
 ملخص البحث

 

انُكاذ  ذعقكششط اعخًشاس"  فُخٕ حَالاف"، عادة 0200، 26002280سعٙ، عثًاٌ، اانف

، شعبت خايعٙ بسث (َٕبٙادان   كشحااٌ خإ باباكخٔ٘ فٙ قشٚت عٛاحبادساعت يدخًع ان)

ياالَح، يٕالَا يانك إبشْٛى األزٕال انشخصٛت، كهٛت انششٚعت، خايعت األعاليٛت انسكٕيٛت 

 دٍٚ خٛدٛف نقًاٌ ٚظ انًاخغخٛشاس: انًششف

 ٌ إ باباكخعٛ، انُكاذ، فُخٕ حَالاف: انشئٛغٛتانكهًاث 

 

رنك  .ٔ أ٘ ٔقجاٌ ٔسعائهّ يُاعبت فٙ أ٘ يكاٌ اإلعالو صانر فٙ كم صياٌ ٔيك

ٔ يٍ َازٛت األخشٖ قذ شٓشث عادة خاصت .  ٔ عذو انسشجٛغش انخأعظ ألٌ انششٚعت ٚشخًم 

ٚعُٗ اعخًش انُكاذ "  فُخٕ  حَالاف "عُذ عكاٌ انبخٕ٘ انخٙ حقٛى قبا زفهت انعشط، ْٔٙ عادة 

انًباسة إرا غهب عشٔط انشخم فال بعذ غهّب عشٔط انشخم بطال يٕكم عشٔط انًشءة فٙ 

 .ٚغخًش انعشط

ْٔزِ عادة أععبج انشخم فٙ انُكاذ ٔكاَج األزكاو اإلعاليٛت يٛغشة األيش ٔدفع  

انًفاعذ يقذو عهٗ خهب يصانر ٔقذ حغٛشث انعادة فٙ ْزا صياٌ بًسأنت انثقافت ٔ انعهٕو ٔ 

الو ، ْم ْٙ كايهت فٗ ششٚعت اإلع عُذدة اغٛش رنك نزا ٚسخاج أٌ ٕٚضر زكى ْزِ انع

 ٔ٘؟ ْٔم حعاسضج ششٚعت اإلعاليٛت؟احاششٔطٓا ٔيصانسخٓا كعادة يُخششة فٙ انب

يٍ َظشٚت انششٚعت اإلعالو كٙ ال " فُخٕ حَالاف "ٔ كاٌ انبسث نٕٛضر انسكى  عادة  

كشحا اٌ خإ باباكخا انبسث فٙ قشٚت عٛٔيٕقع ْز. ٔ٘ شكا ألداءْااحاحشعشٔا انًدخًع انب

ْزا انبسث ْٕ انبسث انكٛفٙ بذساعت قاعذة . ٔ٘احأْٙ انًأٖٔ فٙ قشٚت انثقافت انب َٕبٙادان

انعشف ٔ قاعذة انًصهست ٔخًعج انبُٛاث يُٓا األعاعٛت ْٔٙ بُٛت انسٕاس ٔبُٛت انثإَٚت ْٙ 

 .انكخب انفقٓٛت ٔانكخب انًخعهقت بانًُاكست ٔانكخب انًغخعُت ْزا انبسث 

 "انًُخششة انٕٛو يخخهفت بعادة "  فُخٕ حَالاف "أٌ عادة  َٔٛهج انُخٛدت يٍ انبسث 

انقذٚى  "فُخٕ حَالاف "ألَٓا صعًج عادة . فٙ انقذٚى ٔكَٕٓا حؤثش فٙ زكًٓا زقا" فُخٕ حَالاف

يخعاسض بأعاط زكى اإلعالو فٙ حٛغش انعبٕدٚت ٔالحغًٗ يٍ عشف أٔ عادة اإلعالو ٔنكُٓا 

حغٓم فٙ أداء انعبادة ٔال حعغش  "فُخٕ حَالاف "ادة ٔخالف فٙ ْزا انضياٌ إٌ ع. عشف فاعذ

 .فٗ أدائٓا ْٕٔ يٍ عشف صسٛر ٔال يشكهت فٙ أدائٓا
 


