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 .8102، "اإلعالمالىاعي في تعاهلهن هع وسائل 

 اٌٛاػي اٌسٍٛن ػٍٝ اإلػالِيت اٌخشبيت ِمشس دساست حأريش ِذٜ ػٍٝ٘ذفج اٌذساست إٌٝ"اٌٛلٛف 

ٚرٌه في إطبس ِذخً "االسخخذاِبث ٚاإلشببػبث"،  ،اإلػالَ ٚسبئً ِغ حؼبٍُِٙ في اٌضبِؼت ٌطالة

حأريش دساست ِمشس اٌخشبيت اإلػالِيت ػٍٝ الخروج بوؤشرات حىل ٚٔظشيت "اٌخؼٍُ اٌبٕبئيت"، بٙذف 

، ٚلذ حُ شبه التجريبيسٍٛن اٌطالة في حؼبٍُِٙ ِغ ٚسبئً  اإلػالَ. ٚاػخّذث اٌذساست ػٍٝ إٌّٙش 

ِّٓ  عوذيةاٌخي ححمك أغشاض اٌبحذ، ٚأصشيج اٌذساست ػٍٝ ػيٕت  الفروضٚضغ ِضّٛػت ِٓ 

اٌزوٛس ٚاإلٔبد )حضشيبيت(، ٚػيٕت أخشٜ  ِفشدة ِٓ 011دسسٛا ِمشس اٌخشبيت اإلػالِيت، لٛاِٙب 

ٚحُ ِفشدة ِٓ طالة وٍيت اإلػالَ بضبِؼت فبسٚس،  011)ضببطت( ِٓ غيش اٌذاسسيٓ ٌٍّمشس لٛاِٙب 

حخضّٓ ِضّٛع ِٓ األسئٍت اٌخي ححمك أ٘ذاف اٌذساست، ببإلضبفت إٌٝ  حصّيُ صحيفت االسخمصبء

اٌؼببساث ٌميبس ِذٜ ٚػي اٌطالة في  ِميبس اٌخؼبًِ ِغ ٚسبئً اإلػالَ ِىْٛ ِٓ ِضّٛػت ِٓ

، ٚبؼذ حطبيك صحيفت االسخمصبء ٚحفشيغ اٌبيبٔبث ِٚؼبٌضخٙب احصبئيب حؼبٍُِٙ ِغ ٚسبئً اإلػالَ

 -اسخفبدة صّيغ اٌطالةٚاٌخحمك ِٓ فشٚض اٌذساست، حٛصٍج اٌببحزت إٌٝ ِضّٛػت ِٓ إٌخبئش، أّ٘ٙب: 

ِٓ دساسخُٙ ٌٍّمشس، فّٓ ٚصٙت ٔظشُ٘ شضؼخُٙ دساست  -أفشاد اٌؼيٕت اٌذاسسيٓ ٌّمشس اٌخشبيت اإلػالِيت

َ ػمٌُٛٙ في اٌخفىيش بؼيذاً ػٓ اٌّغبٌطبث اٌخي يّىٓ أْ حبزٙب اٌشسبٌت  اإلػالِيت، اخخذاس اٌّمشس ػٍٝ

% ِٓ أفشاد اٌؼيٕت أْ دساسخُٙ 01روش ، ٚٚحشضيؼُٙ ػٍٝ اٌّشبسوت ٚاٌخٛاصً ِغ ٚسبئً  اإلػالَ

أسفش حطبيك ِميبس ٚلذ دٜ إٌٝ حغيش في سٍٛويبث حؼبٍُِٙ ِغ ٚسبئً اإلػالَ، ٌّمشس اٌخشبيت اإلػالِيت أ

ٚغيش اٌذاسسيٓ ٌّمشس اٌخشبيت  اٌذاسسيٓ–اٌخؼبًِ ِغ ٚسبئً اإلػالَ ٌٍىشف ػٓ احضب٘بث أفشاد اٌؼيٕت 

ِغ ٚسبئً اإلػالَ أْ ٕ٘بن لذسا ِٓ اٌٛػي في حؼبًِ ٔسبت ِٓ ٔحٛ ويفيت حؼبٍُِٙ –اإلػالِيت 

ٚالسيّب فيّب يخؼٍك ببٌمذسة ػٍي اخخيبس اٌٛسبئً ٚاٌّضبِيٓ، ٚاٌمذسة ػٍي ، ِغ حٍه اٌٛسبئً ٓاٌّبحٛري

 -.              ٚػٍٝ ِسخٜٛ اٌخحمك ِٓ اٌفشٚضفُٙ اٌشسبٌت، ٚاٌمذسة ػٍي ٔمذ ٚحمييُ اٌشسبٌت  اإلػالِيت

 ٌّمشس اٌذاسسيٓ اٌطالة بيٓ إحصبئيت دالٌت راث فشٚق صحت اٌفشض األٚي ٚاٌمبئً بٛصٛدحبيٓ 

 اٌّمشساث ضّٓ اٌّمشس حذسيس أّ٘يت ٔحٛ احضب٘بحُٙ حيذ ِٓ ٌٗ اٌذاسسيٓ اٌخشبيت اإلػالِيت ٚغيش

ػاللت اسحببطيت ِٛصبت بيٓ دساست اٌطالة ٌّمشس  بٛصٛد ٚربج أيضب صحت اٌفشض اٌمبئً ،اٌخؼٍيّيت

 ٚ٘زٖ اٌؼاللت لٛيت فّب يخؼٍك، اٌخشبيت اإلػالِيت ٚسٍٛوُٙ اٌٛاػي في حؼبٍُِٙ ِغ ٚسبئً  اإلػالَ

ببالخخيبس اٌٛاػي ٌٍٛسيٍت ٚاٌّضّْٛ ٚفُٙ ٌٍشسبٌت  اإلػالِيت ببٌشىً اٌصحيح، بيّٕب وبٔج ضؼيفت فيّب 

  .يخؼٍك ببٌخٛاصً ِغ ٚسبئً اإلػالَ ٚإٔخبس اٌشسبئً اإلػالِيت

 

 


