األ هاح كالماا ي ا ػهؿ كاضػا كمه ػـك ا ػجؼ م ػاحهت ا كاف للمحسػؿ جكح   ػي  جػاح اك 
اخهػػػاؽ اليملػػػ  الما مػػػ   كلاػػػؿ الهتمػػػح مػػػف اليمػػػتت  ػػػج أخهبػػػت اسػػػاب قػػػجـ اال تمػػػاـ 

و مكضػػكع اليملػػ   كالجم ػػكح المكج ػػ  المػػت االمحسػػؿ ك ػػهاتت التػػي مجػػب اف تت اسػػب مػػ
 .(Atkin, 1985, p131)ك كع الكسمل  المستخجم 

ك  ػػاؾ مجمكقػػ  مػػف الاكامػػؿ تسػػا ـ  ػػي  جػػاح البػػائـ ااالت ػػاؿ كمػػجل تػػ تمح   ػػي ا  ػػاع 
 :(922  ص2271)ح تي  الجم كح المتلبي ليمتت التكقم  اإلقتمم  ك ي

 ػػجح م مػػػجان مػػف االيتػػػحاـ كالتبػػػجمح الم ػػجا م : اف الم ػػػجا م  تضػػهي قلػػػل الم .أ 
كقػػػجـ التباػػػؿ م ػػػت اك االسػػػتماع الػػػل مػػػا  يتبػػػاحكالاهػػػس اػػػالاهس مػػػ جم الػػػل اال

مبجمت مف أ هاح كاحاء كتكجم ات  أم اف هلما هاف الم جح اك البائـ ااالت اؿ 
ممتلػػؾ الم ػػجا م  هلمػػا  اج ياػػت كايتحامػػت اػػمف اال ػػحاج  كاف الحسػػائؿ االت ػػالم  
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الحسػػػال   مػػػ ا مػػػف م ػػػاجح قالمػػػ  الت ػػػجمؽ ت مػػػج مػػػف جحجػػػ  ع  اقالتػػػي مػػػتـ ات ػػػ
 .(72  ص9005)م ااح  ذات ا

التبػػ : ت هػػج ماظػػـ الايػػكث قلػػل جحجػػ  االحتاػػاط الاالمػػ  كالكتمبػػ  اػػمف الم ػػجح  .ب 
جم الم ػجح اػكالتب   مت مف طحؼ الجم كح  اذ اف هسب التب  ميتػاج الػل اف م

الا االخحمف  دف قلمم  اال  اع ا تمامت ااالخح كاف ال مضو م ليتت  كؽ م 
بممػػػػ  ك مػػػػح مججمػػػػ   همػػػػا مجػػػػب قلػػػػل الم ػػػػجح اف مختػػػػاح التك متػػػػات قتضػػػػو 

  ال ػاس اتبػجمـ الحسػال   ػي ك ػت  مػح م اسػب تبػالم اسا  لتبجمـ الحسػال  لهسػب 
 .(205  ص9029)اليجمتي  ال مك ي االغحض المطلكب

م تح اتجا ت  ذا قلل اتجا ات الم جح: اتجا  البائـ ااالت اؿ  يك المكضكع  .ج 
 االم  االت اؿ اذ اف االمماف االبضم  كاله ـ الج مؽ ل ا امح ضحكحم أم هلمػا 
هاف اتجا ت اهتح عمجاام  ا اهس ذلؾ ا كحة عمجاامػ  قلػل اليملػ  كقلػل ا  ػاع 

امػػػا اال سػػػا  التجػػػا  الم ػػػجح  يػػػك الجم ػػػكح  (97  ص9001) ػػػهمؽ  المتلبي
ف الهاتب اك المتيػجث اك البػائـ االيملػ  ميػا ـ ما مجحؾ البحاء كالمستماكف ا مي

  9002)اليحمحم  كميتػػحم ـ م ػػايكف ا ػػؿ ا تبػػاجا لحسػػائلت ك اكلػػت لمػػا سػػمبكلت
 .(77ص

البػػجحات االت ػػالم  كاال  اقمػػ  للبػػائـ ااالت ػػاؿ: ميػػس البػػائـ ااال  ػػاع اف ممتلػػؾ  .ج 
مها مػػػ  االسػػػتماع كالتههمػػػح الم طبػػػي  كاليهػػػـ  ػػػي البػػػجحة قلػػػل الهػػػتـ كالهتااػػػ  كا 

الكسػػػائؿ الته كلكجمػػػ  كالبػػػجحة قلػػػل التيلمػػػؿ كاالاتهػػػاح كقلػػػل الاػػػحض كالتاامػػػح 
 .(203  ص9022)يجاب  كالبجحة قلل الضاط اال هاالي كقلل تباؿ ال بج

اف مهكف البائـ ااالت ػاؿ مبت اػان امػا مػجقك المػت مػف ماتبػجات كأ هػاح كاحاء: أم  .ق 
مػػا هػػاف م م ػػان كمبت اػػان االػػذم مبجمػػت مهػػكف مبت اػػان اهػػؿ مػػا مبجمػػت  ػػي اليملػػ   هل

هلما ها ت االستجاا  لليمل  اسػحع امػا اذا هػاف البػائـ ااالت ػاؿ  مػح مػ مف اك 
)الااػػج ا    مبت ػػو امػػا مبجمػػت  ا ػػت ال مسػػتطمو اف مي ػػؿ قلػػل اسػػتجاا  هاملػػ 

 .(30  ص9003
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حك مػػػػ  قلػػػػل البػػػػائممف ااالت ػػػػاؿ قلػػػػل يمػػػػتت التكقمػػػػ  اإلقتممػػػػ  االلهت غػػػػيا لػػػػذلؾ م
 :(922-925  ص 9029)الاك ي  كت همذ ـ ل ذ  اليمتت كذلؾ قف طحمؽ

كجكج  حمؽ قلمي ك  ي مختص: ما ل  ذا الهحمؽ ا  كف اليمتت االلهتحك م   .أ 
كاػػػث ك  ػػػح حسػػػائؿ اليملػػػ  كأ ػػػجا  ا كاقػػػجاج الحسػػػائؿ كات ػػػا قاػػػح المكا ػػػو ذات 

ليملػػػ  كمكاحج ػػػا ال ػػػل  عضػػػا   الػػػل عمها مػػػ  ت ظػػػمـ ال ػػػجكات كتك مػػػو مطكمػػػات ا
 التكقكم  المختله  كا اما يسب خط  اليمل .

قػػتف قاػػح مكا ػػو اال تح ػػت المختلهػػ : ماػػج اإلقػػتف قػػف طحمػػؽ تػػك مح ماػػالن لإ .ب 
اال تح ت اهتح  جحة  ي الك كؿ كالت تمح  ي هتمح مف الكسػائؿ اإلقتممػ  كالتػي 

 اج  . تساقج قلل ك كؿ الحسال  المب كجة للجم كح المحاج الك كؿ المت
ا ػػتحاؾ الجم ػػكح المسػػت جؼ  ػػي اليملػػ : أم خلػػؽ  ػػكع مػػف التكا ػػؿ كالتهاقػػؿ  .ج 

اػػػػػمف الجمػػػػػا مح المسػػػػػت ج   كالبػػػػػائممف قلػػػػػل اليملػػػػػ  كذلػػػػػؾ قػػػػػف طحمػػػػػؽ خلػػػػػؽ 
 مجمكقات تبـك ا  ح حسائؿ اليمل  كالمسا م   ي  جاي ا.

  حاط االقتـ التبلمجم االججمج: قف طحمػؽ متاااػ  اليمػتت اإلقتممػ  التكقكمػ .ج 
 قلل اال تح ت كاالذات الهمس اكؾ كالمكا و االلهتحك م  المخ    لليمل .

. ال ػػجؼ: اف لهػػؿ حسػػػال  ا  اقمػػ   ػػػجؼ كلهػػؿ قملمػػ   ػػػي اليمػػاة  ػػػجؼ ك ػػي الاملمػػػ  9
اال  اقمػػ  مجػػب اف مهػػكف   ػػاؾ  ػػجؼ مسػػتيؽ البمػػاـ ااال  ػػاع الجلػػت    ػػك مخضػػو ل مػػ  

الماتبػجات اك   ال جؼ  ػج مهػكف  ػي تغممػح الم جح ك كع مكضكع الحسال  التي  اـ اات ا
كمؿ األ هاح   ال جؼ  ك التمحة التي تحجل مػف كحائػت  تاػج اف تهػكف تكجمت اآلحاء اك تي

 .(990  ص9022) تي    ذ  التمحة م جا  كتيبؽ االستمحاح
ك ج مهػكف ال ػجؼ مػف اال  ػاع  ػك تغممػح التكج ػات اك  ػج مهػكف   مػان ق ػج يػجكث قملمػ  

 .(22  ص9029)المت    ذا ا ما محجو الل مكضكع الحسال  المكج  اال  اع ك 
. الحسال : ك ي ال يء األساسي كال اـ  ي قملمات اال  اع ك ي مجمكقػ  المالكمػات 3

كاأل هاح المحسل  مف طػحؼ كج ػ  مام ػ  الػل طػحؼ اخػح  ك ػي ات ػاؿ لغػكم مبػـك  مػت 
لػل  ػهؿ هلمػات اك ع ػاحات أم الم جح اتيكمػؿ أ هػاح  كم ػاقح  الػل حسػال  ات ػالم  ق
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 ,Beaudchan, 1999)ا  ا قااحة قف تسلسػؿ تاامػحم م ػت  مااػح قػف تكا ػؿ لغػكم
p.57). 

كلهػػي تهػػكف الحسػػال   اجيػػ  كميببػػ  لت ػػجاؼ  ػػي اليمػػتت اإلقتممػػ  التكقمػػ   اذ ماػػج 
ا ػػػػاء الحسػػػػال  كتخطمط ػػػػا الاجامػػػػ  ال اجيػػػػ  ل مػػػػاجة التك اػػػػات ا جػػػػاح الاملمػػػػ  اال  اقمػػػػ  

 :(391  ص2227قاج اليممج  )الت الم  ك  اؾ مجمكق  اقتااحات  يا
تبػػػػػجمـ الحسػػػػػال  األجلػػػػػ  كال ػػػػػكا ج كذلػػػػػؾ الضػػػػػهاء  ػػػػػحقم  قلػػػػػل مك ػػػػػؼ البػػػػػائـ  .أ 

 ااالت اؿ.
 كضكح األ جاؼ م اا اال  اع اهتح  اقلم   ي الحسال . .ب 
مضمكف الحسال  مجب اف متيجج  ي ا هاؿ الحمك  الم اسا  لليملػ   ػي اختمػاح  .ج 

مػػػات الكاضػػػي  كااللهػػػاظ  مػػػح المابػػػجة كالحسػػػكمات الم اسػػػا  كالتػػػي ت اسػػػب الهل
 ا جاؼ اليمل .

اف تهػػػكف الحسػػػال  تيمػػػؿ الجا ػػػب اإلمجػػػااي كالم مػػػج كالػػػذم متكا ػػػؽ مػػػو ياجػػػات  .ج 
 الجم كح المستباؿ.

قحض جا ب كا جاؼ المكضكع اك قحض الجا امف الم مج كالمااحض اف مهكف  .ق 
 لجا ب كايج  بط. جـ اليج  التي تحك تبج  مااال  اع اهتح  االم  يم

ك  ػػاؾ مػػف يػػجج اف اليملػػ  اإلقتممػػ  التكقكمػػ  لهػػي تػػ جم حسػػالت ا ا ػػهؿ ذات التػػ تمح 
 :(12-11  ص2217)جامو كاخحكف  الهااؿ تحتاط ااجج مف الاكامؿ م  ا

تحتمػػػػب قػػػػحض المكضػػػػكع الخػػػػاص االيملػػػػ : اذ متػػػػ تح الجم ػػػػكح قػػػػاجة اجا ػػػػب  .أ 
كال كاف  ػػػذا األتػػػح مظػػػؿ  ػػػكم االمباح ػػػ  االجكا ػػػب البضػػػم  الػػػذم مػػػ تي قحضػػػت أ

األخػػحل مػػف البضػػم  لػػذا الاػػج مػػف محاقػػاة تحتمػػب قػػحض جكا ػػب البضػػم  يسػػب 
 أ ممت ا.

التيمػػ   ػػي الاػػحض:  الحسػػال  المتيمػػ ة  ػػي التػػي ت ػػتـ ااػػحض جا ػػب كايػػج  ػػي  .ب 
اليبمب  كت مػؿ االخػح قػف قمػج ك بػا أل ػحاض خا ػ  ممػا تهبػج ت تمح ػا اػالطاو 

 لجم كح.قلل ا
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ال ػػحاي  كالغمػػكض: ك ػػج مػػ تي الما ػػل الػػذم مػػحج الم ػػجح  بلػػت الػػل الجم ػػكح  .ج 
كاضػػيا  ػػحميا كسػػط مضػػمكف الحسػػال  اك  ػػج مػػ تي  مػػح ذلػػؾ ا ػػكحة  امضػػ  
ضم م  ايمث متحؾ للمستباؿ  ح   االست تاج اال هؿ الذم محج  كمه مت كهلمػا 

 ها ت الحسال  كاضي  كميججة ها ت اهتح ت تمحان.
ج كالتخكمػػؼ:  ػػج تتخػػذ اليمػػتت اإلقتممػػ  التكقكمػػ   ػػي ااػػض األيمػػاف الت جمػػ .ج 

الت جمػػػج كالتخكمػػػؼ اسػػػلكاان للتػػػ تمح قلػػػل اال ػػػحاج مػػػف اجػػػؿ ا قػػػاج ـ كاسػػػتجااات ـ 
مضػػمكف المػػحاج تك ػػملت ل ػػـ كاليملػػ  التػػي تاػػالن  ػػي  ػػذا االتجػػا  تهبػػج ت تمح ػػا لل

  التػػي ت  ػػج التغممػػح  ػػي امػػحكح الك ػػت قلػػل الجم ػػكح االمباح ػػ  االيملػػ  الماتجلػػ
 احاء اال حاج ا هؿ مت ف كا كحة ماتجل .

التهػػحاح: م هػػج ماظػػـ الاػػايتمف اف تهػػحاح اليملػػ  لحسػػالت ا اإلقتممػػ  م مػػج ا مػػف  .ق 
 اقلمت ا هحسال  مكج   كمف ايتماؿ الت تمح امضمك  ا ا حط اال تهػكف ا ػكحة 

 ممل   اح  .
الهاقلػػ   ػي التػ تمح  ػي  هسػم  الجم ػػكح   . الكسػمل : تاػج كسػائؿ االت ػاؿ مػف األجكات9

اذ ت بؿ الحسال  مف م جح ا المت اها   ا هاؿ االا اح كا ماط الجذب ك ج مستخجـ البػائـ 
االيملػػ  ايػػجل كسػػائؿ الت ػػاؿ التػػي ت مػػج مػػف  االمػػ  اال  ػػاع  كهمػػا اف  جػػاح اال  ػػاع 

مكف الحسػػػال  كي ػػػكؿ التغممػػػح  ػػػي سػػػلكؾ المتلبػػػي كا هػػػاح  كماتبجاتػػػت ماتمػػػج قلػػػل مضػػػ
ك ػػػػما ت ا ك ػػػػج أكضػػػػيت الجحاسػػػػات االت ػػػػالم  اف الب ػػػػكات االت ػػػػالم   مػػػػح متسػػػػاكم  
الههػاءة  ػػي  بػػؿ الحسػػائؿ اإل  اقمػػ  كذلػػؾ ك بػػا لتمها مػػات الته كلكجمػػ  كالسػػمات ال كقمػػ  

  9005) ػػػػاما   لهػػػػؿ كسػػػػمل  ك ػػػػجحت ا قلػػػػل التاامػػػػؿ مػػػػو  طاقػػػػات الجم ػػػػكح المختله 
 .(290ص

ح الب ػػاة كالكسػػمل  االت ػػالم  التػػي تهػػكف  ػػاجحة قلػػل عم ػػاؿ الحسػػال  الػػل كالاػػج مػػف اختمػػا
  9021)يسػػمف  ي محاقػػاة قػػجج مػػف الميػػججات ك ػػي هاآلتي ػػا الجم ػػكح المسػػت جؼ كم

 :(223ص
 اف تهكف الكسمل  اك الب اة م اسا  مو الحسال  اإلقتمم . .أ 
 اف مت اسب اختماح الكسمل  مو ال جؼ المب كج. .ب 
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الػػل الجم ػػكح المسػػت جؼ االيملػػ   ػػك األسػػاس ق ػػج اختمػػاح اف مهػػكف الك ػػكؿ  .ج 
 الكسمل .

ك ي يمػتت التكقمػ  الاػج مػف الضػحكحم اف تامػؿ  ػذ  الكسػائؿ مجتماػ  لخجمػ   ضػم  
 .(953  ص2211)قمح  ما كايجاث الت تمح المطلكب كاال  اع

 كل ػػػػذا تختلػػػػؼ جحجػػػػ  اال  ػػػػاع كمسػػػػتكل التػػػػ تح ق ػػػػج المتلبػػػػمف امػػػػجل ا تمػػػػام ـ اكسػػػػائؿ
االت اؿ كمجة تاحض ـ ل ا هما اف  جاح الكسمل   ػي ت جمػ  الػجكح المطلػكب م  ػا ما ػي 

اإلخػػحاج   المػػمضػػحكحة تػػك ح ق ا ػػح خا ػػ  ا ػػا متػػؿ طحمبػػ  التبػػجمـ كالاػػحض كقلػػل ج
  2222)الاك ػف   كمجل  حب الكسمل  مف تطلاات الجم كح المسػت جؼ اك ااػج ا ق ػت

 .(32ص
ؼ األساسػي  ػي قملمػ  االت ػاؿ ك ػك الطػحؼ المتلبػي . المسػتباؿ: ماػج الجم ػكح ال ػج5

للحسال  كالمت تح اهؿ تها مل ا كالمتاحض لت  اع كاذا لـ مهف لجل البائـ ااالت اؿ  هحة 
هاملػػػ  مػػػف  ػػػجحات الجم ػػػكح الابلمػػػ  كخ ائ ػػػت ال هسػػػم  كالااطهمػػػ  كخ ائ ػػػت األكلمػػػ  

 ػػت الحسػػال  م ػػيي   سػػكؼ مجػػج ذلػػؾ مػػف مبجحتػػت قلػػل الك ػػكؿ المػػت كا  اقػػت م مػػا ها
ت ػػػيميان جمػػػجان كلػػػذلؾ   ػػػاؾ ااػػػض األمػػػكح التػػػي تسػػػاقج البػػػائـ ااالت ػػػاؿ اػػػاليمتت 

 :(299  ص9007)الطائي  التكقكم  قلل  جاح قملمات اال  اع ك ي
ؿ كالمسػػػػػػتباؿ مختلػػػػػػؼ اطاماػػػػػػ  اليػػػػػػاؿ سػػػػػػح ملػػػػػػمـ: التهاقػػػػػػؿ اػػػػػػمف الاالتبا ػػػػػػ  كالت .أ 

الطحمبػػػ  الججمػػػجة  ػػػي ت ظػػػمـ اػػػاالختتؼ اػػػمف المػػػتالـ كتسػػػاقجاف المتلبػػػي قلػػػل 
 المالكمات كاأل هاح.

ـ جالكضو ال هسي: أم تيجمج االستاجاج ال ساي لتباؿ الحسال  كاال ت اع ا ا اك ق .ب 
 اال ت اع الف الخ ائص ال هسم   ي الممكؿ كالااجات كاالتجا ات كاليكا  .

التهتا الاكامؿ المت ل  ااالستاجاج لت ت اع: كمف  ذ  الاكامؿ خ كا  الخماؿ ك  .ج 
الػػذ  ي كا خهػػاض تبػػجمح الػػذات أم األ ػػخاص الػػذمف ماػػا كف مػػف ضػػاؼ التبػػ  
اػال هس متمتاػػكف ااسػػتاجاج  ػػكم لتسػػتمال  كاالسػػتجاا  الػػل اال  ػػاع اك االيسػػاب 
االتالؽ اساب الظحكؼ الخكؼ مف محض ك مح ا مف الاكامؿ التي تجاؿ الهحج 

 اهتح استاجاجا لت  اع.
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ب التبػػا ي كاألخت ػػي كالماػػاجئ كالتاامػػؿ كيتػػل طحمبػػ  الامئػػ  كالمجتمػػو: هالجا ػػ .ج 
ت اسػػب مػػو امئػػت ـ ككا ػػو  لتػػيحض الامئػػ  ياجػػات لػػجل المسػػتبالمف اهػػالتههمػػح كت

 .(299  ص9020)يجاب  يمات ـ كا  اق ـ االحسال 
. التغذمػػ  الاهسػػم :  ػػي الاملمػػ  التػػي ممهػػف قػػف طحمب ػػا ماح ػػ   مػػط المتلبػػي للحسػػائؿ 2

ف طحمػؽ  ػذ  الاملمػ  ماح ػ  مك ػؼ المتلبػي الػحا ض اك الم مػج االت الم  كممهف قػ
. ك ػػػي الا  ػػػح األخمػػػح مػػػف ق ا ػػػػح (97  ص9000)مهي  لمضػػػاممف الحسػػػال 

ال مكذج االت الي اال  اقي التي تغ ي المالكمات المحتجة التي ت ؿ الل الم جح 
 ااػػػج مػػػػحكح قملمػػػػ  اال  ػػػػاع امحايػػػػؿ مختلهػػػػ  ك ػػػػك مػػػػا متػػػػكائـ مػػػػو قملمػػػػ  االت ػػػػاؿ
التهاقلم  اال  اقم  كم ػهؿ حج الهاػؿ مامػاح لتبػكمـ الاملمػ  االت ػالم  احمت ػا كمػجل 

 ػػػـ مضػػػمكف الحسػػػال  قػػػف طحمػػػؽ يجػػػـ حجػػػو ال ػػػجل مسػػػتطمو البػػػائـ  اسػػػتمااب ك 
ااالت اؿ التك ؿ الػل   ػـ المتلبػي كاسػتمااات لمضػمكف الحسػال  امػا ميبػؽ التػ تمح 

 .(32  ص9001)سامج  المطلكب
 ث :استنتاجات البح

  مما ملي أ ـ االست تاجات التي تك ؿ الم ا الايث :

جكح هامػػػح لليمػػػتت التكقمػػػ  ال ػػػيم   ػػػي الات ػػػات الاامػػػ  المسػػػتامل  مػػػف خػػػتؿ  -2
 اال تح ت.

 أفَّ لتكظمؼ خجمات اال تح ت  ي التكقم  ال يم  هاف ل ا االتح االهاح  ي ذلؾ. -9
 تح ت.سحق  أم اؿ ميتكل اليمتت التكقكم  ق ج استاماؿ اال  -3

 التوصيات :

 ا ام  يمتت  يم  تكقكم  لمختلؼ الهئات الامحم . -2
 عقجاج احام  تكقم  خا    امل , -9
 عقجاج مجحامف لبماجة يمتت تكقم  ججمجة. -3
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 المصادر
(: ت تمح التجحمس االكسائط المتاججة قلل التي مؿ 9002عاحا مـ    جمؿ ايمج  ) .2

.  الجحاسي للالـك
 لاحب  امحكت: جاح ايماء التحاث الاحاي.(: لساف ا2233ااف م ظكح  ) .9
(: المحا ب ال يي  ي األحجف م امت ككاجااتت  قماف  9002ايمحكا  حماض  ) .3

 .9002جاح احاـ لل  ح  
(: الجممبحاطم  كالكقي السماسي  )البا حة    ض  9002عماـ  عماـ قاج الهتاح  ) .9

 .9002م ح للطااق  كال  ح كالتك مو  
(: التبا   ال يم   قماف: جاح المسمحة لل  ح 9022كف  )اجح  ايمج ميمج كاخح  .5

 كالتك مو.
(: كسائؿ االقتـ كاالت اؿ اال  اقي  البا حة: ال مئ  9003جاج  سممح  ) .2

 الم حم  الاام  للهتاب.
(: مبجم   ي قلـ االجتماع  اإلسه جحم : 2217جامو  ميمج  امؿ كاخحكف  ) .7

 محه  ال ه ام للطااق  كال  ح.
(: مستكل الكقي ال يي كهمهم  الي كؿ قلل المالكمات 9021ااب  )جتب  ح  .1

ال يم  لجل طلا  جاما  قمح اكضماؼ    اجة ماجستمح  مح م  كحة  هلم  
 الالـك اإل سا م  كاالجتماقم    سـ قلـ ال هس.

(: كسائؿ الت اؿ  ي الات ات الاام   قماف: 9000الجك ح  ميمج  اجي  ) .2
 مهتا  الحائج الالمم .

(: قلـ االجتماع كجحاس  االقتـ كاالت اؿ  2229جك حم  ميمج كاخحكف  ) .20
 )اإلسه جحم : جاح الماح   الجامام .

(:  ظحمات االت اؿ  البا حة: جاح الهجح لل  ح 9020يجاب  ميمج م مح  ) .22
 كالتك مو.

(: م احات االت اؿ لإقتمممف كالتحاكممف كالجقاة  9022  ميمج م مح  )يجاب .29
 ة: جاح الهجح لل  ح كالتك مو.)البا ح 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد مجل 

 

 
665 

(: الكقي السماسي  ي الاالـ الاحاي  9007يجا م  ميمج قاج الكايج  ) .23
 )اإلسه جحم : جاح الك اء للطااق  كال  ح.

(:  ف اال  اع اللغ  كاليكاح  اغجاج: جاح ضهاؼ لل  ح 9029اليجمتي  كلمج  ) .29
 كالتك مو.

  9االقتـ كالمجتمو  ط (:9002اليحمحم  م ل سامج ك قلي  سلكل اماـ ) .25
 البا حة  الجاح الم حم  اللا ا م .

(: الات ات الاام  كجكح ا  ي تيبمؽ ا جاؼ اليمتت 9021يسمف  هـح ا   ) .22
الاجج التالث  هلم   -اإلقتمم  التكقكم   مجل  جحاسات عقتمم   المجلج األكؿ

 االقتـ  جاما  أمحمها الاالمم .
حاتمجمات الجقام  كاليمتت االقت م   اإلسه جحم   (: است9022خكخت  ا حؼ  ) .27

 جاح الماح   الجامام .
(: اال  اع كهمؼ تب و االخحمف ااحائؾ كا هاحؾ  قماف: 9001الجااغ  م طهل ) .21

 جاح االسحاء.
(:  ظحمات كسائؿ االقتـ  2222جمهلمح  ملم ف ك اكؿ  سا جحا ك همت   ) .22

 جاح الجكلم  لل  ح كالتك مو.تحجم : هماؿ قاج الح كؼ  )البا حة: ال
(: األسس الالمم  ل ظحمات االقتـ  البا حة: جاح الههح 2271ح تي  جم اف  ) .90

 الاحاي.
(: ج كج ال يا    ي   ح الماح   ال يم   جحاس  9002ال هحم  ميمج  ) .92

تيلملم  قلل ال هيات اال ت اجم   حسال  ماجستمح  مح م  كحة   سـ االقتـ  
 جاما  ميمج اف ساكج اإلستمم .هلم  االقتـ  

   البا حة: قالـ الهتب.2(: قلـ ال هس االجتماقي  ط9003  حاف  يامج  ) .99
(: سمهكلكجم  االت اؿ الجما محم  قماف: مهتا  9001سامج  سااج جاح  ) .93

 ججاح الهتاب الاالمي.
(: الجكا ب ال يم   ي التحام  الحماضم   )مه  2221ستم   ا اء الجمف  ) .99

 م : المهتا  الهم لم  لجاح ال  ح.المهح 
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(: مااجئ االت اؿ  قماف: جاح المسمحة لل  ح 9029سلطاف  ميمج  ايب  ) .95
 كالتك مو.

(: اقتماج ال ااب الج ائحم قلل كسائؿ االقتـ  ي التكقم  9027سلك    حا ما  ) .92
ال يم   حسال  ماجستمح  مح م  كحة  جاما  الاحاي اف م مجم اـ الاكا ي   سـ 

 ـك االقتـ كاالت اؿ.قل
(: التغذم  ال يم   األحجف: جاح 9009ال اقح  قاج المجمج ك  طا   ح جم  ) .97

 الما كحم لل  ح كالتك مو.
(: اإلقتف  المجاخؿ كال ظحم   اإلسه جحم : جاح 9005 اما    جكاف قلي  ) .91

 الماح   الجامام .
ي قلـ ال هس (: سمهكلكجم  االقتـ: جحاسات متطكحة  9001 همؽ  يسمف  ) .92

 اإلقتمي  البا حة  جاح  هح.
(: المتتقاكف االابكؿ  تحجم : قاج الستـ حضكاف  2212 للمح  أ.  محاحت  ) .30

 )الهكمت: سلسل  قالـ الماح  .
جاحة اال مات  البا حة: جاح الهجح 9007 اجؽ  قاجؿ ميمج  ) .32 (: ال يا   كا 

 لل  ح كالتك مو.
اله كف االذاقم  ك لسه  اال  اع   (:9007الطائي  م طهل يممج هاظـ  ) .39

 اإلسه جحم : جاح الك اء للطااق  كال  ح.
(: قلـ ال هس اإلقتمي  األسس كالمااجئ  البا حة: 9007الطحاام ي  مح ت  ) .33

 جاح ال  ض  الاحام .
(:  ظحمات االت اؿ  البا حة: 9002الطحاام ي  ممح ت ك السمج  قاج الا م   ) .39

 جاح ال  ض  الاحام .
(: الات ات الاام   األسس كالمااجئ  قماف: جاح 9002حمحة  ميمج  جمب  )الط .35

 مهتب الحائج الالمم .
(: االقتـ كتبا   المجتمو الجما محم  الحماض: 2229الطكمح ي  قاج ا   ) .32

 مطااو الهح جؽ.
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كا كاقت  كقكامؿ  -(: الحأم الااـ مه كمت9002قاج اليلمـ  ميمي الجمف  ) .37
 ت  كطحؽ  ماست  كأسالمب تغمح   البا حة: مهتا  اال جلك الم حم .ت هملت  ككظائه

(:  ظحمات االقتـ كاتجا ات الت تمح  البا حة: قالـ 2227قاج اليممج  ميمج  ) .31
 الهتاب.

  البا حة: 3(:  ظحمات االقتـ كاتجا ات الت تمح  ط9009قاج اليممج  ميمج  ) .32
 .9009قالـ الهتب  

 مات االت اؿ  امحكت: جاح ال  ض  الاحام .(:  ظح 9003الااج ا   ) .90
(: االقتـ كالا اء التبا ي كاالجتماقي للمكاطف الاحاي  9007الاحاي  قتماف  ) .92

ايث مبجـ للم تمح الاالمي الس كم التالث ق ح  هلم  االقتـ  جاما  البا حة  
 م ح.

قي  (: االت اؿ اإل سا ي  ي جكح  التهاقؿ االجتما2223قح كب  عاحا مـ  ) .99
 قماف: جاح المجج األكؿ لل  ح كالتك مو.

(:  ف كقلـ الات ات الاام   البا حة: ال سح الذ اي 9009قطم   طا ح مكسل  ) .93
 للطااق .

جاحة احام  الات ات الاام   الحماض: 2223الاباج  قاج الحيمف   ) .99 ( تخطمط كا 
 مطااو التب م  لتك سمت.

ات ات االجتماقم   اإلسه جحم : (: سمهكلكجم  ال2211قمح  ما ح ميمكج  ) .95
 جاح الماح   الجامام .

  الحماف: جاح 3(: همؼ تب و االخحمف  ط2222الاك ف  قاج ا  ميمج  ) .92
 الاا م  لل  ح كالتك مو.

(: يمتت التكقم  اإلقتمم   األسس 9029الاك ي  قاج اللطمؼ اف جاماف  ) .97
 المي كالمطااو.ال ظحم  كاإلجحاءات التطامبم   الحماض: ال  ح ال

(: الماجـ اإلقتمي  قماف: جاح أسام  لل  ح 9020الهاح  ميمج جماؿ  ) .91
 كالتك مو.
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(: م احات التكا ؿ كأسالمب اال  اع  امحكت: الجاح 9022 تي   م ا م مح  ) .92
 الاحام  للالـك كال  ح  ا حكف.

ح (: م احات التكا ؿ كأسالمب اال  اع  امحكت: الجا9022 تي   م ا م مح  ) .50
 الاحام  للالـك كال  ح  ا حكف.

(: الات ات الاام  كاستحاتمجمات االت اؿ  األحجف: جاح 9027 حجا ي  قلي ) .52
 امجج لل  ح كالتك مو.

مجخؿ  ي عجاحة  -(: عجاحة الات ات الاام 9023الهضاة  يسف  الا سلمماف  ) .59
 قماف: جاح كائؿ لل  ح كالتك مو. المست همات كالخجمات ال يم  

(:   جس  اليكاح كاال  اع  قماف: جاح اليامج 9025  م طهل مكسؼ  )ها ي .53
 .9025لل  ح كالتك مو  

(: مجخؿ الل قلـ االت اؿ  البا حة: المهتب 9009ميمكج  م اؿ طلات  ) .59
 الجاماي.

(: قلـ اجتماع ال ي   األحجف: جاح الما كحم 9022م ا حة  ايمج كاخحكف  ) .55
 الالمم  لل  ح كالتك مو.

(: اال  اع االجتماقي: خلهمتت ال ظحم  كالماتت الالمم   9005قامح  )م ااح   .52
 الج ائح: جمكاف المطاكقات الجامام .

(: اال  اع االجتماقي  خلهمتت ال ظحم  ك لماتت الالمم   9001م ااح  قامح  ) .57
 الج ائح: جمكاف المطاكقات الجامام .

اؿ ك ظحماتت (: االت 2222  يسف قماج  ك السمج  لملل يسمف )مهاكم .51
 الماا حة  البا حة: الجاح الم حم  اللا ا م .

(: االقتـ كالسماس  كسائؿ االت اؿ كالم احه  السماسم   9000مهي  تحكت  ) .52
 البا حة: قالـ الهتب.

(: اال  اع  ي االت اؿ الجما محم  اغجاج: جاح 9029المت  حائج يسمف قااس  ) .20
 التبا   كال  ح الهحجم .
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(: المجخؿ  ي االت اؿ الجما محم  قماف: 2212مماف  )مكسل  ق اـ سل .22
 مهتا  اله ا ي.

(:  اطم   الا ايمج  استااؽ مباكم  اال  اع  قماف: 9029مكسل  ا ـ قتماف  ) .29
  مـ   ا حكف كمك قكف.

(: المجخؿ الل الات ات الاام  كاإل سا م   البا حة: 9021ممح ا  جاسـ خلمؿ  ) .23
 محه  الهتاب لل  ح.

(: مااجئ ا تاج المكاج اإلقتمم  للات ات 9029يسف  ك ايمج  سالـ  ) ما م   .29
 الاام   البا حة: امتحاؾ لل  ح كالتك مو.

 مهؿ  لمك احجك  )ات ت(  م احات التاامؿ كالتهاكض اال  اع  تحجم    ج ح جم   .25
 اإلسه جحم : جاح  احكس لل  ح كالتك مو.

تمم   ي التكقم  ال يم   حسال  (: جكح اليمتت اإلق9002كسطا ي  يلمم   ) .22
 ماجستمح  مح م  كحة  جاما  اات   الج ائح.
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