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 ال أحب لبيتي أن تحجبه الحوائط العالمية "                

 وو ال لنوافذه أن تغلق دون الهواء النقي                  

 كم أحب أن تهب رياح الثقافات جميعها                 

 على بيتي طليقة ال تعوقها سدود إال                  

 أنني ال أحب منها أن تنتزع قدماي                        

 من بيتي، و ال أرضى أن أعيش في                             

 بيوت اآلخرين طفيليا أو متسوال                              

 أو مستعبدا"                                  
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 شكز ّ عزفاٌ:

ل رب الكنٌْ اببلنل   ٓضن   أٌالذٖ ٓعطٕ فال ٓبخل ّ ميني  وٌّ   إىل رياألخّ  األّلاحلند ّ الشكز 

 فلك احلند ّ الشكز ٓا ربٕ.

الشنكز ابلعنه بعنااز النذ ز ّ     ٌ الباحثن٘ تتدندو يشٓنل    صتدام٘ للنْو ّ عزفاىنا بالل نل فن     إ

َ  إىل إجنالل ابطزس ينٔل الثينا  ّ ابتنْب بيةنزٗ     الند تْر صنالائ٘    األصنتا  ا اللاضنل  مشنزف

علٙ مجٔل صربِ ّ اْل بالُ ّ صع٘ قلبُ رغنه مَامنُ البنعب٘ ّ الكنثريٗ خ ٓبخنل علنٕ       بلداصه 

لٕ الطزٓن  ّ  لنل    ف ضا ّ تْجَٔاتُ الدٔن٘ أل٘ اجناس ٍذا البحث  إرشاواتُبتشلٔعاتُ ّ 

ِ شنكزا  شكز نا ا أباّ مْجَا ّ  أصتا ااٌ لٕ لٕ البعاب ّّث  بٕ ّ سرع ٍذِ الثد٘ يف ىلضٕ فك

ُ  اهلل عن  خنري اانشا     ِم اعلا علٙ وماثن٘ خلدنُ ّ صنع٘ صندرِ فلنشا      ٙ من    ّ لن معناىٕ   أمسن

 .حرتاو ّ التددٓز ّ التبلٔل اإل

ٓكنٌْ شنكزٖ مْجَنا إىل منً تشنزفن يف أٌ تكنٌْ أمسنارٍه حاضنزٗ بتْثٔن            نا ال ٓلنْت  أٌ  

 .الللي٘ ابياقش٘  اوٗ أع ا خمتْو يف ٍذا ابلبل اهلاو مً حٔاتٕ الض

  نا ال أىضٙ يف ٍذا ابداو اٌ أتددو بالشكز ااشٓل ألصتا ٖ اللاضل حلنز عبد احلنٔد 

 الشكز مْصْل للد تْرٗ مياصزٓ٘ مٔنْى٘ ّ الد تْرٗ آْل فتٔح٘ ّ األصتا ٗ تزغٔ  بضن٘.
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 مقدمة:

األسبسٟ ٚاٌّحشن اٌشئ١سٟ ٌح١بح اإلٔسبْ، فٙٛ سج١ٍٗ  االرظبي ا١ٌّىب١ٔض٠َؼزجش  

ٌفُٙ ٚالؼٗ ٚاٌزؼبطٟ ِغ ث١ئزٗ ٚثٕبء ػاللبرٗ ِغ ا٢خش٠ٓ، ٌزا حشص اإلٔسبْ خالي 

ِشاحً ح١برٗ ػٍٝ رط٠ٛش ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ٚٚسبئٍٙب ثّب ٠دؼٍٙب أوثش د٠ٕب١ِى١خ ٚسشػخ، ٚثّب 

ٗ ا١ِٛ١ٌخ ٚرطٍؼبرٗ االرظب١ٌخ، فطٛس ٠سّح ثاوسبثٙب أثؼبدا خذ٠ذح ٚخؼٍٙب رزّبشٝ ِٚزطٍجبر

 ٚسبئٍٗ ٚطشلٗ اٌّؼزّذح فٟ ئ٠ظبي اٌشسبئً ئٌٝ اٌغ١ش ٚثٕبء اٌّدزّغ. 

فّٕز ثذا٠خ اٌٛخٛد اٌجششٞ ٚاٌٛسبئً االرظب١ٌخ حبضشح ثمٛح، ٌٚطبٌّب وبٔذ ِدشد 

رىش٠س ٌحبخخ اإلٔسبْ ٌٍزٛاطً ِغ غ١شٖ، فىبٔذ رزطٛس ثزطٛس ٘زٖ اٌحبخخ ٚارسبع 

فبٔزمً اإلٔسبْ ِٓ أسب١ٌت االرظبي اٌجذائ١خ، اٌمبئّخ ػٍٝ لذسارٗ اٌدسذ٠خ أٚ أثؼبد٘ب، 

لذساد اٌح١ٛأبد اٌزٟ وبْ ٠سخش٘ب ٌخذِخ ِخزٍف ِظبٌحٗ، ئٌٝ أسب١ٌت أوثش رطٛسا 

 ٚفؼب١ٌخ .

ئْ اٌزمذَ اٌزىٌٕٛٛخٟ اٌٙبئً اٌزٞ أحشصرٗ ٚسبئً االرظبي ِٕز ئخزشاع آٌخ اٌطجبػخ 

حزٝ اٌّشحٍخ اٌشإ٘خ وبْ ٌٗ ئٔؼىبسبد ػ١ّمخ فٟ ئرسبع  فٟ اٌمشْ اٌخبِس ػشش  ٚ

 .ٚسبئً اإلرظبي فٟ اٌىُ ٚ إٌٛع ٚ ٚطٌٛٙب ئٌٝ ِدّٛػبد سىب١ٔخ ِزٕٛػخ

ٌٚمذ سافك ٘زا اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛخٟ اٌىج١ش ِدّٛػخ ِٓ اٌزغ١شاد اٌسش٠ؼخ ٚ 

اٌدٛأت اٌثمبف١خ فٟ وث١ش ِٓ  اٌّزالحمخ شٙذرٙب اٌّدزّؼبد اٌؼشث١خ فٟ اٌسٕٛاد األخ١شح ،

 ٚ اٌفىش٠خ ٚ االخزّبػ١خ .

ٌُٚ رىٓ اٌزغ١شاد اٌزٟ طبحجذ ٘زا اٌزطٛس ا٠دبث١خ وٍٙب ثً وبْ ٌٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ 

اٌسٍج١بد ٚ خبطخ فٟ دٚي اٌؼبٌُ اٌثبٌث ٚاٌزٟ رؼذ اٌدضائش ٚاحذح ِٕٙب ح١ث أطبثزٙب 

ِٓ اٌّشىالد  ػذٜٚ اٌزغ١ش ثشىً سش٠غ ٚ ِفبخئ فبق وً اٌزٛلؼبد ِّب ٔدُ ػٕٗ اٌؼذ٠ذ

إٌفس١خ ٚ االخزّبػ١خ ٚ اٌزٟ وبْ ِٓ أثشص٘ب ٚ أوثش٘ب ش١ٛػب ِشىٍخ االغزشاة اٌزٞ ِس 



 ب
 

أفشاد ٘زا اٌضِٓ اٌزٞ ٔؼ١شٗ ٚوبْ ِٓ أُ٘ ِظب٘شٖ اغزشاة اإلٔسبْ ػٓ ثمبفزٗ ٚ ِدزّؼٗ 

. 

رىٌٕٛٛخ١بد االػالَ  ثزٙذ٠ذاد ٠زؼٍك ِب اٌّدزّؼبد ِٓ وث١ش ػٕذ لٍمب األوثش ٌٚؼً

 ل١ُ، ػٍٝ ٚرأث١ش٘ب اٌزٟ ٠ؼ١شٙب اٌشجبة ٚ ٠زّثٍٙب فٟ ٚالؼٗ االخزّبػٟ ، رظبيٚ اال

 لذس رٌه ٚسظ .اٌّدزّؼبد ٘زٖ فٟ رحذ٠ذا اٌشجبة ٠ٛ٘خ ِٚىٛٔبد ٚرٛخٙبد، ٚسٍٛن،

 اٌّشىالد ٌغخ فٟ ش١ٛػب اٌّظطٍحبد أوثش ِٓ ٠ظجح أْ اٌثمبفٟ االغزشاة ٌّظطٍح

 ٘زا فٟ ٌٍجبحث١ٓ ِٚذاسا اٌحبضش، اٌٛلذ فٟ اٌٛظ١ف١خ ٚأح١بٔب ٚاالخزّبػ١خ اٌثمبف١خ،

 .اٌّدبي

ػ١ٍٗ فاْ اٌدٙذ ٠ٕظت فٟ ِسؼبٖ ئٌٝ خٛأت ِحذدح ِحبٚال رمذ٠ُ ئخبثخ ػٓ  ٚ

ٚ٘زٖ اٌذساسخ رسبؤالد اٌذساسخ فٟ ضٛء فظٛي ر١ٌٛفخ ٚاحذح ٔسزخٍض ِٕٙب ِٛلفب 

فظٛي  ِمسّخ ئٌٝ لس١ّٓ ٔظشٞ ٚ آخش رطج١مٟ ،أِب اٌمسُ إٌظشٞ ف١ّزذ ػٍٝ سجؼخ

فمذ رضّٓ رحذ٠ذ ِشىٍخ اٌجحث ٚ ِجشساد اخز١بس  بمشكهة انبحثٚ اٌّؼْٕٛ  انفصم األول:

ٚ رٛض١ح أ١ّ٘زٙب ثُ ط١بغخ أ٘ذاف اٌذساسخ فبٌذساسبد اٌسبثمخ ٚ اٌّشبثٙخ  ِشىٍخ اٌجحث

 ٌّٛضٛع اٌذساسخ ٚ أخ١شا اٌّذخً إٌظشٞ ٚ إٌّٙدٟ ٌٍذساسخ.

ٚلذ رضّٓ رحذ٠ذ ِفب١ُ٘ نبيئة انرقمية ا:فمذ خبء رحذ ِسّٝ انفصم انثبنيأِب 

اسبس١خ راد طٍخ ِّٙخ ثّظطٍح اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ثُ رحذ٠ذ ِفَٙٛ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ثُ اٌزح١ًٍ 

اٌجٕبئٟ ٌٍج١ئخ اٌشل١ّخ ٚلذ لّٕب ف١ٗ ثزحذ٠ذ ِفَٙٛ االسزخذاَ ٚ اٌّفب١ُ٘ راد اٌظٍخ ثٗ ثُ 

د ِفِٙٛٙب ٚ ٔشأرٙب ٚ أٔٛاػٙب ٚ اٌجؼذ األٚي فٟ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ٚ اٌّزّثً فٟ اٌفضبئ١ب

خظبئظٙب ٌٕؼشج ثؼذ رٌه ػٍٝ اٌجؼذ اٌثبٟٔ ٌٍج١ئخ اٌشل١ّخ ٚ اٌّزّثً فٟ شجىبد اٌزٛاطً 

االخزّبػٟ رحذ٠ذا ٌٍّفَٙٛ ٚ إٌشأح ٚ اٌخظبئض ٚ األٔٛاع ،ٌٕزٕبٚي ثؼذ٘ب اٌدضئ١خ اٌثبٌثخ 

 ل١ّخ.فٟ اٌفظً ٚ اٌّزؼٍمخ اٌزح١ًٍ اٌسٛس١ٛاػالِٟ  ٌجؼذٞ اٌج١ئخ اٌش

فمذ أدسخٕب ف١ٗ خٍّخ ِٓ إٌمبط ٟ٘ وب٢رٟ: ببنثقبفة ٚ اٌّؼْٕٛ  انفصم انثبنثأِب 

اٌّفب١ُ٘ اٌّزؼٍمخ ثبٌثمبفخ ٚاٌزٟ وث١شا ِب رزذاخً ِؼٙب ثُ رحذ٠ذ ِفَٙٛ اٌثمبفخ ٚ ثؼذ٘ب روش 

ألُ٘ ػٕبطش اٌثمبفخ فخظبئض اٌثمبفخ ثُ ٚو١ف ٔزمّض اٌثمبفخ ٚ أٔٛاػٙب ٚ ثؼذ٘ب 



 ج
 

 ببنتحهيم انسىسيىنىجي نالغتراةٚ اٌّؼْٕٛ  انفصم انرابعاٌثمبفخ فٟ ح١ٓ خبء د٠ٕب١ِى١خ 

وّب ٠ٍٟ : رحذ٠ذ ِفَٙٛ االغزشاة )ٌغخ ٚ اططالحب( ثُ اٌزظٛساد إٌظش٠خ ٌالغزشاة ثُ 

 اٌزح١ًٍ اٌجٕبئٟ ٌالغزشاة فّشاحً رشىً االغزشاة ٌٕؼشج  ػٍٝ أٔٛاع االغزشاة.

فزطشلٕب ف١ٗ ئٌٝ ِفب١ُ٘  اإلغتراة انثقبفيٚ خبء رحذ ػٕٛاْ  انفصم انخبمسأِب 

اسبس١خ راد طٍخ ثّفَٙٛ االغزشاة اٌثمبفٟ ثُ رحذ٠ذ ِفَٙٛ االغزشاة اٌثمبفٟ ثُ أثؼبد 

االغزشاة اٌثمبفٟ ٚ ثؼذ٘ب اٌؼٛاًِ اٌّإد٠خ ٌالغزشاة اٌثمبفٟ ػٕذ اٌشجبة ثُ رّثالد اٌج١ئخ 

ر١د١خ ِٛاخٙخ االغزشاة ٚ ثؼذ٘ب أوذٔب ػٍٝ ضشٚسح اٌشل١ّخ ٚ االغزشاة اٌثمبفٟ فبسزشا

 االرظبي اٌثمبفٟ.

 ٚ أِب اٌمسُ اٌثبٟٔ ٚ ٘ٛ اٌدبٔت اٌزطج١مٟ ِٓ اٌذساسخ ف١حزٛٞ ػٍٝ فظ١ٍٓ: 

فمذ رضّٓ ِب ٠ٍٟ: اٌززو١ش  ببإلطبر انمنهجي نهذراسةٚ اٌّؼْٕٛ  انفصم انسبدس

ٌضِٕٟ(،فؼ١ٕخ اٌذساسخ ٚ ثؼذ٘ب ثفشض١بد اٌذساسخ، ِدبالد اٌذساسخ)اٌدغشافٟ، اٌجششٞ، ا

 إٌّٙح اٌّزجغ فٟ اٌذساسخ، ٚأداح خّغ اٌج١بٔبد، ٚ أخ١شا أسٍٛة اٌّؼبٌدخ اإلحظبئ١خ.

ٚ اٌزٞ رُ ف١ٗ  تحهيم انبيبنبت انميذانيةٚ اٌّؼْٕٛ ػشع ٚ  انفصم اانسببعأِب 

ّشاخغ ٚ رفش٠غ اٌج١بٔبد ٚ رح١ًٍ اٌدذاٚي ٚ اسزخالص ٔزبئح اٌذساسخ فبٌخبرّخ ٚ لبئّخ اٌ

 أخ١شا اٌّالحك.
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 ذًٓٛــــذ

 

٣ٔضَ ٛزا اُلظَ اُجبة اُشئ٤غ٢ اُز١ ٖٓ خالُٚ ٗذخَ ُٜزٙ اُذساعخ ، ٝثذا٣خ ُلْٜ    

 ٓٞػٞػٜب ٝرؾذ٣ذ اشٌبُٜب ، ٝٝػؼٜب ك٢ اإلؽبس اُظؾ٤ؼ .

ٖٓ  ، اُجؾش عٔبػخ رٖٛ ك٢ اُذساعخ طٞسح رٞػ٤ؼ ك٢ اُلظَ ٛزا ٣جؾشثؾ٤ش  

 شٌَ ك٢ أُزـ٤ش٣ٖ ث٤ٖ اُغذ٤ُخ اُؼالهخؽ٤ش اُزؼش٣ق ثٔشٌِخ اُجؾش ٝ ط٤بؿزٜب ك٢ 

 ، ٝأٛذاكٜب اُذساعخ أ٤ٔٛخ ػٖ األخشٟ اإلدساًبد رؼجش ث٤٘ٔب ، ػ٘ٚ اإلعبثخ ٣٘جـ٢ رغبإٍ

 ثؼُٞٔخ اُشأعٔب٢ُ ُِ٘ظبّ اُؾض٤ش اُغؼ٢ اؽبس اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ك٢ رؼ٤٘ٚ ٓب ٝرٞػؼ ثَ

 عبدح هشاءح ك٢ ا٥خشٕٝ اٗز٠ٜ ؽ٤ش ٖٓ اُذساعخ ٝرجذأ ٛزا ، اخزالكٜب ػ٠ِ أُغزٔؼبد

 اإلؿزشاة اُضوبك٢  شَٔ اُز١ أُؼشك٢ ُِزشاس

ُٔٞػٞع اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ٝ ػالهزٜب  ٓغشد ػو٢ِ رٔضَ ػٖ رؼجش اُز٢ اُظٞسح ٢ٛٝ

 ، اُذساعخ ثٔٞػٞع أُزؼِوخ اإلدساًبد شزبد اُظٞسح رغٔغ ؽ٤ش ، ثبالؿزشاة اُضوبك٢

 اُٞاهغ ػبُْ ث٤ٖ اُٞاػ٢ هزشاةثبال رغٔؼ اُز٢ أُٜ٘غ٤خ أُذاخَ ك٢ اإلدساًبد ٛزٙ ٝرزٔضَ

 ٝاُ٘ظش٣بد اُظ٤ؾ ٓخزِق اُجبؽش ٣ٔ٘ؼ إٔ شؤٗٚ ٖٓ اُز١ األٓش ، اُزغش٣ذ ٝػبُْ

 ٝا٤ُغش. اُغُٜٞخ ٖٓ ثش٢ء اُٞاهغ ُز٘بٍٝ أُغشد اُزل٤ٌش ٝأثغذ٣بد
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 أٔال :ذحذٚذ يشكهح انثحث

 ٣غ٠ٔ ًبٕ ٓب ثلؼَ ٓغز٣ٞبد ػذح ػ٠ِ ٛبٓخ رؾٞالد اُغضائش١ أُغزٔغ ػشف

 ٛزٙ ك٢ أُؾشًبد اُشئ٤غخ ث٤ٖ ٖٓ ًبٕ ٝ أُبػ٤خ،  اُؼوٞد آزذاد ػ٠ِ اُز٤ٔ٘خ ثغ٤بعخ

 رزؼٔ٘ٚ ٖٓ ٓب ثٌَ االعزؾذاص٤خ األكٌبس ٝ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اعز٤شاد ػ٤ِٔخ ٢ٛ اُزؾٞالد

 خالٍ ٖٓ أُغزٔغ رؾذ٣ش اػزجبسٙ رْ ٓب ا٠ُ ًِٜب رش٢ٓ ًبٗذ اُز٢ ٝ أع٘ج٤خ ٓؾز٣ٞبد

 ػبئوب رشٌَ أٜٗب ك٤ٜب ٣ؼزوذ ًبٕ اُز٢ اُضوبك٤خ ٝ االعزٔبػ٤خ ٝ االهزظبد٣خ اُج٤٘بد رؾ٣َٞ

 .ٓالءٓخ أًضش ثذ٣ِخ أخشٟ اسعبء ٝ ٓغزذآخ، ر٤ٔ٘خ أٓبّ

 أُؼوذح ػ٤ِٔبرٜب ػ٤ِٚ ر٘ط١ٞ ٓب ٝ اُؼُٞٔخ ػٖ اُؾذ٣ش ثذأ اُض٤٘ٓخ اُلزشح ٗلظ ك٢

 أثشص ٖٓ ٓؼٜب، ٝ اُزؤهِْ ػشٝسح ٝ طؼ٤ذ ٖٓ أًضش ػ٠ِ رؼ٤ٔ٘بد ٖٓ أُزغبسػخ ٝ

اُؾذ٣ضخ ٓٔب  االرظبٍ رٌُ٘ٞٞع٤بد ك٢ اُؾبطَ دساعز٘ب اُزطٞس ٣ؼ٢٘ ك٤ٔب اُؼُٞٔخ ٓظبٛش

 أسع٠ دػبئْ ث٤ئخ سه٤ٔخ ؿ٤ش اُج٤ئخ االعزٔبػ٤خ اُل٤ض٣و٤خ .

 ػٖٔ ٝكذد اُز٢ االعزؾذاصبر٤خ األكٌبس ٝ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب كبٕ أُ٘طِن، ٛزا ٖٓ

 اُضوبك٢ ُِغ٤بم ٓـب٣شح ع٤ًِٞخ ٝ ر٤٘ٛخ أٗٔبؽ ُ٘وَ ه٘بح اُٞاهغ، ك٢ ًبٗذ ُز٤ٔ٘خا ػ٤ِٔبد

 ٝ اُضوبك٤خ اُج٤٘بد ٝ اُو٤ْ أٗغبم ػ٠ِ رـ٤٤شاد اؽذاس ا٠ُ أدٟ ، ٛزا اُزجب٣ٖ ٝ اُغضائش١؛

 . أُغزٔغ أكشاد ٓغزٟٞ ػ٠ِ اُغ٤ًِٞبد

ؽ٤ش ثبرذ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ثجؼذ٣ٜب )شجٌبد اُزٞاطَ االعزٔبػ٢ ٝ اُلؼبئ٤بد (كبػال 

أعبع٤ب ك٢ سعْ ٝرش٤ٌَ اُ٘غن اإلعزٔبػ٢ ُٔغزٔؼ٘ب اُغضائش١، ٝعبٛٔذ ثزٞاعذٛب 

أٌُضّق ك٢ ٓخزِق أُغبالد اُغٞع٤ٞصوبك٤خ ك٢ اػلبء ؽبثؼٜب ػ٠ِ اُؼالهبد ٝاألث٤٘خ 

اُزؼبَٓ ٓغ أُشبًَ أُزؼذدح داخَ اُٞاهغ اإلعزٔبػ٢  اإلعزٔبػ٤خ، كؤطجؼ ٖٓ اُظؼت عذا

دٕٝ اُزؼش٣ظ أٝ اُزٞهق ػ٘ذ ٓؼط٠ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ُْٝ رزٔب٣ض ك٢ رُي أُ٘بؽن اُؾؼش٣خ 

ك٢ ثالدٗب أٝ اُش٣ل٤خ ٝ اُز٢ رؼذ ٝال٣خ ثغٌشح ٝاؽذح ٜٓ٘ب، ؽ٤ش إٔ اُ٘غو٤خ اُز٢ كشػٜب 

ُجبؽض٤ٖ اُغضائش٤٣ٖ ا٠ُ اإلٛزٔبّ أًضش رغبسع اعزخذاّ "ا٤ُٔذ٣ب اإلعزٔبػ٤خ" هذ دكغ ا

ثبُجؾش ٝاُزذه٤ن ؽُٜٞب، ٛزٙ اُظبٛشح اُز٢ رؾُٞذ ٓغ عؼخ اٗزشبسٛب ٝعشػخ اعزخذآٜب 
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ٝاٗؼٌبعبرٜب ا٠ُ ظبٛشح اعزٔبػ٤خ اعزوطجذ ششائؼ ٝاعؼخ ٖٓ أُغزٔغ أطجؼ ٖٓ ؿ٤ش 

 أٌُٖٔ رغبِٜٛب ًشٛبٕ عذ٣ذ ٣ٔبسط عِطخ سٓض٣خ ػ٠ِ أُغزٔغ.

بػق اٗزشبسٛب )اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ( ٖٓ آٌب٤ٗبد االعزٜالى اإلػال٢ٓ ٝ االرظب٢ُ ،ٝ ٝ ػ٤ِٚ هذ ػ

ثبُزب٢ُ ًضق ٖٓ ٝاهغ االعزٜالى اُضوبك٢ ،ٝ كزؼ ثزُي كشطب ال ؽظش ُٜب ُِزٞاطَ ٝ ر٣ٌٖٞ اُشجٌبد ٝ 

٤بد اهبٓخ اُشٝاثؾ االعزٔبػ٤خ ،ٝ ؿذد اُؾ٤بح اُؼبئ٤ِخ ٝ ؽ٤بح اُطبُت رزشٌَ ٖٓ عذ٣ذ ؽٍٞ ٛزٙ اُزو٘

اُغذ٣ذح) اُلؼبئ٤بد ٝ شجٌبد اُزٞاطَ( ٝ ػجشٛب ٝ ٛٞ ٓب أعبص اُؾذ٣ش ػٖ كؼبء ارظب٢ُ ٓزشا٢ٓ 

األؽشاف رزالش٠ ك٤ٚ دالالد اُضٓبٕ ٝ أٌُبٕ ،ٝر٘غظ ٓ٘ٚ ٝػٖ ؽش٣وٚ ه٤ْ اُزٞاطَ االعزٔبػ٢ 

خبطخ اُغذ٣ذ ٝ رؾبى ك٤ٚ ٖٝٓ خالُٚ أٗغغخ ٓخزِلخ ٖٓ اُشٓٞص ٝ اُذالالد اُغبٓؼخ ث٤ٖ اُشجبة 

 اُغبٓؼ٤٤ٖ ْٜٓ٘.

ُوذ شٌَ اُطِجخ اُغبٓؼ٤ٕٞ اُلؼبء األٗغت إلؽزؼبٕ ٛزٙ األٗٔبؽ االرظب٤ُخ  

 اُغذ٣ذح ؽ٤ش إٔ ًضبكخ رؼشػْٜ ٝرؼبؽ٤ْٜ ٓغ ا٤ُٔذ٣ب اإلعزٔبػ٤خ ٝ عشػخ اٗزشبسٛب ث٤ْٜ٘ .

ثبُٔٞاصاح ٓغ رُي أطجؾذ اشٌب٤ُخ االؿزشاة اُضوبك٢ ُِطِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ رطشػ ٗلغٜب 

ك٢ ٗغن أُشٌالد االعزٔبػ٤خ ٝ اُضوبك٤خ ُٔغزٔؼ٘ب ،ؽ٤ش اٗزششد ه٤ْ اُالٓؼ٤بس٣خ ك٢ رٖٛ 

اُطبُت ٝك٢ ٗظشرٚ ا٠ُ اُٞعٞد ٝك٢ ػٔن ث٤٘زٚ اُ٘لغ٤خ، ٖٓ خالٍ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُغ٤ًِٞبد 

٤ب ،ٓضَ االٗغؾبة االعزٔبػ٢ أٝ ٓب ٣غ٠ٔ اُؼضُخ االعزٔبػ٤خ ٝ اُز٢ اُـ٤ش ٓوجُٞخ اعزٔبػ

٣زشرت ػ٤ِٜب ػذّ أُشبسًخ ك٢ أُغئ٤ُٝخ االعزٔبػ٤خ ٝ اُزٔشًض ؽٍٞ اُزاد ٝ االٗـالم 

ؽٍٞ دائشح األٛذاف  ٝ أُظبُؼ اُشخظ٤خ ٝ سكغ اُوٞا٤ٖٗ ٝ أُؼب٤٣ش االعزٔبػ٤خ ٝ 

ذٝا٤ٗخ اُشجبة ٝرٔشدْٛ ػ٠ِ اُ٘ظبّ ٝكوذْٛ ُِؾظ ٓب ٗزظ ػ٘ٚ ادٓبٕ أُخذساد ٝػاُضوبك٤خ 

 . االعزٔبػ٢ ٝا٣ُٜٞخ ٝاالٗزٔبء اُٞؽ٢٘ ، ٝاُزجِذ ٝاُغِج٤خ ٝاُالٓجبالح

ٝرؾبٍٝ ٛزٙ اُذساعخ إٔ ر٤ٔؾ اُِضبّ ػٖ ؽج٤ؼخ اُؼالهخ ث٤ٖ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ٝ 

 االؿزشاة اُضوبك٢ ٖٓ خالٍ اإلعبثخ ػ٠ِ اُزغبإٍ اُشئ٤غ٢ اُزب٢ُ: 

  اُؼالهخ ث٤ٖ اعزخذاّ ثؼذ١ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ  ٝ االؿزشاة ٓب ؽج٤ؼخ

 اُضوبك٢ ػ٘ذ اُطِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ؟
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 ثاَٛا : يثشساخ اخرٛاس يٕضٕع انذساسح :

 إ ٓجشساد اخز٤بس اُذساعخ ٣ٌٖٔ اسعبػٜب ا٠ُ اُؼٞآَ األعبع٤خ اُزب٤ُخ:

 أُٞػٞع ثزخظض اُجبؽضخ أُزٔضَ ك٢ ػِْ اعزٔبع  اسرجبؽ

االرظبٍ كبُٔزـ٤ش األٍٝ ٝ ٛٞ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ٝ اُز١ ٣ؼزجش ٖٓ أُلب٤ْٛ اُز٢ ؽبُٝ٘ب 

ط٤بؿزٜب ُ٘ؾذد  ٖٓ خالُٜب ؽج٤ؼخ اعزخذآبد ٝ ٓٔبسعبد اُطِجخ ٝ ثؼذاٛب رِٔي ٝ 

زٌُ٘ٞٞع٤بد اُز٢ رٔضَ اُطبُت ُزٌُ٘ٞٞع٤بد االرظبٍ ك٢ ٝاهؼٚ االعزٔبػ٢ ٛزٙ اُ

هذ اٗظشكذ أٗظبس ًض٤ش ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ك٢ ػِّٞ االرظبٍ ٝ ثبه٢ اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ 

األخشٟ ك٢ اُغ٘ٞاد األخشٟ ا٠ُ دساعخ اٗؼٌبعبد ٝ رؤص٤شاد ػ٠ِ أٗٔبؽ ؽ٤بح 

األكشاد ٝ رل٤ٌشْٛ ٝ رظشكبرْٜ ،ٝ ًزا رؤص٤شارٜب ػ٠ِ اُج٤٘خ اُغٞع٤ُٞٞع٤خ ٝ 

ػؾذ ٛزٙ أُغزٔؼبد سه٤ٔخ ثبٓز٤بص ،رؼزٔذ ثوٞح ػ٠ِ اُضوبك٤خ ُِٔغزٔؼبد ٝ هذ أ

رو٤٘بد االرظبٍ ًٞعبئؾ ٜٓٔخ ُِزٞاطَ االعزٔبػ٢، ٓؼٞػخ ثزُي أٗٔبؽ االرظبٍ 

اٌُالع٤ٌ٤خ اُز٢ ًبٗذ رشًض ػ٠ِ ٓجذأ االُزوبء اُغغذ١ ٝ اُؾؼٞس اُل٤ض٣و٢ أص٘بء 

 ؽذٝس كؼَ االرظبٍ .

 أ١ ٓغزٔغ ٢ٛ  شؼٞس اُجبؽضخ ثؤ٤ٔٛخ أُٞػٞع ٝ رُي الٕ صوبكخ

٤ً٘ٞٗزٚ  ٝإ ٌَُ ٓغزٔغ صوبكزٚ اُز٢ ال ثذ ٖٓ اُؾلبظ ػ٤ِٜب ٝرٞس٣ضٜب ع٤َ اُشجبة 

ثبػزجبسٙ ؽِوخ ٝطَ ث٤ٖ ع٤ِ٤ٖ ٝؽبَٓ ٓشؼَ أُغزوجَ ٝرٔغٌٚ ثضوبكزٚ اٗٔب ٛٞ 

 رٔغي ثٞعٞدٙ ٝاؿزشاثٚ ػٜ٘ب  ٛٞ ٓٞد ٓئعَ ُٚ كبٓب إٔ ٣ٌٕٞ أٝ ال ٣ٌٕٞ .

 ؽ٤ش إٔ اُغبٓؼخ رِؼت دٝسا س٣بد٣ب   ؽج٤ؼخ ٤ٓذإ ٝ ٓغزٔغ اُذساعخ

ك٢ ر٤ٔ٘خ أُغزٔؼبد ، كجخالف ثبه٢ أُئعغبد االعزٔبػ٤خ رغٔغ اؽبساد 

أُغزوجَ أُؼٍٞ ػ٤ِْٜ ك٢ ث٘بء األٓخ ٝ اُغ٤ش ثٜب هذٓب ٗؾٞ االصدٛبس ك٢ شز٠ 

 أُغبالد.
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 ثانثا :أًْٛح انذساسح:

 ذرجهٗ أًْٛح ْزِ انذساسح فًٛا ٚهٙ : 

 ٘ظشاً أعبع٤ب ك٢ ؽ٤بح ًَ كشد ًَٝ ٓغزٔغ ًَٝ أٓخ، إٔ اُضوبكخ ػ

٢ٛٝ رشَٔ اُزوب٤ُذ ٝأُؼزوذاد ٝاُو٤ْ ٝأٗٔبؽ اُؾ٤بح أُخزِلخ ٝاُلٕ٘ٞ ٝا٥داة 

َؼجَِّشح ػٖ اُشؼٞس ثبالٗزٔبء ُذٟ أكشاد ٤ًبٕ  ُٔ ٝؽوٞم اإلٗغبٕ.  اٜٗب ا٣ُٜٞخ اُ

زضٕ ٖٓ اعزٔبػ٢ ٓؼ٤ٖ، ٝاُز٢ رُْشِؼش أطؾبثٜب ثخظٞط٤زْٜ، ٝسط٤ذْٛ أُخ

 اُخجشاد أُؼشك٤خ ٝاألٗٔبؽ اُغ٤ًِٞخ.

  إ ٌَُ شؼت ٌَُٝ أٓخ خظٞط٤زٜب اُضوبك٤خ ٝاُؾؼبس٣خ ٤ًٝبٜٗب

اُِـ١ٞ ُٜٝغزٜب اُِغب٤ٗخ اُخبطخ ٝٓلشدارٜب ٝرشا٤ًجٜب أُز٤ٔضح ًَٝ ٛزا ٣ُشَٔ 

ثٔغٔٞػخ ا٣ُٜٞخ اُضوبك٤خ ٌَُ شؼت ٝاُشخظ٤خ أُغزٔؼ٤خ اُلش٣ذح ٝ رئؽش ٛزٙ 

شٌَ اُزؼبَٓ ٓؼٜب اُشخظ٤خ ثٔشبػش االٗزٔبء ٝاألٗب األػ٠ِ ك٢ أؽب٤٣ٖ ًض٤شح ٣ٝ

 ؿبُجبً ٗٞػبً ٖٓ االػزضاص ٝاٌُشآخ اُو٤ٓٞخ ٝاُٞؽ٤٘خ ٝاالعزٔبػ٤خ.

  ٝػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ اهشاس أُغزٔؼبد اإلٗغب٤ٗخ ػ٠ِ ٓش اُزبس٣خ ثٞعٞد

رٔب٣ض صوبك٢ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب، كبٕ صٔخ ارغبٙ عبئذ ا٥ٕ روٞدٙ اُٞال٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ 

ػزجبس إٔ اُزذكن اإلػال٢ٓ ػجش اُؾذٝد، ٝاُضٞسح ٣ذػٞ ا٠ُ اٌٗبس ٛزا اُزٔب٣ض، ػ٠ِ ا

أُؼِٞٓبر٤خ ٖٓ شؤٜٗب ٗشش صوبكخ ٤ًٗٞخ ٝاؽذح.  ٝرجشص هؼ٤خ ا٣ُٜٞخ اُضوبك٤خ ثٔغشد 

ؽذ٣ض٘ب ػٖ االٗزوبٍ ػجش اُؾذٝد ٝخبطخ ك٢ ٓغبٍ أُؼِٞٓبد ٝاألكٌبس ٝاالرغبٛبد 

 ٝاألٗٔبؽ اُغ٤ًِٞخ.

 س ٛزا اُزؤص٤ش اُضوبك٢؛ كجذالً اُذٝس اُز١ رِؼجٚ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ  ك٢ اؽذا

ٖٓ اُؾذٝد اُضوبك٤خ، اُٞؽ٤٘خ ٝاُو٤ٓٞخ، رطشػ ا٣ذ٣ُٞٞع٤ب اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ  "ؽذٝداً" 

أخشٟ، ؿ٤ش ٓشئ٤خ، رشعٜٔب اُشجٌبد اُؼب٤ُٔخ ٝ اُلؼبئ٤بد إ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝ 

األكٌبس اإلعزؾذاص٤خ اُز٢ ٝكذد ا٤ُ٘ب ،ًبٗذ ك٢ اُٞاهغ ه٘بح ُ٘وَ أٗٔبؽ ر٤٘ٛخ ٝ 

٤ًِٞخ ٓـب٣شح ُِغ٤بم اُضوبك٢ اُغضائش١ ٝ ٛزا اُزجب٣ٖ أدٟ ا٠ُ اؽذاس رـ٤٤شاد ع

ػ٠ِ اٗغبم اُو٤ْ ٝ اُج٤٘بد اُضوبك٤خ ٝ اُغ٤ًِٞبد ػ٠ِ ٓغزٟٞ أكشاد أُغزٔغ 
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اُغضائش١ ثظلخ ػبٓخ ٝ اُشجبة اُغضائش١ ثظلخ خبطخ، اُطِجخ اُغبٓؼ٤ٕٞ ٤ُغٞ 

ٕ أهٟٞ ػٞآَ اُزـ٤ش اُضوبك٢ ُٔب كوؾ أًضش اُلئبد رؼشػب ُِزـ٤ش ثَ اْٜٗ ٣شٌِٞ

٣ؾِٕٔٞ ٖٓ سإٟ ٝ رظٞساد رخبُق ك٢ ثؼغ عٞاٗجٜب ٓب ُذٟ األع٤بٍ اُغبثوخ 

 ،اُز٢ ػبشذ ك٢ ظشٝف ٝ رو٤٘بد رخزِق رٔبٓب ػٔب ٛٞ ٓٞعٞد ا٥ٕ .

  ٕٞٝٓضَ ٛزا ٓب ٣غؼَ األكشاد ٣٘خِؼٕٞ ػٖ رٝارْٜ ٝٝاهؼْٜ ٣ٝ٘ـٔغ

ؽٔٞؽبرْٜ أُ٘شٞدح ٝثٔب ٣ئد١ ا٠ُ ػ٤بع ك٢ ػٞاُْ رز٘بهغ  ٝآٌبٗبرْٜ اُلؼ٤ِخ ٝ

اؿزشاثب اُضوبك٢ ٝ ٝ  أُشعؼ٤بد ٝاُضٞاثذ اُز٢ رئد١ ا٠ُ اٗلغبس أصٓخ ا٣ُٜٞخ

 ٣زٞاعذ ك٢ ٓب ٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٚ أٌُبٕ اُضبُش .

 ػٖ ػضُٜب ٣ٌٖٔ ال ثبُغبٓؼخ، ٝأُغزٔغ ثبُٔغزٔغ، اُغبٓؼخ ػالهخ 

 ثٜب روّٞ اُز٢ ٝأُؼبُغخ اُج٘بء، ػ٤ِٔبد ك٢ ٝاُضوبك٢ ٝأُؼشك٢، اُزبس٣خ٢ ع٤بهٜب

 ٖٓ أعبع٤ب سً٘ب رؼذ كبُغبٓؼبد ٝآٌبٗبرٜب ٓوذسارٜب، ٝرط٣ٞش ُزؾذ٣ش، اُذٍٝ

 اُغبٓؼ٢ ٝاُزؼ٤ِْ أُزطٞس اُلٌش ػ٠ِ اُوبئٔخ أُ٘لزؾخ اُؼظش٣خ اُذُٝخ ث٘بء أسًبٕ

 اعزٔبػ٤خ، أثؼبد راد اُزؼ٤ِْ ػ٤ِٔخ ألٕ ٝاؽذ؛ إٓ ك٢ ٝخط٤شح ًج٤شح أثؼبد ُٚ

 ثضٓبٕ، ٓشرجطخ ٤ُغذ ٓغزٔشح ػ٤ِٔٚ ًٞٗٚ ا٠ُ ثبإلػبكخ ٝصوبك٤خ، ٝاهزظبد٣خ،

 اُؼِْ رظذ٣ش ػ٠ِ كوؾ ٣وزظش ال اُغبٓؼخ دٝس كبٕ ُٜزا ، ٓؼ٤ٖ ٝع٤َ ٌٝٓبٕ،

 ٝرشخ٤ض اُزٞاصٕ، ٖٓ ؽبٍ إل٣غبد سؽجخ آكبم ا٠ُ رُي ٣زؼذٟ ٝاٗٔب ٝاُ٘ظش٣بد،

 أُغبالد ك٢ أُغزٔغ رٞاعٚ اُز٢ ُِٔشٌالد األٓضَ اُؼالط ٝروذ٣ْ أُغزٔغ، ؽبٍ

 .ًبكخ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاالهزظبد٣خ اُز٣ٞٔ٘خ

 اُزوذّ ٓئصشاد ًٝزُي أُزؤصشح، اُغٔبػبد ٝاهغ ٝرشرجؾ ػ٠ِ 

 .أُزِو٢ ُإلٗغبٕ ٝٓلبعآٛب أُؼِٞٓبد، ٝصٞسح اُزٌُ٘ٞٞع٢،

 ساتؼا :  أْذاف انذساسح:

  ٖرٜذف ٛزٙ اُذساعخ ُزؾو٤ن ٛذف ػبّ ثزٔضَ ك٢ ٓؼشكخ اُؼالهخ ث٤

 اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ٝ االؿزشاة اُضوبك٢ ػ٘ذ اُطِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ .
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 ٔ يجًٕػح يٍ األْذاف انجزئٛح :

  اُزؼشف ػ٠ِ أُؼذٍ اُؼبّ العزغبثبد ٓلشداد ػ٤٘خ اُذساعخ ػ٠ِ

 ٓو٤بط االؿزشاة اُضوبك٢

 ُٟٔزـ٤ش اُغ٘ظ ك٢ اعزغبثبد  اُزؼشف ػ٠ِ اُلشٝم اُز٢ رؼض

 ٓلشداد اُؼ٤٘خ ػ٠ِ ٓو٤بط اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ .

  اُزؼشف ػ٠ِ اُلشٝم اُز٢ رؼضٟ ُٔزـ٤ش اُزخظض االًبد٢ٔ٣ ك٢

 اعزغبثبد ٓلشداد اُؼ٤٘خ ػ٠ِ ٓو٤بط اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ إ ٝعذد.

  اخزجبس اُلشع اُظلش١ اُخبص ثبُلشٝم ك٢ اعزغبثبد ٓلشداد

 ة اُضوبك٢ رؼضٟ ُٔزـ٤ش اُغ٘ظاُؼ٤٘خ ؽٍٞ ٓو٤بط االؿزشا

  اخزجبس اُلشع اُظلش١ اُخبص ثبُلشٝم ك٢ اعزغبثبد ٓلشداد

 اُؼ٤٘خ ؽٍٞ ٓو٤بط االؿزشاة اُضوبك٢ رؼضٟ ُٔزـ٤ش اُزخظض االًبد٢ٔ٣.

  ه٤بط ؽج٤ؼخ اُؼالهخ ث٤ٖ اعزخذاّ ثؼذ١ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ  ٝ اُالٓؼ٤بس٣خ

 ػ٘ذ اُطِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ.

 ٖاعزخذاّ ثؼذ١ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ٝ اُؼضُخ  ه٤بط ؽج٤ؼخ اُؼالهخ ث٤

 االعزٔبػ٤خ ػ٘ذ اُطِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ.

  ه٤بط ؽج٤ؼخ اُؼالهخ ث٤ٖ اعزخذاّ ثؼذ١ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ٝ ٓشًض٣خ

 اُزاد ػ٘ذ اُطِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ.

  ه٤بط ؽج٤ؼخ اُؼالهخ ث٤ٖ اعزخذاّ ثؼذ١ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ٝ اُزٔشد ػ٘ذ

 اُطِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ.

  انذساساخ انساتمح: خايسا :

إ أ٤ٔٛخ ػشع اُذساعبد اُغبثوخ اٝ أُشبثٜخ رٌٖٔ ك٢ ر٣ٌٖٞ خِل٤خ ٗظش٣خ     

ػٖ ٓٞػٞع اُجؾش ٝ ثبُزب٢ُ االعزلبدح ٖٓ ٓغٜٞداد ا٥خش٣ٖ ٝ اُزجظش ثؤخطبئْٜ
[1 ]

 ،

                                                           
1

200037.44
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ك٢ ٛزا أُغبٍ ثؼشع ٓغٔٞػخ ٖٓ اُذساعبد اُغبثوخ اُز٢ ر٘بُٝذ ٗوّٞ ُزُي عٞف 

ٓزـ٤شاد ٓٞػٞػ٘ب اُؾب٢ُ  ،٢ٛٝ ك٢ ٓؼظٜٔب دساعبد ٓشبثٜخ ُذساعز٘ب ألٗ٘ب ُْ ٗؼضش 

ػ٠ِ دساعبد ر٘بُٝذ ٓزـ٤ش اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ثجؼذ٣خ )اُلؼبئ٤بد ٝ اُشجٌبد (، ٓؾب٤ُٖٝ ٖٓ 

خالٍ ٓشاعؼز٘ب ُٜزٙ اُذساعبد اُؾظٍٞ ػ٠ِ سإ٣خ ٝاػؾخ ُٔٞػٞع اُذساعخ، ٝ 

د. ًٔب ٣ٌٖٔ رٞػ٤ؼ اُؼالهخ ث٤ٖ دساعز٘ب ٝ ٛزٙ اُذساعبد االعزلبدح ٓٔب هذٓزٚ رِي اُذساعب

ٖٓ خالٍ اثشاص أٝعٚ االرلبم، ٝ أٝعٚ االخزالف ث٤ٜ٘ٔب ٖٓ ؽ٤ش: اُٜذف ٝ أُغبٍ، ألٕ 

رؾذ٣ذ اُؼالهخ ٣ٌٔ٘٘ب  ٖٓ رؾذ٣ذ اإلعٜبّ اُز١ رشٟ أٜٗب رغزط٤غ اُو٤بّ ثٚ ث٘بءا ػ٠ِ ٛزٙ 

 اُذساعبد ، ٝ ك٤ٔب ٢ِ٣ ػشع ُٜزٙ اُذساعبد:

 ( فٙ يصش 7991انذساسح األٔنٗ : دساسح اًٍٚ يُصٕس َذا)

ػُٕاٌ انذساسح :انؼاللح تٍٛ انرؼشض نهًٕاد انرهفزَٕٚٛح االجُثٛح ٔ االغرشاب 

 انثمافٙ نذٖ انشثاب انجايؼٙ انًصش٘ .

اخزجبس اُؼالهخ ث٤ٖ اُزؼشع ُِجشآظ االع٘ج٤خ ٝ االؿزشاة اُضوبك٢  ْذف انذساسح:

أُظش١ ٓغ دساعخ أُزـ٤شاد ٝ اُؼٞآَ اُز٢ ٣ٌٖٔ إ رئصش ػ٠ِ ُذٟ اُشجبة اُغبٓؼ٢ 

 اُؼالهخ ث٤ٖ ٛز٣ٖ أُزـ٤ش٣ٖ.

رْ اعشاء اُذساعخ ػ٠ِ ػ٤٘خ ؽظظ٤خ راد اثؼبد ػذد ٓلشدارٜب  ػُٛح انذساسح:

( شبثب ٖٓ اُشجبة اُغبٓؼ٢ أُظش١ ،رْ عؾجٜب ٖٓ صالس عبٓؼبد ،رٔضَ ًَ عبٓؼخ 834)

ٜٓ٘ب ٗظبٓب رؼ٤ٔ٤ِب ٓخزِلب ك٢ رٞع٤ٜبرٚ ٝ ٗظٔٚ ػٖ اُغبٓؼبد االخشٟ ،ٝ ًبٗذ ػ٠ِ 

( ؽبُجب اُغبٓؼخ 161االصٛش )( ؽبُجب ، عبٓؼخ 313اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :عبٓؼخ اُوبٛشح )

 ( ؽبُجب.66االٓش٤ٌ٣خ )

 اعزخذّ اُجبؽش ٓو٤بط االؿزشاة اُضوبك٢ ُِٞطٍٞ ا٠ُ اُ٘زبئظ . أدٔاخ انذساسح :
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( ٖٓ ػ٤٘خ اُذساعخ ٓـزشثٕٞ عٞاء ًبٕ رُي ثذسعخ ٓزٞعطخ 34: )َرائج انذساسح

ُذ٣ْٜ ٓغزٟٞ ( 11( ٝ إ اًضش ٖٓ صِض٢ ٓلشداد اُؼ٤٘خ )66( اٝ ثذسعخ ٓشرلؼخ )31)

 ٓ٘خلغ ٖٓ االؿزشاة اُضوبك٢ اٝ ُذ٣ْٜ اُؾذ اُز١ ٣ٌٖٔ اػزجبسٙ ٓوجٞال .

ًبٕ ؽالة اُغبٓؼخ االٓش٤ٌ٣خ ْٛ االًضش اؿزشاثب ،٤ِ٣ْٜ ؽالة  (1

 عبٓؼخ اُوبٛشح ،صْ اخ٤شا ؽالة عبٓؼخ االصٛش .

ًبٕ ؽالة ا٤ٌُِبد اُؼ٤ِٔخ اًضش اؿزشاثب ٖٓ ؽالة ا٤ٌُِبد اُ٘ظش٣خ  (3

. 

د ث٤ٖ اُزؼشع ُِٔٞاد االع٘ج٤خ ك٢ اُزِلض٣ٕٞ ٝث٤ٖ اُؼالهخ رضدا (3

االؿزشاة اُضوبك٢ ٓغ اصد٣بد ًضبكخ اُزؼشع ُٜزٙ أُٞاد ،ٝ رضداد ٛزٙ اُؼالهخ ا٣ؼب 

 ثبسرلبع ٓغزٟٞ ادساى اُلشد ُٞاهؼ٤خ أُؼٕٔٞ االع٘ج٢.

 آخشٍٚ: ٔ تٕجالل هللا ػثذ انذساسح انثاَٛح :دساسح

 ػ٘ٞإ اُذساعخ :

 – اُوبدس ػجذ األ٤ٓش ثغبٓؼخ ثؾش، ٓششٝع اؽبس ك٢ أٗغضد اُذساعخ ٛزٙ إ

 اُ٘ظش١ اُغبٗت ر٘بٍٝ ؽ٤ش ٤ٓذا٤ٗخ، ٝ ٗظش٣خ دساعخ ٢ٛ ٝ ، 1994خالٍ –هغ٘ط٤٘خ 

 1997 اُلزشح - :اُزب٤ُخ أُؾبٝس

 رِلض٣ٞٗبد ك٢ األع٘ج٤خ اُجشآظ ُزوذ٣ْ اُغِج٤خ ا٥صبس ٝ اُـشث٢، اإلػالّ ع٤طشح

 اُضوبكبد ث٤ٖ اُظشاع ٝ اُغضائش١، اُزِلض٣ٕٞ ك٢ اُجشآظ ٛزٙ ؽج٤ؼخ ٝ اُ٘ب٤ٓخ، اُجِذإ

 ٓ٘ظٞس ٖٓ اُضوبكخ ٗظش٣بد ٝ األع٘ج٤خ، ثشآظ اُزِلض٣ٕٞ ك٢ أُؼٔ٘خ اُضوبكبد ٝ أُؾ٤ِخ

 اُلؼبئ٤بد ػجش األكالّ ٝ أُجبشش، اُزِلض٢ٗٞ٣ اُجش ٝ االعزٔبع، ػِْ ٝ االٗضشٝثُٞٞع٤ب

 .اُلشٗغ٤خ

 ٝ اُشٔبٍ ثِذإ ث٤ٖ رلظَ اُز٢ اُلغٞح ظبٛشح دساعخ ػ٠ِ اُجؾش ٓشٌِخ سًضد ٝ

 اُجِذإ ك٢ ػشػٜب ٝ رٞص٣ؼٜب ٝ اُزِلض٤ٗٞ٣خ اُجشآظ ثبٗزبط ٣زؼِن ك٤ٔب ثِذإ اُغ٘ٞة

 ػ٠ِ اُـشث٤خ اُزِلض٤ٗٞ٣خ اُجشآظ رؤص٤شاد ٝ األخ٤شح، ٛزٙ ٝعبئَ اػالّ ػؼق ٝ اُ٘ب٤ٓخ،

 ٓغزٔؼبد أكشاد ُذٟ أُؼ٤ش٢ ٝ االعزٔبػ٢ أٗٔبؽ اُغِٞى ٝ اُضوبك٤خ ٝ االعزٔبػ٤خ اُو٤ْ
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 ٣ش٤ش ًٔب اُزؤص٤شاد، خظٞطب ٝ اُغضائش١، أُغزٔغ أكشاد ث٤ْٜ٘ ٖٓ ٝ اُ٘ب٤ٓخ اُجِذإ

 ٝ اإلػال٤ٓخ ٝ اُضوبك٤خ أُؼب٤ٖٓ ٝ اُجشآظ رؾذصٜب اُز٢ اُزؤص٤شاد اُذساعخ، أطؾبة

 اُشجبة ُذٟ اُغ٤ًِٞخ ٝ اُضوبك٤خ ٝ االعزٔبػ٤خ اُو٤ْ أٗغبم ػ٠ِ اإلشٜبس٣خ ٝ اُزشك٤ٜ٤خ

 اُغضائش١.

 ٢ِ٣: ًٔب ٢ٛ رؾو٤وٜب، اُذساعخ اطؾبة أساد اُز٢ األٛذاف ث٤ٖ ٖٓ ٝ

 اُو٘بح ك٢ أُوذٓخ األع٘ج٤خ اُجشآظ ٝ أُٞاد ؽغْ ٝ ٗٔؾ ٓؼشكخ (1

 ػٖ اُغضائش ك٢ اعزوجبال األًضش اُلؼبئ٤خ اُؼشث٤خ ٝ األع٘ج٤خ اُو٘ٞاد ٝ اُٞؽ٤٘خ

 .ٓجبششح ثطش٣وخ أٝ اُجبساثٍٞ عٜبص ؽش٣ن

 ُٜزٙ اُشجبة ٖٓ اُجؾش ػ٤٘خ أكشاد ٓشبٛذح ػبداد ٝ أٗٔبؽ ٓؼشكخ (3

 .اُزًش اُغبُلخ اُو٘ٞاد ك٢ أُوذٓخ أُخزِلخ األع٘ج٤خ اُجشآظ

 اُو٤ْ أٗغبم ػ٠ِ اُجشآظ رِي رؾذصٜب اُز٢ اُزؤص٤شاد ٓؼشكخ (3

 .اُغضائش١ اُشجبة ُذٟ اُغ٤ًِٞخ ٝ اُضوبك٤خ ٝ االعزٔبػ٤خ

 اُخبسع٤خ ٝ اُذاخ٤ِخ اُضوبك٤خ ٝ االعزٔبػ٤خ ٝ اُزار٤خ اُؼٞآَ ٓؼشكخ (8

 .أُشبٛذح األع٘ج٤خ اُجشآظ اُزؤصش ثزِي ك٢ كؼبال دٝسا ُؼجذ اُز٢

  :اُزب٢ُ اُ٘ؾٞ ػ٠ِ اُزغبإالد ٖٓ ػذد ؽشػ رْ األٛذاف ٛزٙ ُزؾو٤ن ٝ

 اُزشك٤ٜ٤خ ٝ اُضوبك٤خ ٝ اإلػال٤ٓخ أُؼب٤ٖٓ ٝ أُٞاد أٗٔبؽ ٢ٛ ٓب (1

 األع٘ج٤خ اُو٘ٞاد ك٢ أُوذٓخ

 أُوذٓخ األع٘ج٤خ اُجشآظ ٝ اُغضائش ك٢ أُغزوجِخ اُلؼبئ٤خ اُؼشث٤خ ٝ (3

 اُٞؽ٤٘خ؟ اُو٘بح ك٢

 األع٘ج٤خ؟ ُِجشآظ اُغضائش١ اُشجبة ٓشبٛذح أٗٔبؽ ٝ ػبداد ٢ٛ ٓب (3

 اُجشآغ٤خ؟ اُجؾش أكشاد رلؼ٤الد ٢ٛ ٓب (8

 ه٤ْ ػ٠ِ األع٘ج٤خ اُجشآظ ٓشبٛذح رؾذصٜب اُز٢ اُزؤص٤شاد ٢ٛ ٓب (1

 اُغ٤ًِٞخ؟ ٝ اُضوبك٤خ ٝ االعزٔبػ٤خ اُغضائش١ اُشجبة

 ثٜزٙ ػالهخ ُٜب اُز٢ اُضوبك٤خ ٝ االعزٔبػ٤خ ٝ اُزار٤خ أُزـ٤شاد ٢ٛ ٓب (6

 اُزؤص٤شاد؟
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 اُزشاس ٓغؼ ك٢ اُٞطل٢ أُغؾ٢ أُٜ٘ظ ػ٠ِ اُذساعخ اػزٔذد انًُٓج انًرثغ :

 ٝ روذ٣ْ ٝ ُزؾ٤َِ ا٤ُٔذا٤ٗخ اُذساعخ ك٢ أُوبسٕ اُغجج٢ أُٜ٘ظ ٝ ثبُجؾش، أُزؼِن اُؼ٢ِٔ

 االعزج٤بٕ اعزٔبسح ٝ أُوبثِخ اعزٔبسح ًٔب اعزخذٓذ أداج جًغ انثٛاَاخ : رلغ٤شاُ٘زبئظ

 ا٤ُٔذا٤ٗخ . اُذساعخ ث٤بٗبد ُغٔغ ًؤدار٤ٖ

 :ٝال٣بد خٔظ كشَٔ اُغـشاك٢ اُذساعخ ٗطبم :أٓب انًجال انجغشافٙ نهذساسح

 رشَٔ إٔ ػ٠ِ اُجبؽضٕٞ ؽشص ٝ ٝٛشإ، ٝصٝٝ ر٤ض١ ٝ أُغ٤ِخ ٝ ٝسهِخ ٝ هغ٘ط٤٘خ

 ٝ اُظؾشا٣ٝخ ٝ اُغٜج٤خ ٝ اُغ٤ِٜخ أُ٘بؽن ٝ ؽؼش٣خ، شجٚ ٝ اُؾؼش٣خ أُ٘بؽن

 اُِـ٣ٞخ. اُضوبك٤خ ٝ اُغٞاٗت ك٢ ٗٞػ٤ب أُخزِلخ االعزٔبػ٤خ اُج٤ئبد ٝ اُغج٤ِخ ٝ اُغبؽ٤ِخ

 أػٔبسْٛ رزشاٝػ ٖٓٔ شبثب 1196 ا٤ُٔذا٤ٗخ اُذساعخ ػ٤٘خ رؼٔ٘ذ ػُٛح انذساسح :

 اُؼشث٤خ ٝ األع٘ج٤خ اُلؼبئ٤خ اُزِلض٤ٗٞ٣خ اُو٘ٞاد ُجشآظ ٣زؼشػٕٞ ٝ ع٘خ، 25 ٝ 15 ث٤ٖ

 .اُجبساثٍٞ ػجش أٝ ٓجبششح اُٞؽ٤٘خ ٝ

 ٝ اُٞؽ٤٘خ اُضب٣ٞٗبد ٓخزِق ك٢ ٣ذسعٕٞ اُغ٘غ٤ٖ ٖٓ شجبثب اُؼ٤٘خ شِٔذ ًٔب

 . انحصصٛح تانطشٚمح اُؼ٤٘خ ٓلشداد اخز٤بس رْ ٝ اُغبٓؼ٤خ، أُئعغبد ٝ أُؼبٛذ

 ثبُو٤ْ ٣زؼِن ك٤ٔب اُذساعخ ٛزٙ ا٤ُٜب رٞطِذ اُز٢ اُ٘زبئظ :أْٛ َرائج انذساسح

 اُزب٢ُ: اُ٘ؾٞ ػ٠ِ كٌبٗذ اُؼبٓخ، اُزشػخ صا٣ٝخ ٖٓ ٝ اُضوبك٤خ ٝ االعزٔبػ٤خ

 ٓشبٛذح ث٤ٖ ػالهخ ٝعٞد ػذّ ػٖ اُذساعخ ًشلذ :اُٞاُذ٣ٖ ؽبػخ .1

 .اُؼ٤٘خ أكشاد ُذٟ أُطِوخ ثبُطبػخ اُشأ١ ٝ اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ثشاط

 ػٖ اُذساعخ أعلشد :اُضٝاط هجَ رؼبسف ػالهخ ٝعٞد ػ٠ِ أُٞاكوخ .3

 ٝعٞد ػ٠ِ ثبُٔٞاكوخ أًضش رشرجؾ اُؼ٤٘خ أكشاد ُذٟ ًض٤شا ٝ عذا ًض٤شا أُشبٛذح إٔ

 ثؼذّ رشرجؾ اُجبساثٍٞ ٓشبٛذح ك٢ اٗخلبع إٔ ٝ اُضٝاط، هجَ اُضٝع٤ٖ ث٤ٖ رؼبسف

 .اُؼالهخ رِي ػ٠ِ أُٞاكوخ

 إٔ اُذساعخ ٝعذد :ػب٤ُب ٝ عبٓؼ٤ب رؼ٤ِٔب اُلزبح رؼ٤ِْ ك٢ اُشأ١ .3

 ع٤ذا ُِلزبح اُؼب٢ُ ٝ اُغبٓؼ٢ اُزؼ٤ِْ إٔ رشٟ اُجؾش ػ٤٘خ أكشاد ٖٓ اُغبؽوخ األؿِج٤خ

 ٝ اُجبساثٍٞ ثشآظ ٓشبٛذح ث٤ٖ ه٣ٞخ رشاثط٤خ ػالهخ رٞعذ ال أٗٚ ٝ .ٓوجٍٞ ٝ عذا

 .عبٓؼ٤ب ٝ ػب٤ُب رؼ٤ِٔب اُلزبح رؼ٤ِْ ٖٓ أُٞهق
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 ٖٓ ارؼؼ :ا٤ٓٞ٤ُخ اُؾ٤بح ك٢ اإلعالّ ثزؼب٤ُْ االُزضاّ ٖٓ أُٞهق .8

 اُؾ٤بح ك٢ اإلعالّ ثزؼب٤ُْ االُزضاّ ثؤٕ رشٟ اُؼ٤٘خ أكشاد أؿِج٤خ إٔ اُذساعخ ٗزبئظ

 ثوٞح ا٣غبث٤ب اسرجبؽب رشرجؾ ال اُجبساثٍٞ ٓشبٛذح ًضبكخ إٔ ٝ .عذا ْٜٓ ا٤ٓٞ٤ُخ

 ٓشبٛذح اُو٘ٞاد إٔ ثٔؼ٠٘ .ا٤ٓٞ٤ُخ اُؾ٤بح ك٢ اإلعالّ ثزؼب٤ُْ االُزضاّ ٖٓ أُٞهق

 اُؾ٤بح ك٢ اإلعالّ ثزؼب٤ُْ االُزضاّ ٖٓ أُٞهق ثوٞح ػٌغ٤ب اسرجبؽب رشرجؾ األع٘ج٤خ

 أ٣ؼب، أُٞػٞع، ٛزا ٖٓ اُو١ٞ ثبُٔٞهق اُؼؼ٤لخ أُشبٛذح رشرجؾ ا٤ٓٞ٤ُخ، ث٤٘ٔب

 اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ٓشبٛذح إٔ

 .أُٞػٞع ٖٓ اُو١ٞ أُٞهق ثٜزا  رشرجؾ اُؼشث٤خ .1

 كبُ٘زبئظ اُذساعخ، ك٢ اعزٔبػ٤خ ًو٤ْ أُظ٘لخ اُـب٣بد ٝ ثبألٛذاف ٣زؼِن ك٤ٔب ٝ

 اُزب٢ُ: اُ٘ؾٞ ػ٠ِ ًبٗذ

 هللا، سػب :٢ٛ اُزٞا٢ُ ػ٠ِ رشر٤جٜب ٝ اُؼ٤٘خ أكشاد ُذٟ أ٤ٔٛخ ُٜب اُز٢ اُو٤ْ إٔ 1-

 اُؼالهبد ٝ االعزٔبػ٢، االؽزشاّ ٝ أُغزوجَ، رؤ٤ٖٓ ٝ اُؾش٣خ، ٝ اإلعالّ، رؼب٤ُْ اؽزشاّ ٝ

 األٛذاف رِي رشر٤ت ث٤ٖ ه٣ٞخ رشاثط٤خ ػالهخ ٝعٞد ػذّ اُذساعخ ٗزبئظ ٖٓ رج٤ٖ ٝ .اُغ٤ذح

 .اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ثشآظ ٓشبٛذح ًضبكخ اُو٤ْ ٝ)

 اُؾ٤ٔذح اُخظبئض ٝ ثبُظلبد ا٣غبث٢ ادساى اُجؾش ػ٤٘خ ألكشاد رج٤ٖ  إٔ ًٔب 2

 ٝ االٗؼجبؽ، ٝ اإلخالص، :ٓضَ ا٤ٓٞ٤ُخ، ؽ٤برْٜ ك٢ ٗغبؽْٜ ٝ األكشاد ُؾ٤بح اُؼشٝس٣خ

 ٝ اُظلبد عبءد ث٤٘ٔب ؛.اُخ اُزغبٓؼ، ٝ أُغئ٤ُٝخ، ٝ اُزؼؾ٤خ، ٝ اُطٔٞػ، ٝ اُطبػخ،

 اُضػبٓخ. ٝ االؽز٤بٍ، ٝ أُـبٓشاد، :ٓضَ اُذ٤ٗب، أُشارت ك٢ اُغِج٤خ اُخظبئض

 اُشجبة اُجؾش أكشاد ٝػ٢ ٓغزٟٞ اسرلبع ا٠ُ اُذساعخ ٗزبئظ رش٤ش كخالصح: ٝ

 اُٞػ٢ ثزُي ػٔٞٓب أُشبٛذح رشرجؾ ًٔب ا٣غبث٤خ، صوبك٤خ ٝ اعزٔبػ٤خ ه٤ٔب آزالًْٜ ٝ

 اُغ٤ًِٞخ ٝ اُضوبك٤خ ٝ االعزٔبػ٤خ اُو٤ْ رِي ثؾ٤بصرْٜ رشرجؾ ٝ ُذٟ اُشجبة، اإل٣غبث٢

 .اإل٣غبث٤خ

 ٝ أُشث٤٤ٖ ٝ اإلػالّ ُذاسع٢ ثبُ٘غجخ خبطخ أ٤ٔٛخ رٌزغ٢ اُذساعخ ٛزٙ إ

 اُغ٤بع٤٤ٖ
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 عزجو٠ أٜٗب ٗؼزوذ ٝ اُغ٤بعخ، سعْ أعَ ٖٓ عٞاء ؽذ ػ٠ِ اإلػالّ سعبالد ٝ

 اُج٤بٗبد ثغجت ٛزا ٝ اُذساعبد، ٛزٙ ثٔضَ اُو٤بّ ػ٘ذ اُجبؽضٕٞ ٣شعغ ا٤ُٚ أعبع٤ب ٓشعؼب

 اُذساعخ ٛزٙ ك٢ ػ٤ِٜب أُزؾظَ

 اُؼ٤٘خ ُ٘طبم ٗظشا اُغضائش١ اُشجبة ٣خض ك٤ٔب اُزٔض٤َ ٖٓ ٗٞػب رٌزغ٢ اُز٢ ٝ

 .اُغبثوخ ُِذساعبد ثبُ٘غجخ ُِٔوبسٗخ ٓشعؼب رٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ ًٔب .اُغـشاك٢

 اُز٢ االعزج٤بٕ اعزٔبسح ٖٓ خب٤ُخ عبءد أُ٘شٞسح اُذساعخ إٔ ا٠ُ أُالؽظخ رغذس

 ك٤ٜب اُغ٤ًِٞخ ٝ اُضوبك٤خ ٝ االعزٔبػ٤خ اُو٤ْ ه٤بط ٤ًل٤خ ؽٍٞ ده٤وخ كٌشح ثز٣ٌٖٞ رغٔؼ

 ٗؼشف ؽز٠ اُذساعخ ثؤطؾبة اُخبص اُو٤ْ رؼش٣ق ٖٓ خب٤ُخ اُذساعخ عبءد ًٔب .

 .ثبُو٤ْ ثبُؼجؾ ٣وظذٝٗٚ ٓب

 ٓظذس ا٠ُ ٣ش٤شٝا ُْ ًٔب عٞاٛب، دٕٝ اُو٤ْ ٛزٙ اخز٤بس ٤ًل٤خ ا٠ُ ٣ش٤شٝا ُْ ٝ

 عٜخ ٖٓ .أعبط أ١ كؼ٠ِ اثزٌبسْٛ ٖٓ ًبٗذ ارا ٝ اثزٌبسْٛ، ٖٓ ٢ٛ أّ اُو٤ْ ٛزٙ هبئٔخ

 ثبُظ٤ـخ ًِٜب رؤر٢ اُز٢ ٝ ه٤بعٜب ٝ اُو٤ْ دساعخ ك٢ ٓؼشٝف ٛٞ ٓب خالف كؼ٠ِ أخشٟ،

 ٗزغبءٍ، إٔ ٣ٌٖٔ ػ٤ِٚ، ٝ .اُغِج٤خ اُو٤ْ أعٔزٚ ٓب اعزؼِٔذ اُذساعخ ٛزٙ كبٕ اإل٣غبث٤خ،

 .اُو٤ْ؟ ث٤ٖ ٖٓ ٣ؼزجشإ أُـبٓشاد ٝ االؽز٤بٍ ًبٕ ارا ٓب ؽٍٞ ٓضال،

 .3664اُشب٣غ  هللا ػجذ ثٖ ٓؾٔذ خ : اُجبؽشُضاُذساعخ اُضب

 اُغؼٞد١ اُشجبة ُذٟ اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ثؼبداد ٓشبٛذح ٝػالهزٚ اُضوبك٢ االؿزشاة

 :اُذساعخ أٛذاف 

 ثٔؾبكظخ اُغؼٞد١ اُشجبة ُذٟ اُلؼبئ٤خ ُِو٘ٞاد أُشبٛذح ػبداد ٓؼشكخ 1-

 .اُشط

 .اُشجبة ُذٟ اُضوبك٢ االؿزشاة ٓغزٟٞ ػ٠ِ اُزؼشف 2-

 ُِو٘ٞاد أُشبٛذح ٝػبداد اُضوبك٢ االؿزشاة ٓغزٟٞ ث٤ٖ اُؼالهخ ػ٠ِ اُٞهٞف 3-

 .اُشجبة ُذٟ اُلؼبئ٤خ
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 ٖٓ اُؾذ ك٢ رغْٜ ٝاُز٢ ٝاُؼ٤ِٔخ اُؼ٤ِٔخ اُزٞط٤بد ٖٓ اُخشٝط ثٔغٔٞػخ 4-

 .اُغؼٞد١ ػ٠ِ اُشجبة اُلؼبئ٤خ ُِو٘ٞاد اُغِج٢ اُزؤص٤ش

 - :انًسرخذو ٔانًُٓج انذساسح َٕع

 ًشق ٖٓ اُ٘ٞع ٛزا ثٚ ٣ٔزبص ثٔب اُٞطل٤خ، اُذساعبد ٗٔؾ ا٠ُ اُذساعخ ٛزٙ ر٘ز٢ٔ

 دسعخ ٝرٌشق ثٜب، ٣ئٕٓ٘ٞ اُز٢ اُو٤ْ ٓ٘ظٞٓخ ؽٍٞ ٝأكٌبسْٛ ٝه٤ْٜٔ أُجؾٞص٤ٖ ارغبٛبد

 أُجؾٞص٤ٖ رؤص٤ش ٓذٟ اُزؼشف ػ٠ِ خالُٚ ٖٓ ٣ٌٖٔ ًٔب ُِٔجؾٞص٤ٖ، اُضوبك٢ االؿزشاة

 ٛزا ٣ؼذ ُزا ثبُؼ٤٘خ، االعزٔبػ٢ أُغؼ ػ٠ِ ٓؼزٔذا اُلؼبئ٤خ، اُو٘ٞاد ٓشبٛذح ثؼبداد

 .اُؾب٤ُخ ا٤ُٔذا٤ٗخ اُذساعخ ث٤بٗبد ُطج٤ؼخ أُٜ٘ظ ٓالئٔب

  :اُذساعخ ػ٤٘خ

 .ثبٗزظبّ االعزشاؽبد ػ٠ِ ٣زشددٕٝ ٖٓٔ شبثب )  384) ػ٠ِ اُذساعخ ػ٤٘خ اشزِٔذ

 شش اُٞاهؼخ االعزشاؽبد ث٤ٖ ٖٓ أُ٘زظٔخ اُؼ٤٘خ ؽش٣ن ػٖ االعزشاؽبد اخز٤بس رْ ٝهذ

 (366)  اٌُٜشثبء ؽٞا٢ُ اشزشاى ألسهبّ ؽجوب ػذدٛب ٣جِؾ ٝاُز٢ أُؾبكظخ ٝشٔبٍ

 ار .اعزشاؽخ )  16) ػ٤ِٜب االخز٤بس ٝهغ اُز٢ االعزشاؽبد ػ٤٘خ ؽغْ ثِؾ ٝهذ اعزشاؽخ،

 ك٢ االعزشاؽبد ٛزٙ ػ٠ِ أُزشدد٣ٖ اُغؼٞد٤٣ٖ اُشجبة ع٤ٔغ اُذساعخ ػ٤٘خ شِٔذ

 .3611 ػبّ ٖٓ ٝسٓؼبٕ شؼجبٕ شٜش خالٍ اُشط ٓؾبكظخ

 أدٔاخ جًغ انثٛاَاخ :

 ًؤداح اعزجبٗخ اعزٔبسح رظ٤ْٔ رْ رغبإالرٜب ػٖ ٝاإلعبثخ اُذساعخ أٛذاف ُزؾو٤ن

 ًٔب سئ٤غخ أعضاء صالصخ ػ٠ِ االعزجبٗخ اشزِٔذ ٝهذ .أُوبثِخ خالٍ ٖٓ اُج٤بٗبد ُغٔغ سئ٤غخ

 ٣شزَٔ :اُضب٢ٗ .اُزؼ٢ٔ٤ِ ٝأُغزٟٞ أُجؾٞس ػٔش ؽٍٞ أعئِخ ػ٠ِ ٣شزَٔ :األٍٝ :٢ِ٣

 ػجبسح:اُضبُش .ُِٔجؾٞس اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ٓشبٛذح ٝػبداد ٗٔؾ ؽٍٞ أعئِخ ٓغٔٞػخ ػ٠ِ

 طٞسرٚ ك٢ ؽٟٞ ٝهذ اُشجبة، ُذٟ اُضوبك٢ االؿزشاة دسعخ ُو٤بط رظ٤ٔٔٚ رْ ٓو٤بط ػٖ
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 اُذساعبد خالٍ ٖٓ ث٘بإٛب رْ اُضوبك٢ االؿزشاة أثؼبد رزؼٖٔ ػجبسح ) 39 ( اُٜ٘بئ٤خ

 اُغبثوخ.

 ثذسعخ عذا ًج٤شح ثذسعخ" :٢ٛ دسعخ ) 61( ٖٓ إٌُٔٞ ٤ٌُشد ٓو٤بط رؾذ٣ذ ٝرْ

 اُز٢ اُؼجبسح أُجؾٞس ٣خزبس ثؾ٤ش .اً  عذ ه٤ِِخ ثذسعخ ه٤ِِخ ثذسعخ ، ٓزٞعطخ ثذسعخ ًج٤شح

 ثذسعخ ٣ؾذد ُٖٔ )61 ( دسعخ - ث٤ٖ أُو٤بط دسعخ رشاٝؽذ ٝهذ ارغبٛبرٚ، ٓغ رز٘بعت

 عذا ًج٤شح ثذسعخ ٣ؾذد ُٖٔ دسعبد ) 61(ٝ عذا ه٤ِِخ

 ٗزبئظ اُذساعخ:

 ٕٝهذ ٝهؼبء اُزغ٤ِخ ثذاكغ أُشبٛذ٣ٖ ٖٓ اُؼ٤٘خ أكشاد ؿبُج٤خ أ 

 ث٘غجخ األؽذاس ٝٓزبثؼخ األخجبس ثذاكغ أُشبٛذح رُي ( ر٢ِ%86.1 ( ث٘غجخ اُلشاؽ

 33 ( ث٘غجخ ٓزؼذدح ٝٓؼبسف ٝأكٌبس ٓلب٤ْٛ اًزغبة ثذاكغ أُشبٛذح صْ ،)  % 31(

 اُو٘ٞاد ٣شبٛذٕٝ اُشجبة ٓؼظْ إٔ اُ٘ز٤غخ ٛزٙ ٝرٌشق اُ٘غت، أهَ ًٝبٗذ  %)

 ٝس٣بػ٤خ. رشك٤ٜ٤خ ٝثشآظ أكالّ ٖٓ رؼشػٚ ٓب خالٍ ٝرُي اُزغ٤ِخ ثذاكغ اُلؼبئ٤خ

 اُؼ٤٘خ ألكشاد ثبُ٘غجخ اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ٓشبٛذح ثؼبداد ٣زؼِن ٝك٤ٔب 

 ٗغجخ ثِؾ ؽ٤ٖ ك٢ ،) 33.1 ( %ٗغجخ عبػخ ٤ٓٞ٣ب ٖٓ أهَ ٣شبٛذٕٝ ٖٓ شٌَ كوذ

 ثِـذ ث٤٘ٔب أُجؾٞص٤ٖ، ٖٓ %) 34.3 ( عبػبد صالس ا٠ُ عبػخ ٖٓ ٣شبٛذٕٝ ٖٓ

 ٖٓ ) 33.4 ( %عبػبد صالس ٖٓ ألًضش اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ٣شبٛذٕٝ ٖٓ ٗغجخ

 أُجؾٞص٤ٖ.

 ًبٕ كوذ ؿبُجب، أُشبٛذح ك٢ أُشبس٤ًٖ ثبألشخبص ٣زؼِن ٝك٤ٔب 

 ٗغجخ ًٝبٗذ األطذهبء، ٓغ اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ٣شبٛذٕٝ (%63.3) ٝث٘غجخ ؿبُج٤زْٜ

 ٣شبٛذٕٝ ٖٓ ٣شٌَ ؽ٤ٖ ك٢ ،) 11.3 ( %أعشْٛ ٓغ اُو٘ٞاد ٣شبٛذٕٝ ٖٓ

 ٓشبسًخ إٔ ػ٠ِ اُ٘ز٤غخ ٛزٙ ٝرذٍ .أُجؾٞص٤ٖ ٖٓ )19.8 ( %ثٔلشدْٛ اُو٘ٞاد

 ثبألطذهبء. ٓوبسٗخ ػؼ٤لخ اُو٘ٞاد اُلؼبئ٤خ ٓشبٛذح ك٢ ُألث٘بء األعشح

 ٖٓ 84.4 ( أُجؾٞص٤ٖ ٗظق ٖٓ أًضش اُذساعخ ًشلذ أخشٟ ٗبؽ٤خ 

 ٖٓ %)11.3 ( إٔ ؽ٤ٖ ك٢ أُ٘ضٍ، خبسط اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ٣شبٛذٕٝ %)
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 ٝهزب ٣وؼٕٞ اُشجبة إٔ ا٠ُ ٣ش٤ش ٓٔب أُ٘ضٍ، داخَ اُو٘ٞاد ٣شبٛذٕٝ أُجؾٞص٤ٖ

 .ٜٓ٘ب ًج٤شا عضءا اُو٘ٞاد ٓشبٛذح رؾزَ عبػبد ػذح ا٠ُ ٣ٔزذ أُ٘ضٍ خبسط ؽ٣ٞال

 ؽ٤ٖ ك٢ ٓشلشح ه٘ٞاد ك٢ ُذ٣ْٜ اشزشاى أُجؾٞص٤ٖ ٖٓ %)36.6 ( إٔ ٣زؼؼ ًٔب

 اُو٘ٞاد . ٛزٙ ك٢ اشزشاى ُذ٣ٜب ٤ُظ %) 69.8 ( اُؼ٤٘خ صِض٢ هشاثخ إٔ

 ٌَػٖ ًشلذ اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ٓشبٛذح ػبداد إٔ ٣زؼؼ ػبّ ٝثش 

 اُٞهذ ٝهؼبء اُزغ٤ِخ دكغ ٝإٔ اُشجبة ُذٟ أُ٘ضٍ خبسط أُشبٛذح عبػبد اسرلبع

 اُشجبة رؤصش ٖٓ رض٣ذ اُؼبداد ٛزٙ كبٕ ُزا .أُشبٛذح ٖٓ اُشئ٤ظ اُٜذف ٛٞ

 أخشٟ. رشك٤ٜ٤خ ثذائَ ٝعٞد ػذّ ٓغ ٝخظٞطب اُلؼبئ٤خ ثبُو٘ٞاد

 ٔفٙ جزئٓا انثاَٙ انخاص تاالغرشاب انثمافٙ :

 اُشط ٓؾبكظخ ك٢ اُغؼٞد١ اُشجبة شؼٞس اُذساعخ ٗزبئظ ًشلذ 

 االؿزشاة ُذسعخ اُؾغبث٢ أُزٞعؾ ثِؾ ار ٓزٞعطخ، ثذسعخ اُضوبك٢ ثبالؿزشاة

 األ٠ُٝ أُشرجخ ػ٠ِ اُالٓؼ٤بس٣خ ثؼذ اؽزَ ٝهذ ،) 3.11 ( أُو٤بط كوشاد ُٔغٔٞع

 اُضب٤ٗخ، أُشرجخ ك٢ أُؼب٤٣ش كوذإ ثؼذ رالٙ اُضوبك٢، االؿزشاة أثؼبد ٖٓ ثبػزجبسٙ

 ث٤٘ٔب اُضبُضخ، أُشرجخ ك٢ االعزٔبػ٢ اُؼغض ثؼذ ٝعبء

 َُِو٤ْ أُؼ٠٘ كوذإ ٝثؼذ االعزٔبػ٤خ، أُشبسًخ ػذّ ثؼذ اؽز 

 اُزٞا٢ُ. ػ٠ِ ٝاُخبٓغخ اُشاثؼخ أُشرجز٤ٖ االعزٔبػ٤خ

 ٝكوب اُضوبك٢ االؿزشاة دسعخ ٗؾٞ أُجؾٞص٤ٖ ث٤ٖ ُِلشٝم ثبُ٘غجخ أٓب 

 دسعبد ك٢ اؽظبئ٤خ دالُخ كشٝم راد ٝعٞد اُ٘زبئظ أظٜشد كوذ اُؼٔش٣خ، ُِٔشؽِخ

 ،"االعزٔبػ٢ اُؼغض" :اُزب٤ُخ األثؼبد ٖٓ ًَ ك٢ اُضوبك٢ االؿزشاة ٗؾٞ أُجؾٞص٤ٖ

 ا٠ُ اػبكخ ،"االعزٔبػ٤خ أُشبسًخ ػذّ"ٝ ،"االعزٔبػ٤خ ُِو٤ْ أُؼ٠٘ كوذإ"ٝ

( ع٘خ ٝ 11 – 11األطـش ع٘ب ) أُجؾٞص٤ٖ ُظبُؼ ٝرُي ُألثؼبد ا٢ٌُِ أُغٔٞع

ٛزا ٣ؼ٢٘ إ األطـش ع٘ب ٣ٌٕٞ االؿزشاة اُضوبك٢ ُذ٣ْٜ أػ٠ِ ٖٓٔ ٣ٌجشْٜٝٗ ار إٔ 

 كبْٜٗ ُٜٝزا أهَ ٣ٌٕٞ أُغزٔغ داخَ ٝاُو٤ْ ٝاُزوب٤ُذ اُؼبداد أ٤ٔٛخ ادساًْٜ

 اُؼٔش٣خ اُلئخ ٛزٙ إٔ ٝخظٞطب ع٘ب، ْٜٓ٘ أًجش ْٛ ٖٓٔ رٔشدا أًضش ٣ظجؾٕٞ
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 ٝؿ٤ش اُشع٢ٔ اُؼجؾ ٖٓ ر٘ضػظ ٓب ؿبُجب اُز٢ أُشاٛوخ ٓشؽِخ رٔضَ ٓب ؿبُجب

  .أُغزٔغ داخَ اُشع٢ٔ

 اُ٘زبئظ أظٜشد كوذ اُالٓؼ٤بس٣خ ٝثؼذ أُؼب٤٣ش كوذإ ُجؼذ ثبُ٘غجخ أٓب 

 أُشؽِخ ُٔزـ٤ش ٝكوب أُجؾٞص٤ٖ دسعبد ك٢ اؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝ ٝعٞد ػذّ

  .اُؼٔش٣خ

 ُٔزـ٤ش ا ٝكنً  ُِشجبة اُضوبك٢ االؿزشاة ٓغزٟٞ ك٢ اُلشٝم ػٖ أٓب 

 دسعبد ك٢ اؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم ٝعٞد اُ٘زبئظ أظٜشد كوذ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، أُشؽِخ

 اُؼغض" ثؼذ :اُزب٤ُخ األثؼبد ٖٓ ًَ ك٢ اُضوبك٢ االؿزشاة ٗؾٞ أُجؾٞص٤ٖ

 أُشبسًخ ػذّ" ٝثؼذ ،"االعزٔبػ٤خ ُِو٤ْ أُؼ٠٘ ٝثؼذ كوذإ ،"االعزٔبػ٢

 ر١ٝ أُجؾٞص٤ٖ ُظبُؼ ٝرُي ُألثؼبد ا٢ٌُِ أُغٔٞع ا٠ُ اػبكخ ،"االعزٔبػ٤خ

 اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُِٔشؽِخ ث٤ٖ ػٌغ٤خ ػالهخ ٛ٘بى ثؤٕ ٣ل٤ذ ٝٛزا .األهَ اُزؼ٢ٔ٤ِ أُغزٟٞ

 هَ ُِٔجؾٞس، اُزؼ٢ٔ٤ِ أُغزٟٞ صاد كٌِٔب اُضوبك٢، االؿزشاة ٝدسعخ ُِٔجؾٞس

 أُشؽِخ ث٤ٖ اُؼالهخ ٓ٘طن ٓغ ر٘غغْ اُ٘ز٤غخ ٝٛزٙ .ُذ٣ٚ اُضوبك٢ االؿزشاة ٓغزٟٞ

 ٝادساًٚ اُلشد ٝػ٢ ك٢ اُزؼ٤ِْ ٣غبْٛ ار أُغزٔغ، داخَ االٗغغبّ ٝدسعخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

 اُو٘ٞاد ٓضَ االؿزشاة ثٔغججبد رؤصشْٛ إٔ ًٔب .أُغزٔغ داخَ اُو٤ْ أ٤ٔٛخ

 ٝػؼق ٝػ٤ْٜ ُوِخ ٗظشا رؼ٤ِٔب األهَ اُشجبة ك٢ رؤص٤شا أًضش ٣ٌٕٞ اُلؼبئ٤خ

 .ػبّ ثشٌَ صوبكزْٜ

 اُ٘زبئظ أظٜشد كوذ اُالٓؼ٤بس٣خ ٝثؼذ أُؼب٤٣ش كوذإ ُجؼذ ثبُ٘غجخ أٓب 

 اُضوبك٢ االؿزشاة ٗؾٞ أُجؾٞص٤ٖ دسعخ ك٢ اؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝ ٝعٞد ػذّ

ع٤ٔغ  إٔ ا٠ُ سئ٤ظ ثشٌَ رُي ٣ؼض١ إٔ ٣ٌٖٝٔ اُذساع٤خ، أُشؽِخ ُٔزـ٤ش ٝكوب

 ُِٔغزٔغ ٣ٌٕٞ إٔ أ٤ٔٛخ ٣ذسًٕٞ اُذساع٤خ أُشاؽَ ع٤ٔغ ك٢ أُجؾٞص٤ٖ

 أُغزٔغ ه٤ْ ٝث٤ٖ ٝؿب٣برٚ اُزار٤خ اُلشد أٛذاف ث٤ٖ االٗلظبٍ ٝإٔ خظٞط٤زٚ

 .ششائؾٚ ثغ٤ٔغ أُغزٔغ داخَ ٓوجٍٞ ؿ٤ش عِٞى ٝٓؼب٣شٙ
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 ٝكوب ُِٔجؾٞص٤ٖ اُضوبك٢ االؿزشاة دسعخ ك٢ ثبُلشٝم ٣زؼِن ك٤ٔب أٓب 

 اؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم اُ٘زبئظ أظٜشد كوذ ُِٔجؾٞص٤ٖ، أُشبٛذح دٝاكغ ُٔزـ٤ش

 دٝاكغ ُٔزـ٤ش رؼض١ اُضوبك٢ االؿزشاة ٗؾٞ أُجؾٞص٤ٖ دسعبد ٓزٞعطبد ث٤ٖ

 االعزٔبػ٤خ، ُِو٤ْ أُؼ٠٘ كوذإ االعزٔبػ٢، اُؼغض( األثؼبد ع٤ٔغ ك٢ أُشبٛذح،

 )األثؼبد ا٢ٌُِ أُغٔٞع اُالٓؼ٤بس٣خ، أُؼب٤٣ش، كوذإ االعزٔبػ٤خ، أُشبسًخ ػذّ

 ٓلب٤ْٛ اًزغبة ثذاكغ اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ٣شبٛذٕٝ اُز٣ٖ أُجؾٞص٤ٖ ُظبُؼ ٝرُي

 ثذاكغ ٣شبٛذٕٝ ثٖٔ أٝ اُزغ٤ِخ ثذاكغ ٣شبٛذٕٝ ثٖٔ ٓوبسٗخ ٓزؼذدح ٝٓؼبسف ٝأكٌبس

 .ٝاألؽذاس األخجبس ٓزبثؼخ

 ٝكوب ُِٔجؾٞص٤ٖ اُضوبك٢ االؿزشاة دسعخ م ك٢ ثبُلشٝ ٣زؼِن ٝك٤ٔب 

 عبػبد ُٔزـ٤ش

 ث٤ٖ اؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝهب اُ٘زبئظ أظٜشد كوذ ُِٔجؾٞص٤ٖ، أُشبٛذح

 ك٢ أُشبٛذح، عبػبد ُٔزـ٤ش رؼض١ ُِٔجؾٞص٤ٖ اُضوبك٢ االؿزشاة دسعخ ٓزٞعطبد

 ٣شبٛذٕٝ اُز٣ٖ أُجؾٞص٤ٖ ُظبُؼ ٝرُي ا٢ٌُِ األثؼبد ٓغٔٞع ا٠ُ اػبكخ األثؼبد، ع٤ٔغ

 .رُي ٖٓ أهَ ٣شبٛذٕٝ ثٖٔ ٓوبسٗخ ٤ٓٞ٣ب صالس عبػبد ٖٓ أًضش اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد

 ٤ٓٞ٣ب عبػبد صالس ػٖ ٣ض٣ذ ثٔؼذٍ أُشبٛذ٣ٖ إ ار أُ٘طن ٓغ رزلن اُ٘ز٤غخ ٝٛزٙ

 ك٢ رغْٜ ا٤ٓٞ٤ُخ أُشبٛذح عبػبد ألٕ أهَ ٣شبٛذٕٝ ثٖٔ ٓوبسٗخ أػ٠ِ رؤصشْٛ ٣ٌٕٞ

 كشطخ إٔ ًٔب ؽُٞٚ ثٖٔ اؽزٌبًب أهَ ٣ٌٕٞ ُٜٝزا أُؾ٤ؾ أُغزٔغ ػٖ اُلشد ػضٍ

 .أػ٠ِ رٌٕٞ ٣شبٛذٙ ثٔب رؤصشٙ

 ٝكوب ُِٔجؾٞص٤ٖ اُضوبك٢ االؿزشاة دسعخ ك٢ ثبُلشٝم ٣زؼِن ك٤ٔب أٓب 

 دالُخ راد كشٝهب اُ٘زبئظ أظٜشد كوذ ا٥خش٣ٖ، ٓغ أُشبٛذح ػبداد ُٔزـ٤ش

 ٌٓبٕ ُٔزـ٤ش رؼض١ ُِٔجؾٞص٤ٖ اُضوبك٢ االؿزشاة دسعخ ٓزٞعطبد ث٤ٖ اؽظبئ٤خ

 ُِو٤ْ أُؼ٠٘ كوذإ ثؼذ"ٝ ،"االعزٔبػ٢ اُؼغض ثؼذ" :اُزب٤ُخ األثؼبد ك٢ أُشبٛذح،

 ا٢ٌُِ أُغٔٞع ا٠ُ ، اػبكخ"االعزٔبػ٤خ أُشبسًخ ػذّ ثؼذ"ٝ ،"االعزٔبػ٤خ

 ٓغ ٣شبٛذٕٝ ثٖٔ ٓوبسٗخ ٝؽذْٛ ٣شبٛذٕٝ اُز٣ٖ أُجؾٞص٤ٖ ُظبُؼ ٝرُي ُألثؼبد
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 اُز٣ٖ أُجؾٞص٤ٖ ثؤٕ ٣ل٤ذ ٝٛزا .أطذهبئْٜ ٓغ ٣شبٛذٕٝ ٖٓ أٝ أعشْٛ أكشاد

 ٓغ ٣شبٛذٕٝ ٖٓٔ أػ٠ِ ُذ٣ْٜ اُضوبك٢ االؿزشاة ٓغزٟٞ ٣ٌٕٞ ٝؽذْٛ ٣شبٛذٕٝ

 أًضش ٣ٌٕٞٗٞ ٝؽذْٛ ٣شبٛذٕٝ ٖٓ إٔ اُ٘ز٤غخ ٛزٙ ٝرذٍ .أطذهبئْٜ ٓغ أٝ أعشْٛ

 اُو٘ٞاد خالٍ ٖٓ ٣شبٛذٕٝ ثٔب رؤصشْٛ ٗغجخ إٔ ًٔب أُغزٔغ ه٤ْ ػٖ ٝثؼذا اٗغؾبثب

  .أػ٠ِ رٌٕٞ اُلؼبئ٤خ

 ٝكوب ُِٔجؾٞص٤ٖ اُضوبك٢ االؿزشاة دسعخ ك٢ ثبُلشٝم  ٣زؼِن ٝك٤ٔب 

 ث٤ٖ اؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝهب اُ٘زبئظ أظٜشد كوذ أُلؼِخ، اُو٘ٞاد ٗٞػ٤خ ُٔزـ٤ش

 اُو٘ٞاد ٗٞػ٤خ ُٔزـ٤ش رؼض١ ُِٔجؾٞص٤ٖ اُضوبك٢ االؿزشاة دسعخ ٓزٞعطبد

 ُِو٤ْ أُؼ٠٘ كوذإ ثؼذ"ٝ ،"االعزٔبػ٢ اُؼغض ثؼذ" :اُزب٤ُخ األثؼبد ك٢ أُلؼِخ،

 ا٢ٌُِ أُغٔٞع ا٠ُ اػبكخ ،"االعزٔبػ٤خ أُشبسًخ ػذّ ثؼذ"ٝ ،"االعزٔبػ٤خ

 ٗٞػ٤خ إٔ ٝٗغذ .األع٘ج٤خ اُو٘ٞاد ٣لؼِٕٞ اُز٣ٖ أُجؾٞص٤ٖ ُظبُؼ ٝرُي ُألثؼبد

 أُ٘طن ٖٓ اٗٚ ار اُضوبك٢ اؿزشاة دسعخ ك٢ رئصش اُشخض ٣شبٛذٛب اُز٢ اُو٘ٞاد

 ثشآظ ٣شبٛذ اؿزشاثب، ألٗٚ أًضش ٣ٌٕٞ األع٘ج٤خ اُو٘ٞاد ٣لؼَ اُز١ اُشخض ثؤٕ

 ه٤ْ ك٢ ٣ؼ٤ش اُلشد ٣غؼَ ٓٔب اُؼشث٢، أُغزٔغ ُضوبكخ ٓـب٣شح صوبكخ ٖٓ ٝؽٞاساد

 اُؼشث٤خ ثبُضوبكخ ٓوز٘غ ؿ٤ش اُشخض ٛزا إٔ ػ٠ِ ٣ذٍ أٗٚ ًٔب ٓغزٔؼٚ، ُو٤ْ ٓـب٣شح

 ثبُٔغزٔغ ٣زؼِن ش٢ء ًَ ػٖ ٣ؼضف كٜٞ ُٜٝزا اُزِلض٤ٗٞ٣خ، ثشآغٜب ػٜٔ٘ب ٖٝٓ

 .ؽُٞٚ ٖٓ

 أُشؽِخ إٔ ػٖ ًشق هذ اُخط٢ االٗؾذاس رؾ٤َِ كبٕ أخ٤شا 

 ر٘جئ٣خ هذسح ُٜب أُشبٛذح، ٌٝٓبٕ أُشبٛذح ٝعبػبد أُشبٛذح ٝدٝاكغ اُزؼ٤ٔ٤ِخ،

 أُشبٛذح دٝاكغ ٓزـ٤ش ٝعبء .ٓؾذٝدح ثذسعخ ًبٕ ٝإ اُضوبك٢ االؿزشاة ثذسعخ

 ثبالؿزشاة اُز٘جئ٣خ اُوذسح راد أُغزوِخ أُزـ٤شاد ٓوذٓخ ك٢ أُشبٛذح ٝعبػبد

 اُضوبك٢، ُزا كبٕ اُؾبُخ  االؿزشاة  دسعخ ك٢ ص٣بدح ا٠ُ رئد١ ص٣بدرٜب إ ار اُضوبك٢،

 اُو٘ٞاد ٓشبٛذح ػ٤ِٔبد ٗزبئظ اؽذٟ ٢ٛ اُشجبة ٖٓ ًض٤ش ٜٓ٘ب ٣ؼب٢ٗ اُز٢

 اُز٢ ٝأُؼب٤٣ش ٝاُؼبداد اُو٤ْ ٖٓ ٓغٔٞػخ اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد رؾ١ٞ ار .اُلؼبئ٤خ

 ٣٘ز٢ٔ اُز١ أُغزٔغ ػبداد ػٖ رخزِق ٌُٜٝ٘ب اُشبة ٝسؿجخ ؽٔٞػ ٓغ رزٞاكن
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إٔ  ٓؼٜب شبػشا االؿزشاة، ٖٓ ؽبُخ ٣ؼ٤ش اُشبة ٣غؼَ ٓٔب ٝه٤ٔٚ، ٝروب٤ُذٙ ا٤ُٚ

 ٝك٢ رارٚ ك٢ اً  ؿش٣ت أطجؼ ٝأٗٚ ٝؽٔٞؽبرٚ، أٛذاكٚ ٓغ رزلن ال ٓغزٔؼٚ صوبكخ

 اُٜذف أٜٗب ػ٠ِ اُجؾبس ٝساء ٓب ٓغزٔؼبد ا٠ُ ٣٘ظش ٝهذ ثَ ٓغزٔؼٚ، ٝك٢ أعشرٚ

 األعجبة أؽذ ٛزا ٣ٌٕٞ ٝهذ ٣ؼ٤شٜب اُز٢ االؿزشاة ؽبُخ ٖٓ ُِخالص ُٚ اُشئ٤ظ

 اُغ٣ٞ٘خ، اإلعبصاد ٓؼظْ ك٢ ُِخبسط ٣غبكش اُغؼٞد١ اُشجبة ثؼغ رغؼَ اُز٢

 ُذساعبد ٛذكب رٌٕٞ إٔ ٣ٝ٘جـ٢ اُذساعخ ٛزٙ رشِٜٔب ُْ أخشٟ ػٞآَ ا٠ُ اػبكخ

 .ٓغزوج٤ِخ

 "الريموك جامعة طمبة عند الثقايف : االغرتابرابعةالدراسة ال

 3669اعداد الدكتور حممد حشن اخلزاعي و أخرون 

 وتشاؤالتوا الدراسة أهداف

 ؽِجخ ػ٘ذ اُضوبك٢ االؿزشاة ظبٛشح ٓظبٛش ػٖ اٌُشق ا٠ُ اُذساعخ ذ ٛزٙ ٛذك

 ك٢ اُضوبك٢، االؿزشاة ٓظبٛش ر٣ٌٖٞ ك٢ رغْٜ اُز٢ اُؼٞآَ أْٛ ٝث٤بٕ ا٤ُشٓٞى، عبٓؼخ

 ٌٝٓبٕ ٝاُزخظض، اُذساع٢، ٝأُغزٟٞ ًبُغ٘ظ، االعزٔبػ٤خ، أُزـ٤شاد ثؼغ ػٞء

 :ا٥ر٤خ األعئِخ ػٖ اإلعبثخ اُذساعخ عزذاٍٝ رُي ػ٠ِ ٝث٘بء اإلهبٓخ

 ا٤ُشٓٞى؟ عبٓؼخ ؽِجخ ػ٘ذ اُضوبك٢ االؿزشاة ػٞآَ أْٛ ٓب 1.

 ا٤ُشٓٞى؟ عبٓؼخ ؽِجخ ػ٘ذ اُضوبك٢ االؿزشاة ٓظبٛش ٓب 9.

 اُذساع٢، ٝأُغزٟٞ اإلهبٓخ، ٌٝٓبٕ اُغ٘ظ،( أُزـ٤شاد ثؼغ ػالهخ ٓب 2.

 ا٤ُشٓٞى؟ عبٓؼخ ؽِجخ ػ٘ذ اُضوبك٢ ثبالؿزشاة )ٝاُزخظض

 أؽذ ٖٓ اُز١ اُٞطل٢ أُٜ٘ظ ٛٞ اُذساعخ ٛزٙ ك٢ أُزجغ أُٜ٘ظ :الدراسة منوج

 اُ٘ٞع ٛزا ك٢ أُزجؼخ أُ٘بٛظ أْٛ أؽذ ٣ؼذ ٝٛٞ ثبُؼ٤٘خ، االعزٔبػ٢ أُغؼ أعِٞة أشٌبُٚ



 الفصل األول...........................................................................مشكلة البحث          

 35  

 

 اُذساعخ أثؼبد ث٤ٖ اُوبئٔخ اُؼالهبد اٌُشق ػٖ خالُٚ ٖٓ ٣ٌٖٔ ار اُذساعبد، ٖٓ

 ػ٠ِ اُؾظٍٞ ُـب٣خ أٌُِٔخ شٔبٍ اُغبٓؼ٢ اُشجبة ٖٓ ػ٤٘خ اخز٤بس رْ ًٔب ٝٓزـ٤شاٛب،

 .اُغبٓؼ٢ اُشجبة ػ٘ذ اُضوبك٢ ثبالؿزشاة أُزؼِوخ اُج٤بٗبد

 أُ٘زظٔخ ُِذساعخ أُغغ٤ِٖ اُطِجخ ع٤ٔغ ٖٓ اُذساعخ ٓغزٔغ رٌٕٞ :الدراسة جمتمع

 ػ٤ِٜب اُؾظٍٞ رْ اُز٢ أُؼِٞٓبد ؽغت (ٝرُي39.33اُجبُؾ ػذدْٛ ) ا٤ُشٓٞى عبٓؼخ ك٢

 ك٢ 1916 ػبّ أٗشؤد هذ اُغبٓؼخ ٛزٙ ثؤٕ ػِٔب اُغبٓؼخ، ك٢ ٝاُزغغ٤َ اُوجٍٞ دائشح ٖٓ

 .األسدٕ ك٢ عبٓؼخ أًجش ٝرؤر٢ ًضب٢ٗ اسثذ ٓؾبكظخ

 اُوظذ٣خ، اُطجو٤خ اُؼ٤٘خ ثطش٣وخ اُذساعخ ػ٤٘خ أكشاد اخز٤بس رْ :الدراسة عينة

 رٌٕٞ إٔ اخز٤بسْٛ ك٢ ٝسٝػ٢ اُغبٓؼخ، ك٢ ٣ذسعٕٞ ٝؽبُجخ ؽبُجب )886 ( ٖٓ ٝرٌٞٗذ

 .اُذساعخ ٝع٘ٞاد ا٤ٌُِبد ُٔخزِق ٓٔضِخ اُؼ٤٘خ

 38 ( االعزجبٗخ ٝرؼْ اُذساعخ، ر٘ل٤ز ُـب٣بد خبطخ اعزجبٗخ رظ٤ْٔ رْ :الدراسة أداة

 اُغ٘ظ،( ٢ٛٝ األعبع٤خ، اُج٤بٗبد األٍٝ اُغضء ٣زؼٖٔ أعضاء؛ صالصخ ػ٠ِ ٝصػذ كوشح، )

 أُزؼِوخ اُج٤بٗبد اُضب٢ٗ اُغضء٣زؼٖٔ  ك٤ٔب .)اإلهبٓخ ٌٝٓبٕ اُذساعخ، ٝاُغ٘خ ٝا٤ٌُِخ،

 اُج٤بٗبد ػ٠ِ ٣ؾز١ٞ اإلعزجبٗخ ٖٓ اُضبُش ٝاُغضء اُشجبة، ػ٘ذ اُضوبك٢ االؿزشاة ثؼٞآَ

 ػ٠ِ ٣ؾزٟٞ اإلعزجبٗخ ٖٓ اُضبُش ٝاُغضء اُشجبة، ػ٘ذ اُضوبك٢ االؿزشاة ثؼٞآَ أُزؼِوخ

 رْ أٗٚ ػِٔب .اُغبٓؼ٢ اُشجبة ػ٘ذ اُضوبك٢ االؿزشاة ٝٓظبٛش ٓغبالد ك٢ أُزؼِوخ اُج٤بٗبد

 رؼط٠ ٓزٞعطخ ٓٞاكوخ ٝاؽذح، دسعخ رؼط٠ ٓٞاكن ؿ٤ش :ثؾ٤ش صالص٢ ٓو٤بط اعزخذاّ

 .دسعبد صالس رؼط٠ ٝٓٞاكن دسعز٤ٖ،

 َرائج انذساسح:

 ك٢ اُغبٓؼ٢ اُشجبة ث٤ٖ اُضوبك٢ االؿزشاة ػٞآَ إٔ اُغبثوخ اُ٘زبئظ ٖٓ ٣زج٤ٖ

 ٝاالرظب٢ُ. اإلػال٢ٓ اُجؼذ ا٠ُ األ٠ُٝ ثبُذسعخ رؼضٟ األسدٕ
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 ٓظبٛش ٓغبٍ كوشاد ُغ٤ٔغ أُؼ٤بس٣خ ٝاالٗؾشاكبد اُؾغبث٤خ أُزٞعطبد ؽغبة رْ

 ؽغبث٢ ٓزٞعؾ أػ٠ِ إٔ رج٤ٖ ٝاُ٘زبئظ اُغبٓؼ٢، اُشجبة ػ٘ذ اُضوبك٢ االؿزشاة

 األٗذ٣خ اعزخذاّ ك٢ ٣زٔضَ ًبٕ اُغبٓؼ٢ اُشجبة ُذٟ اُضوبك٢ االؿزشاة ٓظبٛش ُٔغبٍ

 اُؼ٤ِٔخ األٗشطخ ك٢ أُشبسًخ ثؼذّ أُزؼِوخ اُلوشح ر٤ِٜب ُِزغ٤ِخ، اُضوبك٤خ ٝأُ٘زذ٣بد

 ٓجبدة ٝعٞد ثؼذّ اُشؼٞس ا٠ُ رش٤ش اُز٢ اُلوشح ر٤ِٜب أُغزٔغ، ك٢ ٝأُؼشك٤خ ٝاُضوبك٤خ،

 اُ٘غبػ رغب١ٝ ا٠ُ رش٤ش اُز٢ ُِلوشح ؽغبث٢ ٓزٞعؾ أد٠ٗ ًبٕ ث٤٘ٔب أُغزٔغ، ك٢ صبثزخ

 .اُشجبة ثؼغ ػ٘ذ ٝاُلشَ

 اُشجبة ث٤ٖ االؿزشاة ٓظبٛش ثؼغ رلش٢ اٗزشبس اُغبثوخ اُ٘زبئظ ٖٓ ُ٘ب ٣زج٤ٖ

 ٓٔب اُزغ٤ِخ، ُٔغشد اُضوبك٤خ ٝأُ٘زذ٣بد ُألٗذ٣خ اُشجبة ٓشبسًخ ك٢ رٔضِذ ٝاُز٢ اُغبٓؼ٢،

 األ٠ُٝ، ثبُذسعخ ٝاُالٛذف اُالٓؼ٤بس٣خ، ٓظٜش١ ٣ئًذ

 أُغزٔغ، ك٢ ٝأُؼشك٤خ ٝاُضوبك٤خ، اُؼ٤ِٔخ األٗشطخ ك٢ اُشجبة ٓشبسًخ ٝػؼق

 ثبُذسعخ اُالٓؼ٠٘ ٓظٜش ٣ٔضَ ٝٛزا اُضوبك٤خ، ٝأُؾبػشاد ثبُٔ٘زذ٣بد االٛزٔبّ ٝػذّ

 اُغ٤طشح كوذإ ٓظٜش ٣ٝؼ٢٘ ػ٤ِٜب، ٗغ٤ش صبثزخ ٓجبدة ٝعٞد ثؼذّ ٝاُشؼٞس اُضب٤ٗخ،

 ػ٘ذ ش٤ٞػب اُضوبك٢ االؿزشاة ٓظبٛش أًضش رٔضَ ٛزٙ .ُألكؼَ اُٞاهغ رـ٤٤ش ػٖ ٝاُؼغض

  اُزًش. األٗلخ األعجبة ا٠ُ رؼٞد ٝاُز٢ اُغبٓؼ٢، اُشجبة

 ٓغبٍ( Independent Samples Test) اخزجبس رطج٤ن رْ اُغئاٍ ػٖ ُإلعبثخ

 رطج٤ن ٝرْ ،)اإلهبٓخ ٌٝٓبٕ اُغ٘ظ( ُٔزـ٤ش رجؼب اُغبٓؼ٢ اُشجبة ُذٟ اُضوبك٢ االؿزشاة

 أُغزٟٞ( ُٔزـ٤ش رجؼب اُضوبك٢ االؿزشاة ٓغبٍ ػ٠ِ ) ANOVA ( األؽبد١ اُزجب٣ٖ رؾ٤َِ

 .)ٝاُزخظض اُذساع٢،

 ٓب٢ِ٣: ُزظٜش ُ٘ب اُ٘زبئظ اُغضئ٤خ
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 ّاُشجبة ػ٘ذ اُضوبك٢ ثبالؿزشاة اُغ٘ظ ُٔزـ٤ش ػالهخ ٝعٞد ػذ 

 رٞعذ ٝال ٝاؽذح، ٝأعجبثٚ ُذ٣ْٜ االؿزشاة ٓظبٛش ٝاإلٗبس كبُزًٞس اُغبٓؼ٢،

 ؽُٜٞب ث٤ْٜ٘ كشٝم

 ّػ٘ذ اُضوبك٢ ثبالؿزشاة اإلهبٓخ ٌٓبٕ ُٔزـ٤ش ػالهخ ٝعٞد ػذ 

 اُغبٓؼ٢، اُشجبة

 ٓظبٛش ك٢ ٝاإلٗبس اُزًٞس ػ٘ذ ًج٤ش رطبثن ٝعٞد أصجذ أ٣ؼب 

 ا٠ُ اُزطبثن ٛزا ٣ؼضٟ االؿزشاة، ؽٍٞ رزًش كشٝم رٞعذ ٝال ٝأعجبثٚ، االؿزشاة

 أُؼ٤شخ أٗٔبؽ ٓخزِق ٖٓ اُشجبة كئبد ًبكخ أطبة اُز١ اٌُج٤ش االٗلزبػ ٓغزٟٞ

 رؼذ ُْ اُؾذ٣ضخ ٝاُزوبٗخ أُؼِٞٓبد رٌُ٘ٞٞع٤ب ٝعبئَ إٔ ع٤ٔب األسد٢ٗ، أُغزٔغ ك٢

 ثؼ٤ٜ٘ب ٓغٔٞػخ أٝ أُ٘بؽن ثؼغ ػ٠ِ ؽٌشا

 ٖٝاُزخظظبد اإلٗغب٤ٗخ اُزخظظبد ٖٓ ًَ ث٤ٖ كشٝم ٝعٞد رج٤ 

 إٔ أ١ اإلٗغب٤ٗخ، اُزخظظبد ُطِجخ اؽظبئ٤ب داُخ اُلشٝم ًٝبٗذ اُؼ٤ِٔخ،

 ؽالة ٖٓ اإلٗغب٤ٗخ اُزخظظبد ؽالة ُذٟ ش٤ٞػب أًضش اُضوبك٢ االؿزشاة

 اُؼ٤ِٔخ. اُزخظظبد

 ّٝٛز اُضوبك٢، ثبالؿزشاة اُذساع٢ أُغزٟٞ ُٔزـ٤ش ػالهخ ٝعٞد ػذ 

 اُغبٓؼ٢ اُشجبة ُذٟ ٝاؽذح اٗلب ث٤بٜٗب رْ اُز٢ ٝاألعجبة ٓظبٛش االؿزشاة إٔ ٣ؼ٢٘

 .أ٠ُٝ أٝ ساثؼخ ع٘خ اُطالة ٓغزٟٞ ػٖ اُ٘ظش ثـغ

ٔ انًحهٙ فٙ انًًاسسح االذصانٛح نهشثاب انجايؼٙ  انًؼٕنى ح:خايسانذساسح ان

 انجزائش٘ )دساسح يٛذاَٛح نحانح االَرشَد ٔ انًحًٕل (.

 9009إػذاد انثاحث:ػثذ انشحًاٌ ػز٘ 
 

 

                                                           
المتحدة أستاذ بجامعة الشارقة ،تخرج من المدرسة العلٌا للصحافة بجامعة الجزائر بامتٌاز ،ثم التحق بالوالٌات  حالٌا

األمرٌكٌة للدراسة و البحث و تخرج من جامعتها بشهادة الماجستٌر فً الصحافة ،وشهادة ماجستٌر أخرى فً علم 
 االجتماع وشهادة الدكتوراه فً علم االجتماع اإلعالمً.
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أعش٣ذ ٛزٙ اُذساعخ ا٤ُٔذا٤ٗخ ثغبٓؼخ اُغضائش ٢ٛٝ دساعخ ٓغؾ٤خ رٔضِذ أٛذاكٜب 

 ك٤ٔب ٢ِ٣:

 ٓؼشكخ أٗٔبؽ رظٞساد اُشجبة اُغضائش١ ُجؼغ ٝعبئَ االرظبٍ اُغذ٣ذح -  1

 ٓؼشكخ أٗٔبؽ اعزخذآبد اُشجبة اُغبٓؼ٢ ُجؼغ ٝعبئَ االرظبٍ اُغذ٣ذح-3

 ٓؼشكخ أُٔبسعخ االرظب٤ُخ ُِشجبة اُغضائش١ ك٢ ثؼذٛب أُؼُْٞ -3

 ٓؼشكخ أُٔبسعخ االرظب٤ُخ ُِشجبة اُغضائش١ ك٢ ثؼذٛب أُؾ٢ِ .-8

اػزٔذ اُجبؽش ُزؾو٤ن ٛزٙ األٛذاف ػ٠ِ ٜٓ٘ظ أُغؼ ،ٝ االعزج٤بٕ ًؤداح ُغٔغ ٝ

اُج٤بٗبد ،ٝ ٝصع االعزج٤بٕ ػ٠ِ ػ٤٘خ ؽظظ٤خ هظذ٣ٚ ٖٓ ؽِجخ اُغزخ اُشاثؼخ ُوغْ ػِّٞ 

ٓلشح رًٞس  166ٓلشح اٗبس ٝ 136اإلػالّ ٝ االرظبٍ ثغبٓؼخ اُغضائش ٢ٛٝ ٓزٌٞٗخ ٖٓ 

عئاال ؿطذ  34ٞس ،ٝ ُوذ رؼٔ٘ذ اعزٔبسح االعزج٤بٕ ٗظشا ُزلٞم ػذد اإلٗبس ػ٠ِ اُزً

 ٓؾبٝس االعزٔبسح.

 ٝٛزٙ ثؼغ أْٛ االعز٘زبعبد اُز٢ رٞطِذ ا٤ُٜب اُذساعخ :

رؼزجش األؿِج٤خ ٖٓ أُجؾٞص٤ٖ االٗزشٗذ ًٔظذس أخجبس ٝ رغ٤ِخ ٝ  .1

 ارظبٍ اعزٔبػ٢ .

ال رؼزجش االٗزشٗذ ٖٓ أُٔبسعبد االرظب٤ُخ اُشاعخخ ثبُ٘غجخ ألؿِج٤خ  .3

 أُجؾٞص٤ٖ ٝ ٛزا ٣ؼٞد ثبُذسعخ األ٠ُٝ ُـ٤بة اُزغ٤ٜالد .

إ ص٣بسح ٓٞاهغ اُشجٌخ االعزٔبػ٤خ رخؼغ ُِٔ٘بعجبد ٝ األؽذاس  .3

 اُطبسئخ ًبألؽذاس اُغ٤بع٤خ ٝ خظٞطب اُش٣بػ٤خ.

إ اُذسدشخ ٤ُغذ ٓٔبسعخ شبئؼخ ُذٟ ٓغٔٞع أكشاد اُؼ٤٘خ ،ٝ اُز٣ٖ  .8

ِٕٞ رُي ثظلخ ٓ٘زظٔخ ٝ اٗٔب ٖٓ ٣ٔبسعٜٞٗب أًضش ٖٓ ٗظق أُجؾٞص٤ٖ ،ال ٣لؼ

ؽ٤ٖ ا٠ُ آخش ٝ رٔبسط اإلٗبس اُذسدشخ ٓغ اُغضائش٤٣ٖ أًضش ٖٓ اُؼشة أٝ 
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ع٘غ٤بد أخشٟ ،ث٤٘ٔب اُزًٞس ك٤ٔبسعٕٞ اُذسدشخ ٓغ اُؼشة ٝ اُغ٘غ٤بد األخشٟ 

 أًضش ٖٓ اُغضائش٤٣ٖ .

إ أُٞاػ٤غ األًضش ؽؼٞسا ك٢ دسدشخ أُجؾٞص٤ٖ ٢ٛ أُٞاػ٤غ  .1

اُش٣بػ٤خ ٝ اُؼبؽل٤خ ،ُْٝ رؾع أُٞاػ٤غ اُذ٤٘٣خ ٝ اُغ٤بع٤خ اال االعزٔبػ٤خ ٝ 

ثبٛزٔبّ ه٤َِ عذا ٓٔب هذ ٣لغش ػضٝف اُشجبة  اُغبٓؼ٢ اُغضائش١ ػٖ اُغ٤بعخ 

 ػٔٞٓب ٝ ػٖ اُزٞظ٤ق اُغ٤بع٢ ُِذ٣ٖ.

إ أؿِج٤خ أُجؾٞص٤ٖ ٣ؾِٕٔٞ رظٞسا ا٣غبث٤ب ػٖ اُٜبرق أُؾٍٔٞ  .6

األطذهبء ك٢ أُشرجخ األ٠ُٝ صْ ًغٜبص ثؾ٤ش ٣ؼزجشٝٗٚ ًٞع٤ِخ ُالرظبٍ ٓغ 

ارظبٍ ػبئ٢ِ كٞع٤ِخ ُِزشك٤ٚ ٝ اُزغ٤ِخ،ٝ اػزجش ؽٞا٢ُ صِش أُجؾٞص٤ٖ كوؾ اُٜبرق 

أُؾٍٔٞ ٝع٤ِخ ُالرظبٍ اُؼبؽل٢ ثبُ٘غجخ ُإلٗبس ٝ اُزًٞس ػ٠ِ ؽذ عٞاء
1
. 

 ح: انشثاب ٔ انؼٕنًح ٔ َسك انمٛى سادسانذساسح ان

 (.9009ػثذ انؼانٙ دتهح ) إػذاد انثاحث :األسرار انذكرٕس

ثذأ دساعزٚ ثبػطبء ُٔؾخ ػٖ أ٤ٔٛخ ٓٞػٞع اُشجبة ػٖٔ اُغبؽخ اُلٌش٣خ ٝ 

األًبد٤ٔ٣خ ٝ اإلػال٤ٓخ ،اػبكخ ا٠ُ أْٛ ٓشٌالد اُشجبة اُؼشث٢ أٜٛٔب ٓشٌِخ اُو٤ْ ٝ 

خبطخ ٓغ االٗلزبػ اُٜبئَ ػ٠ِ ٝعبئَ اإلػالّ ٝاالرظبٍ اُؾذ٣ضخ ،ٝأْٛ رغبإالد ٛزٙ 

اُذساعخ
2
 رٔضِذ ك٤ٔب ٢ِ٣ : 

٤ًق ع٤ٌٕٞ ٓظ٤ش اُو٤ْ أٓبّ صوبكخ اُؼُٞٔخ اُغبسكخ خبطخ ارا ػِٔ٘ب  .1

إٔ اُشجبة ْٛ أًضش اُلئبد االعزٔبػ٤خ رؤص٤شا ثبُزـ٤شاد االعزٔبػ٤خ ٝ اُضوبك٤خ ٝ 

 اُو٤ٔ٤خ اُغش٣ؼخ؟ .

 ٝ ٤ًق ٣٘ظش اُشجبة اُؼشث٢ ا٠ُ اُؼُٞٔخ ًضوبكخ ٝ ه٤ْ ؟. .3

 ٤ْ؟ َٝٛ ٣ؼ٤ش شجبث٘ب كؼال طشاع ه .3

                                                           
1
بية و اإلعالم و المجتمع)رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة العرعبد الرحمان عزي و السعٌد بومعٌزة: 

 .100-066ص: -،ص0202للنشر و التوزٌع، الجزائر،الورسم ،اإلسالمية(
 . 024-60،ص ص:0200دار الخلدونٌة،،،الجزائر مدخل إلى التحليل السوسيولوجيدبلة عبد العالً:  2
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 ٝٓب ٢ٛ أْٛ أُٞاػ٤غ اُز٢ ٣لٌش ثٜب شجبث٘ب ؟  .8

ٝ َٛ اُشجبة ْٛ ٓظذس ٓشٌالر٘ب االعزٔبػ٤خ أّ إٔ ٓغزٔؼبر٘ب ٢ٛ  .1

 ثؾذ رارٜب ٓشٌَ ُِشجبة ا٤ُّٞ ؟ 

 ٤ًق ٣زظٞس اُشجبة ٓغزوجِْٜ ؟ .6

ٓب ٢ٛ ٗظشرْٜ اُخبطخ ا٠ُ أُغزوجَ ك٢ ظَ ٛزٙ اُظشٝف ٝ  .1

 أُزـ٤شاد ؟

ٝهذ ؽذدٛب اُذًزٞس ك٢:اُزـ٤ش االعزٔبػ٢ ، اُو٤ْ ، طشاع اُو٤ْ ،  يفاْٛى انذساسح:

 اُؼُٞٔخ ،اُشجبة .

أعش٣ذ ٛذٙ اُذساعخ ػ٠ِ ػ٤٘خ ٖٓ ؽِجخ ٤ًِخ اإلجشاءاخ انًٛذاَٛح نهذساسح : 

ا٥داة ٝ اُؼِّٞ اإلٗغب٤ٗخ ٝ االعزٔبػ٤خ ثغبٓؼخ ٓؾٔذ خ٤ؼش ،ٝ رُي هظذ اعزطالع 

٢ ثذا٣خ ٛزٙ اُذساعخ ٝ اُٞهٞف ػ٠ِ ارغبٛبرْٜ ٗؾٞ آسائْٜ ؽٍٞ اُزغبإالد أُطشٝؽخ ك

 ٛزٙ أُٞاػ٤غ : اُؼُٞٔخ ، أُغزوجَ ،اٛزٔبٓبرْٜ ٝ اٗشـبُْٜ اُؾب٤ُخ ٝ أُغزوج٤ِخ .

ؽبُت ٖٓ 66ؽبُت ٖٓ األهغبّ اُزب٤ُخ )ػِْ االعزٔبع ،  346شِٔذ اُؼ٤٘خ 

أ١ ٓب ٗغجزٚ  388ؽبُت ٖٓ ٓغٔٞع  66،ٝػِْ اُ٘لظ )( 31.11،ث٘غجخ316ٓغٔٞع

11.88 ( ٍاإلػالّ ٝ االرظب )1489ا١ ث٘غجخ 316ؽبُت ٖٓ  66  األدة اُؼشث٢ ٝ )

( .ػ٤٘خ اُذساعخ ًبٗذ ٖٓ ٗٞع اُؼ٤٘خ  16831أ١ ث٘غجخ  968ؽبُت ٖٓ ٓغٔٞع 166)

ُٞطل٢، أٓب األداح اُؼشٞائ٤خ اُجغ٤طخ ،ٝ أُٜ٘ظ أُغزخذّ ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ٛٞ أُٜ٘ظ ا

 عئاٍ. 33أُغزخذٓخ ٢ٛ االعزج٤بٕ اُز١ اؽزٟٞ 

 ٗزبئظ اُذساعخ : أْٛ اُ٘زبئظ أُزٞطَ ا٤ُٜب ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ٢ٛ :

 46ٓوبثَ   11.83ؽبُجخ ث٘غجخ  366رـِت أُجؾٞص٤ٖ ًبٗٞا ٖٓ اإلٗبس  .1

 . 34.11ؽبُت ث٘غجخ 

 ع٘خ . 31ٝ  36ٖٓ ٗبؽ٤خ اُغٖ رشاٝؽذ أػٔبسْٛ ث٤ٖ  .3
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ٓوبثَ  41ٝ ٗغجخ  96شح اُشجبة ا٠ُ أُغزوجَ عذ ا٣غبث٤خ ث٘غجخ ٗظ .3

 سػبْٛ ػٖ ٝاهؼْٜ االعزٔبػ٢ سؿْ اُظؼٞثبد أُؼبشخ .

٣ؼزجش ٓٞػٞع اُؼَٔ ٖٓ أُٞاػ٤غ أُٜٔخ ٝ أُغ٤طشح ػ٠ِ كٌش اُشجبة  .8

ٝك٢ أُشرجخ اُضبُضخ ٝ  16ٝ ٓٞػٞع اُضٝاط ك٢ أُشرجخ اُضب٤ٗخ ث٘غجخ  46ث٘غجخ 

 ٌَُ ٜٓ٘ٔب . 1اؽزِزٜٔب ٓٞػٞع اُٜغشح ٝ اُغٌٖ ث٘غجخ  اُشاثؼخ

أثذٝا ٗظشح  31ٓوبثَ  61ٗظشح اُشجبة ُِؼُٞٔخ عذ ا٣غبث٤خ ث٘غجخ  .1

 عِج٤خ رغبٜٛب.

إ رؤص٤ش ٝعبئَ اإلػالّ اُؾذ٣ضخ اُز٢ ٢ٛ اثشص أدٝاد اُؼُٞٔخ ك٢ ٗشش اُو٤ْ  .6

 جؾٞص٤ٖ .ٖٓ أُ 96أصشد كؼال ك٢ ه٤ٔ٘ب أُؾ٤ِخ ٝ ٛزا ٓب ػٌغزٚ ٗغجخ 

اُشجبة اُغضائش١ ؿ٤ش ٓزٔغي ثو٤ٔٚ اُزو٤ِذ٣خ ٝ ٛزا ٓب رؼٌغٚ اُزؤص٤شاد  .1

،ٝ دٝس اُٞاُذ٣ٖ ك٢  11اُغِج٤خ ُِؼُٞٔخ ،اػبكخ ا٠ُ رلؼ٤ِْٜ اُضٝاط اُزو٤ِذ١ ث٘غجخ 

،ٝ اٗٚ   93،رؾشس اُشجبة ػٖ ه٤ْ أُغزٔغ ث٘غجخ 91اخز٤بس شش٣ٌخ ؽ٤برْٜ ث٘غجخ 

،اػبكخ ا٠ُ ػ٤شٚ ٓ٘لشدا ثؼذ اُضٝاط ٝ ٛزا ٓب  ٣48ئٖٓ ثظشاع األع٤بٍ ث٘غجخ 

 . 11ػٌغزٚ ٗغجخ 

 63،ثغجت رب٤ٖٓ أُغزوجَ ث٘غجخ  ٣93شغغ اُشجبة اُٜغشح اُغش٣خ ث٘غجخ  .4

 16،رـ٤٤ش األعٞاء  13،ٝ اُضٝاط . 

 ًٔب أٝػؾذ ٛزٙ اُذساعخ رشر٤ت أُٞاػ٤غ ُذٟ اُشجبة :أُٞاػ٤غ .9

،   63،  س٣بػ٤خ 61،اُغ٤بع٤خ  34،أُٞاػ٤غ اُذ٤٘٣خ ث٘غجخ   31االعزٔبػ٤خ 

 66،  اهزظبد٣خ 61، اُغ٘ظ  63اُٜغشح
1
. 

 .3616اُذساعخ : ا٣ٔبٕ ػ٤ذ شجَ اُذساعخ اُضبٓ٘خ :

ٓغزٟٞ  ٝاسرلبع اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ك٢ األع٘ج٤خ ُِذسآب اُزؼشع ًضبكخ ث٤ٖ اُؼالهخ

 شٔظ ػ٤ٖ عبٓؼخ "٤ٓذا٤ٗخ دساعخ" أُظش١ اُغبٓؼ٢ اُشجبة ٖٓ ػ٤٘خ ُذٟ االؿزشاة

                                                           
1
 .13المرجع السابق ،ص 
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 اُزؼشع ًضبكخ ث٤ٖ اُؼالهخ ٓب" ٛٞ سئ٤ظ رغبإٍ ك٢ :ٝرزٔضَ انذساسح يشكهح

 اُشجبة ػ٤٘خ ٖٓ ُذٟ االؿزشاة ٓغزٟٞ ٝاسرلبع اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ك٢ االع٘ج٤خ ُِذسآب

 "اُغبٓؼ٢ أُظش١؟

 :انذساسح أْذاف

 ًضبكخ ث٤ٖ اُؼالهخ ػ٠ِ اُزؼشف" ٛٞ سئ٤ظ ٛذف ك٢ اُذساعخ أٛذاف رزٔضَ

 ٖٓ ػ٤٘خ االؿزشاة ُذٟ ٓغزٟٞ ٝاسرلبع اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ك٢ األع٘ج٤خ ُِذسآب اُزؼشع

 ."أُظش١ اُغبٓؼ٢ اُشجبة

 :٢ِ٣ ك٤ٔب رزٔضَ كشػ٤خ أٛذاف ٖٓ ٓغٔٞػخ اُشئ٤ظ اُٜذف ٛزا ٖٓ ٣ٝزلشع

 ُِٔغِغالد أُظش١ اُغبٓؼ٢ اُشجبة رؼشع ؽغْ ػ٠ِ اُزؼشف 

 .اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ك٢ األع٘ج٤خ

 ُِٔغِغالد أُظش١ اُغبٓؼ٢ اُشجبة رؼشع اٗٔبؽ ػ٠ِ اُزؼشف 

 .اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ك٢ األع٘ج٤خ

 ُِٔغِغالد أُظش١ اُغبٓؼ٢ اُشجبة رؼشع ًضبكخ ػ٠ِ اُزؼشف 

 .اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ك٢ األع٘ج٤خ

 ُِٔغِغالد أُظش١ اُغبٓؼ٢ اُشجبة رؼشع دٝاكغ ػ٠ِ اُزؼشف 

 .اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ك٢ األع٘ج٤خ

 :انذساسح فشٔض

 ُِو٘ٞاد اُزؼشع ؽغْ ث٤ٖ اؽظبئ٤خ دالُخ راد ػالهخ رٞعذ (1

 .أُظش١ اُغبٓؼ٢ اُشجبة اؿزشاة ٓغزٟٞ ٝ اُلؼبئ٤خ

 ُِو٘ٞاد اُزؼشع ًضبكخ ث٤ٖ اؽظبئ٤خ دالُخ راد اسرجبؽ ػالهخ رٞعذ (3

 .أُظش١ اُغبٓؼ٢ اُشجبة ُذٟ االؿزشاة ٝٓغزٟٞ اُلؼبئ٤خ
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 ُِٔغِغالد رؼشػْٜ اٗٔبؽ ثبخزالف االؿزشاة ٓغزٟٞ ٣خزِق (3

 .اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ك٢ األع٘ج٤خ،

 أُظش١ اُغبٓؼ٢ اُشجبة ُذٟ االؿزشاة ٓغزٟٞ ٣خزِق ال (8

 .)اٗبس /رًٞس( اُ٘ٞع ثبخزالف

 ثبخزالف أُظش١ اُغبٓؼ٢ اُشجبة ُذٟ االؿزشاة ٓغزٟٞ ٣خزِق (1

 )ػ٤ِٔخ /ٗظش٣خ( ا٤ٌُِخ ٗٞع

 :الدراسة نوع

 اُؼالهخ ػ٠ِ اُزؼشف ا٠ُ رغؼ٠ ٝاُز٢ اُٞطل٤خ ساعبد اُذ ا٠ُ اُذساعخ ٛزٙ ر٘ز٢ٔ

 االع٘ج٤خ ٝاُخبطخ ُِٔغِغالد اُؾ٤ٌٓٞخ اُغبٓؼبد شجبة ٖٓ ػ٤٘خ رؼشع ًضبكخ ث٤ٖ

 .ُذ٣ْٜ االؿزشاة ٓغزٟٞ ٝاسرلبع اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ك٢ أُوذٓخ

 :انذساسح يُٓج

 ػ٠ِ ُِؾظٍٞ ٓ٘ظٔبً  ػ٤ِٔبً  عٜذاً " ٣ؼزجش اُز١ أُغؼ ٜٓ٘ظ اُجبؽضخ اعزخذٓذ

 ٝهذ ،"ٓٞػٞع اُجؾش اُظٞاٛش ٓغٔٞػخ أٝ اُظبٛشح ػٖ ٝأٝطبف ٝٓؼِٞٓبد ث٤بٗبد

 ك٢ األع٘ج٤خ أُغِغالد ثٚ رغْٜ اُز١ اُذٝس ٓذٟ ُزؾذ٣ذ أُٜ٘ظ ٛزا اُجبؽضخ اعزخذٓذ

 .اُشجبة اؿزشاة ك٢ اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد

 :الدراسة متػريات

 ػ٠ِ ٝاُٞع٤طخ أُغزوِخ أُزـ٤شاد ٖٓ ػذد رؤص٤ش اخزجبس ا٠ُ اُذساعخ ٛزٙ رغؼ٠

 ُِٔغِغالد ٓشبٛذرْٜ خالٍ ٖٓ أُظش١ اُغبٓؼ٢ اُشجبة ُذٟ االؿزشاة ٓغزٟٞ

 :ربثؼخ ًٔزـ٤شاد اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ك٢ األع٘ج٤خ

 األع٘ج٤خ أُغِغالد ٓشبٛذح ًضبكخ( أُشبٛذح ؽغْ ك٢ رزٔضَ :انًسرمهح انًرغٛشاخ

 ٓ٘خلغ. ٓزٞعؾ، ػب٢ُ، ا٠ُ ٝر٘وغْ )اُلؼبئ٤خ اُو٘ٞاد ك٢
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 أُؼٕٔٞ ٝاهؼ٤خ ادساى ٝٓذٟ أُشبٛذح، دٝاكغ ك٢ رزٔضَ :انٕسٛطح انًرغٛشاخ

 .)ٗظش٣خ ،ػ٤ِٔخ( ا٤ٌُِخ ٗٞع ،)س٣ق ؽؼش،( ٝاُج٤ئخ أُجؾٞس، ٗٞع اُ٘شطخ، أُشبٛذح

 ػغض، اعزٔبػ٤خ، ػضُخ( :ٝرشَٔ االؿزشاة أثؼبد ك٢ ٝرزٔضَ  : انراتؼح انًرغٛشاخ

 .)اُالٓؼ٤بس٣خ اُالٓؼ٠٘، اُزاد، ػٖ اؿزشاة

 :الدراسة عينة

( ٝ هٞآٜب 31 – 14رٔضِذ ػ٤٘خ اُذساعخ ك٢ ػ٤٘خ ثشش٣خ ٖٓ اُشجبة اُغبٓؼ٢ )

 ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٓجؾٞس ٖٓ ؽالة ٝ ؽبُجبد عبٓؼز٢ ًلش اُش٤خ ٝ اُذُزب ُِؼِّٞ 866

  .أُ٘ظٞسح

 :اُزب٤ُخ ُألعجبة اُجغ٤طخ اُؼشٞائ٤خ ثبُطش٣وخ اخز٤بسٛب رْ

 ألٕ ٝرُي اُجغ٤طخ اُؼشٞائ٤خ اُؼ٤٘خ اخز٤بس اعشاءاد عُٜٞخ 

 اُغبٓؼبد ٝٛٞ ا٢ٌُِ أُغزٔغ ػ٠ِ اُذساعخ رطج٤ن ٖٓ رٌٜٔ٘ب ال اُجبؽضخ آٌب٤ٗبد

 .اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُخبطخ أُظش٣خ

  آٌب٤ٗخ روغ٤ْ االؽبس ا٢ٌُِ ُِٔغزٔغ ا٠ُ اؽبساد كشػ٤خ ٓزغبٗغخ

 ًَ ٜٓ٘ب ٓغٔٞػخ أٝ ؽجوخ ٓؼشٝكخ اُؾغْ ٝ ٣زْ االخز٤بس ػ٠ِ أعبعٜب .٣ٔضَ 

 اُذساعخ: ك٢ أُغزخذٓخ اإلؽظبئ٤خ األعب٤ُت

 أٌُج٤ٞرش خالٍ ٖٓ اُذساعخ ٛزٙ ُج٤بٗبد اإلؽظبئ٢ اُزؾ٤َِ ثبعشاء اُجبؽضخ هبٓذ

 SPSS for windows Statistical package for Social ثشٗبٓظ ثبعزخذاّ ٝرُي

Science Statistical package for Social Science  ٝأُؼشٝف ،(SPSS) 

 اإلعزٔبػ٤خ. ُِؼِّٞ اإلؽظبئ٤خ ُِؼِّٞ اإلؽظبئ٤خ اُجشآظ ثؾضٓخ اخزظبساً 

 :اُزب٤ُخ اإلؽظبئ٤خ االخزجبساد اعزخذاّ رْ ٝهذ

 أُئ٣ٞخ ٝاُ٘غت اُجغ٤طخ اُزٌشاساد. 
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 أُؼ٤بس٣خ ٝاالٗؾشاكبد اُؾغبث٤خ أُزٞعطبد. 

 اُؾغبث٤خ أُزٞعطبد ث٤ٖ اإلؽظبئ٤خ اُلشٝم ُذساعخ One Way 

Analysis of Variance (ANOVA) َاُٞاؽذ  اُجؼذ رٝ اُزجب٣ٖ رؾ٤ِ

 .اُذساعخ ٓزـ٤شاد أؽذ ك٢ ُِٔغٞػبد

 ث٤ٖ اُزجب٣ٖ ٓظذس ُٔؼشكخ L.S.D )) ة ٝأُؼشٝف Least 

Significance Difference ٓؼ١ٞ٘ اهَ ثطش٣وخ Post Hoc Tests 0. 

 ث٤ٜ٘ب كشم ٝعٞد ػ٠ِ رجب٣ٖ رؾ٤َِ ٣ئًذ اُز٢ اُجؼذ٣خ أُغٔٞػبد ساداالخزجب

 :ٗزبئظ اُذساعخ 

 داُخ ٓزٞعطخ ا٣غبث٤خ ؽشد٣خ ػالهخ ٝعٞد اُلشٝع ٗزبئظ ٖٓ رج٤ٖ (1

 أُظش١، اُغبٓؼ٢ اُشجبة اؿزشاة ٝث٤ٖ اُلؼبئ٤خ ُِو٘ٞاد اُزؼشع ؽغْ ث٤ٖ

 ٓغزٟٞ ػ٘ذ داُخ ٢ٛٝ 6.66 ) <س < (  6.36االسرجبؽ    ه٤ْ ٓؼبَٓ ًبٗذ ؽ٤ش

6.61 

 اُزؼشع ًضبكخ ث٤ٖ داُخ ٓزٞعطخ ؽشد٣خ ػالهخ ٝعٞد اُ٘زبئظ اصجذ (3

 ٓؼبَٓ ه٤ْ ًبٗذ ؽ٤ش أُظش١، اُغبٓؼ٢ اُشجبة اؿزشاة ٝث٤ٖ اُلؼبئ٤خ ُِو٘ٞاد

 االسرجبؽ 

 . 6.61 ٓغزٟٞ ػ٘ذ داُخ ٢ٛٝ 6.66 ) <س < (  6.36 (3

 ث٤ٖ اؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم ثٞعٞد اُلشع طؾخ اُ٘زبئظ اصجزذ (8

 اُزؼشع اٗٔبؽ ثبخزالف االؿزشاة ٓغزٟٞ ك٢ اُؼ٤٘خ أكشاد دسعبد ٓزٞعطبد

 .6.661 ٓغزٟٞ ػ٘ذ داُخ )ف( ه٤ٔخ ًبٗذ ؽ٤ش األع٘ج٤خ، ُٔشبٛذح أُغِغالد

 ث٤ٖ اؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم ٝعٞد ػذّ اُذساعخ ٗزبئظ أٝػؾذ (1

 ًبٗذ ؽ٤ش اُغبٓؼ٢، اُشجبة ُذٟ االؿزشاة ك٢ ٝاإلٗبس اُزًٞس دسعبد ٓزٞعط٢

 6.61 اُزاد ػٖ االؿزشاة ثؼذ ػذا ك٤ٔب ، 6.61 ٓغزٟٞ ػ٘ذ داُخ ؿ٤ش )ه٤ْ )د

 .اإلٗبس ُظبُؼ 6.661 ٓغزٟٞ ػ٘ذ دالُخ راد كشٝم ٛ٘بى ًبٗذ
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 دسعبد ٓزٞعط٢ ث٤ٖ اؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم ٝعٞد اُ٘زبئظ اًذد (6

 ُذٟ االؿزشاة ك٢ ثبُٔذ٣٘خ أُو٤ٔ٤ٖ اُؼ٤٘خ ٝأكشاد ثبُش٣ق أُو٤ٔ٤ٖ اُؼ٤٘خ أكشاد

 )د( ه٤ٔخ ًبٗذ ؽ٤ش اُزاد، ػٖ االؿزشاة ٝك٢ ٤ًِخ ًذسعخ اُشجبة اُغبٓؼ٢

 ػ٘ذ اُؼغض ٝك٢ ثبُٔذ٣٘خ، اُؼ٤٘خ أكشاد ُظبُؼ ، 6.661 ٓغزٟٞ ػ٘ذ داُخ ؿ٤ش

 6.61 ٓغزٟٞ ػ٘ذ اُالٓؼ٠٘ ٝك٢ ثبُٔذ٣٘خ، اُؼ٤٘خ أكشاد ُظبُؼ6.61ٓغزٟٞ 

 ٝك٢ االعزٔبػ٤خ اُؼضُخ ك٢ ث٤ْٜ٘ كشٝم رٞعذ ال ث٤٘ٔب ثبُٔذ٣٘خ، اُؼ٤٘خ أكشاد ُظبُؼ

 اُالٓؼ٤بس٣خ .

 انذساساخ االجُثٛح :

 ( (Pietila1970انذساسح انخايسح : دساسح 

 ػُٕاٌ انذساسح :االغرشاب ٔ اسرخذاو ٔسائم االػالو

Alienation and the Use of the Mass Medi (Finland 

: ٛذكذ ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ كؾض اُؼالهخ ث٤ٖ االؿزشاة ٝ  ْذف انذساسح

االعزٜالى االػال٢ٓ ٝ رُي ُلؾض اُلشػ٤خ اُوبئِخ ثؤٕ االؿزشاة ٣شرجؾ ثؼالهخ 

ٓزجبدُخ ٓغ اعزٜالى االػالّ اُزشك٢ٜ٤ رٝ ٓؾزٟٞ اُٜشٝة ، ُٔؼشكخ ك٤ٔب ارا ًبٗذ 

 طؾ٤ؾخ أّ ال .

ًبٕ االكشاد االًضش اػزضاال ْٛ ًٔب عؼذ ٛزٙ اُذساعخ ا٣ؼب ا٠ُ ٓؼشكخ ك٤ٔب ارا 

اًضش اؽزٔبال العزخذاّ ٝعبئَ االػالّ ألؿشاع اُزشك٤ٚ ٝ أهَ اعزؼٔبال ُٜب ألؿشاع 

 اػال٤ٓخ.

:ًبٗذ ػ٤٘خ اُذساعخ ٓئُلخ ٖٓ ٓغٔٞع أدث٤بد اُجؾش ،ال ع٤ٔب  ػُٛح انذساسح

 اُذساعبد اُغبثوخ أُزؼِوخ ك٢ ٛزا أُغبٍ ٤ُزْ رؾ٤ِِٜب ك٢ ٛزٙ اُذساعخ .

: اشبسد ٗزبئظ اُذساعخ ا٠ُ إ أُوب٤٣ظ اُز٢ اعزخذٓذ ُو٤بط  رائج انذساسحَ

 االؿزشاة ًبٗذ ؿ٤ش ٓشرجطخ ث٤ٌٔخ ٝعبئَ االػالّ أُغزخذٓخ .
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ًٔب اظٜشد اُذساعخ ػذّ ٝعٞد ػالهخ ٓزجبدُخ ث٤ٖ االؿزشاة ٝ ٗٞع أُٞاد 

اُ٘زبئظ ا٣ؼب إ االكشاد االػال٤ٓخ أُزجؼخ ك٢ اُظؾق ٝ االراػخ أٝ اُزِلبص ،ٝ أظٜشد 

أُ٘ؼضُٕٞ ًبٗٞا اًضش ٤ٓال العزخذاّ ٝعبئَ االػالّ ألعجبة ؿ٤ش ٓجبششح ،ك٢ ؽ٤ٖ 

 ًبٕ االكشاد ؿ٤ش أُ٘ؼض٤ُٖ أًضش ٤ٓال العزخذآٜب ألؿشاع اػال٤ٓخ .

ٝ ثبُ٘ز٤غخ خِظذ ٛزٙ اُذساعخ ،أٗٚ ٣غت رلغ٤ش االؿزشاة ٤ُظ ًؾبُخ صبثزخ 

 دائٔخ ،ثَ ًؼ٤ِٔخ.

 فٙ ايشٚكا :  (Johnson2005)دساسح 

ػُٕاٌ انذساسح : اغرشاب انطالب ٔ انرحصٛم انذساسٙ ٔ اسرخذاو 

 انركُٕنٕجٛا ػثش انشثكح 

Student Alienation Academie Achievement and Wab CT Use 

–America- 

: ٛذكذ ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ كْٜ اُؼالهبد ث٤ٖ االؿزشاة ُذٟ  ْذف انذساسح

 ؽالة اُغبٓؼخ ، ٝ اُزؾظ٤َ اُذساع٢ ،ٝ اعزخذاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب االرظبٍ ػجشاُشجٌخ .

( ؽبُجب ٝ ؽبُجخ ٖٓ اُطالة 13: ًبٗذ ػ٤٘خ اُذساعخ ٓئُلخ ٖٓ ) ػُٛح انذساسح

-14ؽذ اػٔبسْٛ ث٤ٖ اُغبٓؼ٤٤ٖ أُغغ٤ِٖ ك٢ ٓوشس ػِْ اُ٘لظ اُزشث١ٞ ٝ اُز٣ٖ رشاٝ

 ع٘خ . 13

 : اعزخذٓذ اُذساعخ االدٝاد اُزب٤ُخ : أدٔاخ انذساسح

ٓو٤بط رظ٤٘ق اُزوش٣ش اُزار٢،ٓو٤بط رٌُ٘ٞٞع٤ب االرظبٍ ػجش اُشجٌخ ،اخزجبس 

 ُو٤بط اُزؾظ٤َ اُذساع٢ ُذٟ اُطالة .
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: اشبسد ٗزبئظ اُذساعخ ا٠ُ إ اؿزشاة االهشإ ًبٕ ٓشرجطب  َرائج انذساسح

زخذاّ أُزضا٣ذ ُزٌُ٘ٞٞع٤ب االرظبٍ ػجش اُشجٌخ ،ا١ ًِٔب اصداد اعزخذاّ اُطالة ثبالع

 ُزٌُ٘ٞٞع٤ب  االرظبٍ ػجش اُشجٌخ ،اصداد اؿزشاة االهشإ ُذ٣ْٜ .

ًٔب اظٜشد اُذساعخ إ االؿزشاة اُزؼ٢ٔ٤ِ ًبٕ ٓشرجطب ثبالعزخذاّ أُ٘خلغ 

هخ ػٌغ٤خ ث٤ٖ االؿزشاة ُزٌُ٘ٞٞع٤ب االرظبٍ ػجش اُشجٌخ ، ك٢ ؽ٤ٖ ًبٗذ ٛ٘بى ػال

 اُزؼ٢ٔ٤ِ ٝ اُزؾظ٤َ اُذساع٢.

ًٔب دُذ اُ٘زبئظ ػ٠ِ هذسح اُزؾظ٤َ اُذساع٢ ػ٠ِ اُز٘جئ ثبعزخذاّ اُطبُت 

ُزٌُ٘ٞٞع٤ب االرظبٍ ، ًبٗذ أًجش ثشٌَ ػبّ ٖٓ هذسح االرظبٍ ػ٠ِ اُز٘جئ ثبُزؾظ٤َ 

 اُذساع٢ ُِطبُت .

الة ُزٌُ٘ٞٞع٤ب االرظبٍ ًٔب أشبسد اُذساعخ أٗٚ ًِٔب اٗخلغ اعزخذاّ اُط

 ػجش اُشجٌخ ، اٗخلغ رؾظ٤ِْٜ اُذساع٢.

 انؼاللح تٍٛ دساسح انثاحثح ٔ انذساساخ انساتمح:

ٝ رز٘بٍٝ أٝعٚ االرلبم ث٤ٖ دساعخ اُجبؽضخ ٝ رِي اُذساعبد ٖٓ عٜخ، ٝأٝعٚ  

 االخزالف ث٤ٜ٘ب ٖٓ ؽ٤ش اُٜذف ٝ أُغبٍ ٖٓ عٜخ أخشٟ ٝ رُي ًٔب ٢ِ٣:

 دساسح انثاحثح ٔ انذساساخ انساتمح:أٔجّ االذفاق تٍٛ 

ذرًثم أٔجّ االذفاق تٍٛ دساسح انثاحثح ٔ ْزِ انذساساخ فٙ ػذج جٕاَة     

 أًْٓا:

  رزلن دساعز٘ب ٓغ اُذساعخ األ٠ُٝ أل٣ٖٔ ٓ٘ظٞس ٗذا ك٢ اُجؾش ك٢

ٓزـ٤ش االؿزشاة ، ٝأ٣ؼب ك٢ دساعخ اُؼالهخ ث٤ٖ اُزؼشع ُِجشآظ ٝ االؿزشاة 

عضء ْٜٓ ٖٓ دساعز٘ب ك٘ؾٖ أ٣ؼب ٗجؾش ك٢ االؿزشاة اُضوبك٢ ٝ ػ٘ذ اُشجبة  ٝٛٞ 

 اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ٝاُز٢ ٣ؼزجش اُزؼشع ُِجشآظ اُزِلض٤ٗٞ٣خ أؽذ أثؼبدٛب.
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  ٞٛ ٝ ًٔب رزلن دساعز٘ب ٓغ دساعخ ػجذ هللا ثٞعالٍ ك٢ ٛذف اُذساعخ

 جبة.ٓؼشكخ ٓذٟ ربص٤ش اُجشآظ اُزِلض٤ٗٞ٣خ ػ٠ِ اُو٤ْ االعزٔبػ٤خ ٝ اُضوبك٤خ ُِش

  ٝ ٓؼشكخ أٗٔبؽ ٝػبداد ٓشبٛذح اُشجبة ُِجشآظ اُزِلض٤ٗٞ٣خ

 رلؼ٤الرْٜ ُجشآظ رِلض٤ٗٞ٣خ ٓؼ٤٘خ.

  ٓؾٔذ ؽغٖ اُخضاػ٢ رزلن ٓغ دساعز٘ب ك٢ أُزـ٤ش اُضب٢ٗ أٓب دساعخ

االؿزشاة اُضوبك٢ ٝ أُغبٍ اُجشش١ اُطِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ ٝ أُٜ٘ظ ؽ٤ش اعزخذّ 

 أُٜ٘ظ اُٞطل٢ 

 ٛزٙ ثؼخ إل٣ٔبٕ اُشجَ كززلن ٓغ دساعز٘ب ك٢ ر٘ز٢ٔأٓب اُذساعخ اُغب 

 ًضبكخ ث٤ٖ اُؼالهخ ػ٠ِ اُزؼشف ا٠ُ رغؼ٠ ٝاُز٢ اُٞطل٤خ ساعبد اُذ ا٠ُ اُذساعخ

 اُغبٓؼبد. شجبة ٖٓ ػ٤٘خ رؼشع

 14ػ٤٘خ اُذساعخ ك٢ ػ٤٘خ ثشش٣خ ٖٓ اُشجبة اُغبٓؼ٢ ) رٔضِذ – 

ٓجؾٞس ٖٓ ؽالة ٝ ؽبُجبد عبٓؼز٢ ًلش اُش٤خ ٝ اُذُزب  866( ٝ هٞآٜب 31

 .أُ٘ظٞسح ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ُِؼِّٞ

  

 ُكززلن ٓغ دساعز٘ب ك٢ اُٜذف اُشئ٤ظ ٝٛٞ كؾض  زبعؼخأٓب اُذساعخ ا

 اُؼالهخ ث٤ٖ االؿزشاة ٝ ٝعبئَ االػالّ .

 ساعخ األع٘ج٤خ اُضب٤ٗخ ٝ اُز٢ أعش٣ذ  ك٢ أٓش٣ٌب كززلن ٓغ أٓب اُذ

 دساعز٘ب ك٢ ػ٤٘خ اُذساعخ ٖٓ اُطِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ .

   ْـ اُزش٤ًض ػ٠ِ اُطِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ ًٔغزٔغ ُِذساعخ ك٢ ٓؼظ

 اُذساعبد اُغبثوخ ٣ٝؼٞد رُي ُٔب ُٜزٙ اُلئخ ٖٓ أ٤ٔٛخ ك٢ أُغزٔغ اُؾذ٣ش .

  ّـ ًٔب ارلوذ ٓؼظْ اُذساعبد اُغبثوخ  ٓغ دساعز٘ب ك٢ اعزخذا

 اإلعزجبٗخ ًؤداح ُغٔغ اُج٤بٗبد ا٤ُٔذا٤ٗخ.

 أٔجّ االخرالف تٍٛ دساسح انثاحثح ٔ انذساساخ انساتمح: 
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 ٣ٌٖٔ رٞػ٤ؼ عٞاٗت االخزالف ٖٓ ؽ٤ش أُٜ٘ظ ٝ أُغبٍ ًٔب ٢ِ٣:    

 يٍ حٛث انًجال ٔ انًُٓج  ٔ انؼُٛح:

شِٔذ اُذساعبد األ٠ُٝ ٝ اُضب٤ٗخ ٝ اُخبٓغخ ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ػذدا ٖٓ أُغبالد    

:٢ٛ 

  اُذساعخ ثغبٓؼبد ٓظش،اُذساعخ ثغبٓؼخ اُغضائش، األ٠ُٝ دساعخ ٝ

دساعخ  اُضبُضخ اُغؼٞد٣خ  أٓب اُذساعخ اُشاثؼخ كٔغبُٜب االسدٕ أٓب اُذساعبد األع٘ج٤خ 

 أخشٟ ك٢ ك٢ كِ٘ذا ٝ االخشٟ ك٢ أٓش٣ٌب .

 . أٓب ٓغبٍ دساعخ اُجبؽضخ كٜٞ: عبٓؼخ ٓؾٔذ خ٤ؼش ثغٌشح 

  ؽ٤ش أُٜ٘ظ: ؽ٤ش اػزٔذ طبؽت اُذساعخ اُضب٤ٗخ ٜٓ٘ظ اُغجج٢ ٖٓ

 أُوبسٕ  ٝاُذساعخ اُضب٤ٗخ ٝ اُخبٓغخ ٜٓ٘ظ رؾ٤َِ أُؼٕٔٞ .

  اخزِلذ دساعز٘ب ػٖ اُذساعخ اُغبدعخ ٝ اُغبثؼخ ك٢ اُؼ٤٘خ ؽ٤ش

 .خ اُؼ٤٘خ اُؾظظ٤خاخزبسد اُذساعخ اُضب٤ٗخ ٝ اُغبدع

 اُذساعخ ػ٤٘خ اخزِلذ دساعز٘ب ػٖ دساعخ ػجذ هللا اُشب٣غ ك٢ اشزِٔذ 

 اخز٤بس رْ ٝهذ .ثبٗزظبّ االعزشاؽبد ػ٠ِ ٣زشددٕٝ ٖٓٔ شبثب )  384) ػ٠ِ

 ٝشٔبٍ شش اُٞاهؼخ االعزشاؽبد ث٤ٖ ٖٓ أُ٘زظٔخ اُؼ٤٘خ ؽش٣ن ػٖ االعزشاؽبد

 أُؾبكظخ

 ػٌظ دساعز٘ب اُز٢ رج٘ذ  ثبُؼ٤٘خ، االعزٔبػ٢ أُغؼ ػ٠ِ ٓؼزٔذا

 أُٜ٘ظ اُٞطل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ.

  رخزِق ػٖ  اداح عٔغ أُؼِٞٓبد ُِذساعخ اُضبُضخ ٢ٛ اعزٔبسح ٓوبثِخ

 اداح ثؾض٘ب اُز٢ رٔضِذ ك٢ االعزٔبسح اُؼبد٣خ.

 ُي رخزِق دساعز٘ب ػ٠ِ دساعخ اُخضاػ٢ ك٢ أٗٚ اػزٔذ اُؼ٤٘خًز 

 .اُوظذ٣خ اُطجو٤خ

  َاُجبؽضخ ؽ٤ش اعزخذٓذػٖ دساعز٘ب ًٔب  رخزِق دساعخ ا٣ٔبٕ اُشج 

 ٝٓؼِٞٓبد ث٤بٗبد ػ٠ِ ُِؾظٍٞ ٓ٘ظٔبً  ػ٤ِٔبً  عٜذاً " ٣ؼزجش اُز١ أُغؼ ٜٓ٘ظ
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ػ٤٘خ ًٔب رٔضِذ  ،"ٓٞػٞع اُجؾش اُظٞاٛش ٓغٔٞػخ أٝ اُظبٛشح ػٖ ٝأٝطبف

 . اُجغ٤طخ اُؼشٞائ٤خ ثبُطش٣وخ اخز٤بسٛب اُذساعخ ك٢ ػ٤٘خ رْ

  ًٕٔب رخزِق ٛزٙ اُذساعخ ػٖ اُذساعبد اُخٔظ اُغبثوخ ٖٓ ؽ٤ش أ

االعزج٤بٕ ػ٠ِ اكشد اُؼ٤٘خ ػٖ ؽشم عضء ًج٤ش ٖٓ اعزٔبسح  اُجبؽضخ هبٓذ ثزٞص٣غ 

ػٌظ اُذساعبد اُغبثوخ  اُزٞاطَ االعزٔبػ٢ ًٔب عغذرٜب ػ٤٘خ ًشح اُضِظ شجٌخ 

بء أُؾبػشاد )ٓضَ دساعخ اُز٢ رْ اُزٞطَ ألكشاد اُؼ٤٘خ داخَ اُغبٓؼخ ٝ أص٘بء اُو

 ػجذ اُشؽٔبٕ ػض١(.

ٝػ٤ِٚ كوذ اعزلذٗب ٖٓ ٛزٙ اُذساعبد ك٢ ر٣ٌٖٞ أسػ٤خ ٓزٌبِٓخ ُلْٜ أػٔن ُٔشٌِخ 

 دساعز٘ب.

 سادسا: انًماستح انًُٓجٛح ٔ انُظشٚح نهذساسح:

ٓٞػٞع اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ٝ ػالهزٜب ثبالؿزشاة اُضوبك٢ ُذٟ اُطِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ ٣غٔغ 

ٔزـ٤شاد اُخبطخ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ٝ االؿزشاة اُضوبك٢ ،ٝ االْٛ ٖٓ رُي ٓؼشكخ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُ

 ؽج٤ؼخ  اُؼالهبد ث٤ٖ ٓزـ٤ش١ اُذساعخ ،ٖٝٓ صْ كْٜ ٝ رلغ٤ش ٝ رؾذ٣ذ أثؼبدٛب أُخزِلخ. 

ٖٓ أعَ دساعخ ٛزا أُٞػٞع ٖٓ ٓخزِق عٞاٗجٚ أُزؼذدح ال ثذ ٖٓ االعزؼبٗخ 

ٓٞػٞع اُذساعخ ثٔب ٣زٞكش ػ٤ِٚ أُذخَ  ثٔذخَ ٜٓ٘غ٢ أٝ ٓوبسثخ ٜٓ٘غ٤خ، رضش١

 أُٜ٘غ٢ أُ٘بعت .

ٝ أُذخَ أُٜ٘غ٢ : ٛٞ ؽش٣وخ ُزظٞس كٌش١ ،ك٢ٜ ال رٔضَ ؽش٣وخ ٜٓ٘غ٤خ اٝ 

رو٤٘خ ٓٞػٞػ٤خ ٓؾذدح ،ٌُٜ٘ب اعزخذآبد ٓؼ٤بس٣خ ٓغبػذح ٖٓ اعَ دساعخ ٓزـ٤شاد 

أٗٚ ٣غزخذّ خبطخ ٓشئ٤خ ًزٞػ٤ؼ خظبئض ؽبُخ ٓب ،أٝ ُزٞػ٤ؼ عزٝسٛب اُشئ٤غ٤خ ، ًٔب 

 ك٢ أُٞاػ٤غ أُزشؼجخ أٝ ُِزٞطَ ا٠ُ ٗزبئظ ال ٣ٌٖٔ رٞهؼٜب.

ًٔب ٣ؼشف أُذخَ ًزُي ػ٠ِ اٗٚ ؽش٣وخ ُالهزشاة ٖٓ اُظبٛشح أُؼ٤٘خ، ثؼذ 

اًزشبكٜب ٝ رؾذ٣ذٛب ٝ رُي ثٜذف رلغ٤شٛب ٝ ثبالعز٘بد ا٠ُ ػبَٓ اٝ ٓزـ٤ش ًبٕ هذ رْ رؾذ٣ذ 
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ِٕٞ اُظبٛشح ثِٕٞ اُؼبَٓ أٝ أُزـ٤ش أُؼ٢٘ اُز١ دٝسٙ ، ٝ ٛزٙ أُذاخَ رؾبٍٝ إٔ ر

٣زٞاكن ٓغ سؿجبد ٝ ٤ٓٞالد اُجبؽش
1
 . 

 يذخم انرفاػهٛح انشيزٚح:

رؼزجش اُزلبػ٤ِخ اُشٓض٣خ ٖٓ أهذّ اُ٘ظش٣بد اُغٞع٤ُٞٞع٤خ اُز٢ رؼ٠٘ ثذساعخ اُلؼَ 

ٓزج٤٘خ ٓذخال ٝ اُزلبػَ االعزٔبػ٢ ،ٝ ػ٤ِٚ كبٕ ُٜزٙ اُذساعخ أعجبثٜب أُٞػٞػ٤خ ُزغزوش 

رلبػ٤ِب سٓض٣ب روبسة ٖٓ خالُٚ ث٤ٖ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ٝ ػالهزٜب ثبالؿزشاة اُضوبك٢ ،ُزوق 

اُذساعخ ػ٠ِ ا٤ٌُل٤خ اُز٢ ٣ؼبد ك٤ٜب رشٌَ ٝ ط٤بؿخ صوبكخ ٛئالء عشاء رؤص٤شاد ٛزٙ اُج٠٘ 

 اُزٌ٘ٞ صوبك٤خ ًٔئعغبد رلبػ٤ِخ ؿ٤ش سع٤ٔخ ،رزْ ك٤ٜب ر٘شئخ ٖٓ ٣ؾزٌٕٞ ثٜب ،ٖٝٓ ٛزا

اُغ٤بم اُز٤ٜٔذ١ رزطشم اُذساعخ ُِزؼش٣ق ثٜزا اُز٤بس اُ٘ظش١ اُغٞع٤ُٞٞع٢ أُ٘ذسط 

ػٖٔ اُ٘ظش٣بد اُغٞع٤ُٞٞع٤خ أُئطِخ ػ٤ِٔب ٝ أُ٘زششح ك٢ اُؾوٍٞ أُؼشك٤خ 

 اُغٞع٤ُٞٞع٤خ أُخزِلخ.

كبُزلبػ٤ِخ اُشٓض٣خ ؽغت اُجبؽش اُغٞع٤ُٞٞع٢ أٗز٢ٗٞ ع٤ذٗض رؼزجش ٓ٘ؾ٠ ٗظش١ 

ع ؽٞسٙ ػبُْ االعزٔبع عٞسط ٛشثشد ٤ٓذ ،٢ُٞ٣ اٛزٔبٓب ًج٤شا ُِـخ ٝ ك٢ ػِْ االعزٔب

اُشٓٞص ثبػزجبسٛٔب ػ٘بطش اعبع٤خ ٜٓٔخ ك٢ ٓغَٔ اُزلبػَ اُجشش١
2
 . 

ك٢ٜ ارٕ ٗظش٣خ عٞع٤ُٞٞع٤خ رطٞسد ك٢ هغْ ػِْ االعزٔبع ثغبٓؼخ ش٤ٌبؿٞ ك٢ 

٤ش اػزٔذد اُوشٕ أُبػ٢،ٖٓ ث٤ٖ سٝادٛب أُئعغ٤ٖ سٝثشد ثبسى ٝ ٤ُٝبّ رٞٓبط ،ؽ

اُ٘ظش٣خ ػ٠ِ أُذسعخ اُلِغل٤خ اُ٘لؼ٤خ االٓش٤ٌ٣خ اُخبُظخ ،ٝ ػ٠ِ اُزلغ٤ش االعزٔبػ٢ 

ُال٣ٌُٞٞع٤ب اُز٢ رذسط اُؼالهخ ث٤ٖ اٌُبئٖ ٝ اُطج٤ؼخ ،ٝ ا٣ؼب ػ٠ِ ٓ٘بٛظ اُذساعخ اُؾو٤ِخ 

اُز٢ ؽٞسٛب االٗضشٝثُٞٞع٤ٕٞ اُشبئؼخ ُذٟ ػِٔبء االعزٔبع ثٜٔ٘ظ أُالؽظخ ثبُٔشبسًخ ٝ 

                                                           
1
 .31،ص 0220عبد المعطً محمد غسان و اخرٌن :التصورات المنهجٌة و عملٌة البحث العلمً ،االردن :دار وائل للنشر و التوزٌع ،  

2
 .521انتونً جٌدنز و كارٌن بٌردسال :ص.  
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ٓئعغٜب أُ٘ظش اُشئ٤ظ عٞسط ٛشثشد ٤ٓذ ٖٓ خالٍ ػِٔٚ أُٞعّٞ :اُؼوَ ٝ اُزاد ٝ 

1938أُغزٔغ اُظبدس ك٢ 
1
. 

كٖٔ خالٍ ٛزا اُغ٤بم اُز١ أٝسدٙ اُجبؽش ا٣بٕ ًش٣ت، كبٕ اُزلبػ٤ِخ اُشٓض٣خ ك٢ 

اعز٘بدٛب ػ٠ِ اُزلغ٤ش االعزٔبػ٢ ُال٣ٌُٞٞع٤ب ،ُزذسط ثذٝسٛب اُزلبػَ اُغبس١ ث٤ٖ اٌُبئٖ 

ٝ اُج٤ئخ كبٌُبئٖ اُز١ روظذٙ اُذساعخ ك٢ ٛزا االؽبس ٛٞ اُطبُت اُغبٓؼ٢ أُغزخذّ ُجؼذ١ 

اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ًج٠٘ اعزٔبػ٤خ رغش١ ػجش شبشبرٜب اعزخذآبد ٝ ػ٤ِٔبد رلبػ٤ِخ ث٤ٖ 

أُغزخذّ ٝ اُٞع٤ؾ اُزٌ٘ٞ صوبك٢ ،أٓب اُج٤ئخ اُز٢ روظذٛب اُذساعخ ك٢ٜ ًَ اُغ٤بهبد اُؼبٓخ 

ُٔغزخذّ ثٞعٚ ػبّ ،ٝػ٠ِ اُٞعٚ اُخبص اُج٤ئخ االكزشاػ٤خ اُزلبػ٤ِخ اُز٢ أُؾ٤طخ ثب

رغش١ خالُٜب اُؼ٤ِٔبد اُزلبػ٤ِخ اُشٓض٣خ ث٤ٖ ٛزٙ اُٞعبئؾ ٝ ٓٔبسع٤ٜب ،كزِي االعٞاء 

اُؾ٤ٔٔخ االكزشاػ٤خ رغبْٛ ك٢ اٗزوبٍ أُؼب٤ٖٓ اُضوبك٤خ ُٜزٙ أُئعغبد اُـ٤ش سع٤ٔخ اُز٢ 

أُٔبسع٤ٖ ،ٝ اُز٢ ال ٓؾبُخ ُٜب رؤص٤شاد ٓخزِلخ ك٢ ط٤بؿخ  رؼخ سعبئِٜب ُِٔغزخذ٤ٖٓ ٝ

 ٝ ر٣ٌٖٞ صوبكخ ٛئالء أُزؼشػ٤ٖ ُٜب ثبعزٔشاس.

كبُزلبػ٤ِخ اُشٓض٣خ ار رزؾشى ػٖٔ االؽبس أُٞعّٞ :ٗظش٣خ اُزش٤٤ذ االعزٔبػ٢ ٝ 

ك٤ٜب رشٟ اُخجشاد أٌُزغجخ ًٔب رشاٛب ٜٓ٘غ٤خ اُ٘ظبّ االعزٔبػ٢ ،ٝ ػِْ اُغ٤ٔ٤ٞؽ٤وب 

شبسح ،ٝ اُزلبػ٤ِخ اُشٓض٣خ ارا ٗظش٣خ ُذساعخ االكشاد رخزض ثبُلؼَ االعزٔبػ٢ ،ٖٝٓ اال

 أهذّ اُزوب٤ُذ اُ٘ظش٣خ اُوبئٔخ ك٢ ػِْ االعزٔبع أُٜزٔخ ثذساعخ اُزلبػالد االعزٔبػ٤خ .

ٝٓب دآذ اُ٘ظش٣خ اُزلبػ٤ِخ اُشٓض٣خ رزؾشى ػٖٔ اُزش٤٤ذ االعزٔبػ٢ ًبؽبس 

أٌُزغجخ ٗز٤غخ ُِؼ٤ِٔبد االعزٔبػ٤خ ،ٝ ػ٤ِٚ كبٕ اُؼ٤ِٔبد ٗظش١ ُزشٟ ثذٝسٛب اُخجشاد 

االعزٔبػ٤خ اُز٢ روظذٛب اُذساعخ ٢ٛ اُزلبػالد ث٤ٖ أُٔبسع٤ٖ ٝ رِي اُج٠٘ اُز٢ 

٣زؼشػٕٞ ُٔؼب٤ٜٓ٘ب اُضوبك٤خ ،ٝ ٓب ٣ٌزغجٞٗٚ خالُٜب ٖٓ خجشاد رغبْٛ ك٢ اٗج٘بئْٜ ٝ 

٤خ اُزلبػ٤ِخ ك٢ كؼبءاد اكزشاػ٤خ رش٤ٌِْٜ اُضوبك٢ اُ٘برظ ػٖ رِي اُؼ٤ِٔبد االعزٔبػ

 ًٔؾبػٖ ؿ٤ش سع٤ٔخ ُِز٘شئخ اُضوبك٤خ ُٜئالء أُغزخذ٤ٖٓ .

                                                           
1
الم المعرفة ، اٌان كرٌب : النظرٌة االجتماعٌة من بارسونز الى هابرماس ،ترجمة محمد حسٌن غلوم و محمد عصفور، سلسلة ع  
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 أٓب اُ٘ظش٣خ كزوّٞ ػ٠ِ كشػ٤بد صالس :

 ٣زظشف اُجشش ؽ٤بٍ االش٤بء ػ٠ِ اعبط ٓب رؼ٤٘ٚ ُْٜ رِي االش٤بء  .1

 أُؼب٢ٗ ٗزبط ُِزلبػَ االعزٔبػ٢ ك٢ أُغزٔغ االٗغب٢ٗ  .3

رزذاٍٝ خالٍ ػ٤ِٔخ رؤ٣َٝ ٣غزخذٜٓب ًَ أُؼب٢ٗ رؾٞس ٝ رؼذٍ ٝ  .3

كشد ك٢ رؼبٓالرٚ ٓغ االشبساد اُز٢ ٣ٞاعٜٜب
1
 . 

ٝك٢ راد اُغ٤بم رغوؾ اُذساعخ ٛزٙ اُلشػ٤بد ػ٠ِ اُٞاهغ اُز١ رذسعٚ ،كٖٔ 

خالٍ اُلشػ٤خ اال٠ُٝ ،كبٕ أُغزخذ٤ٖٓ ٣زظشكٕٞ ؽ٤بٍ ٓؼب٤ٖٓ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ػ٠ِ 

ز٢ ٣زِوٕٞ سعبئِٜب أص٘بء االرظبٍ اُزلبػ٢ِ أعبط ٓب رؼ٤٘ٚ ُْٜ رِي أُؼب٤ٖٓ اُ

 االكزشاػ٢.

ٖٝٓ خالٍ اُلشػ٤خ اُضب٤ٗخ ،كبٕ أُؼب٢ٗ اُز٢ ر٘زظ عشاء االؽزٌبى ثٜزٙ أُئعغبد 

،اٝ اُج٠٘ اُـ٤ش سع٤ٔخ ٗزبط ُِزلبػَ اُزشك٢ٜ٤ االعزٔبػ٢ ث٤ٖ أُٔبسع٤ٖ ك٢ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ 

 االكزشاػ٤خ.

أُؼب٢ٗ رؾٞس ٝ رؼذٍ ٣ٝزْ رذاُٜٝب خالٍ ػ٤ِٔخ ٖٝٓ خالٍ اُلشػ٤خ اُضبُضخ ،كبٕ 

رؤ٤ِ٣ٝخ ٣غزخذٜٓب ًَ ٓٔبسط ك٢ رؼبٓالرٚ االؽزٌب٤ًخ ٓغ االشبساد ٝ اُشٓٞص اُذال٤ُخ اُز٢ 

٣ٞاعٜٜب ك٢ اُلؼبءاد االكزشاػ٤خ ُزِي االثؼبد )اثؼبد اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ( ًٔئعغبد ر٘شئخ 

ٜب كؼبءاد اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ُٔغزخذ٤ٜٓب ٖٓ اعزٔبػ٤خ صوبك٤خ ؽبِٓخ اُو٤ٔخ كبُؾش٣خ اُز٢ رز٤ؾ

 اُطِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ ،رغؼَ اعزذٓبط االشبساد ٝ اُشٓٞص ٣زْ رذاُٜٝب ثشٌَ رلبػ٢ِ .

ٝك٢ راد اُغ٤بم اُز١ اٝسدٙ اُجبؽش ػ٢ِ ٓؾٔذ سؽٞٓخ ،ٝ إ ًبٕ رظٞسا ع٤به٤ب 

٢ ٝ االرظبٍ ػبٓب ك٢ ًزبثٚ أُٞعّٞ :ػِْ االعزٔبع اال٢ُ ،ٓوبسثخ ك٢ ػِْ االعزٔبع اُؼشث

ػجش اُؾبعٞة ٓج٤٘ب ظٜٞس خظبئض ٓشزشًخ ُٔغزٔؼبد ػ٠ِ اُخؾ ٓشرٌضح ك٢ ؿبُج٤زٜب 
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ػ٠ِ اال٤ٔٛخ اُوظٟٞ ُِزٌُ٘ٞٞع٤ب أُغزخذٓخ ،ٝ ثبُزب٢ُ ظٜٞس ٝعٜبد ٗظش ٓشزشًخ ث٤ٖ 

 ٓؼظْ أُ٘ظش٣ٖ ٝ اُجبؽض٤ٖ ك٢ ٛزا اُخظٞص .

ٝكن ٓ٘ظٞٓخ  ٝ ٣ؼ٤ق ك٢ راد اُغ٤بم ا٠ُ رشًجٚ ثطش٣وخ ٓب، ٝٗشب ٝرطٞس

ٓزٌبِٓخ ٖٓ اُؼالهبد االعزٔبػ٤خ ٝ اُزو٤٘بد اال٤ُخ اُز٢ رلشصٛب ٝ رٔضِٜب أُغزٔغ ،كؼِٔبء 

االعزٔبع ٝ أُٜزٕٔٞ االعزٔبػ٤ٕٞ ٝ اُزٌُ٘ٞٞع٤ٕٞ ،٣شٕٝ أُغزٔغ ًٔب ٝطلٚ كشٗجبى 

ػ٤ِٔخ ٝ ٤ُظ ٤ً٘ٞٗخ الٗٚ ٗشؤ ٖٓ رطٞس اُجشٓغ٤بد
1
 . 

ساعخ ال ثذ إ ٣بخز ك٢ اُؾغجبٕ ًَ اُغ٤بهبد كبُٔذخَ اُ٘ظش١ اُز١ سعذ ػ٤ِٚ اُذ

أُؾ٤طخ ثٜئالء أُغزخذ٤ٖٓ ٖٓ اُطِجخ ،ٝ خظٞطب أُ٘ظٞٓخ أُزٌبِٓخ ٖٓ اُؼالهبد 

االعزٔبػ٤خ ٝ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُزٔضِخ ك٢ اُجش اُلؼبئ٢ اُشه٢ٔ ٝ شجٌبد اُزٞاطَ 

بئؾ اُزلبػ٤ِخ االعزٔبػ٢ ،ؽ٤ش ٣لْٜ اُزلبػَ اُشٓض١ اُغبس١ ك٢ ع٤بم كؼبءاد ٛزٙ اُٞع

،ثبػزجبس ٛئالء أُغزخذ٤ٖٓ أُزلبػ٤ِٖ ٣شٌِٕٞ ث٤٘خ ٖٓ اُؼالهبد أُزلبػِخ أُزذاخِخ ث٤ٖ 

ث٤ٖ ثؼذ١ اُج٤ئخ اُشه٤ٔخ ًٞعبئؾ رٌ٘ٞرلبػ٤ِخ ٝ صوبك٤خ ارظب٤ُخ ،ٝ ث٤ْٜ٘ ًٔغزخذ٤ٖٓ ٖٓ 

ٝعٜخ ٗظش عٞع٤ٞارظب٤ُخ
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 65.64علً محمد رحومة:ص.ص:  

2
 000.000اٌان كرٌب : مرجع سابق، ص.ص:  



 الفصل األول...........................................................................مشكلة البحث          

 56  

 

 خالصح انفصم

   

ٝاإلؽبؽخ ثغ٤ٔغ اُغٞاٗت أٌُٔ٘خ ، ثؼذ اُزؼشع ُٔٞػٞع اُذساعخ ٝأ٤ٔٛزٜب    

ُلْٜ أُٞػٞع ٖٓ ؽشػ ُإلشٌبٍ ٝرٞػ٤ؼ أُذاخَ اُ٘ظش٣خ اُز٢ ر٘بُٝذ ٓٞػٞع 

اُذساعخ ث٘ٞع ٖٓ اُزٞػ٤ؼ ٝرؾذ٣ذ االخزالكبد ث٤ٖ ًَ ٜٓ٘ب . ع٤زْ اعزؼشاع اإلؽبس 

ٝٓؾبُٝخ كْٜ عٞاٗجٚ أُخزِلخ ، ٞػٞعاُ٘ظش١ ُِذساعخ ٖٓ اعَ اُزؼٔن أًضش ك٢ أُ

 ٝاالعزلبدح ٜٓ٘ب ك٢ اُغبٗت ا٤ُٔذا٢ٗ .
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 يقديت :

ضككك ال جتمعام كككشر جتمطكككحهت امكككمج ججامكككشن  اكككا ج اامكككش  ا كككث  ةجهش ككك  جتمم كككح  

تمكككش تككك  اككك  ج  كككح  ،، وه كككةل جتمعامكككل جتمماكككم  جكككا اعامكككل تكككم جتةججزكككشر ج اامش  كككت 

جتمكككشتل  اككك  ل كككش  جتهكككحب ، ته ككك  ه ككك ص جسبسكككشا وهاح كككح  وه اسككك  جت  شتكككت وجت مهكككت 

جت ةهكككة اككك  جتمه كككحه    حهكككم جتمعامكككل جتمماكككم وجتم كككشه ح ج اامش  كككت ، ولكككة لكككشو  

جتكككث   حتككك     George Hillery  و مةهكككة ئػش ػككك  واككك    ككك  ا اكككمج  ج ااكككح 

 أبكككك   مككككشج   كككك  اعمم ككككت اكككك  جت ككككشذ هطككككاح ما تككككم  هش كككك   اامككككش م ، و  ككككؽ 

جتكككحوج ف جتمطكككاح ت   ككك  ا، وهطكككاح ما تكككم اسكككشلت اكككش ،  اككك  ج لككك  تكككم ؽ جتملكككل   

ج  ككككت   شغككككح  زشزكككك ت تا ككككمه  جتمعامككككل جتمماككككم ، وجككككم  تا ج ككككشف  ػككككهت  شاككككت  

 وجتداشا  -جتعمش ت وجتاهش   ، وجتحوج ف ، وجتم شا

ج باحبكككككل وجباطكككككشج ج لمكككككشج جتػككككك ش  ت و جتهؿكككككش  شر و     بككككك  اكككككل   كككككمج 

جزكككككااةجا ش تكككككم  ككككك  جتم مكككككمج  ،   كككككح بكككككم  اةهكككككة اككككك  جتعمش كككككشر وجتمعام كككككشر 

 ككككل: جتمعام ككككشر ج تاحجؾكككك ت  و جتحلم ككككت ، وجتاككككم  غككككتام  اكككك   سككككم ا ش   جسبسككككشب ت

و اطكككش   جكككثت جتمعام كككشر اكككل جتمعام كككشر جتمجل  كككت تكككم واكككمب ج تكككحجب وجتاهش ككك    ككك  ا 

و  شزككككم ا جتككككحوج ف وجتمطككككش ح وجتداككككشا     بكككك  تككككم جتمعام ككككشر ج تاحجؾكككك ت ه  كككك  

  ػكككح جتم كككشا ، تشتم كككشا تكككا   كككة تككك   جم كككت ، و   متما كككش ج  ػكككش   ككك    كككة جااػكككل 

 ككك   ججؾكككم جت كككشتا لجتم كككشا جتم   كككمإ ولاػكككل جت كككشتا  تككك  ب تكككت   كككشـل جكككم جتكككدا  

تككككة   كككك  خوج  جتم   ككككم ، واكككك  ج ككككش   مككككل ت ككككح  اش امجككككشا   جت حهككككت جت شتم ككككت   جتمام

   جتم شا وجئاػشج جتدا

جتممكككي تكككم جتم قكككت جتحلم كككت اككك  ئككك    مةهكككة  بمكككشو  تكككم جكككةج جتهػككك   اككك  ج كككش 

 م ت ش و  ثج جتاما   جتسمز متمام ت ثت جتظشجح  اه ما ش و جتاما   جتم ش 
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 يفبْٛى أسبسٛت :أٔال :

 :انًؼهٕيبث يجخًغ:01

 اتاككككل   ككككح جتم اماككككشر اعامككككل اػككككتام ا    تكككك  جت اش ككككشر   ككككؽ  طكككك ح

  ككشتا بئكك  غم  مككمجث  ككا اعككح )  اش كك  تككم(تمجككشا اككشف هككة اشجضككش   اكك  جتسككا   شر

   حهككحت اشاككشا تككم  كك  ج وج ككم اككشج   جتممككشت  تسككشا  اكك  اةهككة اكك  ت  ككمب جت سكك شا

  اش كككشر و كككح .( 1994 ) حو سككك  تكككم وجتم اماكككشر تإل ككك ن جتسكككحه ت جتتكككح  لكككم 

 تح كككد هكككة  اككك  جتمشؾكككم جت كككحا ئمسككك   شر تكككم  كككشتظ مج  كككة  جتمػكككتام  ا  ئكككح 

 و ج  مككككش :جككككم  زشزكككك ت تقككككشر  تكككك  لسككككم ش و غكككك ش ت، 30 غكككك م جتككككث  اش طككككا 

 وجتم اماشر ػش ج   وزش   جتا ا ا، جتاتمهح،

 كككككمتاح وهكككككثج  جتهككككك 
1
  كككككشن  كككككة  لكككككة جتم اماكككككشر اعامكككككل ا اكككككم ا    تككككك  

 تكككم جت كككشاا    ككك  وج  ػكككش  جس ككك ن لتكككش  تكككم جت كككشاا    كككةب  عكككشوخ   كككةاش1956

  ولةجش ج احه  ت جتمامة  جتم هشر تم ج ئح  جسباشا ت جت تش شر    ت

 جتم اماككككشر لاعامكككك"وج  ػككككش  جس كككك ن تككككم اػككككتامشر ": اككككش  وه ككككح 

 اككك  تككك  جتممح كككت جت كككم  جكككم   كككما جتم اماكككشرح  م كككي  اككك  جتمم كككم جتمعامكككل": أبككك 

 ااكككمتح  جتم اماكككشر ت ككك  و  كككما تتككك  وجت  شت كككت وغ كككح وجتس شزككك ت ج لاػكككشبهت جت شل كككت

  وجزل بتش   ا  و مخ  و  اج

جت ككمش اممككمب   ككح   ككم جتككة امج ه حتكك   مككش
2
 وجتمككمججب ج بطككتت ام ككل": أبكك  

جزككككا مشجج ،  و و  ظ مككككش وبطككككحج  باشاككككش  شتم اماككككشر جتمح متككككت وجتممشجزككككشر   حوجتاككككةج

اعش   كككش ،  و  كككم  ا شجع كككش جئكككا    اككك  جتممكككي  بطكككتت جتم اماكككشر  باكككش  وهطكككم 

 هطككككم  اسككككامهش  ش ، مككككش جئككككا    اكككك  وج  ا ككككشج وجتاتككككمهح جتع ككككمب  تكككك   شسؾككككشتت
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 وجتا   ه كككككت جتا ا م كككككت جكككككةج ج  تاةاكككككت جتمماككككك  وجتاكككككأت م جس ةج  كككككت جتع كككككمب  هؿككككش

 وجتاتم   ت 

 انًجخًغ االفخساضٙ ::02

اعامككككل ها ككككما اكككك   ه ح لاممككككة ا  ككككح لعككككش إ جتمعامككككل ج تاحجؾككككم  أبكككك  

 ضكككاشظ اامش كككةه  ا حجت كككش، و ت ككك  ج  ػكككش  و جتامجغككك    ككك  ا هكككاا  مكككح جتطكككم شر 

مطشج تً ج ت احوب ت، و ه اج     ا با عت تثت  بم  ا  جسلسشذ و جتم ء و جت
1
  

اعمم كككت  تكككحجب  و ه كككح   كككثت  بزككك ح   كككحو رب جتمعامكككل ج تاحجؾكككم  أبككك : 

هسكككااةاما   كككؽ ئكككةاشر ج باحبكككل ج  ػكككشت ت لا اكككةهشر جتممشب كككت، لا كككشر جت  كككشش، 

 و اعمم ككككشر جتمككككمجج   ،إ و جتككككثه    طككككأ   كككك  ا   لككككت جبامككككشء  تكككك  امش ككككت وجلككككة  

(lien d’appartenance) توج ، جت ككككك ا، و ج جامشاكككككشر و ، و ها شزكككككمما بهكككككر ج

ت ا  جةج  اطاح ت 
2
  

إ  اش كككككش  كككككشا  لكككككم  جكككككثت Rheingold Howardو لكككككة  اككككك  جتمشلكككككي ل

  و اكككككشء virtual communityجتمعام كككككشر،   مبككككك     جتمعامكككككل ج تاحجؾكككككم 

ت ككك   ا  جتمعامكككل ج تاحجؾكككم هعمكككل  ضاشغكككش اككك   ككك   بمكككشء جت كككشتا، ه  مكككما ت مكككش 

 مككككشب  ا اماككككشر و ئمككككحجر، و هعككككحوا ا شلطككككشر   حهككككت ل    كككك  ا   لككككشر   ككككشوا،

ئشغكككت تكككم جتممجؾككك ل جته حهكككت و جت شـه كككتإ،    كككح امكككش جكككم  ا ككك  جتمكككش  تكككم جتم كككش  

جتمجل  ت
3
  

: ج كككككشف  كككككة    حههكككككشر لكككككةا ش يفٓوووووٕو انًجخًوووووغ انجًوووووبْٛس٘ انًخفوووووس :30

 جتمااػما تم جثج جتمعش ، ز ث ح جتم ؽ ا  ش 
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حونإ  أبكككك  جتمعامككككل جتككككث  ها ككككما اكككك   امككككشج ح ه حتكككك  جت ش مشالزككككادب   و  كككك

 م  ككك   بككك  لكككة   كككح ام كككمج  كككحهؽ اككك  ج تكككحجب جتم هػكككا  ، جتكككثه  ه امكككةوا  اككك  

  ؿككك ا جتكككم ؽ تكككم  ككك  جتمزكككش   جتمااػػكككت، و  ا  شبكككل    ػككك ا ل مكككت  و جكككة  

 زشزكككم هملكككة   ككك  ا، و لكككة  ب  ؾككك م جتكككحوج ف جتا ا ةهكككت و   كككشام جت   ب كككت و   سككك ا 

ت  ئاق اعام شر  ا ما ا   تحجب اح مت    م ؿ ا جج مشـش ـه هش جت م ،  
1
   

 ا وزكككش   ج  ػكككش  و    متما كككشر جس ككك ن جتمةه كككت لكككة زكككشجمل  طككك    م كككح 

تككككم جزككككامحجج جككككثج جتمعامككككل و  عسكككك ةت    ككككح  اكككك   كككك  جتمسككككامهشر، تأغككككممل جككككثت 

زككككككش   جتعمككككككشج ح جتم مبككككككت ت ككككككثج جتمعامككككككل  ا  دتككككككت  ه كككككك  ج زككككككا مش  جتمهككككككحـ تم

ج  ػككككش ، جتاككككم  دهككككة  مككككش ه ككككم  ل ككككد   مككككة جتحلمككككشاإ اكككك  زككككمت جتهحبجب ككككت
2
ح  

اعام ككككش هام ككككد  ا   ككككة   مككككح ل ككككي ه  ككككد  ت كككك  ج تككككحجب  تككككشتمعامل جتمككككةهي  غككككمم 

جاامش  ككككش  كككك    ؿكككك ا جتككككم ؽ
3

 ، امكككككش هككككلب    ككككا  تكككك  ج جامككككشن  شبطككككك ش   ا و 

ؿككككشهش جتعمش  ككككت، و هكككك  ع اطككككش ا ا جتطاػكككك ت   غ ككككح، و ه كككك    ككككةجا ج جامككككشن  شت 

ػكككش  جتمةه كككت  غكككمم هاعككك  جتمكككر جتعمكككش م، ل كككي   ا ج  عكككشت جتعةهكككة تمزكككش   ج  

    demassificationجتعم مج  بمم  ها ل

 : انبٛئت االػاليٛت انجدٚدة:30

 فدددددد الدراسددددددام اإلع ميددددددة فدددددد   اإلعدددددد م تددددددم تعريدددددد  بيئددددددةلقددددددد 

لامبيدددددددوتر اعنصدددددددرين: تانولوجيدددددددا ااتصددددددداام ال اصدددددددة المسدددددددت دمة 

ن( والبنيدددة ااجتماعيدددة، السياسدددية والتليفزيددد و الش صددد ، الصدددح  اليوميدددة

وااقتصادية الت  تست دم من   لها هذه التقنيام
4
. 

                                                           

  15ن، ظ 2003،   ش ت: اشا ت  شام اااشج، انثقبفت انجًبْٛسٚت: امش  جت  هت
2
  235ن، ظ 1994، جتعدج ح: بهمجا جتمتمم شر جتعشا  ت،فضبء اإلػالو د   مة جتحلمشا و آئحوا:   

3
ظ ، جت شجح  : جتةجج جتمػحهت جتام شب ت، ب ر ، حكُٕنٕجٛب االحصبل انحدٚثت فٙ ػصس انًؼهٕيبثلس   مشب ا شو :   

217  
4
،  حامت: ضمه شج خ م ، جت شجح  : بجج جتهعح تا طح و  انبٛئت االػاليٛت انجدٚدةجبةجهش  حهر و  حوذ وها شاد :  

  20، ظ  2012جتامخهل ،
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 ثبَٛب : ححدٚد يفٕٓو انبٛئت انسقًٛت :

جتم قككت ، ت ككم اطككا ت تككم جتا ككت جت ح  ككت اكك  " وت ككش  ا ب ككم  اكك    حهككم ت امككت

وج أ كك    كك  بدتاكك   ككم  ، وه ككش   مككم ر ا ككد ً  م
1

ح لككش    ككشت   و ككثت  ا  ككش ت مزككم 

  بدتكك  و لككشن  كك     مككم  جتم ككشا  " تككم ج جؼ هامككم  ا  ككش ل ككي هطككشء   وهم كك  جت ككم 

  ككككشت  ااشـمككككشً لككككمن  مككككمب  تشتم قككككت جككككم جتم ككككد   و جتمككككش ، وجككككثج جتمككككش  تككككم لمتكككك 

  وجت كككحوج  ت ا ا كككا ئاهكككشء اككك    كككة  كككشب و كككم  ا تكككم ج جؼ 
2

و ككك  ، ولمتككك  اككك  

غحتكككككشً   هؿكككككشً  وجتكككككثه  آا كككككمج و ماكككككمج جتػكككككشتمشر ت مكككككم   ا اككككك  جتع كككككت
3
   

جتام ككل وجككم جت اككا  و  ككثج هاتككش ق جتمه ككمن جت ح ككم تام قككت  تكك  لككة    ككة اككل   حهككم  اككا

جتممكك ف  جتككث  هممككي تككم   لككشر جت ش  ككشر جتم ككت   ؿكك ش اككل   ككؽ واككل جتمزككف  و

 جتث     ص ت   

مدددن منطلدددل نن الوسدددائن الرقميدددة فددد  ننددده : نحددداون نن نحددددد مصدددطل  البيئدددة 

التانولوجيدددة الحديتدددة تعبدددر عدددن نبدددرز معدددالم التحدددون مدددن البيئدددة القديمدددة الددد  الددد  بيئدددة 

رقميددددة جديددددد  و احدددد ن وسددددائن ااتصددددان الرقميددددة محددددن ااتصدددداام الش صددددية و 

ااجتماعيدددة للنددداس  ااتصدددان الوسددديط  محدددن ااتصدددان المدددواجه  فددد  شددد ون الحيدددا 

، مدددن نجدددن فهدددم البيئدددة الرقميدددة و محاولدددة التايددد  معهدددا ها ااترهدددا تعقيددددا مدددن نبسدددط

ومددددع انعااسدددداتها و نبعادهددددا المتعدددددد  و التدددد  تفتددددرت بدددددورها ت يددددر فدددد  الددددذهنيام 

التقليديددددة و السددددلواام و طددددرل التعامددددن مددددع اا ددددرين ، و مواابددددة اددددن جديددددد فدددد  

مجان التقنية و دمجه ف  الحيا  ااجتماعية 

. 
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 المحدددديط االتددددال  و هدددد  : نحدددداون ان نصددددي  تعريفددددا للبيئددددة الرقميددددة وعليدددده 

  المسددددت دم و الممددددارسالطالددددب الجددددامع   ع قددددة تفاعليددددة بددددين  اددددون فيددددهالددددذ  ت

لبعددددد  البيئددددة الرقميددددة المحددددددين فدددد  هددددذه الدراسددددة و المتمتلددددين فدددد  الف ددددائيام و 

بحيددددط يعطيدددده ، شددددباام التواصددددن ااجتمدددداع  متمددددت  لهمددددا فدددد  واقعدددده ااجتمدددداع  

لسدددلواه وفهدددم معدددن هدددذا المحددديط الرقمددد  ر يدددة و يفيدددة للعدددالم تسدددم  لددده با دددفا  

 .الواقع عبر ننساقه المرجعية )ف ائيام و شباام التواصن ااجتماع  ( 

 ثبنثب انخحهٛم انبُبئٙ نهبٛئت انسقًٛت:

 : :مفهوم اإلستخدام01

 Jacquesإن مفهددددددوم اإلسددددددت دام الددددددذ  طرحدددددده جددددددا  بوريولددددددم  

Perriault  فددد  اتابددده منطدددل ااسدددت دام فددد  بدايدددة التمانيندددام، يتمتدددع اليدددوم بماانددده

المفهدددددوم ا ذو المددددددلون العدددددائم ا فددددد  حقدددددن دراسدددددام ااسدددددت دامام و  صوصدددددا 

دراسدددام إسدددت دامام تانولوجيدددا اإلتصدددان و فددد  الواقدددع يعدددر  هدددذا المفهدددوم بمعدددان  

تعمان نو الممارسددددة فدددد  متعدددددد  و م تلفددددة، فالمددددة إسددددت دام تو دددد  امرادفددددام ااسدددد

 بعت األحيان و ف  نحيان ن رى المرادفام للتمل .

-Pإن هدددذا ال مدددوت الدددذ  يلددد  مفهدددوم اإلسدددت دام يعدددود امدددا ي حددد  ذلددد   

chanbat  إلددددد  اوندددددده يسددددددتعمن فدددددد   ن واحدددددد إلستاشددددددا  و وصدددددد  و تحليددددددن

سلوايام و تمت م إزالة ان غامت من تانولوجيا ااتصان
1
. 

الددددذ   هددددر فدددد  الل ددددة الفرنسددددية فدددد  القددددرن  usageام إن مفهددددوم اإلسددددت د

يشددير منددذ ذلدد  الحدددين إلدد  يومنددا هدددذا إلدد  نشدداط إجتمددداع  يددتم م ح تدده بسدددبب  17

تددددواتره و يتمتددددن فدددد  إسددددت دام شدددد   مددددا و اإلسددددتفاد  مندددده ل ايددددة محدددددد  نو تطبيقيددددة 
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لتلبيددددة حاجددددة مددددا، و فدددد  دراسددددام اإلسددددت دام فدددد ن مو ددددو  اإلسددددت دام يحيددددن إلدددد  

 ارسة اما يحين ني ا إل  تصرفام نو عادام نو إتجاهام.مم

و تشددددير الممارسددددة إلدددد  جملددددة مددددن العددددادام القائمددددة نو المارسددددة نو طددددرل 

ملموسددددة فدددد  الفعددددن حيددددط نن السددددلو  نو التصددددر  ي طدددد  جزئيددددا الممارسددددة ألندددده 

يتشان من ان ردود نفعان الفرد الت  يمان م ح تها بصور  مو وعية
1
. 

ديط عددددن ااسددددت دامام بدددددن الممارسددددام نو العددددادام يعندددد  و لددددذل  فدددد ن الحدددد

ااهتمدددام ب نت اميدددة قابلدددة للقيددداس فيمدددا يتعلدددل بطريقدددة إسدددت دام الشددد   نو  دمدددة مدددا و 

إا  instrumentalنن ااسدددت دام لددديس نداتددد   j . Perriaultيشدددير بوريولدددم 

  نو ندددددادرا، إذ ننددددده يتدددددزاور دائمدددددا مدددددع دور رمدددددز  ي ددددديفه المسدددددت دم علددددد  األدا

 الجهاز.

تعريفدددددا لمفهدددددوم اإلسدددددت دام حيدددددط يقدددددون: ا نن  Lacoroixو يقددددددم اادددددروا 

اإلسدددت دامام اإلجتماعيدددة هددد  ننمددداط إسدددت دام ت هدددر و تبدددرز بصدددور  منت مدددة علددد  

نحدددو ادددا  بحيدددط تشدددان عدددادام مندمجدددة فددد  يوميدددام المسدددت دم تفدددرت نفسدددها فددد  

تدددددار نفسدددددها و ربمدددددا مقاومدددددة قائمدددددة الممارسدددددام التقافيدددددة القائمدددددة مسدددددبقا و تعيدددددد إن

الممارسام األ رى المنافسة لها نو المرتبطة بها
2
. 

 Philip Bretonمددددن جانددددب   ددددر يددددرى الباحتددددان بروتددددون و بددددرولاس 

,Serges Proulx  نن ااسدددت دام يحيدددن إلددد  جملدددة مدددن التعددداري  تتدددراو  بدددين .

بدددددن التبنددددد  و التملددددد  مدددددرورا باإلسدددددت دام حيدددددط نن التبنددددد  يدددددتم دراسدددددته مدددددن ق

سوسدددديولوجيا اإلنتشددددار و ااسددددته   و يجددددر  اعتبدددداره الددددزمن األون ل سددددت دام و 

فددد  مصدددب التملددد  و يدددتل ص غالبدددا فددد  فعدددن الشدددرا  و اإلسدددته  . نمدددا اإلسدددتعمان 

فيحيدددن إلددد  مجدددرد اإلسدددتعمان البسددديط  لتقنيدددة فددد  و دددعية وجددده لوجددده مدددع األدا  و 
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تملددد  التقنيدددة فيدددتم تحليلددده مدددن قبدددن يدددتم دراسدددته مدددن قبدددن علدددم الدددنفس اإلدرااددد  ، نمدددا 

 سوسيولوجيا اإلست دامام.

اإلسددددت دام بنندددده نشدددداط إجتمدددداع   y-Le Coadicامددددا يعددددر  لواواديدددد  

يتحددددون إلدددد  نشدددداط عدددداد  فدددد  المجتمددددع بف ددددن التاددددرار و القدددددم، و قددددد نصددددب  

 ددددروريا مددددن نجددددن اإلسددددتجابة لحاجددددة معينددددة، إن صدددديرور  ااسددددت دام صدددديرور  

هددددا عوامددددن إقتصددددادية و إجتماعيددددة و تانولوجيددددة و سوسدددديولوجية معقددددد  تتدددددا ن في

حيدددط نن العوامدددن ااقتصدددادية و التانولوجيدددة هددد  مصددددر هدددذه الصددديرور  ذلددد  نن 

العدددرت هدددو الدددذ  يقددد  ورا  ااسدددت دام، تدددم تدددنت  بعدددد ذلددد  العوامدددن ااجتماعيدددة و 

فددددا ام و السوسدددديولوجية لتشددددجيع ااسددددت دام نو تعمددددن علدددد  إعاقتدددده ، إن مسددددتوى الا

التجهيدددز تشدددان المددد ترام األولددد  التددد  ينب ددد  ن دددذها فددد  ااعتبدددار، غيدددر نن حاجدددام 

إلن دددراس المندددت   المسدددت دمين و رغبددداتهم و عددداداتهم تصدددب  فيمدددا بعدددد عوامدددن محددددد 

فدددد  الممارسددددام و حيتمددددا تصددددب  ااسددددتعماام متاددددرر  و تندددددم  فدددد  ممارسددددام و 

  دام.عادام الفرد يمان حينئذ الحديط عن ااست

 التمثل االجتماعً::01/01

الواقددددع نن مفهددددوم التمددددت م ااحتماعيددددة قددددد بددددرز نتيجددددة للتراجددددع التدددددريج  

للنزعددددة السدددددلواية التددددد  تقدددددوم علددددد  تحليددددن السدددددلو  وفدددددل  صدددددائص الموقددددد  نو 

الو ددددعية وا تهددددتم نو تن ددددذ فدددد  ااعتبددددار ال ددددواهر الذهنيددددة ،تددددم بعدددددها النزعددددة 

م علدددد  تحليددددن السددددلوايام وفددددل التفسدددديرام التدددد  اادراايددددة المعرفيددددة التدددد  راددددز

ياونهددددا اانسددددان عددددن محيطدددده ااجتمدددداع  ،غيددددر نن التمددددت م ااجتماعيددددة تتميددددز 

باونهددددا تهددددتم بتحليددددن السددددلوايام اانسددددانية وفددددل الطريقددددة التدددد  يفسددددر و يبندددد  مددددن 

   لها الفرد بيئته ااجتماعية.

الصدددور  الذهنيدددة حيدددط يشدددير التمتدددن فددد  علدددم الدددنفس الددد  اادرا  ،ن  تلددد  

 محتواهدددا يتعلدددل بمو دددو  نو و دددعية نو مشدددهد مدددن العدددالم الدددذ  يعدددي  فيددده الفدددرد،
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مدددا محسوسدددا بواسدددطة شدددان نو رمدددز نو اشدددار   شددد  إن التمتدددن يعنددد  اذن فعدددن جعدددن 

 نو ع مة .

ان التمددددت م ااجتماعيددددة تعندددد  الطريقددددة التدددد  يفهددددم مددددن   لهددددا الفدددداعلون 

تلددد  المعرفدددة السددداذجة التددد  اصدددبحم محدددن اهتمدددام العلدددوم احدددداط الحيدددا  اليوميدددة ا  

ااجتماعيدددة و التددد  اعتددددنا علددد  تسدددميتها الحدددس المشدددتر  او التفايدددر الطبيعددد  فددد  

مقابدددن التفايدددر العلمددد  ،ان هدددذه المعرفدددة تتشدددان انط قدددا مدددن تجاربندددا و اي دددا مدددن 

يدددل التقليدددد المعلومدددام و المعدددار  و نمددداذر التفايدددر التددد  نتلقاهدددا و نرسدددلها عدددن طر

و التربيدددة و ااتصدددان ااجتمددداع  و هددد  مدددن جاندددب ا دددر معلومدددام يدددتم بلورتهدددا و 

تقاسمها اجتماعيا
1
. 

ان التمددددت م ااجتماعيددددة هدددد  نمددددط  صوصدددد  مددددن المعرفددددة ففدددد  جماعددددة 

و  اآلرا وعدددة مدددن المعلومدددام و ممدددا يطدددابل مج شددد  اجتماعيدددة معيندددة، فددد ن تمتدددن 

فدددددداهيم جدددددداهز  مان التمتددددددن يددددددزود الفددددددرد ب ، الشدددددد  المعتقدددددددام المتعلقددددددة بددددددذل  

ل سدددتعمان و نسدددل ع قدددام يدددن المفددداهيم يسدددم  اي دددا بالتفسدددير و الشدددر  و التوقدددع . 

ان دراسدددة التمتدددن تعنددد  م ح دددة ايددد  يدددتم تفايدددر و معايشدددة مجموعدددة مدددن القددديم و 

المعددددايير ااجتماعيددددة و النمدددداذر التقافيددددة مددددن قبددددن نفددددراد المجتمددددع ، ودراسددددة اي ددددا 

 تتبلور و تبن  بطريقة غير منطقية صور  هذه ااشيا .اي  

و يعدددددر  جدددددون الدددددود ايبريددددد  التمدددددت م ااجتماعيدددددة بانهدددددا ر يدددددة و يفيدددددة 

للعدددالم تسدددم  للفدددرد نو الجماعدددة ب  دددفا  معنددد  علددد  سدددلواياتها و فهدددم الواقدددع عبدددر 

 انساقها المرجعية.

جتماعيدددددة و يجدددددر  عددددداد  التمييدددددز بدددددين التمدددددت م الفرديدددددة و التمدددددت م اا

،فدددالتمت م الفرديدددة  اصدددة بادددن فدددرد وهددد  تتولدددد عدددن التجدددارب المباشدددر  نو غيدددر 

المباشدددر  و تشدددان علددد  نحدددو ابيدددر مدددا اعتددددنا علددد  تسدددميته بالمعدددار  و المعتقددددام 

                                                           

Jean –Marie Seca : Les représentations sociales .Paris .Armand Colin 2002 .p80. 
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،نمددددا التمددددت م ااجتماعيددددة فدددد   ددددو  ن ريددددة التمتددددن فهدددد  تتشددددن مددددن المعددددار  و 

اعيددددة وهدددد  فدددد  ان واحددددد فرديددددة و المعتقدددددام المشددددتراة بددددين اافددددراد جماعددددة اجتم

 جماعية ويمن ان تعن  حاام او جماعام او احداط

و ممدددا سدددبل يماندددا ااسدددت  ص بدددان مفهدددوم التمتدددن يسدددم  بمعالجدددة الم ددداهر 

 اوالجوانب المعرفية التالية :

 ) الع قة بين الفرد و العالم ) الناس و ااشيا 

 صدددددددة الع قدددددددة بدددددددين الفدددددددرد و الفعدددددددن ) ال اصدددددددة بددددددده و ال ا

 باا رين(

 .ع قة الفرد بذاته 

  صائص و و ائ  التمت م ااجتماعية:

مددددن اجددددن ااحاطددددة بهددددذه المقاربددددام التدددد  اهتمددددم بتحليددددن تشددددان التمددددت م 

ااجتماعيدددة ،ا بدددد مدددن تحقيدددل  صدددائص التمدددت م ااجتماعيدددة و و ائفهدددا ذلدددد  نن 

لدددذل  مدددن مفهدددوم التمتدددن ااجتمددداع  مفهدددوم معقدددد و تدددر  لدرجدددة يصدددعب حصدددره و

 ال رور  ااهتمام بحصر ال صائص ااساسية له و و ائفه الرئيسية.

 الخصائص الخمس للتمثل االجتماعً حسب جودلٌه:: 01/01/01

ان التمتددددن هددددو دائمددددا تمتددددن لشدددد   مددددا ،و ا توجددددد تمددددت م بدددددون اشدددديا  ،و 

 بالمقابن ا وجود لتمت م اجتماعية بدون اشيا .

ذام طبيعددددة مجددددرد  متددددن الجنددددون او وسددددائن  ان التمددددت م يماددددن ان تاددددون

ااعددددد م او تانولوجيدددددام ااعددددد م و ااتصدددددان، او تحيدددددن الددددد  فئدددددة مدددددن النددددداس او 

 ، الطلبة الجامعيين مت  .ااش اص 
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ان الشدددد   علدددد  ع قددددة بالفاعددددن ،ان التمتددددن هددددو الصدددديرور  التدددد  تددددتم مددددن 

يدددد تران و يتددددنتران    لهددددا هددددذه الع قددددة ،ان الشدددد   و الفاعددددن فدددد  ع قددددة تفاعليددددة

 ببع هما البعت .

و فدددد  دراسددددة التمددددت م ااجتماعيددددة يجددددر  ااهتمددددام ب دددداهر  التفاعددددن بددددين 

 الفاعن و الش  

ان لهدددددا طبيعدددددة تصدددددويرية وميدددددز  جعدددددن الفادددددر  و الملمدددددوس و المددددددر  و 

المفهدددوم فددد  ت يدددر متبدددادن .ان مفهدددوم الصدددور  ا يعنددد  اعددداد  انتدددار الواقدددع و انمدددا 

لم يدددان ااجتمددداع  و الفدددرد  ،و بف دددن هدددذه الطبيعدددة يسددداعد التمتدددن فددد  يحيدددن الددد  ا

 فهم المفاهيم المجرد  .

ان لهددددا طبيعددددة دالددددة و رمزيددددة :ان التمتددددن ااجتمدددداع  وجهددددين :ااون شددددال  

و التدددان  رمدددز  ففددد  الشدددان يقدددوم الفاعدددن بترميدددز الشددد   الدددذ  يفسدددره مدددن  ددد ن 

 اعطائه معن  .

 تر و وحا للتمتن ااجتماع  .ان المعن  هو الميز  ااا

ان لهدددا طدددابع بندددائ  ،ان التمتدددن يقدددوم ببندددا  الواقدددع ،و بالنسدددبة ابريددد  ،فدددان 

اددن واقددع يجددر  تمتلدده بمعندد  يددتم تملادده مددن قبددن الفددرد نو الجماعددة و يعدداد بنددا ه فدد  

نسددددقه اادراادددد  المعرفدددد  و يدددددم  فدددد  نسددددقه للقدددديم المرتبطددددة بتاري دددده و السدددديال 

 يديولوج  للمحيط الذ  يعي  فيه .ااجتماع  و اا

ان دراسدددددددة التمدددددددت م ااجتماعيدددددددة تسدددددددم  بتو دددددددي  و ابدددددددراز ان الفادددددددر 

ااجتماع  يقوم بصياغة الواقع وفل نماذر م تلفة
1
 . 

ان لهدددددا طبيعدددددة مسدددددتقلة و ابداعيدددددة :ا  ان لهدددددا تدددددنتير علددددد  ااتجاهدددددام و 

 السلوايام.
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 وظائف التمثالت االجتماعٌة ::01/01/02

ئ  اادراايددددددة المعرفيددددددة :ان التمددددددت م ااجتماعيددددددة تسددددددم  ل فددددددراد الو ددددددا

بادمدددار معطيدددام جديدددد  فددد  اطدددار تفايدددرهم ،ان هدددذه المعدددار  الجديدددد  يدددتم نشدددرها 

 من قبن الصحفيين نو ااطبا  او الماونين .

و يفدددة التفسدددير و بندددا  الواقدددع : فدددالتمت م هددد  طدددرل تفايدددر و تفسدددير العدددالم 

ان القدددديم و السدددديال اللددددذين تصدددداي فيهمددددا لهمددددا تددددنتير نو انعادددداس و الحيددددا  اليوميددددة ،

علددد  بندددا  الواقدددع و يوجدددد بطبيعدددة الحدددان جاندددب مدددن اابددددا  الفدددرد  فددد  التمدددت م و 

 لهذا السبب بالذام فه  ليسم جامد  نبدا و انما تتطور ببط .

و يفدددددة توجيددددده التصدددددرفام و السدددددلوايام :ان التمدددددت م ااجتماعيدددددة حاملدددددة 

و ت لدددل الدددروابط ومدددن هدددذا الجاندددب فدددان لهدددا و يفدددة اجتماعيدددة ،فهددد  تسددداعد  للمعنددد 

النددددداس علددددد  ااتصدددددان و ايجددددداد اتجاهدددددا فددددد  المحددددديط و التصدددددر  و تتولدددددد بدددددذل  

اتجاهددددام و ارا  و سددددلوايام .ان التمددددت م ااجتماعيددددة لهددددا م هددددر وصددددف  انهددددا 

 تعر  ما هو شرع  و مسمو  به و مقبون ف  سيال اجتماع  معين.

و دددائ  هويدددة: ان مدددن و دددائ  التمدددت م ااجتماعيدددة تحديدددد مو دددع اافدددراد 

و الجماعدددام فددد  الحقدددن ااجتمددداع  و تسدددم  ببلدددور  او صدددياغة هويدددة اجتماعيدددة و 

ش صددددية ايجابيددددة بمعندددد  متطابقددددة مددددع نسددددل المعددددايير و القدددديم المحدددددد  تاري يددددا و 

اجتماعيددددة تسدددداهم اجتماعيددددا ،و امددددا يشددددير الدددد  ذلدددد  موشاوفيتشدددد  فددددان التمددددت م ا

اساسددددددا فدددددد  عمليددددددام تاددددددوين السددددددلوايام و توجيدددددده ااتصدددددداام ااجتماعيددددددة .ان 

التمدددت م ااجتماعيدددة ومدددن  ددد ن الددددور الدددذ  تلعبددده فددد  بندددا  الواقدددع انط قدددا مدددن 

اونهددددا تشددددان نسددددقا رمزيددددا ،فهدددد  تدددد د  ني ددددا و يفددددة مرجعيددددة تتددددرجم بعمليددددام 

الهوية ااجتماعية و الفردية التصني  الفئو  الت  تلعب دورا اساسيا ف 
1
 . 
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ان التمددددت م ااجتماعيددددة تلعددددب اذن دورا حاسددددما و محددددددا فدددد  انتددددار الهويددددة 

مدددددن  ددددد ن  دددددبط الع قدددددام بدددددين الجماعدددددام و تحقيدددددل انسدددددجام و اتسدددددال هدددددذه 

الجماعددددام ،ان تاددددون  ددددمن جماعددددة يعندددد  ان تتمتددددن نفسدددد  علدددد  نحددددو مددددا عبددددر 

 ام المشتراة.الرموز و الشعارام و الصور والمعتقد

و هددددد  مرتبطدددددة بالو دددددائ  السدددددابقة التبريدددددر  و دددددائ  تبريدددددر الممارسدددددام :

المسددددبل للمواقدددد  المت ددددذ  و السددددلوايام .وفدددد  دراسددددتنا فهدددد  تفيدددددنا فدددد  تبريددددر 

 است دامام ابعاد البيئة الرقمية بشان محدد.

 التملك::01/02

يتعلددددل  و يمتدددن المرحلدددة اا يدددر  فددد  صدددديرور  ااسدددت دام ،ان تملددد  المندددت 

بادمدددار الدعامدددة فددد  الممارسدددام وفددد  حدددان تانولوجيدددا ااتصدددان فددد ن هدددذه الددددعائم 

ينب ددددد  نن تددددددم  فددددد  الممارسدددددام ااجتماعيدددددة و التقافيدددددة ن  ادددددندوام ل نددددددمار 

 ااجتماع .

ان هدددذا التملددد  يتوقددد  بطبيعدددة الحدددان علددد  السددديال المادددان  و الزمدددان  امدددا 

التددد  تسدددم  نم ا ب دمدددار هدددذه الددددعائم فددد   يتوقددد  ني دددا علددد  التمدددت م ااجتماعيدددة

 ااست دامام العادية.

 مقاربة التملك"::01/02/01

تتميدددز مقاربدددة التملددد  باهتمامهدددا بتحليدددن اسدددت دام ااشددديا  التقنيدددة فددد  الحيدددا  

ااجتماعيدددة ل فدددراد ،ان دراسدددة ااسدددت دامام مدددن  ددد ن مفهدددوم التملددد  ااجتمددداع  

ادددددون ااسدددددت دام و التملددددد  مدددددن وجهدددددة ن دددددر للتانولوجيدددددا تحيدددددن الددددد  تحليدددددن ت

 المست دمين.

ان اابحددددداط الن ريدددددة و اإلمبريقيدددددة العديدددددد  التددددد  تمدددددم فددددد  اطدددددار هدددددذه 

المقاربدددة هددد  تحليدددن ايفيدددة تشدددان اسدددت دامام متبايندددة وفدددل الجماعدددام ااجتماعيدددة 
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 صوصددددا عبددددر فحددددص داام ااسددددت دام و بنددددا  الهويددددة و ني ددددا ا ددددفا  الطددددابع 

  التقنيدددة ،وقدددد بيندددم الدراسدددام الم تلفدددة الددددور الابيدددر الدددذ  تلعبددده ااجتمددداع  علددد

التمت م ف  تاوين او تشاين الممارسام
1
. 

 الفرق بٌن االستخدام و االستعمال::01/03

تنطلددددل سوسدددديولوجيا ااسددددت دامام مددددن فاددددر  نوليددددة بسدددديطة مفادهددددا التمييددددز 

تو يفهمددددا لوصدددد  بددددين ااسددددت دام و ااسددددتعمان و إزالددددة ال مددددوت الددددذ  ياتندددد  

بعدددددت الممارسدددددام ااتصدددددالية باسدددددت دام الوسدددددائط التانولوجيدددددة ألن التمييدددددز بدددددين 

المسدددت دم و المسدددتعمن هدددو الدددذ  يسدددم  بتحديدددد درجدددة تملددد  التقنيدددة مدددن قبدددن األفدددراد 

هدددذا التمييدددز باإلشدددار   إلددد  نن الفدددرد هدددو مسدددتعمن  Joelle lemarec،إذ يشدددر  

ه التقنيدددة بصدددفة مسدددتقلة إا و إحتدددار إلددد  تعبئدددة لن دددام مدددا نو ا. والمدددا اسدددتعمن هدددذ

بعددددت المهددددارام اإلدراايددددة و الفنيددددة و الددددتحام فدددد  الجهدددداز التقندددد  يسددددم  بمنحدددده 

مرتبدددة المسدددت دم ،و لادددن إاتسددداب المعدددار  و حسدددن التددددبير التددد  يتطلبهدددا الشددد   

التقن  ليسم  نية و ا ه   مسلم بها
2
 . 

ااجتماعيدددة التددد  يجعلهدددا التقدددادم و و عليددده فددد ن اإلسدددت دامام هددد  الممارسدددة 

 التارار عادية ف  تقافة ما و استعمان ش   طبيع  نو رمز  ألغرات  اصة .

 : تعرٌف البث الفضائً المباشر:02

 المفهوم اللغوي للبث ::02/01

فددد  المعددداجم  وبالبحدددط عدددن معنددد  بدددط المدددة البدددط مدددن وذ  مدددن مددداد  بدددط

 ويقان بط ما ف  نفسه. الل وية نجد نن بط الش   ن  فرقه ونشره

 ما رجاا اتيرا ونسا .امنهوف  التنزين الحايم ا وبط 

والبدددط: نشدددد الحددددزن الدددذ  ا يصددددبر عليددده صددداحبه فيبتدددده. بدددط ا  ال لددددل : 
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نشرهم ف  األرت
1
. 

 انبط تفرل وانتشر فهو مبتوط ف  القران الاريم ا فاانم هبا  منبتا ا

 ه.استتبه السر وغووه: طلب إليه نن يبته ايا

 بط الرجن الحديط: نذاعه ونشره.

وفددد  المعجدددم المنجدددد البدددط هدددو الشدددتام  البدددط : نشدددد الحدددزن، و بتتدددم الشددد   

 نبته بتا نشرته.

فالبددددط يقصددددد بدددده إذاعددددة ونشددددر المعلومددددام نو األفاددددار نو األ بددددار وإب غهددددا 

إلدددد  ال يددددر عددددن طريقددددة وسددددائط ااتصددددان االصددددحافة واإلذاعددددة وغيرهددددا. وهددددذا 

و  يشددددير إلدددد  وجددددود رسددددالة ذام م ددددمون وهددددذه الرسددددالة تددددتم مددددن التعريدددد  الل دددد

 دددد ن البددددط إذاعتهددددا ونشدددددرها فدددد  نابددددر حيددددز ممادددددن وبهددددذا يت ددددمن التعريددددد  

عنصدددرين مدددن عناصدددر البدددط همدددا صددددر الرسدددالة والرسدددالة ذاتهدددا، نمدددا عبدددد الملددد  

  فددد  تعريفددده للبدددط الف دددائ  المباشدددر يرادددز علددد  عنصدددرين جهددداز اإلرسدددان دنانالددد

قبن حيدددط يقدددون : اإن البدددط الف دددائ  المباشدددر هدددو إماانيدددة حصدددون األفدددراد والمسدددت

علدددد  البددددط مددددن إشددددارام ذام قددددو  متوسددددطة مسددددتعملين نطبددددال اقطددددة ا يتجدددداوز 

قطرهدددا متدددرا واحددددا ا
2
وبعدددد تو ددديحه لتعريددد  اإلرسدددان التلفزيدددون  األر ددد  وفددد   

ون  إطدددددار إعطدددددا  الفدددددرل بينهمدددددا عدددددر  محمدددددد منيدددددر حجددددداب اإلرسدددددان التلفزيددددد

الف دددائ  علددد  ننددده يدددتم مدددن محطدددة اإلرسدددان األر دددية الموجدددود  فددد  محطدددة البدددط 

الف دددائ  ال ددداص بالبلدددد وذلددد  عدددن طريدددل اسدددت دام هدددوائ  طبقددد  ذو قطدددر ابيدددر 

ومندده إلدد  محطددة ااسددتقبان الموجددود  فدد  القمددر الصددناع  تددم يعدداد بددط اإلشددار  مددن 

ان م تلفدددة فددد  حيدددز اد) القمدددر الصدددناع  إلددد  محطدددام ااسدددتقبان الموجدددود  فددد  نمدددا

tiiF  tooF  ال ددددداص بدددددالقمر الصدددددناع  والتدددددردد المسدددددت دم فددددد  حيدددددز نطدددددال )

امددددا نن هنددددا  تددددرددام ن ريدددد  تقدددداس بالميجددددا  uk, ,itb( ,sioالمياددددروو.ب  )
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هرتددددز وهدددد  نعلدددد  مددددن التددددردد المسددددت دم فدددد  البددددط األر دددد 
1

، إذن فدددد ن البددددط 

القندددوام التليفزيونيدددة الف دددائية الف دددائ  هدددو ذلددد  ااتصدددان الدددذ  يمادددن مدددن التقددداط 

مددددن محطددددام اإلرسددددان وعبددددر اقمددددار الصددددناعية مباشددددر  إلدددد  األجهددددز  التليفزيونيددددة 

الف دددائية الفرديدددة دون المدددرور بالمحطدددة المصدددفا  وبالتدددال  دون ن  تدددد ن مدددن قبدددن 

المسددد ولين ويدددتم التقددداط بدددرام  القندددوام عدددن طريدددل مدددا يسدددم ا بالهوائيدددام المقعدددر  

 ا .

ن ن دددام البدددط المباشدددر يصدددن إلددد  المشددداهد  مدددن األقمدددار الصدددناعية و عليددده فددد 

ال اصددددة بالبددددط المباشددددر دون المددددرور علدددد  المحطددددام القددددادر  علدددد  اانتقددددا  نو 

 مباشر المراقبة فه  تستقبن ف  البيم 

تتعدددددددد تعريفددددددام البددددددط التليفزيددددددون  الف ددددددائ  المباشددددددر ن ددددددرا ا ددددددت   

 ددددت   فدددد  الل ددددة عددددن ااصددددط   ت صصددددام المعددددرفين لدددده، هددددذا باإل ددددافة ل 

 وتعن  المة البط ف  الل ة العربية: فرقه ونشره.

 :اصط حا:02/02

نمدددددا اصدددددط حا فيعرفددددده طدددددارل سددددديد نحمدددددد ال ليفددددد  ا البدددددط المباشدددددر نو 

الف دددائ  علددد  انددده عبدددار  عدددن ن دددام يحقدددل اسدددتقبان البدددرام  التليفزيونيدددة واإلذاعيدددة 

ام نر ددددية صدددد ير  وقليلددددة التاددددالي  مباشددددر  مددددن القمددددر الصددددناع  بواسددددطة محطدددد

يملاهدددا القددداطنون فددد  المندددازن ، وتدددذا  هددددذه البدددرام  مدددن  ددد ن جهددداز تليفزيددددون  

عددداد  وبهدددذا الن دددام يدددتم اسدددتقبان البدددرام  التليفزيونيدددة مباشدددر  مدددن القمدددر الصدددناع 
2
 

. 

يعدددر  إبدددراهيم إمدددام البدددط التليفزيدددون  المباشدددر علددد  ننددده اإماانيدددة ااتصدددان 

  الف دددائ  و األقمدددار الصدددناعية ( ونجهدددز  ااسدددتقبان فددد  البيدددوم مباشدددر  بدددين القطدددا
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و الهوائيام، دون المرور عل  المحطام األر ية
1
 . 

يددددات  نن نهددددم وسددددائن ااتصددددان التدددد  تعتمددددد علدددد  لب  ددددير ا رويددددذار ياسدددد

ااقمدددار الصدددناعية ويدددتم ذلددد  طدددريقتين لصدددناعية هدددو النقدددن التلفزيدددون  عبراألقمدددار ا

: 

 نقن البرام  من موقع إل  موقع متن التقارير اإلدارية.األول : 

التانيدددة :اإلذاعدددة باألقمدددار الصدددناعية )البدددط المباشدددر( حيدددط ينقدددن البدددط إلددد  

 منطقة ج رافية

واسدددددعة، و يمادددددن اسدددددتقبان ، البدددددط المباشدددددر مدددددن األقمدددددار الصدددددناعية إلددددد  

منازلهم مباشر 
2
 . 

 لف ائ  التلفزيون .هذه بعت التعاري  الت  تتحدط عن مفهوم البط ا

 نشأة القنوات الفضائٌة العربٌة.:02/03

إن بدايددددة  هددددور القنددددوام الف ددددائية العربيددددة ونشددددنتها فدددد  عقددددد  التمانينددددام 

والتسددددعينام مددددن القددددرن العشددددرين اددددان نتيجددددة طبيعيددددة للتطددددور الابيددددر فدددد  مجددددان 

ا  تانولوجيدددا ااتصددداام واألقمدددار الصدددناعية، مندددذ إطددد ل نون قمدددر صدددناع  للف ددد

م مدددن قبدددن ااتحددداد السدددوفيت   ندددذا ، والقمدددر الصدددناع  1957وهدددو سدددبوتني  سدددنة 

األمرياددد  تلسدددتار ومدددن تدددم ناسدددبلورر، تدددم هبدددوط نون إنسدددان علددد  سدددط  القمدددر عدددام 

م مدددن قبدددن الوايدددام المتحدددد  األمريايدددة، بددددن  بعددددها التبدددادن البرامجددد  بدددين 1969

ناعية، وتشددددددالم الاومسددددددام نوربددددددا ونمرياددددددا الشددددددمالية باسددددددت دام األقمددددددار الصدددددد

(moinar )mi  koo AFoio nAFuccoFu mit itAFoio)  وهددددددددددددددددددددددددددددد ،

هيئدددددة نمريايدددددة تنسسدددددم مدددددن نجدددددن ااسدددددت دام التجدددددار  ل قمدددددار الصدددددناعية فددددد  

السدددددتينام مدددددن القدددددرن العشدددددرين، ومدددددن تدددددم تنسدددددس ااتحددددداد الددددددول  ل تصددددداام 

 oFtuoAFoioAc rucu i  koo AFoio nAFuccoFu الف ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائية

miobitFok  وتطددددددورم تانولوجيددددددا األقمددددددار الصددددددناعية، فقددددددد بدددددددن التعدددددداون( ،
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الددددول   فددد  هيئدددة شدددباام دوليدددة ابدددرى تددددير عمليدددام ااتصدددان مدددن  ددد ن األقمدددار 

الصدددناعية، تزعمدددم الوايدددام المتحدددد  األمريايدددة اإلنتدددن سدددام، بينمدددا تدددزعم ااتحددداد 

امددددا اتصدددداليا عالميددددا السددددوفيت  السددددابل من مددددة اانترسددددبوتن . اونددددم المن متددددان ن 

، ان هددذا التطددور نتددا  عمليددة البددط 1متاددام  رغددم ا ددت   القددائمين علدد  اددن منهمددا.

عبددر األقمدددار الصدددناعية، حيدددط يدددتم البدددط نو نقدددن اإلشدددار  مدددن المحطدددة األر دددية مدددن 

 دد ن القمددر الصددناع  إلدد  محطددة نر ددية ن ددرى  والتدد  تقددوم بعمليددة التوزيددع علدد  

ناهم والدددذين يسدددتقبلونها مدددن  ددد ن جهددداز اسدددتقبان بعدددد المدددواطنين وفددد  نمددداان سدددا

ترايددددب هوائيددددام صدددد ير  فددددول سددددطو  منددددازلهم، ولاددددن هددددذا تطددددور اليددددوم بفعددددن 

التطدددور التانولدددوج  فددد  مجدددان ااتصددداام، وتدددم صدددنع التلفزيدددون الادددابل  وتدددوفرم 

نماانيدددة البدددط المباشدددر، ونصدددب  متاحدددا البدددط بشدددان هائدددن وناتدددر دقدددة وبتادددالي  نقدددن 

زاد مدددن اتافدددة القندددوام الف دددائية التددد  تبدددط إلددد  اافدددة ننحدددا  العدددالم وعلددد  مددددار  ممددا

السددددداعة، ولتزايدددددد القندددددوام الف دددددائية األجنبيدددددة التددددد  ن دددددذم بالبدددددط إلددددد  المنطقدددددة 

العربيدددة، ممدددا فدددرت هدددذا الواقدددع علددد  جميدددع دون العدددالم ومنهدددا البلددددان العربيدددة ان 

تيددرا فدد  الولددور فيدده، حيددط يعددود تسددار  فدد  د ددون هددذا الم ددمار التدد  لددم تتددن ر ا

م، ففددد  1967ااهتمدددام العربددد  بالبدددط التلفزيدددون  عبدددر األقمدددار الصدددناعية إلددد  عدددام 

مدد تمر وزرا  اإلعدد م العددرب المنعقددد فدد  مدينددة بنددزرم فدد  تددونس، تددم ات دداذ قددرار 

بدراسددددددة اسددددددت دام التانولوجيددددددا الحديتددددددة فدددددد  تطددددددوير وسددددددائن اإلعدددددد م العربيددددددة 

، وبددددنم بعدددت الددددون 2ماانيدددام المطلوبدددة مدددن نجدددن ذلددد و دددرور  ت صددديص اإل

العربيدددة بالشدددرو  بالبدددط الف دددائ ، ورغدددم ان ااعتقددداد السدددائد بدددنن مصدددر هددد  نون 

والتددد  بددددنم  Cnmدولدددة عربيدددة بددددنم بالمبدددادر  إلنشدددا  قندددا  ف دددائية حاوميدددة هددد   
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م1991م، ورسدددميا فددد  سدددنة 1990البدددط فددد  ديسدددمبر عدددام 
1 

ة ، اا ان القندددا  التانيددد

م، اتجربدددددة رائدددددد  فددددد  البدددددط 1989 ذار  4بددددددنم إرسدددددالها فددددد    2iالم ربيدددددة 

الف ددددائ ، ولانهددددا لددددم تاددددن  ا ددددعة لملايددددة الحاومددددة الم ربيددددة بددددن تمتلاهددددا شددددراة 

noECaS   التابعددددة لشددددراة )نونددددا( الم ربيددددة واانددددم تبددددط بشددددان مشددددفر ولعددددد

م القندددا  ود لدددم سددداعام معتمدددد  علددد  البدددرام  األجنبيدددة والعربيدددة المتاحدددة تدددم تطدددور

مرحلدددة اإلنتدددار البرامجددد  ال ددداص بهدددا مدددن  ددد ن شدددراة إنتدددار  اصدددة، ولدددم يادددن 

ي  ددددع إرسددددان القنددددا  الم ربيددددة للرقابددددة، واانددددم تبددددط نصدددد  برامجهددددا بالعربيددددة 

والنصددددد  اآل دددددر بالفرنسدددددية
2

، وبعدددددد الف دددددائية المصدددددرية ن دددددذ مرادددددز تليفزيدددددون 

زيدددددون الشدددددرل األوسدددددط الشدددددرل األوسدددددط  البدددددط مدددددن لنددددددن ف دددددائية امرادددددز تلف

io,,cu CAbF  tiA, AbFooM  ا الددددددi m    م مددددددن 1991/ سددددددبتمبر 18فدددددد

قبددددن القطددددا  ال دددداص السددددعود ، بعدددددها بدددددنم اانط قددددة للبددددط الف ددددائ  العربدددد ، 

ون دددذم الددددون العربيدددة تتسدددابل لتقدددوم بالبدددد  فددد  إطددد ل قندددا  ف دددائية ولادددن مع مهدددا 

لدددة. وبعدددد فتدددر  بددددنم بعدددت الم سسدددام ااندددم تابعدددة للجهدددة اإلع ميدددة الرسدددمية للدو

العربيدددة غيدددر الرسدددمية بالبدددط مدددن  دددارر المنطقدددة العربيدددة مدددن  ددد ن نقمدددار غيدددر 

 .itsoFو  aooو  aErعربية لانها موجهة إل  المنطقة العربية متن قنوام، 

ورغددددم نن الواقددددع والتطددددور التانولددددوج  العددددالم  حددددتم انطدددد ل الف ددددائيام 

ا ا تلفدددم مدددن دولدددة عربيدددة أل دددرى ومدددن م سسدددة إلددد  العربيدددة، لادددن نسدددباب إط قهددد

م سسدددة، فالف دددائية الم ربيدددة ااندددم موجددده للم تدددربين فددد  ال دددارر فددد  البدايدددة ناتدددر 

ممدددا ااندددم تعنددد  بالددددا ن، نو مدددن نجدددن دعدددم وبدددط نفادددار وسياسدددة وتقافدددة الدولدددة نو 

الحاومدددة امدددا هدددو الحدددان فددد  الف دددائية المصدددرية والسدددورية والف دددائيام ال ليجيدددة 

وغيرهدددا، نو للوصدددون إلددد  األمددداان التددد  لدددم يسدددتطع البدددط األر ددد  ت طيتهدددا  ندددذا  

 بسبب سعة مساحة تل  البلدان متن ليبيا والمملاة العربية السعودية.
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ا شددد  نن انتشدددار القندددوام الف دددائية قلدددن الفدددوارل بدددين الشدددعوب ومانهدددا مدددن 

وصددددون  معرفددددة بع ددددها الددددبعت، وماددددن مددددن متابعددددة األحددددداط العالميددددة وسددددرعة

األ يدددار والمعلومدددام، لادددن ذلددد  لدددم يادددن بمعدددزن عدددن سدددلبيام وإشدددااام رافقدددم ادددن 

 ذل   صوصا بعد اانتشار الابير للبط الف ائ .

ويددددتم اسددددتقبان القنددددوام الف ددددائية فدددد  المنددددازن مددددن  دددد ن الاوابددددن  و نقمددددار 

 البط، وتاليا تو ي  ذل :

 ًنمددددددوذر ل تصددددددان السددددددلا  حيددددددط يددددددتمالتلفزٌووووووون ال ووووووابل : 

اسدددتقبان البدددط بهوائيدددام ومحطدددام صددد ير ، ومدددن تدددم يدددتم توزيعهدددا بالاوابدددن 

 عل  من يريد استقبالها، وعادَ  مقابن رسوم.

 :ازديددداد قدددو  األقمدددار الصدددناعية نمادددن اسدددتقبان البدددط  الهوائٌوووات

فددد  البيدددوم مباشدددر  دون المدددرور علددد  المحطدددة األر دددية نو مدددا يسدددم  نقمدددار 

 .البط المباشر

 الفضائٌة العربٌة األقمار:03/04

 )عرب سات )المؤسسة العربٌة لالتصاالت الفضائٌة 

فدددد   1967طرحددددم فاددددر  اسددددت دام قمددددر صددددناع  عربدددد  ألون مددددر  سددددنة 

مددددد تمر وزرا  اإلعددددد م العدددددرب فددددد  تدددددونس، وتطدددددورم الفادددددر  حتددددد  تدددددم إنشدددددا  

، وتعتبدددر 1976الم سسدددة العربيدددة ل تصددداام الف دددائية )عدددرب سدددام( فددد  ابريدددن 

دى التن يمدددددام الحاوميدددددة التابعدددددة لجامعدددددة الددددددون العربيدددددة، والمقدددددر الم سسدددددة إحددددد

الرئيسدددد  للمن مددددة فدددد  مدينددددة الريددددات بالمملاددددة العربيددددة السددددعودية، ويددددتم تقددددديم 

وتبددددادن ال ددددددمام ااتصدددددالية )ااتصددددداام الهاتفيددددة والفااسدددددام والبرقيدددددام والنقدددددن 

دولدددة  22  عدددددها التلفزيدددون  واإلذاعددد ( للددددون األع دددا  فددد  الم سسدددة والتددد  يبلددد

% مددددن رنس المددددان، 37علدددد  رنسددددها المملاددددة العربيددددة السددددعودية التدددد  تسدددداهم بدددد  

%، لبنددددددان 4%، األردن 4%، اإلمددددددارام 9%، قطددددددر 11%، ليبيددددددا 15الاويددددددم 

                                                           

.367، ص2002، الماتبة الجامعية  :صرم، فً النظرٌة العامة للمعرفة اإلعالمٌة :محمد نصر مهنا
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حيددددط نقددددر رنس المددددان بمقدددددار  1976% )المعطيددددام بالنسددددبة لسددددنة 2%، مصددددر 4

مليون دوار( 163
1
. 

 عة نجيان من األقمار الصناعية:قامم م سسة عرب سام ب ط ل نرب

، عدددددرب 1Aنقمدددددار عدددددرب سدددددام  5ويت دددددمن  1985الجيدددددن األون: عدددددام 

 .DR، عرب سام 1D، عرب سام 1C، عرب سام 1Bسام 

، بدددددر 1،بدددددر 2B، عددددرب سددددام 2A، عددددرب سددددام 1996الجيددددن التددددان : 

2. 

 .3، بدر 1999الجين التالط: 

 .4، بدر 2006الجين الرابع: 

عاندددددم الم سسدددددة مدددددن مصددددداري  مرتفعدددددة مقارندددددة  ومدددددع بدايدددددة انط قهدددددا

مدددع  1996بددداإليرادام مدددن القندددوام المهشددد لة عليهدددا، وبددددنم بتحقيدددل األربدددا  عدددام 

 إط ل الجين التان  ل قمار الصناعية.

 ناين سام 

بقدددرار مدددن اتحددداد  1996تنسسدددم الشدددراة المصدددرية ل قمدددار الصدددناعية عدددام 

 نس مان الشراة.% من ر40اإلذاعة والتلفزيون الذ  ساهم ب 

 تمتل  الشراة ت تة نقمار ل تصاام:

 .1998: نطلل عام 101ناين سام 

 .2000: نطلل عام 102ناين سام 

 .2006: نطلل عام 103ناين سام 

مدددن الجددددير بالدددذار نن غالبيدددة القندددوام الف دددائية تبدددط عبدددر النايدددن سدددام مدددا 

سام عدا القنا  الف ائية المصرية الت  تبط إرسالها عبر عرب
2
. 

 شب ات القنوات الفضائٌة العربٌة:02/05

 شباة MBC )مراز تلفزيون الشرل األوسط( 
                                                           

،  2004 العالمية الرائد ماتبة: ااردن انثبنث انؼبنى فٙ ٔاالحصبل اإلػالو إشكبنٛبث  :الدليم  محمد الرزال عبد

.199ص 

.246، ص 2004، مطبعة اإلشعا ، مصر، ت نولوجٌا الفضاء وأقمار االتصاالتعل  محمد شمو، 
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 2002ومقددددره الرئيسدددد  اددددان  لندددددن حتدددد  انتقددددن سددددنة  1991بدددددن بتدددده سددددنة 

إلددد  مديندددة دبددد  ل عددد م، وهدددو نون مشدددرو  تلفزيدددون   ددداص فددد  العدددالم العربددد  

 ينطلل عبر األقمار الصناعية.

مدددددن مجموعدددددة  را الدوليدددددة وصددددداحبها وليدددددد بدددددن ننشدددددئم الشدددددباة بتمويدددددن 

، والقندددددا  MBCابدددددراهيم. الشدددددباة تحدددددو  العديدددددد مدددددن القندددددوام: القندددددا  الرئيسدددددية 

 MBC2، MBC3،MBC4، MBCاإل باريدددددة للشدددددباة قندددددا  العربيدددددة، 

Action
1

. 

  شباةART )شباة راديو وتلفزيون العرب( 

للشددديخ صدددال  ، تابعدددة لشدددراة دلدددة البرادددة 1993بددددنم بتهدددا مدددن رومدددا عدددام 

اامددددن واألميددددر الوليددددد بددددن طدددد ن. اسددددتمرم الشددددباة بالبددددط المفتددددو  تدددد ط سددددنوام 

 حين انتقلم إل  ن ام البط مدفو  األجر. 1996حت  عام 

الشدددباة تحدددو  العديدددد مدددن القندددوام غالبيتهدددا مت صصدددة متدددن قندددا  األطفدددان، 

انتقلددددم  الحاايددددام، إقددددرن، الموسدددديق ، المندددداه ، األفدددد م وسددددبعة قنددددوام ريا ددددية.

 ردن بعد شرا  إستوديوهام األردن.الشباة إل  األ

  شباةOrbit 

تتبدددع الشدددراة لمجموعدددة المدددارد السدددعودية التددد  يرنسدددها األميدددر  الدددد بدددن عبدددد 

قنددددا   20الدددرحمن  ن سدددعود، المقدددر الرئيسدددد  لهدددا فددد  الريدددات. للشددددباة ناتدددر مدددن 

 مت صصة تبط بالل ة العربية واإلنجليزية.

، اليددددددوم، المسلسدددددد م، فددددددن، 2، سددددددينما 1 ، سددددددينما مددددددن قنواتهددددددا: الصددددددفو

Cartoon Network،Disney، Boomerang، Animal Planet، 

Discovery. 

 شباة روتانا 

، تتبدددع ل ميدددر الوليدددد بدددن طددد ن، ت دددم نربدددع قندددوام 2003بددددنم بتهدددا عدددام 

موسددديق  مقرهدددا لبندددان وقنددداتين ل فددد م مقرهمدددا القددداهر . تنسسدددم شدددراة روتاندددا عدددام 

                                                           

.58، ص2009، دار العرب ، القاهر ، األسرٌةأثر القنوات الفضائٌة على القٌم محمد عبد البديع السيد، 
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اشددددراة إنتددددار موسدددديق  عربيددددة )تسددددجين البومددددام وتوزيددددع وتسددددويل( مقددددر  1987

 الشراة الرئيس  ف  جد .

قندددددوام روتاندددددا هددددد : روتاندددددا اليدددددب، طدددددرب، موسددددديق ، ال ليجيدددددة، سدددددينما 

 وروتانا زمان.

 شباة المجد 

، مجموعدددة قندددوام ذام  دددوابط إسددد مية  اليدددة مدددن 2002بددددنم بتهدددا عدددام 

النسددددا ، تتبددددع لشددددراة المجددددد للبددددط الف ددددائ ،  الموسدددديق  وا ت هددددر علدددد  شاشدددداتها

 2003يرنسدددها الشددديخ فهدددد بدددن عبدددد الدددرحمن الشدددمير ، بددددنم بتهدددا الرسدددم  عدددام 

وتبدددط مدددن مديندددة دبددد  ل عددد م وتبدددط عدددد  قندددوام: المجدددد العامدددة، المجدددد للقدددر ن 

 المجد العلمية، الوتائقية والمجد ل طفان. الاريم،

 

  شباة قنوام الجزير 

سدددداعام يوميددددا، اعتمدددددم  6بمعدددددن  1996دنم بتهددددا عددددام شددددباة قطريددددة بدددد

القنددددا  علدددد  مجموعددددة المحددددررين الددددذين عملددددوا فدددد  القنددددا  العربيددددة الدوليددددة لهيئددددة 

( وتعتبدددددر نون قندددددا  ف دددددائية عربيدددددة مت صصدددددة فددددد  BBCاإلذاعدددددة  البريطانيدددددة )

مجددددان األ بددددار، والجزيددددر  لهددددا و ددددعها ال دددداص حيددددط ننشددددئم اقنددددا  بدددددعم مددددن 

نن تتحون إل  قنا  استتمارية  اصة. القنا  تبط من الدوحة الحاومة عل 
1
. 

قامدددم القندددا  بهدددد  تقدددديم إعددد م عربددد  مسدددتقن ينقدددن األ بدددار بحياديدددة بشدددان 

يتنددددافس مددددع القنددددوام اإل باريددددة األجنبيددددة وبف ددددن تانولوجيددددا متطددددور  وإماانيددددام 

ون مليدددد 138ابيددددر  حيددددط وصددددن رنس مددددان مشددددرو  إقامددددة القنددددا  فدددد  بدايتدددده إلدددد  

ددددددت   2001سدددددداعة، وفدددددد  عددددددام   24بدنم الجزير  تبط  1999دوار. عام  افته

 بالل ة العربية. موقع الجزير  نم ليتحون إل  احد المواقع الرئيسية ل  بار 

جميعهددددا مفتوحددددة، قنددددا   2003نطلقددددم الجزيددددر  باقددددة قنددددوام ريا ددددية عددددام 

دوليددددة عدددددام ، الجزيددددر  ال2005، الجزيدددددر  مباشددددر 2005الجزيددددر  ل طفددددان عددددام 
                                                           

 .51ص ،2005 ،الدار التقافية للنشر: القاهر ، عولمة القنوات الفضائٌة :الباسط سلمان عبد  1
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والتددد  تعتبدددر نون قنددددا  ف دددائية عربيدددة مت صصددددة باأل بدددار وناطقدددة بالل ددددة  2006

وهدددددد  نون قنددددددا  ف ددددددائية عربيددددددة  2007اإلنجليزيددددددة، الجزيددددددر  الوتائقيددددددة عددددددام 

 مت صصة بالفيلم الوتائق .

 تصنٌف القنوات الفضائٌة العربٌة:2/5

 بنا  عل  ننوا  الملاية للقنوام الف ائية العربية 

 وام الف ائية الحاومية )الرسمية(القن 

هدددددد  قنددددددوام تمتلاهددددددا الدولددددددة وتددددددديرها وزارام اإلعدددددد م فدددددد  الحاومددددددام 

ن هدددذه القندددوام مدددن ميزانيتهدددا باإل دددافة إلددد  مصدددادر تمويدددن  العربيدددة. الدولدددة تمدددوق

ن رى ااإلع نام، اما تهشر  الدولة عل  البرام  والم امين لهذه القنوام
1
. 

وام تعبدددر عدددن سياسدددة الدولدددة حيدددط يحددداون الن دددام مدددن هندددا ندددرى نن هدددذه القنددد

مدددددن   لهدددددا م اطبدددددة مدددددواطن  الدولدددددة والجمددددداهير العربيدددددة عامدددددة والتعبيدددددر عدددددن 

سياسددددته ومصددددالحه وموقفدددده تجدددداه الق ددددايا الجماهيريددددة الم تلفددددة، وبعددددت الدددددون 

 تمتل  قنا  ف ائية حاومية واحد  ون رى تمتل  عد  قنوام.

 القنوات الفضائٌة الخاصة 

قندددددوام تمتلاهدددددا وتدددددديرها ر وس األمدددددوان العربيدددددة )رجدددددان نعمدددددان، هددددد  

 سياسية، دينية(. -نصحاب م سسام تجارية، ش صيام عامة

ددددة فدددد  العددددالم العربدددد  اددددان لهددددا دورهددددا فدددد  اسددددر   دددداهر  القنددددوام ال اصق

ى الددد  تندددوق  ابيدددر فددد  البدددرام  والم دددامين  وتحتدددن  احتادددار الدولدددة ل عددد م ممدددا ندق

 اتب األول  لدى المهشاهدين العرب، ومن ميزاتها بشان عام:هذه القنوام المر

 مستوى تانولوج  مرتفع 

 اوادر بشرية جيد  مدربة ومهنية 

 سرعة الت طية اإل بارية 

 ارتفا  مستوى حرية الصحافة والتعبير 

                                                           
 .173، ص2009دار نسامة،  :األردن ،الفضائٌات العربٌة ودورها اإلعالمً :فارس عطوان  1
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 تعتمد ف  تمويلها عل  ر وس األموان واإلع نام 

 

 : من حٌث نوعٌة البث: وهً نوعٌن 

 متدددن القندددوام التددد  يسدددتطيع الجمهدددور : تقنووووات مفتوحوووة

اسدددتقبالها عدددن طريدددل امدددت   نجهدددز  ااسدددتقبان الف دددائ  نو البرابدددون 

وبددددون دفدددع رسدددوم مقابدددن المشددداهد ، وتلجدددن جميدددع القندددوام الف دددائية 

الحاوميددددة العربيددددة إلدددد  بددددط إرسددددالها مفتوحددددا بهددددد  التواجددددد علدددد  

متدددن هدددذا الندددو  السددداحة اإلع ميدددة والتعبيدددر عدددن سياسدددتها ونهددددافها وي

امدددا  مدددن القندددوام اإلتجددداه الشدددائع فددد  مجدددان البدددط الف دددائ  العربددد 

تعمدددن هدددذه القندددوام علددد  إبدددراز وجهدددة ن دددر الن دددام السياسددد  القدددائم 

تجددداه الق دددايا الم تلفدددة وم اطبدددة الجمهدددور والمدددواطن العربددد  فددد  ن  

نقطددددة مددددن العددددالم، والف ددددائيام العربيددددة المفتوحددددة تجددددد نفسددددها فدددد  

بيددددر  فتتجدددده نغلبهددددا للبددددرام  الترفيهيددددة وبددددرام  المنوعددددام منافسددددة ا

واإلعدد م وهددذه الصددفام تنتشددر ناددم بددين القنددوام ال اصددة التدد  تهددد  

إلددد  جدددذب المشددداهدين مدددن م تلددد  الجنسددديام وندددذار مدددن هدددذه القندددوام 

 وغيرها. i mمجموعة روتانا ومجموعة 

 :وتشددددترط هددددذه القنددددوام لمتابعتهددددا دفددددع  قنوووووات مشووووفرة

ترا  ممدددا يددد د  إلددد  احتادددار حدددل المشددداهد  المجانيدددة، علددد  حدددل ااشددد

الدددددرغم مدددددن نن بدددددرام  القندددددوام الف دددددائية المشدددددفر  تشدددددبه البدددددرام  

السدددائد  فددد  بعدددت الف دددائيام المفتوحدددة إا نن ااشدددترا  فيهدددا نصدددب  

مددددن م دددداهر التميددددز ااجتمدددداع  فدددد  بعددددت األقطددددار العربيددددة، وهددددذه 

ت الف دددائيام العربيدددة تحدددم اإلشددداالية اعتبدددرم مدددع بدايدددة تشدددفير بعددد

                                                           
عالم  :األردن ،األجنبٌة ها على مشاهدي الفضائٌاتالعولمة اإلعالمٌة وأثاررحيمة الطيب عيسان ،   1

 .185،ص 2010،الاتب
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 .دعوى تقديم برام  وم امين متميز  ا يشاهدها إا المشتراون

نولدددد  الشددددباام الف ددددائية العربيددددة التدددد  تعمددددن بن ددددام  aErوتعتبددددر شددددباة 

التليفزيدددون مددددفو  األجدددر فددد  المنطقدددة العربيدددة وهددد  ذام ملايدددة سدددعودية بقدددم، نون 

بقددددم تدددد ط سدددنوام نولدددد  بن ددددام مدددر  مددددن رومدددا قبددددن نن تنتقددددن إلددد  عمددددان، وقدددد 

القنددددوام المفتوحددددة قبددددن نن تصددددب  مشددددفر ، وقددددد عملددددم هددددذه الشددددباة علدددد   لددددل 

جمهدددور ابيددددر لهددددا سددداهم فدددد  ذلدددد  عددددد  عوامدددن، ااحتاارهددددا للبطددددوام الريا ددددية 

( إلددد  غيدددر ذلددد ، وتعدددد شدددباة نوربدددم بمتابدددة شدددباة 120وان فدددات قيمدددة اشدددترااها )

ة فدددد  المنطقددددة العربيددددة، وشددددباة شددددو تددددايم التالتددددة التليفزيددددون المدددددفو  األجددددر التانيدددد

% 100ومندددذ فتدددر   هدددرم قندددوام الجزيدددر  المشدددفر   وهددد  قندددوام ريا دددية بنسدددبة 

ر  مدددن  ددد ن وقدددد اسدددت لم فادددر  التشدددفير وااحتادددار وطبقتهدددا الجزيدددر  بصدددور  ابيددد

دم امدددا األولددد  فددد  الدددوطن العربددد  وفددد  العدددالم اادددن وهددد  ادددر  القددد اللعبدددة الشدددعبية

بااتفدددال مدددع الفيفدددا علددد  احتادددار بدددط ونقدددن وقدددائع ادددنس الجزيدددر  الريا دددية قامدددم 

والعديددددد مددددن البطددددوام الهامددددة فدددد  إفريقيددددا و سدددديا ونوروبددددا وحتدددد   2010العددددالم 

ابيددر لددددى الجمهددور العربددد  الددذ  حدددرم مدددن  اسدددتيا نمرياددا الجنوبيدددة وقددد سدددبب هددذا 

ب ومددددا يريددددده الجمهددددور مشدددداهد  المباريددددام بسددددبب القدددددر  الماليددددة للمشدددداهدين العددددر

ونصب  حل اإلع م والترفيه لمن يدفع
2
. 

ظهور القنوات الفضائٌة العربٌة المتخصصة
3
. 

يعدددر  اإلعددد م المت صدددص علددد  ننددده إعددد م جددداد متجددددد بتجددددد مو دددوعام 

الحيدددا  ومجددداام الت صدددص الم تلفدددة وسدددنحاون فيمدددا يلددد  التعدددرت لدددبعت مجددداام 

                                                           

 .388هبة شاهين، مرجع سبل ذاره، ص  2

، مراز دراسام الوحد  الوقوف على تخوم التف ٌك—، قراءة فً قافة الفضائٌات العرٌٌةنهوند القادر  عيس   3

 .62ص العربية،
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 الت صص ف  الف ائيام العربية.

  عدددد  عناصدددر تحددددد البدددرام  التددد  تبتهدددا ن  ف دددائية عربيدددة االحريدددة هندددا

المعطددددا ، وجهددددة التمويددددن، ومقدددددار التمويددددن، وعامددددن الددددرب  نو اإلعدددد م ال ددددالص 

وطبيعدددة الجمهدددور المسدددتهد ، وسدددنحاون اسدددتعرات تصدددني  للقندددوام حسدددب ندددو  

م البددددرام  التدددد  تبتهددددا وهددددذا اعتمددددادا علدددد  بعددددت البددددرام  إ ددددافة إلدددد  م ح ددددا

 الباحتة للف ائيام العربية وقد  لصنا إل  التصني  التال :

 —:وت ددددددتص هددددددذه القنددددددوام فدددددد  بددددددط  القنوووووووات اإلخبارٌووووووة

سدددداعة وهدددد  فعدددد  قنددددوام تسددددتحل المشدددداهد  ن ددددر لدرجددددة  24األ بددددار مددددد 

 قندددا ، ومدددن نمتلدددة ذلددد  نجدددد قندددا  الجزيدددر  وااحترافيدددة التددد  وصدددلم إليهدددا 

 بدددار، وقدددد سددداعدم هدددذه القندددوام علددد  ربدددط العربيدددة، ادددذل  قندددا  النيدددن ل 

المدددواطن العربددد  بدددج ر المسدددتجدام واألحدددداط مدددن  ددد ن ت طيتهدددا المسدددتمر  

واآلنيددددة حتدددد  نصددددبحم تشددددان مصدددددر إزعددددار لددددبعت الحاومددددام  اصددددة 

العربيددددة، ول يددددر دليددددن علدددد  ذلدددد  مددددا حصددددن لقنددددا  الجزيددددر  نتنددددا  ت طيتهددددا 

ولدددة إلددد  غلدددل والتشدددوي  المصدددرية حيدددط لجدددنم الد 2011ينددداير  25لتدددور  

علددد  بدددط هدددذه القندددا  باعتبدددار هصدددر هددد  المالادددة للقمدددر الصدددناع  نايدددن سدددام 

امدددا اسدددتطاعم هدددذه القندددوام نن تصدددنع رن  عدددام عربددد  جدددد مددد تر وواعددد  

حيدددط تماندددم فددد  اتجدددر مدددن المواقددد  مدددن اشدددفا الحقيقدددة وندددز  السدددتار عدددن 

احددددد يناددددر بعددددت سياسددددام السياسدددديين العددددرب فلددددو تحدددددتنا عددددن الجزيددددر  ا 

جرنتهددددددا فدددددد  نشددددددر وتددددددائل سددددددرية عددددددن حقيقددددددة المفاو ددددددام الفلسددددددطينية 

 .قنا  34ر عدد الف ائيام اإل بارية بدوق اإلسرائيلية

                                                           
 .244، ص2006  دار مجداو ، :األردن ،االتصال واإلعالم فً المجتمعات المعاصرةال   لين نبو نصبع، ص  1

 .211ص تحديام الحا ر والمستقبن، مرجع سبل ذاره،—تيسير نبو عرجة، اإلع م العرب   2



..........................................البيئة الرقمية..... ....الفصل الثاني ............... ..........

 —مدددددع تطدددددور التعلددددديم وازديددددداد عددددددد الفضوووووائٌات التعلٌمٌوووووة :

الدارسدددددددين فددددددد  المددددددددارس ازداد ااهتمدددددددام بدددددددالتلفزيون التعليمددددددد  وازدادم 

سددددتطيعون نمددددام الادددداميرا ونمددددام الم ددددرجين الفددددرص نمددددام المدرسددددين الددددذين ي

فدددد  اسددددتديوهام المحطددددام الف ددددائية التليفزيونيددددة واددددذل  الم ددددرجين الددددذين 

يسدددددتطيعون إعدددددداد البدددددرام  فددددد  قالدددددب تليفزيدددددون ، هدددددذه البدددددرام  تناسدددددب 

الف ددددائيام تمامددددا، ويجددددب نن تاددددون هددددذه البددددرام  جدددداد  والقددددائمين عليهددددا 

، ويبقدددد  لفددددة علدددد  الف ددددائيام يتمتعددددون ب بددددرام متميددددز  وهدددد  غيددددر ما

تواجدددد متدددن هادددذا قندددوام قليدددن علددد  السددداحة اإلع ميدددة العربيدددة والموجدددود  

 .تراز ناتر عل  ت طية الم تمرام والمحا رام

 

                                                           

.89عبد المل  الدنان ، مرجع سبل ذاره، ص 
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 تت صددددددص القنددددددوام الدينيددددددة فدددددد  تقددددددديم  : الفضووووووائٌات الدٌنٌووووووة

البددددرام  الدينيددددة التدددد  تهددددد  إلدددد  الدددددفا  عددددن تعدددداليم اإلسدددد م ديددددن التسددددام  

اعتدددددان، وديددددن يددددرفت ال لددددم والعدددددوان واإلرهدددداب، امددددا تسدددداعد القنددددوام وا

الف دددائية الدينيدددة علددد  التوعيدددة والتتقيددد  الجمددداهير ، وتعتبدددر قندددا  اقدددرن التددد  

نون قنددددا  ف ددددائية عربيددددة مت صصددددة فدددد  بددددط البددددرام   1998تنسسددددم عددددام 

للقدددر ن الدينيدددة تدددم تلتهدددا عدددد  قندددوام ن دددرى نمتدددان قندددوام المجدددد، قندددا  السدددعودية 

 .الاريم القنا  السعودية للحديط النبو  الشري 

  :غالبددددا مدددا تقدددوم المحطددددام الف دددائية فددد  هددددذه فضوووائٌات األلفوووال

 البرام  ب ط ل نف م تسلية

   هددددذه البددددرام  مناسددددبة ألعمددددار األطفددددان بفئاتدددده الم تلفددددة   ككككما ا

فدددان، ومناسدددبة لتفايدددرهم وإدرااهدددم، ونن تسددداعد فددد  إعدددداد جيدددن مجقفدددا مدددن األط

م، فجلهددا يبددط الرسددوم المتحراددة عدددا قنددا  لهدد ويسدداعد علدد  رسددم مسددتقبن نف ددن

الجزيدددر  األطفدددان التددد  تحددداون إتدددرا  البدددرام  بدددبعت الحصدددص المنتجدددة محليدددا، 

وهدددذه الفئدددة مدددن القندددوام تنتيرهدددا  طيدددر  دددرا ألن نغلبهدددا يقددددم رسدددوم متحرادددة 

تحملددده مدددن قددديم  مدبلجدددة وبالتدددال  هددد  مصدددنعة ومعلبدددة ذام إنتدددار غربددد  ومدددا

صدددانعها قدددد تددد تر علددد  سدددلو  الطفدددن لادددن هدددذا ا ينطبدددل علددد  جميدددع ف دددائيام 

األطفدددان حيدددط  هدددرم إلددد  الوجدددود قندددوام تبدددط نناشددديد دينيدددة مدددن تقدددديم نطفدددان 

واسددددتطاعم هددددذه القنددددوام نن تحتددددن ماانددددة لدددددى نطفددددان وجمهددددور ابيددددر علدددد  

ر، فهددد  توصدددن القددديم سدددبين المتدددان ا الدعايدددة نجدددد قندددا  طيدددور الجندددة وقندددا  سدددا

الدينيددددة ل طفددددان عددددن طريددددل تمتيليددددام نو نناشدددديد مددددن طددددر  نطفددددان، ومددددن 

،  rooAPamC ،i m3الف دددددددائيام الموجهدددددددة للطفدددددددن العربددددددد  ندددددددذار: 

                                                           
 .011-031. ص ص : 2102، 2جملة احتاد اإلذاعات العربية،العدد ،امينضعربية األرقام والممئات الفضائيات ال،  صالح الدين معاوي  1
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 .قنا  الجزير  ل طفان

 -: هنددددا  اتفددددال شددددبه عددددام علدددد  نن وسددددائن  الفضووووائٌات الترفٌهٌووووة

إا ننددده مدددن الصدددعب  ،رفيدددهاإلتصدددان الجمددداهير  تقددددم اتدددا هدددائ  مدددن بدددرام  الت

قيددداس هدددذه البدددرام  انددده ليسدددم هندددا  قاعدددد  تحددددد ماوندددام البدددرام  التددد  يمادددن 

وصدددفها بننهدددا ترفيهيدددة ، وهادددذا يجدددد المشددداهد العربددد  نفسددده نمدددام نطندددان ونادددوام 

مددددن البددددرام  ال نائيددددة والريا ددددية والمسددددابقام واألفدددد م والمسلسدددد م، وغالبيددددة 

س لددددددى المشددددداهد العدددددر  امدددددا يشدددددير البددددداذون هدددددذه البدددددرام  الترفيهيدددددة تادددددر

توجهدددام سدددلواية سدددلبية، ن دددرا لط يدددان مرجعيتهدددا األجنبيدددة، وفددد  هدددذه الدراسدددة 

 سنحاون تو ي  معن  الف ائيام الترفيهية بتصنيفها إل :

 لقددددددد ازداد فدددددد  اآلونددددددة األ يددددددر  اتجدددددداه الفضووووووائٌات الرٌاضووووووٌة :

مجدددان الريا دددة ونقدددن  فددد  العديدددد مدددن القندددوام الف دددائية العربيدددة إلددد  الت صدددص

م تلدددد  األعددددراس الارويددددة العربيددددة والعالميددددة بددددن هنددددا  تنددددافس شددددديد بددددين 

الف ددددائيام العربيددددة علدددد  البطولددددة األوروبيددددة والدددددوريام األوروبيددددة وبعددددت 

افسدددة بدددين باقدددة الجزيدددر  التددد  تدددزداد حجمدددا مناألدوار اإلفريقيدددة فلدددو نتدددابع مدددت  ال

ال هددور المتميددز لباقددة نبددو  بدد  حددون النقددن اددن يددوم وقنددا  دبدد  الريا ددية واددذا 

الحصدددر  لمباريدددام الجاريدددة فددد  نوروبدددا، فقندددوام الجزيدددر  لهدددا النقدددن الحصدددر  

اددددندوار قويددددة و اانجليددددز  ن  والفرنسدددد  واإليطددددال  اللمباريددددام الدددددور  اإلسددددب

نمددددا دبدددد  الريا ددددية فتبددددط مباريددددام الدددددور  األلمددددان  حصددددريا، وتبقدددد  باقددددة 

رغددددم ننهددددا قنددددوام مشددددفر  إا ننهددددا تمتلدددد  جمدددداهير عربيددددة الجزيددددر  الريا ددددية 

بجنددددددوب إفريقيددددددا، وقدددددددر عدددددددد  2010 اصددددددة بعددددددد ت طيتهددددددا اددددددنس العددددددالم 

قنا  ريا ية 54ب 2009الف ائيام الريا ية لعام 
2
. 
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 : ااندددم إلددد  وقدددم قريدددب جدددن قندددوام  فضوووائٌات الووودراما و األفوووالم

فدددواس والهدددا  اصدددة األفددد م مشدددفر ، لادددن  هدددور قندددوام روتاندددا وميلدددود  وال

بدداألف م يطددر  ناتددر مددن سدد ان، وهددذه القنددوام عدداد  تاددون موجهددة لفئددة عمريددة 

سددددنة وهدددد  تبددددط نفدددد م قديمددددة نو جديددددد  لاددددن موا دددديعها جلهددددا  50إلدددد   20

فارغدددة، نمدددا المسلسددد م فهدددذه األ يدددر  نسدددبية بشدددان عدددام بطريقدددة تجعدددن مدددن 

ل يدددان امدددا نشدددار لوتددد  يشددداهدها يشدددعر ننددده يوسدددع تجربتددده فددد  الحيدددا  فنعمدددان ا

هددد  ندددو  متلفدددز جمهورهدددا ملتدددزم ونمدددين ونشدددط، ويرتادددز علددد  مبددددن :»باسدددايب 

الش صيام تالتمتن ببع
1
. 

  إن المشدددداهدين والمشدددداهدام يبحتددددون عددددن هددددذه األعمددددان الدراميددددة

امعينددددة لهددددم فدددد  عددددزلتهم، واواصددددفة لو ددددعهم، ااشددددفة الجوانددددب السددددرية مددددن 

ليئدددة بالحامدددة، وحلدددوا عادلدددة لصدددراعام حيدددا  اآل دددرين حاملدددة إلددديهم نصدددائ  م

يعانونهددددا، موسددددعة لتجددددربتهم فدددد  الحيددددا  عبددددر إشددددعارهم بددددننهم يعيشددددون حيددددا  

 .«اآل رين

  وهدددذا الندددو  مدددن القندددوام يدددزداد يدددوم بعدددد يدددوم  اصدددة المت صصدددة

بالدددددراما حيددددط توجهددددم العديددددد مددددن الف ددددائيام العربيددددة فدددد  العددددامين اآل ددددرين 

 iCDoSEا ومنهددددا مددددن تعدددددى إلدددد  التانيددددة  إلدددد  فددددت  قنددددا   اصددددة بالدددددرام

SEaia  بانورامددددا دراما....نمددددا عدددددد القندددددوام الف ددددائية المت صصددددة فددددد ،

 .2009قنا  ف  سنة  75الدراما والسينما واألف م فيصن إل  

 :انشدددددا  قندددددوام  اصدددددة بدددددالمرن  ت لدددددب علددددد   فضوووووائٌات المووووورأة
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زيددددا  إ ددددافة برامجهددددا علدددد  التددددزيين ودياددددور المنددددزن والح قددددة وعددددروت األ

إلدد  مسلسدد م ونفدد م فدد  بعددت األحيددان وهدد  ف ددائيام قليلددة عددددا نهمهددا قنددا  

المدددددرن  العربيدددددة وبرامجهدددددا موجهدددددة ناتدددددر للمدددددرن  اللبنانيدددددة المتحدددددرر  ولددددديس 

 .tAbnoio FFالعربية المحاف ة وقنا  

 وتقدددوم هدددذه القندددوام علددد  طدددر  األسدددئلة وفدددت  فضوووائٌات األلعووواب :

شدددداهدين ل جابددددة عددددن السدددد ان المطددددرو  مقابددددن جددددائز  ال طددددوط اتصدددداام الم

ماديدددة معتبدددر ، وتلقددد  بدددرام  األلعددداب القائمدددة علددد  ااتصددداام، والتددد  ن دددذم 

تشددد ن حيدددزا ابيدددرا وتلقددد  رواجدددا ابيدددرا وا سددديما  ددد ن شدددهر رم دددان مدددن ادددن 

عددام والتددد  تقددوم فددد  مع مهددا علددد  سدددذاجة األفاددار، امدددا راجددم علددد  الشاشدددام 

اتصددددن علدددد  الددددرقم » عينام مددددن القددددرن الما دددد  مو ددددة:م ددددذ نوا ددددر التسدددد

، واألسددددئلة طبعددددا مددددن نددددو  :ا بددددرر ايفددددن هددددن هددددو فدددد  «واربدددد ...دوار اددددا 

بددددداريس نم بدددددرلين، نم لنددددددنتا ويبددددددو وا دددددحا تعمدددددد تسدددددهين السددددد ان لتاتدددددر 

 اإلجابام وبالتال  تاتر ااتصاام.

 :األغنيدددة ناتدددر مدددن مددداد  مطربدددة، فضوووائٌات األيوووانً والموسوووٌقى 

إنهددددا المددددام تحمددددن المعددددان ، وترافددددل الموسدددديق  فتدغدددددي العواطدددد  وت اطددددب 

العقددددن والوجدددددان معددددا، واسددددتطاعم األغنيددددة نن تسددددهم فدددد  صددددياغة الوجدددددان 

العربدددد  المشددددتر ، وتدددد تر فدددد  ل ددددة  طدددداب اإلنسددددان العربدددد  اليوميددددة، وباتددددم 

 .مفردام األغنيام تتردد عل  نفواه الناس وتست دم ف  حديتهم

 ٌم عام للبث الفضائً العربً:تقٌ:  04

 :ممٌزات البث الفضائً العربً:  04/01

  د القنددددددوام الف ددددددائية العربيددددددة ندى إلدددددد  المنافسددددددة وتطددددددور تعدددددددق
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 العمن اإلع م  وتنو  الم امين نمام المهشاهد العرب .

  القندددددوام الف دددددائية اإل باريدددددة ندم إلددددد  اسدددددر هيمندددددة القندددددوام

مهدددور العربددد  ت طيدددة نحدددداط ون بدددار ال ربيدددة فددد  مجدددان األ بدددار ووفدددرم للج

بمسددددتوى رفيددددع مددددن ناحيددددة التقنيددددام والم ددددامين، ونصددددبحم احددددد المصددددادر 

 األساسية ل  بار عل  المستوى اإلقليم  والعالم .

  التق صدددددص فددددد  القندددددوام والتزايدددددد المهسدددددتمر فددددد  عددددددد القندددددوام

لبيدددة المهت صصدددة ندى إلددد  توسددديع مجدددان اا تيدددار نمدددام المهشددداهد العربددد  وإلددد  ت

احتياجاتددددده المهتنوعدددددة، فباإل دددددافة للقندددددوام المت صصدددددة فددددد  مجددددداام األفددددد م 

والمسلسددد م واأل بدددار والقندددوام ال نائيدددة والدينيدددة والتعليميدددة وغيرهدددا، بدددادرم 

القندددوام الف دددائية العربيدددة لدددد ون مجددداام جديدددد  االسدددياحة العربيدددة والطهددد  

صددددددة بددددددالواقع والشددددددعر العربدددددد  والصددددددقور وغيرهددددددا مددددددن الت صصددددددام ال ا

 .العرب 

  ان فددددددات  وتطددددددور تانولوجيددددددا األقمددددددار الصددددددناعية والهوائيددددددام

مدددن  قلدددنحجدددم الجمهدددور المتلقددد  للقندددوام الف دددائية، و ندى الددد  زيددداد  ، هانسدددعار

 اعتماد الجماهير العربية عل  اإلع م الحاوم 

   ارتفدددددددا  مسدددددددتوى ندا  القندددددددوام الف دددددددائية ال اصدددددددة ارتفدددددددا

طدددر  وتهنددداق  هدددذه القندددوام العديدددد مدددن المو دددوعام مسدددتوى الحريدددام، حيدددط ت

التددد  ااندددم مهحرمدددة للنقدددا  فددد   دددن اإلعددد م الحادددوم ، وباتدددم تحتدددن مراتدددب 

 المهشاهد  األول  عند المهشاهد العرب .

   قابدددة علددد تحقيدددل مبددددن التعدديدددة بعدددد زمدددن طويدددن سددديطرم فيددده الرق

فانتشدددددار اآلرا  المطروحدددددة، وذلددددد  مدددددن  ددددد ن اإلعددددد م الحادددددوم  الرسدددددم ، 

الف ددددائيام العربيددددة حدددددق مددددن قدددددر  األن مددددة العربيددددة السدددديطر  علدددد  مصددددادر 
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المعلومدددددام وحجدددددب المعلومدددددام عدددددن المدددددواطن، فنصدددددب  للمدددددواطن العربددددد  

 الحرية ا تيار القنا  والمعلومام.

   البددددط الف ددددائ  ندى إلدددد  إقامددددة وتطددددوير مدددددن اإلنتددددار اإلع مدددد

ددددان ، وهددددذه المدددددن تددددوفر تانولوجيددددا العربيددددة الددددت ط فدددد  القدددداهر  ودبدددد  وعمق

متطدددور  و دمدددة وتسدددهي م، ممدددا جدددذب مئدددام القندددوام الف دددائية العربيدددة للبدددط 

منهدددا، وبع دددها انتقدددن لهدددذه المددددن اإلع ميدددة بعدددد نن بددددن البدددط  دددارر الدددوطن 

التدددد   ARTالتدددد  انتقلددددم مددددن لندددددن إلدددد  دبدددد  وشددددباة  MBCالعربدددد  اشددددباة 

 انتقلم من روما إل  عمان.

 ام العربيدددددة فددددد  ال دددددارر باألوطدددددان العربيدددددة، مدددددن ربدددددط الجاليددددد

   ن الل ة والموسيق  والتقافة والعربية.

  تقريدددددب اللهجدددددام العربيدددددة الم تلفدددددة للجمددددداهير العربيدددددة وتعزيدددددز

 .الل ة العربية الفصح 

 سلبٌات البث الفضائً العربً: 4/2

 عددددم التنسددديل بدددين القندددوام الم تلفدددة  وإطددد ل االفتقووواد للتنسوووٌق :

دون فحدددددص للقندددددوام الموجدددددود واحتياجدددددام الجمهدددددور العربددددد ، ممدددددا  قندددددوام

 ي د  إل  اتر  القنوام الت  تارر ذام الم امين.

 الددددددنقص فدددددد  اإلنتددددددار العربدددددد  وتعدددددددد ت وووووورار المضووووووامٌن اإلعالمٌووووووة :

القنددددوام وسدددداعام البددددط ندى إلدددد  ااعتمدددداد علدددد  اإلنتددددار المصددددر  وااسددددتعانة 

 إل  تارار الم امين وقلقة اانتقائية. بالم امين األجنبية، وان هذا ندى

 غالبيدددة القندددوام تهدددتم بتوسددديع االهتموووام باالنتشوووار علوووى حسووواب الجوووودة :

 انتشارها الج راف  عل  حساب الم امين الت  تقدمها.

                                                           

، 2005، دار المعرفة الجماعية، مصر، االتصال الجماهٌري فً المجتمع العربً الحدٌثطه عبد العاط  نجم، 
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 ووووة لجموووواهٌر عربٌووووة ٌج : القنددددوام الف ددددائية الحاوميددددة تشدددددد مضووووامٌن محل

ددة وننهددا مهن مسددة فدد   علدد  الق ددايا المحليددة ممددا يهبعددد الجمدداهير العربيددة عنهددا،  اصق

الدعاية للن ام
1
. 

 ان مددداس القندددوام الف دددائية الحاوميدددة فددد  تمجيدددد الن دددام تمجٌووود النظوووام :

وبدددط نهدافددده ومواقفددده وت ييدددب مواقددد  المهعار دددة يددد د  بدددالمواطنين إلددد  اللجدددو  

 لقنوام ن رى لمعرفة ن بار بلدهم الصحيحة ال ائبة عن شاشام بلدهم.

 هوووة للغوووربقلجوووة القنووووات ا : هندددا  نقدددص ابيدددر فددد  القندددوام العربيدددة لموجج

الموجهدددة للجمددداهير األجنبيدددة والناطقدددة ب يدددر العربيدددة بالمقارندددة هندددا  عددددد ابيدددر مدددن 

القنددددوام األجنبيددددة الناطقددددة بالعربيددددة  والموجهددددة للعددددرب )باسددددتتنا  بعددددت القنددددوام 

 نهمها الجزير  الدولية(.

  تقليدددددد القندددددوام العربوووووًنسوووووم بووووورامو أجنبٌوووووة دون مراعووووواة التقالٌووووود :

الف دددائية األجنبيدددة فددد  برامجهدددا، حيدددط ندددرى العديدددد مدددن البدددرام  العربيدددة المنسدددو ة 

عددددن بددددرام  نجنبيددددة متددددن بددددرام  الواقددددع والاليبددددام الصددددار ة التدددد  تدددد تر علدددد  

ن  قيددددام الشددددباب العربدددد ، وت ددددرس فيدددده قدددديم غريبددددة ته ددددع  انتمددددا ه للح ددددار  

 العربية اإلس مية.

 ووو ٌج : غيددداب حريدددة الصدددحافة والتعبيدددر عدددن القندددوام الف دددائية اتيٌووواب الحر

ددد  القندددوام ال اصدددة  الحاوميدددة رغدددم بدددرام  الحدددوار والسياسدددة فددد  بعدددت منهدددا، حتق

تفتقدددد الحريدددة ألنهدددا ت  دددع هددد  األ دددرى ل ددد وطام الحاومدددة السياسدددية، إ دددافة  

 إل  ال  وطام ااقتصادية من ر وس األموان.

 ووووةمضووووامٌن هابلووووة لجنووووً األربووووا  الم ٌج : السددددع  ورا  الددددرب  المددددادق  اد

ى إلدد  م ددامين هابطددة المسددتوى مددن ناحيددة فنيددة ومددن ناحيددة التشددديد علدد  عامددن  ندق

(  وااتصددداام الهاتفيدددة SMSاإلتدددار ، وني دددا  ندددرى اسدددتعمان واسدددع لرسدددائن الددد  )

 ف  هذه القنوام لجذب الجمهور.
                                                           

194، ص2009، دار نسامة، عمان، عولمة الجدٌدةاإلعالم الدولً والفارول  الد، 
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 : الشب ات االجتماعٌة "رؤٌة للمفهوم" ثالثا

ام ااجتماعيدددة عدددر  فددد  علدددم ااجتمدددا ، إا ننددده اسدددتعير للدالدددة مفهدددوم الشدددبا

علدد   دداهر  اتصددالية اجتماعيددة جديددد 
1

، و مدددن هنددا يددذهب بعددت البدداحتين إلدد  إ دددافة 

بعدددت الالمدددام للدالدددة علددد  هدددذا الندددو  مدددن المواقدددع، بحيدددط نصدددبحم عبدددارام متدددن 

نو ا oAD AC nom aD ouFoituالشددددددددباام ااجتماعيددددددددة علدددددددد  اانترنيددددددددم ا 

ا، تسددددددت دم للدالددددددة علدددددد  ni oAc AuFoitu noFuموقددددددع الشددددددباام ااجتماعيددددددة ا

 ال اهر  الجديد .

و يشددددير البدددداحتون إلدددد  نن الشددددباام ااجتماعيددددة لددددم تولددددد مددددع االفايسددددبو ا نو 

 EubuAkغيرهدددا مدددن المواقدددع، وا حتددد  مدددع اانترندددم، فمفهدددوم الشدددباة ااجتماعيدددةا 

ni oAc AuFoi  مقددددددددددددددددان اانتروبولددددددددددددددددوج  '  هددددددددددددددددر ألون مددددددددددددددددر  فدددددددددددددددد

(، و تعلدددددددل األمدددددددر بدراسدددددددة الع قدددددددام التددددددد  Atoub einoA 1954البريطدددددددان )

ينسدددجها األفدددرد بيدددنهم، و تن يماتهدددا لفهدددم تشدددالها و تطوراتهدددا و  تارهدددا علددد  سدددلوايام 

 الفرد.

  ات التواصل االجتماعً:بتعرٌف ش:01

و   لددطال :مددن مشددتقة بننهددا الددراز  نشددار امددا الل ددة فدد  الشددباام تعددر 

ا تلط ال  م التدا ن ، واشتب 
2
. 

 الشدد   بقولدده: وصددلم الفيددوم  نشددار امددا الل ددة فدد  فيعددر  التواصددن نمددا

 مسدتمر اتصدان ن  تواصدن وبينهمدا الهجدر،  دد والوصدن بده، فاتصدن وصد    ب يدره

 .ينقطع ا

                                                           

Zammar.N .Résaux Sociaux Numériques Essai De Categorisation Et  Catrtographie Des C 
outrovrses.Mémoir  de Doctorat .Lunversité Européenne De Bretagne . Rennes 02.p 54.
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aidoS  aicoS و  حاما ككككش جتمحت ككككت    ككككم جتمزككككش ف ج اامش  ككككت  و جتمزكككككش ف :

شن     مكككح  اش كككش  ككك  جتاهش ككك  ج اامكككش م جتكككث  ب طكككةت   كككة جتمكككةهي  ككك  تكككم جكككثج جتم ككك

 جتامجغ  جتمطح  تم غمج   جتطم  ت 

gnokraidoS aicoi  اكككككككش جتمػكككككككتام جت كككككككشبم ت كككككككم جتاكككككككحج ف  و جتامجغككككككك  :

جتطككككم م ج اامككككش م تككككم ا  ككككشت جت ح ككككم   مككككش و هاحامكككك  جتككككم ؽ  تكككك  امجلككككل جتاطككككم   

جتاككم   مككح  كك  ت ككح  جتامجغكك   مككح جتطككم شر، جككم  ج اامككش م  ت كك     ككح جتمػككتامشر

 جتممجلل ج اامش  ت  اػتام: ضم شر جتامجغ  ج اامش م، و اػتام جتطم شر  و

وقدددد قددددمم العديدددد مدددن التعريفدددام لمواقدددع شدددباام التواصدددن ااجتمددداع ، غيدددر 

الشددددباام   Boyd   ,Ellsonالسددددون وبويدددددنن التعريدددد  الددددذ  قدمدددده اددددن مددددن 

ننهددددا ا مواقددددع تتشددددان مددددن  دددد ن اإلنترنددددم تسددددم  ل فددددراد بتقددددديم  ااجتماعيددددة علدددد  

لمحدددة عدددن حيددداتهم العامدددة ، وإتاحدددة الفرصدددة ل تصدددان بقائمدددة المسدددجلين ، والتعبيدددر عدددن 

وجهددددة ن ددددر األفددددراد نو المجموعددددام مددددن  دددد ن عمليددددة ااتصددددان ، ت تلدددد  طبيعددددة 

التواصن من موقع آل را 
1
 . 

مم كككت اككك  جتممجلكككل  اكككم ضكككم ت جسباحبكككل وت كككة لكككةا ش جتؿكككحج   اككك   ب كككش   اع

 اككك م جتامجغككك   ككك   ج تكككحجب تكككم    كككت اعامكككل  web 2  كككحر اكككل جتع ككك  جت كككشبم تامهككك  

اشا كككت  –اةجزكككت  –جتاحجؾكككم هعمكككل  ككك    تحجبجكككش ججامكككشن اطكككاحف  و ضكككمت جبامكككشء ل  اكككة 

ضككككح ت    جتككككلإ هككككاا جتامجغكككك    كككك  ا اكككك  ئكككك   جتحزككككش    و ج ـكككك    اككككم جتماهككككشر  –

ػككك ت، وا حتكككت  ئمكككشججا وا اماكككش  ا جتاكككم ها ممب كككش تا كككحؼ   وجكككم وزككك ات ت شتكككت جتطا

تاامجغككك  ج اامكككش م  ككك   ج تكككحجب زكككمجء  كككشبمج  غكككةلشء ب كككحت ا تكككم جتمجلكككل  و  غكككةلشء 

  حت شجا ا  ئ   جتس شلشر ج تاحجؾ ت
2
 . 

                                                           

  . 2010اممة  مجب، ضم شر جتامجغ  جساامش م جست احوبم،  2
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مفهدددوم الشدددباام ااجتماعيدددة فددد  ننهدددا من مدددة عصدددرانية    Switeامدددا نوجدددز 

نسلوب الحيا  من حيط األسلوب واإلدار  والممارسة اغيرم ف  
1
. 

ترايبدددة اجتماعيدددة الاترونيدددة تدددتم صدددناعتها مدددن نفدددراد  ننهدددامحمووود عوووواد و يدددرى 

نو جماعدددام نو م سسدددام، و تدددتم تسدددمية الجدددز  التادددوين  األساسددد  متدددن الفدددرد الواحدددد 

الع قدددام بحيدددط يدددتم إيصدددان هدددذه العقدددد بدددننوا  م تلفدددة مدددن  Node)) -باسدددم  العقدددد  

اتشدددجيع فريدددل معدددين نو اانتمدددا  لشدددراة مدددا نو حمدددن جنسدددية لبلدددد مدددا فددد  هدددذا العدددالم. 

وقدددد تصدددن هدددذه الع قدددام لددددرجام ناتدددر عمقدددا اطبيعدددة الو دددع نو المعتقددددام نو الطبقدددة 

الش ص الت  ينتم  إليها
2
. 

 الشددهر  ن ددر وجهددة مددن ااجتمدداع  التواصددن شددباام مصددطل  و يعددر 

 موقددع ب نشددا  فيهددا للمشددتر  تسددم  التدد  اإللاترونيددة شددباامال مددن من ومددة :بنندده

   درين نع دا  مدع إلاتروند  اجتمداع  ن دام  د ن مدن ربطده تدم بده، مدن  داص

.نصددددددقائه   مدددددع جمعددددده نو والميدددددون، ااهتمامدددددام نفدددددس لدددددديهم
3

 

 خدمات شب ات التواصل االجتماعً: : 02

ائن علددد  مدددد  العمدددوم تتعددددد ال ددددمام التددد  تبتهدددا الشدددباام ااجتماعيدددة ، والدددد

واانتشددددار مددددن حيددددط نعددددداد الشددددباام نو المسددددت دمين ي اددددد علدددد  ننهددددا تقدددددم  دددددمام 

 تستدع  ااهتمام ومن نبرز ال دمام الت  تقدمها الشباام ااجتماعية :

: وهددددد  ملفدددددام تمادددددن مدددددن الملفوووووات الشخصوووووٌة أو صوووووفحات الوٌوووووب: 02/01

ااسدددم والسدددن وتددداريخ المدددي د والبلدددد   لهدددا الفدددرد مدددن اتابدددة بياناتددده األساسدددية متدددن 

                                                           

 Ssokii roccooikrrorSca oogikieSoSnnSkkrSka nSdiaiinokr ii g agiSga aSscig eisosa 

2010 a .  i20 .
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وااهتمامدددام والصدددور الش صدددية ، ويعدددد الملددد  الش صددد  هدددو بوابدددة الوصدددون إلددد  

 عالم الش ص.

: وهددددد   دمدددددة تمادددددن الفدددددرد مدددددن ااتصدددددان  األصووووودقاء أو العالقوووووات: 02/02

باألصددددقا  الدددذ  يعدددرفهم فددد  الواقدددع ،نو الدددذين يشددداراونه نفدددس ااهتمدددام فددد  المجتمدددع 

 ددددد  . وتمتدددددد ع قدددددة الشددددد ص لددددديس فقدددددط بنصددددددقائه ولادددددن تفدددددت  الشدددددباام اافترا

 ااجتماعية فرصة للتعار  مع نصدقا  األصدقا  بعد موافقة الطرفين.

تسددددم  هددددذه ال دمددددة ب رسددددان الرسددددائن سددددوا  إلدددد   إرسووووال الرسووووائل:: 02/03

 األصدقا  الذين ف  قائمة الش ص ، نو غير الموجودين ف  القائمة.

تتدددددي  هدددددذه ال دمدددددة للمسدددددت دمين إنشدددددا  عددددددد ا  ت الصوووووور:البوموووووا:02/04

نهدددددائ  مدددددن األلبومدددددام ورفدددددع مئدددددام الصدددددور ، وإتاحدددددة المشددددداراام لهدددددذه الصدددددور 

ل ط   عليها وتحويلها ني ا
1
. 

تتددددي  الشددددباام ااجتماعيددددة فددددرص تاددددوين مجموعددددام  المجموعووووات:: 02/05

محددددد  ، ويدددوفر موقدددع ااهتمدددام ، حيدددط يمادددن إنشدددا  مجموعدددة بهدددد  معدددين نو نهددددا  

الشدددباام لم سددددس المجموعددددة نو المنتسددددبين والمهتمددددين بهددددا مسدددداحة مددددن الحريددددة نشددددبه 

بمنتددددى حدددوار مصددد ر ،امدددا تتدددي  فرصدددة التنسددديل بدددين األع دددا  فددد  ااجتماعدددام مدددن 

ودعدددو  األع دددا  لتلددد  المجموعدددام، ومعرفدددة عددددد   Events ددد ن مدددا يعدددر  باسدددم 

 الحا رين ونعداد غير الحا رين.

وتدددم اسدددت دامها علددد    fac bockابتدددد  هدددذه الفادددر  موقدددع  الصووفحات:: 2/7

حيدددط تسدددم  هدددذه ال دمدددة ب نشدددا  حمددد م إع نيدددة  ،المسدددتو  التجدددار  بشدددان فعدددان 

موجهدددة تتدددي  ألصدددحاب المنتجدددام التجاريدددة فرصدددة عدددرت السدددلع نو المنتجدددام للفئدددام 
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ادددن نقدددر  يدددتم التوصدددن  الدددذ  يحدددددونها ، ويقدددوم موقدددع الفددديس بدددو  باسدددتقطا  مبلددد  مدددع

 إليها من قبن المست دم.

 : الشب ات االجتماعٌة : النشأة و التلور.03

تتندددو  دوافدددع اسدددت دام الشدددباام ااجتماعيدددة وذلددد  يرجدددع إلددد  مت يدددرام عديدددد  

منهدددا زيددداد  انتشدددار اإلنترندددم والتوسدددع فددد  سدددرعته ، وقلددده تادددالي  النفددداذ إلددد  الشدددباام 

ايددددا وال دددددمام التدددد  تقدددددمها هددددذه الشددددباام . وعنددددد ، وسددددهولة التعامددددن معهددددا والمز

الحددددديط عددددن مراحددددن تطددددور الشددددباام ااجتماعيددددة فدددد  الف ددددا  المعلومددددات  تجدددددر 

 اإلشار  إل  مرحلتين نساسيتين :

المرحلددددة األولدددد  : يماددددن وصدددد  هددددذه المرحلددددة بالمرحلددددة التنسيسددددية للشددددباام 

وتشدددهد   web 1لويدددب ااجتماعيدددة، وهددد  المرحلدددة التددد   هدددرم مدددع الجيدددن األون ل

هدددذه المرحلدددة علددد  البدايدددة التنسيسدددية للشدددباام ومدددن نبدددرز الشدددباام التددد  تاوندددم فددد  

وهدددو الموقدددع الدددذ  يمدددن  فرصدددة  sixdegrees.comهدددذه المرحلدددة هددد  شدددباة موقدددع 

ل فدددددراد المتفددددداعلين فددددد  إطددددداره فرصدددددة طدددددر  حيددددداتهم ولمحددددداتهم العامدددددة وإدرار 

. وا فدددددل هدددددذا الموقدددددع عدددددام 1998ا  عدددددام نصددددددقائهم وبددددددنم فادددددر  قدددددوائم األصددددددق

. ومددددددددددن المواقددددددددددع التنسيسددددددددددية للشددددددددددباام ااجتماعيددددددددددة ني ددددددددددا موقددددددددددع 2000

classmates.com   ذلدددد  الموقددددع الددددذ   هددددر فدددد  منتصدددد  التسددددعينام واددددان

ال رت منه الربط بين زم   الدراسة
1
. 

  live journalشددهدم هددذه المرحلددة مواقددع متعدددد  مددن نشددهرها ني ددا موقددع 

الدددذ  تبلدددور الهدددد   Ryzeالدددذ  ننشدددو فددد  اوريدددا وموقدددع  cyworld 1999 وموقدددع

                                                           
1 Richard Harrison and Michael Thomas: Identity in Online Communities: Social 

Networking Sites 
and Language Learning , International Journal of Emerging Technologies & 
Society,2009p112
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مندددده فدددد  تاددددوين شددددباام اجتماعيددددة لرجددددان اإلعمددددان لتسددددهين التعددددام م التجاريددددة. 

وتجددددددر اإلشدددددار  فددددد  الطدددددر  التدددددال  نن نبدددددرز مدددددا رادددددزم عليددددده مواقدددددع الشدددددباام 

ا  ، وعلدددد  ااجتماعيددددة فدددد  بدددددايتها هدددد   دمددددة الرسددددائن القصددددير  وال اصددددة باألصدددددق

الدددرغم مدددن ننهدددا وفدددرم بعدددت  ددددمام الشدددباام ااجتماعيدددة الحاليدددة إا ننهدددا لدددم تسدددتطع 

 نن تدر رب  عل  م سسيها ولم ياتب لاتير منها البقا .

المرحلدددة التانيدددة: يمادددن وصددد  المرحلدددة التانيدددة بننهدددا مرحلدددة ااتمدددان الشدددباام 

  web 2لتانيددددة للويددددب ااجتماعيددددة ، ويماددددن التددددنريخ للمرحلددددة التانيددددة بالموجددددة ا

والمقصدددود هندددا ننهدددا ارتبطدددم بتطدددور  ددددمام الشدددباة . ويمادددن نن نددد ر  لهدددذه المرحلدددة 

وهدددو الموقدددع األمرياددد . تدددم موقدددع الفددديس بدددو  my spaceبانط قدددة موقدددع 
1

.وتشدددهد 

المرحلددددة التانيددددة مددددن تطددددور الشددددباام ااجتماعيددددة علدددد  اإلقبددددان المتزايددددد مددددن قبددددن 

ام العالميددددة . ويتناسددددب ذلدددد  اإلقبددددان المتزايددددد مددددع تزايددددد المسددددت دمين لمواقددددع الشددددبا

 مست دم  اإلنترنم عل  مستو  العالم.

 االجتماعٌة: الشب ات خصائص: 04

 بقيدة عدن تتميدز تجعلهدا التد  ال صدائص مدن بعددد ااجتماعيدة الشدباام تتميدز

 هدذه نسدهم رفدع فد  سداهم الدذ  األمدر األنترنيدم، شدباة فد  والمواقدع التطبيقدام

 :من ال صائص هذه تنو  ورغم للمست دمين، بالنسبة مواقعال

 ااجتماعيدة الشدباام إلد  للدد ون األولد  ال طدو  :بالواات التعرٌوف: 04/01

 المسددت دم ي ددعها التدد  الصددفحة و هدد  ش صددية معلومددام صددفحة إنشددا  هدد 

 الموسديق  الصدور الدنص،  د ن مدن بنفسده بدالتعري    لهدا مدن ويقدوم ويطورهدا،

 .األ رى الو ائ  من وغيرها هاموالفيديو
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 ع قدداتهم و تن دديم بتعبئدة ل شدد اص ااجتماعيددة الشددباام مواقددع تسددم  امدا

 ااجتماعية و صفحاتهم الش صية بالطريقة الت  يحب نصدقا هم ر يتهم عليها.

 ااجتماعيدددة الشدددباام تسدددم  :المجتموووع لت ووووٌن جدٌووودة لووورق: 4/02

و بالتددال    و المحتددوى ااهتمددام لونهميبدداد نصدددقا  مددع صددداقام ب لددل ل شدد اص

 بدايددة المتواجددد منددذ فهدد  تسدداهم بشددان فعددان فدد  تجسدديد مفهددوم المجتمددع اافترا دد 

بدين  ل تصدان جديدد  طدرل دعمدم ااجتماعيدة الشدباام نن غيدر األنترنيدم تطبيقدام

 الرقميدة األسداليب م تلد  بدين ااتصدان فد  ي يدرون المواقدع هاتده فمسدت دم  النداس،

 ب ماددان امددا الشددباام مواقددع فدد  المدمجددة و التطبيقددام"Tags"الوسددم  متددن

نحبوهدا  التد  الاتدب حدون للتواصدن الاتدب قدرا  مجموعدام إلد  اان دمام األشد اص

.ال دمام من غيرها
1

 

:وهدددددد  تعندددددد  رجددددددع الصدددددددى ، وقددددددد   Interactivityالتفاعلٌووووووة : 04/03

فيهدددا الدددتحام فددد  وسددديلة اإلتصدددان التفاعليدددة بننهدددا االعمليدددة التددد  يتدددوافر  Durlakعدددر  

  Refaeliمدددن  ددد ن قددددر  المتلقددد  علددد  إدار  عمليدددة اإلتصدددان عدددن بعدددد . امدددا عرفهدددا 

التفاعليدددة بننهدددا نحدددد القندددوام التددد  يمانهدددا نقدددن رد فعدددن الجمهدددور إلددد  المرسدددن ووصدددفها 

باإلسدددتجابة .ا
2
، وقدددد سددداعدم التفاعليدددة علددد  ت صددديص شدددباام التواصدددن ااجتمددداع   

م ل هتمامدددددام ال اصدددددة للمسدددددت دمين بحيدددددط يمادددددن ألصدددددحاب اإلهتمامدددددام مجموعدددددا

المشدددتراة مدددن  ددد ن المجموعدددام تبدددادن ال بدددرام و األنشدددطة ، امدددا يمادددن مدددن  ددد ن 

التفاعليدددة اإلفددداد  مدددن  را  الجمهدددور فددد  إعدددداد المدددواد الصدددحفية للصدددح  المطبوعدددة نو 

 ل  الت  تتوفر ف  اإلنترنم .البرام  التلفزيونية نو اإلذاعة التقليدية إل  جانب ت

 : Accessiblityسهولة اإلستخدام : 04/05
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تعددددد  اصددددية سددددهولة اإلسددددت دام نحددددد نهددددم عوامددددن تف ددددين مسددددت دم  شددددباام 

التواصدددن ااجتمددداع  وزيددداد  إقبدددان الجمددداهير لهدددذه الشدددباة، حيدددط ا تتطلدددب اإلفددداد  مدددن 

ا تتدددوافر مدددن مدددواد هدددذه الشدددباام بدددذن جهدددد جسدددد  وعقلددد  ابيدددر لفهدددم نو إسدددتيعاب مددد

 اصدددة مدددع إسدددت دام بعدددت البرمجيدددام التددد  تسدددهم فددد  تسدددهين المو دددوعام المعقدددد  

 متن الوسائط المتعدد  وغيرها.

وتشددددمن سددددهولة اإلسددددت دام جوانددددب اتيددددر  مددددن نهمهددددا سددددهولة الحصددددون علدددد  

المعلومددددام ، إلدددد  جانددددب تفعيددددن الشددددباام لعمليددددة ااتصددددان الش صدددد  بددددين الجمدددداهير 

ن اإلتصددان بددين عدددد ابيددر مددن األشدد اص ، وتبددادن الرسددائن فيمددا بيدددنهم األمددر الددذ  هيدد

 ف  وقم اان من الصعب حدوط ذل  قبن  هور هذه التقنيام.

ومدددن سدددهولة اإلسدددت دام شدددباام التواصدددن تعدددرت مسدددت دميها للمواقدددع المتاحدددة 

والحصددددون علدددد  نعددددداد ابيددددر  مددددن مصددددادر المعلومددددام مددددع إماانيددددة ربددددط القصددددص 

اقاتها الم تلفدددة وباألرشدددي  ال ددداص بهدددذه المواقدددع ، وادددذل  مدددن  ددد نا اإل باريدددة بسدددي

التدددد  تتددددي  الوصددددون إلدددد  مواقددددع  Hypertextاإلسددددتفاد  مددددن تقنيددددة الددددنص التشددددعب  

ن دددرى عبدددر الشدددباام . وا تقتصدددر تقنيدددة الدددنص التشدددعب  علددد  النصدددوص والالمدددام 

ا Hyper Linksفقدددط بدددن علددد  الصدددور والرسدددوم التو ددديحية 
1

إل دددافة إلددد  . هدددذا با

التفاعليدددددة الميسدددددر  بسدددددهولة للمسدددددت دمين والادددددم الجمعددددد  الدددددذ  يتوافدددددل مدددددع سدددددهولة 

اإلسددت دام حيدددط يمادددن للمرسدددن إرسدددان رسدددالته إلددد  م يدددين المسدددتقبلين فددد  وقدددم واحدددد 

 دون عنا  .

 : ني ا ااجتماعية الشباام مواقع  صائص بين و من
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o مددددن متوقعددددة غيددددر مجموعددددة علدددد  الشددددباام هددددذه تشددددتمن 

 .لمشاراينا

o المعلومام من من م غير عدد األع ا  يتبادن . 

o إلدددددد  الحاجددددددة تطددددددوير علدددددد  يعملددددددون األع ددددددا  اددددددن 

 .المعلومام

 اسدتطاعم اانترنيدم علد  ااجتماعيددة للشددباام الديناميايددة الطبيعددة وبسدبب

 .المعلومام محتوى اذا و المشتراين تطور عل  تحاف  نن المواقع هذه

 اسدت دام فد  الابيدر الت يدر ن حد  يجعلندا معدا ال صدائص هدذه ادن ن دذ إن

 ااجتماعيدة للبيئدام وفقدا الش صدية اتصدااتهم تن ديم طريقدة و ل نترنيدم األشد اص

 تشداين إلد  و ندم ابيدر نتدرم بشدان ااجتماعيدة الشدباام نن جليدا ويبددو الم تلفدة،

 .ااجتماعية ااتصاام تسيير ايفية واذا الش ص  ل تصان جديد طريل

 أهوووووووووووووووووووووووووووووم مواقوووووووووووووووووووووووووووووع الشوووووووووووووووووووووووووووووب ات االجتماعٌوووووووووووووووووووووووووووووة: 05

مندددددذ ال هدددددور األون لمواقدددددع الشدددددباام ااجتماعيدددددة تعدددددددم وتنوعدددددم بدددددين شدددددباام 

، فتاري يدددا ادددان لموقدددع "تجاريدددة مدددت "ش صدددية وعامدددة تطمددد  لتحقيدددل نهددددا  محددددد  

نو "نهميدددة ابيدددر  وصددددى واسدددع مدددع بداياتددده األولددد  وادددذل  موقدددع  "سدددياس دقريدددز"

تطدددور الشدددباام ااجتماعيدددة نصدددب  تصدددنيفها يدددنت  بدددالن ر وغيرهدددا، ومدددع "مدددا  نيدددوز

، "تدددويتر"، "إلددد  الجماهيريدددة، حيدددط تتصددددر القائمدددة عددددد مدددن الشدددباام وهددد  افايسدددبو 

يويتددددوبا، مددددا  سددددبيس وهدددد  المواقددددع التدددد  سددددنتحدط عنهددددا باعتبارهددددا مددددن نهددددم "
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الشددددباام ااجتماعيددددة فدددد  الوقددددم الحددددال  واددددذا بددددالن ر إلدددد  ا ددددت   ت صددددص اددددن 

عموق
1
. 

 :  Facebookالفٌسبوك :   : 5/1

وهدددو نحدددد موقدددع الشدددباام ااجتماعيدددة  علددد  شدددباة اإلنترندددم لتادددوين األصددددقا  

الجدددددد والتعددددر  علدددد  نصدددددقا  الدراسددددة حددددون العددددالم نو اان ددددمام إلدددد  مجموعددددام 

م تلفددة علدد  شددباة الويددب ، ويماددن المشددتراين فدد  الموقددع مددن ااشددترا  فدد  شددباة نو 

ع متددددن المدددددارس ، نو نمدددداان العمددددن ، نو المندددداطل الج رافيددددة ، نو ناتددددر علدددد  الموقدددد

المجموعدددددام ااجتماعيدددددة ، وهدددددذه الشدددددباام تتدددددي  للمسدددددت دمين ااتصدددددان باألع دددددا  

الددذين هددم فدد  نفددس الشددباة ، ويماددن لهددم نن ي دديفوا نصدددقا  لصددفحاتهم ، ويتيحددوا لهددم 

ر ية صفحتهم الش صية
2
. 

إيدددرادام مدددن اإلع ندددام ، ويجمدددع بياندددام والموقدددع مجدددان  للمسدددت دمين ويجنددد  

عددددددن المسددددددت دمين ويسددددددت دمها فدددددد  إ هددددددار إع نددددددام لهددددددا صددددددلة بددددددزوار الموقددددددع 

واهتمامددداتهم ونطددددال نعمددددالهم ، وتعتبددددر شدددراة ماياروسددددوفم هدددد  الشددددري  الحصددددر  

 ل ع ن عل  موقع الفيس بو  .

وذلددد  فددد    Mark Zuckerbergوقدددد نسدددس الموقدددع )مدددار  زواربيدددرر ( 

معددددة هارفددددارد األمريايددددة ، واددددان مشددددهورا م ، عندددددما اددددان طالبددددا فدددد  جا2004عددددام 

بولعدددده الشددددديد باإلنترنددددم ، واددددان هدفدددده نن يقددددوم بتصددددميم موقددددع يجمددددع زمدددد  ه فدددد  

الجامعدددة ويمادددنهم مدددن تبدددادن ن بدددارهم وصدددورهم و رائهدددم  ، ويسدددهن عمليدددة التواصدددن 

بيدددنهم ، وسدددرعان مدددا لقددد  هدددذا الموقدددع رواجدددا بدددين طلبدددة جامعدددة هارفدددارد ، وااتسدددب 

                                                           
1 Bakardjieva Maria, Internet Society. The Internet in every day life, Sage 

publications, London, 2005 
2

: بججزت  ا   اٜثبز انُفسٛت ٔاالجخًبػٛت السخخداو انشببة انًصس٘ نًٕاقغ انشبكبث االجخًبػٛت ،بحا   ئؿح 

،  2009  ،  جت شجح، مي ا ةن تامل مح جت امم ج و  : ج زح  وجس  ن و مةهشر جت ػح  ،اسااةام املل جته ر  مف 

  265-245ظ ظ : 
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سددعة بيددنهم ، األمددر الددذ  شددجعه إلدد  توسدديع قاعددد  مددن يحددل لهددم الددد ون إلدد  شددعبية وا

الموقدددع لتشدددمن طلبددددة جامعدددام ن دددرى نو طلبددددة مددددارس تانويدددة يسددددعون إلددد  التعددددر  

علدددد  الحيددددا  الجامعيددددة ، واسددددتمر موقددددع فدددديس بددددو  قاصددددرا علدددد  طدددد ب الجامعددددام 

بيرر نن يفددددت  م قددددرر جددددوار2006والمدددددارس التانويددددة لمددددد  سددددنتين ، وفدددد  سددددبتمبر 

نبدددواب موقعددده نمدددام ادددن مدددن يرغدددب فددد  اسدددت دامه ، وااندددم النتيجدددة طفدددر  ابيدددر  فددد  

عدد مست دم  الموقع 
1
. 

م اشددددترم شددددراة ماياروسددددوفم حصددددة فدددد  الفدددديس بددددو   2007وفدددد  ناتددددوبر 

 15مليدددددون دوار ، حيدددددط تقددددددر قيمدددددة الموقدددددع بحدددددوال    240% بقيمدددددة 1,6نسدددددبتها 

 مليون دوار   .

موقددددع فدددد  ااعددددوام اا يددددر  نشدددداطا ملحو ددددا مددددن جانددددب نشددددطا  وقددددد شددددهد ال

المجتمعدددام اافترا دددية ، ويعدددد منبدددرا إلبددددا  اآلرا  وتبدددادن التعليقدددام حدددون األحدددداط 

الهامدددة ،  اصدددة فددد  الددددون الناميدددة ، ويمتدددن الهدددد  األساسددد  لهدددذا الموقدددع فددد  إقامدددة 

اهتمددددام والميددددون ع قددددام بددددين األفددددراد المسددددت دمين وتاددددوين مجموعددددام لهددددا نفددددس ا

والرغبدددددام ف ددددد  عدددددن معرفدددددة مدددددا يفادددددر بددددده هددددد ا  األفدددددراد ومعرفدددددة اهتمامددددداتهم 

ااجتماعيددددة والتقافيددددة وايدددد  يماددددنهم ااتصددددان يبع ددددهم ولقددددد تددددم إجددددرا  العديددددد مددددن 

الدراسدددام األجنبيدددة عدددن مواقدددع اانترندددم والفددديس بدددو  علددد  وجددده ال صدددوص والتددد  

سدددم  بدددالتحام فددديمن يمانددده ر يدددة المعلومدددام نشدددارم إلددد  مميدددزام هدددذا الموقدددع بننددده ي

الش صدددددية المتاحدددددة
2
، إذ يمانددددد  و دددددع قيدددددود علددددد  بعدددددت األنشدددددطة بحيدددددط يراهدددددا  

مجموعددده مدددن نصددددقائ  فقدددط . باإل دددافة إلددد  ننددده باماانددد   رفدددت طلبدددام صدددداقة ن  

شدددد ص بسددددهولة فموقددددع الفدددديس بددددو  ا يسددددم  بتصددددف  ن بددددار اآل ددددرين إا إذا اددددان 
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المجموعدددة ، ويعادددس ذلددد   مددددى حدددرص  -ين نو تنتمدددون لدددنفسلدددديام نصددددقا  مشدددترا

الفددديس بدددو  علددد  حمايدددة  صوصدددية نع دددائه ، وبهدددذا يصدددب  هدددذا الموقدددع نقلدددة نوعيدددة  

 ف  عالم اانترنم .

امدددا نن موقدددع الفددديس بدددو  يقدددوم بدددندوار اتصددداليه جديدددد  وهدددو يتميدددز بننددده يمدددن  

عامدددن معددده ف ددد  عدددن فرصددده للتعبيدددر عدددن اآلرا  بحريددده وهدددو موقدددع مدددرن وسدددهن الت

اونددده يقددددم ننشدددطة متعددددد  متدددن إرسدددان بريدددد الاترونددد  ويسدددم  بمشددداراة المجموعدددام 

فددد  نقاشدددام مرادددز  والدددرد علددد  استقصدددا  وو دددع صدددور وإرسدددالها وإماانيدددة تنزيدددن 

فيدددديو وإرسدددان واسدددتقبان الرسدددائن باإل دددافة إلددد  انددده موقدددع يتسدددم باألمدددان بمعنددد  يهدددتم 

دم السدددددما  أل  شددددد ص مدددددن ر يدددددة المعلومدددددام بحمايدددددة  صوصدددددية مسدددددت دميه وعددددد

الش صية بهم ل ير المجموعام اما انه يهتم بتطوير وتحديط ان  دماته
1

  . 

 Twitterتوٌتر  : 5/2

والتددد  تسدددم   تددددوين المصددد رتدددويتر هدددو موقدددع شدددباام اجتماعيدددة يقددددم  دمدددة ال

حددددددر   140عددددددن حددددددالتهم بحددددددد نقصدددددد   Tweetsلمسددددددت دميه ب رسددددددان تحددددددديتام 

رسددالة للرسددالة الواحددد . وذلدد  مباشددر  عددن طريددل موقددع تددويتر نو عددن طريددل إرسددان 

نو بددددددرام  المحادتددددددة الفوريددددددة نو التطبيقددددددام التدددددد  يقدددددددمها  SMS نصددددددية قصددددددير 

 .  Twhirlو  Twitterrificو  TwitBirdو  الفيس بو المطورون متن 

 دمدددة تسددداعد األصددددقا  ونفدددراد  :ويقددددم موقدددع اتدددويترا تعريفدددا مقت دددبا لددده بننددده

العائلدددة وزمددد   العمدددن علددد  التواصدددن و إدامدددة ااتصدددان بع دددا بدددبعت، عبدددر تبدددادن 

                                                           
1  Shoemaker, P.J. & S. Reese . Mediating the Message: Theories of Influences on Mass 

Media Content, إNew York: Longman1996,ل,p432. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
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       دددد اذا تفع          دددد ن اآلنتنجوبددددة سددددريعة ومعتدددداد  لسدددد ان واحددددد بسدددديط هددددو: م     
1
. 

امشددددددرو  تطددددددوير بحتدددددد  نجرتدددددده شددددددراة  2006هددددددر الموقددددددع فدددددد  نوائددددددن عددددددام  

Obvious  وبعدددد ذلددد  نطلقتددده الشدددراة رسدددميا  سدددان فرانسيسددداواألميرايدددة فددد  مديندددة ،

. وبعددددد ذلدددد  بدددددن الموقددددع فدددد  اانتشددددار 2006للمسددددت دمين بشددددان عددددام فدددد  ناتددددوبر 

صددد ر ، مدددن حيدددط تقدددديم التددددوينام الم 2007ا دمدددة جديدددد  علددد  السددداحة فددد  عدددام 

بفصددددن ال دمددددة عددددن الشددددراة وتاددددوين  Obviousقامددددم شددددراة  2007وفدددد  نبريددددن 

. يمادددن للمسدددت دمين ااشدددترا  فددد  تدددويتر بشدددان مباشدددر Twitterشدددراة جديدددد  باسدددم 

عددددن طريددددل الصددددفحة الرئيسددددية للموقددددع، وبددددذل  يتاددددون لددددديهم ملدددد  ش صدددد  باسددددم 

 الحساب، حيط ت هر   ر التحديتام بترتيب زمن .

تدددددويترا لمسدددددت دميه إماانيدددددام عديدددددد  منهدددددا: معرفدددددة مدددددا يقدددددوم بددددده و يدددددوفر اال

نصدددددقائهم دائمددددا وفدددد  ن  وقددددم، امددددا نندددده نسددددر  وسدددديلة لطددددر  التسددددا ام علدددد  

األصددددقا  وتلقددد  اإلجابدددام الفوريدددة، باإل دددافة إلددد  انددده يتدددي  للمسدددت دم إماانيدددة إرسدددان 

 بدددار عدددن حدددادط مهدددم األ بدددار الهامدددة جددددا و السدددريعة و المحيطدددة بددده اااسدددت اتة نو اإل

جدا
2
. 

 : My Spaceماي سبٌس  :5/3

هو موقع يقدم  دمام الشباام ااجتماعية عل  الويب من   ن  شباة تفاعلية بين 

األصدقا  المسجلين ف  ال دمة باإل افة إل   دمام ن رى االمدونام ونشر الصور و 

ام الش صية ل ع ا  الموسيق  ومقاطع الفيديو والمجموعام البريدية وملفام المواصف

                                                           
1
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المسجلين. يقع مقر الشراة ف  سانتا مونياا ف  االيفورنيا بالوايام المتحد  األمرياية بينما 

 . يقع مقر الشراة األم انيوز اوربوريشنا ف  مدينة نيويور 

بواسددددطة تددددوم نندرسددددن    2003وقددددد تنسسددددم  دمددددة امددددا  سددددبيسا فدددد  يوليددددو 

TOM Anderson   واددددريس ديولددددChris Dewolfe  و فريددددل صدددد ير مددددن

ااندددم نقدددرب ليددداهو، وهددد  1998 المبدددرمجين علددد   لفيدددة تجربدددة سدددابقة تنسسدددم فددد 

التددد  يملاهدددا  "نيوزادددورب"حاليدددا جدددز  مدددن إمبراطوريدددة الشدددراة اإلع ميدددة العم قدددة 

علددد  موقدددع مدددا  سدددبيس دوم ادددوم يسدددتطيع النددداس مدددن جميدددع ننحدددا   .روبدددرم مدددردو  

ن حيدددداتهم ، واالتحددددال بمجتمددددع  دددداص و تحديددددد العددددالم صددددنع ملفددددام الاترونيددددة عدددد

مواعيدددددد ل لتقدددددا ، والتشددددداب  المهنددددد ، و التدددددروي  ل عمدددددان، ومشددددداراة ااهتمامدددددام، 

والعتددددور علدددد  نصدددددقا  الدراسددددة القدددددام  و األصددددحاب ، امددددا يمددددد الموقددددع مسددددت دميه 

بمسدددداحة لل صوصددددية وااندددددمار التقدددداف  و يتحدددداور م يددددين الشددددباب مددددع اإلعدددد م مددددن 

 لدددده، و يعبددددرون عددددن قدددديمهم الش صددددية و التقافيددددة مددددن  دددد ن شددددباة مددددا  سددددبيس  

ااجتماعيدددة
1

.  وطبقدددا لموقدددع الياسدددا انترندددم يعدددد موقدددع مدددا  سدددبيس هدددو سدددادس ناتدددر 

مواقدددع الويدددب الماتوبدددة بدددن  ل دددة فددد  العدددالم شدددعبية، امدددا ننددده يعدددد تالدددط ناتدددر المواقدددع 

م شدددعبية الموقدددع تددددريجيا بنسدددبة شدددعبية علددد  اإلطددد ل فددد  الوايدددام المتحدددد . ارتفعددد

تقريبدددا مدددن عددددد الزيدددارام 80%  نابدددر مدددن المواقدددع المشدددابهة األ دددرى وحددداز علددد 

المحسدددوبة لمواقدددع الشدددباام ااجتماعيدددة علددد  اانترندددم، حتددد  صدددار يمتدددن جدددز ا مهمدددا 

 مدددددددن التقافدددددددة الشدددددددعبية المعاصدددددددر ،  اصدددددددة فددددددد  الدددددددب د الناطقدددددددة باإلنجليزيدددددددة.  

ا نشدددهر المددددا ن اجتماعيدددة علددد  الشدددباة االاترونيدددة، ويقددددم وقدددد نصدددب  الموقدددع مددد  ر

العديدددد مدددن السدددمام الم تلفدددة التددد  تسدددم  للمسدددت دمين بتعددددين ملفددداتهم، وا   دددافة رسدددوم 

ال رافيدددد ، والموسددددديق ، واأللددددوان. امدددددا يسددددتطيع المسدددددت دمون ني ددددا و دددددع الملددددد  

يتطلدددب ذلددد   بصدددور   اصدددة تسدددم  فقدددط لمدددن د لدددوا انصددددقا  بمشددداهد  الصدددفحة، وا

                                                           
1
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التدددد  تسددددت دم فدددد  بنددددا  صددددفحام HTMLسددددوى معرفددددة المعلومددددام األساسددددية لل ددددة ،

اانترنم اما يقدم ني ا  لة بحط دا لية ون ام بريد الاترون  دا ل 
1
. 

 Youtube.comموقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع الٌوتٌووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب : 5/4

يوتيدددوبا ومدددا إذا ادددان هدددذا الموقدددع شدددباة اجتماعيدددة نو ا، "ا تلفدددم اآلرا  حدددون موقدددع 

 video sharingن بعدددت اآلرا  إلددد  اعتبددداره موقدددع مشددداراة الفيدددديو ،حيدددط تميددد

site  غيدددر نن تصدددنيفه اندددو  مدددن مواقدددع الشدددباام ااجتماعيدددة ن دددرا اشدددترااه معهدددا

 فدد  عدددد مددن ال صددائص جعلنددا نتحدددط عندده اددنهم هددذه المواقددع ن ددرا ل هميتدده الابيددر 

. 

 2005مددددن عددددام اموقددددع مسددددتقن فدددد  الرابددددع عشددددر مددددن فبرايددددر  "تنسددددس ايوتيددددوب

بواسدددطة ت تدددة مدددو فين هدددم األمرياددد  تشددداد هيرلددد  والتدددايوان  تشدددين و البن دددال  جددداود 

َد يالمت صصدددة فددد  التجدددار  اإللاترونيدددة. بددد َ  pay palادددريم الدددذين يعملدددون فددد  شدددراة 

نن جدداود اددريم تددر  رفقددا ه للحصددون علدد  درجددة علميددة مددن اليددة سددتانفو رد. ليصددب  

الددذ  نددراه اليددوم للتنددائ  اآل ددرين اللددذان نجحددا  "وتيددوبالف ددن الحقيقدد  فدد   هددور اي

.فددددد  تاددددددوين نحددددددد نابددددددر الايانددددددام فدددددد  عددددددالم الويددددددب فدددددد  الوقددددددم الحددددددال 
2
  

 ويقدددددوم موقدددددع ايوتيدددددوبا علددددد  فادددددر  مبدئيدددددة هددددد  : بدددددط لنفسددددد  نو ذ  لنفسددددد 

Broadcast youself  دددن عليددده يوميدددا هدددذا الشدددعار فددد  الصدددفحة األولددد  ، إذ تحمق

هدددوا  مدددن حدددون العدددالم بع دددها تدددم تصدددويره باددداميرا جهددداز الهدددات  نفددد م مدددن صدددنع ال

المتحدددر  لنقدددن حددددط مدددا غريدددب نو م دددح  نو متيدددر، واتيدددر منهدددا تدددم إنتاجددده لددددوا  

 فنية نو سياسية نو اجتماعية نو جمالية نو حت  إليصان رسالة ش ص.

ال نائية  ويت من الموقع ننواعا ا حصر لها من اليبام الفيديو التلفزيونية واألف م

 المصور  ومدونام الفيديو اليومية نو ما يطلل عليها الفيديو بلوغين 
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Videobloggingيعمن ايوتيوبا وفل المن ومة التالية:  

 ،يستطيع المست دمون تحمين وتبادن مقاطع الفيديو وتسميتها ف  جميع ننحا  العالم

 .مون األع ا وتصف  م يين المقاطع األصلية الت  قام بتحميلها المست د

 ا وتسهين ااتصان مع من لديهم ااهتمامام بهالعتور عل  جماعام فيديو واالتحال

وااشترا  ف   دمة تبادن مقاطع الفيديو المقصور  عل  األع ا  وحف  المقاطع  نفسها

المف لة وو ع قوائم تش ين المقاطع
1
. 

  الت  تست دم تقنيام حديتة  مع مواقع الشباة "يوتيوب"دم  مقاطع الفيديو ال اصة ب

 .وني ا جعن مقاطع الفيديو عامة نو  اصة

 يستطيع المست دمون ا تيار وعرت مقاطعهم بشان عام نو بمشاراة نصدقائهم و

 عائ تهم فيها بصور   اصة عند التحمين.

األحدط والحاصلة عل  نعل  تقييم والت  تح   بنابر قدر  :يحتو  الموقع عل  المقاطع

 .نقا  واألاتر تف ي  واألاتر اتصاا بمواقع ن رىمن ال

  تصن  ني ا مقاطع الفيديو إل  نبواب م تلفة من الاوميديا والفن والرسوم المتحراة إل

 .العلوم والتانولوجيا

لعدد من الشروط "يوتيوب"وت  ع  دمام 
2

:  

ناق ياون ل ف م حقول نشر محفو ة من دون إذن صاحب العمن. 

 الموقع بنشر األف م اإلباحية. ا يسم 

ا يسم  الموقع بنشر األف م الت  تشجع عل  اإلجرام. 

 ا يسم  الموقع بنشر األف م الت  تس   لش صيام معينة نو األف م الفا حة نو

 .اإلع نام التجارية

 جي ا بايم1الملفام المرفوعة للموقع ا تزيد عن . 
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قد منع ف  اتير من البلدان بسبب ما ت منه   "ويتوبو تجدر ااشار  ال  نن موقع اي

الموقع من م الفة للن ام األ  ق  وما ت منه من ف ائ  نو إسا   لش صيام مهمة نو 

لان هذا لم يمنع تزايد عدد مست دميه حيط اش  موقع يوتيوب .الحاومام ف  هذه البلدان 

Youtube2011م مفادها ننه ف    ن ذارى تنسيسه السادسة عن عدد من اإلحصائيا 

ساعة ف  الدقيقة بعد نن 48ارتفع عدد ساعام الفيديوهام الت  يتم تنزيلها عل  الموقع إل  

بليون مشاهد ف  3إل  جانب ارتفا  عدد مشاهد  الموقع إل  2010.ساعة عام 35اان 

 .اليوم

تمد عل  إن نموذر ايويتوبا هو واحد فقط لمجموعة ابير  من المواقع الشبيهة الت  تع

توزيع مقاطع الفيديو، وإذ توجد بعت المواقع العربية الت  تفرد جانبا لمشاراام الفيديو 

متن موقع العربية نم، لانها ا تصن إل  الحجم الهائن الذ  يحمله اليوتيوب من مشاراام 

 .الاتير من مقاطع الفيديو العربالمقاطع المصور  ومن  منها 

 يٙ نهبٛئت انسقًٛت:انخحهٛم انسٕسٕٛ اػالزابؼب:
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uplic otnospher
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 Uses and Gratification َظسٚووووت االسووووخخدايبث ٔ االشووووببػبث:: 30

Approach 

بظكككحجً ت باطكككشج جتمادجهكككة تكككم  ا كككد  جس ككك ن ججكككاا جتمكككشل ما ا كككث  ج    كككشر اككك  

  ج  ػككككش  جتعمككككشج ح  ئشغككككت   ككككة  ا  أزككككر اككككةئ  جت ككككحا جتمشؾككككم  شزككككااةجن وزككككش 

 اككك  هككككة  -Uses and Gratification Approach-ج زكككااةجاشر و جسضكككمش شر 

جت ككشجم  ككش د جتككث  ججككاا  ةججزككت  ما ككت ج  ػككش  جتعمككشج ح  بججزككت ا ظمككت جبت لككشً اكك  

 ا  ػكككككحتشر ج تكككككحجب تكككككم  شتكككككت جت كككككمجلم جتماااهكككككت ام ماكككككت  مكككككش هامتكككككة تكككككةه ا اككككك  

 شاككككشر هسكككك ما سضككككمش  ش،  وه ككككمن ج تككككحجب  بهسكككك ا  شئا ككككشج جتمؿككككمما جتككككث  هامككككم جلا

لشاش  ا جت هس ت وج اامش  ت
2
  

وت كككح اممكككة  مكككة جتمم كككة  زكككاشت جس ككك ن  عشا كككت لاكككمجا  ا جتمشاكككت جكككم:  جتا كككشج 

لشتكككت اككك  جتحؾكككش وجسضكككمش ،  جتهكككحب  و ضككك مجت  ككك  ع تكككم ضكككمء اكككش هم كككق  مجاكككةت

  وت ككككح  ا جتككككةجتل جككككم  لشتككككت  و جاامش  ككككت متما ت  و بهسكككك توجتمشاككككت لككككة   ككككما تسكككك 

 ماككك  جتهكككحب  تككك  ج  كككدجا جت هسكككم جتكككث  هسكككش ة  اككك   و جاامش  كككت تسككك متما ت  و بهسككك ت 

 . "جزككككككككككككامحجج جتامجغكككككككككككك  اككككككككككككل جت  ككككككككككككح وجتا  ككككككككككككم اككككككككككككل جتم قككككككككككككت
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 :جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورٔز انُظسٚوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت

  ب   بججف  مجلكككككك  جتهككككككحو  جتهحبهككككككت وجتامككككككشه  جتمشؾككككككمئكككككك    ج     ككككككشر جت ككككككحا 

ج اامكككش م، و بججف جتسكككامف جتمكككح مف  مزكككش   جس ككك ن  تككك   ةجهكككت ا ظكككمج اةهكككة تا  لكككت 

 كككك   جتعم ككككمج، ووزككككش   جس كككك ن، و ككككشا تتكككك   مككككم ً اكككك  ج   جتعم ككككمج  اكككك   بكككك  

  ػككككح زككككامم  تكككك   بكككك    ػككككح تش كككك  تككككم جبا ككككشء جتحزككككش   وجتمؿككككشا   جتمهؿككككات اكككك  

وزككككش   جس كككك ن  مككككش تككككم بظحهككككت  وزككككش   جس كككك ن   و ككككشا تتكككك  جب  ت كككك  تمه ككككمن لككككم 

 جتحغشغت، وبظحهت جبا ش  جتم اماشر  ا  احلاا   

وبظحهكككككككت ج زكككككككااةجاشر وجسضكككككككمش شر جت ش مكككككككت  اككككككك  جتاكككككككحجؼ  إ1

جتعم كككمج جت طكككف  ح كككد  اككك    ه كككت جزكككاعش ت وزكككش   جس ككك ن تكككةوجتل جلا شاكككشر 

  . جتعم كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمج

ةجن وزكككش   و  كككشا  و    كككمج ت كككثت جت ظحهكككت  ػكككمج   شااكككت تكككم  اكككش    جزكككاا 

 (ول اماكككككح (Elihu Katz) ج  ػكككككش  جتعمكككككشج ح   اككككك   كككككأت م ل ت  كككككم  كككككش د

(Blumler)  وبجج جككككثج جت اككككش  لككككم   ػككككمج جتم ككككش م جتاككككم   ككككمن  إ1974 ككككشن

 .   ككككش وزككككش   جس كككك ن اكككك  اشبكككك ، وبوجتككككل جزككككااةجن جتهككككحب اكككك  اشبكككك  آئككككح

   ج  ػككش ، و  ككة جككثت جت ظحهككت  م ش ككت ب اككت ت حهككت تككم اعككش  بججزككشر  ككأ  ح وزككش

ل ككككي هككككد ا جتم ظككككحوا ت ككككثت جت ظحهككككت  ا تاعم ككككمج  ججب  اكككك  ئ ت ككككش همككككةب    

 .جتمزكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككش   وجتمؿكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككشا   هااكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككشج

 Lazars) وجزامكككلح ج جامكككلشن   كككلثت جت ظحهكككت   كككلة جتمشل كككل    ا كككلش  ل خج زكككه اة

field) و لجهه ككككككككد (Reeves) ولوهامككككككككح ضككككككككحجن (Wilbur Schramm)  تككككككككم

تكككا   ككك  اػكككممت تةججزكككت  ضكككمش  وزكككش   جس ككك ن تاهكككحب  جت كككحا جت طكككحه ، وت   كككش

  ككةج اككش جككم جزككا ةج  تا  لككت  كك   اا  ككحجر جاامش  ككت ا   ككت، وجزككااةجن وزككش   

ج  ػككككش   واككككل  دجهككككة ج جامككككشن  شسضككككمش شر جتاككككم  ككككدوب   ككككش وزككككش   جس كككك ن 

ام مججكككش، و غكككمم وجؾكككمش  ا جكككثت جتةججزكككشر تكككا  سكككاتل جتمغكككم   تككك   مةهكككة 
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جتاكككم  مؾكككم   شغكككح جكككثت جت ظحهكككت، تتككك   ا  غكككمش  ش تكككا همكككشوتمج  تإلضكككمش شر

جت طكككم  ككك  اكككة  ج ج مكككشـ  ككك   اكككش جبا كككمج  ت ككك  اككك   ضكككمش شر، و ككك   ج غكككم  

ج اامش  ككككت وجت هسكككك ت تامشاككككشر جتاككككم هككككاا  ضككككمش  ش،  ؾككككشتت  تكككك   عككككدجا تككككم 

جتممكككي  ككك  جت  لكككت  ككك   و كككش م ج  ػكككش  جتعمكككشج ح  جتما م كككت جتاكككم   كككمب  تككك  

. ةهكككككككككككككككة جتم كككككككككككككككشء جت شاككككككككككككككك  سضكككككككككككككككمش شر وزكككككككككككككككش   ج  ػكككككككككككككككش  م
1

 

 بكككك     ككككة اكككك  بججزككككت جت  لككككت  كككك    (D.Macquial) وهككككح  به كككك ر اككككش  مهكككك 

جتكككةوجتل جت هسككك ت جتاكككم  مكككحف جتهكككحب تاام كككت لشاش ككك  تكككم ولكككل ا ككك  ، وجتا كككحؼ 

ن جتمكككةئ  جتكككح  ر تةججزكككت جت  لكككت  ككك   جتماا ككك  ،  تمزكككش   جس ككك ن، وجكككم   كككثج لكككةس

 ككك ن  تتككك   ا جكككثج جتمكككةئ  ه كككمن  زشزكككشً  اككك   ػكككمج جتم كككش م جتاكككم ووزكككش   جس

  وجتككل جتهككحب جتمسككااةن اكك  ا ككت  ئككح   ككمن   ككش جتمزككش   وامامججككش اكك  ا ككت وب

 :انُظسٚووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسٔ 

  ككككة  ا  ككككة ر  اؿككككم جتمككككةجئ  جتح  سككككت تا ظحهككككت   ككككة جتمككككشل    لككككشامج  ممشوتككككت 

ا  ككككش، وضكككك ال جككككثت  وؾككككل ج زككككر جت ام ككككت وجتهحؾكككك شر جتاككككم   تاككككق جت ظحهككككت

 ج زكككككر، وجت  شغكككككح جتمكككككةجئ  جت ام كككككت تا ظحهكككككت  و ا بظحهكككككت ج زكككككااةجاشر و

جسضكككمش شر لشاكككل  اككك  جتاكككحجؼ جتعم كككمج جت طكككف،  اككك  جت  كككر اككك  بظحهكككشر 

جتاكككأ  ح جتسكككش  ت جتاكككم لشتكككل   كككم   كككأ  ح وزكككش   جس ككك ن تكككم جتعم كككمج ا ككك  بظحهكككت 

ت  اكككك  جتعم ككككمج، تاككككا ه ككككة جتحغشغككككت، تأؾككككهل جت ظحهككككت  ككككثت  غككككهت جسهعش  كككك

جتعم كككمج اككك  ئككك   جكككثج جتم ظكككمج ااا  كككشً زكككام شً  ككك  ه ظكككح  ت ككك   اككك   بككك  ه ا كككم 

 كككم م اكككش هحغككك  تكككم جتا كككحؼ تككك  اككك  جتمزكككش   وجتمؿكككشا   جتاكككم  امكككم لشاش ككك  

وخاكككك نت  ا جككككثج  (Elihu Katz) جت هسكككك ت وج اامش  ككككت  تككككثج هككككح   ت  ككككم  ككككش د

 :شآل مجتم ظمج لش ا  ا  ئمست تحوؼ جم  

                                                           



..........................................البيئة الرقمية..... ....الفصل الثاني ............... ..........

جتعم ككككككمج جككككككم ام ككككككمج اطككككككشجف تش كككككك  تككككككم  ما ككككككت ج  ػككككككش   إ1

 .جتعمشج ح ، وهسااةن جتمز ات جتام  م ق لشاش  

جزكككككااةجن جتمزكككككش   ه مكككككح  ككككك  جتمشاكككككشر جتاكككككم هحغككككك  جتعم كككككمج  إ2

 . م    ش، و ام ا تم تت   امج، ا  ش: جتهحو  جتهحبهت، وجتاهش   ج اامش م

ا جتككككثه  هطككككم شا جتعم ككككمج جككككم جتككككث  هااككككشج جتمزكككك ات، وجتمؿككككمم إ3

 .لشاش  

هسككككات ل جتعم ككككمج  مةهككككة لشاش كككك  وبوجت  ككككش، واكككك   ككككا هاعككككأ  تكككك   إ4

 .جتمزش   وجتمؿشا   جتام  طمل لشاش  

هم ككك  ج زكككاة    اككك  جتم كككشه ح جت  شت كككت جتسكككش ة  تكككم جتمعامكككل اككك   إ5

ئككككك   جزككككككااةجن جتعم كككككمج تمزككككككش   ج  ػكككككش ، وتكككككك ر اككككك  ئكككككك   جتحزككككككش   

 . جس  ا ت ت ف

  ككة تككم جككثج جتم  كك   ا (Little John) (جتمطككح  ا لت اكك  اككماوت ككح اممككة 

ج كككككككككشف    كككككككككت تكككككككككحوؼ  زكككككككككشذ   تاكككككككككق ا  كككككككككش جكككككككككثت جت ظحهكككككككككت
1
 :وجكككككككككم 

 ا ام كككمج وزكككش   جس ككك ن هسككك    تككك   ضكككمش  لشاكككت ا   كككت اككك  ئككك     حؾككك   -1

 .تاحزكككككككككككككككككككككككككش   جتاكككككككككككككككككككككككككم   كككككككككككككككككككككككككةا ش جتمزككككككككككككككككككككككككك ات جس  ا كككككككككككككككككككككككككت

جئا كككشج اكككش ه شزكككم  اككك    ا ام كككمج جتمزككك ات جس  ا كككت جكككم ام كككمج اسكككلو   ككك  -2

وزكككككش   جس ككككك ن جتاكككككم  م كككككق لشاش ككككك  وجغمش ككككك ، ت كككككم ه كككككح  جكككككثت جتمشاكككككشر 

 .وجتحغمككككشر، وهمككككشو   ضككككمش  ش اكككك  ئكككك   جزككككااةجن جتمزككككش   جس  ا ككككت جتما ككككةب 

 .  ا وزكككش   جس ككك ن  ا كككشتر اكككل اػكككشبج  ئكككح  سضكككمش  لشاكككشر جتعمكككشج ح -3

لت اكككك  اككككماإ هاؿككككم  ا ج ككككشف واكككك  ئكككك   جتهككككحوؼ جتسككككش  ت ت كككك  اكككك  ل ككككش دإ و 

  شج كككشً تكككم جن  جتمكككشل    لكككم  جتم تا كككشر جت ظحهكككت جتح  سكككت ت ظحهكككت ج زكككااةجاشر 

 وجسضمش شر

                                                           

،  حامت :  مش   مة جتحنو  ، جت شجح  ،جتةجج جتةوت ت  َظسٚبث ٔسبئم االػالوج  م  جو  اص : ا اه   بوتاح و زشبةج 

، ظ  1993تا طح و جتامخهل ،
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 :األصوووووووووٕل االجخًبػٛوووووووووت ٔانُفسوووووووووٛت السوووووووووخخداو ٔسوووووووووبئم اإلػوووووووووالو:2

 عسة تاح  ب شهت   ة جتامس   شر ا  جت حا جتم  ب  جتمشؾم احلات اك  احجلك   تكمج 

ضككمش  جتمةجهككت جتم    ككت تامككم   بظككشج جتمككشل   ، و ما كك  ججامككشا ا  مككم  ج زككااةجن وجس

تةججزكككت جت مجاككك  ج اامش  كككت وجت هسككك ت، و  حجكككش تكككم جتكككةوجتل وجتمشاكككشر وجسضكككمش شر 

جتمح متككت  مزكككش   ج  ػكككش  جتعمككشج ح ، وجزكككااةجاش  ش   كككة  جت طككم  ككك  بوج جكككثت 

، وجتاكم   مك  وججء جزكااةجن جتما  حجر جتمز تت تم   مه  جتمشاكشر وجتكةوجتل و هعشبجكش

وزش   ج  ػش  و بمشـ جتا كحؼ تمماكم  جزكش ا ش، وتتك  اك  ئك   جتةججزكشر جت ةهكة  

جتام ز ل تم تتك  جتملكل  تك  بججزكت   كؽ جتما  كحجر ج اامش  كت وجت هسك ت جتمح متكت 

 . أبمككككككككككككككككككككككككككككككككككشـ جتسككككككككككككككككككككككككككككككككككامف ج  ػككككككككككككككككككككككككككككككككككشتم ت تككككككككككككككككككككككككككككككككككحجب

تككم جئككا   ج تككحجب تككم جئا ككشج  و ككلب  جت مجاكك  جت هسكك ت وجتهككحو  جتهحبهككت بوججً ا مككشً 

جتحزككش   جس  ا ككت، ج اككح جتككث   ب   تكك  اه ككمن جسبججف ج با ككش م تككة  جتمككشل   
1

 . 

 كشن  (John Johnston (  مكلش   ماكلل باش كلج جتةججزكلت جتاكم لكلشن  كل ش لاكما امبسكما

بج ن  كك  جتمككحجج     ا ج تككحجب   ها ككشااما اككل وزككش   جس كك ن  ش امككشججا  تككحج1974

ا دوت      وجل  ا ج اامش م، و بمش   ؿشء تم امش شر جاامش  كت ا ظمكت، وضكح شء 

و اهككق جككثت جتككح   اككل جت ةهككة اكك   ككشل م بظحهككت  .تككم   قككت   شت ككت وجاامش  ككت وجلككة 

ج زااةجاشر وجسضمش شر جتثه  ه شجؾكما اػكتام جتمطكة تاام  كد  ك   ام كمج وزكش   

ةهة ا  ج لا شاشر جتمح متت  شزااةجن وزكش   جس ك ن جس  ن، وـم ش ت ثت جتح   تإا جت 

 .  ككككككح مف  ماككككككمب جتهككككككحب تككككككم   قككككككت جاامش  ككككككت، و هش اكككككك  اككككككل جككككككثت جتم قككككككت

ن ج بتكت  اك  1980 شن  (Frank & Greenberg) (ولةن    ا  لتحجب إ ولاحه مح 

 ا جزكككااةجن ج تكككحجب تمزكككش   جس ككك ن ه سكككعا اكككل  زكككشت م ا تكككم جتم كككش ، تمكككل جئكككا   

تعمش ككشر و  ككم  لشاش  ككش، وججامشاش  ككش ه ككما ت كك  امش ككت  بمككشـ ااااهككت اكك  جتا ككحؼ ج

تمزكككككككككككككككش   جس ككككككككككككككك ن، وجئا كككككككككككككككشج جتمماكككككككككككككككم  جتم شزككككككككككككككك 
2

 . 
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وهل ة جتمشل ما تم جكثج جتمعكش   اك   ا جسبسكشا تك ر لشتكت زكام ت هاكأ ح  اا ش  كت زكشتات 

ا  كحجر    كح ،   ؿك ش     جتحزش   جس  ا ت جتام ها حؼ ت ش،  بمش  أ حت  اكةئ  ت ك  ا

جت هسم جتث  ت    لت  طاػ ت جتهحب، وبوجت   وجلا شاش   جت هس ت، و  ؿك ش ج اامكش م 

جتث  ت    لت  شتظحو  وجت مجاك  جتمم تكت  كشتهحب تكم بجئك  جتم قكت ج اامش  كت، تكشتهحب 

حوتك  هااشج جتمؿمما جتث  هامجتق ال  ح  ما  جتثج  ت، وها ءن ال جزا ةجبت جت هسم، و 

ج اامش  ت، وهااهل  ت  جتحزشتت جتمامجت ت اكل بوجت ك ، وجلا شاش ك ، وئمحج ك ، و مل ش ك ، 

 . و عشج ككككككككككككككككككككككككككككك  جت هسككككككككككككككككككككككككككككك ت وج اامش  كككككككككككككككككككككككككككككت

 Donohew & Plamgreen) (و ث ح ت ا  جتس ة  ا لبوب  مإ ول شتمعحه إ ولجهمحا

& rayburn)  ن  ممشوتككت تامغككم   تكك   هسكك ح  زككااةجاشر وزككش 1987لككشامج  ككشن  

جس  ن جتعمشج حهت، تشجاممج  ةججزت جت مجاك  جت هسك ت وج اامش  كت  مكش ت  كش جتمشاكت  تك  

جت طشـ، و بمشـ جزااةجن وزش   جس ك ن، تكأ  حر باكش ج جتةججزكت جتاكم لكشن   كش  ا ج كشف 

اا  ككحجر  ةهككة ، جاامش  ككت وبهسكك ت  ككل ح تككم جزككااةجاشر وزككش   جس كك ن جتعمككشج ح  

 ت تم جتملل بهس ، وهااام ج زااةجن  م ش  ئكا   جكثت جت مجاك   تح  ا  ة ، واامشز

  .   كككككككككككككككككككككككككككككككة ج تكككككككككككككككككككككككككككككككحجب

 (ول كحجوا (Blumler ول اماكح (D.Macquial) (ولكة   كة  ك  اك  لبه ك ر اش مهك 

(Brown)   ككح   ككؽ جتما  ككحجر جت هسكك ت تككم  هعككشب لشاككشر ا   ككت تككة  ج تككحجب، ا كك  

ت كحو  اك  جتمعامكل جتكث  ه ك ص ت ك  جسبسشا جتث  هاسا  ؿك م جتطاػك ت هسك    تك  ج

 .  تكككككككككككككككككككككككككككككككككك  وزككككككككككككككككككككككككككككككككككش   جس كككككككككككككككككككككككككككككككككك ن

و اك  جكثج هم كك   ا   كما  زككمش  جتا كحؼ تمزككش   جس ك ن بوجتككل بهسك ت،  و جاامش  ككت 

 ممككككي  كككك   ضككككمش  تمشاككككت،  و لكككك  تمطكككك ات  مككككح وزككككش   جس كككك ن جتما ككككةب 
1

.  

واكش تكا   كح   ا ج  عشت بهس  ه من  ا  بوجتكل ااااهكت  ك   جت كشذ،  (Katz ولةب ل ش د

جتمشاشر جت هس ت جتام  ةتل جتهحب  ت  جزااةجن جثت جتمز ات  و  ا ، ه كما جت كش ا  ش  ػكش  

                                                           

اسخخدايبث االسسة انًصسٚت نٕسبئم االحصبل االنكخسَٔٛت ٔ يدٖ االشببع انر٘ ححققّ ،  زاست ت ا  لس   جتس ة :

  125، ظ 1993، جزشتت ب امججت : ا ت ج   ن ، اشا ت جت شجح  ، يسحٛت نؼُٛت يٍ أزببة ٔ زببث االسس



..........................................البيئة الرقمية..... ....الفصل الثاني ............... ..........

  . تكككككككككم املكككككككككم ؾككككككككك  م تكككككككككم  ضكككككككككمش  جتمشاكككككككككشر وجتكككككككككةوجتل

وا  ئ   اش زكمق  حؾك  هم ك  ا حتكت  جم كت جكثت جت ظحهكت ل كي هم   كش  م  كم جكثت 

عشا كشر تإلباحبكل جتكث  هاهكق اكل جت ظحهت ا  ل ي  ا شا اكة  ا حتكت جزكااةجن ـامكت جت

 زككشت   جتم ككش  ج اامش  ككت جتاككم ه  طككمب ش، وهم ككا   ككحؼ جتتامككت تإلباحبككل اا  ككحجر 

جاامش  ككت وبهسكك ت، لككة هككةج  ش جتتكك   ولككة   هككةج مب ش  و اكك  جككثج، ت ككثت جتما  ككحجر 

شا كشر جت هس ت وج اامش  ت جم جتام  م ا جزااةجن جتتامت تإلباحبل، وج ثج تإا ـامكت جتع

تةه ا جت ةج  وجتام  د  ا  جئا كشج جتمزك ات، وجتمؿكمما جتم شزم   ل مسك  اكش   كم  جكثت 

جت ظحهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككت
1
. 

 : ٔافووووووووووووووووغ انجًٓووووووووووووووووٕز، ٔ بجبحووووووووووووووووّ يووووووووووووووووٍ ٔسووووووووووووووووبئم اإلػووووووووووووووووالو:0 

 اااككم وا ككشر جت ظككح   ككة بججزككت بوجتككل   ككحؼ جتعم ككمج تمزككش   جس كك ن، وهم كك  

 :جت مكككككم جآل كككككم كككككحؼ وا كككككشر جت ظكككككح تكككككم بظحهكككككت ج زكككككااةجن وجسضكككككمش   اككككك  

 : جت ظككح  تكك  جتككةجتل  ش امككشجت لشتككت بجئا ككت، هم كك   بجج  ككش وت م ككش امشضككح  اكك  لمكك  

جتعم مج، و ا جتماا م تةه  جتم م وجت ةج   ا  ج ئا شج، وجتا م ح  ك  ج عشجش ك ، هسك   

 . تككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ام ا كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككش  طككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   امشضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككح

ح،  ك  هكاا ا حتا كش  : جت ظح  ت   ا بوجتل جتعم مج   هم    بجج  ش وت م ش  ط   امشض

 .اككككك  لمككككك  جتعم كككككمج  طككككك   غ كككككح امشضكككككح اككككك  ئككككك    بمكككككشـ جتسكككككامف وجتاه  كككككح

 : جت ظح  ت   ا بوجتل جتا حؼ   هم   جتمغكم   ت  كش  ك  ـحهكق اكش ه كحجت جتعم كمج 

 ػمج  وجؾمت  تشتمشاشر ج زشذ ا   لة  ل ح تكم   كحؼ جتعم كمج تمزكش   جس ك ن 

مج  ب ش بوجتكل تاا كحؼ، تتك   ا جتكةجتل باكش  جت و كم  ط   امشضح، ت     هةجف جتعم 

 .تاػكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككحج شر غ كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككح جتممسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمات
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ب: جت ظككح  تكك   ا زككامف جتعم ككمج تاا ككحؼ تكك ر تكك     بجتككل، و بكك  اككح مف  شت ككشب   اكك  

جتا حؼ
1
   

 : مل شر جتعم مج ا  وزش   جس  ن

، و  من جثت جتامل شر  ضمش شً تمشاش  ا -لش  جتا حؼ ت ش  -هاملل ج تحجب ا  وزش   جس  ن 

 .  ا  ج غم  جت هس ت وج اامش  ت ت ل ء ت تحجب

 (اش امهة)ت م اه من جتاملل جت   ح ا  جتا حههشر ا  ش  ا  زم   جتم ش ،   حهم 

(Mcllouid) ول   ح) (Baker)  جت ش    أا جتاملل جم ل جلامش ر جتحؾش جتام ه سم ش

 ا جتاملل جم  (Elihu Katz) (ل  ا ة*إ ول ش د جتعم مج تسام  شر اا م تإ     مش هح 

  ." اتشت  جتعم مج ا  وزش   جس  ن

تم امؾل آئح  ا جتاملل جم لجسضمش  جتث  هممي     (Elihu Katz) وهح   ش د

إجتعم مج
2
  

وه ة اه من جتاملل جتث  هح ف  مل شر  تحجب جتعم مج  اػش ع وزش   ج  ػش  وزمش  ش 

سضمش شر جت شا ت، وجتممامات جتام   تم   ا  ش امام  جزش ا ش، جتام وامامججش، و   مت ج

هم    ا  ام ق ت ل ء ج تحجب  لة جتمهشج ا ج زشذ جتام   تاق ا  ش جتاحجؾشر اه من 

  .ج زااةجن وجسضمش ، و  من  ا  ش بججزش   لم  جتعم مج جتهش   جت طف

ةهة ا  جتامل شر جتام  محخ ا  ئ   لةج  و هاحؼ جثت جتةججزشر  ا تة   تحجب جتعم مج جت 

جل ء  ا   بججف جتمةج   جتماااهت تم  ـشج اسشلت  م ح  ا  لحهت ج ئا شج ا       ةب 

وجتح ا  اااام جتمزش  ، وج با شء ا       ا جش   ا  امام  جتحزش  ،  و لا  ا      

مل ش  ا و م ق   مح لةج جتمةج  ، وجتمػشبج ج ئح  غ ح جس  ا ت، وجتام   سعا ال  

                                                           

 
1
 279 ظ ،2006، جت ح  ت جت  ؿت بجج، تم شا ، ج  ػش  بظحهشر : جت مة ام 

 

2
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 .ام   ا  جسضمش  تمااام جلا شاش  ا وبوجت  ا 

وجلاحا جثج جتمه من  مة  ا ش ات جسضمش  جتث  هام ق ت تحجب تامل ش  ا جتمسم ت تمحلات اش 

لم  جتا حؼ  طأا ئػش ع وزش   ج  ػش ، وزمش  ش، وامامججش، وجتمام   تم جسضمش شر 

 . شر جتمتام ت وجتمامل تجتمام  ت، ل شزشً  شسضمش

وهعسة تت  جسـشج، ج  عشت جت ه م جتث  ه تاق ا   اه من ج زااةجن وجسضمش ، وه مح    

تحؾ ت  ل ة  ا   ا  جزااةجن ج تحجب تمزش   ج  ػش ، و  حؾ ا تممام  جزش ا ش ه من 

جش، واة    ةهحجا  ا   زشذ  بججف جل ء ج تحجب ت  مت جتهمج ة جتام   ةا ش جتمز ات، وامامج

ت ش تم  ـشج اعمم ت جت مجا ، وجتما  حجر جت هس ت جتام   من  ا   زشذ جتاعشج  

. "وجتامحجر جتسش  ت ت ل ء ج تحجب ال  ا  جتمزش   وامامججش
1

 

و ااام  مل شر ج تحجب ا  وزش   جس  ن  م ش  ئا   جتمعامل، ل ي ت حر ت ا  جتس ة 

ن     ـامت جتعشا شر ج احه  ت 1989    جتم شجبت  شن  ا بججزت ل بتساشه *إ وخا

وج تمشب ت وجت ش شب ت،  ضشجر  ت  جئا تشر تم  ملل جسضمش شر ا  وزش   جس  ن، و جال 

 . جتمشل ما  ا  ج ئا تشر  ت   مشه    شتت ول ا  ا  جتمعام شر

ت جتهحب  ضمش  لشاش  ، وا  ئ   بظحهت جت  مت جتمامل ت هم   ا حتت جت  لت     امشوت

و  مهم  تمزش   جس  ن  تشتهحب ها حؼ تحزشتت  و وز ات هاملل ا  ش  ضمش    ؽ  و    

لشاش  ح تت   ا بظحهت جت  مت جتمامل ت  هاحؼ  ا زامف جسبسشا هم م   بجج  ، و مل ش   

ت لامش ر جتماااهت
2

 . 

تاا حؼ تمزش   جس  ن جتعمشج حهت  و سش ة بظحهت جت  مت جتمامل ت تم ت ا بوجتل جتعم مج

وجسباحبل، ا  ئ   ج ف جت  لت     بوجتل جتعم مج تاا حؼ تمزش   جس  ن، وزامف 

 . جتعم مج    شء جتا حؼ

 : ضمش شر وزش   جس  ن 

                                                           
 .62 – 61 :،ص صمرجع سابل  المعجم اإلع م ،: محمد منير حجاب  1
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وتق بظحهت ج زااةجاشر وجسضمش شر هاا وغم جتعم مج  أب  اةتم   مل حجر بهس ت، 

 . اش ج ا   ت هتاق  ا  ش جسضمش شروجاامش  ت تامػم   ا  ب

وهااام جتمشل ما ت مش     ا لم   مةهة غمج  وجؾمت تمعا وبم  جسضمش شر جتام همػ  

 ا  ش جتعم مج ا  وزش   جس  ن ، و  سا    ح ا  جتةججزشر جسضمش شر  ت  بم    

  : زشز   وجمش

هس    تحجب جتعم مج تم جتممي  جسضمش شر جتمتام ت: وجتم ػمب   ش  ا  جسضمش شر جتام -1

   ش   ة  جتمػم   ا  ش، و م    ش ا  ئ   جزااةجا ا جتمسامح وجتمامجغ  تمزش   

ج  ػش  جتعمشج ح ، و  حؾ ا تممام  جزش ا ش، وت ر  شتؿحوج   ا    اش هس   ج تحجب 

 - ت  جت من  - ت   ا   ضمش شر هام ق،  ز مش و ا باش ج جت ةهة ا  جتةججزشر    دج   ل ة 

 ا اسام  جسضمش  جتم اس ،  و جتمام ق  ػمج   شات     بسما     اسام  جسضمش  

 .جتمتام 

جسضمش شر جتمام  ت  و جتم اسمت: وجم  ا  جسضمش شر جتام ه اسم ش ج تحجب، وهمػاما  -2

ا  ا  ش، و ام ق ت ا  شته   ا  ئ   جزااةجا ا تمزش   ج  ػش  جتعمشج ح ، و  حؾ 

تممام  جزش ا ش، وجتمام ات تم  ا  جت  مت  و جتم ه ت جتام  مما ش جتحزشتت جس  ا ت تم 

ـ ش  ش،  و جتهش ة  جتام ه تم   ا  ش جتممام ،  و  امال   ش ئػش ع جتمز ات وزمش  ش، 

  . و م ق  ضمش شً ل    شً تمشاشر ج تحجب، وبوجت  ا

 أه ة جثج جتاػ  م ا  ئ   جتاح  د  ا   و س     ؽ بججزشر ج زااةجن وجسضمش   ت 

 :اشبم  

 .اش هماش   ت   جتعم مج ا  وزش   جس  ن -  

 . اش هحهة جتعم مج ا  وزش   جس  ن -  

ولة ججامل بججزشر ج زااةجن وجسضمش  ا ث جتسم    شر جتم  بهت  ؿحوج  جتام  د     

ؼ، وجسضمش شر جتام  ام ق تاعم مج جسضمش شر جتام هممي    ش جتعم مج ا  ئ   جتا ح

 شته   با عت جتا حؼ، و مغال جتةججزشر  ت  باش ج ا   جم ش: جج مشـ جسضمش شر جتام 

هممي    ش جتهحب  شسضمش شر جتام  ام ق ت ،  م     ا    ا  مش هل ح تم جآلئح، وت     
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م جسضمش  جتث  هممي همةب اعشت ،  م     ا جسضمش  جتث  هام ق تاهحب ت ر  شتؿحوج  ج

    . 

 ت  ؾحوج  ججامشن جتمشل     شتام  د     جت م   ،  (Rosen green) وهط ح جوخه عحه 

زمجًء تم جتةججزشر جت ظحهت  و جتاتم   ت،  تج  ا جتااف     مش،  و جت عد جتمجؾم تم جتام  د 

 ا جتهػ  جت ظح      مش  ولل   ؽ جتممم  تم باش ج ئشـقت، و ةجئ  تم جتمهشج ا ، ل ي 

هم   ؾحوج  اامت ولش مت، وهعسة ئتم  ا مت ولشزمت تا ةها ت ا  تؿ  لم  اا  حجر 

جسضمش  و بمشـ ، وجج مشـ ش  سامف جتا حؼ، وج زااةجن، و مجا  جئا شج جتمزش  ، 

 .وا شه ح جبا شء امام  جتحزش  

لت     ـا  هح  ؾحوج   بججف جت   (Swanson) و ث ح ت ا  جتس ة  ا لزمجبسما

جسضمش شر، واه من جسـشج جتاهس ح  تاعم مج، ل ي  ا جسـشج جتاهس ح  ه  ر جتةوجتل 

جتاشغت جتام  ع   جتعم مج ها حؼ تمز ات ا   ت  و جزشتت ا   ت، لا  هام ق ت  جسضمش  

 . جتمتام 

 ولة   مال بججزشر  ةهة  لةج  جتعم مج  ا  جتام  د     وزش   جس  ن  ا   زشذ

جسضمش شر جتام همم ما    ش،  و جتام همػاما  ا  ش
1

 . 

 :cultivation theory َظسٚت انغسس انثقبفٙ -2

  كككة  بظحهكككت جت كككحذ تكككم ج زكككشذ جتكككم ل كككشذ با عكككت   كككحؼ جتمطكككشجةه  تمزكككش   

ج  كككك ن و ككككأ  ح  ما ككككشر جتا ككككحجج تككككم جتمطككككشجة  وجتاطككككش ت تككككم جتمؿككككشا   جتم حوؾككككت 

لككككل ج اامككككش م جتم   ككككم ،وجتمجلككككل جتػككككمج  جتككككث  ه ةاككككت  اككككم جبججف جتمطككككشجةه  تامج

 ج   ن ووزش ات 

بظحهككككت جت ككككحذ اكككك  جت ظحهككككشر جتاككككم   كككك ر  ككككأ  حجر جتحزككككشتت ج   ا ككككت  اككككم 

 جتعم مج و حج م جت ظحهت  ا ا  ج  امشججر جت شات 
                                                           

   155ت ا  لس   جتس ة : احال زش ق ، ظ  1
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 ح كككدر جت كككشج جت ظحهكككت  اكككم بججزكككت بوج جتااهدهكككما و كككشلم وزكككش   ج  ككك ن، تكككم 

  كككة جتعم كككمج  طككك    كككشن ، وجتهقكككشر جتاكككم  عاكككر ـكككمه  جاشاككك  لج ـهكككش   غكككحذ جت  شتككك 

جتمككككحجج    إ وتا اككككا هم كككك   تم ككككق جت شججككككش اككككل وزككككش   ج  كككك ن –زكككك ةجر جتم ككككمر  –

ج ئح 
1
  

يهفوووٍٛ  ٘ فهوووٕز   اكككش  اػكككمظ  ةجهكككت واكككثوج بظحهكككت جت كككحذ جت  كككشتم ت كككة ججاكككل

  ككككت جتاككككم  اطكككك   تككككم  تجككككشا  ككككةجها ش ج وتكككك   تكككك  اه ككككمن وتاككككح ت ممككككشا تاػككككمج  جتثج

جتعمككككشج ح اكككك  ئكككك   وزككككش   جس كككك ن زككككمجء  كككك   بهسكككك ا  و  كككك  جآلئككككحه ،  ت ج   

ت ممكككشا  ا جكككثت جتػكككمج   ل شبكككش   كككما    كككة   ككك  جتمجلكككل با عكككت  كككةن واكككمب جلش كككت  اككك  

جتمكككمجب جتم حوؾكككت تكككم وزكككش   جس ككك ن امكككش هكككلب   تككك  غمكككمؼ تكككم جتم كككش ق و طكككمه  

 مجلل جتم اماشر وزمء ت ا جت

ه امككككح اكككك  وؾككككل جككككثت جت ظحهككككت تككككم  جووووٕزر جٛسبُووووس    ا جتمشلككككي ج احه ككككم 

 وجئكككككح جتسكككككا  شر اكككككك  جت كككككحا جتمشؾككككككم   كككككةاش ضككككك ة جتمعامككككككل ج احه كككككم تاككككككحجر 

يووووبزحٍ ج ؾككككتحج شر  سككككم  جباطككككشج اظككككشجح جت  ككككم وجتعحهمككككت تككككم    ككككش  جغا ككككش  

ن، ل كككي  كككا زككك ت ، و كككمجـ جتكككم ن   تكككم لكككح  جته ا كككشجوووٌٕ جُٛووود٘، وجتكككح  ر نوووٕثسجُٛ 

 طكككك    تع ككككت لما ككككت تممككككي وبججزككككت  زككككمش   هطككككم جت  ككككم وزككككم  جتملشهككككت ا كككك   1968

و  لكككت جتااهدهكككما ئشغكككت  كككثت ، ت كككثج لكككشن جتمكككشل ما  ةججزكككشر  ةهكككة  ا كككث  اككك  جتهاكككح  

ج كككدر جغام كككش  اككك   كككأ  ح اؿكككمما  كككحجاج جتااهدهكككما ئشغكككت جتاكككم   كككةن ولكككل جتكككثجو  

جتعم ككككمج تامجلككككل ج اامككككش م، و ككككشا جت  ككككم جككككم  و تاككككت ب شهككككت ج زككككمم   اكككك   بججف

 جتممؾم  جتح  سم ام  جتةججزت 

اككك  ئككك   زاسكككات   مش ككك  تكككم تجر جسـكككشج  جوووٕزر جٛسبُوووسولكككة  مغككك  جتمشلكككي 

 تكككك   ا جتااهدهككككما  غككككمم هسكككك تح  و لككككم  اسكككك تح   اكككك     ككككح اكككك  جت ككككشذ، واػككككةجج 

جتا كككككحؼ تاااهدهكككككما ج  سككككك ش تم كككككشء  ػكككككمجج  ا  ككككك  جتمجلكككككل، و شتاكككككشتم تشت  لكككككت  ككككك   

                                                           
1
 16،ظ1999جت ح م، اػح،  شـم جت ةتم  م ة: اةئ   ت  ج  ػش  و جتح   جت شن ،بجج جته ح 
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وج ت ككككشج جتم اسككككمت   طككككم  كككك   جم ككككت بوج جتااهدهككككما تككككم   ككككشء جت كككك ا وجتاػككككمججر 

جتمةج كككت تامجلكككل ج اامكككش م، و شتاكككشتم  غكككمم جتمجلكككل جس  اكككم جتمكككةجف اككك  جتااهدهكككما 

 جم اش ه امة  ا   جتهحب تم   لا   شآلئحه  

دهككككما تككككم  كككك   لككككشن ئكككك   بججزككككا   اػكككك  م اطككككشجة  جتااه جٛسبُووووستإلضككككشج  

 تقشر:

 زش  2جتمطشجةوا  م ة   س ف  ل  ا   -1

 إ زش شر هما ش 4-2جتمطشجةوا  م ة  اامزف ل -2

 زش شر 4جتمطشجةوا  م ة  غدهح   مح ا   -3

وئاككككع  تكككك   ككككة  باككككش ج  جم ككككش  ا جتمطككككشجةه   م ككككة  غدهككككح   ككككما ا ا ككككةج  ا 

جت كككشتا جتم   كككم امكككش هل كككة وآججنجكككا امش اكككت تااككك  جتاكككم غكككمجر  اككك  جتااهدهكككما  كككة  اككك  

 ا جتااهدهككككما هؿككككل تمطككككشجةه   اكككك  جتمككككة  جتتمهكككك  وجل ككككش ئشغككككش ااااهككككش  كككك  جتمجلككككل 

جتم   ككككم وجا جتمطككككشجةه   م كككككا ااككككش  ا ا جتمامجغككككات تمحجاعككككك  هػككككةلما جككككثج جتمجلكككككل 

بظحهاككك   الز٘ غوووسٔساكككل خا اككك   جٛسبُوووسوها كككشااما ا ككك   ش امكككشجت ل   كككت،  كككا ـكككمج 

     كككككمجا مكككككح اطكككككشجهل  مكككككي  ةهكككككة
1
 جتملضكككككحجر جت  شت كككككت  تاامكككككل آ كككككشج جتااهدهكككككما  

 جتم  حزت  ا  جتمطشجةه  ئشغت اش   اق  محجاج جت  م وجتعحهمت 

 فسضٛبث َظسٚت انغسس انثقبفٙ: - 2

 لشال بظحهت جت حذ جت  شتم  ا  امات ا  جتهحؾ شر بمادجش  مش هام:

تمزككككش   جس  ا ككككت ه ككككة جتااهدهككككما وزكككك ات تحهككككة  تا ككككحذ جت  ككككشتم ا شجبككككت  ش - 

ج ئكككح  وتتككك  تطككك م  واكككمبت تكككم جتم كككشخ  وزككك متت جزكككااةجا  وجتا كككحؼ تككك  وئشغكككت 

 شت سكككمت تهقكككت ج ـهكككش  ل كككي هعكككة جتتهككك  بهسككك  اسكككا حلش تكككم   قكككت جتااهدهكككما ا كككث جتػككك ح 
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وت ككثج هسكككشجا جتااهدهككما تكككم  ما كككت   طككقت ج ـهكككش  ، وجككثج ـم كككش تمكككش هام ككد  ككك  جتااهدهكككما 

     ككككت جتمزككككش   جس  ا ككككت  ج ئككككح  اكككك  غككككمج  وغككككمر اكككك  ئػككككش ع غ  ككككت  كككك

ولح كككت و تكككمجا خهكككشب   اككك  لاكككت   كككشت م ج زكككااةجن وولكككل وا كككشا ج زكككااةجن ا شجبكككت 

 ككككشتحجبهم وجتسكككك  مش وجتمزككككش   جتمتمم ككككت  كككك  تتكككك  هع كككك  اكككك  جتااهدهككككما  جككككا وزككككش   

 مل جس  ن جتام  احف آ شجج   ا   ت شج ول ا وضحج م وزام شر   تحجب جتمعا

ه ككككةن جتااهدهككككما  شتمككككش اامككككش   اكككك   جتحزككككش   وجتػككككمج جتثج  ككككت جتاككككم   مككككح  - 

 ككك  ج  عكككشت جتسكككش ة  ت  ا جتااهدهكككما ه كككمن تكككم ل كككش  ج تكككحجب    كككر ج  عكككشت جتسكككش ة  ت  شتكككت 

جتمعامككككل لاككككحآ  إ ، ل ككككي ه اكككك   و هؿكككك ق ج ئككككا   اكككك  جت كككك ا وج  عشجككككشر وجتسككككامف 

ه ا كككةوا ت كك   ا جتمجلككل ج اامككش م هسكك ح  اكك  جتتحه كككت   كك   جتمطككشجةه    تكك  جتمككة جتككث 

جتاكككم ه مكككح    كككش جت كككشتا جتااهدهكككما ،     ا جتااهدهكككما اككك  ئككك   جزكككش ا  جتما م كككت ه مككك  

 اككك  ج كككف جتهقكككشر جتماااهكككت تاعم كككمج لجتػكككهم  وجتعم كككمج جت كككشن إ وتتككك   ا كككةها جت ةهكككة 

 طككككككشجةجش  كككككك  جتهقككككككشر اكككككك  جآلججء وجتاػككككككمججر جتثج  ككككككت وجت  شتككككككشر جتهح  ككككككت جتاككككككم 

 وجتمسامهشر ج اامش  ت وج لاػشبهت جتمااات تامعامل 

 ما كككككك  اؿككككككمما جتحزككككككش   جس  ا ككككككت ه ككككككةن   اككككككشر ت ما ككككككت جت ككككككحذ  ت  - 

 ا  زككككقات جتمسككككم جتمسككككااةات تككككم  ما كككك  جت ككككحذ    ككككر اككككش ه ةاكككك  جسبُووووس ههاككككحؼ 

 اككك  تاكككحجر خا  كككت جتااهدهكككما تكككم جتحزكككش   جتااهدهمب كككت تعمش كككشر  م كككح  اككك  جتمطكككشجةه  

ـمهاككككت اككككل ج جامككككشن ـم ككككش  ككككشتاح  د  اكككك  ل ككككشذ جتمطككككشجة  جت ا ككككت و  زككككقات جتمسككككم 

جتمسكككااةات تكككم  ما ككك  جت كككحذ هعككك   ا  اعككك  بمكككم ج امكككشججر جت كككشتا جتكككمجل م  مكككش  ماككك  

 جم ككككت امجخهككككت تا ككككشتا جتحاككككد  جتككككث  ه ةاكككك  جتااهدهككككما ، ل    ا ت ككككا زككككم  وـحهككككق 

ه كككم  اككك   اكككحجءجر  ما ككك  جتمماكككم  جتااهدهكككمبم ساكككحجء  جتااهدهكككما تكككم  ما كككت جت كككحذ

جتم شجبكككشر  ككك   جتػكككمج جتثج  كككت وجت ككك ا جتاكككم  م  كككش جتحزكككش   ، جكككثج  شسؾكككشتت  تككك   مةهكككة 
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لعكككككا جتا كككككحؼ تاااهدهكككككما اككككك  ئككككك     كككككةجب غكككككم هت ج زكككككام شا جتاكككككم   ككككك ر  بججف 

جتمممم    تامجلل جتم   م 
1
 إ 

زكككا حجج جتمعامكككل و عشبسككك   م كككي ه مككك  هح كككد  ما ككك  جت كككحذ  اككك   كككة  ا  ج -ب

جتااهدهككككما  اكككك   م  ككككق ج  عشجككككشر جت  شت ككككت جت ش اككككت  مككككش ه مكككك   اكككك    م ككككت جتمهككككشج ا 

وجتسكككككام  شر جتمامشزككككك ت تكككككم جتمعامكككككل ،     ا اسكككككشجمت جتااهدهكككككما  ملكككككة   تاا م كككككت 

ج اامش  كككككت و أب كككككش  م كككككق جتاعكككككشبر بجئككككك  جتهقكككككشر ج اامش  كككككت جتماااهكككككت و وهم ككككك  

ت جككككثج جتامشزكككك  اكككك  ئكككك   ا شجبككككت    هككككت جتمطككككشجة    ا كككك  جتمطككككشجة  اكككك  بهككككر ا لظكككك

جتعمش ككككشر و  ه ككككت  هش ا ككككش تككككم جتم ككككش  جت ما ككككت ، له ككككة جت ككككشتا جتحاككككد  جتككككث  ه ةاكككك  

جتااهدهكككما اككك  ئككك   جتحزكككش   جتما كككحج  جتمػكككةج جتم كككا تكككم جتا طكككقت ج اامش  كككت و  م كككت 

 جتمهشج ا و جتسام شر تم جتمعامل إ 

 فسضٛت انسئٛست نهُظسٚت :ان -3

هطكككككك ح جتهككككككحؼ جتح  سككككككم تا ظحهككككككت  ا ج تككككككحجب جتككككككثه  ها حؾككككككما تمطككككككشجة  

جتااهدهككككما  ةجاككككت    هككككت جككككا    ككككح جزككككا ةجبج تام ككككم ا ا ككككةجر  كككك  جتمجلككككل  ج اامككككش م 

 اتككككش ق اككككل جتػككككمج جتثج  ككككت وج ت ككككشج وج بمككككشـ جت  شت ككككت جتاككككم ه ككككةا ش جتااهدهككككما  كككك  

   كككككح اككككك  تو  جتمطككككشجة  جتم اهؿكككككت و شتاككككشتم تكككككشا بظحهكككككت جتمجلككككل جته اكككككم تامعامككككل 

جت كككحذ جت  كككشتم تكككم ج سكككف  ضككك شت ش  طككك ح  تككك   ا جتا كككحؼ تاااهدهكككما هكككدج   م كككشج  اكككل 

اككحوج جتملككل اهككشج ا جتمطككشجةه  تامجلككل  كك  وهككل ح  اكك    ككشتا ا  ا ككش  ا  ما ككت جت ككحذ 

حؼ تمزككش   جس كك ن بككم  اكك  جتككا اا جت حؾككم ،  مككش  ا اةجواككت جتا كك جسبُووس  مككش هككح  

ئشغككت جتااهدهككما وتهاككحجر ـمهاككت   مككم تككة  جتمطككشجة ج ا ككشبج  ككشا جت ككشتا جتككث  هككحجت تككم 

 جتااهدهما اش جم     غمج امش ات تا شتا جتمجل م جتث  ه  ص ت   
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ػككككم جككككثت جت ظحهككككت  ككككشتامجخا وج  اككككةج  اكككك  ل ككككي  ب ككككش    ؿككككاا لككككم  ا  * 

 عشجشر وجت شبجرجتمزش   جس  ن تم  أ  حجش  ا  ج 
1
  

 انًفبْٛى انخٙ أضٛفج إنٗ َظسٚت انغسس انثقبفٙ : -4

وخا  كككك   تككككمهح بظحهككككت جت ككككحذ   ككككةاش  ؿككككشج   ما كككك  جٛسبُووووس ت ككككة لككككشو  

وجتاكككم تكككا  امغككك   تككك  بهكككر جت اكككش ج جتاكككم   كككم  ا  كككش  1976جتم شبكككشر جتاكككم ام  كككش  كككشن 

ش  اػكككتام   اككك  جتمجلكككل بظحهكككت جت كككحذ تكككم جتمةجهكككت ، تكككثج لكككشن جكككثج ج ئ كككح  إبئكككجٛسَوووس 

  ا   شتت جتمطشجة  جتااهدهمب ت  ااام باش ع ش  شئا   جتهقشر ج اامش  ت وجمش :

  ككككةبر جن   ككككشل م بظحهككككت جت ككككحذ جت  ككككشتم لككككم  اه ككككمن  ج  عككككشت جتسككككش ة: - 

ج  عشجكككشر جتسكككش ة  aت ككك  ا ظم كككا هكككح   ا ت كككح  ج  عكككشت جتسكككش ة   كككمن  اككك  جتا كككشج  تكككم 

جتعمش كككشر جتماااهكككت و  ت  م ككك  ج ئا تكككشر جتاكككم  حاكككل  تككك   مجاككك  وا كككشر جت ظكككح  ككك   

  شت كككت وجاامش  كككت   تككك  جتا ضكككم  ككك      هكككم جتمطكككشجة  ، ل ملكككة جن     هكككم جتمطكككشجة  

تا كككشتا جتما كككةن  مكككح جتااهدهكككما إ ، ت كككثج تش  عكككشت جتسكككش ة هطككك ح  تككك  زككك تح  جتااهدهكككما تكككم 

 ئا تككككشر   كككك   كككك   جتهقككككشر تجر غككككحذ جتػككككمج وج ت ككككشج  طكككك   هع كككك  جتهككككمجج  وج

اككك  ئككك    ككك    امكككشر اهاشل كككت جبسُٚوووس جتاػكككش ع جت  شت كككت جتمامشه كككت : وجكككم اكككش تسكككحت 

جتامككككككم   –Blendingج بككككككةاش  – Blurringجتاككككككم همككككككحخ ج  عككككككشت جتسككككككش ة لجتا ضككككككم

Bending   إ 

*و ا كككك  تش  عككككشت جتسككككش ة ه  ككككم  ا وزككككش   جس كككك ن ل جتااهدهككككما إ  ااككككق وا ككككت 

 ح اطاح ت     جتمطشجةه   بظ

جتاؿككككا ا: وجتم ػككككمب  كككك   ا وزككككش   جس كككك ن  ككككة ا اككككش همككككة  تككككم جتم ككككش   - 

جت ما كككت ،     ا  بججف ج تكككحجب تا كككشتا اككك  ئككك   جتػكككمج جتاكككم ه كككةا ش جتااهدهكككما هاتكككش ق 
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اكككل  بجج  كككا تامجلكككل ج اامكككش م ، تكككثج لكككة هكككلب  جكككثج جتاتكككش ق  تككك   ؿكككا ا ت لكككةج   مكككش 

  كككة  ما كككت جت كككحذ ،  ككك  وج مكككش هكككلب  جتاتكككش ق  ككك   جت كككشتا جتحاكككد  جتكككث  هكككلب   تككك   أ

هػكككمج جتااهدهكككما و كككحو  جتم كككش  جتمجل  كككت  تككك  جتاؿكككا ا جتكككث  هسكككشجا تكككم خهكككشب   بمكككشـ 

جت كككحذ ت مػككك     هكككم جتمطكككشجة  لسككك  لمحبكككح امككك  تكككةه ا  عكككشج  اكككل جت  كككم جتمكككةبم 

جتامكككشه م اككك  ئككك    زكككقات  اككك  اح كككشر ادبواكككت و ؾكككشت ت a وجكككم اكككش هسكككم    كككشتا   م 

ج زام شا جتام ج امة  ا  ش 
1
  

 انًُبذر انًفسسة نؼًهٛت انغسس: -5

واكككة جتمشل كككشا اككك  ئككك   احجا ا مكككش تا   كككح  * ًَوووٕذر ْوووٕجُز ٔبُجوووس٘:

اكككك  ج  مككككش  جتاككككم لشوتككككل جت طككككم  كككك  جت  لككككت   كككك   جتااهدهككككما و  ككككشء جتمجلككككل 

ااهدهككككما هسككككات ل  ا ه اككككا  كككك  ج اامككككش م وواككككةج  ب ككككش   لككككت اامشبتككككت ، وجا جت

 جتمجلل وتق   ػحه :

جزككككككاحج  ع شر  -جتككككككا اا: وجتككككككث  هؿككككككال جت ككككككةججر وجتم ككككككشججر جتطاػكككككك ت  -ج

 ج بةاش  تم جتمطشجة  إ  -جتاح  د

جتم مبككككككشر ج اامش  ككككككت  ج زككككككح   -جتم ككككككشء: وهاؿككككككم  ل جتامككككككح  جتطاػكككككك ت - 

 جتعمش شر جتحتش      إ 

 :ٔسوووووووبئم اإلػوووووووالو انُظسّٚوووووووبث انُقدّٚوووووووت َٔقووووووود يحخوووووووٕٖ -3

ه كككمب  ككككشجهل   ككككمج ج ت ككككشج ج وتكككك  جتاككككم لشاككككل  ا  ككككش جت ظحهككككشر جت  ةهككككت  تكككك  

جت طكككحه شر اككك  جت كككحا جتمشؾكككم و مةهكككةج   كككة  أزككك ر ا  كككة جتممكككي ج اامكككش م 

  واكككك   مككككت تإبكككك   ا ككككت جتسكككك مجر   ككككما  ـحولككككشر 1923تككككم تحجب هككككمجر زكككك ت 

ب ككككت لككككة  ا ككككل  سكككك ت   ككككمب جت ظحهككككشر جت  ةهككككت جتمةجت ككككت  كككك  جت  كككك  ولكككك ا جت   

 . حتككككككككككككككككككل ت  ككككككككككككككككككش احجلكككككككككككككككككك  اكككككككككككككككككك  جتاهككككككككككككككككككمر وجت عككككككككككككككككككش 
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وهُمسكككك  تا ظحهسككككشر جت  ةهككككت تجر جتعككككثوج جت  عا ككككت تككككم ئػككككمظ جت ظككككح   تكككك  

جت  ككك  واه كككمن جتعةت كككت و هؿكككش جتمشج سككك ت جتملزسكككت تمه كككمن جت  م كككت تكككم   لاككك  

 .  كككككككككشت حو ، ج كككككككككف جتػكككككككككات  ككككككككك   جت اكككككككككمن ج اامش  كككككككككت وجتهاسكككككككككهت

 شر جت  ةهسكككككت ج عكككككشج     حهمكككككش جمكككككش ج عكككككشت اةجزكككككت تحجب هكككككمجرو طكككككم  جت ظحهككككك

(Ecole de Francfort)  وجت ظحهكككت جت  شت كككت جت  ةهكككت ، اكككل جت اكككا  ا جتاككك ف

جتمكككك ظا ت ككككثه  ج  عككككشج  ، ه  كككك  اكككك  جتم تا ككككشر ج اامش  ككككت وجتهاسككككهت بهسكككك ش 

 .وهسكككككككككككككككا ة  تككككككككككككككك  جتمسكككككككككككككككمغشر ج زشزككككككككككككككك ت تا ظحهكككككككككككككككشر جت  ةهكككككككككككككككت

جتم ككككا جتاككككث  ح  شجامككككشن اه ككككح  جت ظحهككككشر جت  ةهككككت اكككك  ا ككككت  ئككككح ، ت اكككك  اكككك  

 شتاكككأ  حجر جتسكككام ت تمزكككش   جس ككك ن بشج ككك   ككك  جتػكككات جت مهكككت جتاكككم ج مكككش  كككح ف 

 ككك   اكككش هسكككم   جو كككحر ا ح كككما جتم كككش م جتاه كككت وجتم عكككا ج زشزكككم تا ظحهكككشر 

جت  ةهكككت وئػمغكككش اهكككشج ا جت  شتكككت جتعمشج حهكككت و سكككا ل جت  شتكككت وئكككةج  جتعمكككشج ح 

ح تتكككك  اكككككل جتمهككككشج ا وجتم كككككم ر ج زشزكككك ت تككككم جتاتكككككش  جته ككككح  جت كككككشن وغ كككك

تملتهككككشر وبججزككككشر  غككككمش  ج  عشجككككشر جتم ؿككككمهت  مككككل اطككككحو  جت ظحهككككشر 

جت  ةهكككت  وجكككم غككك ر وجوج كككف زكككممل ت كككش  كككشتاحجؼ  م كككم اةجزكككت تحجب هكككمجر
1
 

تمملكككم ب ككككة   خجء وزككككش   جس ككك ن جتعمشج حهككككت  ش امككككشج جتم كككش م جتاككككم  لبه ككككش 

 .جتمعامككككككككككككل جتمككككككككككككةهي جتعككككككككككككشال  كككككككككككك   جتاػكككككككككككك  ل وج زككككككككككككا  فتكككككككككككم 

وتككككم جتم   ككككت، همككككةو ت ككككش  ا ت ككككا جسـككككشج جتمككككشججبه مم تا ظحهككككشر جت  ةهككككت هام ككككق 

 امةهككككة  جككككا جتمهككككشج ا تجر جتمح دهككككت جته حهسككككت تككككم اطككككحو  ش جتمشاكككك  تاػككككهت 

جت  ةهككككت تتكككك   ا ا تا ككككشر جت ظحهككككشر جت  ةهككككت،  ُ سككككح تامشلككككي جتاأغكككك   جته ككككح  

امكككش م وجتهاسكككهم تممجلكككم  غكككمش  اةجزكككت تحجب هكككمجر اككك  جت  شتكككت جتسكككش ة  ج ا

 . مماككككككككككككككككش واكككككككككككككككك  وزككككككككككككككككش   جس كككككككككككككككك ن اماككككككككككككككككم  و ككككككككككككككككأ  حجر

ؾككككككككككككككة جتمؾكككككككككككككك  ست وجسبسككككككككككككككشا ت  جتم ككككككككككككككة جتمجلككككككككككككككة /1
2

: 
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هم ككك  ب كككة جته كككح جتمؾككك م وجتاعحهمكككم اح  كككدج  زشزككك ش اككك  اح  كككدجر جت ظحهكككشر 

وـمسككك ش تاهكككحب وتمكككش جكككم « شرجت ا ككك» جت  ةهكككت جتاكككم  كككحتؽ  أت ككك  جتمجلكككل ولام كككت 

تككككحب   وجككككم جت  تككككت ج وتكككك  جتملزسككككت تا شجؾكككك ش اككككل  جككككا اسككككامشر ج  عككككشت 

جتمؾككك م جتكككث  هطككك    كككةوجت  لكككة جتحوجتكككة جتح  سككك ت تام ظكككمج جتكككم  هم تمزكككش   

 .جس كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ن

جت  كككة واكككشجم جتممكككشب  جتمكككلـح  تممجله كككش « جت ظحهكككشر جت  ةهكككت»وت ككك    كككم  ه كككا 

 ا وجتم كككككككككككككككككككككم ر جت  ةهكككككككككككككككككككككت وجتم عكككككككككككككككككككككا جت كككككككككككككككككككككح   شتمهكككككككككككككككككككككشج 

 لككككة  (1973-1895) (Max Horkheimer) ه ككككة اككككش ر جمج ككككشهمح

 Théodore)الزسكككككم اةجزكككككت تحجب هكككككمجر  تككككك  اشبككككك    كككككمبوج  بوجبكككككم

Adorno) (1969-1903) وجكككم اككك  غكككشث جزكككا جت ظحهكككت جت  ةهكككت وتتككك  تكككم ،

 .«جت ظحهكككككككككككككككككككككت جتا ا ةهكككككككككككككككككككككت وجت ظحهكككككككككككككككككككككت جت  ةهكككككككككككككككككككككت»  اش ككككككككككككككككككككك  

هطكككح  « جت ظحهكككت جت  ةهكككت»ش  تككك    مجبككك  تكككم  اككك (Alan Haw) آ ا جكككشو

 اككك  بظحهكككشر اةجزكككت تحجب هكككمجر وجت ظحهكككت « جت  ةهكككت»امكككحججر  ـككك   غكككهت 

بت  جتككككح ف  كككك     ككككؽ  ت ككككشج ج عكككك   جت  شت ككككت ، وه ككككم   ا جككككثج جتامغكككك م اككككحس

و طككككككككككككةهة  ككككككككككككشج  اككككككككككككشج ر  اكككككككككككك  ـم  ككككككككككككت جتماككككككككككككمب جتمشبهكككككككككككككت
1
  

جت  ةهكككت جكككم تتككك  جت  كككة و ككك و   اككك   ا جت  كككة  مكككش  مشجزككك  ج عشجكككشر جت ظحهكككشر 

جتكككث  هكككةجتل  اككك  جت   ب كككت وا شبكككت جت  ككك  ولحهكككت جتهكككحب    جت  كككة جتكككث  ه  كككر 

 عسككك ةج تاممكككشب  جسبسكككشب ت جت مب كككت جتاكككم بكككشب    كككش جتا كككمهح تكككثت  تكككإا جح كككحر 

جكككم جتم ككك  جته اكككم تام حتكككت …هطكككةب  اككك  ت كككح   ا جتا كككمها جت  كككة  اكككشج  مخ
2
  

شلككككة تامؾكككك  ت وجتمح  ككككدجر جته حهككككت ته ككككح  تهككككم  كككك  ت ككككا اسككككا ةجر جتمملككككم جت 

جت  كككة، به كككا ج زكككر ج ئكككح  تا ظحهكككشر جت  ةهكككت وجتمام اكككت تكككم  ل كككشء بوج جتاأاككك  

و جم اكك  وتتكك   مغككه    ػككحج ل مهككش اكك    شغككح جت  كك   ؾككشتت  تكك  امككة  اةت ككت 
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جت  ككك  وجتمجلكككل و اس كككش  هح كككشر ته كككح   زشزككك ت  ام ككك  تكككم اح دهكككت اه كككمن جت  ككك  

جزكككت تحجب هككككمجر  مزككك    وج تكككك   مه كككمن جتمحهككككت، ل كككي  ككككلا  وامكككشو ر اة

« جت ظحهكككشر جت  ةهكككت   كككةج  جت  ككك  جسبسكككشبم وبوجت تكككم جتام  كككق جتكككثج م اككك  ئككك  

ت جسبسككككشا هاماككككل  شت ككككةج   اكككك  جته ككككا   ا … جتككككم م جتمككككح تاككككثجر  ككككثج  ش: ولككككةس

 واككمب جسبسككشا تككم لككة تج كك  هطكك   زكك حوج  اكك  جتام ككق جتككثج م واكك  بمككل ل ش كك 

 «و ػكككككككككككككككككككككككككمججش   كككككككككككككككككككككككككشء  اككككككككككككككككككككككككك   ت كككككككككككككككككككككككككشج جت  ككككككككككككككككككككككككك 

و كككشت ظح تكككم جكككثت جتمح  كككدجر جته حهكككت تا ظحهكككشر جت  ةهكككت، همكككةو وجؾكككمش بتش  كككش 

 ككك  جتهكككحب و  اككك  وو  ككك  جتمكككح ول ككك  تكككم جتام كككق جتكككثج م وجكككم اكككش بسكككا اج ا ككك  

جت  كككة جتػكككحهم تاه كككح جتمؾككك م جتكككث  لسككك    ككك ن جتمةجزكككت جت  ةهكككت ه كككاج  تكككحجبج 

  كك  تتكك  اكك    ت كك  تا  كك  وزككا  تامحهككت ل ككي لام ككت اكك    ككة وجلككة، اككل اككش ه 

وؾككك ف جتملزسكككشر، وجكككم اكككش ههكككحخ  كككةوجت  كككمججح  مكككح    كككش اه كككحو « جت اكككم»

وغ حجكككش  -جتم كككة جآللكككشب -و -جتاطككك ل-و -جت  ككك  ج بج كككم- اةجزكككت تحجب هكككمجر  كككل

اككككك  ج ت كككككشج وج وغكككككش  جتمشااكككككت تمؿكككككمما ب كككككة  هكككككةجتل  شتاػكككككمظ  ككككك  

 .ب ككككككت وتامةج ككككككت  مككككككش  طككككككح   ككككككش ت زككككككهت جتا ككككككمهحجتم ظماككككككت جت  م ككككككت تا   

ب ككككككككككة جت  شتككككككككككت جتعمشج حهسككككككككككت و سككككككككككا ل جت  شتككككككككككت وجت  م ككككككككككت -2-2
1

: 

 ا ب كككة جت ظحهكككت جت  ةهكككت تامعامكككل جتػككك ش م جتمكككةهي ج زكككا   م، لكككاا آت كككش ب كككة 

وزكككش   ج  ػكككش   ش امشججكككش بظكككا جاامش  كككت  سكككشبة و  ه كككش  جكككةج  واػكككشتم جتككك ظا 

حو   واكك   مككت، ت ككم وزككش   تككم ئةاككت ج ـككحج  جتم  م ككت جتمشزكك ت  شتسككاتت وجت كك

ككككش   اكككك  اعككككشتم جتس شزككككت وج لاػككككشب وبشلاككككت تحاككككمخ وا ككككشبم جت ككككم  جتُم  م ككككت امس

هكككككة ا جباسكككككش  جت ظحهكككككشر جت  ةهكككككت تكككككم اكككككدء اككككك   ـحولش  كككككش  تككككك  جتم شج كككككت 

جتمشج سكككك ت واةت ككككت جتسكككك تح   اكككك  جت ككككحو  وجتسكككك تح   اكككك  جتم  كككك     اةت ككككت 

 . كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككت وجتاما كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتجتم ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  جتهمل

واكك  جتظككمججح جتاككم ب ككة  ش ج عشجككشر جت ظحهككشر جت  ةهككت، اككش هامجتككق  تكك  لككة  م ككح 
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اكككل اعكككش  وزكككش   ج  ػكككش  و مةهكككةج وزكككش   جس ككك ن جتعمشج حهكككت وب  كككم  كككثت  

اسكككش   جت  شتكككت جتعمشج حهكككت جتم مكككح    كككش  هؿكككش  شتػككك ش ت جت  شت كككت و هؿكككش  كككشجح  

زكككام ت  سكككشجا تكككم  طككك  ع جتعم كككمج وا اككك  جت  م كككت واكككش ه كككاج    كككش اككك   كككأ  حجر 

ااا  ش زام ش هها ة  ت  جتاهش   جت  ة 
1
. 

 :  شتككككككككككككككككت امشج حهككككككككككككككككت  ن   شتككككككككككككككككت  ج ككككككككككككككككش  جتسككككككككككككككككم   -  

وزكككش   ج  ػكككش  جكككم     كككشر ت كككف »  ا  (Francis Balle)ه كككم  تحجبسككك ر  كككش 

تهككم جككثج جتسكك ش  هم كك    دهكك  «  مككةسبجش جتسككم هو ا   ه ككت جزككااةجن جككثت جتا   ككشر 

جت ظحهسككككشر جت  ةهسككككت جت ش كككك   ككككأا اه ككككمن جت  شتككككت جتعمشج حهككككت  و جتطكككك م ت، املككككم 

ه تككككم   اكككك  ااشب ككككت و ا جككككثت جت  شتككككت جتممغككككمتت  شتعمشج حهككككت     لككككت ت ككككش 

 مشا كككشر جتعمكككشج ح و مطكككشغا ا ت كككم   شتكككت     مكككح  ككك  ا و   مككك ا ا و بمكككش جكككم 

ف جتكككمجتح وجتكككح م   شتكككت  امكككم لشاكككت جتم اعككك   و غكككمش  جتمػكككشبل  تككك  ج زكككا  

جتسكككحهل     ب كككش جت  شتكككت جتممج  كككت ت  شتكككت جتسكككم   تشت  شتكككت جتعمشج حهكككت اككك  جتم ظكككمج 

جت  ككككة  جككككم  مككككح  ـم   ككككت تا ت كككك  جت  كككك   ش امككككشجت اككككةئ  زككككمم   طككككح جت  شتككككت 

جتا مككك ف وج  اكككثج  و  ا ككك  جتاسكككا ت وجتة شهكككت »جتعمشج حهكككت جتاكككم اككك  ئػش ػككك ش 

«جت  شتكككت جتطككك م ت  كككم  سكككشهح جتمتاكككم  وجتطكككش لول كككح جت  شغكككح ج هعش  كككت تكككم 
2
  

 مكككش   امكككح اةجزكككت تحجب هكككمجر  ا ت كككح  غككك ش ت جت  شتكككت جتاكككم لكككةا ش  و  اكككح  

جتا ككككمهح  :بككككم تككككم ا شت مككككش جتمطككككاحف غكككك ش ت جت  شتككككتج بو اككككشج ر جمج ككككشها و

، جكككم جب  كككشذ تامجلكككل ج لا كككشج  جتكككث  هح كككد  اككك   كككحجاج « اكككةج  امكككشج ح 

شر امكككش هكككلب   تككك  بكككم  اككك  جت  شتكككت ه كككح   كككةجئ  و طكككش  ش  ككك   جتاسكككا ت وجس  بككك

جت  شتكككت وجتاسكككا ت وجتة شهكككت هتاكككق  ا ككك   ممه كككش جت  شتكككت جتعمشج حهكككت وتتككك   سكككم  
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 .جتاككككككككككككم  ػكككككككككككك   ا ظككككككككككككا  تككككككككككككحجب جتعم ككككككككككككمج إ ككككككككككككشجح  جتاتككككككككككككش قل

و تج اككككش   م  ككككش لاكككك   تككككم غككككمج  جتعمككككشج ح وا ام ككككش لسكككك  اككككةتم ر اه ككككمن 

، تإب كككش ب  كككح  اككك  ئككك ف جت كككل هكككث حبش  ااككك  جتػكككمج  جتسكككام ت جت  شتكككت جتعمشج حهكككت

 كككك  جتعمككككشج ح:  ا  عككككد  (Gustave leBon) جتاككككم جزككككم ش غمزككككاش  تم ككككما

جتعمكككشج ح  ككك  جتاه  كككح جتما  ككك  همحا كككش اككك   ككك  جو  ب ةهكككت    اككك   ككك  لكككةج  

 اككككك  جتام  كككككد  ككككك   جتم   كككككت وجتاتكككككأ و شتاكككككشتم اككككك   طككككك    ل كككككا بل كككككق  اككككك  

جت ظكككح جكككثت ب لككك   ا ج تكككحجب جتكككثه    هح ه كككما تكككم   واككك  وا كككت… ج اكككمج

  «اسكككككككككككككككككككككككككككككككككام  جتعمكككككككككككككككككككككككككككككككككشج ح جكككككككككككككككككككككككككككككككككا  ةهكككككككككككككككككككككككككككككككككةوا

تككككم لكككك    ا   كككك ن جت ظحهككككشر جت  ةهككككت هككككحوا  ا لككككةج  جت  كككك  جككككم ج غكككك  تككككم 

ج ضككك شء و  كككر تتككك  ه ؿكككم  ؾكككم    شتكككت جت  م كككت و أ  حج  كككش جتسكككام ت  وتكككم جكككثت 

شج ككت اه كككمن غككك ش ت جت  تككت   طكككم اةجزككت تحجب هكككمجر  ككك  اد  ككت ا مكككت تكككم ا 

 «   كككمن  اككك   هكككةهمتما ش    كككح اككك  جت  شتكككشر جتسكككش  ت» جت  شتكككت وجكككم  ا جكككثت جت  شتكككت 

واكككك  جت سكككك ح ا لظككككت جبم ككككشخ وزككككش   جس كككك ن جتعمشج حهككككت  تكككك  اه ككككمن جت  شتككككت 

جتاككم جككم تككم ج غكك  « جتعم ككمج  ككشهد  ككةت»جتعمشج حهككت وجباحجـ ككش تككم   ثو ككت 

سكككككش ة وجتم ككككك م  تكككككم جتمعام كككككشر جتػككككك ش  ت جب  كككككشذ ت  شتكككككت بمكككككف جتػككككك ش ت جت

ج زكككا    ت وبسكككمل ئتكككأ تاعمكككشج ح  اككك  جت سكككح ا لظكككت ج بم كككشخ وج باكككحجـ، 

جت  شتككككت     ككككةاش ب كككك ر جتمسككككشلت جتماػػككككت تمككككش هسككككم  تككككم جت ظحهككككشر جت  ةهككككت

جتاكككم   مكككح    كككش لسككك    كككةهحبش جتمكككحجاج جتاكككم  اشـككك  جته كككح وجتاكككم   جتمؿكككشب 

 كك   بكك  جت ككمن و  ككة زكك مجر اكك  «  غككة  جتمماككم »بككم جو  امككة اككش ه مككح   كك   ب

جب  كككشج ج  مكككشب جتسكككمت ش م وب شهكككت احلاكككت جتاعكككشت  ج هكككةهمتمام وزككك تح  جت كككم  

جتكككث  « جت  شتكككت جتمؿكككشب » جتح زكككمشت ت  اككك  جت كككشتا اككك  ئككك   جت متمكككت، تكككإا  كككةه  

بجت كككل   ككك  اةجزكككت تحجب هكككمجر  كككشر هطككك ة  ؿككك   شر اادجهكككة   اككك  جتمؿكككشا   

، وجككككم  ج زككككا  شء جت  ككككشتم -و  ة ت ككككت وجتحادهككككت تمهككككشج ا  جتاػمغكككك ت جت  شت ككككتجت

 غككككممل    ككككح  م  هككككش اكككك  ت  لمكككك    ككككم  ا وزككككش   جس كككك ن جتعمشج حهككككت اككككش ه 
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تهكككحؼ جتا مككك ف وجتاتكككش ق جتعمكككشج ح  وجتاطككك ل جتكككث  ه كككاج   ككك   بج  كككش     ككك  

 .لحج وبشلةج
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 خالصة الفصل:

ن نبحددداط ماالوهدددان و  صوصدددا نبو تددده بدددننسدددتنت  ت جكككثج جتهػككك  و تكككم ئ غككك

قدددد وجددددم لهدددا مااندددا فددد  مااندددا فددد  سوسددديولوجيا ااتصدددان ولادددن  حدددون القريدددة العالميدددة

نعدددادم الن دددر فددد  هدددذه بمت يدددرا جديدددد  ،حيدددط نن األبحددداط الجديدددد  فددد  هدددذا المجدددان 

 ددددفيه اددددن حيددددط انصددددر  اهتمددددام البدددداحتين نحددددو دراسددددة المعندددد  الددددذ  ي ةاألطروحدددد

فاعدددن اجتمددداع  علددد  حياتددده وهادددذا اهدددتم البددداحتون بمسدددالة سدددلوايام الدددرفت نو ت طددد  

ااسدددددت دام المفدددددروت ،و يتحددددددط سددددداارديجل  هندددددا عدددددن منطدددددل اجتمددددداع  للت يدددددر 

 ااجتماع  يحن محن المنطل التقن  لوص  هذا التوجه الجديد ف  البحط .

عدددال  مسدددنلة إسدددت دام وسدددائن والواقدددع نن المقاربدددام الن ريدددة و المنهجيدددة التددد  ت

اإلعددد م قدددد عرفدددم فددد  السدددنوام األ يدددر  تحدددوا مفاهيميدددا شدددبيها بدددذل  الدددذ  عرفتددده 

سوسددديولوجيا وسدددائن اإلعددد م الجمددداهير  فددد  فتدددر  ال مسدددينيام مدددن القدددرن الما ددد  

،ن  اانتقدددان مدددن تحليدددن اآلتدددار إلددد  تحليدددن التلقددد  ،وهادددذا فقدددد انتقلدددم األبحددداط تددددريجيا 

مرادددز  علددد  التقنيدددام إلددد  مسدددنلة متمحدددور  حدددون ااسدددت دامام ،ويبددددو نن مدددن مسدددنلة 

الصدددرفة يدددتم الت لددد  عنهدددا لصدددال  مقاربدددام ناتدددر و دددوحا تميدددن إلددد   ن ريدددام التدددنتير

ودراسدددة تملاهدددا مدددن قبدددن المسدددت دم  رقميدددة ام اجتماعيدددةيئدددتحليدددن اابتادددارام التقنيدددة اب

 فددد  ااهتمدددام مدددن الترايدددز علددد  بعبدددار  ن دددرى يمادددن القدددون بننندددا نشدددهد اليدددوم تحدددوا

التانولوجيددددددام إلدددددد  الترايددددددز علدددددد  المسددددددت دمين تحددددددوا يرافقدددددده اسددددددتنجاد متزايددددددد 

 بالمنهجيدددددددددددددددددددددام ااتنوغرافيدددددددددددددددددددددة و ندوام السوسددددددددددددددددددددديولوجيا الجزئيدددددددددددددددددددددة .
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 تًٍٓذ:

 ،كإلٗٔخٕ رخ٧ٓخّ ًخثٖ ػوخك٢ حالؿظٔخػ٤ش،٣ؼظزَ ٓلّٜٞ حُؼوخكش ٓالُٓخ ُِؼِّٞ 

ٝػ٤ِٔش حُظلٍٞ حُط٣ِٞش ا٠ُ اٗٔخٕ حُظ٢ ريأص هزَ ػَ٘س ٓال٤٣ٖ ٓ٘ش، حٗطٞص ك٢ ؿَٞٛٛخ 

 حٍُٞحػ٢ ٓغ حُز٤جش حُطز٤ؼ٤ش ا٠ُ حُظ٤ٌّق حُؼوخك٢.ػ٠ِ حالٗظوخٍ ٖٓ حُظ٤ٌّق 

ٝػزَ ٤َٔٓس ًُي حُظطٍٞ ح١ٌُ أىٟ ا٠ُ ٗ٘ٞء حإلٗٔخٕ حُؼخهَ أ١ حإلٗٔخٕ ح٧ٍٝ،  

طَحؿؼض حُـَحثِ طَحؿؼخً ًز٤َحً، ٝكِّض حُؼوخكش طي٣ٍـ٤خً ٓلِٜخ ٝٛٞ حُظ٤ٌق ح١ٌُ طٌٖٔ 

كخػ٤ِش  ٖٓ حُظ٤ٌق حٍُٞحػ٢ ٧ٗٚ  ٝهي طز٤ٖ إٔ ٌٛح حُظ٤ٌّق أًؼَ حإلٗٔخٕ ٖٓ ح٤ُٔطَس ػ٤ِٚ.

أًؼَ َٓٝٗش ٝأَٜٓ ٝأَٓع هخر٤ِش ُالٗظوخٍ .ٝحُؼوخكش ال طظ٤ق ُإلٗٔخٕ حُظ٤ٌق ٓغ ر٤جظٚ 

كلٔذ،  رَ طظ٤ق ُٚ آٌخ٤ٗش ط٤٤ٌق ٌٛٙ حُز٤جش ُلخؿخطٚ َٝٓ٘ٝػخطٚ، رٔؼ٠٘ آهَ، حُؼوخكش 

 .طـؼَ طـ٤٤َ حُطز٤ؼش أَٓحً ٌٓٔ٘خً 

ٕ حٍُٞحػ٢ ٗلٔٚ ٌُْٜ٘ ٣وظِلٕٞ ػٖ رؼ٠ْٜ ك٢ ٝكظ٠ ُٞ حٓظِي ًَ حُزَ٘ حُٔوِٝ

 ه٤خٍحطْٜ حُؼوخك٤ش ك٤غ ٣ظٌٖٔ ًَ ٗؼذ ٖٓ ا٣ـخى حُلٍِٞ حُٔالثٔش.

ا٠ُ رؼ٠ٜخ رؼٞ ٧ٜٗخ طٔؼَ ططز٤وخ ُِٔزخىة  ٌُٖ ٣ٌٖٔ ٍى ٌٛٙ حالهظالكخص ٝ

حُؼوخك٤ش حُ٘خِٓش ٗظَحً ُِٞكيس حُؼوخك٤ش حُظ٢ طـٔغ حُز٣َ٘ش، ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ ٌٛٙ حُظطز٤وخص 

 .ػَٟش ُِظطٍٞ رَ ُِٝظـ٤َّ
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 :تحذٌذ يفٕٓو انثقافتأٔال : 

 :نغت تؼشٌف انثقافت:1

 :انؼشبٍت انهغت فً تؼشٌف انثقافت: 1/1

حُزخكؼٕٞ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٝ حُؼخٍكٕٞ روزخ٣خ أٍٛٞ حُِـش إٔ حُٜٔطِق ٣ٌخى ٣ـٔغ  

 إٔ اال حُلي٣ؼش أٝ حُوي٣ٔش حُوٞح٤ْٓ ك٢ ٓٞحء ٜٗخث٢ ٣طَف رٔؼ٘خٙ حُلخ٢ُ رٌَ٘ ٣ٌٖ ُْ

 حُٔـِي ك٢ ٓ٘ظٍٞ حرٖ ٣وٍٞ حُؼَد ُٔخٕ كل٢ ػوق كؼَ ٝٛٞ ٓٞؿٞىح ًخٕ حٌُِٔش ٜٓيٍ

 ٝك٢ "كٌكظٚ ح٢ُ٘ء ػولض" ى٣ٍي حرٖ ٣ٝوٍٞ "حُظؼِْ َٓػش ٝٛٞ ح٢ُ٘ء ػوق ٣وخٍ" حُؼخَٗ

 حُٔؼَكش ػخرض أٗٚ ٝحَُٔحى ًًٝخء كط٘ش ًٝ أ١ ،"ػوق ُوٖ ٗخد ؿالّ ٛٞ " حُٜـَس كي٣غ

.ا٤ُٚ ٣لظخؽ رٔخ
1

 

ٍٕ ػيس، ٖٓ أرَُٛخ  :كٌِٔش ػوخكش : ططِن ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ػ٠ِ ٓؼخ

 .ٝكط٘خً ػوَِق حَُؿَ أ١ أٛزق كٌهخً  :حُلٌم ٝحُلط٘ش: ٗوٍٞ .  1

َْ أ١ كٜٔٚ رَٔػش .  2  .َٓػش أهٌ حُؼِْ ٝكٜٔٚ: ػوَِق حُطخُذ حُؼِ

ٌَّرٚ ٝأىرٚ :حُظ٣ٌٜذ ٝحُظؤى٣ذ . 3  .ػوََّق حُٔؼِْ حُطخَُذ أ١ ٛ

ّٟ حػٞؿخؿٚ . 4   .طو٣ْٞ حُٔؼٞؽ ٖٓ ح٤ٗ٧خء ،ٗوٍٞ: ػوَّق حُٜخٗغ حَُٓق أ١ ٓٞ

()ٝحهظِْٞٛ  -اىٍحى ح٢ُ٘ء ٝحُلٍٜٞ ػ٤ِٚ، هخٍ طؼخ٠ُ: .  5 ْْ ُٛٞ ُٔ ك٤ُغ ػوِْلظُ
2

 . 

ٝطؼ٠٘ حُظلَ ٝحُظٌٖٔ ٖٓ ح٢ُ٘ء ػٔٞٓخً، ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ: )إ ٣ؼولٕٞ ٣ٌٞٗٞح  .  6

ٌُْ أػيحء 
3

. ) 

ٝهي ًًَ حُو١َز٢ ك٢ طل٤َٔٙ : إٔ )ػوق( ك٢ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش طيٍ ػ٠ِ ح٧َٓ ٝحُظلَ 

 .رخُؼيٝ، ك٤ٌٕٞ حُٔؼ٠٘: ٣ؤَْٜٓٝٗ ٝطويٍٕٝ ػ٤ِْٜ ٝطـِزْٜٞٗ

 ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ حُٔخروش ُٔؼ٠٘ حُؼوخكش ك٢ حُِـش ٓخ ٣ؤط٢.ٝطز٤ٖ 

حُلٌم ٝحُلط٘ش، َٝٓػش أهٌ حُؼِْ   أ. إٔ حُؼوخكش طؼ٢٘ ك٢ أًؼَ حالٓظؼٔخالص حُِـ٣ٞش
                                                           

1
 . 274، ص  4، ج01ابن منظور :  لسان العرب   ، مج   

 .070سورة البقرة : االٌة   2
 .14الممتحنة : االٌة  سورة   3
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  .ٝكٜٔٚ، ٝطو٣ْٞ حُٔؼٞؽ ٖٓ ح٤ٗ٧خء

ػوق حَُؿَ، ٝطؼ٢٘  -د. إٔ حُؼوخكش طؼ٢٘ حُلٌم ٝحُلط٘ش اًح ًخٕ حُلؼَ الُٓخً ٓؼَ هُٞ٘خ:

ُْ حُطخُذَ  -حُظؤى٣ذ اًح ًخٕ حُلؼَ ٓظؼي٣خً ٓؼَ هُٞ٘خ:حُظ٣ٌٜذ ٝ  .ػوَّق حُٔؼِ

ؽ. إٔ حُؼوخكش ططِن ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔـخُ ػ٠ِ ح٧ٍٓٞ حُٔخى٣ش، ٓؼَ هُٞ٘خ)ػوَّق حُٜخٗغ 

 حَُٓق(. 

 ًٔخ طُطِن ػ٠ِ ح٧ٍٓٞ حُٔؼ٣ٞ٘ش ٓؼَ ا١الم ًِٔش طؼو٤ق ػ٠ِ حُظ٣ٌٜذ ٝحُظؤى٣ذ ٝ

حُؼوخكش طيٍ ػ٠ِ هيٍس ك٢ حُؼِْ ٟزطخً ٝكٜٔخً ٝك٢ طو٣ْٞ  حُظَر٤ش. ٝهالٛش ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ إٔ

حُِٔٞى حُلٌَ ٝ
1
 . 

 ؿِٔش حُؼِّٞ ٝحُٔؼخٍف حُظ٢ ٣ُطِذ حُلٌم رٜخ. تؼشٌف انًجًغ انهغٕي:

ًِٔش ػوخكش ططٍٞص ىال٤ُخ ٝحًظٔزض ٓلٜٜٞٓخ ىحهَ  :  فً انهغاث انالتٍٍُت: 01/2

حُِٔخٕ حُل٢َٔٗ أٝال، ػْ حٗظَ٘ص رؼي ًُي رٞحٓطش حالهظَحٝ حُِٔخ٢ٗ ىحهَ حُِٔخ٤ٖٗ 

( culturaحُٔـخ٣ٍٖٝ حالٗـ١ِ٤ِ ٝح٧ُٔخ٢ٗ كوي ظَٜص ًِٔش ػوخكش ٓ٘ليٍس ٖٓ ًِٔش )

حُالط٤٘٤ش حُظ٢ طؼ٢٘ حُؼ٘خ٣ش حًُُٔٞٞش ُِلوَ ُِٝٔخ٤ٗش
2

ٝحهَ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘، ٝك٢ ، ك٢ أ

ريح٣ش حُوَٕ حُٔخىّ ػَ٘ أٛزلض طيٍ ػ٠ِ كؼَ كالكش ح٧ٍٝ، ُْٝ طٔظٔي ٓؼ٘خٛخ 

حُٔـخ١ُ ك٢ حإلٗخٍس ا٠ُ طط٣َٞ ًلخءس ٓخ ٝحالٗظـخٍ ربٗٔخثٜخ اال ك٢ ٓ٘ظٜق حُوَٕ 

حُٔخىّ ػَ٘ ٝٓغ ًُي ُْ ٣ـي ٌٛح حُٔؼ٠٘ ىحٍؿخ ُْٝ ٣لِ ػ٠ِ حالػظَحف ح٧ًخى٢ٔ٣ رٚ 

 ُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘، اً ُْ ٣يٍؽ ٟٖٔ هٞح٤ْٓ طِي حُلظَس.كظ٠ ح

                                                           
، بٌروت : مكتبة لبنان ،  4، ط االدبية في اللغة و االدبمعجم المصطلحات مجدي وهبة و كامل المهندس :   1

 .041، ص  0762/0772
طَؿٔش: ٤َ٘ٓ حُٔؼ٤يح٢ٗ ،ر٤َٝص :ًَِٓ ىٍحٓخص حُٞكيس ، يفٕٓو انثقافت فً انؼهٕو االجتًاػٍتى٤٘٣ْ ًٕٞ :   2

 17-16ٙ ،  2007حُؼَر٤ش ،
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( ػوخكش ك٢ حُِـش حُل٤َٔٗش طٔظويّ رٔؼ٠٘ حُـَّ cultureػْ أٛزلض ًِٔش) 

حُؼزخىس. ٝٓـخُح رٔؼ٠٘ حُظَر٤ش ٝحإلٗٔخء  ٝحإلٗٔخء ٝحُٔؼخُـش ٝحَُٔحهزش ٝحالكظَحّ ٝ

ٝحُظ٤ٌَٔ ٝحالؿ٘خء
1
. 

( cultureأٓخ حٌُِٔش ك٢ حُِـش حالٗـ٣ِ٤ِش ك٢ٜ ًٔخ حَٗٗخ ٓخروخ ٓ٘ظوش ٖٓ)   

( حُالط٤٘٤ش رٔؼ٠٘ حُـَّ ٝحٍُِحػش ٝحإلٗٔخء culturoحُل٤َٔٗش، ٢ٛٝ ٖٓ ػْ ٓ٘ظوش ٖٓ )

( أ١ حُؼزخىس worship( ٝهي ٍٝىص أ٠٣خ رٔؼ٠٘ )tendingٝحُو٠ٞع ٝحَُٔحهزش )

حُل٤َٔٗش طٌخِٓض ٝططٍٞص هالٍ حُوَٕٝ. ٝحُو٠ٞع ٝحالكظَحّ ٢ٛٝ أ٠٣خ ً٘ظ٤َطٜخ 

(culturoٝٗـي ًِٔش )
 

ك٢ حُِـش ح٤َُٓٝش رٔؼ٠٘ حُ٘ؼٍٞ حُل١ٌَ، ٝحُظَف حَُٝك٢ 

ٝحُظٍٜٞحص حُطز٤ؼ٤ش ُيٟ حإلٗٔخٕ، ٢ٛٝ ؿخُزخ ك٢ ٌٛٙ حُِـش، ؿ٤َ ًحص ِٛش رخ٧ٍٝ 

ٝحٍُِحػش اال ك٤ٔخ ٣وٚ طَر٤ش حٍُِٛٞ ٝٗزخطخص ح٣ُِ٘ش  أ١ حُـخٗذ حُظ٢٘٤٣ِ
2

 . 

ربكخىطٜخ  –( حُظ٢ ط٘زٚ ؿٌٍٛخ حُالط٢٘٤ culturoحُِـش حال٣طخ٤ُش طٞؿٜ٘خ) أٓخ ك٢

 ٓـٔٞػش حُٔؼخٍف ٝح٧كٞحٍ ٝحُٔٞحٛذ ٝح٤ٍُٔٞ حُٔخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ُإلٗٔخٕ  . 

( ك٢ٜ ٓـٔٞػش ٖٓ ٓ٘خٛؾ ١َٝحثن حُل٤خس ُيٟ kulturأٓخ ك٢ حُِـش ح٧ُٔخ٤ٗش )

حُطز٤ؼ٤ش ٌُٜٙ حُٔلَىس أٝٓغ ر٤٘ٔخ طلُٞض ك٢  حُ٘ؼٞد ٝه٤ْٜٔ، ٝك٢ حُٔخ٢ٟ ًخٗض ح٧رؼخى

ح٧ُٔخ٤ٗش ح٤ُّٞ ا٠ُ  ٓلَىس ًحص أرؼخى حؿظٔخػ٤ش أٟٝق  ٌُٜٝ٘خ ك٢ ح٧ُٔخ٤ٗش حهظِلض رؼٞ 

ح٢ُ٘ء هالٍ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ػ٠ِ ٝهغ طؤػ٤َ حُو٤ٓٞش ٛ٘خى، كخٍطزطض أًؼَ رٔلّٜٞ 

أٜٗخ ؿِٔش ٖٓ حُٔ٘ـِحص ح٧ٓش، اً ؿيص حُؼوخكش ٓظِٜش رَٝف حُ٘ؼذ ٝأهٌص طزيٝ ػ٠ِ 

حُل٤٘ش ٝحُل٣ٌَش ٝح٧هاله٤ش حُظ٢ طٌٕٞ طَحع حٓش  . ٝك٢ حُِـش حُالط٤٘٤ش حُلي٣ؼش 

(kolliergio( ٖٓ ٓ٘ظوش )kalos رٔؼ٠٘ حُـ٤ي ٝحُـ٤َٔ، ٝٓلَىس ًخ٤َُؿ٤خ )-)حُؼوخكش(- 

                                                           
1
ٙ ، 2008ىحٍ حال٤َٓ ُِؼوخكش ٝ حُؼِّٞ ،ر٤َٝص: ، طَؿٔش : ك٤يٍ ٗـق،  : َظشٌت انثقافتحُوخ٢ٔٓ حرٞ ٓلٔي ؿٞحى   

15 
2
 18ى٤٘٣ْ ًٕٞ : َٓؿغ ٓخرن ، ٙ   
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 ك٢ حُِـش ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُٔؼخَٛس َٓطزطش رَٝف حإلٗٔخٕ ٝٓؼ٣ٞ٘خطٚ، ٝأ٠٣خ رخ٧ٍٝ ٝحُؼَٔ

ك٤ٜخ
1
. 

 حٓظويحٓٚ ٣ٌٖ ُْ أٗٚ حُٔلّٜٞ الٓظويحّ حُظخ٣ٍو٢ حُظظزغ ٌٛح هالٍ ٖٓ ٗالكع

 ك٤ٚ طَ٘ٔ ح١ٌُ حُٞهض كل٢ ح٧ٍٝٝر٤ش حُٔـظٔؼخص ًَ ك٢ حُٞط٤َس ر٘لْ ٤ٔ٣َ

 ٓخ ؿخُزخ ُِؼوخكش أٗؼَرُٞٞؿ٢ ٝ ٤ُٓٞٓٞٞؿ٢ طؼ٣َق ػ٠ِ ؿ٤ٔؼٜخ حالٗـ٣ِ٤ِش شحُِـ هٞح٤ْٓ

 ١زؼخص ك٢ كظ٠ حُل٤َٔٗش حُوٞح٤ْٓ ك٢ ًُي ػٌْ ٗـي كبٗ٘خ ، حُٟٞٞف، ٣يٗي ٣ٌٕٞ

 .كيحػش ح٧ًؼَ حُل٤َٔٗش حُوٞح٤ْٓ

٣ٔظويّ ٜٓطِق "حُؼوخكش" ػِْ حإلٗٔخٕ ٝ حالؿظٔخع ػ٠ِ حُٔٞحء  إططالحا:: 3/ 1

ُإلٗخٍس ا٠ُ ٓـٔٞػش ٍُٓٞ ٝ طؼخ٤ُْ ٧ٝؿٚ ؿ٤َ ؿٔٔخ٤ٗش ُإلٗٔخٕ ٓؼَ: حُِـش ٝ حُؼخىحص ٝ 

حُِٔٞى حإلٗٔخ٢ٗ ح١ٌُ ٣وظِق ػٖ رخه٢ حُٔوِٞهخص ح٧هَٟ
2
. 

٤ي ٝحُؼخىحص ٝحُؼوخكش حٛطالكخً ٓـٔٞػش ح٧كٌخٍ ، ٝحُو٤ْ ٝحُٔؼظويحص ، ٝحُظوخُ

ٝح٧هالم ٝحُ٘ظْ ٝحُٜٔخٍحص ١َٝم حُظل٤ٌَ ٝأِٓٞد حُل٤خس ٝحُؼَف ٝحُلٖ ٝحُ٘لض 

ٝحُظ٣َٜٞ ٝحُلٌٍِِٞ حُ٘ؼز٢ ٝح٧ىد ٝحَُٝح٣ش ٝح٧ٓخ٤١َ ٝٝٓخثَ حالطٜخٍ ٝحالٗظوخٍ ًَٝ 

ٓخ طٞحٍػٚ حإلٗٔخٕ ٝاٟخكش ح٠ُ طَحػٚ ٗظ٤ـش ػ٤٘ٚ ك٢ ٓـظٔغ ٓؼ٤ٖ
3
. 

 انًجال انثقافً: تؼشٌف بؼض انًٓتًٍٍ ب: 4 /1  

٣ؼَف ك٤َع حُؼوخكش رؤٜٗخ: " ًَ حُِٔٞى حُٔظؼِْ ح١ٌُ ٣ٌظٔزٚ حُلَى ٖٓ حُٔـظٔغ -
4
 

". إ ٌٛح حُظؼ٣َق ٣َ٘ٔ ٓلّٜٞ حُؼوخكش ػ٠ِ ًَ ٗٔخًؽ حُِٔٞى حٌُٔظٔذ ٖٓ حُٔـظٔغ ىٕٝ 

حُـ٤َ  –إٔ ٣وٜٚ حُٔـظٔغ حُز١َ٘ ك٘ـي أٗٚ ٣٘ٔزٜخ كظ٠ ا٠ُ حُٔـظٔؼخص حُل٤ٞح٤ٗش 

 ر٣َ٘ش 

                                                           
 .05دٌنٌس كوش : مرجع سابق ، ص   1
 -054، ص ص:4111، عمان: دار الشرق للنشر و التوزٌع، معجم علم االجتماع المعاصرمعن الخلٌل عمر:   2

057. 
 24، ص  2002انسٍاست انثقافٍت فً األسدٌ ، ػًاٌ: أياَت ػًاٌ ،  أحًذ ٌٕسف انتم :   3
 .30، 2004ٙ، حُوخَٛس :حُٔي٣٘ش ر٤َّ ُطزخػش ٝ حَُ٘٘ ، انظٕسة انزٍُْت ٔاإلػاليٍتأ٣ٖٔ ٍٜٓ٘ٞ ٗيح:   4
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ٝ ػ٠ِ ٗو٤ٞ ك٤َع ٗـي ٣ٍْٞٓ ؿٞى٤ُزَ ٣ؼَكٜخ روُٞٚ حُلو٤وش ٢ٛ ٓخ ٢ِ٣: "  -

حٌُخث٘خص حُز٣َ٘ش ٢ٛ حُظ٢ ػ٠ِ ٗو٤ٞ حُل٤ٞحٗخص حإلؿظٔخػ٤ش ح٧هَٟ ال طو٘غ كو٢ رٔـَى 

حُل٤خس ك٢ ػالهخص، رَ اٜٗخ ط٘ظؾ حُؼالهخص ٢ٌُ طؼ٤ٖ، ٝ طزظٌَ ػ٠ِ ٓيٟ ٝؿٞىٛخ ٓزال 

ٞحء رخُ٘ٔزش ُزؼ٠ٜخ حُزؼٞ أٝ رخُ٘ٔزش ُِطز٤ؼش حُٔل٤طش ؿي٣يس ُِلؼَ ٝ حُلٌَ ٝ طؼَٔ ٓ

رٜخ، ٝ ٖٓ ػْ كبٕ حُزَ٘ ٣٘ظـٕٞ حُؼوخكش
1
  ". 

ٝ ٣ؼَكٜخ ٓخُي رٖ ٗز٢ رٍٜٞس ػ٤ِٔش ػ٠ِ أٜٗخ: " ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜلخص حُوِو٤ش  -

ٝ حُو٤ْ حالؿظٔخػ٤ش، حُظ٢ طئػَ ك٢ حُلَى ٌٓ٘ ٝالىطٚ ٝ طٜزق الٗؼ٣ٍٞخ حُؼالهش حُظ٢ طَر٢ 

 رؤِٓٞد حُل٤خس ك٢ ح٢ُٓٞ ح١ٌُ ُٝي ك٤ٚ ". ًِٓٞٚ

ٝ ٌٌٛح َٟٗ إٔ ٌٛح حُظؼ٣َق ٠٣ْ ر٤ٖ ىكظ٤ٖ كِٔلش حإلٗٔخٕ ٝ كِٔلش حُـٔخػش، أ١ 

ٓوٞٓخص حإلٗٔخٕ ٝ ٓوٞٓخص حُٔـظٔغ
2
. 

ٝ ٣ؼَكٜخ ٓخ٤ُ٘ٞك٢ٌٔ أٜٗخ: " ؿٜخُ كؼخٍ ٣٘ظوَ رخإلٗٔخٕ ا٠ُ ٟٝغ أك٠َ ٟٝغ  -

ؿٚ حإلٗٔخٕ ك٢ ٌٛح حُٔـظٔغ أٝ ًحى، ك٢ ر٤جظٚ ٝ ٣ٞحًذ حُٔ٘خًَ حُطٔٞف حُوخٛش حُظ٢ طٞح

ك٢ ٤ٓخم طِز٤ظٚ ُلخؿخطٚ ح٧ٓخ٤ٓش "
3
. 

ًٔخ ٣ؼَف ًالًٜٕٞ ٝ ًَٝرَ حُؼوخكش ػ٠ِ أٜٗخ: " طظؤُق ٖٓ أٗٔخ١ ٓ٘ظَ٘س أٝ  -

ظخَٛس ُِِٔٞى حٌُٔظٔذ ٝ حُٔ٘وٍٞ، ػٖ ٣َ١ن حَُُٓٞ، ك٠ال ػٖ حإلٗـخُحص حُٔظ٤ِٔس 

ًُي ح٤ٗ٧خء حُٜٔ٘ٞػش، ٝ ٣ظٌٕٞ ؿَٞٛ حُؼوخكش كظؼظزَ ُِـٔخػخص حإلٗٔخ٤ٗش، ٝ ٣ظ٠ٖٔ 

ٗظخؽ حُِٔٞى ٖٓ ٗخك٤ش، ٝ طٔؼَ ح١َُٝ٘ ح٣ٍَٝ٠ُش ُٚ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ
4

". ٝ كٔذ  

ًالًٜٕٞ ٝ ًَٝرَ كبٕ حُؼوخكش طظٌٕٞ ٖٓ أٗٔخ١ ٓٞؿٜش ُِِٔٞى، ٝ ٌٛٙ ح٧ٗٔخ١ هي طٌٕٞ 

                                                           
ح٢٘١ُٞ ، طَؿٔش: ٗٞه٢ ؿالٍ، ح٣ٌُٞض :ِِٓٔش ػخُْ حُٔؼَكش، حُٔـِْ نًارا ٌُفشد اإلَساٌ بانطبٍؼتٓخ٣ٌَ ًخًٍّ:   1

 .5، ٙ  2001ُِؼوخكش ٝ حُلٕ٘ٞ ٝ ح٥ىحد،
 
 .74، ٙ 1984، حُـِحثَ: ىحٍ حُلٌَ، 4، طَؿٔش: ػزي حُٜزٍٞ ٗخ٤ٖٛ، ١يشكهت انثقافتٓخُي رٖ ٗز٢:   2

 
 .3ٓخ٣ٌَ ًخ٣ٌ٣ٍْ : ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ  3
 001ن، ص -س -لجامعٌة، د، اإلسكندرٌة: دار المعرفة اانًشجغ نًظطهحاث انؼهٕو االجتًاػٍت ٗوزش ٖٓ ح٧ٓخطٌس:  4
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ٝ  طٍٞع ٖٓ ؿ٤َ ا٠ُ ؿ٣ََٛ٤لش أٝ ٤ٟ٘ٔش ٝ طؼظزَ حُؼوخكش ػ٘يٛٔخ ٤ٓيحٕ اٗٔخ٢ٗ، أ١ 

 ًُي ر٘و٤ٚ حُٔخى١  ٝ حُٔؼ١ٞ٘.

 ػ٠ِ طوّٞ ٍٝك٤ش أٌٗخ٢ٍٛ ػزخٍس ػٖ  ك٤زَ ٧ُل٣َي آهَ طؼ٣َق ٗـي ًٌُي

 ال ٝحٗطزخػخص ٝأكٌخٍ ٝػخىحص ٝٓوخ٤٣ْ ه٤ْ ٖٓ ٣ظ٠ٔ٘ٚ ٝٓخ ٖ،٣حُي ٓؼَ حُ٘ل٤ٔش حُؼٞح١ق

 ٖٓ ٝحهظالكخطٜخ ٝٗٔز٤ظٜخ َُٔٝٗظٜخ ًُٝي ٛل٤لش، ؿ٤َ أٝ ٛل٤لش ػٜ٘خ حُوٍٞ ٣ٌٖٔ

 .  أهَٟ ا٠ُ ٤ُ٘ٓش كظَس ٖٝٓ آهَ ا٠ُ كَى ٖٝٓ آهَ ا٠ُ ٓـظٔغ

 اػطخء حُؼوخكش لّٜٞٓؼخُـش ٓ ٓ٘خه٘ش ٣لخٍٝ ٝٛٞ رِو٣ِِ حإلُٚ ػزي ح٧ٓظخً ٝحهظَف

 طؼ٣َق

 ٖٝٓ اىٍحى ٢ٛ ك٤غ ٖٓ ػالػش ٓٔظ٣ٞخص ك٢ ُِؼوخكش طؼ٣َلخ ٗوظَف" ك٤وٍٞ ُِؼوخكش

  "ط٤٤ٌق ٢ٛ ك٤غ ٖٓ ػْ ط٤ٌق، ٢ٛ ك٤غ

 حٌُٔظٔزش ح٧ٓخ٤ُذ ٗوَ هالُٜخ ٖٓ ٣ظْ ػ٤ِٔش"  رؤٜٗخ رَحٕٝ ٤ًِق ٍحى ٣ؼَكٜخ ًٔخ

 ٖٝٓ ٥هَ ٗوٚ ٖٓ حؿظٔخػ٤ش ؿٔخػش ا١خٍ ك٢ حُظَٜف ٝأٓخ٤ُذ ٝحُٔ٘خػَ ُِظل٤ٌَ

 ."حالؿظٔخػ٤ش ٝحُؼ٤ِٔش حُؼوخكش ر٤ٖ حُؼالهخص ٖٓ حُؼي٣ي ٛ٘خى إٔ ٣َٟ ٝٛٞ ٥هَ ؿ٤َ

 حالؿظٔخع ػِٔخء ٗظَ ك٢ حُؼوخكش طؼ٢٘" روُٞٚ حُؼوخكش ك٤ؼَف يِٗؿ٤ أٗظ٢ٗٞ أٓخ

 حُٔـظٔغ أػ٠خء ٣ٝ٘ظَى رخٍُٞحػش، ال رخُظؼِْ حإلٗٔخٕ ٣ٌظٔزٜخ حُظ٢ حإلٗٔخ٤ٗش حُل٤خس ؿٞحٗذ

 ح٤ُٔخم حُؼ٘خَٛ ٌٛٙ ٝطٔؼَ ٝحُظٞحَٛ، حُظؼخٕٝ ٓـخالص ُْٜ طظ٤ق طِي، حُؼوخكش رؼ٘خَٛ

 ٓؼَ ػ٤خ٤ٗش ؿ٤َ ٠َٓٔس ؿٞحٗذ ٖٓ حُٔـظٔغ ػوخكش ٝطظؤُق حُٔـظٔغ، أكَحى ك٤ٚ ٣ؼ٤ٖ ح١ٌُ

 ػ٤خ٤ٗش ؿٞحٗذ ٖٝٓ ُِؼوخكش، حُـ١َٛٞ ح٠ُٕٔٔٞ طٌَ٘ حُظ٢ ُو٤ْ ٝح ٝح٥ٍحء حُٔؼظويحص

"ح٠ُٕٔٔٞ ٌٛح طـٔي حُظ٢ حُؼوخكش أٝ ٝحَُُٓٞ ح٤ٗ٧خء ٓؼَ ِٓٔٞٓش
1

. 

ٝهي ٛ٘لض ٓخ٤ٓش كٖٔ حُٔخػخط٢ طؼ٣َلخص حُؼوخكش ح٠ُ ٓظش أٛ٘خف ،ٝٛل٤ش 

 .،طخ٣ٍو٤ش ،٤ٌُٓٞٞؿ٤ش ،ر٣ٞ٤٘ش ،طط٣ٍٞش ،٤ُٞٔٗش 

  : انتؼشٌفاث انٕطفٍت 

                                                           
1
 .82، ٙ 2005، حالٍىٕ : ٓئٓٔش طَؿٔخٕ ،  4، طَؿٔش : كخ٣ِ ح٤ُٜخؽ ، ١ ػهى االجتًاعأٗظ٢ٗٞ ؿ٤يِٗ :   
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ٝطظْٔ حُظؼ٣َلخص حُٞٛل٤ش رظؼيى حُٔظخَٛ حُٔوظِلش ُٔلظٟٞ حُؼوخكش ًظؼ٣َق 

: ٢ٛ ًُي حٌَُ حُظٌخَٓ ح١ٌُ ٣ٌٕٞ حالىٝحص ٝ حُِٔغ ٝ حُوٜخثٚ حُز٘خث٤ش  ٓخ٤ُ٘ٞك٢ٌٔ٤

ُٔوظِق حُٔـٔٞػخص حالؿظٔخػ٤ش ٖٓ حالكٌخٍ حالٗٔخ٤ٗش ٝ حُلَف ٝ حُٔؼظويحص ٝ 

 .1حالػَحف

 انتؼشٌفاث انتاسٌخٍت: 

كظـؼَ حُظَحع حالؿظٔخػ٢ حٝ طوخ٤ُي ك٢ رئٍ حٛظٔخٜٓخ ًظؼ٣َق ٓخٍؿ٣َض ٤ٓي :حٕ  

ي حٌَُ حًَُٔذ ٖٓ حُِٔٞى حُظو٤ِي١ ٝ ح١ٌُ ١ٍٞٙ حُـْ٘ حُز١َ٘ ٝ ح١ٌُ حُؼوخكش ٢ٛ ًُ

 ٣ظؼِٔٚ ؿ٤َ رؼي حهَ ىٕٝ طٞهق.

 :انتؼشٌفاث انسٍكٕنٕجٍت 

طؼظزَ حُؼوخكش ًؼ٤ِٔش ط٤ٌق ٝ طٞحكن ح٠ُ ؿخٗذ ًٜٞٗخ حىحس ُلَ حٌُٔ٘الص حٝ حرَحُ 

 ػَٜ٘ حُظؼِْ حُٞؿيح٢ٗ ك٤ٜخ.

:حُؼوخكش ٢ٛ ٓـٔٞع أٓخ٤ُذ ط٤ٌق حُ٘خّ ُظَٝف ك٤خطْٜ ٝ ٌٛح  ًظؼ٣َق ًَِ

 حُظ٤ٌق ال ٣ٌٖٔ حٍُٞٛٞ ح٤ُٚ حال ٖٓ هالٍ حكؼخٍ طـٔغ ٓخ ر٤ٖ حُظ٘ٞع ٝ حالٗظوخء ٝحالٗظوخٍ .

 :انتؼشٌفاث انبٌٍُٕت 

ٝحُظ٢ طظـ٠ِ ك٤ٜخ كٌَس حًُ٘ٔٞؽ حٝ حُظ٘ظ٤ْ ًظؼ٣َق حٝؿزَٕ ٝ ٌٗٞف :طظٌٕٞ 

خ١ زحُٔٔخص حُؼوخك٤ش حُٔظٌخِٓش ك٢ ٗٔن ىٍؿخص ٓوظِلش ٖٓ حالٍطحُؼوخكش ٖٓ حُٔوظَػخص حٝ 

٤ٖ حؿِحثٚ ٝ ط٘ظظْ حُٔٔخص حُٔخى٣ش ٝ ؿ٤َ حُٔخى٣ش ػ٠ِ حُٔٞحء كٍٞ حٗخع حُلخؿخص ر

حالٗٔخ٤ٗش حالٓخ٤ٓش ٝ ًُي ُظٔيٗخ رخُ٘ظْ حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٢ٛ هِذ حُؼوخكش ٝ طظَٜ حُ٘ظْ 

٢ ًَ ٓـظٔغ ، ٝ طزَُ ٖٓ هالٍ ٌٛح حُظؼ٣َق ٣َ٘ش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ُظٌٕٞ ًٗٔٞؿخ ك٣َيح كزحُ

 حُٜلش حُظـ٣َي٣ش ُِؼوخكش.

 :انتؼشٌفاث انتطٕسٌت 
                                                           

1
 .65-35، ٙ ٙ : 1983،ىحٍ ح٠ُٜ٘ش ، ر٤َٝص ، انثقافت ٔ انشخظٍتٓخ٤ٓش كٖٔ حُٔخػخط٢ :  
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 أٓخ حُظؼ٣َلخص حُظط٣ٍٞش كظلخٍٝ حإلؿخرش ػ٠ِ حُظٔخإالص حُظخ٤ُش :

 ٤ًق ٗ٘ؤص حُؼوخكش ؟ ٝٓخ٢ٛ حُؼٞحَٓ حُظ٢ أىص ا٠ُ ٗ٘ؤطٜخ ؟

 : ٝ طٜ٘لٜخ حُزخكؼش ا٠ُ ػالػش اطـخٛخص

 ٙ٣٘ظَ ا٠ُ حُؼوخكش ربػظزخٍٛخ ٗظخؽ. اطـخ 

 .ٍاطـخٙ ٣٘ظَ ا٠ُ حُؼوخكش ػ٠ِ ًٜٞٗخ أكٌخ 

 .ٍُٞٓ ٝآهَ ٣٘ظَ ا٤ُٜخ رٞٛلٜخ 

 ٝٓؼخٍ ًُي حُظؼخ٣ٍق حُظخ٤ُش : 

 .حُؼوخكش ٢ٛ ٗظخؽ حُظلخػَ حإلٗٔخ٢ٗ 

 .ٍحُؼوخكش ٢ٛ ٍحرطش ٓليىس ًَٝٓزش ٖٓ ح٧كٌخ 

 ً ٗٞحع حَُُٓٞ.ٞحٓطش ًَ أرؤٗٞحع حُِٔٞى حُظ٢ ط٘ظوَ حُؼوخكش ٢ٛ 

 :انتؼشٌفاث انشًٕنٍت 

ٝٛ٘خى حُظؼ٣َلخص ح٤ُُٞٔ٘ش ًخُظؼ٣َق حُٔخ٢ًٍٔ : ًَ حُو٤ْ حُٔخى٣ش ٝحَُٝك٤ش 

ٝٝٓخثَ هِوٜخ ٝآظويحٜٓخ ٝٗوِٜخ حُظ٢ ٣وِوٜخ حُٔـظٔغ ٖٓ هالٍ ٤َٓ حُظخ٣ٍن : ٓخى٣ش 

 ٍٝٝك٤ش. 

 ١٧ حُؼوخك٢ حُؼخُْ ٣ـَٔ ٗـيٙ حُؼوخكش ػٖ ٗز٢ رٖ ٓخُي ح٧ٓظخً طوي٣ْ ا٠ُ ٝرخُؼٞىس

 :٢ٛٝ حُؼوخكش ر٘خء ك٢ أٓخ٤ٓش ٓلخٍٝ طؼظزَ ٓلَىحص أٍرؼش ك٢ ٓـظٔغ

 ك٢ ٜٝٓيٍٙ حالؿظٔخػ٤ش حُؼالهخص ِِٓٔش ُظ٣ٌٖٞ :ح٧هاله٢ حُٔزيأ (1

 .حُي٣ٖ ح٧ك٤خٕ أؿِذ

 .حُظل٤٠الص ٝطلي٣ي حُؼخّ حٌُٝم ُظ٣ٌٖٞ :حُـٔخ٢ُ حٌُٝم (2

 ٧كَحى حُؼخّ ٝحُِٔٞى حُ٘٘خ١ أٌٗخٍ ُظلي٣ي ًُٝي :حُؼ٢ِٔ حُٔ٘طن (3

 .حُٔـظٔغ
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 ٣ظْ حُظ٢ ٝح٧ٓخ٤ُذ حُٞٓخثَ ُظلي٣ي ًُٝي :حُظطز٤و٢ حُلٖ أٝ حُٜ٘خػش (4

.حالؿظٔخػ٢ حُ٘٘خ١ رٜخ
1

 

 ال ٧ٗٚ ًِٜخ ٤ُٝٔض حُؼوخكش ُٔلّٜٞ أػط٤ض حُظ٢ حُظؼخ٣ٍق رؼٞ ٣وٚ ك٤ٔخ ٌٛح

 هي ٝ أهَٟ، أكٌخٍ ك٢ ٝطوظِق ح٧كٌخٍ رؼٞ ك٢ طِظو٢ َٟٗ ًٔخ ٢ٛٝ كَٜٛخ، ٣ٌٖٔ

 .ح٧ك٤خٕ رؼٞ ك٢ طظ٘خهٞ

 بانثقافت. يفاٍْى راث طهت بًفٕٓو ثاٍَا:

 انحضاسة:يفٕٓو :01

٣َؿغ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔل٣ٌَٖ حُـٔٞٝ حُ٘ي٣ي ح١ٌُ ٓخ ٣ِحٍ ٣الُّ ٜٓطِق حُؼوخكش ا٠ُ 

ٓخ ٜٗيٙ ٖٓ طيحهَ ك٢ حُٔؼ٠٘ ٓغ ٓلّٜٞ حُل٠خٍس
(2)

، كوي ؿخء ك٢ طؼ٣َق حُؼخُْ 

حُؼوخكش أٝ حُل٠خٍس ٢ٛ ًُي حٌَُ حًَُٔذ ح١ٌُ ٣َ٘ٔ حُٔؼَكش ٝ حإلٗـ١ِ٤ِ طخ٣ٍِٞ: "إ 

حُٔؼظويحص ٝ حُلٕ٘ٞ ٝ حُوخٕٗٞ ٝ ح٧هالم ٝ حُؼخىحص ٝ حُؼَف ٝ ًَ حُويٍحص ٝ ح٤ٗ٧خء 

ح٧هَٟ حُظ٢ طئى١ ٖٓ ؿخٗذ حإلٗٔخٕ رخػظزخٍٙ ػ٠ٞح ك٢ حُٔـظٔغ
(3)
. 

حُؼوخكش ك٢ كي ًحطٜخ  ٝ رٌٜح ًخٗض اٗخٍحص طخ٣ٍِٞ ال طؼ٢٘ طلي٣ي حُٔلّٜٞ أٝ اٛالف

 ويٍ ٓخ ًخٗض ٓلخٝالطٚ طٜيف ا٠ُ ٟٝغ طخ٣ٍن ُِؼوخكش أٝ حُل٠خٍس رٜلش ػخٓش.ر

ٓٞهلٜٔخ ٖٓ حُؼوخكش ٝ حُل٠خٍس ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:  ٝ ٣ليى حرٖ هِيٕٝ ٝ ٤ٓ٘ـَِ

٣زيٝ إٔ حرٖ هِيٕٝ هي أىٍى حُلَم ر٤ٖ حُؼوخكش ٝ حُل٠خٍس ٝ ًُي ك٤ٖ ٣وٍٞ ك٢ حُلَٜ 

حَُحرغ ح١ٌُ ػ٘ٞحٗٚ "ك٢ أَٛ حُزيٝ أهَد ا٠ُ حُو٤َ ٖٓ أَٛ حُل٠َ" ٝ هي ٣ظ٠ق ك٤ٔخ رؼي 

حُٜ٘خ٣ش ح٠ُ حَُ٘ ٝ حُزؼي ػٖ إٔ حُل٠خٍس ٢ٛ ٜٗخ٣ش حُؼَٔحٕ ٝ هَٝؿٚ ا٠ُ حُلٔخى ٝ 

حُو٤َ
(4)

،كٜٞ إً ٣لَم ر٤ٖ حُؼَٔحٕ ٝ حُل٠خٍس ٝ ٣زيٝ إٔ حُؼَٔحٕ ك٢ ٓلٜٞٓٚ ٣وخرَ 

 حُؼوخكش، كٜٞ ٣وٍٞ ك٢ هخطٔش حٌُظخد ح٧ٍٝ ك٢ حُٔويٓش ٝ ػ٘ٞحٗٚ: "ك٢ ١ز٤ؼش حُؼَٔحٕ ك٢ 
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حُو٤ِلش ٝ ٓخ ٣ؼَٝ ك٤ٜخ 
1

ٝ ٖٓ حُزيٝ ٝ حُل٠َ ٝ حُظوِذ ٝ حٌُٔذ ٝ حُٔؼخٕ 

 حُٜ٘خثغ ٝ حُؼِّٞ ٝ طلُٜٞخ ٝ ٓخ ا٠ُ ًُي ٖٓ حُؼَِ".

أػِْ أٗٚ ُٔخ ًخٗض كو٤وش حُظخ٣ٍن أٗٚ ه٤َ ػٖ حالؿظٔخع حإلٗٔخ٢ٗ ح١ٌُ ٛٞ ػَٔحٕ 

حُؼخُْ، ٝ ٓخ ٣ؼَٝ ُطز٤ؼش ًُي حُؼَٔحٕ ٖٓ ح٧كٞحٍ ٓؼَ: "حُظٞكٖ ٝ حُظؤْٗ ٝ 

ػٖ ًُي ػٖ حُِٔي ٝ  حُؼٜز٤خص، ٝ أٛ٘خف حُظـِزخص ُِزَ٘ رؼ٠ْٜ ػ٠ِ رؼٞ، ٝ ٓخ ٣٘٘ؤ

حُيٍٝ ٝ َٓحطزٜخ ٝ ٓخ ٣٘ظلِٚ حُزَ٘ رؤػٔخُْٜ ٝ ٓٔخػ٤ْٜ ٖٓ حٌُٔذ  ٝ حُؼ٤ٖ ٝ حُؼِّٞ  ٝ 

 حُٜ٘خع ٝ ٓخثَ ٓخ ٣ليع ٖٓ ًُي حُؼَٔحٕ رطز٤ؼش ٖٓ ح٧كٞحٍ".

ٝ ٌٛح ًالّ ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ح١ٌُ ٣َ٣يٙ حرٖ هِيٕٝ رِلع حُؼَٔحٕ ٛٞ أِٓٞد حُل٤خس أ١ 

أ١ ػوخكظٚ، ٝ ٣ئًي ٌٛح حُٔؼ٠٘ هُٞٚ: ك٢ حُٔويٓش حُوخٓٔش ٖٓ أِٓٞد ك٤خس ؿٔخػ٤ش ٓخ، 

ٓويٓخص حٌُظخد ح٧ٍٝ حُوخٙ رخُؼَٔحٕ..." كخُل٠خٍس ػ٘ي حرٖ هِيٕٝ ٢ٛ حٍُٞٛٞ ا٠ُ 

ٓ٘ظ٠ٜ حُظطٍٞ حُؼوخك٢ حُ٘و٢ٜ حُٔل٢ِ ُِـٔخػش ٝ حُيهٍٞ ك٢ ىٍٝ حُل٠خٍس ٝ ٛٞ ىٍٝ 

َٓكِش حُؼزخص ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٖٓ حَُه٢ حَُه٢ حإلؿظٔخػ٢ حُؼخرض ح١ٌُ ال ٣ظطٍٞ ٝ ٛٞ رٌٜح 

ال ٣زو٠ رؼيٙ اال حإلٗليحٍ ٝ ٛٞ ٌُح ٣وٍٞ إ حُل٠خٍس ٢ٛ ٜٗخ٣ش حُؼَٔحٕ ٝ هَٝؿٚ ا٠ُ 

 حُلٔخى.

ٝ ٓؼَ ٌٛح حٌُالّ ٣وٍٞ ٓز٤ظـَِ كٜٞ ٣َٟ إٔ حُؼوخكش ٢ٛ َٓكِش حُظطٍٞ ٝ حُ٘ٔٞ ٝ 

حُظيٍٛٞ ٝ ٖٓ ٛ٘خ ؿخء حُل٣ٞ٤ش كبًح َٝٛ ح٧َٓ ا٠ُ َٓكِش حُل٠خٍس ك٢ٜ حُٜ٘خ٣ش ٝ ريح٣ش 

كٌٔٚ حُوخ٢ٓ ػ٠ِ حُل٠خٍس حُـَر٤ش رؤٜٗخ ك٢ َٓكِش حُـَٝد أٝ ح٧كٍٞ ٝ أٜٗخ ح٥ٕ 

طظيٍٛٞ ٝ هي هطؼض ٓؼظْ َٓحكَ ػَٔٛخ ٝ ُْ ٣زن أٓخٜٓخ اال حإلٗليحٍ ٝ ٌٛح ٛٞ حَُأ١ 

ح١ٌُ أؿ٠ذ حُٔئٍه٤ٖ حُل٤٤َٖٔٗ ػ٤ِٚ ػ٠ِ ٓخ ًًَٗخٙ.
(1)
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ش ٢ٛ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜلخص حُوِو٤ش ٝ حُو٤ْ حإلؿظٔخػ٤ش، أٓخ ٓخُي رٖ ٗز٢ ك٤َٟ حُؼوخك

حُظ٢ ٣ِوخٛخ حُلَى ٌٓ٘ ٝالىطٚ ًَأٓٔخٍ أ٢ُٝ ك٢ ح٢ُٓٞ ح١ٌُ ُٝي ك٤ٚ، ٝ حُؼوخكش ػ٠ِ ٌٛح ٢ٛ 

 حُٔل٢٤ ح١ٌُ ٣ٌَ٘ ك٤ٚ حُلَى ١زخػٚ  ٝ ٗو٤ٜظٚ".

ٝ ٢ٛ أ٠٣خ حُٔل٢٤ ح١ٌُ ٣ؼٌْ ك٠خٍس رؼ٤ٜ٘خ ٝ ح١ٌُ ٣ظلَى ك٢ ٗطخهٚ حإلٗٔخٕ 

 ٠َ" ٝ ٢ٛ ٌٕٓٞ ُِل٠خٍس ٝ ٌُُي كظيٍٛٞ حُؼوخكش ٣ـؼِٜخ طلوي ٝظ٤لظٜخ حُل٠خ٣ٍش.حُٔظل

أٓخ ػ٢ِ ػِص ر٤ـٞك٤ظٖ كوي حػظزَ حُل٠خٍس حٓظَٔحٍ ُِل٤خس حُل٤ٞح٤ٗش ًحص حُزؼي 

حُٞحكي أ١ حُظزخىٍ حُٔخى١ ر٤ٖ حإلٗٔخٕ ٝ حُطز٤ؼش  ٝ حٓظَٔحٍ ُِظويّ حُظو٢٘ حُالٍٝك٢ ٝ 

٣٘ظَٔ ػ٤ِٚ ٖٓ ى٣ٖ  ٝ كٖ  ٝ أهالم ٝ كِٔلش..."حػظزَ حُؼوخكش ٓٔخ٣ٝش رٔخ 
(1)

     

ٝ ٣ظلن حُؼي٣ي ٖٓ حُؼِٔخء إٔ ٓلّٜٞ حُل٠خٍس ٣وظَٜ ػ٠ِ حُـٞحٗذ حُٔخى٣ش ك٢ ك٤خس 

حإلٗٔخٕ أ١ ٓخ ٣ظؼِن رٞٓخثَ ٓؼ٤٘ظٚ ٝ ك٤خطٚ ٝ ٓخ رؼيٙ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ١ؼخٓٚ ٝ َٗحرٚ ٖٓ 

لش ُِيكخع ػٖ ك٤خطٚ ٝ ؿٔخػظٚ، ٝ أىٝحص ٝ ٓؼيحص ٝ آالص ٝ ٓخ ٣ٔظويٓٚ ٖٓ أٗٞحع ح٧ِٓ

رخُ٘ٞحك٢ حُ٘ل٤ٔش ٝ حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝ حُل٣ٌَش ك٢ ك٤خس حإلٗٔخٕ  -ك٢ ٍأ٣ْٜ -ُِل٠خٍس –ال ػالهش 

اً ٌٛٙ ًِٜخ ٓٔخ ٣يهَ ك٢ ٓلّٜٞ حُؼوخكش.
(2)
  

 يفٕٓو انٌٕٓت::02

ٌَِّٕت: نغٌٕاً   :انُٓ

 ُْ ـَ ْؼ ُٔ ف "حُ َِّ ٣َِّٞشَ"، كِٔل٤خً، رؤٜٗخ:  ٣ُؼ ش حُؼَر٤ش "حُُٜ ِغ حُُِـّ َٔ ـْ َٓ ح٢٤ُُٓٞ" حُٜخىٍ ػٖ 

 َٞ َّ٘وٚ حُظ٢ ط٤ِٔٙ ػٖ ؿ٤َٙ. ٝك٢ طؼ٣َلٚ ُٜٔطِق "حُُٜ ٢َّ٘ء أٝ حُ   "، ٖٓ ٓ٘ظٍٞكو٤وش حُ

َِ ػ٘ٚ  ؼزَّ ُٔ َُ حُٔؼـْ أٗٚ "حُـ٤ُذ ح١ٌُ ال ٣ٜقُّ ٜٗٞىٙ ُِـ٤َ ًـ٤ِذ ح٣َُُّٜٞش حُ ٞف، ٣ًٌ حُظَّٜ

 َْٜ٘ ُْ ا٠ُ طلي٣ي ٓؼ٠٘ آهَ ٣َُِّٜٞش ك٤ٖ ًُ ـَ ْؼ ُٔ ُٖ حُزٞح١ٖ". ٣ٌٝٛذ حُ خً رخُالطؼ٤ّ٤ُٖ، ٝٛٞ أرط

َّ٘و٤ٜش  "، ُظـؼِ٘خ ٗلَٜ ػ٠ِط٠ُخف ا٠ُ حٌُِٔش "رطخهش"، أٝ طُٞٛق رخَُّ٘ؼض "حُ
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 َّ٣ِٞ َّٕ "حُُٜ َُ أ ٤ُٖ كي٣ؼخً، ك٤ًٌ َٝ ظََيح ُٔ َّ٘و٤ٜش"، حُ شَ حُٜٔطِق "رطخهش ح٣َُُّٜٞش" أٝ "حُزطخهش حُ

َّ٘وٚ ٝؿ٤ٔ٘ظُٚ ُٝٓٞيُٙ ٝػِٔٚ" ُْ حُ رطخهش ٣ؼزُض ك٤ٜخ حٓ
1

 . 

٣َِّٞشَ رؤٜٗخ: "حُلو٤وش حُٔطِوش حُٔ٘ظِٔش  ُف حُـَؿخ٢ٗ حُُٜ َِّ ٝك٢ ًظخرٚ "حُظؼ٣َلخص" ٣َُؼ

ُّ٘ٞحس ػ٠ِ حُ٘ـَس ك٢ حُـ٤ذ حُٔطِن" ػ٠ِ حُلوخثن اٗظٔخٍ حُ
2

 . 

ح١ٌُ ٣زيٝ أٗٚ أكي ٜٓخىٍ طلي٣غ طؼ٣َق حٌُِٔخص ك٢ حُٔؼخؿْ  أٓخ هخّٓٞ أًلٍٞى

ف ح٣ُٜٞش رٞٛلٜخ " َِّ حانت انكٍَُٕت انًتطابقت بإحكاو، أٔ حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش، كبٗٚ ٣ُؼ

. ٝح٤ٌُ٘ٞٗش، ٛ٘خ، طظؼَِّن رخ٢ُ٘ء حُٔخى١ انًتًاثهت إنى حذِّ انتطابق انتاو أٔ انتشتابّ انًطهق

َّ٘وٚ حإلٗٔخ٢ٗ أٝ رخُ
3
. 

َّٕ ٍٝرٔخ  ٗٔظوِٚ ٖٓ حُؼزخٍحص ٝح٧ٓؼِش حُو٤ِِش حُظ٢ ٣ٍُٞىٛخ هخّٓٞ أًلٍٞى،  أ

، أٝ رظٔخػَ حُظـ٤ِخص حُظخَٛس ١٧ باطٍ انشًء ٔظاْشِح٧َٓ ٣ظؼَِّن رخُظطخرن حُظخّ ٓخ ر٤ٖ 

ٌٍَّٕتُ ٤ًٍ٘ٞٗش ٓغ ؿَٞٛٛخ حُؼ٤ٔن، رال حٗلٜخّ أٝ حٗ٘طخٍ ٜٓٔخ ٟجَ، رل٤غ طظزيَّٟ  ، ك٢ انُٓ

ٍَ ٓغ طؼ٣َ  .لٜخ ح١ٌُ ٣وظَكٚ حُـَؿخ٢ٗ أٝ حُٔؼـْ ح٢٤ُٓٞ أٝ ٓؼـْ أًٔلٍٞىطَحٓ

ٝ ٛٞ ٓغ حُٔلٌَ حُل٢َٔٗ ا٤ٌُْ ٢ٌِِ٘٤ٓ أًؼَ حُٜٔطِق  ظز٤ٖٝ ٗلخٍٝ إٔ ٗ

 ط٤خص حُٔخى٣ش ٝحُ٘ل٤ٔش ٝحُٔؼ٣ٞ٘شٓلّٜٞ ح٣ُٜٞش ك٢ أٜٗخ : ٓ٘ظٞٓش ٓظٌخِٓش ٖٓ حُٔؼ ٣وظَٜ

حُٔؼَك٢ ٝطظ٤ِٔ رٞكيطٜخ حُظ٢ طظـٔي ٝحالؿظٔخػ٤ش ط٘ط١ٞ ػ٠ِ ٗٔن ٖٓ ػ٤ِٔخص حُظٌخَٓ 

ك٢ حَُٝف حُيحه٤ِش حُظ٢ ط٘ط١ٞ ػ٠ِ هخٛش حإلكٔخّ رخ٣ُٜٞش ٝحُ٘ؼٍٞ رٜخ
4

. كخ٣ُٜٞش ٢ٛ 

 رخالٓظَٔح٣ٍش ٝحُظٔخ٣ِ ٝحُي٣ٔٞٓشٝكيس ٖٓ حُٔ٘خػَ حُيحه٤ِش حُظ٢ طظٔؼَ ك٢ حُ٘ؼٍٞ 
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حُ٘ل٤ٔش حُٔظٌخِٓش ٝحُـٜي ح١ًَُِٔ. ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ رؤٕ ح٣ُٜٞش ٢ٛ ٝكيس ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُٔخى٣ش ٝ

حُظ٢ طـؼَ حُ٘وٚ ٣ظٔخ٣ِ ػٔخ ٓٞحٙ ٣ٝ٘ؼَ ٝٝكيطٚ حٌُحط٤ش
1
 . 

ٖٝٓ أؿَ طلي٣ي ظالٍ حُظٔخ٣ِ ر٤ٖ ٓل٢ٜٓٞ حالٗظٔخء ٝح٣ُٜٞش ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔـَ ػالػش 

 ػ٘خَٛ ٖٓ ػ٘خَٛ حُظزخ٣ٖ ر٤ٜ٘ٔخ.

٣ظ٤ِٔ ٓلّٜٞ ح٣ُٜٞش رطخرغ ح٤ُُٞٔ٘ش ٣ٌَٝ٘ حالٗظٔخء ػَٜ٘ح ٖٓ  .1

ش طظٌٕٞ ٖٓ ٗزٌش ٖٓ حالٗظٔخءحص ٝحُٔؼخ٤٣َ ًٔخ ٟٝل٘خ ك٢ ػ٘خَٛ ح٣ُٜٞش كخ٣ُٜٞ

 طؼ٣َق حُٔلّٜٞ.

٣ؤهٌ ٓلّٜٞ ح٣ُٜٞش ١خرؼخ ٤ٌُٓٞٞؿ٤خ ٝكِٔل٤خ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧ ك٤غ  .2

٣ٞظق رٌَ٘ ٝحٓغ ك٢ ٓـخٍ حُلِٔلش ٣ٌَٝ٘ ٓزيأ ح٣ُٜٞش ٝحكيح ٖٓ أهيّ حُٔزخىة 

 حُلِٔل٤ش ٝهٞحٓٚ 

٣ؤهٌ ٓلّٜٞ حالٗظٔخء ١خرؼخ  أ = أ أ١ إٔ ح٢ُ٘ ٛٞ ٗلٔٚ. ٝػ٠ِ هالف ًُي

 ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ ٣ٝٞظق ؿخُزخ ك٢ ٓـخٍ ح٧ىد ٝح٤ُٔخٓش ٝػِْ حالؿظٔخع.

ٓلّٜٞ ح٣ُٜٞش ٓلّٜٞ ٗخَٓ ٣ٞظق ُِيالُش ػ٠ِ ظٞحَٛ ٓخى٣ش ؿ٤َ  .3

اٗٔخ٤ٗش ر٤٘ٔخ ٣٘لَى ٓلّٜٞ حالٗظٔخء رخُيالُش ػ٠ِ حُظخَٛس حإلٗٔخ٤ٗش ىٕٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ 

حُظٞحَٛ
2
. 

إ ح٣ُٜٞش ٤ًخٕ ٣ـٔغ ر٤ٖ حٗظٔخءحص ٓظٌخِٓش ٣ٞٛٝش حُٔـظٔغ طٔ٘ق أكَحىٙ ٓ٘خػَ 

ح٧ٖٓ ٝحالٓظوَحٍ ٝحُطٔؤ٤ٗ٘ش. كخ٣ُٜٞش حُو٤ٓٞش طٔ٘ق أر٘خء ح٧ٓش حُ٘ؼٍٞ رخُؼوش ٝح٧ٖٓ 

ٝحالٓظوَحٍ. ٝك٢ حُٞهض ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ حُٔـظٔغ ٓظؼيىح رخٗظٔخءحص ٝكجخص ٝؿٔخػخص ػَه٤ش 

ٗٚ ٣ظٞؿذ ػ٠ِ ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ حُؼَٔ ػ٠ِ ىٓؾ ٌٛٙ بأٝ حؿظٔخػ٤ش، كأٝ ى٤٘٣ش أٝ ٤ٓخ٤ٓش 

حالٗظٔخءحص حُٔظ٘ٞػش ٖٓ أؿَ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٣ٞٛش ٓ٘ظًَش طٔؼَ ٜٓخُق حُـٔخػش رخٗظٔخءحطٜخ 

                                                           
 .021، ص  4110: مقاربة فً اشكالٌة الهوٌة ، المغرب العربً المعاصر ،دمشق : دار الفكر ،  محمد الهرماس  1
 .6عبد الرحمان بسٌسو : مرجع سابق ، ص   2
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حُطز٤ؼ٤ش حُٔوظِلش. " كخ٣ُٜٞش حُٔ٘ظًَش أٝ ٓلخُٝش طلو٤ن حالٗيٓخؽ حالؿظٔخػ٢ ٤ُْ 

٢٘ ٟٔخٕ ػيّ ط٠خٍد ر٤ٖ ح٣ُٜٞش ر٠ٍَٝس اُحُش حالٗظٔخءحص حُلَػ٤ش رويٍ ٓخ طؼ

حُٔ٘ظًَش ٝح٣ُٜٞش حُلَى٣ش، ر٘خء ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔؼخىُش طٜزق حُِٔطش ٢ٛ حُوخىٍس ػ٠ِ ٓ٘ق 

ح٣ُٜٞش حُٔ٘ظًَش ًُٝي ٖٓ هالٍ ٓئٓٔخطٜخ حُٔوظِلش ٝطٜزق رٌُي ح٣ُٜٞش حُلَى٣ش ؿِءح ٖٓ 

ح٣ُٜٞش حُٔ٘ظًَش"
1..

 

 حُؼوخك٢ حٌُٕٔٞ ػ٠ِ أٓخ٢ٓ رٌَ٘ ًَِٗ أٗ٘خ حإلٗخٍس ٖٓ الري ح٤ُٔخم ٌٛح ٝك٢

 حُو٤ْ حُظِحّ طلظٜخ ٣٘يٍؽ حُؼوخك٤ش ح٣ُٜٞش ًٕٞ طلي٣يٛخ ك٢ ًَِٓٗخ ٣ؼي ح١ٌُ ُٔلّٜٞ ح٣ُٜٞش

ٝ إٔ  حُلي٣غ ٛيم ٓيٟ ٖٓ رخُظلون ٣ٔٔق رٔخ أٓش ٌَُ حُل١ٌَ ٝحإلريحع ٝح٧هالم

 ٖٓ ؿ٤َٛخ ٓغ حُظٞحَٛ ػ٠ِ هيٍطٜخ ٝٓيٟ ؿٜش ٖٓ ح٣ُٜٞش ٌٛٙ ٝطٔخ٣ِ ه٤ٜٛٞش

 .ا٣ـخر٢ رٌَ٘ ح٧هَٟ حُؼوخك٤ش ح٣ُٜٞخص

حٕ ح٣ُٜٞش ٝ حٓظالًٜخ كخؿش ٝهي طٌٕٞ ىحكغ ُالريحع ٝ ٌُٜ٘خ ال طظ٘خهٞ ك٢ ٌَٗ ٖٓ 

حالٌٗخٍ ٓغ ١ز٤ؼش حُؼوخكش حُٔظلًَش حُٔظـ٤َس ٝال طظ٘خهٞ ٓغ كٌَس ػخ٤ُٔش حُؼوخكش حُظ٢ طز٠٘ 

خٍٙ ٝٗٔظٜ٘ي ٛ٘خ روٍٞ ػ٠ِ طَحًْ حُلؼَ حُؼوخك٢ حالٗٔخ٢ٗ ػزَ حُؼٍٜٞ ٝال ػ٠ِ حكظٌ

ح٤ُٔ٘ٔخث٢ حُل٢َٔٗ ٤ٍٗٝٚ "رويٍ ٓخ حٗؼَ رخ٢٘ٗ ك٢َٔٗ كخٗخ ػخ٢ُٔ "ٓ٘ٚ ٣ٌٔ٘٘خ حٕ ٗوٍٞ 

 ٓخ٢ِ٣:

 . ح٣ُٜٞش ه٤ٜٛٞش ١ز٤ؼ٤ش حؿظٔخػ٤ش طخ٣ٍو٤ش ٢ٛٝ حًٕ ػوخك٤ش 

  ٞال طظلون ح٣ُٜٞش حال رٞؿٞى ؿٔخػش ر٣َ٘ش ط٘ظَى ك٢ رؼ

 حُوٜخثٚ .

 َحٕ طٌٕٞ كَى٣ش. ح٣ُٜٞش كخؿش ٣ٍَٟٝش حؿظٔخػ٤ش هز 

  ح٣ُٜٞش ػٞحرظٜخ ٓظطٍٞس ٤ُْ ٖٓ ٓخ٤ٛظٜخ رَ ٖٓ ك٤غ هخر٤ِظٜخ

 ُالٓظَٔحٍ ح١ٌُ ال ٣ٌٖٔ حٕ ٣ليع ريٕٝ حُظـي٣ي ٝ حُظٞحَٛ حُل٢ًَ .

                                                           
1
بٌروت : مركز دراسات  .  بحث في تغير االحوال و العالقات .المجتمع العربي في القرن العشرينحلٌم بركات :   

 . 44، ص  4110الوحدة  العربٌة ،



ة.......الثقافالفصل الثالث............................................................  

 152  

 

  ح٣ُٜٞش ٢ٛ حٓظالى ٤ٗت ٓظ٤ِٔ ػٖ ؿ٤َٙ ٓغ ه٘خػش ٓطِوش رٌٜح

 حالٓظالى ٝرٌٜح حُظ٤٤ِٔ .

 االَا االجتًاػً ٔ انثقافً ::03

ؿٔخػش ٓؼ٤٘ش ٣ُٜٞش ٓظ٤ِٔس ٛٞ ط٤ٌَ٘ ُالٗخ حالؿظٔخػ٢ حُؼوخك٢ ،ٌُٖ ٓخ٢ٛ حٓظالى 

 ح١َُٝ٘ حالهَٟ ُظ٣ٌٖٞ ٌٛح حالٗخ ؟

٣ِوٚ ح٣َُ٘ؼخط٢ ٓخ٤ٛش حالٗخ حُؼوخك٢ ك٢ حٗظَحى حكَحى حُٔـظٔغ ك٢ حُ٘ؼٍٞ ر٘لْ 

حالالّ ٝ ٗلْ حالكَحف ،ٗؼٍْٞٛ رخالهظالف ػٖ حاله٣َٖ ٝ هي حػظزَٗخ حالٗخ حالؿظٔخػ٢ 

ؼوخك٢ ك٢ ٌٛح حُزلغ ًؼ٠ٞ حؿظٔخػ٢ ُِلَى ٣ٔظَٔ ٣ٝ٘ظؼٖ رلؼَ حُظلخػَ ٓغ حُز٘خء حُ

حُؼوخك٢ حُؼخّ ،ٝ ٣ظٞحُٕ رلؼَ حالٗٔـخّ ر٤ٖ حٗظخؽ حُلؼَ حُؼوخك٢ ٝ حٓظٜالى ٌٛح حُلؼَ ك٢ 

 ٛزـظٚ حالؿظٔخػ٤ش ٖٓ ؿٜش حهَٟ .

 : تطٕس انثقافت ثانثا :

ػ٤ش طٌ٘ق ػٖ ٓالٓق ٣ُٞي حُطلَ ػ٠ٞح ك٢ حُـْ٘ حُز١َ٘، روٜخثٚ ٍٝح

هخٛش ًؼ٤َس ٝ ٣زيأ ك٢ حُلخٍ رخُلٍٜٞ ػ٠ِ ًه٤َس ٖٓ حُِٔٞى ك٢ ظَٝف حُيػْ حُظ٢ 

٣ظؼَٝ ُٜخ ربػظزخٍٙ كَىح، ٝ ٓؼظْ ٌٛٙ حُظَٝف ٝ حُطٞحٍة ٣َطزٜخ أٗخّ آهَٕٝ ٝ ٌٛٙ 

حُظَٝف ٢ٛ ك٢ حُلو٤وش ٓخ ٣وخٍ ػ٘ٚ ػوخكش، رخَُؿْ ٖٓ إٔ حإلٛطالف ٣ؼَف ك٢ حُؼخىس 

كوي هخٍ اػ٘خٕ ٖٓ أػالّ ح٧ٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ ٓؼال رؤٕ "حُِذ" حُـَٞٛ ح٧ٓخ٢ٓ رطَم أهَٟ 

ُِؼوخكش ٣ظؤُق ٖٓ أكٌخٍ طو٤ِي٣ش )أ١ أكٌخٍ ٓ٘ٔوش ٝ ٓوظخٍس طخ٣ٍو٤خ" ٝ روخٛش ٖٓ حُو٤ْ 

حُظ٢ طؼِٟ ا٤ُٜخ" ٝ ٌُٖ أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣الكظٕٞ حُؼوخكخص ال ٣َٕٝ أكٌخٍح أٝ ه٤ٔخ، ٝ اٗٔخ 

٤ًق ٣٘٘جٕٞ أ١لخُْٜ ٝ ٤ًق ٣ـٔؼٕٞ حُطؼخّ أٝ ٣ٍِػٞٗٚ، ٝ ٣َٕٝ ٤ًق ٣ؼ٤ٖ حُ٘خّ ٝ 

ٓخ ٗٞع حُٔٔخًٖ حُظ٢ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٤ٜخ، ٝ ٓخًح ٣ِزٕٔٞ ٝ أ١ ح٧ُؼخد ٣ٔخٍٕٓٞ ٝ ٤ًق ٣ؼخَٓ 

 ٝ ٤ًق ٣لٌٕٔٞ أٗلْٜٔ، ٝ ِْٛ ؿَح. رؼ٠ْٜ رؼ٠خ،
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ٌٛٙ ٢ٛ حُؼخىحص ٝ ح٤ًُِٞٔخص حُٔؼظخىس ُ٘ؼذ ٓخ، ٝ ٢ٌُ ٗلَٔٛخ ٣٘زـ٢ إٔ ٗظؤَٓ 

 حُظ٢ طُٞيٛخ. حُظَٝف

إ رؼٞ حُظَٝف ؿِء ٖٓ حُز٤جش حُٔخى٣ش، ٝ ٌُٜ٘خ ك٢ حُؼخىس طؼَٔ رخُظؼخٕٝ ٓغ 

حُظَٝف حالؿظٔخػ٤ش، ٝ ٌٛٙ ح٧ه٤َس ٣ئًيٛخ رطز٤ؼش حُلخٍ ح٣ٌُٖ ٣يٍٕٓٞ حُؼوخكخص، إٔ 

حُظ٢ طُٞي ٜٓ٘خ ٢ٛ أكٌخٍ حُؼوخكش، أٓخ  حُظَٝف ٝ حُطٞحٍة حالؿظٔخػ٤ش أٝ حًُِٔٞخص

 حُٔؼُِحص حُظ٢ طظَٜ ك٢ حُظَٝف ٝ حُطٞحٍة ٢ٛ ه٤ْ حُؼوخكش.

حإلٗٔخٕ ٤ُْ كو٢ ٓؼَٟخ ُِطٞحٍة ٝ حُظَٝف حُظ٢ طٌَ٘ حُؼوخكش ٝ اٗٔخ ٣ٔخػي ك٢ 

حُللخظ ػ٤ِٜخ، ٝ رٔويحٍ ٓخ طـ٣َٚ حُظَٝف رؤٕ ٣لؼَ ٌٌٛح، طظٞكَ ُِؼوخكش ػٞحَٓ حالٓظَٔحٍ 

حّ، إ حُٔؼُِحص حُلؼ٤ِش ٣ٌٖٔ ٓالكظظٜخ ٝ ال ٣ٌٖٔ حالهظالف ر٘ؤٜٗخ، ٝ ٓخ طيػٞٙ ٝ حُيٝ

ؿٔخػش ٖٓ حُ٘خّ ؿ٤يح ٛٞ ك٢ حُلو٤وش ٓخ ٣ـيٙ أػ٠خء حُـٔخػش ٓؼُِح ً٘ظ٤ـش رٜلخطْٜ 

حٍُٞحػ٤ش ٝ ُِظَٝف حُطز٤ؼ٤ش ٝ حإلؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طؼَٟٞح ُٜخ، ٝ ٌَُ ػوخكش ٓـٔٞػظٜخ 

ٌُٖ ٓخ ٛٞ ٛخُق ٝ ٤١ذ ك٢ ػوخكش ٝحكيس، هي ال ٣ٌٕٞ ًٌُي  حُوخٛش ٖٓ ح٤ٗ٧خء حُط٤زش،

 ُيٟ ػوخكخص أهَٟ، إ حإلػظَحف رٌُي ٓؼ٘خٙ اطوخً ٓٞهق حُ٘ٔز٤ش حُؼوخك٤ش.

ٝ طظٞحكن حُٔٔخٍٓخص حُـي٣يس ٓغ حُظـ٤َحص حٍُٞحػ٤ش ٝ هي طؼَٔ اكيٟ حُٔٔخٍٓخص 

ِٔٞحٍى أٝ ا٠ُ حُـي٣يس ػ٠ِ اٟؼخف حُؼوخكش ًؤٕ طئى١ ا٠ُ حالٓظٜالى ؿ٤َ ١ٍَٟٝ ُ

ٓؼال رٔٔخػيس  -اٟؼخف ٛلش أػ٠خثٜخ، ٝ ٍرٔخ طؼَٔ حُٔٔخٍٓش حُـي٣يس ػ٠ِ طو٣ٞش حُؼوخكش

أػ٠خثٜخ ػ٠ِ حٓظويحّ حُٔٞحٍى حٓظويحٓخ أؿيٍ ٝ أك٠َ، أٝ ٓٔخػيطْٜ ػ٠ِ طل٤ٖٔ 

 ٛلظْٜ.

اٗ٘خ ٗـ٘ق ا٠ُ ٍر٢ حُؼوخكش رـٔخػش ٖٓ حُ٘خّ، ٝ ٍإ٣ش حُ٘خّ أَٜٓ ٖٓ ٍإ٣ش 

ٞى أَٜٓ َُِإ٣ش ٖٓ حُظَٝف حُظ٢ طُٞيٙ حُِـش حُٔ٘طٞهش ٝح٤ٗ٧خء حُظ٢ حُِٔٞى، ٝ حُِٔ
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طٔظويٜٓخ حُؼوخكش ًخ٧ىٝحص ٝ ح٧ِٓلش ٝ حُٔالرْ، ٝ أٌٗخٍ حُلٕ٘ٞ ٢ٛ ًٌُي ِٜٓش حَُإ٣ش، 

ٝ ٖٓ ػٔش ٣ٔظٜ٘ي رٜخ ك٢ ٍإ٣ش حُؼوخكش.
1

 

ظٌِْ ػٖ ٝ رٔويحٍ ٓخ طليى ٣ٞٛش حُؼوخكش رٞحٓطش حُ٘خّ ح٣ٌُٖ ٣ٔخٍٜٓٞٗخ ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗ

ػ٠ٞ ك٢ حُؼوخكش ٧ٕ حَُٔء ال ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ٞح ك٢ ٓـٔٞػش ظَٝف حُظؼ٣ِِ أٝ ك٢ 

ٓـٔٞػش ٖٓ ح٤ٗ٧خء حإلٛط٘خػ٤ش أٝ كظ٠ ػ٠ٞح ك٢ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧كٌخٍ ٝ حُو٤ْ 

حَُٔطزطش رٜخ هي ط٘ظؾ ػيس أٗٞحع ٖٓ حُؼُِش، ُؼوخكش ٝحٟلش حُٔؼخُْ ػٖ ٣َ١ن طلي٣ي 

ٓخ ر٤ٖ حُظطٍٞ حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝ حُؼوخك٢ ٠٣طَد ػ٘ي ٗوطش حُ٘وَ  حُٔٔخٍٓخص ٓغ إٔ حُظٞح١ُ  

كبٕ كٌَس حُظطٍٞ حُؼوخك٢ طزو٠ ٓل٤يس ك٤ٖ طزَُ ٓٔخٍٓخص ؿي٣يس ٣ظَٜ ٤َٓ ا٠ُ ٗوِٜخ اًح 

ًخٗض طٔخػي ٖٓ ٣ٔخٍٜٓٞٗخ ػ٠ِ حُزوخء ٝ ٣ٌٔ٘٘خ ك٢ حُلو٤وش طظزغ ططٍٞ حُؼوخكش ػ٠ِ ٗلٞ 

٤ٓش ٣ٌٖٔ ٓالكظظٜخ ريٍ آظ٘ظخؿٜخ، ٝ ًؼ٤َح أٟٝق ٖٓ ططٍٞ ح٧ٗٞحع ٧ٕ حُلخالص ح٧ٓخ

ٓخ ٣ٜزق ٖٓ حٌُٖٔٔ حُظالػذ رٜخ، ٝ ٓغ ًُي كبٕ ىٍٝ حُز٤جش ًٔخ ٍأ٣٘خ ُْ ٣ٜزق ٓلٜٞٓخ اال 

كي٣ؼخ، ٝ حُز٤جش حإلؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٢ٛ حُؼوخكش ٢ٛ ك٢ حُـخُذ ٛؼزش حُظلي٣ي اٜٗخ ٠ٓطَىس 

َُٜٔ إٔ ٣و٢ِ ر٤ٜ٘خ ٝ ر٤ٖ حُ٘خّ حُظـ٤٤َ ٝ ٤ُْ  ُٜخ ٌَٗ ٓخى١ َٗحٛخ ٖٓ هالُٚ، ٝ ٖٓ ح

ح٣ٌُٖ ٣لخكظٕٞ ػ٠ِ حُز٤جش ٝ ٣ظؤػَٕٝ رٜخ
2
. 

هي طلَٔ ٓـٔٞػش ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُو٤ْ رٔزذ آىحء ػوخكش ٓخ ػِٜٔخ، ٍرٔخ ىٕٝ طـ٤٤َ ًؼ٤َ 

رٔيس ٣ٞ١ِش، ٝ ٌُٖ ٓخ ٖٓ ػوخكش ٢ٛ ك٢ كخُش طٞحُٕ ىحثْ، إ حُظَٝف الري إٔ طظـ٤َ كخُز٤جش 

وَ حُ٘خّ ٖٓ ٌٓخٕ ٥هَ،  ٝ ك٤٘ٔخ ٣ظـ٤َ حُٔ٘خم ٝ ك٤٘ٔخ طٔظِٜي حُٔخى٣ش طظـ٤َ ك٤٘ٔخ ٣٘ظ

حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش، أٝ طظلٍٞ ا٠ُ آظؼٔخالص أهَٟ أٝ طـؼَ ؿ٤َ هخرِش ُإلٓظؼٔخٍ ٝ ِْٛ 

ؿَح، ٝ طظـ٤َ حُظَٝف حإلؿظٔخػ٤ش أ٠٣خ ػ٘يٓخ ٣ظـ٤َ كـْ حُـٔخػش أٝ ٣ظـ٤َ اطٜخُٜخ 

ٔظلٌٔش أًؼَ أٝ أهَ هٞس أٝ طظ٘خكْ ك٤ٔخ رـٔخػخص أهَٟ، أٝ ػ٘يٓخ طٜزق حُٔئٓٔخص حُ

ر٤ٜ٘خ، أٝ اًح أىٟ حُظلٌْ حُوخثْ ا٠ُ ه٤خّ طلٌْ ٠ٓخى ػ٠ِ ٌَٗ َٛٝد أٝ ػٍٞس، ٝ ال ٣ٌٖٔ 
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ُِظَٝف حُوخٛش رؼوخكش ٓخ إٔ ط٘وَ ٗوال ًخٓال ٝ ٌُٜح كبٕ حُِ٘ػش ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حُظؼ٣ِِ 

حُظؼخَٓ ٓغ حُلخالص  ٖٓ ؿخٗذ ٓـٔٞػش ٖٓ حُو٤ْ ال طٌٖ ٜٓٞٗش، إ ٛخٖٓ ح٧ٓخٕ ك٢

 حُطخٍثش هي ٤٠٣ن ك٤٘جٌ أٝ ٣ظٔغ، ٝ ربهظٜخٍ هي طٜزق حُؼوخكش أهٟٞ أٝ أٟؼق.

٣ظْ حٛطلخء حُؼوخكش، ًٔخ ٣ظْ حٛطلخء حُ٘ٞع، ػ٠ِ أٓخّ ط٤ٌلٜخ ٓغ حُز٤جش ٝ رٔويحٍ  

ٓخ طٔخػي أػ٠خءٛخ ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓخ ٣لظخؿٕٞ، ٝ ك٢ طـ٘ذ ٓخ ٛٞ هطَ، كبٜٗخ 

ء ٝ ٗوِٜخ، إ ٗٞػ٢ حُظطٍٞ ٣ٌٖٛ ٓظيحه٤ِٖ طٔخٓخ، ٝ حُ٘خّ أٗلْٜٔ طٔخػيْٛ ػ٠ِ حُزوخ

٣٘وِٕٞ حُؼوخكش ٝ حُوٜخثٚ حٍُٞحػ٤ش ٤ًِٜٔخ ٝ ٌُْٜ٘ ٣لؼِٕٞ ٌٛح رطَم ٓوظِلش ؿيح، ٝ ػ٠ِ 

ٓيٟ أؿِحء ٓوظِلش ٖٓ أػٔخٍْٛ، ُوي طْ اًظٔخد حُويٍس ػ٠ِ حُو٠ٞع ُِظـ٤٤َ ك٢ حُِٔٞى 

ٌ٘خ أػ٘خء ططٍٞ حُـْ٘ حُز١َ٘ ٝ حُؼوخكش ريٍٝٛخ طوٍَ ح١ٌُ ٖٓ ٗؤٗٚ ؿؼَ حُؼوخكش أَٓح ٓٔ

حٌُؼ٤َ ٖٓ حُوٜخثٚ حُز٤ُٞٞؿ٤ش حُٔ٘وُٞش، ًؼ٤َح ٖٓ حُؼوخكخص حُلخ٤ُش ٓؼال، طٌٖٔ ح٧كَحى 

ٖٓ حُزوخء ٝ حُظ٘خَٓ، ٝ ُٞال ٌٛٙ حُؼوخكخص ُلِ٘ٞح ك٢ ًُي، ٝ ٤ُْ ًَ ٓٔخٍٓش ك٢ ػوخكش أٝ 

ٌُٖ رٔخ إٔ حُٔٔخٍٓخص ٝ حُٔٔخص ؿ٤َ حُوخرِش ًَ ٓٔش ك٢ أكي ح٧ٗٞحع هخرِش ُِظ٤ٌق، ٝ 

ُِظ٤ٌق ٣ٌٖٔ إٔ طلِٜٔخ حُٔٔخص ٝ حُٔٔخٍٓخص حُوخرِش ُِظ٤ٌق، كبٕ حُؼوخكخص ٝ ح٧ٗٞحع ًحص 

حُوخر٤ِش ح٠ُؼ٤لش ػٖ حُظ٤ٌق هي طؼَٔ ُٔيس ٣ٞ١ِش
1
. 

ٝ رٔخ إٔ حُؼوخكش ط٤َٔ ا٠ُ إٔ طؼَف رخُ٘خّ ح٣ٌُٖ ٣ٔخٍٜٓٞٗخ كبٕ ٓزيأ حُظطٍٞ هي 

٤ُزٍَ حُظ٘خكْ ٓخ ر٤ٖ حُؼوخكخص ك٤ٔخ ٠ٔٔ٣ "ٓزيأ حُيح٤٘٣ٍٝش حإلؿظٔخػ٤ش". ُوي هخّ  أٓظويّ

حُيكخع ػٖ حُلَٝد ر٤ٖ حُلٌٞٓخص ٝ ح٧ى٣خٕ ٝ حُ٘ظْ حإلؿظٔخػ٤ش ٝ ح٧ؿ٘خّ حُز٣َ٘ش ٝ 

 حُطزوخص ػ٠ِ أٓخّ إٔ روخء ح٧ِٛق ٛٞ هخٕٗٞ حُطز٤ؼش.

ٓوٜٞىح أ١ حٗٚ ال ٣ؼَٔ ٧ٗٚ  ًٝؼ٤َح ٓٔخ ٣ؼِٔٚ حإلٗٔخٕ ُظلو٤ن روخء حُؼوخكش ٤ُْ

٣ِ٣ي ٖٓ ه٤ٔش حُزوخء، ٝ طزو٠ حُؼوخكش ٓخ رو٢ ٖٓ ٣لِٜٔٞٗخ، ٝ ٌٛح ٣ؼظٔي ا٠ُ كي ٓخ ػ٠ِ 

هخر٤ِخص ٍٝحػ٤ش ٓؼ٤٘ش ٗلٞ حُظؼ٣ِِ ٝ ً٘ظ٤ـش ٌُٜٙ حُوخر٤ِخص ٣ظٌَ٘ حُِٔٞى ح١ٌُ ٣ؼَٔ ٖٓ 

طـ١َ حُلَى  أؿَ حُزوخء ك٢ ر٤جش ٓؼ٤٘ش ٝ ٣ٜخٕ، ٝ ٖٓ حُٔلَٝٝ إٔ حُٔٔخٍٓخص حُظ٢
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رخُؼَٔ ُٜخُق ح٥ه٣َٖ طٔخػي ػ٠ِ روخء ح٥ه٣َٖ ٝ ٖٓ ػٔش روخء حُؼوخكش حُظ٢ ٣لِٜٔخ 

ح٥هَٕٝ
1
. 

 ٝ ٣ز٤ٖ ططٍٞ حُؼوخكش رؼٞ ح٧ٓجِش: َٛ ططٍٞ حُؼوخكش طويّ؟ ٝٓخ ٢ٛ أٛيحكٚ؟ 

٣طٍٞ حُطلَ ٓلّٜٞ حٌَُٔ أٝ حُـٔٞى ك٢ ٖٓ ٓؼ٤٘ش، كو٢ رٔزذ ظَٝف حُظؼ٣ِِ 

حُظ٢ ُٝيص حُِٔٞى ح١ٌُ ٣وخٍ أٗٚ ٤٘٣َ ا٠ُ ٝؿٞى حُٔلّٜٞ، حُظَٝف طظطٍٞ  حإلؿظٔخػ٤ش

رٔويحٍ ٓخ ٣ظطٍٞ حُِٔٞى ح١ٌُ طُٞيٙ، ٝ اًح ًخٗض حَُٔحكَ حُظط٣ٍٞش طظزغ حُٞحكيس ٜٓ٘خ 

ح٧هَٟ ك٢ ٗظخّ ػخرض، كٌُي ٧ٕ حَُٔكِش حُٞحكيس طز٢٘ حُظَٝف ٝ ح٧كٞحٍ حُٔٔئُٝش 

ُطلَ إٔ ٢٘ٔ٣ هزَ إٔ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ًَٞ أٝ ٣ولِ ٝ إٔ ػٖ ه٤خّ حَُٔكِش حُظخ٤ُش كؼ٠ِ ح

طٌٕٞ ُي٣ٚ ٓـٔٞػخص ًِٔخص أ٤ُٝش هزَ إٔ ٣ويٍ ػ٠ِ ٟٝغ حٌُِٔخص ك٢ أٗٔخ١ هٞحػي٣ش ٝ 

إٔ ٣ٔظِي ٤ًِٞٓخص ر٤ٔطش هزَ إٔ ٣ٜزق ربٌٓخٗٚ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُِٔٞى ح١ٌُ ٣وخٍ أٗٚ ٣يٍ 

حُؼوخكش كٔٔخٍٓخص ؿٔغ حُـٌحء ػ٠ِ طِٔي حُٔلخ٤ْٛ حُٔؼويس، ٗلْ حُو٠خ٣خ طزَُ ك٢ ططٍٞ 

طٔزن رطز٤ؼش حُلخٍ حٍُِحػش ال رٔزذ ٝؿٞى ٢ٔٗ أٓخ٢ٓ ُِظطٍٞ، ٝ اٗٔخ ٧ٕ ػ٠ِ حُ٘خّ 

إٔ ٣زوٞح أك٤خء رط٣َوش ٓخ ػٖ ٣َ١ن ؿٔغ حُـٌحء ٓؼال ا٠ُ إٔ ٣ظْ اًظٔخد حُٔٔخٍٓخص 

ش ح١ٌُ ٣ظْ ػ٠ِ حٍُِحػ٤ش. ٝ حُلِٔلش حُظط٣ٍٞش حُزلظش ٢ٛ حُظ٢ طٌظل٢ رؤٗٔخ١ حُظـ٤٤َ ك٢ حُز٤ج

 َٓحكَ ٓظظخرؼش.

اٗٚ ٖٓ حُوطؤ حُوٍٞ ٝ حُِػْ رؤٕ ًَ طـ٤َ أٝ ططٍٞ ٛٞ ٗٔٞ، اًح ريح إٔ ُـش حُطلَ 

ط٘ٔٞ ٓؼَ حُـ٤ٖ٘، كٌُي َٓىٙ كو٢ ٧ٕ حُظَٝف حُز٤ج٤ش هي أِٛٔض، ٝ حُطلَ حُٞك٢٘ ال ُـش 

ٔغ ٣ٔظؼَٔ ُٚ، ٤ُْ ٧ٕ ػُِظٚ هي طيهِض ك٢ ػ٤ِٔش حُ٘ٔٞ، ٝ اٗٔخ ٧ٗٚ ُْ ٣ظؼَٝ ُٔـظ

حٌُالّ، ٝ ٤ُْ ُي٣٘خ ٓخ ٣زٍَ إٔ ٜٗق أ٣ش ػوخكش رؤٜٗخ ػوخكش ٗخٟـش، رٔؼ٠٘ إٔ ح٣ُِٔي ٖٓ 

حُ٘ٔٞ ؿ٤َ ٓلظَٔ ك٤ٜخ أٝ رٔؼ٠٘ أٜٗخ ٓظيهَ َٓكِش حُظيٍٛٞ ٝ حإلٗلالٍ، اٗ٘خ ٗيػٞ رؼٞ 

 حُؼوخكخص ٗخهٜش حُظطٍٞ أٝ ؿ٤َ ٗخٟـش رخُٔوخٍٗش رؼوخكخص أهَٟ ٤ٜٔٔٗخ ٓظويٓش.
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ؿٜٞى ػي٣يس ُظ٤ٜ٘ق حُظطٍٞ ػ٠ِ أٗٚ طـ٤َ ٓٞؿٚ ٓؼال، رٞٛلٚ ٣ُخىس ُوي رٌُض 

٠ٓطَىس ك٢ طؼو٤ي حُز٤٘ش أٝ ك٢ حُلٔخ٤ٓش طـخٙ حإلػخٍس، أٝ ك٢ حالٗظلخع حُلؼخٍ رخُطخهش، ٝ 

ٛ٘خى آٌخ٤ٗش أهَٟ ٛخٓش، إٔ ٗٞػ٢ حُظطٍٞ ٤ًِٜٔخ ٣ـؼالٕ حٌُخث٘خص أًؼَ ٤ٓطَس ٗظخثؾ 

ىٍٝح ك٢ حُظطٍٞ حُٔخى١ ُِـْ٘ حُز١َ٘، ٝ حُؼوخكش حُظ٢ رؼ٤يس ُْ ٣ٌٖ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طِؼذ 

طؼِٟ رؼٞ أػ٠خثٜخ رخُؼَٔ ٖٓ أؿَ روخثٜخ، طـؼَ ٖٓ حُ٘ظخثؾ ح٧ًؼَ اٗلَحكخ ك٢ حُزؼي 

س ًحص طؤػ٤َ، إ ٜٓٔش ْٜٓٔ حُؼوخكش ٢ٛ ط٣َٔغ ططٍٞ حُٔٔخٍٓخص حُظ٢ طـؼَ حُ٘ظخثؾ حُزؼ٤ي

 ُِِٔٞى ًحص أػَ ك٢ ُؼزش حُل٤خس .

ٓؼ٤٘ش ك٤ٖ طزَُ ٓٔخٍٓخص ؿي٣يس، ٍرٔخ ٧ٓزخد ؿ٤َ ٝػ٤وش حُِٜش طظطٍٞ ػوخكش 

رخُٟٔٞٞع، ٝ ٣ظْ حٛطلخإٛخ ػ٠ِ أٓخّ آٜخٜٓخ ك٢ طو٣ٞش حُؼوخكش هالٍ ط٘خكٜٔخ ٓغ حُز٤جش 

حُٔخى٣ش ٝ ٓغ ػوخكخص أهَٟ ٝ ٖٓ حُوطٞحص حَُث٤ٔ٤ش ظٍٜٞ ٓٔخٍٓخص طٔظ٤َٔ ح٧ػ٠خء 

حُٔٔخٍٓخص ٝ طل٤َٔٛخ ػ٠ِ أٜٗخ َٓطزطش  ُِؼَٔ ػ٠ِ روخء ػوخكظْٜ ٝ ال ٣ٌٖٔ طظزغ طِي

رخُٜٔخُق حُ٘و٤ٜش ٝ ٌُٖ ططٍٞ حُؼوخكش ٣ويّ ٗٞػخ اٟخك٤خ ٖٓ حُو٤َ أٝ حُو٤ٔش، ٝ حُؼوخكش 

حُظ٢ طٔظٔي أػ٠خءٛخ ُٔزذ أٝ ٥هَ ُِؼَٔ ٖٓ أؿَ روخثٜخ ٣ؼظزَ أًؼَ حكظٔخال، كخُو٤٠ش 

ِلظٚ، حُظوط٢٤ ٢ٛ ه٤٠ش ه٤َ حُؼوخكش ٝ ِٜٓلظٜخ ٝ ٤ُٔض ه٤٠ش ه٤َ حُلَى ٝ ٜٓ

حُٞحٟق ٣و١ٞ ًُي حُو٤َ ٝ طِي حُِٜٔلش رظ٣َ٘غ حُؼ٤ِٔش حُظط٣ٍٞش، ٝ حُ٘ظَ ا٠ُ إٔ ػِْ 

حُِٔٞى ٝ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُِٔٞى ٣ؼٔالٕ ػ٠ِ ٟٝغ ط٤ْٜٔ أٝ طوط٢٤ أك٠َ كٜٔخ طـ٤َحٕ 

ٛخٓخٕ ك٢ ططٍٞ حُؼوخكش ٝ اًح ًخٕ ٛ٘خى ؿخ٣ش أٝ اٗـخُ ك٢ ططٍٞ حُؼوخكش كبٕ ًُي الري إٔ 

طلض طلٌْ ح٣ُِٔي ٖٓ ٗظخثؾ ًِْٜٓٞ ٚ ػالهش رٟٞغ حُ٘خّ ٣ٌٕٞ ُ
1
.     

 انتحهٍم انبُائً نهثقافت:سابؼا :

 ُِـْٔ حُوخٍؿ٤ش حُظلخ٤َٛ طٌَ٘ هخٍؿ٤ش ر٤٘ش ٣ٔظِي ك٢ ًخثٖ ًٝؤٜٗخ حُؼوخكش طزيٝ

 كٌٔخ ٝٗٔٞٙ، ٝططٍٞٙ حُـْٔ حٓظَٔح٣ٍش ك٢ طظلٌْ حُظ٢ ٢ٛ أؿِٜس ٛ٘خى حُيحهَ ك٢ ر٤٘ٔخ

 طظلٌْ حُظ٢ حُلو٤و٤ش حُٔٞؿٜخص طؼظزَ ٤ٗٞٔ٠ٓٚ ر٤٘ش ًٌُي كِٜخ هخٍؿ٤ش ٤ٌِٗش ر٤٘ش ُِؼوخكش
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 ٝطؼظزَ ًًِٜٕٞٞ ًَٝر٤َ ًُي ا٠ُ ٤٘٣َ ًٔخ ٝؿَٞٛس حُؼوخكش هِذ ٢ٛٝ حُؼوخكش ٌَٗ ك٢

 حُؼوخكش ٢ٔٗ طلٌْ حُظ٢ حُلو٤و٤ش ح٧ْٓ حُؼوخك٤ش ر٤٘ش ٜٓ٘خ طظٌَ٘ حُظ٢ حُؼ٘خَٛ ٌٛٙ

  .ًٌَ ٝحُٔـظٔغ ٝحُـٔخػخص ح٧كَحى ُِٔٞى حُلو٤و٤ش ٝحُٔٞؿٜخص

 حُٞحهغ ك٢ ُٜخ حٗؼٌخٓخ ٝ ٟٞثٜخ ك٢ اال حُٔوظِلش حالؿظٔخػ٤ش ح٧ٗظٔش طظٌَ٘ ٝال

 ٝحُو٤ْ ٝحُِـش حُي٣ٖ ك٢ حُؼوخكش ٠ٕٓٔٞ ك٢ حُز٘خث٤ش حُؼ٘خَٛ ٌٛٙ ٝطظٔؼَ حالؿظٔخػ٢

حُ٘ؼز٢ ٝحُظَحع ٝحُطوّٞ ٝحُ٘ؼخثَ ٝحُظوخ٤ُي ٝح٧ػَحف ٝحُؼخىحص
1
. 

 :حُي٣ٖ - 01

 ًخِٓش ػوخكش رٔؼخرش ٣ؼظزَٝٗٚ حُزخكؼ٤ٖ رؼٞ ٗـي رَ ُِؼوخكش ٌٕٓٞ أْٛ حُي٣ٖ ٣ؼظزَ

 ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ ٣لظ١ٞ حُي٣ٖ ٌُٕٞ ٌٝٛح ، ح٧ْٓ ٖٓ ٧ٓش أٝ ، حُ٘ؼٞد ٖٓ ُ٘ؼذ

 أكؼخٍ ٝ ٝطوخ٤ُي حؿظٔخػ٤ش ١وّٞ ك٢ ٓـٔي ٤ًخٕ ٛٞ رَ كلٔذ ٝحُو٤ْ ؼخ٤ُْظحُ ٝ حُٜ٘ٞٙ

 ًٞٗٚ ػٖك٠ال  حُٔخى٣ش حُٔٔخٍٓخص ٖٓ ٗظخٓخ ًٞٗٚ ك٤غ ٖٓ أ١، أ٠٣خ حُ٘خّ ٣ٔخٍٜٓخ

 ١َف ٖٓ ػ٘ٚ حُظؼز٤َ ١َٝم حٓظ٤ؼخرٚ ٣َ١وٚ ػٖ حُ٘ظَ كزـٞ حُظٍٜٞحص، ٖٓ ٗظخٓخ

 .رٚ حُٔئ٤ٖ٘ٓ

 ٣ويّ ًٌُٝي ، ُٝإلٗٔخٕ ُِٞؿٞى ٝ ، ُِطز٤ؼش ٝ ُِؼخُْ رَإ٣ش حُؼوخكش ٣ِٝى إً كخُي٣ٖ 

 حُظلخ٤َٛ أىم أك٤خٗخ ٣ؼط٢ ٗلٞ ػ٠ِ حالؿظٔخػ٤ش حُؼالهخص ُٝظ٘ظ٤ْ حُٔـظٔغ ُز٘خء طٍٜٞح

حُ٘و٤ٜش ٝح٧كٞحٍ ٝح٧هاله٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝحالهظٜخى٣ش حالؿظٔخػ٤ش
2
.  

 ك٢ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ ح٢٤ُٓٞ رٔؼخرش حُي٢٘٣ حُؼخَٓ ٣ؼظزَ ٗز٢ رٖ ٓخُي ح٧ٓظخً ٗـي ٌُٜٝح

 ٛٞ حُي٣ٖ إٔ ٣ؼظزَ كٜٞ ٝحُِٖٓ، ٝحُطز٤ؼش حإلٗٔخٕ ر٤ٖ طليع حُظ٢ حُؼوخك٢ حُظلخػَ ػ٤ِٔش

 أٓخ٤ُزٚ ك٢ حُظلخػَ ٌُٜح حُٔٞؿٚ ًٞٗٚ ػٖ ك٠ال حُظلخػَ حٗطالم َٗحٍس ٣ؼط٢ ح١ٌُ

 ٓظٌخٓال ٗٔوخ ٣ؼظزَ ؿٜش ٖٓ كٜٞ حُؼوخكش ر٤٘ش ك٢ أٓخ٢ٓ ػخَٓ ٣لظَ إً كخُي٣ٖ .ٝٝٓخثِٚ

 ؿٜش ٖٓ ٣ٝٔؼَ ٝحُٔؼخٍف ٝحَُ٘حثغ ٝحُو٤ْ حُظٍٜٞحص ٖٓ ٓظٌخِٓش رؤٗٔخ١ رٚ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٣ٔي

 ح٤ُٔخ٤ٓش رؤرؼخىٙ حُٔي٢ٗ حالؿظٔخع ك٢ أَٗٔ ٗٔن ىحهَ ى٣٘خ٤ٓش ٝهيٍٙ كخػال ػَٜ٘ح أهَٟ

 ر٤ٜ٘ٔخ حٗوطخع ٛ٘خى إٔ ٣ؼ٢٘ ال حُلخُظ٤ٖ ر٤ٖ حُلَم ٝاىٍحى،  ٝحإلٗٔخ٤ٗش ٝحُو٤ٓٞش ٝح٤٘١ُٞش

                                                           
1
 .108-106، ٙ ٙ : 1964َٜٓ : ىحال حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش ،  ػهى االَساٌ ،ٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي :  

2
 .138ػزي حُـ٢٘ ػٔخى : َٓؿغ ٓخرن ، ٙ   
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 ١ٍَٟٝ ٜٓ٘ٔخ ٌَُ حُلو٢ِ حُٔـخٍ كْٜ إٔ ٣ؼ٢٘ ٌُٖ حٗـخُٜٔخ، آ٤ُش ك٢ ٜٓ٘ـ٢ حٗلٜخٍ أٝ

 ٓؼَك٢ طل٤َِ ا٠ُ ٗلظخؽ ح٠ُٝ٧ حُلخُش كل٢ ٟٓٞٞػ٤خ، ٝى٣٘خ٤ٓظٜخ حُؼوخكش كًَش إلىٍحى

 حٗظـخٍ آ٤ُخص ٣ٌ٘ق ٤ٓٞٓٞػوخك٤خ طل٤ِال حُٞحهغ ُلْٜ حُؼخ٤ٗش حُلخُش ك٢ ٗلظخؽ ك٤ٔخ ى٢٘٣

 حُؼوخكش ر٘خء ػ٤ِٔش ك٢ حُي٢٘٣ ُِلوَ رخُظخ٢ُ ٝحٓظؼٔخٍٛخ حالؿظٔخػ٤ش حُز٤جش ك٢ حُي٤٘٣ش حُؼوخكش

.ػٜ٘خ حُ٘خطـش ٝح٧كؼخٍ ٝكًَظٜخ
1
  

 :حُِـش - 02

ح٤ُِٓٞش حُٞك٤يس ُإلطٜخٍ ر٤ٖ حإلٗٔخٕ ٝ أه٤ٚ حإلٗٔخٕ ًٔخ أٜٗخ أىحس ٗوَ  طؼظزَ حُِـش 

ح٧كٌخٍ أٝ حُظؼز٤َ ػٜ٘خ رٌِٔخص أٝ اٗخٍحص أٝ ٍُٓٞ أٝ ٍٛٞ أٝ أٌٗخٍ ٝ ؿ٤َٛخ
2

 . 

ُِـش رٔؼخرش ػالهش حَُٝف رخُـٔي ك٢ٜ ٣ٍَٟٝش ؿيح ُٜخ، ٝ حُِـش ح ٝ ػالهش حُؼوخكش 

ك٢ ؿَٞٛٛخ َٓآس ٛو٤ِش ط٘ؼٌْ ػٖ أى٣ٜٔخ ػخىحص حإلٗٔخٕ ٝ ه٤ٔٚ ٝ طوخ٤ُيٙ ٝ طظزٍِٞ ك٤ٜخ 

أٗظٔش حُٔـظٔؼخص ٝٓؼِٜخ
3
كٌَ ٗوٚ طٌَ٘ ُِـظٚ كوي ٌٗ ػٖ ٓـظٔؼٚ، ٝ كوي ػ٣ٞ٠ظٚ  .

ٌٛح ٣ؼي هَٝؿخ ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ٓؤُٞف ر٤ٖ ٓ٘ٚ، ٝ أٟخع ٗو٤ٜظٚ ػٖ ػٔي، ٧ٕ ػٔال ٓؼَ 

حُزَ٘، ٝ طَٔىح ػ٠ِ ٓخ أُلٚ حُ٘خّ كُٞٚ، ٝ طٞح١ئ ٝ ػ٤ِٚ ٖٓ ك٤غ ح٧ٓخ٤ُذ ٝ ح٤ُٜؾ ٝ 

خ ٝ ٓظَٔىح ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُوٞحػي ٝ ًَ هخٍؽ ٝ ٓظَٔى ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُِـ١ٞ ٣ؼظزَ أ٠٣خ هخٍؿ

حإلؿظٔخػ٢
4
.                  

 حُٞظخثق ا٠ُ رخإلٟخكش حُؼوخكش ك٢ ح٧ٓخ٤ٓش حٌُٔٞٗخص اكيٟ حُِـش طؼظزَحًٕ 

 رٜخ، حُوخٛش ُـظٜخ ُٜخ ػوخكش كٌَ ، ػوخكش ٌَُ ح٤ُِٔٔس حُٔٔش طٌَ٘ كبٜٗخ ُِـش ح٧ٓخ٤ٓش

 أكٌخٍ ٖٓ حٕ حإلْٗ ًٖٛ ػٖ ٣ـٍٞ ٓخ طَؿٔش طٔظط٤غ حُظ٢ حُٞك٤يس ح٤ُِٓٞش حُِـش ٝطؼظزَ

 ػٖ ٝهٞح١َ

                                                           
 .444، ص 4112، قسنطٌنة : مؤسسة الزهراء للفنون المطبعٌة ، علم االجتماع رؤية نقدية مراد زعٌمً :   1
2
  43 

3
  011 

4
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 ريأص حُِـش رؤٕ حُؼِٔخء أكي هخٍ ك٤غ ٝحُؼوخكش حُِـش حٍطزطض ٝهي حٌُالّ، ٣َ١ن

  .حُِلظش طِي ٌٓ٘ ٓٔظَٔس رٍٜٞس ط٘ٔٞ ٝأهٌص حُؼوخكش ريأص ػ٘يٓخ

 ح٧كَحى كخؿ٤خص ُٔي حُالُّ ٝحُٔلَىحص حٌُِٔخص ٖٓ حٌُخك٢ حُؼيى ُـش ٌَُ ك٤غ

 ١ز٤ؼ٤ش ظٞحَٛ ٖٓ رْٜ ٣ل٢٤ ٓخ ًَٝ أكٌخٍ ٖٓ ّ ًٛ٘ٚ ك٢ ٣ـٍٞ ٓخ ًَ ػٖ ُِظؼز٤َ

 ٣ٝؼظزَ ٝٓؼخٍكٚ، ٝأكٌخٍٙ ٓ٘خػَٙ ػٖ ٣ؼزَ إٔ حإلٗٔخٕ ٣ٔظط٤غ ال حُِـش كزيٕٝ ٝر٣َ٘ش؛

 ٣َ١وٜخ كؼٖ .ٓخ ٓـظٔغ أكَحى ر٤ٖ ٝحُظؼخٕٝ ح٧كَحى ر٤ٖ ُالطٜخٍ ح٧ٓخ٤ٓش ح٤ُِٓٞش حُِـش

 ٝأػٔخٍ ٝهزَحص هزَحطٚ ر٤ٖ ٣٘ٔن ٝإٔ ٦ُه٣َٖ ٜٝٓخٍطٚ هزَطٚ ٗوَ حُلَى ٣ٔظط٤غ

.ؿ٤َٙ
1
  

 :حُو٤ْ 3-

 حُظل٤٠َ ػيّ أٝ رخُظل٤٠َ حُلَى ٣ٜيٍٛخ حُظ٢ ح٧كٌخّ" ػٖ ػزخٍس حُو٤ْ

 ح٤ٗ٧خء، ٝ حُٟٔٞٞػخص ٌُٜٙ طوي٣َٙ أٝ طو٤٤ٔٚ ٟٞء ك٢ ًُٝي ح٤ٗ٧خء أٝ ُِٟٔٞٞػخص

 حإل١خٍ ٓٔؼ٢ِ ٝر٤ٖ ٝهزَحطٚ رٔؼخٍكٚ حُلَى ر٤ٖ حُظلخػَ هالٍ ٖٓ حُؼ٤ِٔش ٌٛٙ ٝطظْ

 "حُٔؼخٍف ٝ حُوزَحص ٌٛٙ هالُٚ ٖٓ ٣ٌٝظٔذ ك٤ٚ ٣ؼ٤ٖ ح١ٌُ حُل٠خ١ٍ
2
 . 

 حُٔؼظويحص ٖٓ ٓـٔٞػش :٢ٛ حُو٤ْ إٔ ا٠ُ حُؼَد حالؿظٔخع ػِٔخء ٖٓ ػيى هِٚ ٝ

 ٝٓخثَ أٝ ؿخ٣خص ٗلٞ ح٧ٗوخٙ ٓٞؿٜخص طٔؼَ ٝحُظ٢ حُ٘ٔز٢ حالٓظَٔحٍ ٖٓ رويٍ طظْٔ

 ٌٛٙ ٝط٘٘ؤ ُـ٤َٛخ ري٣ال ح٧ٗوخٙ ٛئالء ٣ٝل٠ِٜخ ٣وظخٍٛخ ٤ًِٞٓش ،ٝأٗٔخ١ ُظلو٤وٜخ

 طلٜق ٢ٛٝ ٝحُؼوخك٢ ٝحالهظٜخى١ حالؿظٔخػ٢ ٝحُٞحهغ حُ٘و٤ٜش ر٤ٖ طلخػَ ػٖ حُٔٞؿٜخص

 حُؼ٢ِٔ ٝحُِٔٞى حُِلظ٢ ٝحُِٔٞى ٝحالطـخٛخص حُٔٞحهق ك٢ ٗلٜٔخ ػٖ

                                                           
1
 91 .ص سابق، مرجع ، عبد الرزاق جلبً:  

 ، والفنون للثقافة الوطنً المجلس  المعرفة، عالم الكوٌت: نسبٌة، دراسة القٌم ارتقاء خلٌفة، محمود اللطٌف عبد  2

 .59 ص ، 1992
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 .ٓؼ٤٘ش ٟٓٞٞػخص ٗلٞ ح٧كَحى ٣ٌٜٞٗخ حُظ٢ ٝحُؼٞح١ق
1

 

 رَ حُؼوخكش ك٢ أٓخ٢ٓ ًٌٕٔٞ حُو٤ْ أ٤ٔٛش طلي٣ي ُ٘خ ٣ٌٖٔ حُظؼ٣َل٤ٖ ٣ٌٖٛ هالٍ ٖٝٓ

 : طؼظزَ ٝحُو٤ْ ٝحُؼوخكش حُو٤ْ ر٤ٖ حُظل٣َن ك٢ حُزؼٞ ػ٘ي حُو٢ِ ٣وغ ٓخ ًؼ٤َ

 ك٢ ٓل٠َ أٝ َٓؿٞد ٛٞ ٓخ أٓخٓٚ ػ٠ِ ٣ٝليى رٔوظ٠خٙ، ٣لٌْ ٓلي

 ريحثَ ػيس ك٤ٚ طٞؿي ٓٞهق. 

 ٝٓخثَ ٝ ؿخ٣خص أٝ ٓؼ٤٘ش أٛيحف هالُٜخ ٖٓ طظليى. 

 ٌٖٔحُوزَس ٖٓ ٓؼ٤٘ش ٓظخَٛ ػ٠ِ ا٣ـخرخ أٝ ِٓزخ حُلٌْ هالُٜخ ٖٓ ٣ 

 .حُلَى رٜخ ٣وّٞ حُظ٢ حُظو٤٤ْ ػ٤ِٔش ٟٞء ك٢

 َكظ٠ ًُٝي حُلَى أٓخّ ٓظؼيىس ريحثَ ظَ ك٢ حُٔظخَٛ ٌٛٙ ػٖ حُظؼز٤ 

 .حُو٤ْ رٜخ طظ٤ِٔ حُظ٢ حالٗظوخث٤ش هخ٤ٛش ػٖ حٌُ٘ق ٣ظْ

 ٌ٣٘زـ٢ )( ....ٕ أ ٣ـذ) حُٞؿٞر٢ حُظؼز٤َ أٌٗخٍ أكي حُزيحثَ ٌٛٙ طؤه 

 (...ٕ أ

 .حُو٤ْ رٚ طظْٔ حُظ٢ ٝحإلُِحّ حُٞؿٞد هخ٤ٛش ػٖ ًُي ٣ٌظ٘ق ك٤غ          

 ك٢ حُو٤ٔش ٙ ٌُٜ ح٧كَحى حكظٌخّ رويٍ ٥هَ كَى ٖٓ حُو٤ٔش ُٕٝ ٣وظِق 

 .حُٔوظِلش حُٔٞحهق

 َحُو٤ْ ٗٔن ك٢ أًؼَ ٗٔز٤خ ُٝٗخ ُِلَى رخُ٘ٔزش ح٤ٔٛ٧ش ًحص حُو٤ْ طٔؼ 

 ٝطٔؼَ

  .حُ٘ٔن ٌٛح ك٢ أهَ ٓٔززخ ُٝٗخ أ٤ٔٛش ح٧هَ

                                                           
 المعرفة دار مصر:، المعاصر االجتماع علم سلسلة ،والشخصية والثقافة المجتمع وآخرون، محمد علً محمد   1

 .356 ص ، 1983 الجامعٌة

 



ة.......الثقافالفصل الثالث............................................................  

 162  

 

 هالُٜخ ٖٓ ح١ٌُ ح٤ُِٔحٕ طؼي ك٤غ حُؼوخكش ر٤٘ش ك٢ ٝىٍٝٛخ حُو٤ْ ٣وٚ ك٤ٔخ ٌٛح إً

 حُٔٞؿٚ ٢ٛ رَ ح٤ٓٞ٤ُش ٓٔخٍٓظ٘خ ك٢ ا٤ُٚ ٗلظٌْ ح١ٌُ ٝحُلٌْ ٝحُٟٔٞٞػخص حُِٔٞى ٗو٤ْ

ُِِٔٞى ح٧ٓخ٢ٓ
1
. 

 :ٝح٧ػَحف حُؼخىحص -4

 ٠ُـ٢ حٓظـخرخص ٢ٛٝ ػوخكش ١٧ ح٧ٓخ٤ٓش حٌُٔٞٗخص ٖٓ ٝحُؼخىحص ح٧ػَحف طؼظزَ

 ًخٕ كبًح ٗٔز٤خ، ػخرظش ُلخؿخص حٓظـخرش رطز٤ؼظٜخ ك٢ٜ ٝحُٔؼظويحص حُو٤ْ ٟٝز٢ حُيٝحكغ

 طوي٣ٔٚ ٣َ١ٝوش ٛ٘ؼٚ ٤ًٝل٤ش حُطؼخّ طل٤٠َ ػخىس كبٕ ػخرظش حؿظٔخػ٤ش كخؿش حُطؼخّ

 ك٢ٜ اٗزخػٜخ ػخىس أٓخ ػخرظش كخُلخؿش ٝحٌُٔخٕ، حُِٓخٕ ُٔؼط٤خص ؿ٤ٔؼٜخ هخٟؼش ٝط٘خُٝٚ

 .ٓظـ٤َس

 ٛيهخ أًؼَ أٜٗخ ػ٠ِ ا٤ُٜخ ٣٘ظَ حُظ٢ حُٔ٘ظًَش حُؼخٓش حُطَم ٢ٛ ٝح٧ػَحف

 حُٔـظٔغ ٗظخّ ػ٠ِ هطَ ٜٓيٍ أٜٗخ ػ٠ِ ح٧ػَحف خُلشوٓ ا٠ُ حُٔـظٔغ ٣ٝ٘ظَ ٝٓالٓش

 رؤٗٚ ٝٛلٚ ٣ٌٖٔ ٓخ ٣ٝؼ٤ٖ ٝحُوطؤ حُٜٞحد ٣ليى أٗٚ حُؼَف ٝظخثق ٖٝٓ ٜٝٓخُلٚ،

 أَٓع ٗلٞ طظـ٤َػ٠ِ حُظ٢ حُؼخىحص ػٌْ ٗي٣ي رز٢ء ٣ظ٤ِٔ ٝحُؼَف هِو٢، ؿ٤َ أٝ هِو٢

 حُظل٤ٌَ ٣ٝ٘يٍ حُٔـظٔؼخص ك٢ حُ٘ظخّ ُللع ًخك٤ش ٤ًٌٔخ٤ِٗٓخص ٝح٧ػَحف حُؼخىحص ٝطْٜٔ

.ٓوخُلظٜخ ك٢
2
  

 حُالٗؼ١ٍٞ ٝحُ٘٘خ١ ٓؼ٤٘ش ُؼ٤ِٔش حُظٌَحٍ ٓٔؤُش حالؿظٔخػ٤ش حُؼخىس ٓلّٜٞ ٣ٝظوط٠

 حُؼخىس كٔلّٜٞ، حؿظٔخػ٤خ كؼال ًخٕ ُٝٞ كظ٠ كؼَ طٌَحٍ ػٖ ٝحُ٘خطؾ ٓخ، ُؼ٤ِٔش حُالٝحػ٢ ٝ

 حُؼخىس ٓلّٜٞ  ٤ٟن ػٖ ٣ٍٞى ر٤خٍ ػزَ ٝهي حٌُِٔش ٌُٜٙ حالؿظٔخػ٢ حُٔلّٜٞ ٖٓ أ٤ٟن

(Habitude) رٔلّٜٞ ػ٘ٚ ػزَ ٝهي حُؼ٢ِٔ حُلْ ًظخرٚ ك٢    (Habitus) أ١ 

 ػْ حالؿظٔخػ٤ش ح٧كٌخٍ اٗظخؽ ػ٤ِٔش ا٠ُ ٤٘٣َ حُٔلّٜٞ كٌٜح حالؿظٔخػ٢، حُ٘و٢ٜ حُِ٘ٝع
                                                           

أطروحة دكتوراه ، جامعة باتنة ، قسم علم  الثقافية و عالقتها بالمشكالت التنظيمية ،المسألة كمال بوقرة :   1

 .44 ، ص 4115/4116االجتماع ، 
 .94 ٙ ٓخرن، َٓؿغ ؿِز٢، حَُحُم ػزي ػ٢ِ  2
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 حٓظَٔح٣ٍش ٓغ حُ٘٘خ١ ٌٛح ٝحٓظَٔح٣ٍش أ٠٣خ حالؿظٔخػ٤ش حُظَٝف طـ٤٤َ ٓغ اٗظخؿٜخ اػخىس

 ٝحُٔـظٔغ حالؿظٔخػ٢ حُ٘و٢ٜ حُِ٘ٝع أ١ حالػ٤ٖ٘ ر٤ٖ حُيحثْ حُظلخػَ ٝ حُٔـظٔغ ططٍٞ

 ك٢ حُٔـظٔغ ٣٘ـَ ح١ٌُ أٝحُْٜ حُٔؼَك٢ حُٜخؿْ اال ٛٞ ٓخ حُِ٘ٝع ٌٛح ك٤ٚ ٣ظلَى ح١ٌُ

 ُٚ ظَٜ حُْٜ ٌٛح طوط٢ أٝ حُٜخؿْ ٌٛح اٗزخع ا٠ُ ػ٤ِٔخ طَٞٛ كبًح ٝحٌُٔخٕ حُِٓخٕ

 ٖٓ ٝٓلخ٤ٛٔٚ حُٔـظٔغ ر٤ٖ حُظلخػَ ٖٓ ؿي٣يس ؿُٞش ك٢ ػ٘ٚ حإلؿخرش ٣لخٍٝ ؿي٣ي ٛخؿْ

.س ؿي٣ي ّٝٛٔٞ ٛٞحؿْ ػٖ طـ٤ذ ؿي٣يس ٓلخ٤ْٛ اٗظخؽ أؿَ
1
  

 طٞكَ ٖٓ الري حُؼَف ٣ظٌٕٞ ك٢ٌِ ط٢٘٣ٌٞ، كَم ٛٞ ٝحُؼَف حُؼخىس ر٤ٖ ٝحُلَم

 ٣ٝظٔؼَ ٓؼ١ٞ٘ ٝحُؼخ٢ٗ حُؼخّ ُِ٘ظخّ ٓوخُلش ٝؿ٤َ هي٣ٔش ػخىس ك٢ ٣ظٔؼَ ٓخى١ ح٧ٍٝ ػخ٤ِٖٓ

 اًح ػ٤ِْٜ ٣وغ ؿِحء ٛ٘خى ٣ٞؿي ٝرؤٗٚ حُؼَف، ٌٛح حكظَحّ ر٠ٍَٝس حُ٘خّ ٣٘ؼَ رؤٕ

 كخُؼخىس ٌٌٝٛح رخُظؼٞى ٣لظَٜٓٞٗخ ْٝٛ حُٔخى١ حُؼخَٓ اال ُ٘٘ٞثٜخ ٣ِِّ كال حُؼخىس أٓخ هخُلٞٙ

 ٝأْٜٗ حكظَحٜٓخ ر٠ٍَٝس حُ٘خّ ٣٘ؼَ إٔ ػَكخ طٜزق ٢ٌُ ٣ؼُٞٛخ اً ٗخهٚ ػَف ٢ٛ

.هخُلٞٛخ اًح ٤ٓؼخهزٕٞ
2
  

ط٘ظَٔ ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ أٗٔخ١ حُِٔٞى حُظ٢ طٜزق ػ٠ِ ىٍؿش  انُظى اإلجتًاػٍت:

ػخ٤ُش ٖٓ حُظو٤ٖ٘ ًٔخ طظ٠ٖٔ ك٢ ٗلْ حُٞهض ٓـٔٞػش ٖٓ هٞحػي حُؼَف حُٔيػٔش  ٝ حُو٤ْ 

حإلطـخٛخص ٝ حُظوخ٤ُي ٝ حُطوّٞ ٝ حُ٘ؼخثَ ٝ حَُُٓٞ، ًٔخ ٣َٟ ٍحى ٤ًِق حُٔوزُٞش ٝ 

رَحٕٝ حُ٘ظخّ حإلؿظٔخػ٢ رؤٗٚ حُلخالص حُٔوٍَس ُِِٔٞى ًٔخ ٣ؼظزَٙ أىحس رٞحٓطظٜخ طٔظط٤غ 

ٗزٌش حُؼالهخص حإلؿظٔخػ٤ش إٔ طلخكع ػ٤ِٚ ػ٠ِ أٓخّ إٔ ًَ ٢ٔٗ ٢ًِٞٓ ُٚ ٗٞع ٓليى 

ظخثق، ٝ ُِظل٣َن ر٤ٖ حُ٘ظْ ٝ حُؼَف أٝ حإلٗلَحف ٖٓ ح٧ٛيحف ٝٝظ٤لش ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُٞ

٣ًٌَ ٓخ٤ًلَ إٔ ٌٛٙ ريٍٝٛخ ١َحثن ػخرظش إلطٜخٍ حُ٘خّ رزؼ٠ْٜ حُزؼٞ،ٝ ٢ٛ ٤ُٔض 

ٗظٔخ، رَ ٢ٛ حُٔخىس حُوخّ ُِ٘ظْ... حُ٘ظْ ػ٘يٙ إً ٤ُٔض اال أٌٗخال ٓوٍَس ُِِٔٞى ك٢ 

                                                           
1
 .152 ٙ ٓخرن َٓؿغ ػٔخى، حُـ٢٘ ػزي 

2
 .98ػ٢ِ ػزي حَُُحم ؿِز٢ : َٓؿغ ٓخرن ، ٙ   
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خ حُٜخٗغ ٝ حُٜٔ٘ٞع ٓؼخ، حُل٤خس حإلؿظٔخػ٤ش أٓخ حَُحرطش ك٢ٜ حًزَ ٖٓ ٓـَى ٌَٗ، اٜٗ

اٜٗخ ٓ٘زغ حُظ٘ظ٤ْ ٝ ٢ٛ أ١ٍٞ ػَٔح ٝ أرو٠ ُٓ٘خ ٖٓ حُ٘ظْ.
(1)

   

ط٤َٔ رؼٞ هٞحػي حُؼَف ا٠ُ إٔ طَطز٢ أٝ ط٘يٓؾ ك٢ هٞح٤ٖٗ حُٔـظٔغ،  انقٕاٍٍَ: -

ًُي أٗٚ اًح ًخٕ أكَحى حُٔـظٔغ ٣ط٤ؼٕٞ أٝ ٣ٔظؼِٕٞ رط٣َوش آ٤ُش ُوٞحػي حُؼَف ٧ْٜٗ 

٣َؿزٕٞ ك٢ حُو٤خّ رخ٧كؼخٍ حُلٔ٘ش أٝ حُٜخثزش، كبٕ ٛ٘خى ٖٓ ح٧كَحى ٖٓ ٣لخٍٝ إٔ ٣ظؼيٟ 

ٕ ٓالٓش حُ٘ظخّ ك٢ حُٔـظٔغ ٣ـزَ ٛئالء ح٧كَحى ػ٠ِ أٝ ٣٘لَف ػٖ ٌٛٙ حُوٞحػي، ٝ ٠ُٔخ

حالُظِحّ رٔؼخ٤٣َ حُٔـظٔغ، ٖٓ هالٍ حُظٜي٣ي رظٞه٤غ حُؼوٞرش ٝ حُـِحء رط٣َوش هخ٤ٗٞٗش، ٌُُي 

٣ٌٖٔ حُوٍٞ رزٔخ١ش ٗي٣يس إٔ حُوخٕٗٞ ٣وّٞ رٞظ٤لش ٛخٓش طظٔؼَ ك٢ طيػ٤ْ هٞحػي حُؼَف 

حُٔؼويس ٣ٜزق حُوخٕٗٞ ٓؼ٤خٍح ٛخٓخ ٠ُِز٢، حُٔوزُٞش ك٢ حُٔـظٔغ، ٝ ك٢ ٓؼظْ حُٔـظٔؼخص 

ك٤غ طَ٘ع حُوٞح٤ٖٗ ُظيػ٤ْ كوٞم ٝٝحؿزخص ٝ ك٣َخص أكَحى حُٔـظٔغ،   ٝ ٢ٛ ٌُُي ٖٓ 

طٔؼَ أًؼَ حُٔؼخ٤٣َ حإلؿظٔخػ٤ش أ٤ٔٛش، ٝ ٣وظِق حُوخٕٗٞ ػٖ  -ٝؿٜش حُ٘ظَ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤ش 

وخث٤ش ً٘ظ٤ـش ُِٔؼ٤٘ش حُؼخىحص   ٝ حُؼَف ك٢ إٔ ح٧ه٤َس طٔؼَ ٓؼخ٤٣َ ١ٍٞص رط٣َوش طِ

حُٔ٘ظًَش ر٤ٖ أكَحى حُٔـظٔغ، ر٤٘ٔخ ٣ٔؼَ حُوخٕٗٞ ٗٞع ٖٓ حُٔؼخ٤٣َ َٗػض رط٣َوش ٤ٍٔٓش 

ٝ ٓوٜٞىس طيػٔٚ ٝ ط٘لٌٙ أؿِٜس ٓظوٜٜش ًخُز٤ُْٞ  ٝ حُٔلخًْ.
(1)
  

٤٘٣َ ٜٓطِق حُـِحء ك٢ ػِْ حإلؿظٔخع ا٠ُ ٗظخّ حٌُٔخكآص ٝ حُؼوٞرخص  انجزاءاث:

حُـٔخػش ُظيػ٤ْ ٓؼخ٤٣َٛخ ٝ ط٘ـ٤غ حُِٔٞى حُٔٔؼَ ٌُٜٙ حُٔؼخ٤٣َ، ٝ حُظ٢ طٔظويٜٓخ أػ٠خء 

هي طٌٕٞ حُـِحءحص ؿ٤َ ٤ٍٔٓش ٝ ٢ٛ طِي حُظ٢ طليىٛخ حُؼخىحص ٝ هٞحػي حُؼَف ٝ حَُأ١ 

حُؼخّ، ٝ هي طٌٕٞ ٤ٍٔٓش ٝ ٢ٛ حُظ٢ ط٘لٌٛخ حُيُٝش ٖٓ هالٍ حُوخٕٗٞ أٝ حُوَحٍحص حإلىح٣ٍش 

 س ىحهَ حُظ٘ظ٤ٔخص أٝ ر٤ٜ٘خ رؼ٠ٜخ رزؼٞ.أٝ حُظ٢ طٟٞغ رط٣َوش ٝحػ٤ش ٓوٜٞى

ٝ ٓٞحء ًخٗض حُـِحءحص ٤ٍٔٓش أٝ ؿ٤َ ٤ٍٔٓش كبٜٗخ ط٘ؤْ ا٠ُ ؿِحءحص ِٓز٤ش ٝ 

طٟٞغ ًؼوٞرش أٝ طٜي٣ي رؼوٞرش ٣ٞحؿٚ رٜخ ح٧كَحى ح٣ٌُٖ ٣ظؼيٕٝ ػ٠ِ ٓؼخ٤٣َ حُـٔخػش أٝ 

ٖ حُـِحءحص حُِٔز٤ش ح٣ٌُٖ كِ٘ٞح ك٢ اٗـخُ ٜٓخْٜٓ ٝ حُو٤خّ رؤىٝحٍْٛ ًٔخ ٣٘زـ٢، ٝ هي طظ٠ٔ

                                                           
(1) 4142
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كوي حٌُٔخٗش أٝ حَُطزش ٝ طظيٍؽ كظ٠ طَٜ ا٠ُ كي حإلػيحّ أٝ حُٔٞص، أٓخ حُـِحءحص 

حإل٣ـخر٤ش كظٔظويّ ٌُٔخكؤس ح٧ػ٠خء ح٣ٌُٖ ٣ٔظؼِٕٞ ُٔؼخ٤٣َ حُـٔخػش أٝ ٣ٌِٕٔٞ كٔذ 

طٞهؼخص حُـٔخػش، ٝ ٖٓ ػْ ك٢ٜ ط٘ـغ ح٧ىحء ح٧كٖٔ ُِيٍٝ ٝطؤ٤ًي أٗٔخ١ حُِٔٞى 

ٝ ؿي٣َ رخًٌَُ إٔ ًال حُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ حُـِحءحص طؼظزَ ِِٓٓخص اؿظٔخػ٤ش، حَُٔؿٞرش، 

٣ٍَٟٝش ُإلروخء ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ حُـٔخػش ٝٝٓخثَ كؼخُش طٌٖٔ حُـٔخػش أٝ حُ٘ٔن ٖٓ طلو٤ن 

أٛيحكٚ.
(2)

  

 :ٔانطقٕس ٔانشؼائش انتقانٍذ 5-

 ٝحالطلخم حَُٟخ ػٖ ط٘٘ؤ حُظ٢ حُِٔٞى هٞحػي ٖٓ ٓـٔٞػش ػٖ ػزخٍس ٢ٛ حُظوخ٤ُي

 حُظ٢ حُٔخ٢ٟ ٣ًًَٝخص حُٔظَحًٔش رخُلٌْ ٝطلظلع حُٔـظٔغ ٖٓ هٞطٜخ طٔظٔي ٢ٛٝ حُـٔؼ٢،

 )حكظٞحء ك٢ حُٔـظٔغ أِٓٞد ٛٞ ٝحُظو٤ِي حُِٔق، ػٖ حُوِق ٣ظ٘خهِٜخ حُٔـظٔغ رٜخ َٓ

) .ٗخكؼش حُـ٤َ ٝحُزوخ٣خ ٝح٥ػخٍ حُ٘خكؼش حُؼخىحص
1
  

 حُٔـظٔغ كخَٟ حٍطزخ١ ٓيٟ ػٖ ٣ؼزَ ؿي٣يح رؼي حُظوخ٤ُي ٓلّٜٞ حًظٔذ ُٝوي

 حإلٗٔخٕ حٍطزخ١ ػٖ ٤ُؼزَ حُٔلّٜٞ ٌٛح ؿخء ٌُٜح ٓٔظوزِٚ أٓخّ ٣ٌَ٘ ًٔخ رٔخ٤ٟٚ

 اٗظخؿٚ اػخىس ٣ن ١َ ػٖ ؿي٣ي ٖٓ رؼؼٚ ٝٓلخُٝظٚ ٝحَُٝك٢، حُٔخى١ رظَحػٚ حالؿظٔخػ٢

 ٜٓ٘خ حكظلخٍ ًَ ك٢ كظَطي١ ٓؼ٤٘ش، ٓ٘خٓزخص ػٖ حُٔؼزَس حالكظلخالص ربهخٓش ٍٝك٤خ أٝ ٓخى٣خ

 ٓلّٜٞ ) ؿ٤َ ٣ٌٕٞ ٓخ ؿخُزخ ٝح١َُِٓ حُطو٢ٔ حُِٔٞى ٖٓ ٓؼ٤٘ش ٝأٗٔخ١خ رٚ هخٛخ ١خرؼخ

ك٣ٌٍُِٞٞخ ٝٓ٘لخ ٗؼز٤خ ١خرؼخ ك٤ؤهٌ ك٤ٚ ٓلٌَ ؿ٤َ أٝ
2

) 

 ٣ٝوٜي ؿ٤َٙ ػٖ ح٢ُ٘ء رٜخ ٣ظ٤ِٔ حُظ٢ حُؼالٓش ٢ٛ ٝ ٗؼ٤َس ؿٔغ ٢ٛ ٝحُ٘ؼخثَ

 هٞحػي ط٘ظٜٔخ حُظ٢ ٝحُٔٔخٍٓخص حَُٔؿزش ح٧كؼخٍ ٓـٔٞػش حُي٤٘٣ش ٝحُطوّٞ رخُ٘ؼخثَ

 رؼٞ ُظظخرغ ٟخرطش ِِٓٓش ه٣َٜش ِٓطش ًحص ٓٞهَس أٝ ٓويٓش ١ز٤ؼش ٖٓ ٗظخ٤ٓش

 .ٓليىس ٝظ٤لش ًحص ؿخ٣خص ُظلو٤ن حُٔٞؿٜش حُلًَخص
                                                           

(2) 1014
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2
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 حُظؼز٤َ ٓ٘ٚ حُـَٝ ٣ٜخكزٜخ ح١ٌُ ٝحالكظلخٍ حؿظٔخػ٤ش ١وّٞ اال ٤ُٔض ٝحُ٘ؼخثَ

 ؿ٤َ ٖٓ ح٧كَحى ك٢ طئػَ رٌُي ٢ٛٝٝ حُ٘لّٞ، ك٢ ٝاهَحٍٛخ ٝطٔـ٤يٛخ حُٔ٘خٓزش أ٤ٔٛش ػٖ

 ٝرٞؿٞى ٝرخُؼوخثي ًز٤َس رلوخثن طظَٜ أكخ٤ْٓ ٗوَ ٝظ٤لظٜخ أٝ ح٧َٓ ك٢ حُؼوَ ٣ظيهَ إٔ

 حُظ٢ حٌُؼزش ٌٛٙ طٔـ٤ي ٢ٛٝ ًزَٟ ٣وش رلن ٓظَٜ ً٘ؼ٤َس رخٌُؼزش كخُطٞحف حُٔـظٔغ

 ٌٛٙ ُزخ٢ٗ ٝطوي٣َ حٌُؼزش ٌٛٙ ُوخُن ١خػش ًٌُي ٢ٛٝ حُ٘خّ ٟٝغ ُِؼزخىس ٌٓخٕ أٍٝ طؼظزَ

  .حُٔالّ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ ٝٛٞ ٓ٘ظٚ ٝحطزخع حٌُؼزش

 أىحس رخػظزخٍٛخ ٣ٍِٓش ٝظ٤لش ٢ٛ ٝحُطوّٞ ُِ٘ؼخثَ حُلو٤و٤ش حُٞظ٤لش إٔ ٗـي ٝرٌٜح

 شٓ٘لؼ طلو٤ن ا٠ُ طٜيف ال ُِٔ٘خٓزخص ٟخرطش هٞحػي اًح ك٢ٜ حُـٔخػ٤ش ُِٞكيس ط٘ظ٤ٔ٤ش

 حُِٔٞى هٞحػي طؼز٤ض ػ٠ِ طؼَٔ حالؿظٔخػ٤ش حُل٤خس ١ز٤ؼش ٖٓ ط٘ظ٤ٔ٤ش أىٝحص ٢ٛ ٝاٗٔخ

 .حٗظظخ٤ٓش رٜلش طظٌٍَ ٧ٜٗخ حُـٔؼ٤ش

 ؿخٗذ ١ ف ط٘ط١ٞ ٢ٛٝ ى٤٘٣ش ١ز٤ؼش ٖٓ أٜٗخ ٝحُطوّٞ ُِ٘ؼخثَ حُـخُذ ٝحُٔظَٜ

 (Tabou)  حُظخرٞ رخْٓ حُٔؼَٝف حُٔويٓش حُٔلَٓخص ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ ٜٓ٘خ

 رٜخ حُو٤خّ ح٧كَحى ػ٠ِ ٣ـذ حُظ٢ ٝحُٔٞحهق ٝح٧كؼخٍ ح٧ٍٓٞ ٖٓ ٔٞػشٓـ ا٠ُ ٝط٤َ٘

 .ح٧هاله٢ حَُحىع ٝ حُي٢٘٣ حُـِحء ا٠ُ طٔظ٘ي أٜٗخ ٝهخٛش

 :حُ٘ؼز٢ حُظَحع 6-

 ٝٓٔخ ٝحػظوخىحطٚ ٝطٍٜٞحطٚ حُل٤خس ك٢ أِٓٞرٚ ٣ز٤ٖ ٗؼز٤خ طَحػخ ٣ِٔي ٓـظٔغ كٌَ

 أٗٚ حُوٍٞ ٣ٌٔ٘٘خ ٝ ريهش، طلي٣يٛخ ٣ٌٖٔ ال ٍرٔخ ػ٘خَٛ ٓـٔٞػش حُ٘ؼز٢ حُظَحع ٣ِ٘ٔٚ

 طَحع ُٝلع ٝأٓخ٤١َ، هَحكخص ٖٓ حُ٘خثؼش ٝحُٔؼظويحص حُؼوخك٢ ٝحٍُٔٞٝع حُلٌٍِِٞ ط٠ْ

 حُظلخػَ ػ٤ِٔش هالٍ ٖٓ ؿ٤َ ػٖ ؿ٤َ طِوخٛخ حُظ٢ حُؼوخك٤ش حُؼ٘خَٛ ػخّ رٌَ٘ ٣ؼ٢٘

ٝحُز١َ٘ حُٔخى١ ر٘و٤ٜخ حُطز٤ؼش ٓغ حُٔ٘ظظْ
1
. 

                                                           
1
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 حُظو٤ِي ٣َ١ن ػٖ ٝحٗظوخُٜخ رؼَحهظٜخ طٔظخُ حُظ٢ حُلٕ٘ٞ طِي رخُلٌٍِِٞ ٣وٜي ٝ

 رٌٜٞٗخ طٔظخُ أٜٗخ ًٔخ حُٔئُق ٓـُٜٞش طٌٕٞ ٓخ ؿخُزخ ٢ٛٝ حُ٘ل٢ٜ حُ٘وَ أٝ ٝحُٔلخًخس

 ٝطوخ٤ُيٙ ٍٝكٚ ػٖ حُظؼز٤َ ا٠ُ ػٚ ِٝٗٝ ٝحالؿظٔخػ٢ حُ٘ل٢ٔ حُ٘ؼذ ُِٔٞى طٍٜٞح

ح .ٝٓؼظويحطٚ
1

 

 ًخُـٖ ٝحُٔل٤ِش حُؼ٣ِٞش رخٌُخث٘خص حالػظوخى حُ٘ؼز٢ حُظَحع ًٌُي ٣ٝظ٠ٖٔ

 أٝ ك٤ٚ كِٞال حإلٗٔخٕ ٓغ طؼخِٜٓخ ٤ًٝل٤ش ح٤ٗ٧خء ٝأٍٝحف حُٔٞط٠ ٝأٍٝحف ٝحُؼلخ٣ٍض

 ٓٞهق أٝ كخُش ًَ ػ٘ي اطزخػٜخ حُٞحؿذ حُطوّٞ حُ٘ؼز٢ حُظَحع ٣َ٘ٔ ًٌُي  ٓ٘ٚ هَٝؿخ

 ٍِٓ٘ ا٠ُ حُؼَّٝ ىهٍٞ) حُل٤خس ٖٓ ٓؼ٤ٖ ١ٍٞ ا٠ُ حالٗظوخٍ أٝ ٓخ ٌٓخٕ حُيهٍٞ ػ٘ي ٓؼَ

 ٝ رخُظ٘خإّ حُوخٛش حالػظوخىحص طَ٘ٔ ًٌُي ...ح١٧لخٍ ػ٘ي ح٧ٓ٘خٕ طـ٤٤َ (حُِٝؿ٤ش

 ٓيحٍ ػ٠ِ ٝأهَٟ ح٧ٓزٞع أ٣خّ ٖٓ كٜ٘خ ح٣٧خّ ٝكظ٠ حُ٘لْ، ٣ـِذ ٓٔخ حُظٞه٢ أٝ حُظلخإٍ

 ٝ ح٧ػيحى ٖٓ كٜ٘خى ٝحٌُِٔخص ح٧ػيحى ًٌُٝي ح٧كَحى، ػ٠ِ ٢ٓء أٝ ؿ٤ي طؤػ٤َ ُٜخ حُٔ٘ش

 حُ٘ؼز٢ حُظَحع ٣َ٘ٔ ًٌُٝي .ح رٚ ُِٔظِلع حَُ٘ أٝ حُو٤َ طـِذ أٜٗخ ٣ؼظوي ٓخ حٌُِٔخص

 رخُٔٞحْٓ ٣ظؼِن ٓخ ٜٝٓ٘خ ٝحُوَحر٤ٖ رخُٜزخص ٝحإل٣ٔخٕ ،حُٞٓطخء ٝحُظؼ٣ِْ رخُٔلَ حإل٣ٔخٕ

 ...حُن...حٍُِحػ٤ش

 طليع ػ٘يٓخ ىًٍٜٝخ٣ْ ا٤ُٚ أٗخٍ ٓخ ٌٝٛح حإلُِحّ حُ٘ؼز٢ حُظَحع هٜخثٚ ٖٝٓ

 ٓـظٔغ ًَ ٝك٢ ح٧كَحى ػ٠ِ حُـٔؼ٢ ح٤ٔ٠َُ ٣ٔخٍٓٚ ح١ٌُ ٝحإلُِحّ حُوَٜ هخ٤ٛش ػٖ

 أٗٚ حُـٔخػش ٖٓ كَى ًَ ٣٘ؼَ رل٤غ ُإلُِحّ ًؼ٤َس ٝأٌٗخٍ ٝٓٔظ٣ٞخص ىٍؿخص طٞؿي

 ٓوخُلظٜخ ٖٓ ٣و٢٘ ٍٝٓٞٝػخطٚ، ٝأػَحكٚ ٝطوخ٤ُيٙ طٔغ حُٔؾ ػخىحص ٍٝحء ًخٓ٘ش هٟٞ ٣ٞحؿٚ

حُٔظ٘ٞػش حُـِحء أٗٞحع ٝ ُِ٘زٌ ٣ظؼَٝ ال ٢ً
2

 

 طظ٠ُٞ ال حُ٘ؼز٤ش حُؼوخكش كؼ٘خَٛ حُظِوخث٤ش حُ٘ؼز٢ حُظَحع هٜخثٚ ٖٓ ًٌُي

 رٌٜح ٢ٛٝ ُظوزِٜخ، ػخّ ٤َٓ ٛ٘خى حإلؿٔخٍ ك٢ ٣ٌٕٞ رَ ٓليىس ٤ٍٔٓش ِٓطش كٔخ٣ظٜخ

 ٤َٟٔ ٖٓ ٓ٘زؼوش ٌُٜٞٗخ اُِحٓخ ٝأِٜٗٔخ طِوخث٤ش حالؿظٔخػ٢ ح٠ُز٢ هٞحػي أًؼَ حُٔؼ٠٘

                                                           
1
 .20أحمد الخشاب : الضبط  و التنظٌم االجتماعً ،   
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 أٝ طـ٤٤َٛخ ا٠ُ رخُلخؿش ٓؼٚ ٣٘ؼَٕٝ ال حٓظِحؿخ ح٧كَحى ر٘لّٞ طٔظِؽ ك٤غ حُـٔخػش

 ٗلّٞ ك٢ حُؼوخكش ٌٛٙ ػ٘خَٛ ٟؼلض ٝاًح ك٤ْٜ طلٌٜٔخ أٓزخد ٓ٘خه٘ش أٝ ػ٤ِٜخ، حُوَٝؽ

 ) هٞح٤ٖٗ رـ٤َ أ١ ٗلْٜٞٓ ا٠ُ رٜخ ٍرض طْ حُظ٢ ٗلٜٔخ رخ٤ٌُل٤ش ط٠ؼق ك٢ٜ ح٧كَحى

) .ٝطِوخث٤ش طي٣ٍـ٤ش رط٣َوش ٌُٖٝ ٓخ، ِٓطٚ أٝ ٓ٘ظٔش
1
  

 حُٔـظٔغ ٧ٕ ٌٝٛح ٓيٝٗش، ؿ٤َ أٜٗخ حُ٘ؼز٢ حُظَحع ػ٘خَٛ هٜخثٚ ٖٓ ًٌُي

 ال كٜٞ ٌُُي ٝحع ٗؼ١ٍٞ ُؼَٔ ٝطوخ٤ُيٙ ٝػخىحطٚ حُ٘ؼز٤ش ػوخكظٚ ُز٘خء ٣ظٜيٟ ال

 ٓللٞظش حُـٔخػ٤ش حٌُحًَس ك٢ ك٢ٜ ػ٤ِٜخ حُٞهٞف أٍىٗخ ًح ا ٝ طخ٣ٍوٚ، أهزخٍ ر٤ٖ ٣يٜٝٗخ

 .ٓظ٘خ٤ٛش ريهش ط٘خُٜٝخ ٣ٝظْ

 ٢ٛٝ ر٘خثٜخ ك٢ أٓخ٤ٓش ػ٘خَٛ ٝطؼي حُؼوخكش ٓ٘ٚ طٌَ٘ حُظ٢ حُؼ٘خَٛ أْٛ ٌٛٙ إً

 حُزخكغ ػوَ ٛ٘غ ٖٓ حُلَٜ ٌٛح ٝاٗٔخ حُزؼٞ رؼ٠ٜخ ٓ٘لِٜش ٤ُٔض حُلو٤وش ك٢

 ٝحُؼوخكش حُي٣ٖ ر٤ٖ حُلَٜ حُٞحهغ ك٢ ٣ٌٖٔ كال ٝحُظل٤َِ حُيٍحٓش رـَٝ كو٢ حالؿظٔخػ٢

 رٌَ٘ ٝط٘ظظْ ر٤ٜ٘خ ك٤ٔخ طظيحهَ حُؼ٘خَٛ كٌٜٙ حُ٘ؼز٢، ٝحُظَحع حُِـش ر٤ٖ أٝ حُ٘ؼز٤ش

ح٧هَٟ حُؼ٘خَٛ ػٖ ٜٓ٘خ ػَٜ٘ ٣ٔظـ٢٘ ال رل٤غ ٝظ٤ل٢
.

 

 خظائض انثقافت:ا :خايس

 أ١ ٓـظٔغ، ٤ٔٗـخً ٓظٌخٓالً ٖٓ ح٧كٌخٍ ٝحُ٘ظْ ٝ طؼّي حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش ك٢ 

ٌَّ حُظ٤ًَزش حُؼوخك٤ش ك٢ حُٔـظٔغ،  حًُِٔٞخص حُظ٢ ال ٣ـُٞ حُلَٜ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ، رخػظزخٍٛخ ط٘

ٍٙ حُل٠خ١ٍ. ّٞ   ٝا٠ُ ىٍؿش طلّيى ٓٔظٟٞ طط

ٝاًح ًخٕ حُظؤػ٤َ حُز٤ُٞٞؿ٢ ُإلٗٔخٕ ك٢ حُؼوخكش ٓؼيٝٓخً ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حالؿظٔخػ٢، رخٓظؼ٘خء 

ّٕ طؤػ٤َ حُؼخَٓ حُؼوخك٢ ػ٠ِ حُٞؿٞى  رؼٞ حُلخالص حُلَى٣ش حالٓظؼ٘خث٤ش )حُ٘خًس (، كب

حُز٤ُٞٞؿ٢، ٛٞ طؤػ٤َ كخػَ ٝٓلّٔٞ، ٤ُْ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُلَى كلٔذ، رَ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ 

ّْ حٛطلخء حُؼوخكش ػ٠ِ أٓخّ ط٤ٌّلٜخ  ٝحُٔـظٔغ رٞؿٚ ػخّ.  ّْ حٛطلخء حُ٘ٞع، ٣ظ ٌُُي كٌٔخ ٣ظ
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رٔويحٍ ٓخ طٔخػي حُؼوخكش أػ٠خءٛخ ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓخ ٣لظخؿٞٗٚ، ٝك٢ طـّ٘ذ  ٓغ حُز٤جش. ٝ

ّٕ حًُ٘ٔٞؽ حُؼخّ ١ّ٧ ػوخكش، ٣ؤط٢  ي أ ًّ ٓخ ٛٞ هطَ، كبّٜٗخ طٔخػيْٛ ػ٠ِ حُزوخء. ٌٝٛح ٣ئ

ظٔخػ٢ ح١ٌُ أٗظـٜخ، ٣َْٝٓ رخُظخ٢ُ حُٔٔخص ٝحُٔظخَٛ حالؿظٔخػ٤ش ٓ٘ٔـٔخّ ٓغ حإل١خٍ حالؿ

رٕٞ ٌٛٙ حُؼوخكش، ٣ٝؼِٕٔٞ ٓخ رٞٓؼْٜ ُِللخظ ػ٠ِ ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ  َّ ُيٟ ح٧كَحى ح٣ٌُٖ ٣ظ٘

ش هٜخثٚ طظّْٔ رٜخ   حُؼوخك٢ ٝحٓظَٔح٣ٍظٚ ٝطط٣َٞٙ. ّٔ ّٕ ػ ٝحٓظ٘خىحً ا٠ُ ٌٛٙ حُٔؼط٤خص، كب

  ٖٝٓ أرَُ هٜخثٚ ٌٛٙ حُؼوخكش أّٜٗخ : حُؼوخكش، رلٔذ ٓلٜٜٞٓخ ١ٝز٤ؼظٜخ،

ى رـٜخُ ػٜز٢ هخٙ، ٝرويٍحص  إَساٍَت  -1 ّٝ : كخإلٗٔخٕ ٛٞ حُل٤ٞحٕ حُٞك٤ي حُِٔ

 –ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ  –ػو٤ِش ك٣َيس طظ٤ق ُـٚ حرظٌخٍ أكٌخٍ ؿي٣يس، ٝأػٔخٍ ؿي٣يس. . كخإلٗٔخٕ 

حٗظوَ ٖٓ حُٔ٘خ١ن حُيحكجش ا٠ُ حُٔ٘خ١ن حالٓظٞحث٤ش، ٝط٤ٌّق ٓؼٜخ رخهظَحع أػٔخٍ ؿي٣يس، 

َحٍس ٝح١َُٞرش .. ٝحٗظوَ ٖٓ ١ٍٞ )َٓكِش( ؿٔغ حُوٞص ٝٓالرْ ٝٓٔخًٖ طولّق ٖٓ حُل

ّْ ا٠ُ ١ٍٞ حَُػ٢ ٝحٍُِحػش، ٖٓ ىٕٝ إٔ طظَٜ ػ٘يٙ أ٣ّش طـ٤َّحص  ا٠ُ ١ٍٞ ح٤ُٜي، ٖٝٓ ػ

ًِٓٞخطٚ ػ٣ٞ٠ش طًٌَ، ٝاّٗٔخ ح١ٌُ طـ٤َّ ٛٞ ػوخكظٚ، أ١ ٓـٔٞع أكٌخٍٙ ٝأػٔخُٚ ٝ
1
 .   

ٟٞػ٤خ ٣٘وَ ٖٓ هالٍ ػ٤ِٔش هخ٤ٛش حُظؼِْ: كخُؼوخكش ٤ُٔض أَٓح كط٣َخ أٝ ٓٞ -2

حٍُٞحػش حُز٤ُٞٞؿ٤ش، رَ إ ػ٘خَٛٛخ ٝ ٓظخَٛٛخ أٍٓٞ ٣ٌظٔزٜخ ًَ كَى هالٍ طـَرظٚ ٝ 

هزَطٚ ك٢ حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش ػٖ ٣َ١ن حُظؼِْ، ٝ ٓٔخ ٛٞ ؿي٣َ رخًٌَُ إٔ ٌٛٙ حُوخ٤ٛش ال 

ٝ ٣يٍٝ ٌٛح طِحٍ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ اؿٔخع ػِٔخء ح٧ٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ ػ٤ِٜخ طؼ٤َ ًؼ٤َح ٖٓ حُـيٍ 

حُـيٍ كٍٞ ه٤٠ش ٓئىحٛخ أٗٚ اًح ًخٗض حُؼوخكش أَٓ ٣ٌٖٔ طؼِْ كبٜٗخ ٣ـذ إٔ طو٠غ ُوٞح٤ٖٗ 

حُظؼِْ حُظ٢ أٟٝلٜخ ػِٔخء حُ٘لْ ٝ حُظ٢ ال طٜيم كو٢ ػ٠ِ حُ٘ٞع حإلٗٔخ٢ٗ ٝكيٙ رَ 

ط٘طزن أ٠٣خ ػ٠ِ رؼٞ ح٧ٗٞحع ح٧هَٟ ٓؼَ حُل٤ٞحٗخص حُؼي٣ش ٝ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ٌٛح 

ُوخر٤ِش ُِظؼِْ طئى١ ر٘خ ك٢ ٗظَ ٤َٓىٝى ا٠ُ إٔ ٗظٞهغ إٔ ًَ حُؼوخكخص ٓٞف حُـيٍ كبٕ ح

طٌ٘ق ػٖ رؼٞ حُظٔؼ٤الص أٝ حُظ٘خرٜخص حُظ٢ طئًي ٓخ ُِؼوخكش ٖٓ ػَٜ٘ ػخّ ٝ ٓ٘ظَى
2
. 

                                                           
1
 .134، ص  4111ٌحً مرسً بدر : أصول علم االنسان ، مصر ، مطبعة االشعاع الفنٌة ،   

2
 .63محمد السوٌدي : مرجع سابق ، ص   



ة.......الثقافالفصل الثالث............................................................  

 170  

 

هخ٤ٛش حُوخر٤ِش ُِظ٘خهَ: كؼ٠ِ حَُؿْ ٖٓ هيٍس ًَ حُل٤ٞحٗخص ػ٠ِ حُظؼِْ اال إٔ  -3

ٔظط٤غ إٔ ٣٘وَ ٓخ حًظٔزٚ ٝ طؼِٔٚ ٖٓ ػخىحص أٝ ١َم حإلٗٔخٕ ٛٞ حٌُخثٖ حُٞك٤ي ح١ٌُ ٣

ُِلٌَ ٝ حُِٔٞى ا٠ُ أهَحٗٚ ٝ ر٢٘ ؿ٘ٔٚ، ٝ حُٔؼخٍ ػ٠ِ ًُي أٗي طٔظط٤غ رُٜٔٞش ٝ ٣َٔ إٔ 

طَٝٝ أٓيح أٝ طيٍد َٗٔح ػ٠ِ حُو٤خّ رؤٗٔخ١ ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُِٔٞى اال إٔ ًالٛٔخ ال ٣ٔظط٤غ 

ٝ طيػْ حُِـش ٌٛٙ حُوخ٤ٛش، ك٤غ طؼظزَ  ع إٔ ٣٘وَ ٓخ طؼِٔٚ أٝ طيٍد ػ٤ِٚ ا٠ُ ر٢٘ ؿ٘ٔٚ،

حُٔلَٜ حَُث٢ٔ٤ ٝ حُٞك٤ي ح١ٌُ ٣ٔظط٤غ ٗوَ ٓخ طؼِٔٚ رٚ، ٝ طـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ هخ٤ٛش 

" اٗطالهخ ٖٓ كٌَس ح٤َُٔحع ٖٓ ؿ٤َ ا٠ُ -ُ٘ظٕٞ -حالٓظَٔحٍ طخرؼش رخ٠ٍَُٝس ػ٘ي "ٍ

 ؿ٤َ. 

كش، كبٕ حُلَى ٣ٌٖٔ ُٚ إٔ هخ٤ٛش حُظَحًْ ٝ حالٗظوخٍ: ٗظ٤ـش ُِٜلش حُظَح٤ًٔش ُِؼوخ -4

٣٘ٔٞ ػ٠ِ ك٤ِٜش ح٧ؿ٤خٍ حُٔخروش، كٜٞ ٤ُْ رلخؿش ا٠ُ إٔ ٣زيأ ٖٓ ؿي٣ي ػ٘ي ًَ ؿ٤َ ٝ 

ٝ طـ٤َحص  –حُؼ٘خَٛ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش  –ٗـي ٌٛٙ حُٜلش رطَم ٓوظِلش، ٝ ه٤َ ٓؼخٍ ػ٠ِ ًُي 

 حُـٔخػش،هٜخثٜٜخ ٝ ٝظخثلٜخ ٝ هٞحُذ حُِٔٞى أػ٘خء حالٗظوخٍ طٌٕٞ ٓٔظوِش ػ٘ي حُلَى أٝ 

كخُ٘ؼز٤خص ٝ حُٖٔ٘ حالؿظٔخػ٤ش ٝ حُظٞهؼخص حُـٔخػ٤ش حُٔؼ٤خ٣ٍش ٝ ؿ٤َٛخ أٓؼِش ُِؼوخكش حُظ٢ 

ططٍٞص ٗظ٤ـش ُِظلخػَ حالؿظٔخػ٢، ٝ حٗظوِض ا٠ُ ح٧ؿ٤خٍ حُالكوش ٌٓٞٗش ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ 

، ك٤ـي حُلَى ٗلٔٚ ٓؼيح ُالًظٔخد ِٓٞى ٓٔظوَ ػ٘ٚ ٣ٌٕٞ رٚ ػ٠ٞح ًخٓال ك٢  حإلٓظـخرخص

خػظٚؿٔ
1
. 

هخ٤ٛش حُظؼو٤ي ٝ حُظ٤ًَذ:   أٗخٍ ٌُٜٙ حُٜلش ؿٔغ ٖٓ ػِٔخء ح٧ٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ  -5

ح٣ٌُٖ هخال ػٖ حُؼوخكش " طظؤُق ٖٓ  ٖٓ ر٤ْٜ٘ اىٝحٍى طخ٣ٍِٞ ٝ حُؼخ٤ُٖٔ ًالًالٕٛٞ ٝ ًَٝرَ

أٗٔخ١ ٓٔظَٔس أٝ ظخَٛس ُِِٔٞى حٌُٔظٔذ ٝ حُٔ٘وٍٞ رخَُُٓٞ، ك٠ال ػٖ حإلٗـخُحص 

حُٔظ٤ِٔس ُِـٔخػخص ٣ظ٠ٖٔ ًُي حُٜٔ٘ٞػخص، أٓخ ؿَٞٛ حُؼوخكش ك٤ظٌٕٞ ٖٓ أكٌخٍ طو٤ِي٣ش 

 ٝ ًخكش حُو٤ْ حُٔظِٜش رٜخ.
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ٝ ٗظ٤ـش ُٜلش حُؼوخكش حُظ٤ًَز٤ش كبٕ حإلٗٔخٕ ٣ٜؼذ ػ٤ِٚ إٔ ٣ل٢٤ رٌَ ػ٘خَٛ 

حُؼوخكش ٓـظٔؼش، ٝ اٗظوخٍ حُؼوخكش ػزَ ٓوظِق حُٔـظٔؼخص ػٖ ٣َ١ن حالٓظؼٔخٍحص هي ٣ِؼذ 

 ىٍٝح ك٢ طَحًٜٔخ ٝ ٖٓ ػٔش طؼويٛخ.   

ٗظَح ٝ ٣وٍَ"ٍحُق ُ٘ظٕٞ" رؤٕ حُؼوخكش ػزخٍس ٓؼويس أرؼي كيٝى حُظؼو٤ي، ٝ ًُي 

إلٗظٔخُٜخ ػ٠ِ ػيى ًز٤َ ؿيح ٖٓ حُٔٔخص ٝ حُٔالٓق ٝ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ كخُٝض حُظؼ٣َلخص 

 حُظؼَٝ ُـخٗذ ٜٓ٘خ ٓؼَ طؼ٣َق طخ٣ٍِٞ.

ٝ ٣َؿغ ًُي حُظؼو٤ي ُِظَحًْ حُٔٔظَٔ ٝ حإلٓظؼخٍس ًٌُي ٝ ٌٛح ٣ؼ٢٘ آظلخُش 

ٝرُٞٞؿ٤خ ُٖ اًظٔخد ًَ ٓٔخص ػوخكش حُٔـظٔغ، ًٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ ػِٔخء حإلؿظٔخع  ٝ ح٧ٗؼَ

٣ظٌٔ٘ٞح ٜٓٔخ رٌُٞح ٖٓ ؿٜي إٔ ٣ٔـِٞح ًَ ٓظخَٛ ٝ ٓٔخص أ١ ػوخكش ٜٓٔخ رِـض حُزٔخ١ش، 

ٝ ٌٛٙ ٗوطش ٛخٓش ك٢ أرلخع حُؼِٔخء ح٤ُٔيح٤ٗش
1
. 

هخ٤ٛش حُويٍس ػ٠ِ حإلٗزخع: اًح ًخٗض حُؼوخكش ك٢ ؿَٞٛٛخ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼخىحص  -6

َٔ ك٢ حُزوخء اال اًح ًخٗض ط٘زغ كخؿش كبٗٚ اطلخهخ ٓغ ػِْ حُ٘لْ ٖٓ إٔ حُؼخىحص ال طٔظ

أٓخ٤ٓش، كظٜزق هخ٤ٛش حإلٗزخع هخ٤ٛش ٣ٍَٟٝش ُِؼوخكش كؼ٘خَٛ حُؼوخكش طٔظَٔ ك٢ 

حُٞؿٞى ػ٘يٓخ ط٠ٖٔ ٧كَحى حُٔـظٔغ كيح أى٠ٗ ٖٓ اٗزخع حُلخؿخص ح٧ٓخ٤ٓش، ٝ ر٘خء ػ٠ِ 

ٔش طٔخػالص أٝ ًُي كبٗٚ اًح ًخٗض حُؼوخكش ًٔخ ٣َٟ ٤َٓىٝى طظ٤ِٔ روخ٤ٛش حإلٗزخع كبٕ ػ

ط٘خرٜخص ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ طٞؿي ر٤ٖ ًَ حُؼوخكخص ٗظَح ُظ٘خرٚ حُيٝحكغ ٝ حُلخؿخص حإلٗٔخ٤ٗش 

ح٧ٓخ٤ٓش
2
. 

هخ٤ٛش حُظٞحكن: ك٤غ ٗـي ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ إٔ حُؼوخكش ًخٗض ط٤َٔ ا٠ُ حُظٞحكن  -7

ٖٓ  ٓغ حُز٤جش حُــَحك٤ش، ٍؿْ إٔ طؤػ٤َحص حُز٤جش ًخٗض ا٠ُ كي ًز٤َ ٝ ك٢ ٗظَ حٌُؼ٤َ

حُؼِٔخء اكيٟ ٓليىحص حُظطٍٞ حُؼوخك٢، ًٌُي طظٞحكن حُؼوخكش ٖٓ هالٍ ػ٤ِٔخص حإلٓظؼخٍس ٝ 

حُظ٘ظ٤ْ ُِز٤جش حإلؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طل٢٤ رٜخ ا٠ُ ؿخٗذ هيٍطٜخ ػ٠ِ حُظٞحكن ٓغ حُلخؿخص 

حُز٤ُٞٞؿ٤ش ٝ ح٤ٌُُٔٞٞؿ٤ش ٌُِخث٘خص حإلٗٔخ٤ٗش، كخُطلَ طظٌَ٘ ٗو٤ٜظٚ طلض طؤػ٤َ حُظ٘٘جش 
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ػ٤ش ك٢ ر٤جش ػوخك٤ش ٓؼ٤٘ش ٝ ػٖ ٣َ١ن ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ٣َٜ حُظٞحكن حإلؿظٔخػ٢ ا٠ُ حإلؿظٔخ

حُطلَ ٝ ػ٠ِ أػ٠خء حُٔـظٔغ إٔ ٣ظٔخػِٞح ٌُٜح حُٞكخم
1

 . 

هخ٤ٛش ح٣ٌُٞع ٝ حإلٗظ٘خٍ: ٖٓ هٜخثٚ حُؼوخكش اٗظ٘خٍ ػ٘خَٛٛخ ٝ ٓٔخطٜخ  -8

حُؼوخك٢ رؤٗٚ حُؼ٤ِٔش  ىحهَ حُٔـظٔغ حُٞحكي، أٝ ر٤ٖ ػيى ٖٓ حُٔـظٔؼخص، ٝ ٣ؼَف حإلٗظ٘خٍ

حُظ٢ ٣٘ظَ٘ رٞحٓطظٜخ حُؼَٜ٘ حُؼوخك٢ ٖٓ كَى أٝ ٖٓ ؿٔخػش أٝ ٓـظٔغ آهَ، ٝ ٣لَٔ ٣َٞٛ 

حإلٗظ٘خٍ حُؼوخك٢ رؤٗٚ: ػ٤ِٔش ى٣٘خ٤ٌ٤ٓش حُؼوخكش ط٘ظَ٘ ك٤ٜخ حُؼ٘خَٛ أٝ حًَُٔزخص حُؼوخك٤ش ك٢ 

حُطلَ ٝ ػ٠ِ  ٓـظٔغ آهَ طلض طؤػ٤َ حُظ٘٘جش حإلؿظٔخػ٤ش ٣َٜ حُظٞحكن حإلؿظٔخػ٢ ا٠ُ

أػ٠خء حُٔـظٔغ إٔ ٣ظٔخػِٞح ٌُٜح حُٞكخم ٝ طليع حُوطٍٞس ك٢ كخُش حُؼٌْ، كٌَ ٓـظٔغ ُٚ 

ٗٔطٚ حُظخ٣ٍو٢ حُٔ٘لَى ٝ ٓـٔٞػش حُٔٞحهق ٝ ٢ٔٗ ح٧ىٝحٍ حُؼوخك٤ش، ٝ رٌٜح كبٕ 

حُٔـظٔؼخص طوظِق ط٘٘جظٜخ ٧كَحىٛخ كٔذ ػوخكخطٜخ ٝ ٌٛح ٣لَٔ ح٢ُٔ٘ ح١ٌُ ططِن ػ٤ِٚ 

٤ٜش ح٧ٓخ٤ٓش ُٔـظٔغ ٓخًٗٔٞؽ حُ٘و
2
. 

هخ٤ٛش حُظٌخَٓ: حُؼ٘خَٛ حُؼوخك٤ش طئُق ًال ٓظٔخٌٓخ ٓظٌخٓال، ٝ ٛ٘خ ٣زَُ  -9

حُٞظ٤ل٤ٕٞ ك٢ ح٧ٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ، اً ٣٘ظَ ٛئالء ا٠ُ حُؼوخكش ًٜٞٗخ أٗٔخهخ ٓظٌخِٓش ٝ ٓظـخٗٔش 

ٝ ؿ٤َ إٔ ٌٛح حَُأ١ هي أٗظوي ٖٓ ١َف ػِٔخء أٗؼَٝرُٞٞؿ٤ٕٞ ٓؼخ٣َٖٛ أٓؼخٍ ًَٝرَ 

طـ٤َحص طْٔ  ًالًٜٕٞ اً إٔ حُؼوخكش ط٤َٔ ا٠ُ إٔ طٌَ٘ ًال ٓظٌخٓال، ٝ ٌُٖ ٛ٘خى ىحثٔخ

ٓوظِق ٗٞحك٢ حُؼوخكش
3
 .  

هخ٤ٛش حُؼزخص ٝ حُظـ٤َ: حُٜلظخٕ ٓظالُٓظخٕ، ٝ ًُي ٧ٕ حُظـ٤َ ال ٣ٌٖٔ إٔ  -10

٣وخّ اال ك٢ ٓوخرَ طِي حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طظـ٤َ رَٔػش أًزَ، ٝ حُٔالكع إٔ حُٔزخىة 

ٜ٘خػ٤ش حُـَر٤ش أًؼَ َٓٝٗش، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ طظٞحكن ٓغ حُظـ٤َ ح٣َُٔغ ىٕٝ إٔ طٜخد حُ

رخُظل٤َِ، ٝ رخإلٟخكش ا٠ُ ٌٛح كبٕ اكيٟ حُؼوخكخص هي طٌٕٞ أًؼَ طوزال ُِظـ٤َ ك٢ رؼٞ 
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حُٔـخالص ػٖ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔـخالص، كل٢ حُؼوخكش حُـَر٤ش ػٔٞٓخ طظـ٤َ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ رٌَ٘ 

 ُٞؿ٤خ طظَ ػخرظش  ٝ ٛ٘خى طؤ٤ًي ُظل٣َٞ حُؼوخكش ػ٘ي حُؼِٔخء.أَٓع ٖٓ حُو٤ْ ٝ ح٣٧ي٣ٞ

حُؼوخكش كٞم ػ٣ٞ٠ش: إ آظَٔحٍ حُؼوخكش ُؼيس أؿ٤خٍ ٣ئًي إٔ ٠ٜٓٔٞٗخ ٛٞ  -11

ٗخطؾ حُٔـظٔغ حإلٗظخؿ٢ حُز٤ُٞٞؿ٢ ُٚ، كيحك٤ي ر٤ي٢ٗ ٝ ؿ٤َٙ ٖٓ ػِٔخء ح٧ٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ ٣َٕٝ 

ٗٔخٕ ٝ حُؼوخكش طزيٝ كٞم ػ٣ٞ٠ش ٖٓ ك٤غ إٔ حُظطٍٞ حُؼوخك٢ َٓطز٢ رخُز٘خء حُؼ١ٞ٠ ُإل

ًٜٞٗخ " ًخٓ٘ش ٖٓ حُ٘ؼٍٞ ح٤ٌُُٔٞٞؿ٢ ُإلٗٔخٕ" كخإلٗٔخٕ ُٚ هيٍس ال كي ُٜخ ٖٓ 

حإلهظَحع، ٝ آظويحٓٚ َُُِٓٞ ٣ٔٔق ُٚ ربرظٌخٍ ٝ اًظٔخد أٌٗخٍ ؿي٣يس ك٤خط٤ش ىٕٝ إٔ 

 ٣ليع طل٣َٞ ك٢ ر٘خثٚ حُؼ١ٞ٠.

: ٝ طظٔؼَ حُوخ٤ٛش حإلؿظٔخػ٤ش ك٢ إٔ ػ٘خَٛٛخ طٌٕٞ حُوخ٤ٛش حإلؿظٔخػ٤ش -12

ػخٓش ٝ ٓ٘ظًَش ر٤ٖ حٌُخث٘خص حإلٗٔخ٤ٗش حُظ٢ طؼ٤ٖ ىحهَ طـٔؼخص ٓ٘ظٔش أٝ ؿٔخػخص ٝ إٔ 

طوزِٜخ أٝ حإلٓظؼخٍ ٝ حُظطخرن ُٜخ ٣ٌٕٞ ٓيػٔخ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ ر٠ـ١ٞ اؿظٔخػ٤ش ٝ 

ظلخػَ حإلٗٔخ٢ٗ ٝ حإلؿظٔخػ٢ػٖ حٌُُُي ك٢ٜ طٔؼَ ك٢ ٓـٔٞػٜخ ػخىحص ؿٔؼ٤ش ط٘زؼن 
1
.  

 رو٤ش ٖٓ ًٟٔٞٞع حُؼوخكش ط٤ِٔ حُظ٢ ُِؼوخكش ح٧ٓخ٤ٓش حُوٜخثٚ رؼٞ إً ٌٛٙ

 ٓؼَكش ك٢ ٜٓٔش ٢ٛ ٓخ رويٍ حُوٜخثٚ ٌٝٛٙ ح٧هَٟ حالؿظٔخػ٤ش حُٟٔٞٞػخص

 كِٜٚ ًٖ ٣ْ ٝال ُِيٍحٓش ٛؼزخ ٟٓٞٞػخ رخػظزخٍٛخ حُؼوخكش ا٠ُ ٗظَس طؼط٢ ٓخ رويٍ حُؼوخكش

 ٝحالٗظ٘خٍ ٝح٣ٌُٞع ٝحُظ٘خري كخُظؼو٤ي ُإلٗٔخٕ، حالؿظٔخػ٤ش حُل٤خس ٓٞح٤ٟغ رو٤ش ػٖ

 ٗـي ٌُح حُٟٔٞٞع ٌٛح ط٘خٍٝ طٜؼذ ػٞحَٓ ًِٜخ ٝحُظـ٤َ ٝحالٓظوال٤ُش حُ٘ٔز٢ ٝحُظٌخَٓ

 ًز٤َس (حُؼوخكش) حُٟٔٞٞع ٌٛح ىٍحٓش ك٢ ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼِٔخء ٗظَح ٝؿٜخص حهظالكخص

 ك٢ ٝٓظؼخٍٟش ٓظؼيىس أ٠٣خ حُٟٔٞٞع ٌٛٙ ط٘خُٝض حُظ٢ ٝحُ٘ظ٣َخص ٝٓظ٘زؼش

 كوٚ اػطخثٚ ٝ حُٟٔٞٞع ٌٛح رٌٔخٕ حُُٜٔٞش ٖٓ ٤ُْ ٌُٜٝح ٓظ٘خه٠ش ٍٝرٔخ ح٧ك٤خٕ رؼٞ

                                                           
1
 .71د ت ن، ص  -دار المعرفة الجامعٌة :، القاهرة الثقافات الفرعية :محمد عباس إبراهٌم  



ة.......الثقافالفصل الثالث............................................................  

 174  

 

 ؿلَ هي ٗلٔٚ ٣ـي حُـٞحٗذ ًَ طـط٤ش حُزخكغ كخٍٝ كٜٔٔخ ٝحُظل٤َِ حُيٍحٓش ٖٓ

 حُٟٔٞٞع ٝ ٝٓظٞحِٛش ٓٔظَٔس كخُيٍحٓخص رؼي ُٚ طظَٜ ُْ ؿٞحٗذ ػٖ أٝ رؼ٠ٜخ ػٖ

 .حُٟٔٞٞع ٌٛح ك٢ حُيٍحٓخص طظٞهق إٔ ٣ـذ ال ٌُٜح ك٤٘جخ ٤ٗجخ ٣ٌ٘٘ق

 ٔ دٌُايٍتٓا إَٔع انثقافتسادسا: 

 : إَٔاع انثقافت01

حُوخٛش  ٣Cultureلَم حُؼِٔخء ح٤ُّٞ ر٤ٖ ػالع أٗٞحع ٖٓ حُؼوخكش حُؼوخكش ٗلٜٔخ 

ر٘ؼذ، ػْ ٓخ ٣ظلَع ٜٓ٘خ ٖٓ ػوخكخص ٓل٤ِش، ٍرٔخ ًخٗض ٢ٛ ح٧ٓخ٤ٓش ح١ٌُ طوّٞ ػ٤ِٚ ك٤خس 

ػْ حُؼوخكش  sub. Culture     حُ٘ؼذ ٗلٜٔخ،ٝ ٌٛح ٛٞ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخُؼوخكش حُلَػ٤ش أٝ حُظلظ٤ش 

حُظ٢ طظٌٕٞ ح٥ٕ رل٠َ اُى٣خى ٝٓخثَ حإلطٜخٍ  Universal Cultureحُؼخ٤ُٔش أٝ حُؼخٓش 

ٖٓ ٛلق ٝ ٓـالص ٝ اًحػخص ٝ َٓحًِ طِلِس رخإلٟخكش   ٤Mass Mediaٖ حُـٔخ٤َٛ ر

ا٠ُ حُزَم ٝ حُظِلٕٞ ٝ حُظٌِْ ٝ ٓخ ٣ٔظـي رؼي ًُي، ٝ ًَ ٗٞع ٖٓ ٌٛٙ حُؼوخكخص ٗخرغ ٖٓ 

أَٛ كخُؼوخكش حُوخٛش ر٘ؼذ ٗخٗجش ػٖ ر٤جش ٝ ظَٝكٚ حُظخ٣ٍو٤ش ٝ حُؼوخكش حُلَػ٤ش
(2)

أٝ  

 Subحُظلظ٤ش ٗخٗجش ٖٓ كَٝع ٌٛح حُ٘ؼذ ٝ حُز٤جخص حُٔل٤ِش حُٔوظِلش حُظ٢ طؼ٤ٖ ك٤ٜخ 

Nationality  حُؼوخكش حُؼخ٤ُٔش ٗخٗجش ػٖ ٓٞؿش حُؼخ٤ُٔش ٝUnivarsality  أٝ حُل٠خٍس

 حُؼخ٤ُٔش حُٔٞكيس حُظ٢ ٗظـٚ ٗلٞٛخ ح٤ُّٞ.

حُظلظ٤ش ٝ حُؼوخكش حُؼخ٤ُٔش  ٝ ػوخكش ح٧ٓش حُؼخٓش طظـٚ ا٠ُ حرظالع حُؼوخكخص حُلَػ٤ش أٝ

طظـٚ ا٠ُ حُو٠خء ػ٠ِ حُؼوخكخص حُٔل٤ِش، ٝ ػ٘يٓخ ٣ٌظَٔ ط٣ٌٖٞ طِي حُؼوخكش حُؼخ٤ُٔش طٜزق 

ك٠خٍس ٝ طـٔي ك٢ هٞحُذ ٓؼ٤٘ش ٝ ٣زيأ طيٍٛٞٛخ.

 دٌُايٍت انثقافت::  02

 حُزخكؼ٤ٖ ػوٍٞ ك٢ اال أؿِحثٜخ ر٤ٖ حُلَٜ ٣ٌٖٔ ال ًَٓذ ٓظٌخَٓ ًَ حُؼوخكش طؼظزَ

 حُؼوخكش حػظزخٍ ٣ٌٖٔ ٝال أؿِحءٙ ًَ طَ٘ٔ رل٤غ رط٣َوش ٣ؼَٔ حٌَُ ٌٝٛح ٝحُيح٤ٍٖٓ

 ٝحُظزخىٍ ٝحُظـ٤٤َ ُلًَش ح ٖٓ ىحثٔش كخُش حُلو٤وش ك٢ ٛٞ رَ أٓظخط٢ٌ٤ أٝ ؿخٓي ًَٓذ

                                                           
(2)
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 إٔ طٔظط٤غ ال ٍرٔخ حُٔخء ٖٓ ًَٜ٘ ٝحُؼوخك٤ش حُي٣٘خ٤ٓش حُؼ٤ِٔخص ٖٓ ًُي ا٠ُ ٝٓخ ٝحَُٜحع

 .حُٞحكي ح٤ُّٞ ك٢ َٓط٤ٖ ك٤ٚ طٔظلْ

 :انثقافً انتكايمأ:-

 حُؼ٘خَٛ إٔ ْٜٓ٘ حُٞظ٤ل٤٤ٖ ٝ هخٛش حُؼوخكش ريٍحٓش حُٜٔظ٤ٖٔ ٖٓ حٌُؼ٤َ ٣ؼظوي

 ك٢ ٝحالطٔخم حُيحه٢ِ رخالٗٔـخّ طظٔظغ ٝأٜٗخ ر٤ٜ٘خ ك٤ٔخ حُظٌخَٓ طلو٤ن ٗلٞ طظـٚ حُؼوخك٤ش

 حالؿظٔخػ٤ش، ٝظ٤لظٜخ طئى١ إٔ أٝ طٔظَٔ إٔ حُؼوخكش حٓظطخػض ُٔخ ،ٝاال حُٞظ٤ل٤ش ػالهخطٜخ

 ٓ٘ٔـٔش ًِٜخ حُؼوخك٤ش حُؼ٘خَٛ ًخٗض ُٞ ٧ٗٚ ك٤ٚ حُٔزخُـش ٣ٌٖٔ ال حالػظوخى ٌٛح إٔ اال

 حٓظؼ٘خء، ريٕٝ ػوخكخص حٍ ًَ ك٢ طليع ػوخك٤ش طـ٤َحص ٜٗيٗخ ُٔخ ٝٓظٌخِٓش ٝ ٓظؼخٟيس

 ؿ٤َ أ١ ظَك٢ ٍٝرٔخ ٗٔز٢ ٛ٘خ كخُظٌخَٓ حُظلٞالص ٌٛٙ ر٢ء أٝ َٓػش ػٖ حُ٘ظَ رـٞ

 .ٓٔظَٔ

 ٢ٗء ٌٝٛح ٝطظٌخَٓ ط٘ظظْ، إٔ ا٠ُ ىحثٔخ ط٤َٔ حُؼوخكش إٔ ػ٠ِ ٣ـٔؼٕٞ حُزخكؼ٤ٖ إ

حُٔؼظويحص  ٗـي حُظٌخَٓ ٌٛح ٓوٞٓخص ٖٓ ُٝؼَ حالؿظٔخػ٤ش حُ٘ظْ ًَ ػ٠ِ ٗالكظٚ ١ز٤ؼ٢

 حُؼ٘خَٛ ر٤ٖ حُٔظزخىٍ حُظٞحكن ٣ؼ٢٘ حُظٌخَٓ ٧ٕ ٝحُو٤ْ حُٔـظٔغ ٧كَحى حُٔ٘ظًَش ٝح٧ٛيحف

 .ٝحالطٜخٍ ٝح٧كٌخٍ حُٔؼظويحص ٝٝكيس ٝحالٟطَحد، حَُٜحع ٝؿٞى ٝػيّ حُؼوخك٤ش

 كل٢ حُظٌخَٓ طخٓش ػوخكش ٗـي إٔ ٣ٌٖٔ ٝال حُٔ٘خٍ ٛؼذ ٣ٜزق حُظخّ حُظٌخَٓ إٔ اال

 حُظ٢ حُٔـظٔؼخص ك٢ ٌُٖ ٝحُو٤ْ حُٔؼظويحص ػ٠ِ ػخّ حطلخم ٛ٘خى ٣ٌٕٞ حُز٤ٔطش حُٔـظٔؼخص

 حُٔؼظويحص ٌٛٙ ٖٓ ه٤َِ ػيى كٍٞ اال حطلخم ٛ٘خى ٣ٌٕٞ ال حُلَػ٤ش حُؼوخكخص ك٤ٚ طظؼيى

 أىحء ٖٓ حُٔـظٔغ ٤ُظٌٖٔ ١ٍَٟٝ حُظٌخَٓ ٖٓ ٓؼ٤٘خ هيٍح إٔ حُزخكؼٕٞ ٣ٝئًي ٝحُو٤ْ،

 كٍٞ ػخّ حطلخم ٛ٘خى ًخٕ اًح كؼخ٤ُش أًؼَ طٜزق حُِٔٞى أٗٔخ١ ٧ٕ رُٜٔٞش ٝظخثلٚ

 ٝحإلكٔخّ رخ٧ٖٓ ح٧كَحى ٗؼٍٞ ا٠ُ طئى١ حُظٌخَٓ ػخ٤ُش حُؼوخك٤ش ٝح٧ٗٔخ١ ح٧ٛيحف،

 ٛ٘خى ًخٕ اًح حالطٔخم ٝػيّ حالٗلَحكخص ٖٓ ػيى ٓٞحؿٜش حُؼوخكش ٝطٔظط٤غ ...، رخَُٟخ

.ُِِٔٞى ح٣ًَُِٔش ٝح٧ٗٔخ١ ح٧ٓخ٤ٓش حُو٤ْ ػ٠ِ حطلخم
1
  

 

                                                           
1
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 :الثقايف الصراعب :

 كٌَس إٔ اال حُؼوخكخص ىحهَ حُظٌخَٓ كٌَس ػ٠ِ ٣ئًيٕٝ حُزخكؼ٤ٖ ٖٓ حٌُؼ٤َ إٔ ٍؿْ

 ر٤ٖ ٣ًٞ٘ٚ كو٤وش ٝحَُٜحع حُؼوخكش، ُيٍحٓش حُ٘ظ١َ حُظَحع ك٢ ؿخثزش طٌٖ ُْ حَُٜحع

 طظٌخَٓ ٓ٘ٔـٔش ٝكيحص ىحثٔخ ٤ُٔض ؛كخُؼوخكش حُؼوخكش أٝك٢ حُطز٤ؼش ك٢ ٓٞحء حُٔظ٘خه٠خص

 حُؼخّ حُ٘ٔن ػٖ حُوَٝؽ حُؼوخك٤ش حُؼ٘خَٛ رؼٞ طلخٍٝ إٔ أك٤خٗخ ٣ليع رَ ر٤ٜ٘خ ك٤ٔخ

 ح٤ِٛ٧ش حُؼوخكش ا٠ُ حُُٞٞؽ هخٍؿ٤ش ػوخك٤ش ػ٘خَٛ ػ٘يٓخ طلخٍٝ حَُٜحع ٣ٝ٘ظؾ ُِؼوخكش،

 ٓٞهؼٜخ ػٖ طيحكغ إٔ ح٤ُٔطَس ٝكذ حُزوخء كذ ؿ٣َِس ريحكغ هي٣ٔش حٍ حُؼ٘خَٛ كظلخٍٝ

 هخٛش حُـِحث١َ حُٔـظٔغ ػ٠ِ حُظٞحَٛ ٌٛٙ ٓالكظش ٣ٌٖٝٔ ُِؼوخكش حُؼخّ ح٤ٌُخٕ ىحهَ

 حُٞحكيس حُـَر٤ش حُؼوخكش ػ٘خَٛ ر٤ٖ طظْ حُظ٢ ٝحَُٜحػخص حإلٓال٤ٓش، حُؼَر٤ش ٝحُٔـظٔؼخص

 .حإلٓال٤ٓش حُؼَر٤ش حُؼوخكش ٝػ٘خَٛ

 ٝحُو٤ْ حُـٔخػ٤ش حُٔؼخ٤٣َ كٍٞ حطلخم ٛ٘خى ٣ٌٕٞ ال ػ٘يٓخ حُؼوخك٢ حَُٜحع ٣ٝظَٜ

٧ٗٞحع  حُظٞهؼخص ٖٓ ٓـٔٞػش ٟٝٝغ حُِٔٞى ُظ٘ظ٤ْ ح٧ٓخ٤ٓش حُٔليىحص رخػظزخٍٛخ

 حُٔـظٔغ ك٢ ٝحُو٤ْ حُٔؼخ٤٣َ ٌٛٙ كٍٞ حالطلخم ٝػيّ ح٧كَحى رٚ ٣وّٞ إٔ حُٔلظَٝ حُِٔٞى

 ؿٔخػش أػ٠خء حُظٔخٗي ػيّ ٣ٝـؼَ ، ٝحُظٔخٗي حُظٌخَٓ ،ٝ حهظلخء حإلؿٔخع ؿ٤خد ا٠ُ ٣ئى١

 ػ٘خَٛ ػ٠ِ حالطلخم ػيّ ٣ٌٕٞ ٛ٘خ ٖٝٓ ٓظؼخٍٟش أٛيحف ا٠ُ ٍُِٞٛٞ ٣ؼِٕٔٞ ٓؼ٤٘ش

 حُٞحكيس حُـٔخػش ىحهَ حُِٔٞى أٗٔخ١ ٖٓ ؿ٤َٛخ أٝ ٝٓؼخ٤٣َ ٝه٤ْ ٝطوخ٤ُي ػخىحص ٖٓ حُؼوخكش

 أٝ ٝحٌُزخٍ حُ٘زخد ؿٔخػخص ٓؼال ر٤ٖ ٗ٘خٛيٙ ٓخ ٌٝٛح حُيحه٢ِ حُؼوخك٢ حَُٜحع ا٠ُ ٓؼزَح

 ػ٠ِ حطلخم ٛ٘خى ٣ٌٕٞ ال هخٍؿ٤خ ػ٘يٓخ حَُٜحع ٣ٌٕٝٞ ٓوظِلش ١زو٤ش حُـٔخػخص ر٤ٖ

ٓوظِلش ػوخكخص ًحص ؿٔخػخص ر٤ٖ حُؼوخك٤ش ح٧ٗٔخ١
1
. 

 :الثقايف االتصالج:

 حُؼ٤ِٔخص ٖٓ ًٌُٝي حُؼوخكش ى٣٘خ٤ٓخص ك٢ حُٜٔٔش حُؼ٤ِٔخص ٖٓ حالطٜخٍ ٣ؼظزَ

 إٔ طٔط٤غ ػوخكش ٗـي إٔ ح٧كٞحٍ ٖٓ كخٍ رؤ١ ٣ٌٖٔ كال حُز٣َ٘ش طخ٣ٍن ك٢ حُؼخرظش

 أٝ حُظـخٍ هٞحكَ ٣َ١ن ػٖ ٣ظْ حُٔخرن ك٢ حالطٜخٍ ًخٕ ٝهي أهَٟ، حُؼوخكخص ط٘ؼٍِ
                                                           

1
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 ح٤ٗ٧خء ٌٛٙ كٌخٗض حُز٣َ٘ش طخ٣ٍن ػَكٜخ حُظ٢ حُـٔخػ٤ش حُٜـَحص ٝ أ ٝحُلظٞكخص حُلَٝد

 طؼيىص حُؼوخك٢ حالطٜخٍ ٝٓخثَ كبٕ حُلخَٟ ػَٜٗخ ك٢ أٓخ حُؼوخكخص ر٤ٖ حالطٜخٍ ه٘خس ٢ٛ

 أٝ حُز٣َٜش أٝ حُٔٔؼ٤ش ٜٓ٘خ ٓٞحء حُٔوظِلش حُٔٞحٛالص ػَٜ حُؼَٜ ٌٛح ٝأٛزق

 ك٢ ٛؼٞرش طـي ال حُؼوخك٤ش ٝح٧ٗٔخ١ حُٔٔخص كؤٛزلض ًُي، ؿ٤َ ا٠ُ حٌُٔظٞرش

حإلػال٤ٓش حُؼٍٞس ٌُٜٙ ٗظَح أهَٟ ا٠ُ ػوخكش ٖٓ حالٗظوخٍ
1
. 

 حًظٔخد ُؼ٤ِٔخص ٗخٓال حالطٜخٍ ػ٤ِٔش ػٖ حُ٘خطؾ حُؼوخك٢ حُظـ٤َ ٣ٌٕٞ ٝرٌٜح

 ٝحًظٔخد -ٕ ٌَٛٓٞك٤ض ٝ ٍىك٤ِي ًُي ا٠ُ أٗخٍ ًٔخ- ٝحالٗظ٘خٍ حُؼوخك٤ش حُوٜخثٚ

 ػوخكخص ُْٜ ح٧كَحى ٖٓ ٓـٔٞػش ٣يهَ ػ٘يٓخ ط٘ظؾ حُظ٢ حُظٞحَٛ ًَٝ حُؼوخك٤ش حُوٜخثٚ

 حُؼوخك٤ش ح٧ٗٔخ١ ك٢ طـ٤َحص ٖٓ ًُي ػٖ ٣ظَطذ ٝٓخ ٓٔظَٔس أٝ ٓزخَٗس ٛالص ك٢ ٓوظِلش

 ٣َ١ن ػٖ ٣ظْ ح١ٌُ حالٗظ٘خٍ ا٠ُ حُ٘ظَ ٣ٌٖٔ ًٔخ ٜٓ٘ٔخ، ُٞحكيس أٝ ُِٔـٔٞػظ٤ٖ ح٤ِٛ٧ش

 حُل٤٘ش حُٞٓخثَ حٗظوخٍ ٣َ٘ٔ ح١ٌُ ١ حُؼوخف حُظـ٤٤َ ٖٓ حُٔظَٜ ًُي رخػظزخٍٙ حالطٜخٍ

 ػٖ ًُي طْ اًح حُ٘ظَ رـٞ آهَ ا٠ُ ٗؼذ ٖٓ حُ٘ظَ ٝٝؿٜخص ٝح٧كٌخٍ ٝحالطـخٛخص

 ىحثٔخ. حالطٜخٍ ًخٕ اًح حُ٘ظَ ٝرـٞ ؿٔخػش أٝ ٝحكي كَى ٣َ١ن
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 :انفظم تخالط

ٕ حُؼوخكش ًؼ٤ِٔش طخ٣ٍو٤ش ٓٔظَٔس، ٢ٛ ػ٤ِٔش ٝ ك٢ هالٛش ٌٛح حُلَٜ ٗٔظ٘ظؾ أ

اٗظخؽ ٝكيس حُـٔخػش ٝ آظَٔحٍٛخ ك٢ حُٞػ٢ أٝ ك٢ ٓٔظٟٞ آهَ ؿ٤َ حُٔٔظٟٞ حإلهظٜخى١ 

ٝ ح٤ُٔخ٢ٓ، ك٢ٜ ح٤ُٔخٓش ٝ حإلهظٜخى ٓؼ٤ٌٖٓٞ ك٢ حُٞػ٢، أ١ ٓ٘ظٍٞ ا٤ُٜٔخ ك٢ ا١خٍ 

ٝ ُِِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش أٝ طخ٣ٍو٢ أَٗٔ ٝ أػٔن ٖٓ ا١خٍ حإلٗظخؽ ح٢ٓٞ٤ُ ُِلخؿ٤خص حُٔخى٣ش أ

 حُظ٣َ٘ؼ٤ش.

ٝ ٣ظطٍٞ حُ٘ٔن حُؼوخك٢ رويٍ ٓخ طظطٍٞ ػالهخص حُـٔخػش حُيحه٤ِش ٝٝكيطٜخ ٝ 

طٞحِٜٛخ، أ١ رويٍ ٓخ ٣ظ٤ق طٞحُٕ حُٜٔخُق حإلؿظٔخػ٤ش حُٔظؼخٍٟش آظوَحٍح ٗٔز٤خ ٣ٔٔق 

 ٝ رظ٣ٌٜزٜخ، ٝ ٣٘ؼٌْ ٌٛح ك٢ ططٍٞ ٝ اٗطالمم حإلٍٟخء حُؼخّ ُِلخؿخص رظل٤ٖٔ ١َ

ٝ ١َم اٗزخػٜخ ٝ ك٢ ح٧كخ٤ْٓ  ك٢ حُظ٘ٞع حُٔظِح٣ي ُِلخؿخصحإلٗظخؽ حُٔخى١ ٝ ح٧ىر٢ ٝ 

 ٝ ٗٔخًؽ حُظل٤ٌَ ٝ حَُإٟ ٝ حُظٍٜٞحص حُؼخٓش.

ٝ ٣ٌٕٞ حُ٘ٔن حُؼوخك٢، كٔذ حُو٤ْ ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ ٣ؼٜٔٔخ ك٢ كو٤وش ٓؼ٤٘ش ٝ ُيٟ 

ِٔلخص أٝ أٛ٘خف أىر٤ش ؿٔخػش ٓليىس، أٗٔخ١ ػوخك٤ش طؼٌْ ػو٤ِخص ٓخثيس ٝ طـٔيٛخ ك٢ ك

أٝ أٓخ٤١َ أٝ كٕ٘ٞ، ٝ ٌٛٙ ح٧ٗٔخ١ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘ظوَ ٖٓ ػوخكش ا٠ُ أهَٟ ك٢ ٗلْ حُلوزش أٝ 

حإلؿظٔخػ٢ ح١ٌُ  -ك٢ كوزش أهَٟ ٝ ط٘لٖ رو٤ْ ٝ ىالالص ؿي٣يس، ٝ ًُي طزؼخ ُِ٘ظخّ حُؼوخك٢

 طيهَ ك٤ٚ.

ٓؼ٤٘ش ٝ  ك٢ كوزشحإلؿظٔخػ٢ حُ٘ٔن حُؼوخك٢ ًٔخ ٛٞ هخثْ  -ٝ ٗوٜي رخُ٘ظخّ حُؼوخك٢

ٝ ٤ٓخ٤ٓش ٓؼ٤٘ش أ٠٣خ طليى ٣َ١وش ػَٔ حُٔ٘ظٞٓخص حُؼوخك٤ش ٟٖٔ ػالهخص اؿظٔخػ٤ش 

حُٔؼَك٤ش ٝ حُٔؼ٤خ٣ٍش ٝ ح٣َُِٓش ٝ ػالهخطٜخ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٝ حُو٤ْ ح٧ٓخ٤ٓش حُٔخثيس ك٢ ًَ ٜٓ٘خ 

خػ٢، رٔخ طويّ ح٤ُٔطَس حإلؿظٔخػ٤ش حُوخثٔش ٝ ٛٞ ٓخ طـٔيٙ ٝ طٜيف ا٤ُٚ ك٢ ًَ ٗظخّ اؿظٔ

 ح٤ُٔخٓش حُؼوخك٤ش.

كخُ٘ظخّ حُؼوخك٢ ٣َطز٢ إً ر٘ظخّ اؿظٔخػ٢ ٤ٓخ٢ٓ ٓليى، ٝ ٣ٔظـ٤ذ ُٔطخُذ 

آظوَحٍ، ٝ طزيٍ ٌٛح حُ٘ظخّ، ًَٝ ٗظخّ ػوخك٢ الري إٔ ٣ؼ٤ي حُ٘ظَ ك٢ ٓزَ ٗوَ حُٔؼَكش ٝ 

طل٤ِٜٜخ، ٝ ٤ٓخى٣ٖ اٗظ٘خٍٛخ ٝ ط٣ُٞؼ٤ٜخ ك٤ئًي ػ٠ِ ٤ٓخى٣ٖ حُزلغ أٝ كٖ ٝ ٣َٜٔ أهَٟ، 
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٣٘ـغ ػ٠ِ ٗٞع ٖٓ حُ٘٘خ١ ح٢ٌُ٘ٛ ٝ ٣لي ٖٓ ٗ٘خ١ آهَ أٝ ٣ٔ٘ؼٚ، ًَٝ ًُي َٓطز٢ ٝ 

رظـ٤َ حُٞظخثق حُظ٢ ٣ؼط٤ٜخ ًَ ٗظخّ اؿظٔخػ٢، ٤ٓخ٢ٓ ُِؼوخكش أٝ ُزؼٞ ٓ٘ظٞٓخطٜخ روٜي 

 .طلو٤ن أٛيحكٚ حٌُزَٟ حإلؿظٔخػ٤ش
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 ط٤ٜٔي :

طظـٚ ح٧ٗظخٍ ك٢ ًَ ػَٜ ٖٓ حُؼٍٜٞ ٗلٞ ه٤٠ش أٝ ٓٔؤُش طؼي رلن حُٔٔش 

حُظ٢  ح٫ؿظَحدحُؼَٜ ػٖ ؿ٤َٙ ، ٝك٢ ػَٜٗخ ٌٛح أٛزلض ه٤٠ش  ًُيح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ ط٤ِٔ 

طؼزَ ػٖ أُش ح٩ٗٔخٕ حُٔؼخَٛ ٖٓ أْٛ ٝأًزَ حُو٠خ٣خ حُظ٢ ٣وق أٓخٜٓخ ح٩ٗٔخٕ كخثَح ػخؿِح 

ك٢ ظَ حُظل٫ٞص ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُؼوخك٤ش حُظ٢ ِٝٛض ا٠ُ هطخػخص 

 ًز٤َس ٖٓ حُطزوخص ٝحُلجخص ٝحُـٔخػخص ك٢ حُٔـظٔغ .

ش ػخٓش طلَٔ ك٢ ٤١خطٜخ حُـخٗذ ٖٓ ٛ٘خ ػيص ظخَٛس ح٫ؿظَحد ظخَٛس اٗٔخ٤ٗ

ح٣٫ـخر٢ ٝحُـخٗذ حُِٔز٢، ٗخثؼش ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔـظٔؼخص رـٞ حُ٘ظَ ػٖ حُ٘ظْ 

 ٝح٣٫ـيُٝٞؿ٤خص ٝحُٔٔـظٟٞ ح٫هظٜـخى١ ٝحُظوـيّ حُٔـخى١ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٢.

ٝهي ٣ؼ٤ٖ ح٩ٗٔخٕ ح٫ؿظَحد ٣ٌٝخريٙ رٜـلظٚ ؿـِء ٓـٖ ك٤خطٚ، ٌٝٓٞٗخً ٖٓ ٌٓٞٗخطٚ  

ؿظٔخػ٤ش، ٝحُٞؿٞى٣ش ىٕٝ إٔ ٣ؼ٢ أٗـٚ ٣ؼـ٤ٖ كخُـش ٓـٖ ح٫ؿظَحد ٝأٗٚ ٓ٘لَٜ حُ٘ل٤ٔش، ٝح٫

 ػٖ ًحطٚ أٝ ػٖ ٓـظٔؼٚ.

إٔ ظخَٛس ح٩كٔخّ رخ٫ؿظَحد ٤ُٔض ٤ُٝيس ٌٛح حُؼَٜ رَ ٛـ٢  ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٝ 

 هـيّ حُٞؿـٞى ح٫ٗٔخ٢ٗ. هي٣ٔـش

حُٔظؼِن رظل٤َِ حُز٘خء ع ح٫ؿظٔخػ٢ َحح٫ حٗٚ هي ٗخع حٓظويحّ ٓلّٜٞ ح٫ؿظَحد ك٢ حُظ

ُي ُِٞهٞف ػ٠ِ ١ز٤ؼش ٝكيٝى حؿظَحد ح٩ٗٔخٕ ػٖ ً ح٫ؿظٔخػ٢ ُِٔـظٔؼخص حُٔؼخَٛس ، ٝ

 حُٔـظٔغ ٝحُظ٘ظ٤ٔخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحؿظَحرٚ ػٖ ٗلٔٚ .

حُطَف حُ٘ظ١َ ٝٓ٘لخٍٝ ك٢ ٌٛح حُلَٜ ٟز٢ ٝ طلي٣ي ٓلّٜٞ ح٫ؿظَحد ُ٘ؼَؽ ح٠ُ 

ى٣٘خ٤ٓش ػ٤ِٔش  حُظل٤َِ حُز٘خث٢ ُظخَٛس ح٫ؿظَحد ػْ  ٫ؿظَحد ُ٘ظؼَف رؼيٛخ ػ٠ِح ُٔلّٜٞ 

 ح٫ؿظَحد ٫ٞٛٝ ح٠ُ طلي٣ي حٗٞحع ح٫ؿظَحد ٝ حٌٗخُٚ.
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 أوال :ححذيذ يفهىو االغخزاب:

 : االغخزاب نغت: 1

: حٓظويٓض ًِٔش حؿظَحد ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٟٖٔ  :االغخزاب في انهغت انؼزبيت 1/1

٘ؼَ ٝح٧ىد ٫ٞٛٝ ُِظٜٞف، إ ًِٔش ح٫ؿظَحد أٝ ٤ٓخهخص ػي٣يس ٝ ٓظ٘ٞػش ريءح ٖٓ حُ

حُـَرش طؼ٢٘ ًٔخ طوٍٞ ٓؼخؿْ حُِـش حُؼَر٤ش "حُِ٘ٝف ػٖ ح١ُٖٞ" 
1

. أٝ "حُزؼي ٝحُٟ٘ٞ"
2
. 

ًٔخ ؿخءص ك٢ ٓوظخٍ حُٜلخف ٤ُِ٘ن ح٫ٓخّ *ٓلٔي رٖ حر٢ رٌَ ػزي حُوخىٍ حَُح١ُ* 

رٔؼ٠٘ كٜٞ ؿ٣َذ ٝ ؿَد ٝ طـَد ٝ حؿظَد  حُـَرش ح٫ؿظَحد طوٍٞ: –ٓخ ٣ؤط٢ ؽ ٍ د 

 حُـٔغ حُـَرخء . ٝ حُـَرخء ح٠٣خ ح٫رخػي .

ٝ حؿظَد ك٬ٕ حًح طِٝؽ ح٠ُ ؿ٤َ حهخٍرٚ ، ٝ حُظـ٣َذ حُ٘ل٢ ػٖ حُزِي ٝ أؿَد ؿخء 

ر٢٘ء ؿ٣َذ أٝ ٛخٍ ؿ٣َزخ
3
 . 

ٝح٫ؿظَحد ٝ حُـَرش حُِ٘ٝف ػٖ ح١ُٖٞ ، ٣وخٍ : ؿَرض حُْ٘ٔ طـَد ؿَٝرخ : رؼيص 

ٝ ؿَد حُ٘وٚ رخ٠ُْ ؿَحرش أ١ رؼي ػٖ ١ٝ٘ٚ ، كٜٞ ؿ٣َذ ٝ ؿٔؼٚ ٝ طٞحٍص ك٢ ٓـ٤زٜخ 

 ؿَرخء.

ٝ طٞك٢ ًِٔش حُـَٝد ٝ ح٫ؿظَحد رخ٠ُؼق ٝ حُظ٢ٗ٬ ك٢ٜ ػٌْ حُ٘ٔٞ ح١ٌُ ٓ٘ٚ 

حُ٘ٔخء ٝ ح٫ٗظٔخء ، ك٤وخٍ ؿَرض ْٗٔ حُؼَٔ اًح ًخٗض حَُٔكِش ٢ٛ ح٤ُ٘وٞهش ،ًٔخ ٬ٗكع 

٢ُ ح٠ُؼق :٧ٕ حُـ٣َذ ٟؼ٤ق ٫ ٓ٘ي ُٚ ٖٓ حٍطزخ١ ح٫ؿظَحد ح٠٣خ رلويحٕ حُٔ٘ي ٝ رخُظخ

 هَحرش ٣٘ظ٢ٔ ح٤ُٜخ أٝ ِٓـؤ ٣لظ٢ٔ رٚ .

ٝ حُـ٣َذ أ٠٣خ ًِٔش ططِن ػ٠ِ ٛئ٫ء ح٣ٌُٖ ٣وَؿٕٞ ك٢ ًِْٜٓٞ ٝ طل٤ٌَْٛ ػٔخ 

ٛٞ ٓؤُٞف ٝ ٗخثغ ،ٝ ٣ٌٖٔ إٔ طٔظويّ أك٤خٗخ ػ٠ِ ٓز٤َ ح٫ٓظٜـخٕ ٓؼِٔخ ٗوٍٞ ػٖ ح٫ٗٔخٕ 

                                                           
ص  .1191،لبنان ،المنظمة العربية للتربية و الفنون ،توزيع الروس،  المعجم العربي االساسي:  طعمة نديم مرعشلي 1

425. 
 . 10.ص  2003، بيروت :  02ط، القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب :الفيروزآبادي  2

 
 .112،ص 2881،دائرة المعاجم ،لبنان ،مكتبة لبنان، مختار الصحاحمحمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي :   3



............................................................االغرتاب....الفصل الرابع  

183 
 

ٝ ح٫ؿظٔخػ٢ حٗٚ ؿ٣َذ ح١٫ٞحٍ، ُِظؼز٤َ ػٖ ًٌٗٝٙ ٝ ح١ٌُ ٣٘لَف ك٢ ًِٓٞٚ حُ٘ل٢ٔ 

.َٟٚٓ 

٣ظ٠ق ٓٔخ ٓزن إٔ ٓلّٜٞ ح٫ؿظَحد ًلٌَس أٝ ًٌِٔش ،هي ٍٝىص ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٌٓ٘ 

حُويّ ٝ هي حٓظويٓض ك٢ ػيس ٓؼخٕ ، ٝ طَىىص حٌُِٔش ًؼ٤َح ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ، ٝٛٞ ٓخ ٣ئًي 

 خُْٜ رخُل٠خٍس حُـَر٤ش.إٔ حُؼَد هي طيحُٝٞح ٓؼ٠٘ ح٫ؿظَحد هزَ حطٜ

 :االغخزاب في انهغت انالحيُيت : 1/2

ك٢ حُِـش ح٫ٗـ٣ِ٤ِش  ٣aliénationوخرَ ٜٓطِق ح٫ؿظَحد ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٜٓطِق

ك٢ حُِـش ح٫ُٔخ٤ٗش  Entfrendungك٢ حُِـش حُل٤َٔٗش ٝ ٜٓطِق  Aliénationsٝ ٜٓطِق 

1
. 

ٝ ك٢ ػِْ ط٣َٜق حُِـش ٝ ٓ٘ظوخص ح٫ْٓ كخٕ ٜٓطِق ح٫ؿظَحد ك٢ حِٛٚ 

ٝهي ٍٝىص ٌٛٙ ح٫ه٤َس ك٢ ًؼ٤َ  Alienatioح٫ٗـ١ِ٤ِ ٝ حُل٢َٔٗ حٗظن ٖٓ حٌُِٔش ح٬ُط٤٘٤ش 

ٖٓ ًظخرخص حُٔل٣ٌَٖ ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠ ،ٝ أٝحثَ حُؼَٜ حُلي٣غ ،ٝ حٓظويٓض حٌُِٔش 

ُِـظ٤ٖ ح٫ٗـ٣ِ٤ِش ٝ حُل٤َٔٗش رؼيس ٓؼخٕ ٣ٌٖٔ حىٍحؿٜخ ك٢ ح Alienationح٬ُط٤٘٤ش حُوي٣ٔش 

 ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ :

ٟٖٔ  Aliénationحُٔؼ٠٘ حُوخ٢ٗٞٗ : ٤٘٣َ حُٔؼ٠٘ حُوخ٢ٗٞٗ ح٠ُ حٓظويحّ ٜٓطِق 

ٝ ٛٞ ٤٘٣َ ح٠ُ حٗظوخٍ ٤ٌِٓش ٢ٗء ٓخ ٖٓ ٗوٚ ٫هَ ٝ ه٬ٍ  ٤ٓAlienareخه٤ٖ :ح٫ٍٝ 

ػٖ ٓخٌُٚ ح٫ٍٝ ٝ ٣يهَ ك٢ ك٤خُ حُٔخُي حُـي٣ي ٝ ػ٤ِٔش ح٫ٗظوخٍ طِي ٤ٜ٣َ ح٢ُ٘ء ٓـظَرخ 

٤َ٘ٗ ٛ٘خ ح٠ُ ػَٜ٘ ح٫ٍحىس ًؼَٜ٘ حٓخ٢ٓ ك٢ ػ٤ِٔش حُ٘وَ ٌٛٙ ٌُٖ ٌٛح حُؼَٜ٘ ٤ُْ 

حُؼَٜ٘ حُٞك٤ي ك٢ ط٣ٌٖٞ ٓخ ُٜٔطِق ح٫ؿظَحد ٖٓ ٓؼ٠٘ ،كؼٔش ػَٜ٘ ٫ ٣وَ أ٤ٔٛش ٝٛٞ 

 .Traditionحُٜٔطِق ح٬ُط٢٘٤  ح٫ٓظ٬٤ء ٟٝٝغ ح٤ُي ٝ ح٫ُظِحّ ٖٓ هزَ ح٫هَ ٝ ٌٛح ٣وخرِٚ

                                                           
،مصر: المؤتمر الدولي السابع لمركز العالقة بين االغتراب و االبداع ) التفاؤل و التشاؤم(عبد اللطيف محمد خليفة :   1

 .12،ص  1222االرشاد النفسي ، جامعة عين شمس،
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ٝ ٣ؤط٢ ح٤ُٔخم حُؼخ٢ٗ رٔؼ٠٘ هخر٤ِش ح٤ٗ٫خء رَ ٝ حٌُخث٘خص ُِظ٘خٍُ ٝ حُز٤غ ٝ ح٫ؿظَحد 

حُؼ٬هخص ح٫ٗٔخ٤ٗش ح١  réificationك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ حُوخ٢ٗٞٗ ٣ظ٠ٖٔ ٓخ ٣ٌٖٔ ط٤ٔٔظٚ رخُظ٤٘ئ 

طل٫ٞ ٣ٌٖٔ حٕ طظَٜ ٓؼٚ طلٍٞ حُٔٞؿٞىحص ح٫ٗٔخ٤ٗش حُل٤ش ح٠ُ ح٤ٗخء حٝ ٟٓٞٞػخص ؿخٓيس 

ك٢ ٓٞم حُل٤خس ، ًٔخ ُٞ ًخٗض ر٠خثغ أٝ ِٓؼخ هخرِش ُِز٤غ ٝ حَُ٘حء
1
. 

٣ؼٞى ح٠ُ  Alienatioحُٔؼ٠٘ ح٤ٌُُٔٞٞؿ٢ : ٛ٘خى حٓظويحّ طو٤ِي١ حهَ ٬ُؿظَحد 

حٗـ٣ِ٤ِش حُؼَٜ ح٢٤ُٓٞ رَ ٝ ٣ٔظي رـٌٍٝٙ ح٠ُ ح٬ُط٤٘٤ش حُوي٣ٔش ، ك٤غ ٣ٌٖٔ ٬ُٗٔخٕ حٕ 

ك٢ حُِـش ح٬ُط٤٘٤ش طيٍ ػ٠ِ كخُش كويحٕ حُٞػ٢ ، ٝ حُؼـِ حٝ  Alienatio ٬٣كع إٔ ًِٔش

كويحٕ حُوٟٞ ٝ حُلٞحّ
2
 . 

ك٢  ًظخرٚ حُٔـظٔغ ح١ُٞٔ كخٕ حُٔؼ٠٘  Erich Frommٝ ًٔخ ٬٣كع ح٣َ٣ي كَّٝ 

 حُوي٣ْ ٬ُؿظَحد هي حٓظويّ ُِي٫ُش ػ٠ِ حُ٘وٚ حُٔـٕ٘ٞ ٝ ح١ٌُ طيٍ ػ٤ِٚ حٌُِٔش حُل٤َٔٗش

Aliene ٌُِٔش ح٫ٓزخ٤ٗش ٝ حAlienado  َّٝ٣ًٌَ ك ٝ ،Fromm  ٕحٕ ٣ٌٖٛ ٛٔخ حُٜٔطِلخ

حُوي٣ٔخٕ حٌُِحٕ ٣ي٫ٕ ػ٠ِ حُ٘وٚ ح٤ٌُٔٞرخط٢ أ١ حُ٘وٚ حُٔـظَد طٔخٓخ ػٖ ػوِٚ ، ٫ٝ 

طٔظويّ ح٠ُ ح٫ٕ ُِي٫ُش ػ٠ِ حُطز٤ذ ح١ٌُ ٣ؼخُؾ ح٠َُٟٔ  Alienistطِحٍ حٌُِٔش ح٫ٗـ٣ِ٤ِش 

 حٌُٛخ٤٤ٖٗ .

ٔخػ٢ :حٕ ح٫ٛط٬كخص ح٬ُط٤٘٤ش حُيحُش ػ٠ِ ح٫ؿظَحد ٣ٌٖٔ حٓظويحٜٓخ حُٔؼ٠٘ ح٫ؿظ

رٌَ٘ ػخّ ك٢ ٓـخٍ حُؼ٬هخص ح٫ٗٔخ٤ٗش ر٤ٖ ح٫ٗوخٙ ، ُوي حٓظويٓض ًِٔش حؿظَح د هي٣ٔخ 

 ُِظؼز٤َ ػٖ ح٫كٔخّ حٌُحط٢ رخُـَرش ، أٝ ح٬ٔٗ٫م ٓٞحء ػٖ حٌُحص أٝ ػٖ ح٫ه٣َٖ .

٣يٍ ػ٠ِ ٓؼخ٢ٗ حُظٔزذ ك٢ كظٍٞ ػ٬هش ك٤ٔٔش  ٣ٌٖٔ حٕ Alienareكخُلؼَ ح٬ُط٢٘٤ 

 ٓغ ٗوٚ ٓخ أٝ ك٢ كيٝع حٗلٜخٍ أٝ ؿؼَ ٗوٚ ٓخ ٌَٓٝٛخ .

حٓخ ح٠ُ ٌٛٙ حُلخُش ٖٓ ح٫ٗلٜخٍ أٝ  Alienationح٠٣خ ٣ٌٖٔ إٔ ط٤َ٘ حٌُِٔش ح٬ُط٤٘٤ش 

حُ٘وخم ، أٝ حُظَٝف حُظ٢ ط٘ـْ ػٜ٘خ ،ٓخُحٍ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٛٞ حُٔؼ٠٘ حُ٘خثغ ك٢ ح٫ٓظويحّ 

 كظ٠ ك٢ ٝهظ٘خ حُلخ٢ُ . Alienationحُلي٣غ ٌُِِٔش ح٫ٗـ٣ِ٤ِش 
                                                           

 .13نفس المرجع : ص   1
2
 .32ص،  2884، المؤسسة الجامعية ،بيروت ، االغتراب عند ايريك فروم حسن محمد حسن حماد :  
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حُٔؼ٠٘ حُي٢٘٣ :ٝ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٣ظؼِن رخٗلٜخٍ ح٫ٗٔخٕ ػٖ هللا ، أ١ ٣ظؼِن رخُوط٤جش ٝ 

ٍطٌخد حُٔؼ٤ٜش ح
1
. 

ٝ ٓ٘ظوخطٚ ك٢ حُِـش  Alienationطِي أْٛ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ ط٠ٜٔ٘خ حُٜٔطِق ح٬ُط٢٘٤ 

ٝ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ طَؿٔظٚ  Entfremdungح٫ٗـ٣ِ٤ِش ، أٓخ حًح طليػ٘خ ػٖ حُٜٔطِق ح٫ُٔخ٢ٗ 

ح٠ُ حٌُِٔش حُؼَر٤ش ؿَرش ، كخ٬ُٔكع إٔ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ ؿخء رٜخ ٌٛح حُٜٔطِق ،حٗٔخ طٔخػَ 

 ٔؼخ٢ٗ حُظ٢ ٣يٍ ػ٤ِٜخ حُِلع ح٬ُط٢٘٤ ٓغ ٝؿٞى حهظ٬كخص ١ل٤لش .حُ

حٕ حُٜٔطِق ح٫ُٔخ٢ٗ هي حٓظويّ ٌٓ٘ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠   Grimmكٌٔخ ٣ٟٞق ؿ٣َْ

ٝ  ٣Alienusٔخػَ حُِلع ح٬ُط٢٘٤  ٤ُFremdيٍ ػ٠ِ ٓؼخ٢ٗ حُٔطٞ ٝ حُِٔذ ،كخُِلع ح٫ُٔخ٢ٗ 

حُظؼِن ر٘وٚ حهَ ، ٝ هي حٓظويّ ٌٛح حُِلع  ٝ ٓؼ٘خٙ ح٫ٗظٔخء ، أٝ Alienحُِلع ح٫ٗـ١ِ٤ِ 

ح٫ُٔخ٢ٗ رٌَ٘ ػخّ ٬ُٗخٍس ح٠ُ ًَ ٓخٛٞ حؿ٘ز٢ ٝ ؿ٣َذ.
2
 

حًٕ كوي حٓظويّ حُٜٔطِق ح٫ُٔخ٢ٗ ك٢ حُٔخ٤ٗش حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠ ٓؼِٚ ٓؼَ حُٜٔطِق 

ح٬ُط٢٘٤ ك٢ ٓخ ٣ظَٜ رؼ٤ِٔش طـ٣َذ ح٤ٌُِٔش ، ح٫ إٔ حُظـ٣َذ ٛ٘خ ٤ُْ ٓوٜٞىح رٚ حُ٘وَ 

٢ٗ ٤ٌُِِٔش ح١ٌُ ٣يٍ ػ٤ِٚ حُِلع ح٬ُط٢٘٤ رَ حُٔوٜٞى رخُظـ٣َذ ٛ٘خ طِي حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ حُوخٗٞ

ٕ حُ٘وَ ٫ ٣ظْ أح٫هٌ ٝ حُِٔذ ، ٝ ًِٜخ ى٫٫ص ِٓز٤ش طز٤ٖ  ٝحٗخٍ ح٤ُٜخ ؿ٣َْ ٢ٛٝ حُٔطٞ 

ح٫ٗٔخٕ ،ٌُُي كِْ ٣ٌٖ ٌُٜح ح٫ٛط٬ف ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ حٓظويحّ ٓؼ٤خ١ٍ  ربٍحىس١ٞحػ٤ش 

٘وَ حُوخ٢ٗٞٗ أٝ حَُ٘ػ٢ ٤ٌُِِٔش ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ًخٕ ػ٤ِٚ حُٜٔطِق ح٬ُط٢٘٤ .٣َطز٢ رخُ
3
 

ُٔخ٤ٗش حُؼَٜ ح٢٤ُٓٞ أٝ ٤٘٣َ ٗخهض ح٠ُ حٕ حٛط٬ف حُـَرش ح٫ُٔخ٢ٗ هي حٓظويّ ك٢ 

رٔؼ٠٘ حهَ ٣ظؼِن رزؼٞ كخ٫ص كويحٕ حُٞػ٢ ٝ حَُِ٘ حُٔئهض ُِلٞحّ ، ٝ ٌُٖ ٣زيٝ إٔ ٌٛح 

حُلي٣غ ،ٝ ُْ ٗؼي ٗٔٔغ ػ٘ٚ ك٢ حُِـش ح٫ُٔخ٤ٗش حُلي٣ؼش ،ح٠٣خ ح٫ٓظويحّ هي حهظل٠ ك٢ حُؼَٜ 

٣ٌٖٔ حٕ ٗؼؼَ ك٢ حُٔخ٤ٗش حُوَٕ حُٔخىّ ػَ٘ ػ٠ِ حٓظويحّ حهَ ُٜٔطِق ح٫ؿظَحد ٣يٍ 

ػ٠ِ ٓؼ٠٘ حُـَرش ٝ ح٫ٗلٜخٍ ر٤ٖ ح٫ٗوخٙ ،ٝ ُوي ًخٕ ٌُٜح حُٔؼ٠٘ ح٫ه٤َ كع أٝكَ ك٢ 

                                                           
 .17ص  : ، المرجع السابق العالقة بين االغتراب و االبداعمحمد خليفة :   1
2
/ 2012، أ١َٝكش ىًظٍٞحٙ ،هْٔ ػِْ ح٫ؿظٔخع ، ؿخٓؼش رخط٘ش ، االغخزاب انحضاري و انؼُف االجخًاػيؿُٞس ػزي هللا :   

2013 ٙ ،33. 
3
 .41ٙ  ، انًزجغ انظابقكٖٔ كٔخى :  
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ٚ ك٢ ًُي ٗؤٕ حٛط٬ف ح٫ؿظَحد ك٢ حُِـش ح٫ٓظَٔحٍ ك٢ حُِـش ح٫ُٔخ٤ٗش حُلي٣ؼش ٗؤٗ

ح٫ٗـ٣ِ٤ِش
1
. 

٣َٟ ٍ. رٞىٕٝ ٝف. رخ٣ٍظٞ ك٢ حُٔؼـْ حُ٘وي١ ُؼِْ ح٫ؿظٔخع إٔ ًِٔش / اصطالحا: 2

alienation  طؼ٢٘ ح٩ؿظَحد  أٝ ح٩ٓظ٬د ٝ ٢ٛ طَؿغ ا٠ُ ح٧َٛ ح٬ُط٢٘٤ alienation  ٝ

ُٜخ طل٤َٔ هخ٢ٗٞٗ )حٗظوخٍ أٝ ر٤غ ٓخٍ أٝ كن( ٝ طل٤َٔ ٤ٌُٓٞٞؿ٢ ٣ؼ٢٘ )ح٠ُؼق حُل١ٌَ 

حُؼخّ( ٝ طل٢٘ ػِْ ح٫ؿظٔخع )طؼ٢٘ اٗل٬ٍ حَُحرطش ر٤ٖ حُلَى ٝ ح٥ه٣َٖ(.
 2

 

ٝ ٣َٟ ػزي حُٜخى١ حُـ١َٛٞ ك٢ هخّٓٞ ػِْ ح٫ؿظٔخع إٔ ح٩ؿظَحد ٛٞ حُلخُش حُظ٢ 

ؼِٚ ٣لْ رؤٗٚ ؿ٣َذ ٝ رؼ٤ي ػٖ رؼٞ ٗٞحك٢ ٝحهؼٚ ط٤ٔطَ ػ٠ِ حُلَى ٤ٓطَس طخٓش طـ

ح٫ؿظٔخػ٢.
3
 

ًٔخ ٣َٟ حُوخّٓٞ حُٔٞٓٞػ٢ ُؼِْ ح٫ؿظٔخع ح٫ؿظَحد رؤٗٚ ٗؼٍٞ حُلَى رخ٫ٗلٜخٍ 

ػٖ حُٔـظٔغ ٝ حُٔل٢٤ ٝ اكٔخٓٚ رخُـَرش اُحءٙ ٝ ٣ظ٠ٖٔ ًٌُي حُ٘ؼٍٞ رخ٫ؿظَحد ػٖ 

حٌُحص.
 
 

٢٘ ٤ٟخع حَُٔء ٝ ؿَرظٚ ػٖ ًحص ٗلٔٚ ك٢ ك٤ٖ ٣ؼَكٚ ٓؼـْ حُؼِّٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش أٗٚ ٣ؼ

ٝ ػٖ حُٔـظٔغ.
 
 

أٓخ ٓٞٓٞػش ٫٫ٗي حُلِٔل٤ش كظَٟ " ح٫ؿظَحد  أٗٚ ٓلّٜٞ ٣ٜق ٬ً ٖٓ ػ٤ِٔش ٝ 

ٗظخثؾ طزي٣ي حُ٘٘خ١ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝ ح٫ؿظٔخػ٢ )ٓ٘ظـخص حُؼَٔ ـ حُ٘وٞى ـ حُؼ٬هخص ٝ ح٧ؽ( ك٢ 

ٔخٕ ا٠ُ ٢ٗء ٓٔظوَ ػ٘ٚ ٝ ظَٝف طخ٣ٍو٤ش ٓؼ٤٘ش، ًٌُي طل٣َٞ هٜخثٚ ٝ هيٍحص ح٩ٗ

                                                           
1
 .22،ٙ  انًزجغ انظابقٓلٔي ػزي حُوخىٍ ه٤ِلش:   

 
2
ىحٍ حُٔؼخٍف ،  ، حُوخَٛس ، ٤ِْٓ كيحى طَؿٔش: ، انًؼجى انُقذي نؼهى االجخًاع٣ٍٕٔٞ رٞىٕٝ ، كِل٣َيٝ رخ٣ٍظٞ:  

1986 ٙ،29. 

 .12،ص 2872،القاهرة : مكتبة نهضة الشرق ،  قاموس علم االجتماععبد الهادي الجوهري:  3
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ٓظ٢ِٔ ػ٤ِٚ ٝ أ٠٣خ طل٣َٞ رؼٞ حُظٞحَٛ ٝ حُؼ٬هخص ا٠ُ ٢ٗء ٣وظِق ػٔخ ٛٞ ػ٤ِٚ ك٢ كي 

ًحطٚ ٝ ط٣ٞ٘ٚ ػ٬هظٚ حُلؼ٤ِش ك٢ حُل٤خس ك٢ أًٛخٕ حُ٘خّ.
 1

 

ًٔخ ٤٘٣َ ػزي حُٔ٘ؼْ حُل٘ل٢ ك٢ ٓٞٓٞػش ػِْ حُ٘لْ ٝ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ا٠ُ إٔ 

٫ؿظَحد حُ٘ل٢ٔ أٝ ح٫ؿظَحد ػٖ حُ٘لْ أٝ حٌُحص حُلو٤و٤ش ، ٝ ح٩ؿظَحد " ٛٞ هَِ ػو٢ِ ٝ ح

 ٛٞ ٣لي ٖٓ هيٍس حُلَى ػ٠ِ ح٩ٗظٔخء ٦ُه٣َٖ ٝ ٣لي ٖٓ هيٍس حُلَى ػ٠ِ حًظ٘خف ٗلٔٚ.

ٛٞ  أٓخ هخّٓٞ حُويٓش ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝ حُويٓخص ح٩ؿظٔخػ٤ش ك٤٘٤َ ا٠ُ إٔ ح٩ؿظَحد

ٗؼٍٞ حُلَى أٗٚ ٓ٘لَٜ ػٖ ح٥ه٣َٖ  أٝ حُٔؼخٗخس ٖٓ حُـَرش ك٢ حُٔـخ٫ص حُؼوخك٤ش ٝ حُظ٢ طزيٝ 

ؿ٤َ ٓوزُٞش.
 2

 

ٝأ٠٣خ ػَكٚ اكٔخٕ ٓلٔي حُلٖٔ ك٢ هخّٓٞ ػِْ ح٫ؿظٔخع ٗو٬ ػٖ ىٌٖٗ ٤ٓظَ٘ رؤٗٚ 

رؼٞ "حُلخُش ح٤ٌُُٔٞٞؿ٤ش حُظ٢ ط٤ٔطَ ػ٠ِ حُلَى ٤ٓطَس طخٓش طـؼِٚ ؿ٣َزخ ٝرؼ٤يح ػٖ 

ٗٞحك٢ ٝحهؼٚ ح٫ؿظٔخػ٢"
3
  

٣َٟٝ ك٣َي٣ي ٓؼظٞم ك٢ هخّٓٞ ػِْ ح٫ؿظٔخع رؤٗٚ "ٓلّٜٞ ٣وٜي رٚ حٓظ٬د 

حُ٘و٤ٜش ح٤ُِٔٔس ُِلَى ٓٞحء ك٢ حُؼَٔ أٝ ك٢ ؿ٤َ حُؼَٔ، ٝإٔ ٟٝؼ٤ش ح٫ٓظ٬د ٌٛٙ 

طظَحكن ٓغ ٟٝؼ٤ش هَٜ ٣ٔخٍٜٓخ حُ٘وٚ، أٝ حُـٜش أٝ حُٔئٓٔش حُظ٢ طِٔذ حُلَى ٝ طؼ٣َٚ 

٣ٞ٘خطٖٚٓ ٓؼ
4

 ." 

ٝأ٠٣خ ػَكٚ رٞٗخٕ ك٢ هخّٓٞ ػِْ ح٫ؿظٔخع رؤٗٚ" كخُش ٖٓ حُـَرش ٣ؼ٤ٜ٘خ ح٩ٗٔخٕ 

ك٢ حُٔـخ٫ص ح٧ٓخ٤ٓش ُٞؿٞىٙ ح٫ؿظٔخػ٢
5
 . 

                                                           
 .  144، ص ،1222، بيروت: منشورات عويدات ،  موسوعة الالند الفلسفيةخليل احمد خليل:    1

، 2000ىحٍ حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش ،  ، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش قايىص انخذيت االجخًاػيت و انخذياث االجخًاػيت،حكٔي ٗل٤ن ح١ٌَُٔ :   2

، ٙ31 . 

3
 .19، ٙ 1981، طَؿٔش : حكٔخٕ ٓلٔي حُلٖٔ ،ر٤َٝص ، ىحٍ حُط٤ِؼش ، يؼجى ػهى االجخًاعى٣ٌٖ٘ ٤ٓظَ٘:   

4
 30،ٙ  1987، ر٤َٝص : حٌُٔظزش ح٫ًخى٤ٔ٣ش ، قايىص ػهى االجخًاعك٣َي٣ي ٓؼظٞم:   

94 ,499s 1994s h9 
5
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ُوي ػَف رظَٝك٢ٌٔ ح٫ؿظَحد ك٢ ٓؼـْ ػِْ حُ٘لْ حُٔؼخَٛ ػ٠ِ أٗٚ ٜٓطِق 

ٝ ك٤ٜخ ٗظخؽ ٗ٘خ١ٚ ًٝحطٚ ٤٘٣َ: "ا٠ُ حُؼ٬هخص حُل٤خط٤ش ُ٘وٚ ٓخ ٓغ حُؼخُْ حُٔل٢٤ ٝحُظ٢ ٣زي

ًٌُٝي ح٧كَحى ٝحُلجخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ح٧هَٟ ً٘و٤ٞ ُِ٘وٚ ٌٝٛٙ حُٔ٘خه٠ش طظَحٝف ٖٓ 

ح٫هظ٬ف ا٠ُ حَُكٞ ٝحُؼيحء ٣ٝظْ حُظؼز٤َ ػٖ ًُي ٖٓ ه٬ٍ ٓ٘خػَ حُؼُِش ٝحُٞكيس 

 ٝحَُكٞ ٝكويحٕ ح٧ٗخ ٝحٌُحص" .

َ كَٝع حُٔؼَكش حُٔوظِلش ٓخ ٓٔخ ٓزن ٬ٗكع إٔ ٓلّٜٞ ح٩ؿظَحد هي طْ ط٘خُٝٚ ٖٓ هز

ر٤ٖ ػِْ ح٫ؿظٔخع ٝ ػِْ حُ٘لْ ٝ حُلِٔلش ٝ ح٬ُٛٞص ا٫ أٗٚ ٍؿْ ط٘ٞع ٝؿٜخص حُ٘ظَ ٝ 

 حُظ٘خ٫ٝص ٝ ٌُٜ٘خ أؿٔؼض ػ٠ِ ػيس هٜخثٚ ٤ِٓص ٌٛح حُٔلّٜٞ ٝ ٢ٛ:

  ٝ ِْػَحء ٓلّٜٞ ح٩ؿظَحد ك٤غ ًخٕ ٓخىس هٜزش ُِؼي٣ي ٖٓ كَٝع حُؼ

 حُٔؼَكش.

 ٤غ ططٍٞ ٓغ ططٍٞ حُٔـظٔؼخص ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝ ًخٕ طخ٣ٍو٤ش حُٔلّٜٞ، ك

 اٗؼٌخٓخ ٛخىهخ ُِظـ٤َحص حُظ٢ ١َأص ػ٠ِ طِي حُٔـظٔؼخص.

  َٓٝٗش ٓلّٜٞ ح٩ؿظَحد ك٤غ ٣٘طزن ػ٠ِ حُٔـظٔؼخص ًٔخ ٣٘طزن ػ٠ِ

 ح٧كَحى.

 ثاَيا:انخحهيم انظىطيىنىجي نًفهىو االغخزاب

٤ٛـَ " ح١ٌُ حٓظطخع إٔ ٣ؼظزَ أٍٝ ٖٓ هخّ رخٓظ٤ؼخد ظخَٛس ح٫ؿظَحد  حُٔلٌَ " 

 ٣1807ٟٞق ٌٛح ك٢ كٌَٙ ٝ كِٔلظٚ ك٤غ ٗـيٙ ٣طَف ك٢ ًظخرٚ )ك٤ٓٞ٘٤ُ٘ٞٞؿ٤خ حَُٝف( ػخّ 

، ٓٔخ أطخف   1ٓلّٜٞ ح٩ؿظَحد ػ٠ِ أٓخّ ه٤خٓٚ ػ٠ِ رؼي٣ٖ ٛٔخ ِٓذ حُٔؼَكش ٝ ِٓذ حُل٣َش 

آهَٕٝ  ٌُٜٙ حُظخَٛس حُيهٍٞ ا٠ُ ػِْ ح٫ؿظٔخع حُٔؼخَٛ، ٝهي رلغ ٌٛٙ حُظخَٛس ػِٔخء

طؤػَٝح رٚ ٓؼَ: " ٓخًٍْ "، " ىًٍٝخ٣ْ " .ًٔخ ٗوي حُٞحهغ ح٫ؿظَحر٢ ك٢ حُز٘خء ح٫ؿظٔخػ٢ 

 حُٔؼخَٛ حُؼي٣ي ٖٓ ػِٔخء ؿ٤َْٛ أٓؼخٍ: " طًٞل٤َ "  َُٝٓ " .

ك٤غ ٍٝىص ًِٔش  2ٝهي حٗظن ٤ٛـَ ٓلّٜٞ ح٫ؿظَحد ٖٓ ػِْ ح٬ُٛٞص حُزَٝطٔظخ٢ٗ
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ؤخٝٓش ٝكِٔض ٓؼ٠٘ ح٫رظؼخى ػٖ هللا حٝ ح٫ٗلٜخٍ حؿظَحد ك٢ حٌُظذ ح٤ُٔٔل٤ش ٝ حكخى٣غ حُ

ػٖ حُل٤خس حَُٝك٤ش ،حًح حُِلظش َٓطزطش رـَٞٛ حُل٤خس ك٢ حُي٣ٖ ح٤ُٔٔل٢ ،حٓخ ٤ٛـَ كوي 

 :1حٗظوٜخ ٤ُيٍ رٜخ ػ٠ِ ٓؼ٤٤ٖ٘ حػ٤ٖ٘

  ُِي٫ُش ػ٠ِ حُ٘ؼٍٞ حٝ حُٞػ٢ ح١ٌُ ٣وَؽ ٖٓ حٌُحص ٝ ٣ظٟٔٞغ ك٢

 حُوخٍؽ .

 ٤ُش حُوخثٔش ر٤ٖ حُ٘ل٢ ٝ حُظخ٤ًي .ُِٝي٫ُش ػ٠ِ حُؼ٬هش حُـي 

ٝ هي ٍٝى ك٢ ًظخد ٤ٛـَ ح٫ٍٝ ظخ٣َٛخص حُؼوَ ح٢ٌُِ كَٜ ًخَٓ ٣وغ ك٤ٔخ ٣ِ٣ي ػٖ 

 ٓخثش ٛللش ٣لَٔ ػ٘ٞحٕ "حُؼوَ حُٔـظَد ػٖ ًحطٚ".

ٝك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش  ط٘خٍٝ ٤ٛـَ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُؼَٔ ٝ حُ٘و٤ٜش ٝ كَِ ٤َٛٝس 

 :ح٫ؿظَحد ٖٓ ه٬ٍ حُؼ٤ِٔخص حُظخ٤ُش 

حُـَرش ،حُظوخٍؽ ،حُظؼخهي ،رٔؼ٠٘ حٕ حه٠خع ٗوٚ ٓخ ُظٞؿ٤ٚ ٗوٚ حهَ ،٣ٌٖٔ حٕ 

ٛٞ  ه٦َُٗٚ طوخٍؽ ٌُٜح حُؼَٔ ،ٝ طـ٣َذ ُٚ ٝ حُظؼخهي ػ٠ِ طٔو٤َ حُؼَٔ ؤ٣ٞٛق ٛٞ ًحطٚ ر

حٗلٜخٍ حُلَى ػٖ ػِٔٚ ٖٓ  - ٝ ٣طِن ٤ٛـَ ػ٠ِ ػ٤ِٔش  ٦ُهَك٢ حُٜ٘خ٣ش ط٤ِْٔ ٌٛح حُؼَٔ 

 رظخَٛس ح٫ؿظَحد . - ه٬ٍ ط٤ِٔٔٚ

ٝ ك٢ ٌٛح ح١٫خٍ ٣ؼظوي ٤ٛـَ حٕ ح٤ٌُِٔش ٢ٛ حُظـ٤ٔي ح٫ٍٝ ُِل٣َش ،ٝ طٜزق 

٠ُ ا١ ك٤٘ٔخ ٣ظَؿْ حَُٔء ك٣َظٚ أحُ٘و٤ٜش ٤ٗجخ كؼ٤ِخ كو٢ ك٤٘ٔخ طٜزق حُل٣َش ٤ٗجخ كؼ٤ِخ ،

 ٓـخٍ هخٍؿ٢ رل٤خُس ح٤ٌُِٔش .

ًٔخ ػوي ٤ٛـَ ػ٬هش طَحرط٤ش ر٤ٖ ح٫ٗظخؽ ٝ طلو٤ن حُ٘و٤ٜش كؼ٘يٓخ ٣ٌَ٘ حَُٔء 

حُٔظٌَ٘ طـ٤ٔيح  ح٢ُ٘ءٝٛٔخ ٣لووخٕ ك٢ ٌٛح  -ٝ ٗو٤ٜظٚ–ح٤ٗ٫خء ٣ٌٕٞ هي ٟٓٞغ حٍحىطٚ 

ك٢ حُؼخُْ حُلؼ٢ِ ٖٝٓ ه٬ٍ ٗ٘خ١ ح٫ٗظخؽ حٌَُٔ٘ ،٠٣ٖٝٔ ٓـخٍ ٟٓٞٞػ٢ ٤ٌُِِٔش ٣ٔخٍّ 

ص ٝؿٞىٛخ رٍٜٞس ٝحهؼ٤ش ح٫ ٖٓ ه٬ٍ ح٫ٗـٔخّ ك٢ ح٫ٗظخؽ ك٤ٚ ك٣َظٚ ،٫ٝ طظلون حٌُح

،كٔؼ٬ ح٤ُٔي ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ػ٠ِ ٛخٖٓ حٗظخؽ هيٓٚ، ٫ٝ ٣ٜ٘ٔي ك٢ ٗ٘خ١ حٗظخؿ٢ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ طلو٤ن 

ًحطٚ ،ر٤٘ٔخ ٣ظ٠٘ٔ ُويٓش حٝ ػزيٙ طلو٤ن طِي حُـخ٣ش
2
. 
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٢ ٣ؼخ٤ٜٗخ ح٫ؿظَحد رؤٗٚ كخُش ح٬ُهيٍس أٝ حُؼـِ حُظ ٤ٛـَ   ٖٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ػَف 

ريٍ إٔ ٣ٔطٞ  ح٩ٗٔخٕ ػ٘يٓخ ٣لوي ٤ٓطَطٚ ػ٠ِ ٓ٘ظـخطٚ  ٝٓٔظٌِخطٚ ، كظٞظق ُٜخُق ؿ٤َٙ 

ٛٞ ػ٤ِٜخ ُٜخُلٚ حُوخٙ. ٝ رٌٜح ٣لوي حُلَى حُويٍس ػ٠ِ طو٣ََ ٤َٜٓٙ ٝحُظؤػ٤َ ك٢ ٓـَٟ 

"  ح٧كيحع حُظخ٣ٍو٤ش رٔخ ك٤ٜخ طِي حُظ٢ طٜٔٚ ٝ طْٜٔ رظلو٤ن ًحطٚ ١ٝٔٞكخطٚ. كوي هخٍ " ٤ٛـَ

"إٔ حُؼوَ ٣ـي ٗلٔٚ ك٢ كخُش كَد ٓغ ٗلٔٚ . ًٝٔخ ٣ظٌٖٔ حُؼوَ ٖٓ طلو٤ن ًحطٚ حُل٠ِ٠، 

٫ري ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔطخف ٖٓ طـخُٝ ػـِٙ رخُظـِذ ػ٠ِ حُٔؼٞهخص حُظ٢ طلِٜٚ ػٖ ٓوِٞهخطٜخ 

 ٝطلي ٖٓ طلٌٔٚ رٜخ " . 

ٝكيٙ إٔ ٣ـ٤َ  ٢ٛ ٜٓٔش ح٩ٗٔخٕ ح١ٌُ ٣ٔظط٤غ حُظ٢ُو٤خّ حُل٣َش،  إ ٓؼَ ٌٛح حُظٞكي ١َٗ 

 حُٞحهغ ٝ ٣٘ظٔٚ رلٔذ ٓوظ٤٠خص حُؼوَ ٝ ٣لون ًحطٚ ٖٓ ٟٔ٘ٚ.

ٝػ٠ِ حُؼٌْ ٖٓ ًُي ٣ٌٕٞ ٓـظَرخ رويٍ ٓخ طِىحى حُٜٞس ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُٔئٓٔخص  

 . 1ٝحُؼخُْ

٢ٌُٝ ٣ظـِذ ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ كخُش ح٫ؿظَحد. ػ٤ِٚ رخُظلٍَ، ٝحُظلٍَ ٫ ٣ؼ٢٘ حُظلٍَ حُؼو٢ِ  

ٞى ح٩ٗٔخ٢ٗ ًِٚ . رٌٜح حُظلٍَ ٣ٔظٜيف حُـيٍ هِن ح٩ٗٔخٕ كلٔذ، رَ طلٍَ ٣َ٘ٔ حُٞؿ

حُ٘خَٓ. أ١ إٔ ٛيف حُـيٍ اكيحع طـ٤٤َ ؿ١ٌٍ ك٢ ح٩ٗٔخٕ ٣وَؿٚ ٖٓ كَىح٤ٗظٚ ا٠ُ 

ح٫ٗـٔخّ حُؼ٤ٔن ك٢ حُؼخُْ ٝك٢ حُٞؿٞى. ُٝٔخ ًخٕ ٛيف حُـيٍ ٛٞ اكيحع طـ٤٤َ ٗخَٓ ك٢ 

ـيٍ ٣ٜيف ا٠ُ اظٜخٍ ط٘خ٢ٛ حُٔخ٢ٟ ٓغ حُٞؿٞى ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝهِن ح٩ٗٔخٕ حُ٘خَٓ، إً كبٕ حُ

حُلخَٟ، رٔؼ٠٘ إٔ طلوي ح٤ٗ٧خء ٝح٧ٟٝخع ػزخطٜخ ٝ هي٤ٓظٜخ، أ١ ٓليٝى٣ش ح٩ٗٔخٕ حُل٣ٌَش 

ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُِ٘ٝع ا٠ُ طلظق ح٩ٌٓخٗخص ح٫ٗٔخ٤ٗش ٝحُ٘لخً ا٠ُ حُٔٔظوزَ، رؼزخٍس أىم ٛيّ 

ُٔٔظوزَ. إ حُٞحهغ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٛٞ ح٧ٛ٘خّ ٝهِن حُـي٣ي. ٝحُظ٘خهٞ ٛٞ كًَش ح٩ٗٔخٕ ٗلٞ ح

طخ٣ٍوٚ، ٝ ك٤ٚ ٫ ط٘لـَ حُظ٘خه٠خص ٖٓ طِوخء ٗلٜٔخ كلٔذ، رَ إ ح٩ٗٔخٕ ٛٞ ح١ٌُ ٣وّٞ 

رظلـ٤َ حُظ٘خه٠خص، ٝح٩ٗٔخٕ حُؼ١ٍٞ ػ٤ِٚ إٔ ٣ظوٌ حُٔزخىٍس ٣ٝلـَ حُـيٍ، ٝرٌٜح ٣وّٞ حُـيٍ 

ٓؼظَى ك٤خطٚ، ك٢ ٤ْٔٛ رٌ٘ق حُٞؿٞى. ٌٌٝٛح كبٕ حُـيٍ ٛٞ أىحس ػ٣ٍٞش ر٤ي ح٩ٗٔخٕ ك٢ 

 .2طؼخٗوٚ ٓغ حُؼخُْ، ٝطـِـِٚ ك٢ ٤ْٔٛ حُٞحهغ ٬ٌ٘ٓٝطٚ
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إ كِٔلش " ٤ٛـَ " ٢ٛ أىحس طلٍَ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ػخُْ ح٫ؿظَحد ح١ٌُ ٣٘ٞٙ طلووٚ  

" ٤ُْ ٓـَى ٜٓ٘ؾ كِٔل٢  YAUARAGحٌُحط٢ حُ٘خَٓ. إ حُـيٍ " ح٤ُٜـ٢ِ " ًٔخ ٣وٍٞ " 

ًش حُيحه٤ِش ٤ٍَُِٔٝس حَُٝك٤ش حُ٘خِٓش. ؿ٤َ إٔ كلٔذ. ٝاٗٔخ ٛٞ أ٠٣خ طؼز٤َ ػٖ حُلَ

ى٣٘خ٤ٓش حُلٌَس حُ٘خِٓش ٢ٛ ٛيٟ ُي٣٘خ٤ٓش حُٞحهغ. أ١ إٔ حُلٌَ حُـي٢ُ ٛٞ ٍٛٞس ُـيٍ 

ح٤ٗ٧خء ٝحٗؼٌخّ ُـيٍ حُٞحهغ. إ ح٤َُٔٔس حُـي٤ُش طزيأ ٖٓ حُٞحهغ أٝ ٖٓ حُٞؿٞى ًٌَ، اٜٗخ 

٣زيأ حٌُ٘ق ػٖ كو٤وش ٌٛح حُٞحهغ ٝػٖ طزيأ ٖٓ ط٘خه٠خص حُٞحهغ ٝط٘خري حُل٤خس، ٖٝٓ ٛ٘خ 

ى٣٘خ٤ٓظٚ حُيحه٤ِش. ٝ رٌٜح ٣وّٞ حُـيٍ رٌ٘ق حُٞحهغ، أ١ طـ٤ِش حٌُخٖٓ ًٝ٘ق حُٔوظزت، ٛٞ 

ؿؼَ حُيحهَ ٣ظـ٠ِ ٣ٝوَؽ ا٠ُ حُٔطق، أ١ ٣ظَٜ ػ٠ِ كو٤وظٚ. إ حُظ٣ٞٔؾ حٌُخَٓ ُِٞحهغ 

 ٣٘ظ١َ حٓظ٤ؼخد حُظ٘خهٞ ٖٓ هزَ حُؼوَ.

" ٤ٛـَ " ٢ٛ كًَش طظْٔ رؤٜٗخ ٍكٞ ٝاٌٗخٍ ُٔخ ٛٞ هخثْ ٝرٌُي كلًَش حُـيٍ ػ٘ي  

كؼ٬، ٝٓؼ٢ ا٠ُ ًَٓذ ٝأَٗٔ ٝأٍه٠ ٓ٘ٚ. كخُِٔذ أٝ حُ٘ل٢ ًخٖٓ ك٢ ٤ْٔٛ ح٤ٗ٧خء، أ١ إٔ 

ًَ ٢ٗء ٣لَٔ ك٢ ىحهِٚ ٗو٠٤ٚ، ٣ٝلَٔ أ٠٣خ ػٞحَٓ ٍك٠ٚ ٝحُؼٍٞس ػ٤ِٚ ٖٓ أؿَ 

٤َ ػٖ ٍكٞ ًَ ٟٝغ هخثْ، طـخُٝٙ. ٝػ٠ِ ًُي كبٕ حُـيٍ " ح٤ُٜـ٢ِ " ٛٞ ك٢ أٓخٓٚ طؼز

ٝىػٞس ا٠ُ طـخُٝٙ كخُٞحهغ حُوخثْ ٛٞ ٝحهغ  ٗخهٚ ، ٣ٌٖٔ ح٫ؿظَحد ك٢ ٤ٔٛٔٚ ، ٝحُلٌَ 

حُـي٢ُ ٛٞ ح١ٌُ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣٘ظَ ا٠ُ ح٤ٗ٧خء ٗظَس ٤ًِش. ٫ ك٢ ٟٝؼٜخ حَُحٖٛ، رَ ٖٓ 

ٗوي ُ٘ظخّ ه٬ٍ ٓخ ط٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ٖٓ آٌخٗخص. ٝرٔخ إٔ حُـيٍ ٛٞ ً٘ق ٝٗوي ٨ُٟٝخع حُوخثٔش، 

حُل٤خس حُٔٔظظذ حُٔخًٖ، ح١ٌُ ٣ٌَ٘ ٓخ ٣٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ٖٓ آٌخٗخص، كبٕ ٛيكٚ ٛٞ هِن ح٩ٗٔخٕ 

حُ٘خَٓ ح١ٌُ ٣ظلٍَ ٖٓ ح٧ٝٛخّ ٝح٣ُِق ٝحُو٤ٞى حُظ٢ طلخَٛ ك٤خطٚ. إ حُٔ٘طن حُـي٢ُ ػ٘ي 

 " ٤ٛـَ " ٣ظـِـَ ك٢ ٤ْٔٛ حُل٤خس ٝحُٞحهغ ػ٠ِ ٗلٞ ٣ئًي هيٍس حُؼوَ ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ ًَ ٝؿٞى

كؼ٢ِ ٝ طٞؿ٤ٜٚ، ٌٝٛح حُظٞؿ٤ٚ ٣ظْ ػٖ ٣َ١ن اىٍحى حُِٔذ حٌُخٖٓ ك٢ ًَ ٟٝغ ٍحٖٛ، ٓٔخ 

٣يكغ حُلٌَ كظٔخ ا٠ُ طـخُٝ ٌٛح حُٟٞغ ٗلٞ ٓخ ٛٞ أػ٠ِ ٝأٍكغ ٓ٘ٚ. رخُؼوَ ٣لون ح٩ٗٔخٕ 

 .1ًحط٤ظٚ حُلو٤و٤ش ٣ٝلون ك٣َظٚ حُِٔٔٞرش

٢ ط٘ـْ ػٖ ح٫ؿظَحد ػٖ إ ٤ٛـَ ٣٘ظَ ا٠ُ ح٩ؿظَحد ػٖ حٌُحص ربػظزخٍٙ حُ٘ظ٤ـش حُظ

حُز٤٘ش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٓٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ ح٫ؿظَحد ػٖ حٌُحص ٛٞ حُٜٔخكذ ٬ُؿظَحد ػٖ حُز٤٘ش 
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ح٫ؿظٔخػ٤ش كل٤ٜ٘خ ٣٘ؼَ حَُٔء إٔ حُز٤٘ش ح٩ؿظٔخػ٤ش رخُ٘ٔزش ُٚ ٢ٗء آهَ ، ٣٘٘ؤ ك٢ حُٞػ٢ 

٣ش ٝ ٣َٜ ػيّ ططخرن ر٤ٖ حٌُحص ٝ حُز٤٘ش ٝ ػ٘يثٌ ٣ـَد حُلَى ٗلٔٚ ٝ ػٖ ١ز٤ؼظٚ حُـَٞٛ

 1ا٠ُ أه٠ٜ ىٍؿخص حُظ٘خكَ ٓغ ًحطٚ.

 االغخزاب ػُذ جىٌ جاك روطى:

( ٜٓظٔخ رو٤٠ش حُظؼخهي ٝ ح٫ٍطٜخٕ ٖٓ ه٬ٍ ٓئُلٚ 1778-1712ًٝخٕ ؽ ؽ ٍٝٓٞ)

،ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ ٣لَِ ػ٤ِٔش حُظ٤ِْٔ ٖٓ ه٬ٍ LA COS UAL NOC ALحُؼوي ح٫ؿظخػ٢

 ؿظٔخػ٢ .ح٫ٗلٜخٍ رَ ػ٤ِٔش حُظ٘خٍُ حُظ٢ طئْٓ حُؼوي ح٫

ٝكؼَ حُظ٘خٍُ ك٢ ٗظَ ٍٝٓٞ ،٣ٌٖٔ حٕ ٣ظلٍٞ ح٠ُ حؿظَحد ٝحٟق ُ٘ٔزش ًز٤َس ٖٓ 

حػ٠خء حُٔـظٔغ ،كخ٫ؿظَحد ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٍَٟٝس ح٣ـخر٤ش ٖٓ حؿَ طلو٤ن ٝ طـ٤ِذ ح٫ٍحىس 

 حُؼخٓش ٝ طلو٤ن ح٫طلخى ٌُُٝي ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ ح٫كَحى حُظو٢ِ ػٖ ك٣َخطْٜ حُطز٤ؼ٤ش

حُؼوي ح٫ؿظٔخػ٢ : " ٖٓ حُٔئًي إٔ ٌٛٙ حُز٘ٞى )أ١ ر٘ٞى حُؼوي ك٘ـيٙ ٣وٍٞ ك٢ ًظخرٚ 

ح٩ؿظٔخػ٢( طوظٍِ ًِٜخ ك٢ ٝحكيس، ٝ ٢ٛ ح٩ٍطٜخٕ حٌُخَٓ ٌَُ ٓ٘ظَى ٓغ ًخَٓ كوٞهٚ 

ا٠ُ  ُِـٔخػش رٌخِٜٓخ].....[ ٝ رٔخ إٔ ح٩ٍطٜخٕ ٣ظْ ىٕٝ طللع ، ٝ ح٩طلخى ٣ٌٕٞ ًٌُي ًخ٬ٓ

أه٠ٜ كي ، ٝ ٫ ٣ؼٞى ا٠ُ أ١ ٓ٘ظَى كن حُٔطخُزش ر٢٘ء].....[   ًَ ٝحكي ٣ٜذ ٗلٔٚ ا٠ُ 

حُـ٤ٔغ ٝ ٫ ٣ٜذ ٗلٔٚ ١٧ ٝحكي].....[   ،ًَ ٝحكي ٓ٘خ ٠٣غ رظَٜف حُـ٤ٔغ ٗوٜٚ ٝ 

هيٍطٚ رٌخِٜٓخ طلض ح٩ىحٍس حُؼ٤ِخ ُ٪ىحٍس حُؼخٓش ].....[  اً ٖٓ حُٜؼذ طو٤َ ٓئٓٔخص 

حىس حُؼخٓش( ػ٠ِ ح٩ٍحىحص حُوخٛش ٝ ٤ٓ٫ٔخ اٍحىحص حُ٘خك٣ٌٖ ٝ ح٧ؿ٤٘خء. ط٠ٖٔ طـِذ )ح٩ٍ

إ كؼَ حُظ٘خٍُ ح١ٌُ ٣ئْٓ حُؼوي ح٧ؽ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظلٍٞ ٌٌٛح ا٠ُ ِٓذ ٝحٟق طو٣َزخ ُ٘ٔزش 

 . 2ًز٤َس ٖٓ أػ٠خء حُٔـظٔغ

ًٔخ ٣َٟ ٍٝٓٞ إٔ حُل٠خٍس ِٓزض حُلَى ًحطٚ ٝ ؿؼِظٚ ػزيح ُِٔئٓٔخص ح٩ؿظٔخػ٤ش 

٘ؤٛخ ٛٞ ٝ أٛزق طخرؼخ ُٜخ ، ٖٝٓ ٛ٘خ ٣لوي ح٩ٗٔخٕ حُظ٘خؿْ حُؼ١ٞ٠ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُظ٢ أٗ

كخُش حُطز٤ؼش كظليع حُٔ٘خًَ ر٤ٖ ٓخ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ح٩ٗٔخٕ ٝ ر٤ٖ ٓخ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ رخُلؼَ 
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 . 1ٝ رٌُي ٣ليع ح٫ؿظَحد

 االغخزاب ػُذ حىكفيم:

٢ٓ ح٫ؿظَحد ٝ ٛٞ طًٞل٤َ ٝٗ٘ظوَ ح٠ُ ٓلٌَ حهَ حػظزَٙ ٤ٗٔزض ،ٖٓ ٍٝحى ىحٍ

( ٝ ًُي ٖٓ ه٬ٍ ٓئُلٚ حُي٣ٔوَح٤١ش ك٢ ح٣ٌَٓخ. ٝهي طَٞٛ طًٞل٤َ ٖٓ ه٬ٍ 1805ـ1859)

ٓئُلٚ ٌٛح ح٠ُ حٕ ١ـ٤خٕ حُلَى٣ش ك٢ حُٔـظٔغ حُي٣ٔوَح٢١ ،حىٟ ح٠ُ حكظوخى ٝ ُٝحٍ حُزؼي 

 حُـ١َٛٞ ُِلَى ،ٝ ٌٛح ٗخطؾ كٔذ طًٞل٤َ ىحثٔخ ُِؼٞحَٓ حُظخ٤ُش :

 . ح٬ُث٤ٌش 

  9 ٤ٓطَس حَُأ١ حُؼخّ ٝح١ٌُ ٣ٜلٚ طًٞل٤َ رخ٧ؿِز٤ش حُٔول٤ش,,a 

i9bi,ivna. 

 . طو٤ْٔ حُؼَٔ ؿؼَ ح٫ٗٔخٕ ػزيح ٦ُُش 

  ٝ حكظوخى حُؼ٬هخص حُـٔخػ٤ش حُل٤ٔٔش ٝ حُو٤ْ ح٫ه٬ه٤ش ًخَُ٘ف

 ح٫ٓظوخٓش.

ٝ  ٌٛٙ حُؼٞحَٓ حىحٗض حُؼوخكش ٝؿؼِض حُلٌَ ٜٓ٘زخ كٍٞ ٓخ ٛٞ ٗخكغ ،ٖٓ ٗخك٤ش ح٤ُِٓٞش

حُ٘ظ٤ـش ٌٝٛح ٓخ ٣لي ٖٓ ك٣َش حُظل٤ٌَ ٣ٝلَٔ ػيّ ٝؿٞى حػٔخٍ حىر٤ش ٍحثؼش ك٢ حُٔـظٔؼخص 

 حُظ٢ طظْٔ رخُي٣ٔوَح٤١ش ًؤ٤ًَٓخ.

ٝ كٔذ ٤ٗٔزض ٣ٌٖٔ حٕ ٗظليع ػٖ ح٫ؿظَحد ػ٘ي طًٞل٤َ ٖٓ ه٬ٍ طل٤َِ ظخَٛس 

٫ ٣وِٞ ٖٓ حُل٤ٖ٘  ح٫ٗخ٤ٗش حُ٘خطـش ٖٓ حُلَى٣ش حُٔل١َش ،ح٫ حٗٚ ًٔخ ٛٞ ظخَٛ كظل٤َِ طًٞل٤َ

ح٠ُ ح٫ٍٓظوَح٢١ ٝ حُؼيحء ح٠ُ حُؼٍٞس حُل٤َٔٗش حُظ٢ كطٔض حُ٘ظخّ حُظو٤ِي١
2
 . 

 

 (1111ـ1181االغخزاب ػُذ دوركايى )

حُٔخ٢ًٍٔ ػ٠ِ كٌَس طلٌي حُو٤ْ ٝ  -ٗيى ىًٍٝخ٣ْ رخُٔوخٍٗش ٓغ حُٔلّٜٞ ح٤ُٜـ٢ِ 

ٝ حُؼوخك٤ش ، ٝ كويحٜٗخ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُِٔٞى ح٫ٗٔخ٢ٗ ٝ ٟزطٚ،.ٝ هي طْ  حُٔؼخ٤٣َ ح٫ؿظِٔؼ٤ش

ًُي ك٢ حٍٝرخ ٗظ٤ـش حُؼٍٞس حُٜ٘خػ٤ش ٝ ٓخ ٍحكوٜخ ٖٓ حُىٛخٍ حَُٝف حَُحٓٔخ٤ُش ، ٝ حٟؼخف 
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ك٢ ٓئُلخص  (Normlesseness) (Anomie)حُو٤ْ ٝ حُٔؼخ٤٣َ حُظو٤ِي٣ش ،ٝ ٌٛح ٓخ ٢ٔٓ 

ؼخ٤ٗش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ ػ٘يٓخ ٝحؿٜض كَٗٔخ ٣ِٛٔش ٓخكوش ٖٓ ح٤ٔ٣َ ىًٍٝخ٣ْ ،ُوي ًخٕ ك٢ حُ

،ػْ طزغ ًُي ٓو١ٞ ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش حُؼخ٤ٗش ٝ ٗ٘ٞء ؿ٣ٍٜٞٔش  1870هزَ حُٔخ٤ٗخ ك٢ كَد ػخّ 

كَٗٔخ حُؼخُؼش ، ٝ ٌُُي ُْ ٣ٌٖ ؿ٣َزخ إٔ ٣ٜظْ ك٢ ٓـَٔ أػٔخُٚ رٔخ هي ٣ؼُِ ٓٔخثَ ح٫ٗيٓخؽ 

حُٔ٘ظًَش ،ٝ هي حُػـٚ حٕ طؼخ٢ٗ كَٗٔخ حَُٝف حُلَى٣ش ح٫ؿظٔخػ٢ ٝ حُظٔٔي رخُو٤ْ ٝ حُٔؼخ٤٣َ 

ٝ حُظلٌي ح٫ؿظٔخػ٢ ،كيػخ ح٠ُ حُظٞك٤ن ر٤ٖ حُلَى ٝ حُٔـظٔغ ،ٝ حُٔٞح١ٖ ٝ حُِٔطش ) كظ٠ أٗٚ 

أػظزَ حُٔلٌَ حُ٘زٚ ٢ٍٔٓ ُِـ٣ٍٜٞٔش حُؼخُؼش ( ٝ حُؼو٤ٗ٬ش ٝ حُظوخ٤ُي ،ٝ ح٫ٓظو٬ٍ حُلَى١ ٝ 

٢ ٓوظِق ٌٛٙ حُٔـخ٫ص ٖٓ حؿَ ه٤خّ طخُق ؿي٣ي ر٤ٖ حُظٔخٓي ح٫ؿظٔخػ٢ ،ٝ هي ًخكق ك

 حُظ٘خه٠خص حُوخثٔش ىحهَ كَٗٔخ ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔـظٔؼخص ح٫ٍٝر٤ش .

ٝ ٍأٟ إٔ حُٔـظٔؼخص حُظو٤ِي٣ش حُز٤ٔطش طظٜق رٞؿٞى ٤َٟٔ ػخّ ٝ طوخ٤ُي ٝحٟلش ٝ 

٘ظ٤ْ حُؼَٔ أه٬م ٛخٍٓش ،أٓخ حُٔـظٔؼخص حُلي٣ؼش ك٤وّٞ حُظٔخٓي ك٤ٜخ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٫ ػ٠ِ ط

ٝ طو٤ٔٔٚ رلٔذ ح٫هظٜخٛخص حُٔظ٘ٞػش ٝ حُظؼخهي ح٢َُٔٓ ٝ حُوٞح٤ٖٗ حُظ٣َ٘ؼ٤ش ٝ ٝ حُظٌخَٓ 

ح٫هظٜخى١ ٝ طزخىٍ حُٜٔخُق حُوخٛش ، ك٘٘ؤ ػٖ ًُي كَٝم كَى٣ش ٓظؼيىس ٝ حه٬ه٤ش ؿي٣يس 

طظَٜ ٓزخَٗس رخُٜٖٔ حُٔظ٘ٞػش ، ٓخ ٠٣ؼق ح٤ٔ٠َُ حُؼخّ ٝ ٣ظطِذ ه٤خّ ٓئٓٔخص ػخٓش 

حُوٞح٤ٖٗ ٝ طئٖٓ حُؼيحُش ططزن
1
 . 

ٖٝٓ ر٤ٖ ٓخ ط٘خٍٝ ىًٍٝخ٣ْ رخُيٍحٓش حُٔؼٔوش كخُش ح٢ٓٞٗ٧ حُظ٢ ٢ٛ ك٢ ِٛذ حُٔلّٜٞ 

 حُيًٍٝخ٢ٔ٣ ٬ُؿظَحد ،ٝ هي طؤػَ رٚ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ك٢ حُ٘ئٕٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٌٛٙ .

ح٫ؿظٔخػ٤ش ،ك٘٘ؤ ٤٘٣َ ٌٛح حُٜٔطِق  ح٠ُ كخُش طيٍٛٞ حُٔؼخ٤٣َ حُظ٢ ط٠ز٢ حُؼ٬هخص 

ػٖ ًُي أُٓخص كخىس ر٤ٖ ػيس كجخص ٓظ٘خكٔش أٝ ٓظ٘خكَس ،ٓخ ٣ٜيى ح٫كٔخّ رؤ٤ٔٛش حُظ٠ل٤ش 

ك٢ ٓز٤َ حُٔـٔٞع ،حً طٔظؼَٔ حُلجخص حُو٣ٞش ٝٓخثَ ؿ٤َ ػخىُش ك٢ كَٝ حٍحىطٜخ ػ٠ِ حُلجخص 

 ح٠ُؼ٤لش ، ٓخ ٣ٜيى حُظٔخٓي ح٫ؿظٔخػ٢ .

حُٟٞغ ح٢ٓٞٗ٧ ك٢ ٓلخُٝش ُظل٤َِ أَٓحٝ  ٝ ٍر٢  ىًٍٝخ٣ْ ر٤ٖ ظخَٛط٢ ح٫ٗظلخٍ ٝ

حُٔـظٔغ رل٤غ طظؼطَ حُو٤ْ ٝ حُٔؼخ٤٣َ حُظو٤ِي٣ش ٖٓ ىٕٝ حٕ طلَ ٌٓخٜٗخ ه٤ْ ٝ ٓؼخ٤٣َ ؿي٣يس 

كخػِش، ٖٓ ٛ٘خ حٛظْ رؤٗٞحع ح٫ٗظلخٍ كؤٓٔخٛخ رؤٓٔخء ٓٔززخطٜخ ،كٔؼ٬ أ١ِن ط٤ٔٔش ح٫ٗظلخٍ 
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ي حٗظَ٘ص ٌٛٙ حُظخَٛس ك٢ حُٔـظٔؼخص حُظ٢ ح٧ٗخ٢ٗ ٗظ٤ـش ػيّ حٗيٓخؽ حُلَى ك٢ حُٔـظٔغ ،ٝ ه

طئُٚ حُلَى٣ش ٝ طٔخٍّ حُٔ٘خكٔش ٝ ح٧ٗخ٤ٗش ،ٝ طٔظؼَٔ ٓوظِق حُٞٓخثَ َٗػ٤ش ًخٗض أٝ ؿ٤َ 

 َٗػ٤ش ُظلو٤ن حُٔطخٓق حُوخٛش .

حٗط٬هخ ٖٓ حُٔلّٜٞ حُيًٍٝخ٢ٔ٣ ، حٛظْ ػيى ٖٓ ػِٔخء ح٫ؿظٔخع رؼُِش حُلَى ٝ ٫ 

ي٣ي حُظؼو٤يحص ٝ ح٫ُىكخّ ، ٝ روخٛش ػ٘يٓخ ٣ٜزق ًَ ٢ٗء ٓزخ٫طٚ ، كٜٞ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ػخُْ ٗ

 ٗٔز٤خ كظظٔخٟٝ ه٤ٔش ح٤ٗ٫خء كظ٠ حٗٚ ٫ ٣ؼٞى ٖٓ حٌُٖٔٔ طل٤٠َ ح١ ٢ٗء ػ٠ِ ٢ٗء حهَ . 

رؼي حُظؼَٝ ح٠ُ حُظل٬٤ِص حُظ٢ هخّ رٜخ ٤ٛـَ ،ٍٝٓٞ ،طًٞل٤َ ، ىًٍٝخ٣ْ ،ُظخَٛس 

د ػ٘ي ًخٍٍ ٓخًٍْ ٝ حُظ٢ ٣ٌٖٔ ح٫ؿظَحد حٝ رؼٞ ٓظخَٛٙ ٓ٘ظطَم ح٠ُ ىٍحٓش ح٫ؿظَح

 حُوٍٞ حٜٗخ حُٔزخىٍحص حُؼ٤ِٔش ح٠ُٝ٫ ُظخَٛس ح٫ؿظَحد .

 كارل ياركض و دراطت االغخزاب :

( رخٛط٬ف ح٫ؿظَحد 1883ـ1818ًظذ ٗخهض ٣ٍظ٘خٍى حٕ َٓ ُٝغ ًخٍٍ ٓخًٍْ )

ٍحؿغ ح٠ُ حٛظٔخٓٚ رلِٔلش ٤ٛـَ ٝ ٗظ٣َظٚ كٍٞ ططٍٞ حُؼوَ ٖٓ ؿٜش ٝ حٛظٔخّ ٓخًٍْ 

خ٫هظٜخى ح٤ُٔخ٢ٓ ٖٓ ؿٜش حهَٟ ،ٝ ٌُٖ ٌٛح ح٫ٛظٔخّ طوظِق ىٍؿظٚ ػ٘ي ٓخًٍْ حُ٘خد ٝ ر

ٓخًٍْ حٌَُٜ
1
 . 

حٓخ ؿٍٞك٤ظٖ ك٤َٟ رخٕ ٓخًٍْ حٓظٔي ٜٓطِق ح٫ؿظَحد ٖٓ ؿَٞٛ ح٤ُٔٔل٤ش 

 ُل٤ٍٞرخم ٝ ىٍحٓش ظخ٣َٛخص حُؼوَ ٤ُٜـَ .

ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢ ،ًٔخ ٣ـذ ٝهي ١ٍٞ ٓخًٍْ ح٫ؿظَحد ٖٓ حُي٣ٖ ح٠ُ ح٫ه٬م ح٠ُ 

ح٫ٗخٍس ح٠ُ طؤػَ ٓخًٍْ رٔخٕ ٤ٕٓٔٞ ٝ ح١ٌُ طؼَٝ ح٠ُ ح٫ؿظَحد ػ٘يٓخ طليع ػٖ 

ح٫ٗظٔش ٝ حُٔـظٔؼخص رل٤غ حٕ ًَ ح٫ٗظٔش ك٢ ٓ٘ظٍٞٙ ٓ٘ؼض ح٫كَحى ٖٓ ح٫ٓظويحّ حُلو٤و٢ 

 ُوٞحٛخ ،ٝ ٣ؼي ٌٛح حُلَٓخٕ أكي ٓظخَٛ ح٫ؿظَحد .

حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٓظو٬ٜٛخ ٖٓ ىٍحٓش ح٫ؿظَحد ػ٘ي ًٔخ ٤٘٣َ ؿٍٞك٤ظٖ ح٠ُ حٕ حُٔؼخ٢ٗ 

ٓخًٍْ َٓطزطش رٔوظِق حُظ٘خه٠خص حُٔظؼِوش رؤٗٔخ١ ٓوظِلش ٖٓ حُٔـظٔؼخص ٝ ىٍحٓش طظؼِن 

رخُٔـظٔغ حَُحٓٔخ٢ُ ،ًٔخ ٣ؼظزَ ح٫ؿظَحد حكيٟ حُـي٤ُخص حُٔزغ حُظ٢ حهخٜٓخ ٓخًٍْ ٝ طلَٔ 

 ٌٛٙ حُـي٤ُش حُٔؼخ٢ٗ حُظخ٤ُش :
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  طٟٔٞغ ح٫ؿظٔخػ٢Ovbavsib9sia9 n  ,avi9n 

 حٓظو٤ُ٬ش ح٫ؿظٔخػ٢A sa9a ia n  ,avi9n  

  طوخٍؽ ح٫ؿظٔخػ٢ ك٢ ر٤٘خص ٝ ٓ٘ظٔخصAostriari,9sia9 

 حرظؼخى حُٞػ٢ ػٖ حُٞحهغ حٝ ٓخ ٣ؼَف رخ٣٫ي٣ُٞٞؿ٤خص 

 La 1844ٝ هي ٝؿيٗخ طؼ٣َلخ حًؼَ ٤ُٞٔٗش ك٢ ٓئُق ٓخًٍْ ٓوط١ٞخص

 99iea,sa1844 

 كظوخى ػ٬ػ٢ :حكظوخى ٗظخؽ حُؼَٔ، حكظوخى حُِٔطش ،حكظوخى حُوٞس.ك٤غ ٣ؼَف ح٫ؿظَحد رخٗٚ ح

٤َ٘ٗٝ ح٠ُ حٕ ٓخًٍْ ر٠٘ ٓٞهلٚ ٝ طل٤ِِٚ حُ٘ظ١َ حٗط٬هخ ٖٓ طلي٣ي ٓل٢ٜٓٞ 

 ح٫ٗٔخٕ ٝ حُؼَٔ .

حً حهخّ ٓخًٍْ ًٗٔٞؿخ ٓؼخ٤ُخ ُطز٤ؼش حٝ ؿَٞٛ ح٫ٗٔخٕ ح١ٌُ حػظزَٙ ًخث٘خ ك٤خ 

 ،حؿظٔخػ٤خ ٝ ك٤ٔخ .

َٔ ك٤٘٤َ ٓخًٍْ ك٢ حُٔوط١ٞخص ح٠ُ حٕ حُؼَٔ ٣٘زـ٢ حٕ ٣ٌٕٞ حٓخ ػٖ ٓلّٜٞ حُؼ

ٗ٘خ١خ ٣لون ح٫ٗٔخٕ ًحطٚ ٖٓ ه٬ُٚ ،كخُؼَٔ ٣٘زـ٢ حٕ ٣ٌٕٞ حٗزخػخ ُلخؿش حًؼَ ٓ٘ٚ ٓـَى 

 ٤ِٓٝش ٣ٌٖٔ ٖٓ ه٬ُٜخ حٗزخع كخؿخص ٓول٤ش ،٫ٝ ٣ٌٕٞ ًٌُي ح٫ حًح ًخٕ ططٞػ٤خ ٝ كَح .

٣ٌٖٔ ط٤ِٔ  1ـِِ ح٣٫ي٣ُٞٞؿ٤ش ح٫ُٔخ٤ٗش ٝك٢ ٌٛح ح١٫خٍ ٗوَأ ك٢ ٓئُق ٓخًٍْ ٝ حٗ

ح٫ٗٔخٕ ػٖ حُل٤ٞحٕ رخُٞػ٢ ،رخُي٣ٖ حٝ رٔـَى حٕ ٣َ٘ع ك٢ حٗظخؽ ٝٓخثَ ٝؿٞىٙ ا٫ حٗٚ ٣ئًي 

ك٢ ؿ٤ٔغ ٓئُلخطٚ رخٕ حُل٤خس ٫ طٌٕٞ حٗٔخ٤ٗش حًح ط٤ِٔص رخُ٘٘خ١ ح٫ٗظخؿ٢ ٝكٔذ ،حٗٔخ طٌٕٞ 

ٔخػ٤ش ًٌخثٖ ٗٞػ٢ ك٤٘ٔخ طظوطغ ػ٬هظٚ ًٌُي رَكوش ح٫ه٣َٖ ،ٝ ٌٛح ٓخ طلَٟٚ ١ز٤ؼش ح٫ؿظ

حُ٘ٞػ٤ش ٓغ ح٫ه٣َٖ ٝ ٌٛح ٣َؿؼ٘خ ح٠ُ حكيٟ ٓو٫ٞص حرٖ هِيٕٝ "ح٫ٗٔخٕ حؿظٔخػ٢ 

 رطزؼٚ".

ٝػ٤ِٚ ح٫ٗٔخٕ ػ٘ي ٓخًٍْ ٤ُْ ٓ٘ظؾ حُؼ٬هخص حُٔخى٣ش كلٔذ رَ ٣ؼي ٓ٘ظـخ ُِؼ٬هخص 

 ح٫ؿظٔخػ٤ش ، ٝ ٓ٘ظؾ ًحطٚ .

ا٫ أٗٚ ٝ ىحثٔخ ك٢ ٓ٘ظٍٞ ًخٍٍ ٓخًٍْ كخٕ حُلَى ك٢ حُٔـظٔغ حَُأٓٔخ٢ُ ػخؿِ ػٖ 
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طلو٤ن ًحطٚ ًٞٗٚ ٣ؼ٤ٖ حؿظَحرخ ،ٝ ٫ ٣ـظَد حُلَى ػٖ ًحطٚ كلٔذ رَ ػٖ ػِٔٚ ٝ ػٖ 

ح٫ه٣َٖ ،كٔخ ٢ٛ حُؼٞحَٓ حُظ٢ حػظزَٛخ ٓخًٍْ ٓ٘ظـش ٬ُؿظَحد ؟ ٝٓخ ٢ٛ ٤ٍَٛٝس ٌٛٙ 

 حُظخَٛس ؟

 ي ًخٍٍ ٓخًٍْ ٣ٌٖٔ طِو٤ٜٜخ ك٢ هٞط٤ٖ :ػٞحَٓ ح٫ؿظَحد ػ٘

 حُوٞس ح٠ُٝ٫ :طظٔؼَ ك٢ ح٫هَ ،ح١ٌُ ٣٘ظؾ ٖٓ حؿِٚ .

حُوٞس حُؼخ٤ٗش : ٢ٛ ٓـٔٞػش حُوٞح٤ٖٗ ح٫هظٜخى٣ش حُظ٢ طلٌْ ِٓٞى ٍأٓٔخٍ حُٔخٍ أ١ 

 ٗظخّ ح٫ٗظخؽ ك٢ ظَ حَُأٓٔخ٤ُش إً كخُوٞس ح٠ُٝ٧ حٗٔخ٤ٗش ،ٝ حُؼخ٤ٗش ؿ٤َ حٗٔخ٤ٗش .

ح٤ْٗ حٍُحث٤َ ٖٓ ه٬ٍ ىٍحٓظٚ ُٔخًٍْ ػ٬ع ػٞحَٓ ٓليىس ط٢ًٌ ٝ ٣ٔظوَؽ ؿٞ

 ح٫ؿظَحد ٝ ط٣ِي ٖٓ كيطٚ ٢ٛٝ :

 . ح٤ٌُِٔش حُوخٛش 

 . َٔطٟٔٞغ هٞس حُؼ 

 َٔطو٤ْٔ حُؼ
1
 . 

ٝٗظٔخءٍ ٤ًق طئى١ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ ح٠ُ حؿظَحد ح٫ٗٔخٕ ػٖ ػِٔٚ، ٝػٖ ح٫ه٣َٖ 

 ،ٝػٖ ًحطٚ ؟

 هش ر٤ٖ حُلَى حُٔ٘ظؾ ٝ حٗظخؽ ػِٔٚ.ٝ ٣وٜي رخؿظَحد حُلَى ػٖ ػِٔٚ طِي حُؼ٬

٠٣غ حُؼخَٓ ١خهظٚ ك٢ ػِٔٚ ك٤ٜزق ٌٛح حُؼَٔ ٟٓٞٞػخ ٝ ٣ظوٌ ٝؿٞىح هخٍؿ٤خ 

رٔؼ٠٘ حٕ ٗخطؾ حُؼَٔ ٣ٞؿي رٍٜٞس ٓٔظوِش هخٍؽ ًحص حُٔ٘ظؾ ح١ هخٍؽ ٤ٓطَطٚ ٝ ؿ٣َزخ 

ػ٘ٚ ًٞٗٚ هخ٢ُ ٖٓ ًَ طـ٤ٔي ٟٓٞٞػ٢ ُ٘و٤ٜش حُلَى ٫ٝ ٣ؼزَ ػٖ ١خهخطٚ ٝ حٛظٔخٓخطٚ 

،ٖٝٓ ؿٜش حهَٟ كٜٞ ٣٘ظؾ ُ٘وٚ حهَ ،ٝط٤ِْٔ حٝ ر٤غ ١خهش ػَ حُلَى ُ٘وٚ حهَ ٣ليع 

 حٗلٜخ٫ ٝ ٣ِـ٢ ح٫طٜخٍ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ حٕ ٣وغ ر٤ٖ ػَٔ ح٫ٗٔخٕ ٝ ٗو٤ٜظٚ ٝ حٛظٔخٓٚ .

ٝ ٣ظٌَ٘ ح٫ٗلٜخٍ ٕ ه٬ٍ حُظ٤ِْٔ ك٢ ظَ ٗظخّ ح٫ٗظخؽ حَُحٓٔخ٢ُ ك٤غ ٣ئى١ طو٤ْٔ 

ُِٜٔلش حُوخٛش ٝ حُؼخٓش ٣ٝظلٍٞ ٗ٘خ١ ح٫ٗٔخٕ ح٠ُ هٞس حُؼَٔ ك٢ ظِٚ ح٠ُ طٜخىّ ر٤ٖ ح

هخٍؿ٤ش طٔظؼزيٙ ري٫ ٖٓ حٕ ٤ٔ٣طَ ػ٤ِٜخ ،ٝػ٤ِٚ كخ٫ٍطزخ١ ح١ٌُ ٣وغ ر٤ٖ ػَٔ حَُٔء ٝ 

 ٗو٤ٜظٚ طظوِِٚ ٝٓخ١ش حٝ حٍحىس ػخُؼش .
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٣ٝظليع ٓخًْ ك٢ حُٔوط١ٞخص ػٖ حُؼَٔ ُظِز٤ش كخؿخص ػ٣ٞ٠ش ٓزخَٗس ،كخُِٔحٍع 

ؼَٔ رٔـَٟ طؼخهي ًٔخ حَٗٗخ ح٫ حٗٚ ٓلَّٝ ٖٓ حُو٤خّ رخ٤ٗ٫خء حُظ٢ حٝ حُظخؿَ حُٜـ٤َ ٣

 ٣َؿذ كو٤وش حُو٤خّ رٜخ .

حٕ ٌٛح حُؼَٔ ٣ؼي حٗلَحكخ ػٖ ؿَٞٛ ح٫ٗٔخٕ حُ٘ٞػ٢ رَ ًٌُي ػٖ ؿَٞٛ حُؼَٔ ح١ٌُ 

٣طزؼٚ ٓخًٍْ رخُل٣َش ،حُظطٞػ٤ش ،٣ٝوظَف ٓخًٍْ ٌُُي حػخىس حُظ٘ظ٤ْ رٍٜٞس حٓخ٤ٓش 

 ح٫هظٜخى٣ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش .ُِـٞحٗذ 

ٝ ٌٛح ٓخ طٞػي رٚ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝحُظ٢ حػظزَٛخ ك٬ ٜٗخث٤خ ٬ُؿظَحد ػٖ حُؼَٔ ،ًٔخ 

طليع حُؼٞحَٓ حُٔخروش حًٌَُ حؿظَحد حُلَى ػٖ ح٫ه٣َٖ ،ٝ ٌٛح حٌَُ٘ َٓطز٢ رخ٧ٍٝ ٝ 

 ٣ظٌَ٘ ك٢ ظَ ٗلْ حُ٘ظخّ ٝ طو٤ٔٔٚ حُٔـلق ُِؼَٔ.

َ ًَ حٗٔخٕ ح٠ُ ح٫ه٣َٖ ٝكوخ ُِٔٔظ٣ٞخص ٝ كل٢ حُؼ٬هش رخُؼَٔ حُٔـظَد ،٣٘ظ

 حُؼ٬هخص حُظ٢ ٣ـي ٗلٔٚ ٓيٍؿخ ك٢ ح١خٍٛخ رٜلظٚ ػخ٬ٓ .

ك٤٘ظَ ح٫ٗٔخٕ ٨ُه٣َٖ ًوْٜ ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ كخُش ٖٓ حَُٜحع حُيحثْ  ر٤ٖ 

ح٫كَحى،ٝطٜزق ح٤ٔٛش ح٫كَحى ٫ طظـخُٝ ًْٜٞٗ ٝٓخثَ ُـخ٣خص ٗو٤ٜش ، ٌٝٛح حُؼيحء هخثْ 

خّ رخُظ٘خكْ ٝ طٞهغ ح٫ٓظـ٬ٍ ح٠ُٔخى ، ٣ٝئى١ حؿظَحد حُلَى ػٖ حُؼَٔ ػ٠ِ حٓخّ ح٫كٔ

 ٝػٖ ح٫ه٣َٖ ح٠ُ حؿظَحد حٌُحص كظٔخ. 

كٌحص ح٫ٗٔخٕ طـظَد حًح ُْ طلٔق ػٖ ٓٔخص ح٫ٗٔخ٤ٗش حُلوش ، ح١ ػ٘يٓخ ٣٘ظؾ     

ح٫ٗٔخٕ طلض حؿزخٍ حُلخؿش حُؼ٣ٞ٠ش حُٔزخَٗس ، ٌٝٛح طي٢ٗ ح٠ُ ٓٔظٟٞ حُل٤ٞحٕ ك٢ ٗظَ 

ٓخًٍْ ٝ ٛ٘خى ٓـخٍ حهَ ٫ؿظَحد حٌُحص ، ك٤٘ٔخ ٣ـؼَ طو٤ْٔ حُؼَٔ ٖٓ ح٫ٗٔخٕ ٓـَى 

طخرغ ٦ُُش ، ٝ ٫ طظخف ُٚ حُلَٛش ُظ٤ٔ٘ش ٝط٣ٌٜذ ٝ اٟلخء حُطخرغ ح٩ٗٔخ٢ٗ ػ٠ِ كٞحٓٚ 

ٝٓ٘خػَٙ
1
. 

اًح ًخٗض ح١َُٝ٘ حُلٞه٤ش ٝحُظلظ٤ش ُِؼ٤ِٔش ح٫ٗظخؿ٤ش طٔخْٛ ك٢ حكيحع           

ٔخ ٢ٛ حُو٤ْ حُؼوخك٤ش ٝحُظ٢ ٓخػيص ػ٠ِ اكيحع ح٩ؿظَحد ؟  ٣وغ حُِّٞ ػ٠ِ هٍٞ ح٫ؿظَحد ، ك

ٓخًٍْ ػ٠ِ ح٤ُٔٔل٤ش اً أٜٗخ طِوٖ حُ٘خّ حُظٔلٍٞ كٍٞ حٌُحص ػ٠ِ حُٜؼ٤ي حَُٝك٢ ، ح٧َٓ 

 ح١ٌُ ٣وِن حٗخ٤ٗش ٍٝك٤ش طظلٍٞ ك٢ حُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ ح٠ُ حٗخ٤ٗش ٓخى٣ش.
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ٖ ٓلّٜٞ كِٔل٢ ا٠ُ ٓلّٜٞ حؿظٔخػ٢، كٍٞ " ٓخًٍْ " ٓلّٜٞ ح٫ؿظَحد ٓ      

حهظٜخى١. ٝظَ ٣ٜظْ رٌٜح حُٔلّٜٞ ا٠ُ ٜٗخ٣ظٚ ، اًح ًخٕ " ٤ٛـَ " ٓؼ٠ ا٠ُ حُزَٛ٘ش ػ٠ِ إٔ 

حُؼِْ ٝحُظويّ حُؼ٢ِٔ ٝحُظو٢٘ ٣ٔخْٛ ك٢ طل٣ََ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ حُوٟٞ ح٧ٓخ٤ٓش ُِطز٤ؼش، كبٗٚ ك٢ 

خٟؼخ ٫هظَحػخطٚ ٛٞ. كٌَ ٓخ ٗظَ " ٓخًٍْ " ٓخْٛ ك٢ حٓظ٬د ح٩ٗٔخٕ ػٖ ًحطٚ ٝؿؼِٚ ه

حرظٌَطٚ ػزو٣َش ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ٓ٘ـِحص ك٠خ٣ٍش ٝه٤ْ ٍٝك٤ش ٣٘ظٜذ أٓخٜٓخ ٢ً٘ء ؿ٣َذ 

ػٜ٘خ. ك٤لوي ح٩ٗٔخٕ حُؼوش ر٘لٔٚ ٝرويٍحطٚ ٝرٔؼو٤ُٞش ٝؿٞىٙ ك٢ ٌٛٙ حُل٤خس. طؼِٖ ٌٛٙ حُِ٘ػش 

ش، ٝطزغ ٌٛٙ حُِ٘ػش حُظ٘خإ٤ٓش ػٖ ػزؼ٤ش حُل٤خس ح٫ٗٔخ٤ٗش ح٤ُِٔجش رظ٘خه٠خص ٓؤٓخ٣ٝش ٓٔظؼ٤ٜ

 حُظ٘خإ٤ٓش حُوٞف ٖٓ حُٔٔظوزَ، كٌَس حٗؼيحّ طلٖٔ ٟٝغ ح٩ٗٔخٕ ك٢ حُؼخُْ

ٝحٓظلخُش اػخىس ط٘ظ٤ْ حُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش ػ٠ِ ٗلٞ ػو٢ٗ٬. إ حُل٠خٍس حُـَر٤ش  

كٔذ " ٓخًٍْ " ٫ طئٖٓ ربٌٓخ٤ٗخص حُؼوَ حُز١َ٘، رَ طٔؼ٠ ا٠ُ اه٠خع اٍحىس ٝاىٍحى 

س طخرؼش ٓظ٤ٌلش ٓغ حُز٘خءحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُظو٤٘ش ًَٝ ٓخ ٣ويّ أٛيحكٜخ ٜٝٓخٜٓخ. ح٩ٗٔخٕ ٝؿؼِٚ أىح

ٌٛح حُٔلّٜٞ كٔزٚ ٣ئًي ػ٠ِ حؿظَحد حُل٠خٍس ػٖ ح٩ٗٔخٕ. إ حُظطٍٞ حُل٠خ١ٍ ك٢ 

حَُأٓٔخ٤ُش كٔزٚ ىحثٔخ ٣ؼزَ ػٖ ح٫ٗوطخع ر٤ٖ ح٩ٗٔخٕ ١َٝٗٝ ػِٔٚ ح٫ؿظٔخػ٢ حُٔظطٍٞس 

ظ٢ ٫ طلَٜ ػ٠ِ ه٤ٔش اٗٔخ٤ٗش رَ ه٤ٔش حؿظٔخػ٤ش ح٤ٗخث٤ش ًٌُٝي ٓؼخَٗطٚ ٌٛٙ ح١َُٝ٘ حُ

ٓٔظوِش ػٖ ح٩ٗٔخٕ. رٌُي كخ٫ؿظَحد ػ٘ي " ٓخًٍْ " ٣ؼ٢٘ "إٔ ح٩ٗٔخٕ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣لون 

ًحطٚ ً٘٘خ١ ه٬م ك٢ حُؼخُْ، رَ إٔ حُؼخُْ، حُطز٤ؼش ٝح٥ه٣َٖ ٝٛٞ ٗلٔٚ طٜزق ٓـظَرش 

ص ؿ٣َزش، رَ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٜٗخ طٌٕٞ ٖٓ رخُ٘ٔزش ا٤ُٚ، اٜٗخ طؼِٞٙ ٝطوق ٟيٙ ًٟٔٞٞػخ

هِوٚ"
1
. 

 طزؼخ ٌُٜح حُٔلّٜٞ ٣ٌٖٔ إٔ ٗوق إٔ ٓلّٜٞ ح٫ؿظَحد ػ٘ي " ٓخًٍْ " ٣ؤهٌ ٝؿ٤ٜٖ: 

حُٞؿٚ ح٧ٍٝ: ػ٬هش حُؼخَٓ رٔ٘ظٞؽ حُؼَٔ رٜلظٚ ٤ٗجخ ؿ٣َزخ ٤ٔٓٝطَ ػ٤ِٚ. ٌٝٛٙ حُؼ٬هش ٢ٛ 

رؤ٤ٗخء حُطز٤ؼش، ٝٛٞ ػخُْ ٣ـخرٜٚ ك٢ حُٞهض ًحطٚ حُؼ٬هش رخُؼخُْ حُوخٍؿ٢ حُٔلّٔٞ. ٝ 

 رٍٜٞس ؿ٣َزش ٝٓؼخى٣ش. 

حُٞؿٚ حُؼخ٢ٗ: ػ٬هش حُؼخَٓ رلؼَ ح٩ٗظخؽ ىحهَ حُؼَٔ. ٌٝٛٙ حُؼ٬هش ٢ٛ ػ٬هش حُؼخَٓ ر٘٘خ١ٚ 

ٛٞ ًحطٚ  رٜلظٚ ٗ٘خ١خ ؿ٣َزخ ٫ ٣ؼٞى ُٚ، اٗٚ حُ٘٘خ١ ح١ٌُ ِٓزٚ حُوٞس، حُوٞس حُظ٢ ٢ٛ حٗؼيحّ 
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ي " ٓخًٍْ " ٛٞ طؤ٤ًي ػ٠ِ هٞس ٍأٓٔخٍ حُظ٢ ٣ظْ ػٖ ٣َ١وٜخ حُويٍس. ٝرٌُي كخ٫ؿظَحد ػ٘

طؤ٤ًي ٤ٓطَس حُطزوش حُٔخٌُش ٝحُلخًٔش ك٢ ٗلْ حُٞهض ك٢ حُٔـظٔغ. ٝحكظٌخٍ ح٩ٗٔخٕ ٝطل٣ِٞٚ 

ا٠ُ أىحس ُِٔطظٜخ ٝأٛيحكٜخ. ٝر٘خء ػ٤ِٚ  كخٕ " ٓخًٍْ " ًخٕ ٜٓظٔخ رظل٣ََ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ حُؼَٔ 

٠ ٢ٗء ٝ ٣ـؼِٚ ػزيح ٤ٗ٨ُخء . ٌُُي ُْ ٣ٌٖ ٗويٙ ُِٔـظٔغ ح١ٌُ ٣لطْ كَى٣ظٚ  ٣ٝلُٜٞخ  اُ

حَُأٓٔخ٢ُ ٓٞؿٜخ أٓخٓخ ا٠ُ ٣َ١وش  ط٣ُٞغ حُيهَ، ٌُٖ ٧ِٓٞد ح٩ٗظخؽ ح١ٌُ ٣يَٓ اٗٔخ٤ٗش 

حُلَى. ٝ ٣ئى١ ا٠ُ ه٠ٞػٚ  ُِٟٔٞٞػخص حُظ٢ ٣٘ظـٜخ. طظٔؼَ هطٍٞس حؿظَحد حُؼَٔ ػٖ 

د ػٖ ٗخطؾ ػِٔٚ، ٛٞ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ح٩ٗٔخٕ ػ٘ي " ٓخًٍْ "، ك٢ إٔ ح٩ٗٔخٕ حُٔـظَ

ٓـظَد ػٖ ًحطٚ ، ًٝحطٚ  ٓـظَرش ػ٘ٚ أ٠٣خ. كخؿظَحد ح٩ٗٔخٕ ػٖ ًحطٚ ط٤َ٘ ػ٘ي " ٓخًٍْ 

" ا٠ُ حٗلٜخٍ ح٩ٗٔخٕ ػٖ ك٤خطٚ ح٫ٗٔخ٤ٗش حُلوش أٝ حُطز٤ؼش حُـ٣َٛٞش. ٝحؿظَحد حٌُحص ػٖ 

 ٤خس ٢ٛٝ: ح٩ٗظخؽ، حُل٤خس ح٩ٗٔخٕ ٣ظوٌ كٔذ ٓ٘ظٍٞٙ: ِٗع اٗٔخ٤ٗش ح٩ٗٔخٕ ك٢ ٓـخ٫ص حُل

ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝحُل٤خس حُل٤ٔش. ٣ٌٖٝٔ كْٜ حؿظَحد حٌُحص ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُٔـخ٫ص، ك٤غ ٣ظْ 

طي٢ٗ ح٩ٗٔخٕ ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُل٤ٞحٕ ٝحُؼزي ٝح٥ُش.، ٠٣خف ا٠ُ ٣ٌٖٛ ح٫ؿظَحر٤٤ٖ، حؿظَحد 

ٕ ٛ٘خى . ٝكٔذ ٌٛح حُظل٤َِ ٣ئًي " ٓخًٍْ " أ1ػخُغ ٣ظـٔي ك٢ حؿظَحرٚ ػٖ ح٥ه٣َٖ

ػ٬هش ؿي٤ُش ر٤ٖ حؿظَحد ح٩ٗٔخٕ ػٖ ًحطٚ  ٝحؿظَحرٚ ػٖ ح٥ه٣َٖ، ك٢ ٓـظٔغ ٓٔظِذ ٫ 

طٌٕٞ ػ٬هش حُ٘خّ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ػ٬هش ر٤ٖ أٗوخٙ ٓظٔخػ٤ِٖ، رَ ػ٬هش هخىّ ٤ٓٝي ٗوٚ 

أى٠ٗ ر٘وٚ أػ٠ِ. ٌٌٝٛح إً حٗظ٠ٜ" ٓخًٍْ " ٖٓ ٜٓطِق ح٫ؿظَحد ك٢ طل٤ِِٚ . 

ظَ حُ٘ظخّ حَُأٓٔخ٢ُ ٝكظ٠ حُؼَٔ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ٜزق هخٍؿخ  ٝأٟٝق إٔ ٟٝغ حُؼخَٓ ك٢

ػٖ اٍحىس حُؼخَٓ ٝٓٔظو٬ ػ٘ٚ. رَ إٔ حُؼَٔ ٣ظلٍٞ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُظَٝف ا٠ُ هٞس ؿزخٍس ٟي 

حُؼخَٓ ٗلٔٚ. كظ٠ أٗٚ ٣لوي حُويٍس ػ٠ِ طلو٤ن ًحطٚ ك٢ حُؼَٔ، رَ حٗٚ  ػ٠ِ حُؼٌْ  ٣ٌَ٘ ًحطٚ، 

، رلٔذ ٍأ١ " ٓخًٍْ " ٓـظَد ٧ٗٚ ٫ ٣ؼَٔ ٖٓ أؿَ ٗلٔٚ إ حُؼخَٓ ك٢ حُ٘ظخّ حَُأٓٔخ٢ُ

، رَ ٖٓ أؿَ ؿ٤َٙ. ٝرويٍ ٓخ ٤٠٣غ ٖٓ ؿٜيٙ ك٢ حُؼَٔ، رويٍ ٓخ طٌظٔذ ٓ٘ظـخطٚ هٞس ٟيٙ، 

ٝطٜزق ك٤خطٚ، ٤ُْٝ ٓ٘ظـخطٚ كو٢  ٌِٓخ ُـ٤َٙ.ر٬ٌّ آهَ، ٍأٟ " ٓخًٍْ " إٔ حُؼَٔ ك٢ 

ٍحىس حُؼخَٓ، ٓٔظوِش ػ٘ٚ، ٓؼخى٣ش ُٚ، ظَ حُ٘ظخّ حَُأٓٔخ٢ُ ٣ظلٍٞ ا٠ُ هٞس هخٍؿش ػٖ ا

ٓظلٌٔش ر٤ٍَٜٝطٚ، ٠ٓخىس ُل٤خطٚ ٝاٗٔخ٤ٗظٚ. ٝح٧ًؼَ ٖٓ ًُي كٔذ " ٓخ٤ًٍُٞ " ٖٓٔ 
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ػخُـٞح ٗظ٣َش " ٓخًٍْ " ٬ُؿظَحد اٜٗخ طؼز٤َ ٝحٟق ػٖ كٌَس حُظ٤٘ئ، أ١ طل٣َٞ حُظؼز٤َ 

ٗٔخ٤ٗش ا٠ُ ػ٬هخص حُٔـَى ا٠ُ ٝحهغ ك٢ٔ، اً ٣لٍٞ حُٔـظٔغ حَُأٓٔخ٢ُ ؿ٤ٔغ حُؼ٬هخص ح٫

 ك٤ٔش ر٤ٖ أ٤ٗخء أٝ ِٓغ. 

ٝ ٌٌٛح ٣ؼظزَ ٓخًٍْ أٍٝ ٖٓ ط٘خٍٝ ح٩ؿظَحد ربػظزخٍٙ ظخَٛس اؿظٔخػ٤ش اهظٜخى٣ش ٓٞحء ٖٓ 

ك٤غ ٗ٘ؤطٜخ أٝ ططٍٞٛخ.  ربػظزخٍ ٓلٜٜٞٓخ ػِٔخ٤ٗخ ٓخى٣خ ،ٝ هي آظؼِٔٚ ك٢ ٗظ٣َظٚ 

٠٘ ح١ٌُ ٟٝؼٚ ٤ٛـَ ك٢ كِٔلظٚ ح٩هظٜخى٣ش ٝ ح٩ؿظٔخػ٤ش رؼيٓخ كٍٞ ٓؼ٘خٙ ح٢ِٛ٧ أ١ حُٔؼ

حُٔؼخ٤ُش حُظ٢ طئًي أ٤ٔٛش حُيُٝش ٝ حُِٔي رخُ٘ٔزش ُِٞحهغ ح٫ؿظٔخػ٢، ك٤غ ٣وٍٞ ٓخًٍْ إٔ 

ظَٝف حُؼَٔ حُظ٢ أٝؿيٛخ حُٔـظٔغ حَُأٓٔخ٢ُ طئى١ ا٠ُ اؿظَحد حُؼخَٓ، أ١ ٫ طؼط٤ٚ 

حُظ٢ ٣ٔؼ٠ ٖٓ أؿِٜخ حُلَٙ ٝ ح٩ٌٓخ٤ٗخص حٌُخك٤ش ُظلو٤ن حَُكخ٤ٛش ح٩هظٜخى٣ش ٝ ح٩ؿظٔخػ٤ش 

كخُؼخَٓ ٛٞ ٗوٚ ٓـظَد ػٖ ٝٓخثَ ح٩ٗظخؽ ١خُٔخ أٗٚ ٫ ٣لَٜ ػ٠ِ حُو٘خػش ٝ حُٔؼخىس ٖٓ 

ػِٔٚ ٝ ٫ ٣لَٜ ػ٠ِ ػَٔس ؿٜيٙ ٝ أطؼخرٚ ،  إً حُؼخَٓ ٛٞ ًخثٖ ٓـظَد ػٖ حُطز٤ؼش 

حُلو٤و٤ش ُ٪ٗٔخٕ ػ٠ِ كي طؼز٤َ ٓخًٍْ
1
. 

"ػ٠ِ إٔ حُؼَٔ ك٢ ظَ 1844ش ًٔخ هي ىَُ ٓخًٍْ ك٢ ٓئُلٚ" ٓوط١ٞخص رخ٤ٔ٣ٍ

 حَُأٓٔخ٤ُش ٣ظْ ح٩ؿظَحد ك٤ٚ رؤٍرغ ١َم ٢ٛ :

 ـ اؿظَحد ػٖ ٗخطؾ حُؼَٔ : ح١ٌُ ٣ٔظ٢ُٞ ػ٤ِٚ ح٥ه٣َٖ.1

ـ اؿظَحد ػٖ حُؼَٔ ًحطٚ: ري٫ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼَٔ ٓـخ٫ ُ٪ٗـخُ ٣ٜزق ك٢ حُٔـظٔغ 2

 حُزَؿٞح١ُ ػ٬ٔ ه٣َٜخ.

 ؼ٬هخص طلض ظَٝف حَُأٓٔخ٤ُش ٛٞ ط٘خهٞ:ـ اؿظَحد ػٖ ح٥ه٣َٖ : اً إٔ ؿَٞٛ ح3ُ

ـ اؿظَحد ػٖ حُ٘ٞع ح٩ٗٔخ٢ٗ: أ١ ػٖ حُطز٤ؼش حُز٣َ٘ش ح٧ٓخ٤ٓش، ًُي ٧ٕ ح١ٌُ 4

٤ٔ٣ِ ح٧ؿ٘خّ حُز٣َ٘ش ػٖ ٓخثَ حُل٤ٞحٗخص ٛٞ إٔ حُل٤ٞحٕ ، اٗٔخ ٣وّٞ رٔـَى حُظ٤ٌق ٓغ 

ٓٔخ٤ُش ٣ٌٕٞ ػَٜ٘ ر٤جظٚ كلٔذ، أٓخ حُزَ٘ كبْٜٗ ٤ٜ٣ٕٔ٘ٞ ػ٠ِ ر٤جظْٜ ٝ طلض حُظَٝف حَُأ

ح٤ُٜٔ٘ش حُٞحػ٤ش ٛ٘خ ٓلوٞىح ، ٝ طظي٠ٗ ُِٓ٘ش حُؼخَٓ كظٜز٢ ا٠ُ َٓطزش حُل٤ٞحٕ
2
. 
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 اإلغخزاب ػُذ هزبزث ياركيىس:

أٛظْ ٓخ٤ًٍُٞ ك٢ ٓئُلخطٚ ح٫ٗٔخٕ ًٝ حُزؼي حُٞحكي ٝ ٓئُلخص حهَٟ ًظزٜخ رخ٫ٗـ٣ِ٤ِش 

 رؤُٓش ح٩ٗٔخٕ حُٔؼخَٛ ٝ ظخَٛس ح٩ؿظَحد. حُؼوَ ٝحُؼٍٞس ٝ ٗ٘ؤص حُ٘ظ٣َش ح٩ؿظٔخػ٤ش

ٝ هي حٓظؼَٔ ٓخ٤ًٍُٞ ٓلّٜٞ ح٩ؿظَحد ُٞٛق ٟٝغ حُلَى ك٢ حُٔـظٔغ حُلي٣غ ٖٓ 

ك٤غ حٕ حُلَى حُٔـظَد ٛٞ ًُي ح١ٌُ ٣٘ؼَ رخ٠ُؼق ٝ حُؼـِ اُحء حُٔٞحهق ح٣َ٤ُٜٔش ك٢ 

 ك٤خطٚ ٝح١ٌُ ٣٘ؼَ رؤٕ حُو٤ْ حُٔخثيس ؿ٤َ ًحص ٓ٘لؼش رخُ٘ٔزش ُٚ .

: ٣ٜزق ٓلّٜٞ ح٩ؿظَحد رخٌُحص  1أ ُٔخ٤ًٍُٞ ك٢ ٓئُلٚ ح٫ٗٔخٕ ًٝ حُزؼي حُٞحكي ٝٗوَ

اٌٗخ٤ُخ ، كخُ٘خّ ٣ظؼَكٕٞ ػ٠ِ أٗلْٜٔ ك٢ ر٠خثؼْٜ ٣ٝـيٕٝ ؿَٞٛ ٍٝكْٜ ك٢ ٤ٓخٍحطْٜ 

ٝؿٜخُْٛ حُظِل٢ٗٞ٣ِ حُيه٤ن ح٫ٓظوزخٍ، ٝك٢ ر٤ظْٜ ح٤ٗ٧ن ٝ أىٝحص ١زوْٜ حُلي٣ؼش ٝ ٗظٔخثَ 

 ٌٙ حُز٠خثغ حُلي٣ؼش ػ٠ِ حٌُحص ُظلوي ؿَٞٛٛخ .ٛ٘خ ٓخ ح١ٌُ طليػٚ ٛ

٣وٍٞ ٓخ٤ًٍُٞ ك٢ ًُي : ٣ظٞكي ح٫كَحى ٓغ حُٞؿٞى حُٔلَٝٝ ػ٤ِْٜ ٣ٝـيٕٝ ك٤ٚ 

طلو٤وخ ٝ طِز٤ش ، ٌٝٛح حُظٞك٤ي ٤ُْ ٝٛٔخ ، ٝ ٌٛح حُٞحهؼبٗٔخ ٛٞ َٓكِش حًؼَ طويٓخ ٖٓ 

ِؼش ٖٓ هزَ ٝؿٞىٛخ ح٩ؿظَحد ، كٜٞ هي حٛزق ٟٓٞٞػ٤خ طٔخٓخ ٝرخطض حٌُحص حُـظَرش ٓزظ

 حُٔـظَد ، ُْٝ ٣ؼي ٛ٘خ ؿ٤َ رؼيح ٝحكيح ٓٔخػَ ك٢ ًَ ٌٓخٕ ٝطلض ًَ ح٧ٌٗخٍ.

 ٌُٖ ٤ًق َٝٛ ح٩ٗٔخٕ ا٠ُ ٌٛٙ حَُٔكِش ؟    

ٌٝٛح حُظٔخإٍ ٣زؼغ ر٘خ ا٠ُ حُـٞٙ ك٢ ؿي٤ُش حُلخؿخص ، ٣ٜٝ٘ق ٓخ٤ًٍُٞ حُلخؿخص 

ق اؿظٔخػ٤ش هخٛش رخُلَى ، ٝطِز٤ش ا٠ُ كو٤وش ًٝخًرش كخُلخؿش حٌُخًرش ٢ٛ حُظ٢ طلَٟٜخ ٜٓخُ

ٌٛٙ حُلخؿخص ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٜٓيٍ ٣َٔ ُِلَى ٌُٖٝ ٤ُْ ٖٓ ٝحؿز٘خ إٔ ٗيحكغ ػٖ ٓؼَ ٌٛٙ 

حُٔؼخىس ، اًح ًخٗض طٔ٘غ حُلَى ٖٓ طلْٜ حُٔٔخٍ حُؼخّ ٖٓ اٗظٜخُ كَٛش اُحُظٚ ٝ حُ٘ظ٤ـش ك٢ 

 ٓؼَ ٌٛٙ حُلخٍ ٢ٛ حَُهخء ك٢ حُ٘وخء.

ح٩ؿظَحد ًٔلٍٞ ١ًَِٓ  أٗٚ اهظخٍ 2حُٔـظٔغ ح١ُٞٔٝهي ًظذ كَّٝ ك٢ ٓئُلخطٚ 

 :ُيٍحٓظٚ ُٔزز٤ٖ 

 .ًٕٞ ٌٛح حُٜٔطِق ٣يٍّ رؼٔن حُ٘و٤ٜش حُٔؼخَٛس: ح٧ٍٝ  
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 ًٞٗٚ هخٙ رخُلؼَ حُٔظزخىٍ ُِز٠٘ ح٩هظٜخى٣ش ٝ ح٩ؿظٔخػ٤ش حُٔؼخَٛس.: ػخ٤ٗخ  

، ًخُلٌَ ، حُلذ ، حُؼوخكش  ٌُُٝي ٗـيٙ ٣يٍّ ظٞحَٛ ػي٣يس ٖٓ ه٬ٍ ح٩ؿظَحد

 حُٔؼخَٛس ، حُٔـظٔغ ، ح٩ٓظ٬ٜى ح٩ٗظخؽ ، ػ٬هش ح٩ٗٔخٕ رخُؼخُْ.

حُوخُٜش ك٤غ ٣ٌَّ ح٩ٗٔخٕ ًَ  ٤ٜشُٗ٘ؤس ح٩ؿظَحد ا٠ُ حُؼزخىس ح٩ ٝ ٣َؿغ كَّٝ

هٞحٙ ، كزٚ ، كٌَٙ ُٔؼزٞىٙ ، كخُؼزخىس رٌٜح حٌَُ٘ طؼي ه٠ٞػخ أػ٠ٔ ٝٓغ طؼو٤ي حُٔـظٔغ ٝ 

ُٝش ٛ٘غ ح٩ٗٔخٕ ُ٘لٔٚ ٓؼزٞىحص أهَٟ ، ًخُيُٝش ، حُطزوش ح٩ؿظٔخػ٤ش ، ٣ٌٖٝٔ إٔ ططٍٞ حُي

 ٣ظـٔي ٌٛح حُٔؼزٞى ك٢ حُٔخٍ ، كخ٩ٗٔخٕ ح١ٌُ ٣ٌَّ ًَ ك٤خطٚ ُـٔغ حُٔخٍ ،٣زَف ػز٤يح ُِٔخٍ.

ٝ ك٢ حُٔـظٔغ حُٔؼخَٛ ٣ظَٜ ح٩ؿظَحد رٌَ٘ ٢ًِ ، كٜٞ ٣زَُ ك٢ ػ٬هش ح٩ٗٔخٕ 

 ، رخ٥ه٣َٖ ٝ رٌحطٚ. رؼِٔٚ ، ر٢ٔ٘ حٓظ٬ًٜٚ

س ٫ اٗٔخ٤ٗش ، ًٝؤٜٗخ ػ٬هخص ر٤ٖ أ٤ٗخء ، ًٕٞ ٍٝ هي ريص حُؼ٬هش ح٩ٗٔخ٤ٗش ك٢ ٛٞ

كخُؼخَٓ ، ٍؿَ ح٨ُػٔخٍ ، حُطز٤ذ ، ٜٓ٘ش ٛئ٫ء طظطِذ حُلؼخ٤ُش ’’ حُلَى ٣ز٤غ ٓغ ِٓؼظٚ ٗلٔٚ 

٤ِحص حُوخٛش ، ٓخ ، ٍٝف حُٔزخىٍس ، ٌٝٛٙ حُو٤ْ ٣ليىٛخ حُٔٞم ، ٝ ػ٤ِٚ كخُؼوش رخُ٘لْ ، حُٔ

٢ٛ ح٫ٍإ٣ش ح٧ه٣َٖ ُِلَى ، رٔؼ٠٘ إٔ ه٤ٔظٚ طظليى ريٍؿش ١ِزٚ ٝ رَُٝٙ َٛ ٛٞ ٓطِٞد ؟ 

 ؟ 1َٛ ٛٞ رخٍُ 

ٝطؼي ظخَٛس حُزلغ ػٖ حُ٘ؼز٤ش ، حُ٘ؼٍٞ رخُ٘لْ ، حُزلغ ػٖ ٍأ١ ح٥ه٣َٖ اكيٟ 

 ٓظخَٛ ح٩ؿظَحد. 

ح٩ؿظَحد ، ًؤٕ ٣ظٔخءٍ  ٢ُٞ٣ٝ حٍى كَّٝ ، أ٤ٔٛش هٜٟٞ ُِز٤َٝهَح٤١ش ك٢ اٗظؼخٕ

 ٓؼ٬ ، ٓخ٢ٛ ػ٬هش أٛلخد ح٧ْٜٓ رًَ٘خطْٜ ؟

إ ٌٛٙ حُؼ٬هش ٣ـ٤ذ كَّٝ طظـٔي ك٢ ٓـَى ٍٝهش ر٤٘ٔخ ٣ظـَى حُٔ٘خًٍٕٞ ٖٓ ٓؼَكش 

٣َٓخٕ حُٜلوخص ٝ ح٧ػٔخٍ ٝ ؿخ٣ظْٜ حُٞك٤يس : ح٣َُق ، حُٜخطق ، حَُحى٣ٞ...ىٕٝ ٓؼَكش ٤ًل٤ش 

رخُ٘ٔزش ُِؼخَٓ حُٔ٘ظؾ اً ػ٠ِ ٖٓ ٍؿْ ًٞٗٚ ك٢ حُؼ٤ِٔش  ٣َٓخٕ ٌٛٙ ح٧ؿِٜس ، ٝ ٗلْ ح٤ُ٘ت

ح٩ٗظخؿ٤ش كبٗٚ ؿخُزخ ٓخ ٣ـَٜ ػ٤ِٔش ح٩ٗظخؽ ، ًًَٝٗخ ٌٛح ح٢ُٔ٘ ٖٓ حُؼ٬هخص ربكيٟ ح٧ك٬ّ 

 . ,La, sa h,  anar9aحُٔؼٕ٘ٞ حُؼَٜ حُلي٣غ  C49hni9حَُحثؼش ُ٘خر٬ٕ 

٣ٍٜٞ ٗخر٬ٕ ك٢ ٌٛح حُلِْ ٗو٤ٜش حٗٔخٕ كَ، ًخٕ ٣ظٔظغ رٔ٘خػَ ٓظ٘ٞػش ،٣لذ 

                                                           
 .74، ص  2884، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر،  فروم االغتراب عند ايريكحسن حماد :  1
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٣ٔؼي ر٣ِخٍس ح٫ٛيهخء ،٣ٝ٘ؼَ رآ٫ّ ح٫ه٣َٖ ،ًٝخٗض ُٚ ٍىٝى أكؼخٍ  ، هط٤زظٚ ٣لظَّ حر٤ٚ

هخٛش رٚ، ٝ كخؿ٤خطٚ حُوخٛش ،٣ظطِغ ح٠ُ أهزخٍ أكزخرٚ ٣ٜٝ٘ؤ رٔـخُٔظْٜ ك٢ أٓخًٖ ٛخىثش ، 

٣٘ظخرٚ ٗؼٍٞ رخ٠ٓ٧ ٝ ٣ٔظَؿغ ح٣ًٌَُخص ح٤ُ٫ٔش ،طلَٜ رطَ حُلِْ ٝػ٘يٓخ ٣ِظو٢ روٜٞٓٚ 

ػ٠ِ ٜٓ٘ذ ٗـَ ك٢ ٓؼَٔ ًز٤َ ،ُْٝ ٣ٌٖ ػ٠ِ ػِْ رٔخ ٣ٜ٘غ ك٢ ٌٛح حُٔؼَٔ ٫ٝ رظو٤٘خص 

حُؼَٔ ،ًَ ٓخ ٣ؼِْ أٗٚ ػ٘يٓخ طٞؿٚ ا٠ُ اكيٟ حٌُٔخطذ ١ِزض ٓ٘ٚ رؼٞ ح٧ٍٝحم ػْ ١ِذ ٓ٘ٚ 

حُوخػش ،٣ؼَٔ ػَ٘ ٓخػخص ،رؼي ًُي ٣ٌٛذ ح٠ُ ٌٓظذ حُظٞؿٚ ح٠ُ حُوخػش ٍهْ ّ ،٣ظٞؿٚ ح٠ُ 

حهَ، ٣وٍٞ ُٚ أكي حُٔٞظل٤ٖ طل٠َ ٌٛح ٛٞ ػِٔي)أؿَ ٗوي١( ك٤ٔؤٍ ٓخًح أكؼَ ح٫ٕ: ك٤ـ٤زٚ 

 ٫ ٢ٗء.

ٝ ٌٌٛح ًَ ٣ّٞ ٣ظٞؿٚ ٌٛح حُ٘وٚ ح٠ُ حُٔؼَٔ ك٤غ ٣وق حٓخّ ِِٓٔش ٖٓ حُؼٔخٍ 

 ُذ .ُٞ رٞحٓطش٣٘ظظَٕٝ كٍٞ ٢٣َٗ كي٣ي١ أٓخٓٚ ك٤وّٞ ر٠زطٚ 

هط٤زظٚ ،ٛي٣وٚ ُْٝ ٣ٌٖ هي حػظخى رؼي ػ٠ِ ٌٛح حُ٘ظخّ  ٌُٖٝ كيع ٝإٔ ُحٍٙ أٓٚ ،

ح٤ٌُٔخ٢ٌ٤ٗ ،كزٔـَى إٔ ٍأٟ ُٝحٍٙ طَى حُُِٞذ ٝ ًٛذ ٫كظ٠خْٜٗ ك٢ ُلظش ه٤َٜس ٓٔغ 

 ى١ٝ ح١َُ٘ش ،ٝ ىم ٗخهّٞ حُوطَ ،ٝ حُـ٤ٔغ ٣ظٔخءٍ ٓخًح كيع؟

حًٕ رٔـَى إٔ طَٜف ٌٛح  ظْٜ .٣زيٝ إٔ حُُِٞذ َٓ ىٕٝ إٔ ٠٣ز٢، ٝ هزٞ ػ٠ِ حُٔ

 حُ٘وٚ ًبٗٔخٕ ػخى١ ،ٓزذ ٌٛح حُِٔٞى ك٢ طٞه٤ق ٤َٔٓس ٗظخّ حُؼَٔ.

ٝ ٗؼٞى ا٠ُ طل٤َِ كَّٝ ٝٓٞهلٚ ٖٓ ظخَٛس حُلذ ًؼ٬هش حٗٔخ٤ٗش ٝ ٓ٘لؼش ،ا٫ أٜٗخ 

 . na,,a,,ia9أٛزلض َٓحىكش ُِظِٔي 

 Aoasio aٝحُلذ حُزط٢ُٞ   a r  hran vsibL ٤ٔ٣9ِ كَّٝ ر٤ٖ حُلذ حُٔؼَٔ

حُلذ حُٔؼَٔ ٫ ٣ز٠٘ ػ٠ِ أٓخّ ح٫ؿظَحد ك٢ ٗوٚ ٓخ أٝ ٝحؿذ ،رَ ػ٠ِ أٓخّ حُٔؼَكش 

 حُٟٔٞٞػ٤ش ٝ حكظَحّ حُطَف ح٫هَ ػ٠ِ ػٌْ حُلذ حُزط٢ُٞ حُٔٞؿٚ ٗلٞ ٗوٚ ٝحكي.

ٝ ٣ٌٕٞ  رخ٥ه٣َٖس ٝ كؼخُش طَر٢ ح٫ٗٔخٕ رٌحطٚ، رخُطز٤ؼش ٝ َٝحُلذ ًؼ٬هش ٓؼٔ

"حٗظَحى  1ٍإ٣ش هخٛش رٚ ٝك٢ ٌٛح ح١٫خٍ ٗٔـَ هٍٞ كَّٝ ٗو٤ٜش حُلَى ٝ طٌٕٞ ُي٣ٚ

٤٣٬ٖٓ ح٫كَحى ك٢ ٗلْ ح٫هطخء ٫ ٣ـؼِٜخ كوخثن " ٝ حُ٘وٚ ح١ٌُ ربٌٓخٗٚ حُلذ ػ٠ِ 

حٌَُ٘ حُٜل٤ق ٛٞ ٝكيٙ حُوخىٍ ػ٠ِ ػيّ ح٫ٗـٔخّ ك٢ حهطخء حُـٔخػش ٝ ٤ٔ٣ِ حُوطؤ ٝ 

                                                           
 .2878،أطروحة دكتوراه حلقة ثالثة ،جامعة الجزائر، االغتراب العمالي في المنشأة الصناعيةجازية كيران :  1
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 حُٜٞحد.

ٝك٢ ػ٬هش ح٫ؿظَحد رخ٩ريحع ،٣َٟ كَّٝ حٗٚ ػ٠ِ حَُٔء إٔ ٣ظٔخءٍ َٛ ٣ظٔظغ ر٣ٜٞش 

ك٣َيس ؿ٤َ هخرِش ُِظٌَحٍ َٛ ٛٞ ٗوٚ ٓلٌَ ،ػخٗن ٝ هخىٍ ػ٠ِ ح٫كٔخّ؟ َٝٛ ٛٞ 

ٗوٚ ه٬م ٝ ٓزيع ٧ػٔخُٚ حُوخٛش ؟َٝٛ ٛٞ كوخ ٟٓٞٞع طـخٍرٚ ٝ كٌَٙ ٝ هَحٍحطٚ؟ 

رخُظ٤ِٔش ،ٝ ٣ـي كَّٝ حٕ حُظ٤ِٔش طؼظٔي ػ٠ِ حُظ٤ٜ٘غ  ًٔخ ٣طَف ػ٬هش ح٫ؿظَحد ٝ ػ٬هظٜخ

 ٫ٝ طظزغ حٌُٝم ح٫ٗٔخ٢ٗ رَ ح٫ٓظ٬ٜى حُؼخّ .

ٝك٢ ه٤٠ش ػ٬هش حُلَى رخ٥ه٣َٖ ٣ًٌَ كَّٝ ىٍحٓش ح٢ٌ٣َٓ٫ ٓظٞكَ ٝح١ٌُ ١َف 

% ٖٓ كـْ حُؼ٤٘ش 1ػ٠ِ ػ٤٘ظٚ حُٔئحٍ حُظخ٢ُ : ٓخًح ٣ٜٔي ك٢ حُٔـظٔغ ؟ ٝطَٞٛ ح٠ُ إٔ 

% ٜٓظٕٔٞ رخُٔ٘خًَ حُؼخ٤ُٔش ٝح٧ؿِز٤ش حُزخه٤ش طٜظْ 8ٞف ٖٓ حُوطَ ح٤ُ٘ٞػ٢ ٜٓظْ ٝ ٓظو

 رخُٔ٘خًَ حُوخٛش ،حهظٜخى٣ش ٝ ٛل٤ش .

٣ٝؼوذ كَّٝ ػٖ ٌٛٙ حُيٍحٓش حٕ ح٫ٗٔخٕ حُٔؼخَٛ ٟؼق اٍطزخ١ٚ رخ٥ه٣َٖ ،ٝ 

 رٌحطٚ اً كوي حُ٘ؼٍٞ رخُوٞس ٝ حُٔويٍس ػ٠ِ طوط٤ش حُٜٔخػذ.

؟ ٣ـ٤ذ أٗخ ٓؼِْ ،أٝ ٜٓ٘يّ ًٝؤٗي طٔؤٍ ػٖ ٤ٓخٍس كؼ٘يٓخ طٔخٍ ٗوٚ ٓخ ٖٓ أٗض

 . 1ٖٓ طٌٕٞ ،كظؼَف أٜٗخ كٍٞى أٝ ٤َٓٓيّ 

ٝ ٣َؿغ كَّٝ ًَ حُظٞحَٛ ٝ حُؼٞحَٓ ح٠ُ حُل٠خٍس حُـَر٤ش حُٔز٤٘ش ػ٠ِ اُىٝحؽ 

 ػوخكظ٤ٖ ، حُؼوخكش ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٝ حُؼوخكش ح٤ُٜٞى٣ش.

حُوخثْ ٓظؼٔلخ رخُ٘ٔزش ُِـخ٣خص ٝ ٣٘ظَى كَّٝ ٓغ طًٞل٤َ ك٢ حػظزخٍ حُ٘ظخّ حُي٣ٔوَح٢١ 

ٝك٢  ,,s9حُلو٤و٤ش ٨ُكَحى ٝ ٣َِٓ ُِٔزخىة حُلو٤و٤ش ح٫ٓخ٤ٓش ًٞٗٚ ٣يػ٢ ح٫ٛظٔخّ رخُـ٤ٔغ 

 كو٤وش ح٫َٓ رٜٔخُق ح٫ه٤ِش .

ٝك٢ كَٜ هخٙ ٣لَِ كَّٝ حُؼ٬هش حٌُخٓ٘ش ر٤ٖ ح٫ؿظَحد ٝ ح٫َٓحٝ حُؼو٤ِش ،حً 

ح٫ؿظَحد ٝػ٤ِٚ ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ حٕ ىٍحٓخص ٣ؼي حٍطلخع ٗٔزش حَُٔٝ حُؼو٢ِ ٖٓ ٓظخَٛ 

ح٫ؿظَحد ػ٘ي كَّٝ حُٔظ٘ؼزش ٝ حُٔظؼيىس طؼي ٤ٓيحٗخ ٗظ٣َخ ٝ حٓز٣َو٤خ ٖٓ ٗخٜٗخ حٕ ط٤َ٘ 

 حُط٣َن ُيٍحٓش ػيس ٓ٘خًَ ٣ؼ٤ٜ٘خ ح٫ٗٔخٕ حُٔؼخَٛ .

 رايج ييهش ودراطت االغخزاب:

                                                           
 .35،مرجع سابق :ص  االغتراب العمالي في المنشأة الصناعيةجازية كيران :  1
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ٗٔخٕ حُٔؼخَٛ ٣٘ظ٢ٔ ٤ِِٓ ح٠ُ حُٔيٍٓش ح٤ٌ٣َٓ٫ش ،حٛظْ ًؼ٤َح ريٍحٓش أُٓش ح٫

،ح٫ؿظَحد كٔذ طل٬٤ِطٚ ٗخطؾ ٖٓ ؿَحء حٗلٜخٍ ر٤ٖ ه٤ْ حُٔـظٔغ حٌُخٓ٘ش ٝ حُظ٢ ٣٘٘ؤ ػٜ٘خ 

ططِؼخص حُلَى ٖٓ ؿٜش ٝ حُز٘خء ح٫ؿظٔخػ٢ ح١ٌُ ٣لي ٖٓ طلو٤ن ٌٛٙ حَُؿزخص ٖٓ ؿٜش أهَٟ 

. 

ٝ ٓؼخٍ ًُي كٌَس حُٔٔخٛٔش حُلؼخُش ك٢ ًَِٓ حطوخً حُوَحٍ ك٢ ٓـظٔغ ى٣ٔوَح٢١ ، 

 خٛظٔخّ ح٫كَحى رخُٔٔخثَ ح٤ُٔخ٤ٓش ٣ٔظِِّ ك٣َش ك٢ حػ٬ّ حَُأ١ حُؼخّ .ك

ٝ كظ٠ اًح ًخٕ حَُح١ حُؼخّ كَح كؼ٬، كٌٜح ؿ٤َ ًخك٢ اًح ًخٗض حُوَحٍحص طئهٌ ك٢ 

 ٓئٓٔخص ر٤َٝهَح٤١ش ك٤غ طٔظل٤َ حَُٔحهزش ٝ رٌَ ى٣ٔوَح٤١ش .

َ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ ٝ رؼزخٍس أهَٟ كخ٫ؿظَحد ٣ٜزق ٣ؼزَ ػٖ حُٜٞس ر٤ٖ طٌَ٘ حُٔؼ

 حُط٣َوش حُظ٢ ط٘لٌ رٜخ .

ٝ ٣زيٝ ح٫ؿظَحد ً٘وٚ ك٢ ح٫ٗٔـخّ ر٤ٖ ٓخ ٣ليع كؼ٬ ٝ ر٤ٖ ٓخ ٣ـذ إٔ ٣ليع ،ٝ 

ر٤ٖ ح١َُٝ٘ حُوخثٔش حُٔٔظٞكخس ٖٓ ١ز٤ؼش حُ٘ظخّ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝ حُظَٝف حٌُٔٔ٘ش ،ٝ حٗط٬هخ 

ٔخػ٢ ٣لظَٝ ٤ِِٓ حٕ ٖٓ طؼ٣َق ح٫ؿظَحد ًظ٘خهٞ ر٤ٖ حُٔؼَ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ حُٞحهغ ح٫ؿظ

٣ٌٕٞ ٌٛح حُظؼ٣َق ٛخُق رخُ٘ٔزش ٌَُ حُٔـظٔؼخص ًحص حُز٘خءحص حُٔوظِلش ٝ ٣ٌٕٞ ح٫هظ٬ف 

 ًخٓ٘خ ك٢ حُٔلظٟٞ .

ًٔخ رلغ ٤ِِٓ ك٢ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُِٔطش ٝ حُٔـظٔغ ح٢ٌ٣َٓ٫ ٝ حُٔؼَ حُٔؼِٖ ػٜ٘خ 

حُظ٘خهٞ ر٤ٖ ٓخ ٣ؼِٖ  ٤ٍٔٓخ ٝ ٢ُٞ٣ حٛظٔخٓخ رخُـخ رٞػ٢ ح٫كَحى ٝ هٜٞٛخ ك٢ ٍإ٣ظْٜ ٌُٜح

 ػ٘ٚ ٝ حُٞحهغ .

ح٬ُٔكع إٔ ٌٛح حُؼَٝ ُٞؿٜخص حُ٘ظَ حُٔخروش ٣ـؼِ٘خ ٤َ٘ٗ ا٠ُ إٔ حٓظويحٓخص ُلع 

ح٫ؿظَحد هي طؼيٟ ر٤ٖ كويحٕ ح٤ُٔطَس أٝ ح٬ُٓؼ٠٘ أٝ ح٬ُٓؼ٤خ٣ٍش. أٓخ ػٖ كويحٕ ح٤ُٔطَس 

حُل٣َش، ٝحُٔؼَكش  كٜٞ حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ طوّٞ ػ٤ِٚ ًؼ٤َ ٖٓ حُيٍحٓخص ٝح١ٌُ ٤٘٣َ ا٠ُ ِٓذ

ٝح١ٌُ أًي ػ٤ِٚ، ًَ ٖٓ " ٤ٛـَ "، " ٓخًٍْ " ٝ" كَّٝ " ٝ" ٓخ٤ًٍُٞ ".كْٜ ٣ؼَكٕٞ 

ح٫ؿظَحد ًٔخ ٍأ٣٘خ ك٢ ٤ٓخهخص كويحٕ ح٤ُٔطَس رٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ ح٩ٗٔخٕ ٣ٌٕٞ ٓلٌٞٓخ رٞحٓطش 

ٓخ اريحػخطٚ ٝٝٓخثِٚ، " ك٤ٜـَ " ٣َر٢ كويحٕ ح٤ُٔطَس رِٔذ ٓؼَكش حٌُحص رخُلؼَ حُـٔخػ٢ ٝ

٣ظَطذ ػ٤ِٚ ٖٓ ِٓذ حٌُحص ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ٣٘ظَ ك٤ٚ " ٓخًٍْ " ُِؼَٔ، ح١ٌُ ٛٞ ٗظخؽ 
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حُؼخَٓ، رخػظزخٍٙ هخٍؿخ ػ٘ٚ، ٣ظلٌْ ك٢ ٝؿٞىٙ ٝ ٣ظؼخٍٝ ٓؼٚ ًوٟٞ ٓٔظوِش ًحط٤خ، ٝرٌُي 

٤٘٣َ كويحٕ ح٤ُٔطَس  ُِٔذ حُل٣َش  ٝح٫ٗلٜخٍ ٖٓ ه٬ٍ ه٠ٞع ٌٛح حُؼخَٓ. أٓخ ػٖ 

ح حُٔلّٜٞ ًٔخ أٟٝل٘خ ك٤زَُ ك٢ حٗؼيحّ حٌُخَٓ أٝ حُظٜيع ك٢ حٗٔخم ح٫ٓظويحّ حُؼخ٢ٗ ٌُٜ

ح٠ُز٢ ٝ حُظ٘ظ٤ْ. ٌٝٛح ٓخ ٣ـٔيٙ " ىًٍٝخ٣ْ " ك٢ حٓظويحٓٚ ُٜٔطِق " ح٢ٓٞٗ٫ " ُظؼ٢٘ 

 كخُش ح٬ُٓؼ٤خ٣ٍش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ ح٫ؿظٔخػ٢.

حُٔلخ٤ْٛ إ حُٔظؤَٓ ٌُظخرخص حُزخكؼ٤ٖ ٣ـي أٗٚ ٍؿْ طزخ٣ٖ ٝ حهظ٬ف ك٢ حُظؼ٣َلخص ٝ 

د ا٫ إٔ ٛ٘خى ٗزٚ اؿٔخع ػ٠ِ ٝؿٞى ظخَٛس ح٫ؿظَحد ًظخَٛس َحح٫ؿظ ُٜٔطِلخص

حؿظٔخػ٤ش ٣ؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ حُ٘خّ  ٝأٗٚ ٖٓ ٓٔخص ٌٛح حُؼَٜ، رل٤غ إٔ ٓ٘ظٔش حُٜلش حُؼخ٤ُٔش هي 

 ". 1حػظزَطٚ " َٓٝ حُؼَٜ حُ٘خثغ

 انخحهيم انبُائي نظاهزة االغخزاب :ثانثا:

 ح٫ؿظَحد ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ػ٬ػش ؿٞحٗذ طظٔؼَ ك٢:

  حُـخٗذ حُل٠خ١ٍ ُظخَٛس ح٫ؿظَحد: ٣َ٘ٔ ػ٠ِ ٗٔن حُو٤ْ حُٔٞؿٜش

 ٝرؼي حُٔؼَكش رخ٧ٛيحف ٝحُٞٓخثَ ، ٝرؼي ح٬ُٓؼ٠٘ ، ٝرؼي ح٬ُٓؼ٤خ٣ٍش .

  حُـخٗذ ح٫ؿظٔخػ٢ ُظخَٛس ح٫ؿظَحد : ٣َ٘ٔ ُزؼي ِٓذ حُل٣َش ك٢

ش حُٔزخىأس ٝك٣َش حُظ٘ل٤ٌ رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُظ٤ٌلخص حُ٘ٔن ح٫ؿظٔخػ٢ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ك٣َ

 حُٔـظَرش ُِٔٞحهق ح٫ؿظٔخػ٤ش ك٢ حُ٘ٔن .

  حُـخٗذ حُ٘و٢ٜ ُظخَٛس ح٫ؿظَحد: كبٗٚ ٣ظؼ٤ٖ رظل٤ِِ٘خ َُٜحع

ح٧ٛيحف ، ٝٓظخَٛ ح٫ؿظَحد حُ٘ل٢ٔ ٝحُزؼي حُؼخّ ٬ُؿظَحد حُ٘ل٢ٔ ، ٝ حًح ًخٗض 

ٞحهغ ح٫ؿظٔخػ٢ ، كبٗٚ ٣وظ٢٠ طؼ٤ٖ أرؼخى ٓؼخُـظ٘خ ُِٔلّٜٞ ح٫ؿظٔخػ٢ طًَِ ػ٠ِ حُ

 2ٌٛح حُٞحهغ ح١ٌُ طئُلٚ حُظٞحَٛ ح٫ؿظٔخػ٤ش .

ٝحُلو٤وش إٔ حُٞحهغ ح٫ؿظٔخػ٢ ٣ل١ٞ ػ٘خَٛ ٣ٍِٓش طظٔؼَ ك٢ حُو٤ْ ٝحُٔؼخ٢ٗ 

ٝحُٔؼخ٤٣َ ، ٖٝٓ ػْ طل١ٞ حُظٞحَٛ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طئُلٚ ػ٘خَٛ ٍث٤ٔ٤ش ٣ظٔؼَ حُؼَٜ٘ 

                                                           
1
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ٝحُٔؼخ٢ٗ ٝحُٔؼخ٤٣َ ٣ٝظٔؼَ حُؼَٜ٘ حُؼخ٢ٗ ك٢ ٓـٔٞػش ًخث٘خص  ح٧ٍٝ ٜٓ٘خ ك٢ طِي حُو٤ْ

 ر٣َ٘ش ٖٓ ح٧كَحى ٣و٠ؼٕٞ ُظلخػَ حؿظٔخػ٢ ط٤ِٔٚ ٝط٘ظٔٚ حُو٤ْ ٝحُٔؼخ٢ٗ ٝحُٔؼخ٤٣َ .

ٝحُؼَٜ٘ حُؼخُغ ٣ظٔؼَ ك٢ ٓـٔٞػش حُٞٓخثَ ٝح٧ىٝحص حُٔخى٣ش حُظ٢ طظـٔي رٔوظ٠خٛخ 

  ٓخ طلِٔٚ حُو٤ْ ٝحُٔؼخ٢ٗ ٝحُٔؼخ٤٣َ ٖٓ ٍُٓٞ .

أٓخ حُـخٗذ حُ٘و٢ٜ ًٔخ آ ٍٙ "ٛخ١ٍ أُزَص " ك٢ طل٤ِِٚ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢ ُِ٘و٤ٜش 

٤ِٓ ر٤ٖ هٔٔش ٜٓطِلخص ُِلَى : حُلَى حُز٤ُٞٞؿ٢ ، ح٤ٌُخٕ حُؼ١ٞ٠ ، ٝحُلَى ح٤ٌُُٔٞٞؿ٢ 

حُـخٗذ ح٢ٌُ٘ٛ ُِ٘وٚ ٝحُلَى حُٔ٘ؼٍِ ػ٣ٞ٠خ ٤ٌُٓٝٞٞؿ٤خ ، ٣ٝ٘ظَ ُِلَى ًٔخ ُٞ ًخٕ 

ه٣َٖ ، ٝحُلَى ح٫ؿظٔخػ٢ ٛٞ حُ٘وٚ حُٔظٌخَٓ ٗو٤ٜخ ، ٓغ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ػُِش ٤ً٘ٛش ػٖ ح٥

ح٥ه٣َٖ ك٢ ػ٬هخطٚ ح٫ؿظٔخػ٤ش ، ٝحُلَى حُلو٤و٢ ٛٞ حُلَى حُؼ١ٞ٠ ، ح٤ٌُُٔٞٞؿ٢ 

 .1ح٫ؿظٔخػ٢

حٓخ حُـخٗذ ح٫ؿظٔخػ٢ ُظخَٛس ح٫ؿظَحد ٣ظٔؼَ ك٢ إٔ ح٫هظ١٬ حٌُز٤َ ٓخر٤ٖ 

حُلَى إٔ ٣ظؼِْ ٣ٝظيٍد ه٬ٍ ػ٤ِٔش  حُٔٔظٟٞ حُلَى١ ٝحُٔٔظٟٞ ح٫ؿظٔخػ٢ ، ٠٣ل٢ ػ٠ِ

 .  2حُظطز٤غ ح٫ؿظٔخػ٢ ػ٠ِ ٤ًل٤ش ح٧ىحء حُٞظ٤ل٢ ك٢ حُيٍٝ ح٫ؿظٔخػ٢

ٝ حًح ًخٗض حُٞكيحص ٝ حُظَحرطخص حَُث٤ٔ٤ش ُِ٘ٔن ح٫ؿظٔخػ٢ ٢ٛ حُظـٔؼخص ٝح٧ىٝحٍ 

ؼخٓش ، ٝإٔ حُٞكيس ٝحُظَحر٢ ر٤ٖ ٌٛٙ حُٞكيحص طظلون ٖٓ ه٬ٍ حُو٤ْ ٝح٧ٛيحف ٝحُظٞؿٜخص حُ

 ُِِٔٞى ، ٝحُٔؼخ٤٣َ أٝ حُوٞحػي حُظ٢ طلٌْ أىحء حُيٍٝ ك٢ ا١خٍ ٗٔن حُو٤ْ .

كوي أًي "٣ٍِٓن " ػ٠ِ ح٧رؼخى ح٧ٓخ٤ٓش ٌُٜح حُلْٜ ه٬ٍ طل٤ِِٚ ُزؼي حُٔـظٔغ ٓئًيح 

ػ٠ِ ٝؿٞى حُظـٔؼخص ٝحَُٔحًِ ٝحُٞحؿزخص ٝهٞحػي ٟز٢ حُِٔٞى ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُـٔخػش 

حُظلخٝص ك٢ ططز٤ن حُ٘ٔن ح٫ؿظٔخػ٢ ٖٓ ه٬ٍ حُٔؼخ٤٣َ ،  ٝحُلَى ٛ٘خ ٬ٗكع إٔ ػَٝ ٓيٟ

ٝحُو٤ْ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝر٤ٖ ٓخ ٗطزن كو٤وش ػ٠ِ أٍٝ حُٞحهغ ، ٝرخُظخ٢ُ ٣ظَٜ حُظلخٝص ٝحٟلخ 

 3ٌٝٛح ٣ؼظزَ كـَ حُِح٣ٝش أٝ ح٧ٓخّ ُظخَٛس ح٫ؿظَحد .

٘ٔن . حُـخٗذ حُل٠خ١ٍ ُظخَٛس ح٫ؿظَحد ٣ظٔؼَ ك٢ حٛظٔخّ "طخٌُٞص رخٍِٓٞٗ " ر3
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حُو٤ْ ك٢ َٗكٚ ُظخَٛس ح٫ؿظَحد ٝطؤ٤ًيٙ ػ٠ِ حُظٞؿ٤ٚ حُوخٙ ٝحُظٞؿ٤ٚ حُؼخّ أػ٘خء َٗكٚ 

 ُِـخٗذ حُل٠خ١ٍ .

كخُظٞؿ٤ٚ حُؼخّ ٣ٔؼَ ح٢ُٔ٘ حُٔؼ٤خ١ٍ ح١ٌُ ٣ؼ٢٘ حُٔـخٍ ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ىحهِٚ حُلخػَ ك٢ 

 حُٔٞهق

 حُـٔخػش .حُٔؼط٠ ِِٓٓخ رؤٕ ٣ؤهٌ ح٥ه٣َٖ ُِٔـٔٞػش ، ٢ٛٝ طؼَف رٔٔئ٤ُٝش حطـخٙ 

أٓخ حُظٞؿ٤ٚ حٌُحط٢ أٝ حُوخٙ كبٗٚ ٤٘٣َ ٢ُِٔ٘ حُٔؼ٤خ١ٍ ح١ٌُ ٣ؼ٢٘ ٓؼيٍ حُٔٔخف 

 حُٔٞهق حُٔؼط٠ ٧ٕ ٣ـظْ٘ حُلَٛش ك٢ ٓؼ٤ٚ ُِٜٔخُق حُوخٛش . ُِلخػَ ك٢ ٢ٔٗ

ٝك٢ ٟٞء ًُي ٬ٗكع أ٤ٔٛش حُيٍٝ ح١ٌُ طِؼزٚ حُو٤ْ حُٔٞؿٜش رخُ٘ٔزش ُِِٔٞى 

ؼخٓش طٞؿٚ حُلؼَ ٧ٕ ٣ٌٕٞ ح٣ـخر٤خ طـخٙ ٓٞحهق حُؼَٔ ، ٝ كخُو٤ْ حُ،  ٝحُٔٞحهق ح٫ؿظَحر٤ش

 هَحٍحص ح٩ىحٍس .

أٓخ حُو٤ْ حُوخٛش كبٜٗخ طوَِ ا٠ُ كي ٓخ ر٤ٖ ح٣٫ـخر٤ش ٗلٟٞ حُؼَٔ ٝح٩ىحٍس ٝ هَحٍحطٜخ 

 ٝطظ٤ق كَٛخ

ُلخ٫ص حُِٔز٤ش ٝحُٔوخٝٓش ، ٝٗظ٤ـش ُِظؼخٍٝ ٓخ ر٤ٖ حُو٤ْ حُوخٛش ٝحُؼخٓش ٣٘٘ؤ ػ٘يثٌ 

 ح٫ؿظَحد .

ٖٝٓ ػْ َٟٗ إٔ رخٍِٓٞٗ ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ ح٫ؿظَحد ٣ؼَٔ ًوٟٞ ُِظـ٤٤َ ، ٝ رٌُي كٜٞ 

٣َطز٢ رَىٝى كؼَ ا٣ـخر٤ش ، أٓخ ٍىٝى حُلؼَ ح٣٫ـخر٤ش ك٢ٜ طظٔؼَ ك٢ ؿؼَ ٍىٝى حُلؼَ طظـٚ 

 . 1ٗلٞ حُؼخّ ، ٝرٌُي ٣ؼ٢٘ حُظٌخَٓ ح٫ؿظٔخػ٢ ػ٘يٙ ٣ِٓيح ٖٓ ح٫ؿظَحد

 صائص انشخصيت انًغخزبت:ا: يزاحم ػًهيت االغخزاب وخرابؼ

 َٓحكَ ػ٤ِٔش ح٫ؿظَحد :-أ

ك٤ِْ رًَخص ( إٔ طو٤ْٔ  -ٓظَ٘  -ًَى  -كَّٝ  -٣َٟ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ ) رَٝٗ٘ؾ 

٤ٓٔخٕ ُٔلّٜٞ ح٫ؿظَحد ا٠ُ هٔٔش أرؼخى أٓخ٤ٓش ٓ٘لِٜش هي أٟل٠ ػ٠ِ حُٔلّٜٞ ٓٔلش ٖٓ 

 حُـٔٞٝ، ٝؿؼَ ٗظخثؾ حُيٍحٓخص ح٩ٓز٣َو٤ش حُوخٛش رٚ ٓليٝىس.

ن ٛئ٫ء حُزخكؼٕٞ ك٢ ىٍحٓظْٜ ٬ُؿظَحد ٖٓ ٓ٘طِن طِكوي حٗ ٤َٜوظٝػ٬ؿخ ٌُٜح حُ 

إٔ ٌٛٙ ح٧رؼخى ٤ُٔض ٓ٘لِٜش ػٖ رؼ٠ٜخ ٌُٜٝ٘خ ٓظيحهِش ٝٓظظخرؼش، ٧ٕ ح٫ؿظَحد ك٢ ؿَٞٛٙ 
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. ٖٝٓ ػْ ًٛذ ٛئ٫ء حُزخكؼٕٞ ا٠ُ إٔ ح٫ؿظَحد ٣ـذ حُ٘ظَ ا٤ُٚ رخػظزخٍٙ Processػ٤ِٔش 

 َ، طئىٟ ًَ ٜٓ٘خ ا٠ُ ح٧هَٟ. ٌٝٛٙ حَُٔحكَ ٢ٛ : ٌٓٞٗخ ٖٓ ػ٬ع َٓحك

 يزحهت انخهيؤ نالغخزاب : -1

ٝٗٔظط٤غ إٔ ٤ِٔٗ ػ٬ػش أٌٗخٍ أٝ ٓظخَٛ ٓظظخرؼش ٬ُؿظَحد ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ٢ٛٝ
:
 

 ح٬ُٓؼ٠٘ " ح٬ُٓؼ٤خ٣ٍش” حُؼـِ 

ُٚ َٝف حُل٤خس ٝحُٔٞحهق ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝرؤٗٚ ٫ كٍٞ ظرخُؼـِ اُحء   لَىكؼ٘يٓخ ٣٘ؼَ حُ

٫ٝ هٞس، ك٬ري إٔ طظٔخٟٝ ٓؼخ٢ٗ ح٤ٗ٧خء ُي٣ٚ رَ ٝإٔ طلوي ٓؼخ٤ٜٗخ أ٠٣خ ، ٝطزؼخ ٌُُي ك٬ 

 خ.ٛٓؼخ٤٣َ ٣ٌٖٔ إٔ طلٌٔٚ، ٫ٝ هٞحػي ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ظ٢ٜ ا٤ُٜخ ٣ٝوق ػ٘ي

 يزحهت انُفىر انثقافي : —2

ٌٝٛٙ حَُٔكِش طوّٞ ػ٠ِ ٍكٞ حُؼوخكش ٫هظ٤خٍحص ح٧كَحى ُِو٤ْ حُٔخثيس، ٝحُظ٘خهٞ 

 حُوخثْ ر٤ٖ ٓخ ٛٞ ٝحهؼ٢، ٝٓخ ٛٞ ٓؼخ٢ُ، ٝٓخ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ ٖٓ َٛحع ح٧ٛيحف . 

( ػٖ ٢حُٔؼَك ػ٠ِ حُٔٔظ٤٣ٖٞ )حُؼخ١ل٢ ٝ ٫ٝك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ٣ٌٕٞ حُلَى ٓؼِٝ

هَٗخثٚ ٍٝكخهٚ اً ٣٘ظَ ا٤ُْٜ رخػظزخٍْٛ ؿَرخء ، ٝػ٘ي ٌٛٙ حُ٘وطش ٣ٌٕٞ ٤ٜٓؤ ُِيهٍٞ ك٢ 

 حَُٔكِش حُؼخُؼش. 

 انخكيف انًغخزب أو انؼشنت االجخًاػيت: يزحهت  -3

 ٝك٠ ٌٛٙ حَُٔكِش ٣لخٍٝ حُلَى إٔ ٣ظ٤ٌق ٓغ حُٔٞهق أٝ ٣ظٞحكن ٓؼٚ رؼيس ١َم ٜٓ٘خ:

ٝحُو٠ٞع ٌَُ حُٔٞحهق، أ١   حُظٞحإ٤ٓش ح٫ٗيٓخؽ حٌُخَٓ ٝحُٔٔخ٣َس ٝ -

 إٔ ٣ظوٌ حَُٔء ٓٞهلخ ِٓز٤خ.

 خر٤خ ٗ٘طخ.حُظَٔى ٝحُؼٍٞس ٝح٫كظـخؽ. أ١ إٔ ٣ظوٌ حَُٔء ٓٞهلخ ا٣ـ -

إٔ ٣ظوٌ حُلَى ٓٞهق حَُحكٞ ٨ُٛيحف حُؼوخك٤ش ٝحُٔئ٣ي ُِٞٓخثَ حُٔـظٔؼ٤ش.  -

ػ٠ِ كي طؼز٤َ ٛئ٫ء حُزخكؼ٤ٖ  كبٕ حَُٔء ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣وق ربكيٟ هي٤ٓٚ ىحهَ “ ٝرٌُي 

ٜٗخ٣ش ح٧َٓ ا٠ُ حٗٔخٕ ٛخ٢٘ٓ ٢حُ٘ٔن ح٫ؿظٔخػ٢ ٝرخ٧هَٟ هخٍؿٚ ٓٔخ ٣ل٤ِٚ ك
1
. 

 انًغخزبت: خصائص انشخصيت —ب 
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ٖٓ طل٤َِ حَُٔكِش ح٧ه٤َس ٖٓ َٓحكَ ػ٤ِٔش ح٫ؿظَحد أٌٖٓ ُِؼِٔخء طلي٣ي ػ٬ػش 

 أٗٔخ١ ُظخَٛس ح٫ؿظَحد، ٝحػظزخٍٛخ أٜٗخ هٜخثٚ ُِ٘و٤ٜش حُٔـظَرش.

 سيهت االغخزاب االَظحابي: :1

حُ٘وٚ ػٖ  ؼيظزٝطظ٠ق ك٢ أػَحٝ ٓظ٤ِٔس طزيٝ ك٢ حُِٔٞى ح٩كـخ٢ٓ، ح١ٌُ ك٤ٚ ٣

حُظلخػَ ٓغ أػ٠خء حُـٔخػش حُظ٢ ٣ظٞحؿي ك٤ٜخ، ٣ٝؼِف ػٖ ح٫ٟط٬ع رؤىٝحٍ حؿظٔخػ٤ش 

 ٣وخْٓ ك٤ٜخ ح٥ه٣َٖ حُٔٔئ٤ُٝش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٖٝٓ أٌٗخٍ ح٫ٗٔلخد :

 ح٫ٍطيحى ٝحٌُ٘ٞٙ ا٠ُ حُٔخ٢ٟ ٤ًُِٞ حُلَى رؤٓ٘ٚ. -

َُِٜٝد  ح٫ٓظـَحم ٝؿَٔ حُ٘لْ ك٢ حُلخَٟ ٝحُزلغ ػٖ حٌُٔخكخص -

 ٖٓ ح٬ٌُ٘ٔص ٝحُّٜٔٞ.

 حٛظٔخٓخص طخكٜش. ح٫ٗ٘ـخٍ رؤ٤ٗخء ٓطل٤ش ٝ -

 حُـٔٞى ح٫ؿظٔخػ٢. حُظزِي ٝ -

أهٞحٛخ ح٫ٗظلخٍ.. ٝ ٛٞ أػ٠ِ ىٍؿخص ح٫ٗٔلخد ٝ -
1
 . 

 سيهت االغخزاب انزفضي:: 22

        ٔوخٝٓش حُِٔطش، أٝ رظـخَٛ حُوٞحػي أٝ كظ٠ حُوٞح٤ٖٗ ح٫ؿظٔخػ٤ش، ر٣ٝظٜق أٛلخرٜخ 

ٝرَكٞ حُٔؼخ٤٣َ حُؼوخك٤ش حُٔوزُٞش ك٤ٔخ رظؼِن رخُِٔٞى ٝحُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔٔخٍٓخص 

حُؼ٤ِٔش.. ْٝٛ أ٠٣خ أٗوخٙ ٣ليػٕٞ ح٫ٟطَحرخص ٦ُه٣َٖ رَك٠ْٜ ٧ٍٛٞ حُظلخػَ ٓؼْٜ. 

 .ُـِحءحطٜخ ٝ كْٜ رٜلش ػخٓش ٍحك٠ٕٞ ُِـٔخػش ٧ٝٛيحكٜخ

 أٓٔخْٛ حُ٘٘طخء (ا٠ُ ك٣َو٤ٖ :ٝهي هيّ ك٤ِْ رًَخص ٛئ٫ء حَُحك٤٠ٖ )ح٣ٌُٖ 

  حُِٜٔل٤ٖ ك٣َن ٤ٔ٣َ ا٠ُ حُظ٠خى ٝحُٔؼخٍٟش ٝحُؼٍٞس، ٝهِن ح٤ٗ٧خء

حُـي٣يس ًؤػ٠خء ُِلًَخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ح٬ٛ٩ك٤ش ، كْٜ ٣لطٕٔٞ ٢ٌُ ٣ز٘ٞح ٓخ ٛٞ 

ٖٝٓ ٛئ٫ء:  ١أك٠َ، ٣ٝؼٍٕٞٝ ػ٠ِ حُوي٣ْ ٌَُ ٣ٔظزيُٞٙ رٔخ ٛٞ كي٣غ ٝػَٜ

 خء ٝحُٔلٌَٕٝ.حُؼِٔخء ٝحُٔوظَػٕٞ ٝح٧ىر

 ْٛٝ ٖػٌْ حُل٣َن ح٧ٍٝ، اً ٣٘ظًَٕٞ ك٢ ح٧ٗ٘طش رـ٤ش  حُٔ٘ظو٤ٔ

 .طلط٤ٜٔخ أٝ طو٣َزٜخ ٫ طل٤ٜٔ٘خ أٝ ا٬ٛكٜخ 
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 سيهت االغخزاب االَغالقي::  23

٤ٔ٣ِٝ حُلَى ٛ٘خ رِ٘ػش ٤ٔٓطَس ُِظًَِ كٍٞ حٌُحص ٝح٫ٗـ٬م ك٢ ىحثَس هزَحطٚ 

ٝأٛيحكٚ ٝحٛظٔخٓخطٚ ٜٝٓخُلٚ حُ٘و٤ٜش، ٝ ٣ظْٔ ٛئ٫ء ح٧كَحى ربطـخٙ ٤ٌٓخك٢ِِ٤  ح١ٌُ ٣َٟ 

ا٣ؼخٍ حٌُٔخٓذ ٝحُٔ٘خكغ حُ٘و٤ٜش كٞم ًَ حػظزخٍ ، ٝحُٜلش حُـخُزش ػ٠ِ ٛئ٫ء أْٜٗ 

ٕٞ ػٖ حَُٔحًِرَؿٔخط٤ٕٞ ٝػ٤ِٕٔٞ ٝرخكؼ
1
. 

 اَىاع االغخزاب :خايظا : 

حٕ ظخَٛس ح٫ؿظَحد ظخَٛس حٗٔخ٤ٗش ٫ طَطز٢ رٌٔخٕ أٝ ُٓخٕ ،كل٤ؼٔخ ٣ٞؿي ح٫ٗٔخٕ هي 

٣ٌٕٞ ٛ٘خى حؿظَحد رٔوظِق ٍٛٞٙ ٝ حٌٗخُٚ ،ٝ ٌُٞٗ٘خ ٗيٍى ٛؼٞرش حُظؼخَٓ ٓغ ٌٛح 

 :حُٜٔطِق كبٗٚ ٣ظؼ٤ٖ ػ٤ِ٘خ طلي٣ي أٗٞحػٚ ٝ ٍٛٞٙ

 االقخصادي:  االغخزابأ:

٣ؼ٤ٖ ح٫ٗٔخٕ ٓغ ؿ٤َٙ ٖٓ حُزَ٘ ٝ ٣ظلخػَ ٓؼْٜ ٝ طَرطٚ ٓؼْٜ ػ٬هخص حؿظٔخػ٤ش 

،طئػَ ك٢ ٛلظٚ حُ٘ل٤ٔش طؤػ٤َح ح٣ـخر٤خ حٝ ِٓز٤خ ٝكوخ ُ٘ٞع ٌٛٙ حُؼ٬هخص ،كخًح ًخٗض ػ٬هظٚ رْٜ 

ٝ ؿ٤يس ٗؼَ رخ٫ٖٓ ٝ حُطٔؤ٤ٗ٘ش ،ٝ حًح ًخٗض ػ٬هظٚ رْٜ ٤ٓجش ٗؼَ رخُوِن ٝ ح٫ٟطَحد ،

طؼَٝ ُٔٞء حُظ٤ٌق ٝ ٗؼَ رخُؼُِش ٝ ح٫ؿظَحد ،ٝ ٓٔخ ٫ ٗي ك٤ٚ حٕ حُظَٝف حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ 

حُؼخَٓ ىحهَ حُٔئٓٔخص أٝ حُٔ٘ظٔخص طئػَ ػ٠ِ ٛلظٚ حُ٘ل٤ٔش ٝ حُـ٤ٔٔش ،هخٛش رؼي حُظويّ 

حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ حٌَُٔٛ ح١ٌُ ٣ٜ٘يٙ ٌٛح حُؼَٜ ٓوخٍٗش رٔخ ًخٕ ػِٚ حُلَى ك٢ ػٍٜٞ ٓخروش ،ٝ 

ػ٘ي كي٣ؼٚ ػ٠ِ حؿظَحد حُؼَٔ  Louis Mordjaneٍ ح٤ُٚ ٣ُْٞ ٍٓٞؿخٕ ٌٛح ٓخ أٗخ

،ٟٓٞلخ إٔ ح٫ٌٗخٍ حُٔزٌَس أٝ حُزيحث٤ش ٓؼَ حَُػ٢ ٝ ح٤ُٜي ٝ حٍُِحػش ، ًخٕ ح٫ٗٔخٕ 

٣٘خٍى رـ٤ٔغ هطٞحص حُؼَٔ رٔخ ك٢ ًُي ٛ٘غ أىٝحص ح٫ٗظخؽ ًحطٜخ، ٫ٝ ٗي إٔ حُظويّ 

خػ٤ش ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ٝح٫ىحٍس ك٢ حُٔئٓٔخص أٝ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ أىٟ ح٠ُ ٟؼق حُؼ٬هخص ح٫ؿظٔ

حُٔ٘ظٔخص حُٜ٘خػ٤ش ،ٝ ٟؼق حُظٔخٓي ك٢ ر٤جش حُؼَٔ ٝ حُ٘ؼٍٞ رؼيّ ح٫ٗظٔخء ُـٔخػش حُؼَٔ 

ٝ حُظ٤٘ئ ، ك٤غ ٣ؼخَٓ حُلَى ًٔخ ُٞ ًخٕ ٤ٗجخ ٝ أٗٚ طلٍٞ ح٠ُ ٟٓٞٞع
2
  . 
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ل٠خٍس ٛٞ إٔ ٣ظَٜ إٔ حُ 1897حٕ حُٜيف ح٫ٓخ٢ٓ ح١ٌُ ٗـَ ىًٍٝخ٣ْ كظ٠ ػخّ 

حُٜ٘خػ٤ش ٢ٛٝ ط٢٠ٔ ك٢ ططٍٞٛخ ح٣َُٔغ طؼخ٢ٗ ٖٓ َٓٝ ٣طِن ػ٤ِٚ ح٢ٓٞٗ٫ 

)ح٬ُٓؼ٤خ٣ٍش ( ٝ ٣َٟ حٕ حُٔـظٔغ حُز٢٤ٔ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ٗظخّ ٓؼ٤ٖ طو٠غ ك٤ٚ ٜٓخُق أكَحىٙ 

ُٜٔخُق حُٔـٔٞع ،ٝ ًٛذ ُلي حُوٍٞ رؤٕ حُظطٍٞ حُلي٣غ هي ه٠٠ ػ٠ِ ٌٛٙ حُل٤خس حُظ٢ طظْٔ 

ٝ  (Karl Marx)٘ٔزش ُِلَى ٝ حُٔـٔٞع ،ًٔخ ٣َؿغ ًخٍٍ ٓخًٍْ رخُٜيٝء ٝ ح٫ٓظوَحٍ رخُ

ح٫ؿظَحد ح٠ُ حُز٘خء ح٫هظٜخى١ ٝ ح٤ُٔخ٢ٓ َُِأٓٔخ٤ُش ، ك٤غ   Erick Frommح٣َ٣ي كَّٝ 

ٓخػيص حَُأٓٔخ٤ُش كٔذ ٗوي ح٣َ٣ي كَّٝ ػ٠ِ ٣ُخىس ػُِش حُلَى ٝ ػـِٙ، ٝ ٣َٟ ٓخًٍْ 

Marx  إٔ حَُأٓٔخ٢ُ ٣ِٔي حُوٞس ٌُٔخٗظٚ ك٢ حُ٘ٔن ح٫هظٜخى١ ، كٜٞ ٣ز٤غ ٝ ٣٘ظ١َ ؿٜي

حُؼٔخٍ رؤٍهٚ ح٧ٓؼخٍ 
1
. 

ٓلّٜٞ ح٫ؿظَحد ٛٞ ح١ٌُ ًخٕ كٍٞ حُظل٤َٔ حُٔويّ ُظطٍٞ حُظل٤ٌَ  حٕ حُ٘وخٕ ح١ٌُ حػَ

( ٝ طلخ٤ُِٚ ح٫هظٜخى٣ش ٫ِٓٞد 1844حُٔخ٢ًٍٔ ك٢ ًظخرخطٚ حُلِٔل٤ش ) أ١ حُٔوط١ٞخص 

 ح٫ٗظخؽ حَُأٓٔخ٢ُ ك٢ ًظخرٚ حَُأٓٔخٍ .

ٝ ٛ٘خى ػ٬هش ر٤ٖ ح٫ؿظَحد ح٫هظٜخى١ ٝ ح٤َُٔ ٫هظَحف حَُٗٞس ،كخرؼخى ح٫ؿظَحد 

َطزطش رٍٜٞس ح٫ٗلٜخٍ حُٔوظِلش ٝ ٓخ ٣َرطٚ رٜخ ٖٓ طلخٝطظخص ٓظ٘ٞػش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔ

ح٫هظٜخى١ ٝ حُؼوخك٢ ٝ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ٝ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ٝ حُ٘و٢ٜ ،هي أػَ رٍٜٞس 

ٝحٟلش ػ٠ِ ِٓٞى ح٫كَحى ح٫ؿَح٢ٓ ٝ حهظَحكْٜ َُِٗٞس رخُظ٘ظ٤ٔخص حُٔوظِلش ، ٝ ٣َٟ 

إٔ ًَ ػَٔ ُْ  (Pierre Naville)ٝ ر٤خٍ ٗخك٤َ  (George Friedman)ؿٍٞؽ ك٣َيٓخٕ 

٣ظٞهق حُؼخَٓ ك٢ حهظ٤خٍٙ ٣ئى١ ح٠ُ ػيّ حُظ٤ٌق ٓؼٚ، ٝ رخُظخ٢ُ ٣٘ؼَ ٝ ًؤٗٚ ٢ٗء ؿ٣َذ 

ػ٘ٚ ٍؿْ أٗٚ ٛٞ ح١ٌُ أٗظـٚ ، ٝ رؼزخٍس أهَٟ ٣ٜزق حُؼَٔ ٓـظَرخ 
2
. 

 االغخزاب انظياطي: -ب

حُٔـظٔغ  ٢ح٫ؿظَحد ٤ٗٞػخ ك ع حٖٓ أًؼَ أٗٞ ٣ؼي ح٫ؿظَحد ح٤ُٔخ٢ٓ  ٝحكيح

حُٔؼخَٛ رٞؿٚ ػخّ ٝك٠ حُٔـظٔؼخص حُؼَر٤ش رٞؿٚ هخٙ . ٝطزيٝ ٓؼخُٔٚ  ٝطـ٤ِخطٚ ك٢ حُؼـِ 
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ح٤ُٔخ٢ٓ حٌُٟ ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ حُلَى حُٔـظَد ٤ُٔض ُي٣ٚ حُويٍس ػ٠ِ إٔ ٣ٜيٍ هَحٍحص ٓئػَس 

٤ُٔخ٢ٓ. رٔؼ٠٘ آهَ، ك٢ حُـخٗذ ح٤ُٔخ٢ٓ، ًٔخ ٣لظوي ا٠ُ حُٔؼخ٤٣َ ٝحُوٞحػي حُٔ٘ظٔش ُِِٔٞى ح

حُؼ٤ِٔش ح٤ُٔخ٤ٓش ، ٝإٔ ٛخٗؼ٢ حُوَحٍحص ٫ ٠٣ؼٕٞ ُٚ  ك٣٢٘ؼَ حَُٔء رؤٗٚ ٤ُْ ُٚ ىٍٝ 

اػظزخٍح ٫ٝ ٣ؼِٕٔٞ ُٚ كٔخرخ
1
. 

٣ٝوٜي رخ٫ؿظَحد ح٤ُٔخ٢ٓ ٗؼٍٞ حُلَى رخُؼـِ اُحء حُٔ٘خًٍش ح٣٩ـخر٤ش ك٠ 

٘ؼٍٞ رخُؼُِش ػٖ ح٫ٗظوخرخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔؼزَس رٜيم ػٖ ٍأٟ حُـٔخ٤َٛ، ًٌُٝي حُ

حُٔ٘خًٍش حُلو٤و٤ش حُلؼخُش ك٢ ٛ٘غ حُوَحٍحص ح٣َ٤ُٜٔش حُٔظؼِوش رٜٔخُلٚ ، ٝح٤ُؤّ ٖٓ 

 . 2حُٔٔظوزَ ، ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ ٍأ٣ٚ ٫ ٣ٔٔؼٚ أكي، ٝإ ٓٔؼٚ ٫ ٣ٜظْ رٚ ٫ٝ ٣ؤهٌ رٚ

ٝٛٞ ٗؼٍٞ حَُٔء رؼيّ حَُٟخ أٝ ػيّ ح٫ٍط٤خف ُِو٤خىس ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حَُؿزش ك٢ ح٫رظؼخى 

  رَٓظٚ.حُظٞؿ٤ٜخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُل٤ٌٓٞش ٝحُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ  ػٜ٘خ ٝػٖ

ًٔخ ٣ظٔؼَ ك٢ حُظزخػي ٝحُظوخػْ ػٖ أىحء ىٍٝ ٤ُْ ُؼيّ حُويٍس رَ ُظو٤٤ْ حُلَى ٌُحطٚ 

 ُِٝٔٞهق

 . 3ح٤ُٔخ٢ٓ ٝطٍٜٞٙ ُِٔٞهق أْٛ ك٢ اٗظخؽ ح٫ؿظَحد ٖٓ حُٔٞهق حُلؼ٢ِ أٝ حُٞحهؼ٢

طوق ٍٝحء ح٫ؿظَحد ح٤ُٔخ٢ٓ  حُظ٢حُيٝحػ٢  ػٖ  كٖٔي لٔكٖٔ ٓحُزخكغ ٣ٝظليع 

 .ح٫ؿظٔخػ٢هِوض ح٩كٔخّ رخ٫ؿظَحد  حُظ٢ٟٓٞلخ أٜٗخ ٢ٛ ٗلٜٔخ حُيٝحػ٢ 

ط٤ٔطَ ريٍٝٛخ ػ٠ِ حُٔلخ٤ْٛ  حُظ٧٢ٕ حُٔلخ٤ْٛ ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ ٓـظٔغ ٓخ ، ٢ٛ 

خثي ًح ى٫٫ص ٤ٓخ٤ٓش طٌٖٔ ك٠ حُ٘ظخّ حُٔ حأ٫ؿظٔخػ٤ش  ٖٝٓ ػْ ٣ٌٕٞ حُٔئػَ ح٧ٍٝ ٓئػَ

ٝٓيٟ ٬ٛك٤ش أٝ ػيّ ٬ٛك٤ش ٌٛح حُ٘ظخّ . كبًح ًخٕ حُ٘ظخّ هي أػزض ػيّ ٬ٛك٤ظٚ ، 

كزخ٧كَٟ ٣ظٌٕٞ أٝ ٣٘زؼغ ح٩كٔخّ رٌٜح ح٫ٗلٜخٍ ح١ٌُ ٣ظْ ر٤ٖ حُلَى ٝحُ٘ظخّ حُٔخثي. ٛ٘خ 

طٌٕٞ أٍٝ ىٝحػ٢ حُظَٔى ، ٝحٌُٟ طٌٕٞ حُـِزش ك٤ٚ ُِ٘ظخّ ، ك٤غ ٫ ٣ـي حُلَى َٜٓرخ ٖٓ 

ٓؼِ٘خ ػٖ ًحطٚ حُٔـظَرش . ٝاًح ًخٕ طَٔى حُلَى ٝ حػ٬ٕ طَٔىٙ روُٞٚ )٫( ٫ ٣ؼ٠٘  ح٫ؿظَحد،

ٍك٠ٚ حُظخّ ٧ٗٚ ٛٞ ح١ٌُ ٣وٍٞ أ٠٣خ )ٗؼْ(. ٌُٝ٘ٚ ٣وٍٞ )٫( ػ٘يٓخ ٣ٞحؿٚ ٗظخٓخ أٝ ِٓطش 

كخٓي س طوٞىٙ ٗلٞ حُزِزِش ح٤ُٔخ٤ٓش ، ٣ٝوٍٞ )ٗؼْ( ػ٘يٓخ ٣ِٔق ح٤ُو٤ٖ ح٬ُٓغ ك٢ حُ٘ظخّ أٝ 

                                                           
 .74أحمد خيري حافظ : مرجع سابق ، ص   1
 .44بن الزاهي منصور : مرجع سابق ، ص   2
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 ٠طلٌٔٚ  ُظ٢ححُِٔطش 

٣َٝطز٢ ح٫ؿظَحد ح٤ُٔخ٢ٓ رخ٫ؿظَحد حُي٠٘٣ حٍطزخ١خ ٝػ٤وخ ، كوي أٟٝق ك٤ٍٞرخم إٔ 

حُي٣ٖ ٛٞ أٓخّ حُ٘ظْ ح٤ُٔخ٤ٓش ، كل٢ حُٞهض ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ حُي٣ٖ ٓويٓخ ، ٗـي طوي٣ْ حُِٝحؽ 

٣ِـؤ ا٠ُ  ٝح٤ٌُِٔش ٝهٞح٤ٖٗ حُيُٝش ، ًٔخ أٗخٍ ٤ٛـَ ا٠ُ إٔ ح٩ٗٔخٕ ك٤ٖ ٣ـظَد ٓخ٤ٓخ

 . 1ح٫كظٔخء ك٢ ١ز٤ؼش أري٣ش طـخُٝ ى٣٘ٚ

 االغخزاب انذيُي : -ج

ٍٝى ح٫ؿظَحد حُي٢٘٣ ك٢ ح٫ى٣خٕ حُؼ٬ػش حٌُزَٟ ،حُٔظٔؼِش ك٢ ح٬ٓ٫ّ ٝ ح٤ُٜٞى٣ش ٝ 

ح٤ُٔٔل٤ش ك٤غ طِظو٢ ػ٘ي ٓلّٜٞ ٝحكي ٬ُؿظَحد حُٔظٔؼَ ك٢ حٗلٜخٍ ح٫ٗٔخٕ ػٖ هللا ٝ 

ٝ حٗلٜخٍ ح٫ٗٔخٕ حُٔئٖٓ ػٖ ح٫ٗٔخٕ ؿ٤َ  –حٌُِٔحص ٝ حُٜ٘ٞحص –حٗلٜخُٚ ػٖ حُطز٤ؼش 

ؿظَحد ظخَٛس كظ٤ٔش ك٢ حُٞؿٞى ح٫ٗٔخ٢ٗ ،ٝ ك٤خس ح٫ٗٔخٕ ػ٠ِ حُٔئٖٓ ، ك٤غ حٕ ح٫

ح٫ٍٝ ٓخ ٢ٛ ح٫ ؿَرش ػٖ ١ٝ٘ٚ حُٔٔخ١ٝ 
2
. 

كوي ؿخء ح٫ؿظَحد ك٢ ح٬ٓ٫ّ ػ٠ِ ٌٛٙ حٍُٜٞس حُظ٢ ٣ٟٞلٜخ كي٣غ حٍَُٓٞ ٠ِٛ 

 هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ ك٤غ هخٍ : ريأ ح٬ٓ٫ّ ؿ٣َزخ ٝ ٤ٓؼٞى ؿ٣َزخ ًٔخ ريأ ، كطٞر٠ ُِـَرخء . ه٤َ

 ٖٝٓ حُـَرخء ٣خ ٍٍٓٞ هللا ؟ هخٍ ح٣ٌُٖ ٣ِٜلٕٞ حًح كٔي حُ٘خّ .

٣ظ٠ق ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح حُلي٣غ ح٣َُ٘ق إٔ حُـَرخء كجش ه٤ِِش ٖٓ أَٛ ح٬ُٜف ٝ حُظوٟٞ 

، ٢ٛٝ حُظ٢ حٓظـخرض ٍَُِٓٞ ٙ ك٢ ريح٣ش حُيػٞس ،ٝ ٗؤص ر٘لٜٔخ ػٖ حُ٘زٜخص ٝ ػٖ 

 ٫ؿظَحد ك٢ ح٬ٓ٫ّ ؿخء ك٢ ػ٬ع ىٍؿخصحُٜ٘ٞحص ،ٝ هي أٟٝق حُيًظٍٞ ػزي هللا ه٤ِلش إٔ ح

: ٢ٛ 

حؿظَحد حُِْٔٔ ر٤ٖ حُ٘خّ ، حؿظَحد حُٔئٖٓ ر٤ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ،ٝ حؿظَحد حُؼخُْ ر٤ٖ 

حُٔئ٤ٖ٘ٓ ،كـَرش حُؼِٔخء ٢ٛ أٗي أٗٞحع ح٫ؿظَحد ُوِظْٜ ر٤ٖ حُ٘خّ ٝ هِش ٓ٘خًٍش حُ٘خّ ُْٜ 

ظَ٘ ك٢ حٍؿخء حُٔؼٍٔٞس ٝ ىهَ ،ٝ هي ُحُض ٌٛٙ حُـَرش ػٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٤ٖ ظَٜ ح٬ٓ٫ّ ٝ حٗ

                                                           
1
 .54مرجع سابق ، ص  :  أحمد خيري حافظ 
2
ػِْ ح٫ؿظٔخع ٝ ه٠خ٣خ ح٫ٗٔخٕ ، ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش : ىحٍ حُٔؼَكش االغخزاب و اسيت االَظاٌ  انًؼاصز،  حٌٓ٘يٍ ٗز٤َ ١ٍِٓ :  

 .85ٙ ، 1988حُـخٓؼ٤ش ، 
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حُ٘خّ رؼي ًُي ك٢ ى٣ٖ هللا أكٞحؿخ ،ٝ ٌُٖ َٓػخٕ ٓخ أهٌ ح٬ٓ٫ّ ك٢ ح٫ؿظَحد ٝ حُظَكَ 

 هخٛش ك٢ حُؼَٜ ح١ٌُ ٗؼ٤٘ٚ.

٣ؼش إٔ حُٜلش حُ٘ل٤ٔش حُٔظِٗش ٝ ً٘لض حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍحٓخص ٝ حُزلٞع حُ٘ل٤ٔش حُلي

ؿ١َٛٞ ػ٠ِ ؿ٤َْٛ ٖٓ ؿ٤َ حُٔظَىى٣ٖ  ٗوخٙ حُٔظَىى٣ٖ ػ٠ِ ىٍٝ حُؼزخىس طظلٞم ر٨ٌَُ٘

ػ٤ِٜخ ، أٝ ٖٓٔ ٫ ػو٤يس ٝ ٫ ح٣ٔخٕ ُْٜ ، ًٔخ طز٤ٖ حُيٍحٓخص إٔ حَُكخ٤ٛش ٝكيٛخ ٫ طلون 

حُظٞحُٕ حُ٘ل٢ٔ أٝ حَُٟخ حٌُخَٓ ك٢ حُل٤خس .
1
 

 االغخزاب انُفظي : -د

ػ٠٘ حَُؿْ ٖٓ ٤ٗٞع ٓلّٜٞ ح٫ؿظَحد حُ٘ل٢ٔ ، كبٗٚ ٖٓ حُٜؼذ طو٤ٜٚ ٗٞع 

٬ُؿظَحد ٝحٍطزخ١ٚ  ٢ٔٗطِن ػ٤ِٚ ح٫ؿظَحد حُ٘ل٢ٔ ، ًُٝي كْ أ ُظيحهَ حُـخٗذ حُ٘لٓٔظوَ 

 ٠أرؼخى ح٫ؿظَحد ح٧هَٟ : حُؼوخك٢ ، ٝ ح٫هظٜخى١ ، ٝح٤ُٔخ٢ٓ  غ٣ـٔ

كخ٫ؿظَحد حُ٘ل٢ٔ ٓلّٜٞ ػخّ ٝٗخَٓ ٤٘٣َ ا٠ُ حُلخ٫ص حُظ٢ طظؼَٝ ك٤ٜخ ٝكيس 

حُ٘و٤ٜش ٬ُٗ٘طخٍ أٝ ٠ُِؼق ٝح٤ٜٗ٫خٍ ، رظؤػ٤َ حُؼ٤ِٔخص حُؼوخك٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٠ طظْ ك٠ 

ىحهَ حُٔـظٔغ . ٓٔخ ٣ؼ٠٘ إٔ ح٫ؿظَحد حُ٘ل٢ٔ ٤٘٣َ ح٠ُ حُ٘ٔٞ حُٔ٘ٞٙ ُِ٘و٤ٜش ح٩ٗٔخ٤ٗش ، 

حُ٘و٤ٜش ٓوٞٓخص ح٩كٔخّ حُٔظٌخَٓ رخُٞؿٞى ٝحُي٣ٔٞٓش. ٝطؼي كخ٫ص ك٤غ طلوي ك٤ٚ 

ح٫ٟطَحد حُ٘ل٢ٔ أٝ حُظ٘خه٠خص ٍٛٞس ٖٓ ٍٛٞ ح٧ُٓش ح٫ؿظَحر٤ش حُظ٢ طؼظ١َ 

 حُ٘و٤ٜش.

 ٣ٝظلي ى ٓلّٜٞ ح٫ؿظَحد ك٠ حُ٘و٤ٜش رخُـٞحٗذ حُظخ٤ُش :

كخ٫ص ػيّ حُظ٤ٌق حُظ٠ طؼخ٤ٜٗخ حُ٘و٤ٜش ، ٖٓ ػيّ حُؼوش رخُ٘لْ ،  -

 ٝحُٔوخٝف ح٤َُٟٔش ، ٝحُوِن ، ٝح٩ٍٛخد ح٫ؿظٔخػ٠ .

 ؿ٤خد ح٩كٔخّ رخُظٔخٓي ٝحُظٌخَٓ حُيحه٢ِ ك٢ حُ٘و٤ٜش . -

ٟؼق أكخ٤ْٓ حُ٘ؼٍٞ رخ٣ُٜٞش ٝح٫ٗظٔخء ٝحُ٘ؼٍٞ رخُو٤ٔش ٝح٩كٔخّ  -

 .2رخ٧ٖٓ

                                                           

 .222ص  مرجع سابق ، عبد اللطيف محمد خليفة :  1 
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 االغخزاب االجخًاػي :  -ِ

٣ئػَ حُيٍٝ ح٫ؿظٔخػ٢ ك٢ ٓلّٜٞ حٌُحص ،ك٤غ ط٘ٔٞ ٍٛٞس حٌُحص ٖٓ ه٬ٍ حُظلخػَ  

ح٫ؿظٔخػ٢ ،ٝ ًُي أػ٘خء ٟٝغ حُلَى ك٢ ِِٓٔش ٖٓ ح٧ىٝحٍ ح٫ؿظٔخػ٤ش ،ٝ أػ٘خء طلَى حُلَى 

ك٢ ح١خٍ حُز٘خء ح٫ؿظٔخػ٢ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ ، كخٗٚ ػخىس ٣ٟٞق ك٢ أٗٔخ١ ح٧ىٝحٍ حُٔوظِلش ٌٓ٘ 

٘خء طلًَٚ ه٬ٍ ٌٛٙ ح٫ىٝحٍ ،كخٗٚ ٣ظؼِْ إٔ ٣َٟ ٗلٔٚ ًٔخ ٣َحٙ ٍكخهٚ ك٢ ١لُٞظٚ ،ٝ أػ

حُٔٞحهق ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٔوظِلش ،ًٔخ إٔ أكَحى حُٔـظٔغ ك٤٘ٔخ ٣ُٞيٕٝ ٣ـيٕٝ حُٔـظٔغ رظٞحَٛٙ 

ح٫ؿظٔخػ٤ش ىٕٝ إٔ ٣ٜٔٔٞح ك٢ ط٤ٌِٜ٘خ أٝ هِوٜخ ،كؼ٤ِْٜ إٔ ٣ط٤ؼٞٛخ ٝ ًُي ٧ٜٗخ أٓزن ك٢ 

ك٢ ِٓطظٜخ ْٜٓ٘ ،كخ٫ؿزخٍ ٝ حُوَٜ ٣٘زؼؼخٕ ٛ٘خ ٝ ٣ظ٬ُٓخٕ ٓغ حٗظلخء  ٝؿٞىٛخ ػْٜ٘ ٝ أهٟٞ

ح٫ٍحىس حُلَى٣ش ٝ ػ٤ِٚ ح٫ٗٔخٕ ِِّٓ رَ ٓـزَ ػ٠ِ حطزخع حُ٘ظخّ ح٫ؿظٔخػ٢ حُوخثْ هخٛش اًح 

أىٍى إٔ حُٔـظٔغ هي كيى ؿِحءحص ُِوخٍؿ٤ٖ حٝ حُٔ٘لَك٤ٖ ػٖ هٞحػيٙ ٝ ٓؼخ٤٣َٙ ،ٓؼَ ٌٛٙ 

ح٠ُ ح٫ؿظَحد ػٖ ٓـظٔؼٚ ،ٌٛح ح٫ؿظَحد ح١ٌُ ٣وظِق رخهظ٬ف ح٫ٍٓٞ هي طيكغ حُلَى 

حُؼوخكخص ٝ حهظ٬ف ح٫كَحى ،ك٤غ حٕ ٛ٘خى ػ٬هش ٝػ٤وش ر٤ٖ ح٫ؿظَحد ٝ ح٠ُـ١ٞ حُظ٢ 

٣ظؼَٝ ُٜخ ك٢ حُٔـظٔغ 
1
. 

ك٤غ ٤٘٣َ ح٫ؿظَحد ك٢ حُؼِّٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش ح٠ُ ػ٤ِٔش حُوط٤ؼش ٝ ح٫ٗلٜخٍ حُظ٢ طوغ 

وخٍؿ٢ ،ٝ ٣ؼ٢٘ حُوَِ حُؼو٢ِ أٝ حٗلٜخٍ حُلَى ػٖ ًحطٚ ،ٝ إٔ حُلَى ك٢ ر٤ٖ حٌُحص ٝ حُؼخُْ حُ

ظَ ػٍٞس حُٔؼِٞٓخص ٝ حُٔؼخٍف ٣ٜؼذ ػ٤ِٚ حُظؤًي ٖٓ ٛلظٜخ ٝ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٜ٘خ ٝ حهظ٤خٍ ٓخ 

٣٘خٓزٚ ٝ ٣٘زغ كخؿخطٚ ٜٓ٘خ ،ػخؿِح ٖٓ إٔ ٣ٜظي١ ح٠ُ ٣َ١وش كٜٞ حًٕ ر٬ هٞس ٝٛٞ ػزخٍس ػٖ 

،ٝ َٟٗ إٔ ٓلّٜٞ ح٫ؿظَحد ٣وغ ك٢ ٠ٕٓٔٞ ٗظ٣َش حُؼوي ٌٕٓٞ ٖٓ ٌٓٞٗخص ح٫ؿظَحد 

ح٫ؿظٔخػ٢ ح١ٌُ هيٓٚ ؿٕٞ ؿخى ٍٝٓٞ ُظل٤َٔ ه٤خّ حُٔـظٔغ رٔئٓٔخطٚ ٝ ِٓطخطٚ حُٔوظِلش 

طِي حُ٘ظ٣َش ط٤َ٘ ح٠ُ إٔ حُٔـظٔغ هي طٌٕٞ ٗظ٤ـش طو٢ِ ح٫كَحى ٝ ط٘خُُْٜ ػٖ ك٣َظْٜ ٖٓ 

إٔ حُٔـظٔغ حُزيحث٢ ًخٕ ٓـظٔؼخ ٣ظْٔ  أؿَ ِٜٓلظْٜ ٝ ٟٔخٕ أْٜٓ٘ ،ٝ ٤٘٣َ ىًٍٝخ٣ْ ح٠ُ

رخُظـخْٗ ٗظ٤ـش ُظ٘خرٚ ح٧ىٝحٍ ٝ حُٞظخثق حُظ٢ ًخٕ ٣ئى٣ٜخ أكَحى حُٔـظٔغ ،ٝ ٣لظَٝ أٗٚ 

ر٘خءح ػ٠ِ ًُي ًخٕ ٤ٔ٠َُِ حُـٔؼ٢ هٞس حُِح٤ٓش طـزَ ًَ أكَحى حُٔـظٔغ ػ٠ِ ح٫ُظِحّ رٚ ،ٝ 
                                                           

 
1
، جامعة عين  ديناميكية العالقة بين االغتراب و تعاطي المواد المخدرة  لدى طلبة الجامعةايمان عبد هللا أحمد البنا :   
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ِٔ٘خػَ ٝ حُٔؼظويحص حُٔ٘ظًَش ر٤ٖ ًخٕ ٌٛح ح٤ٔ٠َُ ػ٘ي ىًٍٝخ ٣ْ ٤٘٣َ ح٠ُ حُٔـٔٞع ح٢ٌُِ ُ

حُٔٞح٤٘١ٖ ك٢ حُٔـظٔغ ٗلٔٚ ،ٝ ح١ٌُ ٖٓ ٗؤٗٚ طيػ٤ْ حَُٝحر٢ ر٤ٖ ح٫كَحى ،ٝ ٓغ حُظويّ 

حُٜ٘خػ٢ ١َأ ػ٠ِ ٓـٔٞػش حُٞظخثق ٝ ح٫ىٝحٍ حُظ٢ ٣ئى٣ٜخ ح٫كَحى طـ٤َ ؿ١َٛٞ ِّٓٔٞ 

ٟ ريٍٝٙ ا٠ُ طلٌي ،ٝ حطـٚ حُٔـظٔغ ٖٓ َٓكِش حُزٔخ١ش ح٠ُ َٓكِش حُظؼو٤ي ٌٝٛح حُظلٍٞ أى

حُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش
1
 . 

حٕ ظَٝف حُلخَٟ ٝٓخ ١َأص ػ٤ِٜخ ٖٓ طـ٤َحص أىص ح٠ُ كيٝع ك٠ٟٞ ك٢ حُز٤جش 

ٝ أِٛٔض حُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ  ح٫ؿظٔخػ٤ش ،ٝ ٤ٓطَص حُِٜٔلش حُلَى٣ش ػ٠ِ حُٔـظٔغ،

َ ح١ٌُ أىٟ أىص ح٠ُ حؿظَحد حُلَى ػٖ ٓـظٔؼٚ ٝ ٓؼظويحص ٓـظٔؼٚ ٝ ؿؼِظٚ حٗؼِح٢ُ ،ح٫ٓ

 ا٠ُ حٟطَحد ك٢ حُؼ٬هخص ح٫ٗٔخ٤ٗش .

 االغخزاب انثقافي:  -و

ٛٞ حرظؼخى حُلَى ػٖ ػوخكش ٓـظٔؼٚ ٍٝك٠ٜخ ٝحُ٘لٍٞ ٜٓ٘خ ٝح٫ٗزٜخٍ رٌَ ٓخ ٛٞ ؿ٣َذ 

ػ٘خَٛ حُؼوخكش ،ٝهخٛش أِٓٞد ك٤خس حُـٔخػش ٝحُ٘ظخّ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝطل٤٠ِٚ  أٝ أؿ٘ز٢ ٖٓ

ػ٠ِ ح٫ؿظَحد حُؼوخك٢ حٓظويحّ أٓٔخء أؿ٘ز٤ش ُِٔيٕ ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ٓل٢ِ ٖٝٓ أٓؼِش ٝٗٞحٛي 

 .2ٝحُوَٟ ح٤ُٔخك٤ش ٝحُٔئٓٔخص ح٩ٗظخؿ٤ش

 

    

 

 

 

 

                                                           
 .41يزبك: مرجع سابق ، ص  فايز فايز  1

2 
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 :حُلَٜ ه٬ٛش

 ٠ٛٝ ٍث٤ٔ٤ش ٗوخ١ أٍرغ ٓؼخُـش ك٤ٚ طٔض أٗٚ ا٠ُ حُلٌَٜٛح ٜٗخ٣ش ك٢ حُوٍٞ ٗوِٚ

ُٚ ٝ ًٌح حُظل٤َِ حُز٘خث٢ ُِظخَٛس ُ٘ؼَؽ   ٝحُظل٤َِ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢ ح٫ؿظَحد ٓلّٜٞ ح٫ؿظَحد 

 .ح٫ؿظَحد ؤٗٞحعَٓحكَ ػ٤ِٔش ح٫ؿظَحد ٝ هٜخثٚ حُ٘و٤ٜش حُٔـظَرش ك ػ٠ِ

 إٔ ػ٠ِ أؿٔؼض ط٘خُٝظٚ حُظ٢ ح٧كٌخٍ ٓؼظْ إٔ حُوٍٞ ٣ٌٖٔ ح٫ؿظَحد، ُطز٤ؼش كزخُ٘ٔزش

 ظٍٜٞ إ .آٌٗحى أٍٝٝرخ ك٢ ٓخىص حُظ٢ ٝحُي٤٘٣ش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٨ُٟٝخع ٗظ٤ـش ظَٜ ح٫ؿظَحد

 ٗل٤ٔش ٝأَٓحٝ ػي٣يس ٓ٘خًَ حٗظ٘خٍ ا٠ُ أىٟ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٢ حُؼ٢ِٔ ٝحُظويّ حُٜ٘خػ٤ش حُؼٍٞس

 .َٗكٜخ ٓزن ح٫ؿظَحد ٖٓ ًؼ٤َس أٗٞحع ظٍٜٞ ا٠ُ أىٟ ح١ٌُ ح٧َٓ ًؼ٤َس،

 طيٍ حُؼ٬هش، ٌٛٙ حُز٤٘٤ش، ٝحُؼٞحَٓ ح٧كَحى ر٤ٖ ػ٬هش ٣ز٤ٖ ح٫ؿظَحد إ حُوٍٞ ٣ٌٖٝٔ

 ٌٛح طؼخُؾ ٓخروخ حُٔيٍؿش ح٫ؿظَحد ٗظ٣َخص إٔ ٗـي ر٤٘ٔخ ك٤ٚ، ٍؿٞد حُْ ؿ٤َ ح٫ٗلٜخٍ ػ٠ِ

 ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤ش حُ٘ظ٣َخص ٝطٌٛذ ٜٓ٘خ، ٝحكيس ًَ طظز٘خٙ ح١ٌُ ح٫طـخٙ ػ٠ِ رخ٫ػظٔخى حُٔلّٜٞ،

 ٓظْٔ أٝ طخرغ ٛٞ ٛ٘خ ح٫ؿظَحد إٔ أ١ حُز٤ج٤ش، ُِظَٝف ٗظخؽ أٝ ٓلِٜش ح٫ؿظَحد حػظزخٍ ا٠ُ

 حُٔـظٔغ ك٢ ٍحٗيح كَىح ٤ٜ٣َ إٔ ا٠ُ ١لُٞظٚ ٌٓ٘ حَُٔء ُيٟ ٣ظٌٕٞ ح١ٌُ حُ٘ل٢ٔ ٬ُؿظَحد

 .حٌُز٤َ

 



 

 

 
 

 متهيد

 مفاهيم ذات صلةأوال : 

 مفهوم االغرتاب الجقايفثانيا : حتديد 

 أبعاد اإلغرتاب الجقايفثالجا : 

 العوامل املؤدية لالغرتاب الجقايف للشبابرابعا : 

متثالت بعدي البيئة الرقمية و عالقتها باالغرتاب خامسا : 
 الثقايف

 عهد الشباب اسرتاتيجية مواجهة االغرتاب الجقايف سادسا : 

 سابعا : ضرورة االتصال الجقايف

 خالصة
 

 



الغرتاب الثقايفا.......................................... ...... .....خلامسالفصل ا  

221 

 

 رًهيذ:

 أُز٘ٞػخ ٝ أُقزِلخ ا٫عزٔبػ٤خ ا٬ٌُْٔد ٖٓ ػلكا   اُؼوث٤خ أُغزٔؼبد رٞاعٚ

 اُزؾل٣بد أثوى ٖٓ اُْجبة رٞاع٢ٚ اُز ا٬ٌُْٔد ٝرؼل أُغزٔغ، كئبد ع٤ٔغ رَْٔ ٝاُز٢

 ٖٓ ٝرؾل ، ٬ٍٝٓزْٜ ٝأُغزٔغ ٝا٧ٍوح اُلوك أٖٓ ٝرٜلك أُغزٔؼبد، رِيٜب رٞاعٜ اُز٢

 ٝرولٓٚ. أُغزٔغ ٗٔٞ

ُول اٗزوَ كٝه ا٩ٍٜبّ ك٢ ث٘بء ٓؼبهف ا٩َٗبٕ ٝصوبكزٚ ٖٓ ٍٜٝ ثْو١ ِٓزيّ ثو٤ْ 

ؽ٤ش إ اُؼبٕلخ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ُْ  ارٖب٢ُ" ٫ ٣و٤ْ ٝىٗب ُٜنٙ اُو٤ْ،-رٌ٘ٞ"ٓؾلكح ا٠ُ ٍٜٝ 

رزٞهق رؤص٤وارٜب ٝٓلبػ٤ِٜب ػ٠ِ ا٧ثؼبك أُبك٣خ ُؾ٤بح ا٩َٗبٕ ًٍِٝٞٚ، ثَ اًزَؾذ َٓبؽخ 

ثؾ٤ش ثلد ٍوػخ اؽ٬ٍ أُؼِٞٓبد أٝ ا٤ّ٧بء ٝاٍزجلاُٜب ٓق٤لخ؛ ٍٞاء ػ٠ِ  اُٞػ٢،

َٓزٟٞ ٍٝبئَ اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ، أّ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُظٞاٛو ا٫عزٔبػ٤خ، ٝٗغْ ػٖ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ 

اَُو٣ؼخ ٝأُوًجخ ٍوػخ ٓوبثِخ ٛبُذ ا٤ّ٧بء ٝا٧كٌبه ٝاَُِٞى، ٌٝٛنا ُْ ٣ؼل أٌُبٕ 

 زٖبػلد ٝر٤وح ا٫ؿزواة ثْز٠ أٗٞاػًٚٔب ًبٕ ػ٤ِٚ ًٝنا اُيٖٓ، ك
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 : انًفبهيى انمزيجخ يٍ يفهىو االغززاة انثمبفي:أوال

 رؼزيف انزثبلف  :01

ْ اٌُجوٟ ك٢ ػِْ اُ٘لٌ ٝ ا٧ٗضوثُٞٞع٤ب ٝػِْ ٣٤ٛؼل ٖٓطِؼ اُزضبهق ٖٓ أُلب

اُووٕ أُب٢ٙ كوٜ ٖٓ  ٛوف ًَ  ا٩عزٔبع ، هؿْ إٓ اٍزؼٔبُٚ ا٧ٍٝ ٣ؼٞك ا٠ُ ص٬ص٤ز٤بد

(. كٜٞ ٣ؼجو ػٖ  ؽبُخ M. Herskovits, R. Linton, 1936ٖٓ )ٌٍٓٞٞك٤زِ ٝ ٤ُ٘زٕٞ

ٝعلا٤ٗخ ٝم٤٘ٛخ رز٤ٔي ثبُز٘به٘ ث٤ٖ أُضَ ا٫عزٔبػ٤خ ٝاُٞاهغ ا٫عزٔبػ٢ ك٢ ٓغزٔغ 

ك٢ ٓزؼلك اُضوبكبد، أ١ ث٤ٖ ه٤ْ أُغزٔغ اٌُبٓ٘خ ا٢ُ رُٞل هؿجبد ٝٛٔٞؽبد ُلٟ اُلوك 

ؽ٤ٖ روق ث٤ئزٚ ا٫عزٔبػ٤خ ػبئوب أٓبّ ٛنٙ اُطٔٞؽبد
1
 . 

ٛنا ٓب ٣قِن ُل٣ٚ ٕواػب كاف٤ِب ث٤ٖ ٓزطِجبرٚ اُلاف٤ِخ ٝفبهع٤ب ٓغ اُؼٞائن 

ا٫عزٔبػ٤خ، كزظٜو ُل٣ٚ ؽبُخ ٖٓ ػلّ اُوٙب ٗز٤غخ ػلّ رِج٤خ هؿجبرٚ ًبُؾبعخ ُِزطٞه 

ك٢ ٓوبثَ اُؾبعخ ا٠ُ رغنه صبثذ أُؼوك٢ ٝاُضوبك٢ ٝاهبٓخ ػ٬هبد اعزٔبػ٤خ ٓغ ا٥فو٣ٖ 

ٓغ رِٔي ٣ُٜٞخ فبٕخ ٝ َٓزووح ، كؼلّ رِج٤خ ٛنٙ اُؾبعبد ٣لكغ ثبُلوك ُِجؾش ػٖ ٖٓبكه 

 أفوٟ ٩ّجبػٜب ٓٔب ٖٓ ّؤٗٚ إٓ ٣ؾلس ُل٣ٚ رضبهلب ُٖبُؼ صوبكبد أفوٟ.

 انزثبلف نغخ::10/10

ٔخ (، َٓزٔل ٖٓ ًِ Acculturationإ ا٥َٕ ا٬ُر٢٘٤ ُٔلوكح اُزضبهق) 

acculturer  ٝاُز٢ رؼ٢٘ رٔضَ كو٣ن ثْو١، ٤ًِب أٝ عيئ٤ب، ُلو٣ن ثْو١ آفو ٝرؤهِٔٚ ٓغ

صوبكخ أع٘ج٤خ ٓزَٖ ثٜب، أ١ ثٔؼ٠٘ أُضبهلخ ٝا٬َٗ٫ؿ اُضوبك٢
2
. 

ًٔب رؼ٢٘ أ٣ٚب اٗزوبٍ ٍٔبد صوبك٤خ ٖٓ ؽٚبهح ا٠ُ أفوٟ ٓغ ّؼٞه مار٢  

ٛنٙ أٌُِخ ٤َُذ ٓٞعٞكح ك٢ اٌُض٤و . ٛ٘ب ٤ٌُ ٓبٗؼب  aٝٝاهؼ٠ ثبُ٘ؤ اُضوبك٢ كبُؾوف 

( اُز٢ ظٜود هجَ مُي ك٢ اُوٞا٤ٌٓ deculturationٖٓ أُؼبعْ اُؾل٣ضخ ػٌٌ ًِٔخ )

 ثٔقزِق اُِـبد  .

                     
1
HIJAZI. S: L’identité libanaise entre l’appartenance confessionnelle et lepartage 

culturel, Thèse de Doctorat (N.R.) en psychologie sociale, Université 

Lumière Humanités et Sciences Humaines, Lyon 2; France, (2005). P 42. 

22
BRAMI. A: L’acculturation ; étude d’un concept, DESS, No121, pp 54 -63, 

Paris. France. (2000)., P 54. 
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 انزثبلف اصطالحب::10/10

ظٜو ٧ٍٝ ٓوح ٖٓطِؼ اُزضبهق ػ٠ِ ٣ل ا٫ٗضوثُٞٞع٤٤ٖ ا٧ٓو٤٤ٌ٣ٖ 

( ُِل٫ُخ ػ٠ِ اُزـ٤واد ك٢ ٕٞهرٜب اُضوبك٤خ ك٢ أُغزٔؼبد اُؾل٣ضخ ، 1880أُْب٤٤ُٖ)

كبُزضبهق ًٔلّٜٞ َٓزوَ ر٘بُٝٚ اُؼل٣ل ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ٖٓ ٓقزِق ا٫رغبٛبد ٝاُقِل٤بد 

اُ٘ظو٣خ. ُول ر٘بُٝٚ ا٫ٗضوثُٞٞع٤ٕٞ ٖٓ ف٬ٍ اُلهاٍبد اُز٢ ر٘بُٝذ ا٧ٝٙبع اُضوبك٤خ ػ٘ل 

ي ػ٠ِ اُزؾ٤َِ ا٫ٗضوثُٞٞع٢ ٥صبه أُؼزولاد ٝاُزو٤٘بد اُْؼٞة أَُزؼٔوح ٝٛنا ثبُزو٤ً

ا٧ٝهٝث٤خ ٝا٧ٓو٤ٌ٣خ ػ٠ِ أُغزٔؼبد ؿ٤و اُزبثؼخ ُٜب، ؽ٤ش فِٖذ ا٠ُ أٗٚ ٫ ٣ٞعل ك٢ 

 اُٞهذ اُؾبٙو ٓغزٔغ أٝ كوك ٓب ثٔ٘ؤٟ ػٖ رجؼبد اُزضبهق.

أٗٚ  ث٤٘ٔب ػِٔبء ا٫عزٔبع ٝػِْ اُ٘لٌ ا٫عزٔبػ٢ ك٤٘ظوٕٝ ا٠ُ ٛنا أُٖطِؼ ػ٠ِ 

ػ٤ِٔخ ك٣٘ب٤ٌٓخ ٝػبَٓ أٍب٢ٍ ٖٓ ػٞآَ ٕوَ ٝر٣ٌٖٞ اُْق٤ٖخ اُؼٖو٣خ ٖٓ ف٬ٍ 

 اُزلبػَ ٝاُزٞإَ ٓغ ا٥فو.

أٓب ثبَُ٘جخ ُؼِٔبء اُ٘لٌ ا٤ُٔلا٢ٗ ٝا٢ٌ٤٘٤ًِ٩ ك٤وًيٕٝ ػ٠ِ اُغبٗت اَُِج٢ ُٜنا  

اك أُلّٜٞ ك٢ ٕٞهح هِن اُزضبهق ٝأصوٙ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُٖؾخ اُ٘ل٤َخ ٝا٫عزٔبػ٤خ ٨ُكو

 ٝأُغزٔغ.

 ٛنا اُزؼلك ك٢ اُز٘بٍٝ أصوٟ اُجؾش ك٢ ٓلّٜٞ اُزضبهق ثبُؼل٣ل ٖٓ اُزؼبه٣ق:

 ,M. Herskovits. 1936-٣ؼوف ًَ ٖٓ ٌٍٓٞٞك٤زِ ٝه ٤ُ٘زٞٗٞه٣لك٤ِل 

RLinton, et R. Redfield
1

اٗٚ: ٓغٔٞػخ اُظٞاٛو اُ٘برغخ ػٖ اُزلبػَ  اُزضبهق

أُجبّو ٝأَُزٔو ث٤ٖ ٓغٔٞػز٤ٖ ٖٓ ا٧كواك مٝٝ صوبكبد ٓقزِلخ، ا٢ُْء اُن١ ٣ئك١ ا٠ُ 

 ؽلٝس رـ٤واد ػ٠ِ ا٧ٗٔبٛ اُضوبك٤خ اُجلائ٤خ ٩ؽلٟ أُغٔٞػز٤ٖ أٝ ٤ٌُِٜٔب.

 انزغزيت:-10

جؼل ػٖ اُج٤ئخ ا٢ُ٘ ّؼٞه أُوء ثؤٗٚ ٓ“ ٣ٝل٤ل أُؼ٠٘ ا٫ٕط٬ؽ٢ "ثبَُ٘جخ ُٚ

٣٘ز٢ٔ ا٤ُٜب، ك٤ٖجؼ ٓ٘وطؼب ػٖ ٗلَٚ، ػجلا ُٔب ؽُٞٚ، ٣زِو٠ رؤص٤وٙ اُزٔضَ ك٢ اٗغبىاد 

 ا٩َٗبٕ ٝٓٞإلبرٚ ٝٗظْ ؽ٤برٚ كٕٝ كؼب٤ُخ رنًو .

ٝ هل  هبٓذ هؿلاء ى٣لإ ثغٔغ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزؼبهف اُقبٕخ ثٔلّٜٞ اُزـو٣ت 

                     
1

 .73، ٓ 2004أؽٔل ػ٤َب١ٝ : اُضوبكخ ا٤ُ٘ٛٞخ ٝ رؾل٣بد اُؼُٞٔخ ، اُغيائو : ّوًخ ٓياٝه ، 
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 ىٓ٘خ ٓزؼبهجخ كبػزجوٝٙ:اُز٢ ٝٙؼٜب ػلك ٖٓ أُلٌو٣ٖ ٝاُجبؽض٤ٖ ك٢ أ

اُلػٞح ا٠ُ ا٧فن ػٖ اُـوة ٝٓؾبُٝخ رو٤ِلٙ ك٢ ّز٠ ا٧ٓٞهٖٓ آعَ اُزطٞه  

ٝاُزولّ ، ٝاػزجوثؼْٜٚ إٔ ٛنا أُلّٜٞ ٛٞ أُلّٜٞ اُظبٛو ُِزـو٣ت كوٜ، ٝأٝعلٝا ُٜنا 

 أُلّٜٞ رؼو٣لب آفوأظٜوٝا ك٤ٚ ؿب٣خ ٝأٛلاف ٛنا اُز٤به ٙ كػٞرٚ ٨ُفن ػٖ اُـوة.

٣و٢ٓ ا٠ُ فِن ػو٤ِخ عل٣لح رؼزٔل ػ٠ِ رٖٞهاد اُلٌواُـوث٢ ٝٓوب٤٣َٚ، كٜٞر٤به

صْ رؾبًْ اُلٌوا٢ٓ٬ٍ٩ ٝ أُغزٔغ ا٢ٓ٬ٍ٩ ٖٓ ف٬ُٜب ،ثٜلف ٤ٍبكح اُؾٚبهح اُـوث٤خ 

 ٝر٤٤َلٛب ػ٠ِ ؽٚبهاد ا٧ْٓ ٤ٍٔب اُؾٚبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ.

 أٝ أٗٚ ثبفزٖبه:

ٛبهة ػ٤ِ٘ب، ٓٔب ٛٞ ٓ٘وٍٞ  ٛٞ  أُنٛت اُن١ ًبٕ ٣لػٞا٠ُ اُزغل٣ل ًَٝٛٞ ٛو٣ن

 ٠ك٢ ٓؼظْ ا٧ؽ٤بٕ ٓ ا٥ٝهث٤٤ٖ 

كبٕ ٖٓطِؼ رـو٣ت أُْزن ٖٓ اُلؼَ  LLsLaraLtiteeeLأٓب ؽَت هبًٓٞ 

ك٤ؼ٢٘: إٓ ٣ؼلٍ  ّؼت أٝ ٓغزٔغ ٓب ثطو٣وخ ْٓبثٜخ ُؼبكاد  tssrlLtatdreLiؿوة 

اُـوة، رـو٣ت اُو٤ْ، اُزوب٤ُل... ٖٓ ف٬ٍ ا٫رٖبٍ ثؾٚبهرٚ
1
. 

٫ّبهح ا٠ُ ٫ ثل ٖٓ اثلاء ٬ٓؽظخ ٜٓٔخ ؽٍٞ ٛنا أُلّٜٞ )اُزـو٣ت( ، ٝ رغله ا

كول ٣طِن ػ٤ِٚ ػلح ٖٓطِؾبد ثٜلف رغ٤ِٔٚ ٝكز٘خ ا٥فو٣ٖ ثٚ ٓضَ: أُل٤ٗخ، 

اُزطٞهٝاُزولّ، اُؾٚبهح، اُؾ٤بح اُغل٣لح، اُزـ٤٤و ا٫عزٔبػ٢، اُزؾل٣ش، اُز٣ٞ٘و، اُزغل٣ل، 

ٖ ر٤َٔزٚ ثبُل٠ٙٞ اُقط٤وحك٢ اٍزقلاّ أُلب٤ْٛ، اُؼٖوٗخ، ا٫رٖبٍ اُضوبك٢، ٝٛٞٓب ٣ٌٔ

كٔض٬ رغل إٔ ٓٔلٝػ ٛٚ هل ّوػ عيءا ٖٓ ٛنٙ ا٩ٌّب٤ُخ 
2

ٖٓ  ف٬ٍ اُزلو٣ن ث٤ٖ 

 اُزؾل٣ش ٝاُزـو٣ت كؾَجٚ:

اُزؾل٣ش: ك٢ ٓؼ٘بٙ أُٞٙٞػ٢ ٣ؼ٢٘ اُزغل٣ل ٌَُ ٓب ٣ؾزبط ا٠ُ رغل٣ل ُؾبهب  -03

ثٔ٘زغبد اُؾٚبهاد اُؾل٣ضخ، ٝر٤ٌلب ٓغ هٝػ اُؼٖو ٫ٕٞٝ ا٠ُ اُزولّ، ثٔب رزطِجٚ 

أُٖبُؼ ا٩َٗب٤ٗخ أُْوٝػخ فبٕخ ك٢ أُؼبهف ٤ٌُٝ ك٢ اُو٤ْ، ك٢ أُٜبهاد ٤ٌُٝ ك٢ 
                     
1

 
2

، ٓ 2001اُزو٤ِل ٝ اُؾلاصخ ثبُٔغزٔغ أُـوث٢، أُـوة: ْٓ٘ٞهاد ػبُْ اُزوث٤خ ، ػي اُل٣ٖ اُقطبث٢ : ٤ٍٍُٞٞٞع٤خ

24. 
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 ٤ٌ ك٢ اُغٞٛو اُؾٚبه١. ُٝ اُزٞعٜبد ، ٝثبفزٖبه ك٢ أُظٜو

أٓب اُزـو٣ت : ٣ؼ٢٘ ا٫رغبٙ ا٢ٌُِ ٗؾٞاُـوة ٓج٠٘ ٝٓؼ٠٘، ٓظٜوا ٝعٞٛوا، 

أكٝاد ٝؿب٣بد، ثٔب ٣ٌَْ اٍز٬ثب ًب٬ٓ ُ٪هاكح ٝمٝثبٗب صوبك٤ب ٝؽٚبه٣ب ٝرجؼ٤خ أٝ ٓؾبًبح 

خ أٝرو٤ِلا، ا٥ٓو اُن١ ٣ل٢ٚ ك٢ اُٜ٘ب٣خ ا٠ُ اؿز٤بٍ ٣ُِٜٞٚ اُضوبك٤خ ٝاُؾٚبه٣خ ا٤ُ٘ٛٞ

ٝاُو٤ٓٞخ، ٝهل ٣ؼ٢٘ إٔ ٤ٌُ ٛ٘بى ر٬ىٓب كائٔب ث٤ٖ أُل٤ٜٖٓٞ: كبُزؾل٣ش ٫ ٣ؼ٢٘ هطغ 

 اُِٖخ ثبُزبه٣ـ ٧ٗٚ ؿ٤وٌٖٓٔ  ٫ٝ ث٤ٖ أُب٢ٙ ٝأَُزوجَ ٧ٗٚ َٓزؾ٤َ.

 رحذيذ يفهىو االغززاة انثمبفيثبَيب : 

 ٣ؼوف ؽبىّ ف٤و١ ا٫ؿزواة اُضوبك٢ ثؤٗٚ " أ١ ر٘بىٍ ُ٪َٗبٕ ػٖ ؽوٚ اُطج٤ؼ٢

 ك٢ آز٬ى صوبكزٚ ؽوح ٓزطٞهح، اهاؽخ ُنارٚ ٝ اهٙبء ُٔغزٔغ"  ٓٞٙؾب ٓب ٣وٖل ثنُي:

ـ اهاؽخ اُناد : أ١ ر٘بىٍ ا٩َٗبٕ ٛٞاػ٤خ ػٖ ؽوٚ ك٢ اُ٘ول ٝ رط٣ٞو صوبكزٚ ٝ 

 رؾ٣َٞ آفو٣ٖ ثٜنا اُؾن ٤ٗبثخ ػ٘ٚ.

ر٘بىٍ ا٩َٗبٕ ػٖ " ؽن اُطج٤ؼ٢ ك٢ ٗول صوبكزٚ ٝ رط٣ٞوٛب" ـ اهٙبء أُغزٔغ :
1
 

أٓب ٓؾٔل ػجل أُقزبه ك٤و١ إٔ ا٫ؿزواة اُضوبك٢ اُن١ ٣ْؼو ثٚ أ١ ٓغزٔغ أٝ 

إٔؾبة ٓوعؼ٤خ ؽٚبه٣خ ٓؼوك٤خ  ٓؼ٤٘خ، ام ٣٘زبثْٜ ّؼٞه أْٜٗ ٣ؼ٤ْٕٞ ٝ ٣ؾ٤ٕٞ ثو٤ْ ٝ 

بم ٗلٍْٜٞ ثؤْٜٗ ٓ٘لِٖٕٞ ػٖ ٓٔبهٍبد ٫ ٣زٞؽلٕٝ ٓؼٜب ، ا٧ٓو اُن١ ٣ْؼوْٛ ك٢ أػٔ

ٛنٙ اُو٤ْ ٝ أُوعؼ٤بد اُؾٚبه٣خ اُغل٣لح. ٝ ٖٓ أْٛ ٓظبٛوٙ اٙطواة ا٣ُٜٞخ اُضوبك٤خ ٝ 

٣ؼوكٜب اه٣ٌَٕٞ " أٜٗب ػ٤ِٔخ ٓزؼِٔخ ٖٓ اُٞاهغ اُضوبك٢ ٝ ا٫عزٔبػ٢ اُن١ ٣ؼ٤ْٚ اُلوك 

ػٖ أٍب٤ُت ك٢ ٓغزٔؼٚ ٝ إٔ ؽب٫د اُزٔوك ٝ اُقوٝط ػٖ ا٧ػواف ٝ اُو٤ْ اٗٔب رؼجو 

اُوك٘ اُضوبك٤خ أُغزٔغ ثَ ٝ اُْؼٞه ثبُـوثخ ٝ ا٫ؿزواة ٝ ٓل ٕٞه هك٘ ا٣ُٜٞخ 

اُضوبك٤خ ك٢ " اظٜبه ٤ًٍِٞبد ؿ٤و ٓؤُٞكخ ك٢ صوبكخ أُغزٔغ  ، ٝ ٖٓ ا٥صبه اَُِج٤خ 

أُزورجخ ػٖ كولإ ا٣ُٜٞخ اُْق٤ٖخ أٝ اُضوبك٤خ ٝ ظٜٞه اُؼل٣ل ٖٓ ا٤ًَُِٞبد ؿ٤و 

ُخ ٝ ػلّ أُْبهًخ ك٢ أَُئ٤ُٝخ اُغٔبػ٤خ ، ٝ رٔوًي ؽٍٞ اُناد ٝ أُوجُٞخ ٓضَ اُؼي

                     
1

 . 20،ٓ  2006،اُوبٛوح:كاه اُؼبُْ اُضبُش ،  االغززاة انثمبفي نهذاد انؼزثيخؽبىّ ف٤و١:   
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ا٫ٗـ٬م ك٢ كائوح ا٧ٛلاف ٝ أُٖبُؼ اُْق٤ٖخ كٕٝ أُٖبُؼ اُؼبٓخ ٝ هك٘ اُوٞا٤ٖٗ 

ٝ أُؼب٤٣و ا٫عزٔبػ٤خ ٝ اُضوبك٤خ"
1
 

رؼوكٚ كبٛٔخ كه٣ِٝ ثؤٗٚ رِي اُظبٛوح اُز٢ رظٜو ٖٓ عواء اُز٘به٘ ث٤ٖ أُضَ 

ٝ اُٞاهغ ا٫عزٔبػ٢ ،ث٤ٖ ه٤ْ أُغزٔغ اٌُبٓ٘خ ٝ اُز٢ رُٞل هؿجبد ٝ ٛٔٞؽبد  ا٫عزٔبػ٤خ

 ُلٟ اُلوك ٝ اُج٤٘خ ا٫عزٔبػ٤خ اُز٢ رٔ٘غ رؾو٤ن ٛنٙ اُطٔٞؽبد ٝ اُزطِؼبد .

٣٘غْ ػٖ ٛنا إٔ ٣ؼ٤ِ ا٧ٗب ٓغ٫ٜٞ ٣زؤصو ثبُؼٞآَ اُقبهع٤خ كٕٝ إٔ ٣زٌٖٔ ٛٞ 

ٓ٘ٚ ٣ٖجؼ ا٫ٍز٬ة ٣ؼجو ػٖ رِي اُؾبُخ ٖٓ اُزؤص٤و ثلٝهٙ ػ٠ِ اُؼبُْ اُقبهع٢ ،ٝ 

اُن٤٘ٛخ اُ٘برغخ ػٖ ػلّ اُوٙب ٖٓ عواء ػلّ رِج٤خ اُؾبعبد اُوئ٤َ٤خ ًبُؾبعخ ا٠ُ اهبٓخ 

 ػ٬هبد اعزٔبػ٤خ ٝ اُؾبعخ ُزِٔي ٣ٞٛخ فبٕخ .

ًٔب رؼوكٚ ٍ٘بء ؽبٓل ىٛوإ ا٫ؿزواة اُضوبك٢ ٛٞ اثزؼبك اُلوك ػٖ صوبكخ ٓغزٔؼٚ 

ٜب ٝ ٝاٗجٜبهٙ ٝ ٓؾبًبرٚ ٌَُ ٓب ٛٞ ؿو٣ت ٝ أع٘ج٢ ٖٓ ػ٘بٕو ٝ هكٜٚب ٝ اُ٘لٞه ٓ٘

اُضوبكخ ٝ فبٕخ أٍِٞة ؽ٤بح اُغٔبػخ ٝ اُ٘ظبّ ا٫عزٔبػ٢ ٝ رل٤ِٚٚ ػ٠ِ ٓب ٛٞ ٓؾ٢ِ .
2
 

ك٢ ؽ٤ٖ ٣وٟ اُلًزٞه أ٣ٖٔ ٖٓ٘ٞه ٗلا 
3

إٔ ا٫ؿزواة اُضوبك٢ ٛٞ ػ٤ِٔخ ٗل٤َخ 

ؼ٤٘خ، ك٤قجو ك٤ٜب  ٓزج٤٘ب ُجؼ٘ اعزٔبػ٤خ ماد ٓٚب٤ٖٓ صوبك٤خ ٣ٔو ثٜب اُلوك ك٢ ظوٝف ٓ

اُو٤ْ ٝأُظبٛو ا٤ًَُِٞخ اُز٢ ر٘ز٢ٔ ا٠ُ صوبكخ ٓغزٔغ آفو ػب٣ْٜب اُلوك ثطو٣وخ ٓجبّوح 

ا٬ُٓؼ٤به٣خ ٝ اُؼيُخ ا٫عزٔبػ٤خ ٝ أٝؿ٤و ٓجبّوح ٝٓب ٣ٖبؽت مُي ٖٓ أػواٗ ٤ًٍِٞخ: 

 اُزٔوك ٝ اُلوك٣خ.

 ٖٝٓ ف٬ٍ  ٛنا اُزؼو٣ق ٬ٗؽع :

( ماد أثؼبك ٓزلبػِخ،  ٠Process) ػ٤ِٔخ إٔ ا٫ؿزواة اُضوبك (1

 ٝٓواؽَ ٓززبثؼخ ٝٓز٬ؽوخ، رزؤصو ًَ ٓوؽِخ ثٔب ٣َجوٜب، ٝرئصو ك٤ٔب ٣ِؾن ثٜب.

إٔ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ٗل٤َخ اعزٔبػ٤خ ثؾ٤ش ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إ ا٫ؿزواة  (2

                     
1

 .34ٓؾٔل ػجل أُقزبه : ٓوعغ ٍبثن، ٓ    

2
 .111ٍ٘بء ؽبٓل ىٛوإ: ٓوعغ ٍبثن ، ٓ    

3
 .156أ٣ٖٔ ٖٓ٘ٞه ٗلا : ٓوعغ ٍبثن : ٓ  
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اُضوبك٢ ظبٛوح ٗل٤َخ ماد اٗؼٌبٍبد اعزٔبػ٤خ، أٝ ظبٛوح اعزٔبػ٤خ ماد اٗؼٌبٍبد 

 ٓؼب. ٗل٤َخ، أٝ ٛٔب

إٔ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ٣ٔو ثٜب اُلوك : أ١ إٔ ا٫ؿزواة اُضوبك٠ ؽبُخ ٓئهزخ  (3

٣ٔو ثٜب اُلوك، ٤ٌُٝ ٕلخ ٬ٓىٓخ ُٚ ٛٞاٍ ؽ٤برٚ أٝ ٍٔخ ُِٞعٞك ا٩َٗب٢ٗ ثٖلخ 

 ػبٓخ ػ٠ِ ٓب مٛت ا٤ُٚ اُل٬ٍلخ اُٞعٞك٣ٕٞ.

ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ رؾلس ك٢ ظوٝف ٓؼ٤٘خ هل رٌٕٞ اُظوٝف كاف٤ِخ  إٔ (4

ٓزؼِوخ ثبُلوك مارٚ، أٝ فبهع٤خ ٓزؼِوخ ثبُٔغزٔغ اُن١ ٣ؼ٤ِ ك٤ٚ ًبُظوٝف 

 ٠ا٫هزٖبك٣خ ٝا٤َُب٤ٍخ ٝؿ٤وٛب أٝ ٛٔب ٓؼب 

إٔ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ٢ٛ ٗٞع ٖٓ اُقجوح روّٞ ػ٠ِ ا٩كهاى ٝاُٞػ٢ ٖٓ  (5

اُقجوح أٝ كول ا٩كهاى ٝاُٞػ٢ ثٜنٙ عبٗت اُْقٔ أُـزوة ٗلَٚ اما اٗزلذ 

 اُؼ٤ِٔخ اٗزل٠ ٓؼٜب اُْؼٞه ثب٫ؿزواة.

إٔ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ روّٞ ػ٠ِ رج٠٘ اُلوك ُجؼ٘ اُو٤ْ ٝأُظبٛو ا٤ًَُِٞخ  (6

 اُز٢ ر٘ز٢ٔ ا٠ُ صوبكخ ٓغزٔغ آفو أٝ رورجٜ ثٜب .

إٔ اُلوك ٣ٌزَت ٛنٙ اُو٤ْ ٝأُظبٛو ا٤ًَُِٞخ ثطو٣وخ ٓجبّوح ٖٓ  (7

هبٓخ ثبُقبهط ٝاُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ٓغ ٓٔض٤ِٖ ُٜنٙ اُضوبكخ، أٝ ف٬ٍ اَُلو ٝا٩

ؾ٤ِخ أٝ ا٧ع٘ج٤خ اُز٢ ثطو٣وخ ؿ٤و ٓجبّوح ػٖ ف٬ٍ اُزؼوٗ ٍُٞبئَ ا٩ػ٬ّ أُ

بُضوبكخرؼوٗ ُٜنٛ
1
. 

 الغززاة انثمبفي:االجزائي نانزؼزيف 

ُطبُت ا٫ؿزواة اُضوبك٢ ٛٞ ػ٤ِٔخ ٗل٤َخ اعزٔبػ٤خ ماد ٓٚب٤ٖٓ صوبك٤خ ٣ٔو ثٜب ا

اُغبٓؼ٢ أَُزقلّ ُجؼل١ اُج٤ئخ اُوه٤ٔخ  )اُلٚبئ٤بد ٝ ّجٌبد اُزٞإَ ا٫عزٔبػ٢(  

ٓزج٤٘ب ُجؼ٘ اُو٤ْ ٝأُظبٛو ا٤ًَُِٞخ اُز٢ ر٘ز٢ٔ ا٠ُ صوبكخ ٓغزٔغ آفو ٝٓب ٣ٖبؽت مُي 

 ٝ اُؼيُخ ا٫عزٔبػ٤خ ٝ اُزٔوك ٝ اُلوك٣خ. ا٬ُٓؼ٤به٣خ  ٖٓ أػواٗ ٤ًٍِٞخ رزٔضَ ك٢

 

                     
1

 .15، ٓ 2012ٓ٘بٍ ٛبُخ : اُجش اُلٚبئ٢ ٝ اُزـو٣ت اُضوبك٢ : ا٫هكٕ : كاه اٍبٓخ ُِْ٘و ، 
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 الغززاة انثمبفيأثؼبد ا : ثبنثب:

إ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزؾ٤َِ ٣وز٢ٚ إٔ ٗ٘بهِ أُؼب٢ٗ ٝا٧ثؼبك أُقزِلخ ُٔلّٜٞ 

 ا٫ؿزواة اُضوبك٢ ٝاُؼ٬هخ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب:

 : ssensrNNmrNNاَؼذاو انميى وانًؼبييز  اناليؼيبريخ: 10

ًَ صوبكخ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٤ْ ٝأُؼب٤٣و اُزو٤ِل٣خ اُز٢ رٌَْ ٢َٗ  ر٘ط١ٞ

 اُْق٤ٖخ ا٩َٗب٤ٗخ ٝرٖجؼ عيءا ٜٓ٘ب، ٝٛنٙ اُو٤ْ ٢ٛ ٓؾٞه ّق٤ٖخ اُلوك.

رؼل أُؼب٤٣و ٝاُو٤ْ ا٫عزٔبػ٤خ ٖٓلها ُِٚـٜ ػ٠ِ ا٧كواك ٢ٌُ رزْبثٚ أٛلاكْٜ 

ٝاُؼبكاد أُؼزوف ثٜب ٝا٫رغبٛبد أُقزِلخ ٓغ أٛلاف اُغٔبػخ ٝ ٢ٛ اُوٞاػل ا٫عزٔبػ٤خ 

اَُبئلح اُز٢ رؼل ٓوّلا ُِلوك كافَ اُغٔبػخ رؾلك ًٍِٞٚ أُوجٍٞ ك٤ٜب ، ٝأُؼب٤٣و 

ا٫عزٔبػ٤خ رَْٔ ػلكا ٖٓ ٗزبئظ رلبػَ اُغٔبػخ ك٢ ٓب٤ٜٙب ٝؽبٙوٛب ٓضَ ا٧ف٬م ، 

 ٤ٗٞٗخ...اُـ.اُو٤ْ ا٫عزٔبػ٤خ ، اُِٞائؼ أُ٘ظٔخ ، اُؼبكاد ٝ اُزوب٤ُل ، ا٧ؽٌبّ اُوب

ٝ ثٞعٚ ػبّ ٢ٛ اُز٢ رؾلك ٓب ٛٞ ٕٞاة ٝٓب ٛٞ فطؤ ، ٝٓب ٛٞ عبئي ٝٓب ٛٞ 

ؿ٤و عبئي، ٝٓب ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٝٓب ٣غت أ٫ ٣ٌٕٞ ؽز٠ ٣ٌٕٞ أُوء ٓوج٫ٞ ك٢ اُغٔبػخ 

 .1ِٓزيٓب ثًَِٜٞب َٝٓب٣وا ُوٞاػلٛب ٝٓزغ٘جب ُوكٜٚب

ٝرؼٌٌ ا٬ُٓؼ٤به٣خ
2
ؽبُخ ٖٓ ؽب٫د افز٬ٍ اُو٤ْ ٝأُؼب٤٣و ػ٠ِ َٓزٟٞ  

                     
1
 711،ٓ  7999ٓؾٔلّل٤ن،   


ك٢ اُِـخ ا٫ٗغ٤ِي٣خ صمْ ماع ٕم٤زٚ كم٢ اُِـمخ اُلوَٗم٤خ كم٢ اُوموٕ  ANOMIEٛٞ ثلا٣خ ظٜٞه ٖٓطِؼ  1591ُول ًبٕ 

اُزبٍغ ػْو ٝ فبٕخ ك٢ ٤ٓلإ ػِْ ا٬ُٛٞد ًٝبٕ أُوٖٞك ثٚ اٛٔبٍ اُوبٕٗٞ أٝ اُقوٝط ػٖ اُوبٕٗٞ ٝ فبٕخ اُومبٕٗٞ 

"ا٫ٗزؾبه" ٝهل مًمو  ا٢ُٜ٩ ،صْ ّبع اٍزؼٔبُٚ ثؼل مُي ك٢ ػِْ ا٫عزٔبع ٖٓ ف٬ٍ اُلهاٍخ ا٤ُْٜوح ُِؼبُْ ا٤ٔ٣َ كٝهًب٣ْ

ا٤ٔ٣ممَ كٝهًممب٣ْ كمم٢ ٛممنٙ اُلهاٍممخ أّممٌبٍ ٓقزِلممخ ٬ُٗزؾممبه ٓممٖ ث٤ٜ٘ممب مًممو ا٫ٗزؾممبه ا٬ُٓؼ٤ممبه١ ثبػزجممبهٙ اؽممل أّممٌبٍ 

ُلٟ كٝهًب٣ْ ٖٓ ف٬ٍ ٓوبُزٚ اُز٢ ًزجٜب ػٖ اُج٘بء  ANOMIE ا٫ٗزؾبه،صْ ؽبٍٝ هٝثود ٤ٓورٕٞ إٔ ٣زٍٞغ ك٢ ٓلّٜٞ

 ا٫عزٔبػ٢ ٝ ا٬ُٓؼ٤به٣خ .

ٝهًب٣ْ ٣ؼزجو ا٢ٓٞٗ٥ ؽبُخ ٛبهئخ رؼجو ػٖ كولإ أُؼب٤٣و ا٫عزٔبػ٤خ ٗز٤غخ اُزـ٤واد اَُو٣ؼخ ،ث٤٘ٔب ٣موٟ ٤ٓورمٕٞ إ ك

إٔ ا٢ٓٞٗ٥ ؽبُخ ٬ٓىٓخ ٝ ٓؼجوح ػٖ اُز٘بهٚبد اُز٢ ٣ؼ٤ْٜب اُلوك ك٢ أُغزٔغ ٣ؼط٢ ا٤ٔٛ٧خ اُوٖٟٞ ُِ٘غبػ ك٢ ؽ٤ٖ 

ٍمزقلاّ اٍُٞمبئَ اُزم٢ ٣وٙمبٛب ُغ٤ٔمغ أكمواكٙ ُِٕٞمٍٞ اُم٠ رِمي اُـب٣مخ إٔ مُي أُغزٔغ ٫ ٣ٔ٘ؼ اُلموٓ ثبُزَمب١ٝ كم٢ ا

 .-اُ٘غبػ–أُطِٞثخ اعزٔبػ٤ب 
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 أُغزٔغ ثٌبكخ كئبرٚ، ٝٗظٔٚ ٝٓئٍَبرٚ ا٫عزٔبػ٤خ.

٣ٌٖٝٔ رؼو٣لٜب ثؤٜٗب "ؽبُخ اعزٔبػ٤خ ر٘زظ ػٖ رؤ٤ًل ىائل ػ٠ِ ٛلف ٓؼ٤ٖ أ٣ب ًبٕ 

ٛنا اُٜلف ، ٝك٢ ٝهذ ٫ رزٞاكو ك٤ٚ ه٘ٞاد ّوػ٤خ ُجِٞؽ ٛنا اُٜلف" كبُٖواع ث٤ٖ 

 آٌب٤ٗخ اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُ٘ظب٤ٓخ ٣وٞك ا٠ُ ٛنٙ اُؾبُخ. ا٧ٛلاف ٝ 

 :انزأصيم  انسىسيىنىجي نجؼذ اناليؼيبريخ 

 ئيًيم دوركبيى :ػُذ  َظزيخ اناليؼيبريخ -

٤ٔ٣َ كٝهًب٣ْ ىػ٤ْ أُلهٍخ اُلو٤َٗخ ُؼِْ ا٫عزٔبع ،ٝهل ٗظو كٝهًب٣ْ ا٠ُ ا٣ؼزجو 

َُِٞى ٛنا اُلوك ٝٛٞ ٣وٟ إٔ أُغزٔغ  اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُلوك ٝ أُغزٔغ ػ٠ِ أٜٗب ٢ٛ أُلَوح

 ٣٘وَْ ا٠ُ ه٤َٖٔ ٛٔب :

 ٓغزٔغ آ٢ُ اُزٚبٖٓ . 

 ٓغزٔغ ػ١ٞٚ اُزٚبٖٓ . 

ٛٞ ٓغزٔغ ٣زَْ ثبُزٌبَٓ ٝ اُز٬إّ ك٢ ع٤ٔغ ٝظبئلٚ  انًجزًغ آني انزضبيٍ : -أ

ٓضَ أُغزٔؼبد اُجلائ٤خ اُج٤َطخ ،اُز٢ ٣ؼ٤ِ ك٤ٜب اُلوك ٓزلبػ٬ ٓغ أُغزٔغ ثغ٤ٔغ ٓب 

٣ؾز٣ٞٚ ٖٓ ٓوٞٓبد ٝه٤ْ ٝ ػبكاد ٝ روب٤ُل 
1

،أ١ ٣زؼبَٓ ٓغ ٓؼب٤٣و أُغزٔغ ا٤َُٔوح ُٚ 

أػٚبء أُغزٔغ ٣لوٙٚ ٓب ٤َٔ٣ٚ  ث٤ٖ –رٚبٖٓ –٣ٝ٘زظ ػٖ ٛنا اُزلبػَ رٌبصق ٝرؼبٕٝ 

كٝهًب٣ْ اُؼوَ اُغٔؼ٢ . ٝاُؼوَ اُغٔؼ٢ 
2

ٛٞ اُن١ ٣ٔضَ اُٚجٜ َُِٞى ا٧كواك كافَ ٛنا 

 أُغزٔغ ٝٛٞ ٣غَل أُؼب٤٣و ا٫عزٔبػ٤خ .

:٣وّٞ اُزٚبٖٓ اُؼ١ٞٚ ك٢ أُغزٔؼبد أُزؾٚوح  انًجزًغ ػضىي انزضبيٍ-ة

OrganicSolidarity   ؽ٤ش ٣لول اُلوك ك٢ رِي أُغزٔؼبد ك٢ أُغزٔؼبد أُزؾٚوح

                                                               

 

1
، كهاٍخ ٤ٓلا٤ٗخ ػ٠ِ ِٛجخ عبٓؼخ ٓؾٔل ثٖ ٍؼٞك ،هٍبُخ ٓبعَز٤و  االغززاة و ػاللزه ثباليٍ انُفسي:ػبٍ ثٖ ٓؾٔل 

 .55ٙ،1415ٓؿ٤و ْٓ٘ٞهح ،عبٓؼخ اّ اُووٟ ،اَُؼٞك٣خ،

2
،هٍبُخ كًزٞهاٙ ؿ٤و  ظبهزح االغززاة نذي طبنجبد كهيبد انجُبد ثبنًًهكخ انؼزثيخ انسؼىديخ ٤ٍٔوح ؽَٖ اثٌو : 

 .2004ٓ،154ْٓ٘ٞهح،عبٓؼخ ٗب٣ق ُِؼِّٞ ا٤٘ٓ٫خ،اُو٣بٗ،
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اُزٌبكَ ٝ اُزٚبٖٓ ًٔب إٔ ٛنٙ أُغزٔؼبد ٣ٖؼت ك٤ٜب فِن ارٖبٍ ا٣غبث٢ ث٤ٖ أػٚبء 

 أُغزٔغ .

ًٔب إٔ ا٧كواك ك٢ ٛنا أُغزٔغ رقزِق أكٌبهْٛ ٝ ٓؼزولارْٜ ك٬ٌ ْٜٓ٘ ٣ؼجو مارٚ ٝ 

 غ .ْٓبهًزٚ ثؾو٣خ ًبِٓخ كٕٝ اُ٘ظو ا٠ُ ِٖٓؾخ ؿ٤وٙ ٖٓ أكواك أُغزٔ

ٝاُن١ ٣ظٜو ٖٓ ٬ًّ كٝهًب٣ْ إٔ أُغزٔغ اُؼ١ٞٚ ٣ٜزْ اُلوك ك٤ٚ ثب٬ٕػ ٗلَٚ 

ٝ ًٍِٞٚ كٕٝ إ ٣ٌٕٞ ُٚ كٝه ك٢ ا٬ٕ٩ػ ا٫عزٔبػ٢
1
نا ٓب ٣طِن ػ٤ِٚ اُٞهب٣خ ٝٛ 

 .اَُبُجخ

 َظزيخ ييزرىٌ في اناليؼيبريخ : 

ٖٓ ف٬ٍ ٓغٔٞػخ ٖٓ ًزبثبرٚ ؽٍٞ اُج٘بء  ٛوػ ٤ٓورٕٞ ٗظو٣زٚ ك٢ ا٢ٓٞٗ٥

،٣وٍٞ  1938ا٫عزٔبػ٢ ٝ ا٢ٓٞٗ٥ ٝا٫ٗؾواف ٝهل ظٜو أٍٝ ٓوبٍ ُٚ ك٢ مُي ػبّ 

٤ٓورٕٞ ٣ٌٖٔ اُ٘ظو ا٠ُ اُج٘بء اُضوبك٢ ػ٠ِ اٗٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٤ْ أُؼ٤به٣خ اُز٢ رٚجٜ 

اُج٘بء ا٫عزٔبػ٢  اَُِٞى أُزؼبهف ػ٤ِٚ ٖٓ هجَ ع٤ٔغ أكواك أُغزٔغ ًٔب ٣ٌٖٔ اُ٘ظو ا٠ُ

ػ٠ِ اٗٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ أُ٘زظٔخ اُز٢ روثٜ أكواك أُغزٔغ ثؼْٜٚ 

اُجؼ٘ ،ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ اُ٘ظو ا٠ُ ا٢ٓٞٗ٥ ػ٠ِ اٗٚ رؾطْ أٝ رلٌي ُِٔغزٔغ ,٣ٝؾلس 

ا٢ٓٞٗ٥ ػ٘لٓب ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ػ٠ِ ٝعٚ اُقٖٞٓ ر٤ٔي ؽبك ث٤ٖ ا٧ٛلاف ٝ اُو٤ْ 

أكواك أُغزٔغ ُٔواػبح ٛنٙ اُو٤ْ ٝ ا٧ٛلاف  ا٫عزٔبػ٤خ ٝث٤ٖ هلهاد
2

، ٖٝٓ ٛنٙ اُيا٣ٝخ 

٣ٌٖٔ اُ٘ظو ا٠ُ إٔ ا٧ٛلاف اُضوبك٤خ ٗلَٜب هثٔب رَبػل  اٗزبط اَُِٞى أُزؼبهٗ ٓغ ٓب 

 رووٙ اُو٤ْ ا٫عزٔبػ٤خ ٗلَٜب .

 :انؼشنخ الجزًبػيخ:0

 رحذيذ يفهىو انؼشنخ االجزًبػيخ:

                     
1
 .180أُوعغ اَُبثن،ٓ:كب٣ي اُؾل٣ل١ 

2
 .252،ٓوعغ ٍبثن ،ٓربريخ ػهى االجزًبع:ٓؾٔل ػ٢ِ ٓؾٔل 
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-(Gierveld-vanTilburg  -٤ِ٤ٞهٗظر ٝكبٕ ع٤وك٤ِلٝ  ك١ ٣ٞٗظ -روٟ 

(deJong ٖإٔ اُؼيُخ ا٫عزٔبػ٤خ ٢ٛ ٓلٟ ٓب ٣ْؼو ثٚ اُلوك ٖٓ ٝؽلح ،ٝ اٗؼياٍ ػ

ا٥فو٣ٖ ٝ اثزؼبك ػْٜ٘ ٝ رغ٘ت ُْٜ ٝ اٗقلبٗ ٓؼلٍ رٞإِٚ ٓؼْٜ ،ٝاٙطواة ػ٬هزٚ 

ثْٜ ٝ هِخ ػلك ٓؼبهكٚ ٝػلّ ٝعٞك إٔلهبء ؽ٤ٔ٤ٖٔ ُٚ
1

،ٖٝٓ صْ ٙؼق ّجٌخ اُؼ٬هبد 

 ا٫عزٔبػ٤خ اُز٢ ٣٘ز٢ٔ ا٤ُٜب .

٣ؼزجو ا٩َٗبٕ ثطجؼٚ ٓقِٞهب اعزٔبػ٤ب ٤ٔ٣َ ا٠ُ اُؼ٤ِ ٍٜٝ عٔبػخ ٓؼ٤٘خ ٣ْؼو 

ث٤ٜ٘ب ثب٧ٖٓ ٝ ا٫ٍزوواه ٝ اُطٔؤ٤ٗ٘خ ،رْجغ ؽبعزٚ ا٠ُ ا٫ٗزٔبء ٝرجوى ّق٤ٖزٚ ٖٓ 

بد ف٬ُٜب ٝرزٌَْ ا٠ُ ؽل ًج٤و ٣ٝزْوة ٜٓ٘ب أُؼب٤٣و ا٫عزٔبػ٤خ ،ٝاُؾِو٤خ ٝا٫رغبٛ

اُ٘ل٤َخ اُٜبٓخ ٣ٝزؼِن ثؤػٚبئٜب ،٣ٝو٤ْ ٓؼْٜ ػ٬هبد ٓزجبكُخ ٝ ؽ٤٘ٔب ٫ ٣َزط٤غ إٔ ٣و٤ْ 

ٛنا اُزؼِن كبٕ ػ٬هزٚ ثؤػٚبء اُغٔبػخ رزؤصو ٍِجب ك٤َ٘ؾت ثؼ٤لا ػْٜ٘ ٝ ٣ؼ٤ِ ك٢ ٝؽلح 

 ٝ ػيُخ .

ٓظٜوا ٖٓ ٓظبٛو اَُِٞى ا٩َٗب٢ٗ  Social Isolationٝرٔضَ اُؼيُخ ا٫عزٔبػ٤خ 

واد فط٤وح ػ٠ِ ّق٤ٖخ اُلوك ٝػ٬هزٚ ثب٥فو٣ٖ ؽ٤ش ٤ْ٣و ا٠ُ ػلّ هلهرٚ ػ٠ِ ُٚ رؤص٤

ا٫ٗقواٛ ك٢ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ أٝ ػ٠ِ ٓٞإِخ ا٫ٗقواٛ ك٤ٜب ،ٝػ٠ِ روٞهؼٚ أٝ 

رٔوًيٙ ؽٍٞ مارٚ ؽ٤ش ر٘لَٖ مارٚ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ػٖ مٝاد ا٥فو٣ٖ ٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ ػلّ 

بػ٤خ ُِلوك ٖٓ ؽ٤ش ػلّ ا٫هرجبٛ ث٤ٖ أػٚبئٜب أٝ ًلب٣خ عبمث٤خ ّجٌخ اُؼ٬هبد ا٫عزٔ

ا٫ؿزواة ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ ٓغ ؿ٤بة اُؼ٬هبد أُزٌبِٓخ اعزٔبػ٤ب 
2

ك٤زؾوى، ًَٔ روٟ ٛٞه٢ٗ 

ثؼ٤لا ػٖ ا٥فو٣ٖ ٝهل ٣وعغ مُي ا٠ُ اُزـ٤٤و اَُو٣غ اُن١ ّٜلرٚ اُؾ٤بح ك٢ ا٥ٝٗخ 

 ا٧ف٤وح .

بػ٤خ أٓضبٍ هٝثود ٣ٌٝ ٝ إٔ ٝهل ٗظو اُجبؽضٕٞ اُن٣ٖ ر٘بُٝٞا اُؼيُخ ا٫عزٔ

ا٠ُ اُؼيُخ أٜٗب رو٤٤ْ  Bowlbyٝ ُجبُٝج٢ D-perlmanٝكا٤ٗبٍ ث٤ؤُبٕ A-peplauث٤جِٞ

                     
1
كاه اُوّبك ،      :،اُوبٛوح (انهىيخ االغززاة االضطزاثبد انُفسيخ)دراسبد في انصحخ انُفسيخ :ٓؾٔلػبكٍ ػجل هللا  

2000ٓ،-ٓ:195-207. 
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ٖٓ عبٗت اُلوك ُٞٙؼٚ اُواٖٛ ،ث٤٘ٔب ٗظو ا٤ُٜب آفوٕٝ ػ٠ِ أٜٗب فجوح ٝعلا٤ٗخ ك٢ ؽ٤ٖ 

خ ر٘بُٜٝب اُجؼ٘ ا٥فو ك٢ ٙٞء اُظوٝف اُز٢ رض٤وٛب ٓضَ ػلّ اهبٓخ ػ٬هبد اعزٔبػ٤

ْٓجؼخ ،ٛنا ا٠ُ عبٗت إٔ اُجؼ٘ هل ر٘بُٜٝب ٖٓ ٗبؽ٤خ اٌُْ أ١ ػلك اُؼ٬هبد اُز٢ ٣و٤ٜٔب 

اُلوك ٓغ ا٥فو٣ٖ ث٤٘ٔب ر٘بُٜٝب اُجؼ٘ ا٥فو ٖٓ ٗبؽ٤خ ا٤ٌُق أ١ ٤ًق ٢ٛ اُؼ٬هبد 

 أُوبٓخ ٝٓلٟ هٞرٜب أٝ ٙؼلٜب ٝ اٗؾ٬ُٜب.

 ثؤٜٗب ا٫َٗؾبة ا٫عزٔبػ٢ . Morgan fjakًٔب ٣ؼوكٜب

ثؤٜٗب ٙؼق ّجٌخ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ُِلوك ٝ ػلّ ًلب٣زٜب Wolchikوكٜب ًٔب رؼ

. 

ٝرٔضَ اُؼيُخ ا٫عزٔبػ٤خ فجوح ٙبؿطخ رورجٜ ثؼلّ اّجبع اُؾبعخ ا٠ُ ا٫هرجبٛ 

اُٞص٤ن ثب٥فو٣ٖ ٝ ا٫كزوبه ا٠ُ اُزٌبَٓ ا٫عزٔبػ٢ ٝ اُن١ ٣ٌٕٞ اٍزغبثخ ُِوٖٞه ٝ 

٬هبد اُؾ٤ٔٔخ ٓؼْٜ ؽ٤ش رزَْ اُؼ٬هبد اُؼغي ك٢ ا٫رٖبٍ ثب٥فو٣ٖ ٝ اهبٓخ اُؼ

ا٫عزٔبػ٤خ ك٢ ظَ اُؼيُخ ثبَُطؾ٤خ ٓغ اُْؼٞه ثب٤ُؤً ٝ اُ٘جن ،٣ٝؾٌ اُلوك اُن١ ٣ْؼو 

ثبُؼيُخ اٗٚ ثؼ٤ل ػٖ ا٥فو٣ٖ ٝ أْٜٗ ٫ ٣وجِٕٞ ػ٤ِٚ ٝ ٫ ٣ْجؼٕٞ ُٚ ؽبعبرٚ ا٫عزٔبػ٤خ 

عٞك ٙؼق ك٢ ا٫رٖبٍ أُقزِلخ ؽ٤ش ٣لَْ ك٢ اعزناثْٜ ٗؾٞٙ ثؤ١ ٕٞهح ًبٗذ ٗظوا ُٞ

ثْٜ ٝ هٖٞه ك٢ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣و٤ٜٔب ٓؼْٜ ،ٝ اٙبكخ ا٠ُ مُي ٛ٘بى 

ٗؤ ك٢ اُز٤ٌق ا٫عزٔبػ٢ هل ٣ئك١ ا٠ُ اَُِٞى ا١ٍٞ٬ُ
1
.٫ٝ ٣وزٖو ك٢ اُؼ٬هخ  

ثب٥فو٣ٖ ػ٠ِ ػ٬هخ ا٧فن ٝ اُؼطبء كؾَت ،ثَ ٣ٔزل ا٠ُ أُْبػو ٝ ا٫ٛزٔبّ ثب٥فو٣ٖ 

ث٬ٌْٔرْٜ أ٣ٚب ،ٝٛٞ ٓب ٣ئك١ ا٠ُ اٙطواة ك٢ ّق٤ٖخ اُلوك ٝا٠ُ ٕـو ؽغْ ٝ 

ّجٌخ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ُِلوك ٝ ٙؼلٜب ,ٝاٗقلبٗ هله أَُبٗلح ا٫عزٔبػ٤خ اُز٢ ٣زِوبٛب 

 ٖٓ أػٚبئٜب ٝ ا٠ُ ػلّ ّؼٞهٙ ثب٫ٗزٔبء ُزِي اُغٔبػخ .

 

                     
1
، 11،اُؼلك:انُسك انميًي نذي طبنجبد انجبيؼخ و ػاللزه ثبسبنيجهٍ في يىاجهخ اسيخ انهىيخا٣ٔبٕ ًبُ : 

2001:ٓ.ٓ،465-538 . 
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 يزكشيخ انذاد )انفزديخ(:: 10

 رحذيذ يفهىو انفزديخ:   

٫ ٣ٞعل رؼو٣ق ٓبٗغ ُٔلّٜٞ اُلوكا٤ٗخ ،ًٔب ٫ ٣ٞعل اعٔبع ػ٠ِ ؽلٝكٙ .ٝٛنا ٛٞ 

ٓؼغْ ٫٫ٗل ٣ؼِٖ ؿٔٞٗ ٛنٙ أٌُِخ ٝ ٣طوؽٜب ك٢ ٤ٕـخ اٌّب٤ُخ ،كبُٔلّٜٞ ٓب ىاٍ 

ػ٤ٖب ػ٠ِ اُزؾل٣ل اُؼ٢ِٔ اٌُبَٓ ،ٝٓب ىاٍ ْٓؾٞٗب ثطبهخ ا٣ؾبئ٤خ ًج٤وح ٝ ٓزؼلكح ك٢ 

 ٓقزِق ٓغب٫د اٍزقلآٚ .

٢ٛٝ رؼ٢٘ اُغيء اُن١ ٫  individuumٖٓ ا٬ُر٤٘٤خ   individuن ًِٔخ كوك رْز

٣زغيأ ,ٝٛنا ٣ئٌٍ ثؤٕ ٓلّٜٞ اُلوكا٤ٗخ ٣وّٞ ػ٠ِ ٓجلأ ا٤ٌُ٘ٞٗخ اُز٢ رٔز٘غ ػٖ اُزغيئخ 

ك٢  1826إٔ ٛنٙ أٌُِخ ظٜود ػبّ  dauzat،ٝك٢ ٛنا ا٤َُبم ٣ج٤ٖ هبًٓٞ كٝىاد

،ٝ ٣ؤفن ٓلّٜٞ  socialismeاُجبه٤َ٣خ ً٘و٤٘ ٌُِٔخ اّزوا٤ًخ  globعو٣لح ًِٞة 

. ٝ ٛنا ٣ؼ٢٘ إٔ individualismاُلوكا٤ٗخ ٕٞهرٚ ا٫ّزوبه٤خ ٖٓ أُلّٜٞ ا٬ُر٢٘٤ 

 أُلّٜٞ ٣وبثَ ٓلّٜٞ اُغٔؼ٘خ ،ٝ ػِٔبء ا٫عزٔبع ٣وبهٕٗٞ ا٤ُّٞ ث٤ٖ ٓلّٜٞ اُغٔؼ٘خ

sociabilité ٝث٤ٖ ٓلّٜٞ اُلوكا٤ٗخ
1

اُغٔؼ٘خ اُؾبُخ اُز٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب اُلوك  .٣ٝؼ٢٘ ٓلّٜٞ

َٗقخ ٌٓوهح ػٖ اُغٔبػخ اُز٢ ٣٘ز٢ٔ ا٤ُٜب ،ٝ ٖٓ ٛنا أُ٘طِن ٣غو١ اُؾل٣ش ػٖ 

اُلوكا٤ٗخ ثٕٞلٜب اُؾبُخ اُز٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب اُلوك ٤ًبٗب َٓزو٬ ػٖ اُغٔبػبد اُز٢ ٣٘ز٢ٔ ا٤ُٜب 

ػٖ أكواك أُغزٔغ  ،ٝهبكها ػ٠ِ ارقبم هواهارٚ اٍز٘بكا ا٠ُ هلهارٚ اُقبٕخ أَُزوِخ

ا٥فو٣ٖ اُن٣ٖ ٣٘ز٢ٔ ا٤ُْٜ،كبُلوك٣خ ٢ٛ ٗيػخ أٝ ٍِٞى ٣ئًل ػ٠ِ اُقٖبئٔ اُنار٤خ ُِلوك 

ٝمُي ثٔب ٣زؼبهٗ ٓغ ٓب ٛٞ عٔؼ٢ ٝ ػبّ ْٝٓزوى ،ٝٛنا ٣ؼ٢٘ ك٢ اُٜ٘ب٣خ إٔ اُلوك ٝكوب 

زٌبَٓ ُٔلّٜٞ اُلوكا٤ٗخ ًبئٖ اَٗب٢ٗ ٣ٔزِي ٝؽلرٚ اُلاف٤ِخ ٝ ٣ئك١ ٝظ٤لزٚ ًَ٘ن ٝ ٗظبّ ٓ

،٣ٝٔزِي اٍزو٤ُ٬خ فبٕخ ك٢ كائوح اٍُٜٞ اُن١ ٣٘ز٢ٔ ا٤ُٚ

. 

                     
1
 .45،ٓ 2001ف٤و١ ؽٔبك ،اُوبٛوح :ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة، روعٔخ: ، حذيثبانفزديخ لذيًب و عٕٞ ك١ٞ٣ :  


٣غت ا٫ؽزواى ػ٘ل رٞظ٤ق ٓلّٜٞ اُلوكا٤ٗخ ٧ٗٚ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٗوبئ٘ رؾَٔ ٛبثؼب أ٣ل٣ُٞٞع٤ب ,كٖٔ اُغبٗت ا٫فو ٣غت  

ُنا ,ػ٤ِ٘ب ك٢ ٜٗب٣خ ا٫ٓو إ ٗؾزوً ك٢ ٝٙغ اُلوكا٤ٗخ ك٢ هلٔ ا٫رٜبّ ٫ٕ اُلوكا٤ٗخ ٓلّٜٞ ٓؼول ٝ ٓوًت ٝ ٢ُّٞٔ 

 .٣زٞعت ػ٤ِ٘ب إٔ ٗز٘بُٝٚ ثؾنه ّل٣ل 
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ٝٛ٘ب ٣زورت ػ٤ِ٘ب إٔ ٗنًو إٔ ٓلّٜٞ اُلوك٣خ اُن١ ٗوٖلٙ ك٢ كهاٍز٘ب ٛزٚ ثٔؼ٠٘ 

ٓوًي٣خ اُناد أٝ اُنار٤خ ٢ٛٝ اُِؾظخ اُز٢ ٣وٟ ك٤ٜب اُلوك أٗٚ ٓؾٞه اُٞعٞك ٝ ٓوًي 

٤ّ٧بء ٖٓ ف٬ٍ ِٖٓؾزٚ اُنار٤خإٌُٞ ك٢ َٓبه ؽ٤برٚ ا٫عزٔبػ٤خ ٝ إٔ ٣لْٜ ا
1
 . 

 : nrirssbsmانزًزد: 10

٤ٌُ ك٢  إ أْٛ ٓب ٤ٔ٣ي أُـزوث٤ٖ ػٖ ٍٞاْٛ ٛٞ "ّؼٞهْٛ اُلائْ ثؼلّ اُضوخ ،

أٗلَْٜ كؾَت ثَ ثٌَ ٓب ٣ؾ٤ٜ ثْٜ أ٣ٚب، اْٜٗ هاكٕٚٞ ٌَُ ٢ّء ؽز٠ أٗلَْٜ ، ٝإ 

هكْٜٚ ٛنا ٣زَْ ثبُؼ٘ق ٝا٫ىكهاء. ٣ْٝؼوْٛ ثب٫ٙطواة ٝا٫ًزئبة ٝاُؼلٝا٤ٗخ رغبٙ 

 أٗلَْٜ ٝرغبٙ ا٥فو٣ٖ"

٣ٝظٜو هكْٜٚ ٛنا "ٖٓ ف٬ٍ رٔوكْٛ اُن١ ٣ؤفن أٌّب٫ ػل٣لح ٜٓ٘ب اُو٤بّ 

 اُٜ٘ت. اد أٝ اٗزْبه رؼب٢ٛ أُقلهاد أٝ ػ٤ِٔبد اَُوهخ ٝثبُٔظبٛو

 ٝػوف اُزٔوك ثؤٗٚ:

ػلّ هجٍٞ اُلوك ثٞاهؼٚ ٝٓب ٣لٝه ؽُٞٚ ٖٓ أؽلاس ٓٔب ٣لػٞ  

 ُٔٔبهٍخ اُؼ٘ق ٝرجو٣و ا٩عواّ.

٤ٛخ ٝاُؼلاء ٌَُ ٓب ٣ؾ٤ٜ ثبُلوك ٖٓ ااُْؼٞه ثبَُقٜ ٝاُوك٘ ٝاٌُو 

 ه٤ْ ٝٓؼب٤٣و.

 ُزل٤ٓو ٝاىاُخ ٓب ٛٞ هبئْ ك٢ اُٞٙغ اُواٖٛ. اُوؿجخ اُغبٓؾخ ك٢ اُٜلّ ٝا

٣ٝوٟ ٤ٍٔبٕ إٔ اُزٔوك "٤ٍِٝخ ٖٓ ٍٝبئَ اُز٤ٌق، روٞك ا٠ُ اُقوٝط ٖٓ ٓؾ٤ٜ 

 اُزو٤ًت

ا٫عزٔبػ٢ ٖٓ أعَ اُجؾش أٝ اؽلاس رؼل٬٣د ًج٤وح ك٢ اَُِٞى ا٫عزٔبػ٢ ثٔؼ٠٘ 

٣ؾبٍٝ اؽلاس إٔ اُلوك ٣زٔوك ػ٠ِ ا٧ٛلاف ٝأُؼب٤٣و ٝاُو٤ْ اَُبئلح ك٢ أُغزٔغ ٝ

رـ٤٤واد ك٤ٜب، ٣ٝغت إٔ ٤ٔٗي ٛ٘ب ث٤ٖ اُزٔوك اُن١ ٣ؼٌٌ ٕواػب كاف٤ِب ًٝوا٤ٛخ ٌٓجٞرخ 

ٝػلٝاٗب ٫ ّؼٞه٣ب، ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ُلٟ ثؼ٘ أُو٠ٙ ، ا٤ٌَُٞثبر٤٤ٖ ، ٝاُزٔوك اُن١ 

                     
1
،ٓ 1983 ٓوًي كهاٍبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ ،:ث٤وٝد  – يالحظبد أونيخ –انىحذح انثمبفيخ و انزؼهيى : ٗياه اُؾل٣ض٢ 

36. 
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٣ؼٌٌ ؽجب أ٬٤ٕ ُِٔغزٔغ ٝهؿجخ ك٢ ا٬ٕ٩ػ
1
. 

ػ٘لٓب رؾلس ػٖ "رجِٞه اُغٜل اُغٔب٤ٛو١ ٖٓ أعَ  ٝٛنا ٓب أًل ػ٤ِٚ ٤ٓورٕٞ

اُوٚبء ػ٠ِ ٗظبّ اعزٔبػ٢ ٣ؼب٢ٗ ا٧كواك ك٢ ظِٚ ٖٓ ا٩ؽجبٛ، ٓٞٙؾب ثؤٕ ٛنٙ اُغٔب٤ٛو 

َ ٣َزط٤ؼٕٞ ك٢ ظِٚ إٔ ٣ثطجوبرٜب ٍٞف رظَ رَؼ٠ ُزـ٤٤و ٛنا اُ٘ظبّ ٝاؽ٬ٍ ٗظبّ ثل

 اُطجوبد إٔ رؾون ٛٔٞؽبرٜب.  ٣زٞاكوٞا ٝإٔ ٣َ٘غٔٞا ٓغ ٓؼب٤٣وٙ، ٗظبّ اعزٔبػ٢ ٣ز٤ؼ ُٜنٙ

كبما ًبٕ اُلوك ك٢ "ؽبعخ ا٠ُ هله ٖٓ أَُب٣وح ًٔب ر٢ٚٔ ثٚ اُؾ٤بح ثـ٤و ػيُخ أٝ 

اٍزٜغبٕ كبٕ ٛنٙ اُلهعخ أُطِٞثخ ٖٓ أَُب٣وح ثٕٞلٜب ٓطِجب اعزٔبػ٤ب ٝ ٗل٤َب ، 

٥فو٣ٖ رَزٞعت ثلا٣خ ٓؼوكخ اُلوك ُنارٚ ٝٝػ٤ٚ ثٔب ٣و٣ل ، ٝ ا٫ ر٘بىٍ ك٢ رٞاإ٤ٓزٚ ٓغ ا

ػٖ ٗلَٚ ٝػٖ رِوبئ٤زٚ ٝرؾٍٞ ًٔب ٣وٍٞ كوّٝ ا٠ُ كوك ؽ٢ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُج٤ُٞٞع٤خ ، ٤ٓذ 

ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُ٘ل٤َخ ، ٧ٗٚ ٣لزوو ا٠ُ ٓؼوكخ ٓب ٣و٣ل ٝٓب ٣لٌو ك٤ٚ ٝٓب ٣ْؼو ثٚ رٞاإٓب ٓغ 

ٍِطبد ٓغُٜٞخ ػ٘ٚ ٝٓؼز٘وب مارب ٤َُذ مارٚ ، ًِٝٔب كؼَ مُي ّؼو ثؼغي أّل ٝاٙطو 

 اُزٞاإّ.ا٠ُ  أًضو

 :ػُذ انشجبة انؼىايم انًإديخ نالغززاة انثمبفي :اثؼبر

 : رزاجغ دور يإسسبد انزُشئخ االجزًبػيخ انزمهيذيخ: 10

 أث٘بءٛب رَِْ إٔ مُي كٔؼ٠٘ ك٤ٜب، رزٜبٕٝ أٝ اُزوث٣ٞخ ٝظ٤لزٜب ػٖ ا٧ٍوحإٔ رزق٠ِ 

 اُلٚبئ٤بد ٝ ا٫ٗزوٗذ رؾل٣لا  " ٧ٍٕٝبئَ ا٫ػ٬ّ   رؾل٣لا ٝ أفوٟ ٓئٍَبد ا٠ُ

 ٤ًٍِٞبد ِوْٜ٘ر ٝ اعزٔبػ٤ب ا٧كواك رْ٘ئخ ػ٤ِٔخ ك٢ زلفَر ذإٔجؾ اعزٔبػ٤خ بدًٔئٍَ

 ."أُلهٍخ ٝ ًب٧ٍوح ا٧فوٟ أُئٍَبد رِوٜ٘ب اُز٢ ؿ٤و

 أٍب٤ٍب كٝها رِؼت ا٧فوٟ ٢ٛ ا٩ػ٬ّ ٍٝبئَ كبٕ أُلهٍخ ٝ ا٧ٍوح عبٗت ا٠ُ 

 ارغبٛبد ٝ ٕٞه ٝ أكٌبه ٝ آهاء ٝ ٓؼِٞٓبد ٖٓله ب٧ٜٗ ا٫عزٔبػ٤خ، اُزْ٘ئخ ػ٤ِٔخ ك٢

 اُي٤٘ٓخ ُِٔلح ثبُ٘ظو ٝ .رٜبٓ٘زٞعب ٣َزٌِٜٕٞ اُن٣ٖ اُْجبة ٝ ا٧ٛلبٍ ٖٓ ٌُِض٤و ثبَُ٘جخ

 اُؼب٤ُٔخ اُْجٌخ ٓٞاهغ ػجو ا٩ثؾبه ٝ فبٕخ، ثٖلخ اُزِلي٣ٕٞ، ْٓبٛلح ك٢ ب٣ٜٗوٚٞ اُز٢

                     
1
 30ػجل اُِط٤ق ف٤ِلخ : ٓوعغ ٍبثن ، ٓ  
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 ه٣ٞخ أكاح ك٢ٜ مُي، ػ٠ِ ى٣بكح ٝ .أفوٟ اػ٤ٓ٬خ ٍٝبئٜ اٍزؼٔبٍ أٝ ُِجؼ٘، ثبَُ٘جخ

 .رزؾلاٙ أٝ اُوبئْ اُٞٙغ ػ٠ِ رؾبكع ٝ ا٫عزٔبػ٢، ُِٚجٜ

 ٝ ا٩ثلاع ٝ ثبُقِن(  اُْجبة) ْرٜؽ٤ب رضو١ إٔ ٣ٌٖٔ " ا٩ػ٬ّ ٍٝبئَ كبٕ ػ٤ِٚ، ٝ

 ٝ أكٌبه ٝ ثطوٝؽبد ارَٔذ اما ا٤ًَُِٞخ ٓٞاهلْٜ ك٢ رئصو إٔ أٝ اُزوك٤ٚ، ٝ اُزوث٤خ

ب ك٤ٗئخ، ٝ كغخ ْٓبٛل  ؿ٤و اٌَُت ٝ اُغْغ ٝ اُؼ٘ق ٝ ثبُغٌ٘ ٜٓ٘ب رؼِن ٓب ٤ٍَّٔ

 رطٞه َٓزٟٞ ٝ ثِل ًَ ظوٝف ػ٠ِ أٓوٛٔب ٣زٞهق ا٫ؽزٔب٤ُٖ ٛبم٣ٖ ٓضَ ٝ ،أُْوٝع

 ٍٝبئَ ك٤ٚ رْبهًٜب أّ ؽٖو٣ب ا٫عزٔبػ٤خ اُزْ٘ئخ ثلٝه روّٞ َٛ ٝ ك٤ٚ، ا٩ػ٬ّ ٍٝبئَ

 ػٖ ا٫عزٔبػ٤خ اُزْ٘ئخ ا٠ُ ٣زؼوٗ اُن١ ٓض٬ ا٧ٓو٢ٌ٣ اُْبة ف٬ف كؼ٠ِ .أع٘ج٤خ اػ٬ّ

 رٌٖ ُْ إ ا٧فوٟ اُجِلإ ٓؼظْ كبٕ ا٧ٓو٤ٌ٣خ، ا٩ػ٬ّ ٍٝبئَ ٛٞ ٝاؽل ٖٓله ٛو٣ن

 رْ٘ئخ ك٢ رَبْٛ ٝ ٓزؼلكح اػ٤ٓ٬خ ٖٓبكه ا٠ُ رزؼوٗ ٓزلبٝرخ، ثلهعبد ُٞ ٝ عِٜب،

 .اعزٔبػ٤ب اُْجبة

 أٓبّ أُؾ٤ِخ ا٩ػ٬ّ ٍٝبئَ كٝه رواعغ ؽ٤ش اُ٘ب٤ٓخ اُجِلإ ػ٠ِ أًضو ٣٘طجن ٛنا ٝ

 ػُٞٔخ ظَ ك٢ اُْجبة، إٔجؼ ٝ .ا٧ٝهٝث٢ ٝ ا٧ٓو٢ٌ٣ فبٕخ ٝ ا٧ع٘ج٢ ا٩ػ٬ّ

 ارغبٛبد ٝ ه٤ٔب رؾَٔ اُٞاهغ ك٢ ٢ٛ اُز٢ ا٧ع٘ج٤خ ا٩ػ٤ٓ٬خ اُوٍبئَ ػ٠ِ ٣وجَ ا٫رٖبٍ،

 اُؼب٤ُٔخ اُو٤ْ ثؼ٘ ثوؿْ ٝ ك٤ٚ، أٗزغذ اُن١ ا٤َُبم ٓؼظٜٔب ٣ؼٌٌ ٤ًٍِٞبد ٝ آهاء ٝ

 رزٞعٚ ٓٔب أًضو اُـوائي ا٠ُ رزٞعٚ ٝ أٍبٍب اٍز٤ً٬ٜخ ه٤ْ ٢ٛ أؿِج٤زٜب إٔ ا٫ رؾِٜٔب، اُز٢

 اُجِلإ ك٢ اُْجبة ػ٠ِ أصوٛب ٝ ا٫ٍز٤ً٬ٜخ اُزوػخ ٛنٙ ػ٬ٓبد ث٤ٖ ٖٓ ٝ .اُؼوَ ا٠ُ

 ٝ .مٝم ٝ ٓؤًَ ٝ ِٓجٌ ٖٓ أٍبٍب ؿوث٢ ٛٞ ٓب ٌَُ اُْجبة ثؼ٘ رو٤ِل ػ٬ٓخ اُ٘ب٤ٓخ،

 ٓوِلح إٔجؾذ برٜما اُ٘ب٤ٓخ اُجِلإ ك٢ ا٩ػ٬ّ ٍٝبئَ إٔ ك٢ رزٔضَ ا٧فوٟ، اُؼ٬ٓخ

 ُلٝه ٬ٌٔٓ إٔجؼ هثٔب ا٫عزٔبػ٤خ اُزْ٘ئخ ػ٤ِٔخ ك٢ كٝهٛب كبٕ ثبُزب٢ُ ٝ اُـوث٢ ُ٪ػ٬ّ

 .اُـوث٤خ ا٩ػ٬ّ ٍٝبئَ

 ُلٟ ٓٚبكح صوبكخ أٝ ثل٣ِخ صوبكخ فِن ك٢ رَبْٛ إٔ ٣ٌٖٔ ا٩ػ٬ّ ٍٝبئَ إٔ ًٔب

 ٓؼب٤٣و ٝ ه٤ْ ٝ اعزٔبػ٤خ ػ٬هبد ٖٓ هبئْ ٛٞ ٓب ػ٠ِ ٣زٔوكٕٝ ٝ ٣ضٞهٕٝ رغؼِْٜ اُْجبة

 ا٠ُ ٤ٔ٣ِٕٞ " زٔؼبدُٔغا ع٤ٔغ ك٢ ْٜٗأ ػْٜ٘ ٓؼوٝف اُْجبة إٔ ٝ فبٕخ .اعزٔبػ٤خ

 اُز٢ اُضوبك٤خ اُؼ٘بٕو رِي أ١ اُْجبة، صوبكخ ٓلّٜٞ ػ٘ٚ ػجَّو ْثٜ فبٓ صوبك٢ َٗن رط٣ٞو
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 هؿجزْٜ ٝ ْرٜاؽز٤بعب ٝ اُْجبة ٖٓبُؼ ػٖ ا٧ٍٝ أُؾَ ك٢ رؼجو اُز٢ ٝ ربه٣ق٤ب اٗجضوذ

 ثٖلخ ٝ ا٩ػ٬ّ، ٍٝبئَ َٓبٛٔخ ٝ رو٤ِل١ ٛٞ ٓب ًَ هك٘ ٝ اُزغل٣ل ٝ اُزـ٤٤و ك٢

 ٓئٍَبد كؼب٤ُخ ٓلٟ ػ٠ِ ٣زٞهق اُْجبة ُلٟ ٓٚبكح صوبكخ فِن ك٢ اُزِلي٣ٕٞ، فبٕخ

 ٜٗٔ رٞك٤و ك٢ أُقزِلخ ا٫عزٔبػ٤خ اُزْ٘ئخ ٓئٍَبد افلبم ؽبٍ كل٢ ػلٓٚ، ٖٓ اُزْ٘ئخ

 ٝ ٓٚبكح صوبكخ ا٠ُ رزؾٍٞ إٔ ٣ٌٖٔ اُْجبة صوبكخ كبٕ اُْجبة، ٛوف ٖٓ ٓوجٍٞ ؽ٤بح

 ا٫ٗي٫م ٓقبٛو ٖٓ ا٧ٍب٤ُت ٛنٙ ػ٤ِٚ ر٘ط١ٞ ٓب ثٌَ ثل٣ِخ ثؤٍب٤ُت ُِؼ٤ِ ا٫َٗؾبة

 اُؾل٣ضخ ا٫رٖبٍ ٍٝبئَ رٌُ٘ٞٞع٤بد رطٞه ثلَٚ ٤٘ٛٝخ ػجو إٔجؾذ اُز٢ اُغو٣ٔخ ٗؾٞ

 .اُْبمح ا٤ًَُِٞبد ٖٓ مُي ٓب ا٠ُ ٝ ثبُٔقلهاد ا٫رغبه ٝ

 َٛ ٝ صوبكزٚ ٝ ثو٤ٔٚ اُلوك اهرجبٛ ٓلٟ ػٖ ؽو٤و٤خ ٕٞهح ٤ُؼط٤٘ب ًبك٢ ؿ٤و كٜنا

 ا٤ٓٞ٤ُخ ٤ًٍِٞبرٚ ك٢ ر٘ؼٌٌ

 ثوآظ روِل إٔجؾذ اُؼوث٢ أٝ اُغيائو١ اُزِلي٣ٕٞ ثوآظ كبٕ أفوٟ عٜخ ٖٓ .

 ثؼ٘ ُٜب رٌٕٞ هل ثبُزب٢ُ ٝ أُؾ٢ِ، ا٤َُبم رؼٌٌ ٫ هثٔب ٝ ػٔٞٓب، اُـوث٢ اُزِلي٣ٕٞ

 .ا٣٩غبث٤خ ؿ٤و ا٥صبه

ٝ اما ًبٗذ ا٧ٍوح ٤َُذ ٢ٛ أُئٍَخ ا٫عزٔبػ٤خ اُٞؽ٤لح أَُئُٝخ ػٖ اُزْ٘ئخ 

ا٫عزٔبػ٤خ ،ام ٛ٘بى اُؼل٣ل ٖٓ أُئٍَبد ا٫عزٔبػ٤خ ا٧فوٟ اُز٢ رْبهى ك٢ ٛنٙ 

اُؼ٤ِٔخ ا٫ أٜٗب رظَ ا٧ًضو أ٤ٔٛخ ٝ رؤص٤وا فبٕخ ك٢ ٍ٘ٞاد اُطلُٞخ
1

،٫ٝ ّي إٔ كٝه 

ا٧ٍوح ك٢ اُزْ٘ئخ ا٫عزٔبػ٤خ اًزَت أ٤ٔٛخ ٓٚبػلخ ثبُ٘ظو ا٠ُ ػ٤ِٔبد اُزـ٤و 

٫ٝ رياٍ ا٧هطبه اُؼوث٤خ صْ ٓب رطوؽٚ اُؼُٞٔخ ػ٠ِ  ْٜلرٚرا٫عزٔبػ٢ أُزَبهع اُز٢ 

ٝثوله ٓب ًبٗذ ػ٤ِٔبد ،ا٧ٓخ اُؼوث٤خ ٖٓ كوٓ ٝ رؾل٣بد عل٣وح ثبُزؤَٓ ٝ اُلهاٍخ 

اُز٤ٔ٘خ ٝ اُزـ٤و ا٫عزٔبػ٢ رطوػ ػ٠ِ ا٧ٍوح ْٓبًَ ٝ رؾل٣بد رزؼِن ثز٣ٌٜٞ٘ب ٝ 

رٔبٌٍٜب
2

ْٔبًَ ٝ اُزؾل٣بد رجوى كٝه ،ٝ كٝهٛب ك٢ ػ٤ِٔخ اُزْ٘ئخ ثوله ٓب ًبٗذ ٛنٙ اُ 

 ا٧ٍوح اٌُج٤و ك٢ اُزٖل١ ُٜب.

                     
1
 2011كاه أُؼوكخ، :ث٤وٝد،(لزاءح سىسيىنىجيخ نىلبئغ يؼبشخ)ػهى االجزًبع في انحيبح انيىييخ :ٓؤٕٓٞ ٛوث٤خ  

ٓ ٓ، :35-47 . 
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٣ؤر٢ كٝه أُلهٍخ ،ٛنٙ أُئٍَخ اُز٢ ٣ّؼٍٞ ػ٤ِٜب ًض٤وا ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ  اُن١ صْ 

٣ؼل أُزـ٤و ا٧ٍبً اُن١ ٖٓ ف٬ُٚ ٗقِن ا٣ُٜٞخ اُضوبك٤خ ُِلوك ٝٗجِٞهٛب ،٣ٝؼِْ اُغ٤ٔغ ٓب 

َ اُٚؼق ٝٗٞاؽ٢ اُوٖٞه ٍٞاء أًبٕ مُي رؼب٢ٗ ٛنٙ أُئٍَخ )أُلهٍخ ( ٖٓ ػٞآ

ػ٠ِ َٓزٟٞ أُ٘بٛظ
1

ٝأُووهاد اُلها٤ٍخ أّ ٛوائن ٝأٍب٤ُت اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ اُزو٤ِل٣خ  

صوبكخ  أٝ ػ٠ِ َٓزٟٞ اػلاك أُؼِْ أٍُٞٞػ٢ اُن١ ٣٘جـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٓئ٬ٛ ٩ٍز٤ؼبة

اُؼٖو ٝأُزـ٤واد أَُزؾلصخ ٢ً ٣ٜ٘٘ ثَٔئ٤ُٝزٚ ك٢ اػلاك اُلوك ،أٝ ٣زـِت  ػ٠ِ 

 َٓزٟٞ اُزو٤ٖو ك٢ ر٤ٜئخ أَُزِيٓبد ٝأُزطِجبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُٚوٝه٣خ .

                                                               

 

 


اما ػلٗب ا٠ُ اُج٬ك اُؼوث٤خ ٝث٬ك ا٬ٍ٩ّ كبٕ أْٛ ٕٝق َٗزط٤غ اٍوبٛٚ ػ٠ِ ؽبٍ اُزؼ٤ِْ ػ٘لٛب، ٕٝق اُؼ٬ٓخ  

إٔ ٓ٘بٛظ اُزوث٤خ ػ٘لٗب ٫ رياٍ ٓيهب ٖٓ ٗظو٣بد أع٘ج٤خ ٗوِذ ا٤ُ٘ب ًٔب ٢ٛ ثؼل إٔ ٤ٕـذ " ٍؼ٤ل اُج٢ٛٞ ك٢ هُٞٚ 

إٔ ٣واػ٢ أص٘بء ٗوِٜب ا٫فز٬ف اٌُج٤و٣ٖ ث٤ٖ  ٛج٤ؼخ اُ٘لًٞ ا٧ع٘ج٤خ اُز٢ ٕبؿذ ثَِبٕ ػوث٢ ٓج٤ٖ أٝ ؿ٤و ٓج٤ٖ كٕٝ 

ٛنٙ اُ٘ظو٣بد ػ٠ِ هلهٛب ٝٛجن ٓياعٜب، ٝٛج٤ؼخ اُ٘لًٞ اُؼوث٤خ اُز٢ أّوثذ كطوح ا٬ٍ٩ّ ٝاُز٢ ْٗؤد ك٢ ً٘لٚ 

 .ٝهػب٣زٚ، ٜٓٔب ثِؾ رؤص٤وٙ ك٢ أُغزٔغ هٞح ٝٙؼلب

 :ظبٛور٤ٖ ًٔب ٣وعغ اُلًزٞه اُج٢ٛٞ مُي ا٠ُ=

إٔ كٖ اُزوث٤خ ٝػِْ اُ٘لٌ اُزوث١ٞ ٬ًٛٔب ٣ٜ٘ٚبٕ ا٤ُّٞ ػ٠ِ رغبهة ٝٗظو٣بد أع٘ج٤خ، ٫ ٣ْزوى : اُظبٛوح ا٠ُٝ٧

ثؤ١ ثؾش أٝ ٤ٖٗت اُِْٜ ا٫ ٤ٖٗت اُ٘وَ ٝاُزوعٔخ أُغوك٣ٖ، كٌبٕ ٫ ثل إٔ رٌٕٞ  -أٝ اُؼوث٢–ٓؼٜب اُزل٤ٌو ا٢ٓ٬ٍ٩ 

٤٘ب ُوػب٣خ رِي اُ٘ظو٣بد ٝاُزغبهة ا٧ع٘ج٤خ، ٤ٌُٝ ٛنا كوٜ ثَ إٔ رؤصو ػو٤ِزٚ ػو٤ِخ أُزقٖٔ ثٜنا اُلٖ ٕ٘لٝهب أٓ

ثٜب ٝثوبءٙ أَُزٔو رؾذ ػ٤ٜ٘ب ٝصوِٜب، ٣غؼِٚ ٫ ٣لزؼ أٝ ٣َزْؼو ٝعٞك أ١ إٍٔٞ ٝأٌٍ روث٣ٞخ أفوٟ ٝهاء اُلائوح 

ز٤ٚبرٜب ٜٓٔب هأٟ ث٤ٜ٘ٔب ٖٓ اُز٢ اٍزوو ك٤ٜب ٝعٞكٙ اُ٘ل٢َ ٝاُؼو٢ِ كٜٞ ُنُي ٫ ٣لزؤ ٣ؾبٍٝ إٔ ٣قٚغ ٓغزٔؼٚ ُٔو

 .اُزقبُق ٝا٫ٙطواة

إٔ ٓؼظْ أُزق٤ٖٖٖ ػ٘لٗب ك٢ اُزوث٤خ ُْ رزلزؼ ػوُْٜٞ ٓ٘ن إٔ رلزؾذ ا٫ ػ٠ِ ٗٞاكن اُضوبكخ اُـوث٤خ : اُظبٛوح اُضب٤ٗخ

٣وّٞ ثٜب كبُل٣ٖ ٜٓٔب ًبٕ ُٚ ٖٓ ٍِطبٕ ػو٢ِ ػ٘لٗب، ٣ظَ ك٢ ْٜٝٛٔ َٓز٘لا ا٠ُ رِي أُوٞٓبد ٝأُٞاى٣ٖ مارٜب، اُز٢ 

 .اُل٣ٖ ك٢ أُغزٔؼبد اُـوث٤خ

ًٔب أْٜٗ ُٞ أِٛٞا ا٬ُٛخ ٤ٍِٔخ ًبك٤خ ػ٠ِ ؽو٣خ اُلٌو ٝاُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ُز٘جٜٞا ا٠ُ اُؾبعي اٌُج٤و اُن١ ٣وّٞ ؽبئ٬ ث٤ٖ 

ٚ كَِلخ اُو٤ْ ػ٘لٗب ٝػ٘ل اُـوث٤٤ٖ  ٧ٝكهًٞا إٔ ٓب كَٖ ٖٓ ٗظو٣بد اُزوث٣ٞخ ٛ٘بى ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٖجؼ صٞثب رٌز٤َ

أُ٘بٛظ اُزوث٣ٞخ ٛ٘ب ُٝؼِٔٞا أٜٗجٍٞغ اُجبؽش اُزوث١ٞ إٔ ٣وغ ػ٠ِ إٍٔٞ روث٤خ ٤ٍِٔخ أفوٟ ٣َزو٤ٜب ٖٓ إٍٔٞ اُضوبكخ 

ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٣ٝ٘بث٤ؼٜب اُل٤٘خ، اُز٢ ٓ٘ؾذ اُؼبُْ ؽٚبهح أ٤ِٕخ ٍؼل ثٜب هوٕٝ ٣ِٞٛخ ٖٓ اُيٖٓ ٣ٝلكؼْٜ ٛنا اُؼِْ ا٠ُ ثؾش 

٠ُ كٖ روث١ٞ عل٣ل م١ مار٤خ َٓزوِخ ٝفٖبئٔ ٍٝٔبد رزلن ٓغ كطوح ٛنٙ ا٧ٓخ ٝر٘و٤ت ٓزٞا٤ِٕٖ ٣٘لنٕٝ ٖٓ ٝهائٜب ا

 .ٝفٖبئٔ ر٣ٌٜٞ٘ب
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ٝ رئًل أ٤ٔٛخ ا٧كٝاه اُزو٤ِل٣خ اُز٢ ٣غت إٔ روّٞ ثٜب ٓئٍَبد اُزْ٘ئخ ا٫عزٔبػ٤خ  

ؼبُْ ٖٓ رطٞهاد ٛبئِخ ك٢ ٓغبٍ رٌُ٘ٞٞع٤ب ا٫رٖب٫د ك٢ ػٖو ا٬ُٓوًي٣خ ٝٓب ّٜلٙ اُ

ٝ أُؼِٞٓبد ٝ أَُبٝاد أُلزٞؽخ ،ؽ٤ش إٔجؼ اُؼبُْ أّجٚ ثوو٣خ هه٤ٔخ ٕـ٤وح ٝ 

إٔجؾذ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ رٞاعٚ اٌّب٤ُخ اُزؼب٣ِ ،ٝ اُزلبػَ ٓغ ٛنا اُؼبُْ أُزـ٤و ،ٖٓ ف٬ٍ 

ٝ اُزؼبَٓ اُٞاػ٢ ٓغ ٛنٙ اُزطٞهاد ٝ  رؼ٤ِْ ٝ رؤ٤َٛ ا٩َٗبٕ اُوبكه ػ٠ِ اُزلبػَ ا٣٫غبث٢

كُخ اُٖؼجخ اُز٢ روز٢ٚ اُزؼبَٓ ٓغ رؾل٣بد اُواٖٛ،ٝك٢ اُٞهذ مارٚ بؼٔٓؾبُٝخ رؾو٤ن اُ

اُؾلبظ ػ٠ِ ا٣ُٜٞخ اُضوبك٤خ
1

ُٜنٙ أُغزٔؼبد ،ٝ اُٞاهغ إٔ اُوٚب٣ب ٝ ا٩ٌّب٤ُبد اُز٢  

رطوؽٜب أُزـ٤واد اُؾل٣ضخ ػ٠ِ ػ٤ِٔخ اُزْ٘ئخ ا٫عزٔبػ٤خ ٝ كٝه ا٧ٍوح ٝ أُئٍَبد 

ا٫عزٔبػ٤خ أُقزِلخ ُْ رِن ا٫ٛزٔبّ اٌُبك٢ ٖٓ اُجؾش ٝ اُلهاٍخ ،كٖٔ اُضبثذ أٜٗب رَْٜ 

هزٖبك١ ٝ اُزؼ٢ٔ٤ِ ٝأُؼوك٢ ث٤ٖ اُ٘بً ،ًٔب ك٢ ى٣بكح اُزجبػل ٝ اُزلبٝد ا٫عزٔبػ٢ ا٫

إٔ ا٥صبه ا٫هزٖبك٣خ أُؼب٣ْخ ُِ٘ظبّ اُؼب٢ُٔ اُغل٣ل  هل رلكغ اُؾٌٞٓبد ك٢ اُؼبُْ اُضبُش 

ا٠ُ فٖقٖخ ثؼ٘ ٓئٍَبد اُزْ٘ئخ ا٫عزٔبػ٤خ ًب٩ػ٬ّ ٝ اُزؼ٤ِْ أٝ ػ٠ِ ا٧هَ ثؼ٘ 

،ٝكٞم ًَ ٢ّء رؾل٣ل هإ٣خ أُلاهً ٝ اُغبٓؼبد ،ٝثبُزب٢ُ رؾغ٤ْ اُوإٟ اُزوث٣ٞخ 

ا٧ٛلاف اُزوث٣ٞخ ،ام رٖجؼ ا٧ٛلاف ا٩َٗب٤ٗخ ٝ اُضوبك٤خ ٝ ا٫عزٔبػ٤خ ُِزؼ٤ِْ ػ٠ِ ٝعٚ 

اُقٖٞٓ صب٣ٞٗخ ثبَُ٘جخ ُِٔؼب٤٣و ماد اُطبثغ ا٫هزٖبك١ ،ٝٓضَ ٛنٙ اُزؾ٫ٞد اٙبكخ 

ُوٓٞى ػجو ا٠ُ اٗلغبه صٞهح أُؼِٞٓبد ٝ اُزلكن اُؾو ٨ُفجبه ٝ أُؼِٞٓبد ٝ اُٖٞه ٝ ا

اُؾلٝك ،٤ٍئك١ ا٠ُ اٙؼبف ثؼ٘ ا٧كٝاه اُز٢ ًبٗذ روّٞ ثٜب اُلُٝخ ٝ ا٧ٍوح ك٢ ػ٤ِٔخ 

                     

   ا٣ُٜٞخ اُضوبك٤خyedaeitdllLtaraC  . 

٤ًبٕ ٤ٖ٣و ٣ٝزطٞه ، ٫ ٓؼط٠ عبٛيا  ٜٝٗبئ٤ب  ، ٢ٛ ر٤ٖو ٝرزطٞه ، آب ك٢ ارغبٙ ا٫ٌٗٔبُ  

ٝٓؼبٗبرْٜ ، ٝثبٗزٖبهارْٜ ٝرطِؼبرْٜ ثبؽزٌبًٜب ٍِجب  ٝآب ك٢ ارغبٙ ا٫ٗزْبه ، ٢ٛٝ رؼ٠٘ ثزغبهة اِٜٛب 

ٝا٣غبثب  ٓغ ا٣ُٜٞبد اُضوبك٤خ ا٧فوٟ اُز٢ رلفَ ٓؼٜب ك٢ رـب٣و ٖٓ ٗٞع ٓب ا٣ٚب  ُٜٝب ص٬صخ َٓز٣ٞبد 

كوك٣خ ، ٝعٔؼ٣ٞخ ، ٤٘ٛٝٝخ ه٤ٓٞخ ٝرزؾل اُؼ٬هخ ث٤ٖ َٓز٣ٞبرٜب اُض٬صخ ، ث٘ٞع ا٧فو اُن١ رٞاعٜٚ 

 ( 2005)اُغبثو١، 
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اُزْ٘ئخ ا٫عزٔبػ٤خ ،ٖٓ ٛ٘ب رجلٝ أ٤ٔٛخ ا٫ٛزٔبّ ثجؾش ٝ كهاٍخ أثؼبك ٍٝٝبئَ كػْ ٝ 

 رط٣ٞو كٝه أُئٍَبد اُزو٤ِل٣خ  ُِزْ٘ئخ ا٫عزٔبػ٤خ .

أكواك أُغزٔغ ػجو أعٜيح ا٩ػ٬ّ اُز٢  ؽ٤ش إٔ اُزـو٣ت اُضوبك٢ اُن١ ٣زؼوٗ ُٚ

ر٘ؾٖو ػ٘ب٣زٜب ك٢ ا٩صبهح ٝاُزؤص٤و ُٔب رزٞكو ػ٤ِٚ ٖٓ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُزولٓخ ك٢ ٓوبثَ 

أٍب٤ُت اُزضو٤ق اُزو٤ِل٣خ أُؾلٝكح اُزؤص٤و  ٖٓ هجَ ٓئٍَبد اُزْ٘ئخ ا٩عزٔبػ٤خ  ك٢ 

ٖ اكزوبه ًٝب٫د اُزْ٘ئخ أُغزٔغ اُز٢ روّٞ ثبُلٝه ا٧ٍبً ك٢ رِي اُؼ٤ِٔخ . ٗب٤ٛي ػ

ا٩عزٔبػ٤خ ا٠ُ ا٧ٍب٤ُت اُٖؾ٤ؾخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزْ٘ئخ ٝػلّ آز٬ًٜب أُئ٬ٛد ٝاُولهاد 

اُز٢ رورو٢ ثٜب ا٠ُ أَُزٟٞ اُن١ ٣غؼِٜب ك٢ ٓٞٙغ رؾل  ٝٓ٘بكَخ ٓغ أُئصواد اُضوبك٤خ 

 اُقبهع٤خ .

ا٫ػ٬ّ ٝ ا٫رٖبٍ إ اُج٤ئخ اُوه٤ٔخ اُز٢ ٗؼ٤ْٜب ا٤ُّٞ ٝ اُز٢ رٔضَ رٌُ٘ٞٞع٤بد 

أثوى ٓورٌيارٜب  رٔضَ رؾل٣ب ًج٤وا  ٨ٍُوح ثٖٞهح فبٕخ ٝثو٤خ ٓئٍَبد  أُغزٔغ 

ثٖٞهح أػْ
1
ٝ أَّٔ ك٢ ٤ًل٤خ اٍزقلآٜب ،ؽ٤ش أٜٗب هل ٕؼجذ ػ٠ِ ا٧ٍوح ػ٤ِٔخ  

اُزْ٘ئخ ا٫عزٔبػ٤خ ،اُز٢ ثبرذ ا٥ٕ ك٢ فطو ًج٤و اما ُْ ٣ؤفن ثؼ٤ٖ ا٩ػزجبهاٍزقلاّ 

 ئخ ثٖٞهح ٕؾ٤ؾخ رزٞاكن ٓغ ٓزطِجبد اُؼٖو ٝ اٗلزبؽٚ.أٍب٤ُت اُزْ٘

 اإلخززاق انثمبفي: :0

إ ا٫فزوام اُضوبك٢ ٛٞ ؽوًخ اٗزوبٍ ا٧كٌبه ،اُو٤ْ ٝ اُؼبكاد اُـوث٤خ ثٌَْ ٌٓضق 

ٝؿ٤و ٤َٓطو ػ٤ِٚ ا٠ُ أُغزٔؼبد اُؼوث٤خ ٝ ٓب ٣ٔبصِٜب ك٢ كٍٝ اُؼبُْ اُضبُش ،ًٔب ٣ٔضَ 

ثوٖل اُزلفَ ك٢ ّئٕٝ اُـ٤و ثوٖل اُزؤص٤و ك٢ ٤ًٍِٞبرْٜ ٝ  ٤ٍبٍخ ٝ اٍزوار٤غ٤خ

 ٓؼزولارْٜ رلف٬ عيئ٤ب أٝ ٤ًِب ثٔقزِق اٍُٞبئَ .

٣وٍٞ اكؿبه ٓٞهإ "اٗ٘ب ٗلفَ ػٖوا رٜ٘به ك٤ٚ ًَ اُضٞاثذ ٝأُؼزولاد كبُؼبُْ 

 ٣ٔو ثٔوؽِخ ٖٓ اُْي ،ٗؾٖ ٫ ٗؼوف ا٠ُ أ٣ٖ ٢ٚٔٗ ٝ أَُزوجَ ؿ٤و ٕٓٚٔٞ ".

                     
1
 .446-425: ،ٓوعغ ٍبثن، ٓ ٓاسزجبثبد انشجبة انًصزي نشجكخ االَززَذ:ٛ٘بء اُغٞٛو١  
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١ ا٠ُ إٔ ا٫فزوام اُضوبك٢ ٣َزٜلف أٍٝ ٓب ٣َزٜلف ا٤َُطوح ػ٠ِ ٣ٝ٘جٚ اُغبثو

ا٩كهاى ٝ افزطبكٚ ٝ رٞع٤ٜٚ ،ٝثبُزب٢ُ ٍِت اُٞػ٢ ٝا٤ُٜٔ٘خ ػ٠ِ ا٣ُٜٞخ اُضوبك٤خ اُلوك٣خ 

ٝ اُغٔبػ٤خ .ٝ ثب٤َُطوح ػ٠ِ ا٩كهاى ٣زْ افٚبع اُ٘لًٞ اػ٢٘ رؼط٤َ كبػ٤ِخ اُؼوَ ٝ 

رٞع٤ٚ اُق٤بٍ ٝ ر٤ٜٔ٘ اُنٝم، ٝهُٞجخ اَُِٞى  ر٤٤ٌق ٓ٘طن اُز٣ِْٞ ػ٠ِ ٗظبّ اُو٤ْ ٝ

،ٝاُٜلف رٌو٣ٌ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ ا٫ٍز٬ٜى ُ٘ٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ أُؼبهف ٝ اَُِغ ٝ اُجٚبئغ 

 ،ٓؼبهف اّٜبه٣خ رٌَْ ك٢ ٓغٔٞػٜب ٓب ٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٚ ،صوبكخ ا٫فزوام .

ك٢ ٝك٢ ٛنا اُٖلك أّبهد ػٞاٛق ػجل اُوؽٔبٕ ا٠ُ إٔ ا٫فزوام اُضوبك٢ ٣َبػل 

ْٗو أكٌبه ٝ ٓؼزولاد رئك١ ا٠ُ رؼ٤ٔن ا٫ؿزواة اُضوبك٢ ٝ كولإ اُقٖبئٔ اُو٤ٓٞخ 

 ا٤ُٔٔيح ُضوبكبد ٛنٙ اُْؼٞة اُز٢ رزؼوٗ ٝ رَزغ٤ت ُٜنٙ اُزؤص٤واد.

 ٝٗؾبٍٝ إٔ ٗٞعي رغ٤ِبد ٛنا ا٫فزوام ك٤ٔب ٢ِ٣:

 :انؼىنًخ:2/1

أٍٝ ٖٓ أّبه ا٠ُ   -ٖٓ عبٓؼخ رٞهٗزٞ -٣ؼزجو اُؼبُْ اٌُ٘ل١ "ٓبهّبٍ ٓبًِٞٛبٕ"

ٖٓطِؼ اُؼُٞٔخ ػ٘لٓب ٕبؽ ك٢ ٜٗب٣خ ػول اَُز٤٘٤بد ٓلّٜٞ اُوو٣خ ا٤ٌُٗٞخ، صْ رجؼٚ 

ّ( اُن١ أًّل ػ٠ِ 1980 -1977ّ"ىث٤ـ٤٘ٞثو٣غ٢ٌَ٘٤" َٓزْبه اُوئ٤ٌ ا٧ٓو٢ٌ٣ ًبهرو)

ّٕ روّلّ أٓو٣ٌب  -% ٖٓ أُبكح ا٩ػ٤ٓ٬خ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُؼب65ُْاُز٢ رٔزِي  -ٙوٝهح أ

 ٤ٗٞب  ُِؾلاصخ، ٣ؾَٔ اُو٤ْ ا٧ٓو٤ٌ٣خ ك٢ اُؾو٣خ ٝؽوٞم ا٩َٗبٕٗٔٞمعب  ً

ًٔب مٛت ًَ ٖٓ ا٧ُٔب٤٤ٖٗ "ٛبٌٗ ث٤زو ٓبهرٖ ٝٛبهاُل ّٞٓبٕ" ٕبؽجب ًزبة كـ 

: "اُؼُٞـٔخ ٢ٛ ػ٤ِٔخ إٍُٞٞ ثبُجْو٣خ ا٠ُ ٜٗٔ ٝاؽل، ك٢ اُزل٤ٌو ٝ  ّٕ اُؼُٞـٔخ ا٠ُ أ

ا٧ًَ ٝأُِجٌ ٝاُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل".
1
 

اُط٤ت اُز٤ي٢٘٣ اُؼُٞٔخ ثؤٜٗب" ٗظبّ اهزٖبك١ ٤ٍب٢ٍ ٝاعزٔبػ٢ ًٔب ٣ؼوف 

ٝصوبك٢ ٣َؼ٠ ا٠ُ اثز٬ع ا٤ّ٧بء ٝ اُجْو ك٢ ٍج٤َ رٔضِْٜ ٝ ْٜٛٚٔ ٝ افواعْٜ ٍِؼب 

                     
1
 .58-55، روعٔخ: ٖٓله ٍبثن، ٓفخ انؼىنًخٛبٌٗ ث٤زوٓبهر٘ٞٛبهاُل ّٞٓبٕ :  -
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"ٝٛنا ٣ؼ٢٘ إٔ ٛنا اُ٘ظبّ ٣ؼَٔ ثبرغبٙ رل٤ٌي ا٣ُٜٞبد ٝ أُئٍَبد ثٜلف اُز٤ٌٖٔ ٣ُٜٞخ 

ا٤ُٜٔ٘خ ؿ٤و أُْوٝٛخ ػ٠ِ اُؼبُْ ٖٓ ف٬ٍ ٝاؽلح ٢ٛ ٣ٞٛخ اَُِؼخ )....( ٢ً ٣ز٠َ٘ ُٚ 

 كل٢ كائوح اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُؼوة ٝ اُـوة ٤ٔ٣ي اُز٤ي٣ٞٛ،٢٘٣خ ٍٞه٤خ ٍِؼ٤خ ٤ًٗٞخ ػب٤ُٔخ 

ث٤ٖ اُـوة أُزولّ اُؼ٬ٔم ٝ ث٤ٖ اُٞاهغ اُؼوث٢ أُزقِق ٝ اُزبثغ ٣ٝج٤ٖ إٔ اُؼ٬هخ ث٤ٖ 

اُؼب٤ُٖٔ ٢ٛ ػ٬هخ ؿ٤و ٓزٌبكئخ رَٔؼ ثبفزوام اُؼبُْ ا٧ٍٝ ُِؼبُْ اُضب٢ٗ افزواهب ٣زَغ 

ٝك٢ اٛبه ٛنٙ اُؼ٬هخ ٣زؾٍٞ اُطوف اُؼوث٢ ا٠ُ ٝاهغ َٓزجبػ ثؾ٤ش ٣وّٞ ،ثبٍزٔواه 

اُن١ ٛٞ اُـوة ثزل٤ٌي ٓؼبُْ اُطوف اُضب٢ٗ اُؼوث٢ ٝ اػبكح ث٘بئٜب ٝكوب اُطوف ا٧ٍٝ 

 ُٔوز٤ٚبد اَُٞم.

ٓ٘ن أٝائَ اُزَؼ٤٘بد ك٢  Globalizationُول اٗزْو اٍزقلاّ ٖٓطِؼ اُؼُٞٔخ 

ًزبثبد ٍبٍخ ٝ اهزٖبك٤٣ٖ ثؼل ٍوٞٛ اُ٘ظبّ ا٤ُْٞػ٢ ك٢ ا٫رؾبك اَُٞك٤بر٢ ٝ اٝهٝثب 

 اُْوه٤خ 

، ٝصٞهح ا٫رٖب٫د، ٝاٗلزبػ اُؼبُْ أٓبّ ا٫هزٖبك اُؾو كٕٝ ه٤ٞك . ًٝبٗذ ٛنٙ  

اٌُزبثبد ثؼ٤لح ػٖ ا٩ٗزبط اُلٌو١ اُؼ٢ِٔ أٝ ا٧ًبك٢ٔ٣ ك٢ اُجلا٣خ، ٝمُي هجَ إٔ ٣ٌزَت 

أُٖطِؼ ك٫٫د اٍزوار٤غ٤ٚ ٝصوبك٤خ ٝكٌو٣خ ٜٓٔخ ٖٓ ف٬ٍ رطٞهاد ٝاهؼ٤خ ػل٣لح ك٢ 

 اُؼبُْ  .

غ اُوأ١ اُوبئَ ٣ؤٕ أٍبً اُؼُٞٔخ ٣زؼِن ثبُغبٗت ا٫هزٖبك١،ٌُٖٝ زن مُي ٣ِٝٓ

اٗؼٌبٍبرٚ رزؼلٟ ا٫هزٖبك ا٠ُ اُغٞاة اُضوبك٤خ ٝا٫عزٔبػ٤خ ٝا٤َُب٤ٍخ كبُؼُٞٔخ ًٔب 

٣ؼوكٜب ٓؼغْ ٝثَزو ٢ٛ اًَبة ا٢ُْء ٛبثغ اُؼب٤ُٔخ، ٝفٖٕٞب عؼَ ٗطبم ا٢ُْء، أٝ 

 رطج٤وٚ ػب٤ُٔب.

اُي٣بكح أُز٘ب٤ٓخ ك٢ ٝر٤وح اُزلافَ ث٤ٖ اُغٔبػبد ًٔب رؼ٠٘ اُؼُٞٔخ ٛنٙ 

ٝأُغزٔؼبد اُجْو٣خ ك٢ ٛنا اُؼبُْ، ٣ٝجلٝ ٛنا اُزلافَ أًضو ٝٙٞؽب ػ٠ِ ٕؼ٤ل١ 

 ا٫هزٖبك ٝا٩ػ٬ّ، ٌُٝ٘ٚ ٫ ٣وَ ػٖ مُي ّؤٗب ك٢ ٓغب٫د اُضوبكخ ٝ ا٤َُبٍخ  .

ثل إٔ ٗؤفن ك٢ ٣ٝوٟ ا٤َُل ٣ب٤ٍٖ أٗٚ اما أهكٗب ٤ٕبؿخ رؼو٣ق ّبَٓ ُِؼُٞٔخ ، ٫
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ا٫ػزجبه ص٬س ػ٤ِٔبد رٌْق ػٖ عٞٛوٛب : اُؼ٤ِٔخ ا٠ُٝ٧ رزؼِن ثبٗزْبه أُؼِٞٓبد 

ؽ٤ش رٖجؼ ْٓبػخ ُلٟ ع٤ٔغ اُ٘بً ، ٝاُضب٤ٗخ رزؼِن ثزن٣ٝت اُؾلٝك ث٤ٖ اُلٍٝ ، ٝاُضبُضخ 

ى٣بكح ٓؼل٫د اُزْبثٚ ث٤ٖ اُغٔبػبد ٝأُغزٔؼبد ٝأُئٍَبد. ًَٝ ٛنٙ اُؼ٤ِٔبد هل 

٠ ٗزبئظ ٍِج٤خ ثبَُ٘جخ ا٠ُ ثؼ٘ أُغزٔؼبد ٝا٠ُ ٗزبئظ ا٣غبث٤خ ثبَُ٘جخ ا٠ُ ثؼٜٚب رئكٟ اُ

ا٥فو. ٣ٝلْٜ ٖٓ مُي إٔ عٞٛو ػ٤ِٔخ اُؼُٞٔخ ٣زٔضَ ك٢ ٍُٜٞخ ؽوًخ اُ٘بً ٝأُؼِٞٓبد 

 ٠ٝاَُِغ ث٤ٖ اُلٍٝ ػ٠ِ اُ٘طبم ا٢ٌُٗٞ 

ٝهل أٝٙؼ ٓؾٔل اُو٤ٓؾ٢ 
1
٘ٔٞمط إٔ اُؼُٞٔخ ٢ٛ ٜٗٔ ٤ٍب٢ٍ اهزٖبك١ صوبك٢ ُ 

ؿوث٢ ٓزطٞه ثزغو٣زٚ ػٖ ؽلٝكٙ ُؼُٞٔخ ا٥فو ، ثٜلف رؾو٤ن أٛلاف ٝؿب٣بد كوٜٙب 

 • اُزطٞه أُؼبٕو 

٢ٛٝ ظبٛوح هبكٓخ ٖٓ اُـوة ٖٓ ٓغزٔؼبد ٓزولٓخ ؽٚبه٣ب ٓزغٜخ ا٠ُ ٓغزٔؼبد 

ٗب٤ٓخ ٝٓزقِلخ، ٝاُزؼبَٓ ٓؼٜب ث٘غبػ ٣زطِت ث٘بء اُناد ٝا٫هروبء ثٜب ك٢ أُغب٫د 

 ٣ٌٕٞ اُزؼبَٓ ٓغ رِي اُظبٛوح ا٣غبث٤ب . أُقزِلخ ؽز٠ 

 

 انؼىنًخ انثمبفيخ: (أ 

ٓؼظْ اُجبؽض٤ٖ ٣ؼلٕٝ اُضوبكخ ٓغوك ٓغبٍ ٖٓ ٓغب٫د اُؼُٞٔخ ّؤٜٗب ك٢ مُي ّؤٕ 

 ا٤َُبٍخ ٝا٫هزٖبك.

رئًل  ،ا٫ إٔ ٗظوح كبؽٖخ ٧ٛلاف اُؼُٞٔخ ٝثوآظ ٖٓ ٣َؼٕٞ ا٠ُ ٕجؾ اُؼبُْ ثٜب

ػلّ كهخ ٛنٙ اُ٘ظوح مُي إٔ اُؼُٞٔخ اُضوبك٤خ ٢ٛ اُٜلف اُٜ٘بئ٢، ٝٓب اُؼُٞٔخ ا٤َُب٤ٍخ 

ٝا٫هزٖبك٣خ ا٫ ٍٝبئَ ٍُِٕٞٞ ا٠ُ ٛنا اُٜلف، ٖٝٓ اُْٞاٛل اُٞاٙؾخ ػ٠ِ مُي اَُؼ٢ 

ا٠ُ كوٗ اُو٤ْ اُز٢ رؾِٜٔب اُضوبكخ ا٧ٓو٤ٌ٣خ ا٤ُّٞ ػ٠ِ ا٧ْٓ ا٧فوٟ، ٜٝٓ٘ب ا٧ٓخ 

ب ٣زجغ مُي ٖٓ اٍزقلاّ ا٤َُبٍخ ٝا٫هزٖبك ًٍٞبئَ ُزؾو٤ن ٛنا اُٜلف، كٔ٘يُخ أَُِٔخ ٝٓ

اُضوبكخ ٖٓ اُؼُٞٔخ ثٔ٘يُخ اُوأً ٖٓ اُغَل.
2
 

                     
1
 .67ٓ : أُوعغ اَُبثن  
2

،ث٤وٝد: كاه اُؼ٢ِٔ ، انًؼبصزحانؼىنًخ  ولضيخ انهىيخ انثمبفيخ في ظم انثمبفخ انؼزثيخ ٓؾٔل ثٖ ٍؼ٤ل اُز٢ٔ٤ٔ: 



الغرتاب الثقايفا.......................................... ...... .....خلامسالفصل ا  

244 

 

ًٔب أٍِل٘ب ك٢  –ٝروعغ أ٤ٔٛخ اُضوبكخ ا٠ُ أٜٗب رؼج٤و ػٖ ا٣ُٜٞخ أَُزوِخ ُٔغزٔغ ٓب 

ثبٕ ٝاُز٢ّ٬ ٣ُِٜٞبد ٌُٕٝٞ اُؼُٞٔخ روز٢ٚ اُنٝ -اُغيء اُقبٓ ثبُضوبكخ ٖٓ ٛنٙ اُلهاٍخ

أَُزوِخ ٤ٖ٤ُو اُؼبُْ ٝاؽلا، ك٬ ثل امٕ ٖٓ ٌٛٔ اُضوبكخ أُؾ٤ِخ ثٔب رؾِٔٚ ٖٓ ه٤ْ 

 ٝأف٬م ٝػوبئل.

٣ٝوٍٞ ٓؾٔل ػبثل اُغبثو١" إٔ اُؼُٞٔخ رؼ٢٘: ٗل٢ ا٥فو ٝ اؽ٬ٍ ا٫فزوام 

ٖلٜب اُضوبك٢ ٝا٤ُٜٔ٘خ ٝكوٗ ٜٗٔ ٝاؽل ٬ٍُز٬ٜى ٝاَُِٞى"، أٝ كوٗ اُ٘ٔٞمط ًٔب ٣

اُلًزٞه ٓؾٔل ٤ٍٔو ا٤ُ٘ٔو ؽ٤ش ٣وٍٞ: " اُـوة ٣و٣ل كوٗ ٗٔٞمعٚ ٝصوبكزٚ ٤ًٍِٞٝبرٚ 

ٝه٤ٔخ ٝأٗٔبٛ ٝاٍز٬ًٜٚ ػ٠ِ ا٥فو٣ٖ"
1
 

امٕ ك٢ٜ رؼ٢٘ افزوام اُج٤٘خ اُضوبك٤خ أُؾ٤ِخ، ٝرلبهْ ٓقبٛو ا٫ٍز٬ة اُضوبك٢، ثَ 

رٚؾ٢ ثب٧هٝاػ ٓقبٛو ٓؾٞ ا٣ُٜٞخ ٝٗيع اُق٤ٕٖٞخ اُْق٤ٖخ، اُز٢ ٓبىاُذ ا٧ْٓ 

 ك٢ ٍج٤َ اُؾلبظ ػ٤ِٜب.

ُٝؼَ ٛنا ٓب رزَِٔٚ ٖٓ فطبة اُوئ٤ٌ ا٧ٓو٢ٌ٣ اَُبثن ث٤َ ٤ًِ٘زٕٞ هبئ٬ :" إٔ 

أٓو٣ٌب رئٖٓ ثؤٕ ه٤ٜٔب ٕبُؾخ ٌَُ اُغٌ٘ اُجْو١، ٝأٗ٘ب َٗزْؼو إٔ ػ٤ِ٘ب اُزيآب ٓولٍب 

ُزؾ٣َٞ اُؼبُْ ا٠ُ ٕٞهر٘ب"
2
. 

٣٫ٞبد أُزؾلح ا٧ٓو٤ٌ٣خ ػبىٓخ ػ٠ِ ٣ٝنٛت ثو٣غ٢ٌَ٘٤ ا٠ُ ؽل اُوٍٞ:" إٔ اُ

كوٗ ه٤ٜٔب ٝهإاٛب ػ٠ِ اُؼبُْ، ٝٓٞه٘خ إٔ ثو٤خ كٍٝ اُؼبُْ أٗٔب ٣زؼ٤ٖ ػ٤ِٜب إٔ رؤفن 

ثبُ٘ٔٞمط ا٧ٓو٢ٌ٣ ثبػزجبهٙ اُ٘ٔٞمط ا٧ٓضَ، ٝإٔ أ٣خ ٓؾبُٝخ ٬ُثزؼبك ػ٘ٚ أٝ رج٠٘ أ١ 

خ، ٝرٜل٣لا ٨ُٖٓ ٗٔٞمط صوبك٢ أٝ ؽٚبه١ آفو، اٗٔب ٣ٔضَ فوٝعب ػٖ اُْوػ٤خ اُل٤ُٝ

اُو٢ٓٞ ُِٖٝٔبُؼ ا٧ٓو٤ٌ٣خ ٣زؼ٤ٖ ٓ٘بٕجزٚ اُؼلاء اٗط٬هب ٖٓ ٓوُٞخ كا٫ً ا٤ُْٜوح: "ٖٓ 

٤ٌُ ٓؼ٘ب كٜٞ ٙلٗب".
3
 

                                                               

2001ٓ ،29 . 

1
 .129، 2000ٓ، ٖٓو:كاه أٌُِخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، انؼىنًخ ػبنى ثال هىيخٓؾٔٞك ٤ٍٔو ا٤ُ٘ٔو:  

2
 . 3،2005،ٓغِخاُْو٤ٛٞح،اُؼلك: ثمبفخ انؼىنًخ يىصفهب خطبثب يزطزفػجل هللا اُؼ٢ْ:  

3
-43، ٓ ٓ :1980، روعٔخ :ٓؾغٞة ػٔو، ث٤وٝد :كاه اُطج٤ؼخ ، أيزيكب وانؼصز االنكززوَيه٤٣ـ٤ٞثو٣غ٢ٌَ٘٤: 
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 ٣ٝزَْ اُجؼل اُضوبك٢ ُِؼُٞٔخ ثؼلح ٤ٔٓياد ُؼَ أٜٛٔب:

  إٔ اُجؼل اُضوبك٢ إَٔ ٝفِل٤خ ٌُبكخ ا٧ثؼبك ا٧فوٟ ُِؼُٞٔخ، ٝٛنا

 اُط٢ُٞ ك٢ رؾو٤ن ٛنٙ اُظبٛوح. ٣غؼَ ٓ٘ٚ ثؼلا ُٚ ا٤ُل

  ٞٛٝ إٔ اُجؼل اُضوبك٢ ٛٞ ٝعٚ آفو ُِـيٝ اُضوبك٢ أٝ ا٫فزوام اُضوبك٢

ٓلّٜٞ هل٣ْ ظٜو ٛ٘ب ثٖٞهح أًضو ٝٙٞؽب ٤ُوٝط ػٖ َٗن ه٢ٔ٤، ٓؾلك ٣َؼ٠ 

 ُِوٚبء ػ٠ِ ا٫رَبم اُو٤ٔ٤خ ٍبئلح ث٤ٖ ّؼٞة أُؼٔٞهح.

 ِٔب٢ٗ اُوبئْ ػ٠ِ ٓوًي٣خ إ اُجؼل اُضوبك٢ َٓزٔل ٖٓ كٌو اُؾلاصخ اُؼ

اُؼوَ اُـوث٢، ٛنا اُؼبُْ ًبٕ ٣وَْ اُؼبُْ ا٠ُ ه٤َٖٔ: أص٤٘ب. ٓوًي ا٩ّؼبع 

 ٝثوثو أٛواف، َٓزٞكع ُزِو٢ مُي ا٩ّؼبع. -اُؾٚبه١

  هاثؼب: إ اُجؼل اُضوبك٢ ٣لوٗ ه٤ٔب ٓورجطخ ثبُؾو٣خ اُلوك٣خ أُطِوخ

 أُغزٔغ ٝؿ٤و مُي.ٝؽو٣خ ا٫ػزوبك ٝرٞؽ٤ل اُو٤ْ اُقبٕخ ثج٘بء ا٧ٍوح ٝ

ٝٓ٘ٚ كبٕ اُجؼل اُضوبك٢ ُِؼُٞٔخ ك٢ ٛجؼزٚ اُغل٣لح ٝاُـيٝ اُضوبك٢ ٓلٜٞٓبٕ ٣زطبثوبٕ 

ك٢ ًٜٞٗٔب اُؼَٔ اُٜبكف ا٠ُ افزوام صوبكخ أٓخ ٖٓ ا٧ْٓ ٝىػيػزٜب  ُزن٣ٝت ٣ٞٛزٜب 

َٜٝٛٔب ٍِٝجٜب ٌٓٞٗبرٜب...ٝمُي ػجو ػَٔ ٓوٖٞك ٝٓقطٜ ُٚ، كٜٞ ثنُي ٣و٢ٓ ا٠ُ 

بٕ ك٢ ػو٤لرٚ، ٝك٢ ُـزٚ، ٝك٢ ًٍِٞٚ ٝأف٬ه٤برٚ ٝك٢ ٜٗٔ ٓؼ٤ْزٚ ٖٓ ف٬ٍ ؿيٝ ا٩َٗ

اؽ٬ٍ ٗٔبمط ٓؼ٤٘خ  ٖٓ اُزل٤ٌو ٝاُ٘ظو ا٠ُ اُؾ٤بح ٝاَُِٞى، ٓؾَ اُٜ٘ٔ اَُبئل اُ٘بثغ ٖٓ 

هٝػ اُْؼت أَُزٜلف ٖٓ ه٤ٔٚ ٝػبكارٚ ٝأف٬هٚ
1
. 

َ ع٤ٔغ ٓب ٣ورجٜ ٖٝٓ مُي ٣زٚؼ ثؤٕ اُجؼل اُضوبك٢ ُِؼُٞٔخ أٝ اُـيٝ اُضوبك٢ ٣ْٔ

 ثب٩َٗبٕ ؿ٤و اُـوث٢، ك٬ ٣لع ُٚ ٤ّئب ا٫ أثلُٚ ث٢ْء آفو ُْ ٣ؤُلٚ.

ٝك٢ ٗلٌ اُٞهذ ٣َؼ٠ اُـبى١ ك٢ ٛنا ا٠ُ ٓؾبُٝخ ر٤ٌْي ثولهح اُؼوبئل ٝا٧كٌبه 

ٝاُؼبكاد ٝاُو٤ْ ٝأُؼب٢ٗ أُؾ٤ِخ ٦ُفو٣ٖ، ػ٠ِ ا٧فن ثؤ٣ل٣ْٜ ا٠ُ اُزولّ ٝاُزطٞه 

                                                               

50. 

1
 .isostd.tir   13/09/10، أُٞهغ ثمبفزي األصبنخ وانزغزيتػجل اُوبكه ٛبُ:  
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ْ ثٌَْ ٣ْؼوٕٝ ٓؼٜب ثبُل٤ٗٝخ ٝاُ٘ؤ، أٓبْٜٓ ٖٝٓ صْ ٣ِغئٕٝ ٝثبُزب٢ُ ٣ٖٞه ٓغزٔؼبرٜ

 ا٠ُ أُغزٔؼبد ا٧فوٟ ٤ُؤفنٝا ثضوبكزٜب ٝاُز٢ رَٞم ػ٠ِ أٜٗب اُ٘ٔٞمط أُضب٢ُ ُِؾ٤بح.

َّٕ اُؼُٞٔخ ك٢ ٌِّٜب اُضوبك٢ رٜلف ا٠ُ اىاُخ ها٤ٙخ اُْوػج٢روٍٞ اُجبؽضخ         :"ا

اُؾلٝك اُل٤٘٣خ ٝاُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل، ؽزىزٌٕٞ اُؼوٍٞ أَُزوجِخ ُِٔبكح اُضوبك٤خ أًضو اٗلزبؽب 

ٝروج٬ ُٔب ٣ؤر٤ٖٔ اُقبهط، كٕٝ رل٤ٌو أٝ اػبكح ٗظو ثؼل إٔ ؽطٔذ ًَ ثٞاثبد أُواهجخ 

وٝػٚ أُؼُْٞ ٌَُ ٢ّء ػ٠ِ افزوام اُضوبكبد ٝاُ٘ول، ٣وّٞ اُ٘ظبّ اُؼب٢ُٔ اُغل٣ل ك٢ ْٓ

ٔؼبُْ اُناد ٝا٧َٕ ٝ اُْوع، ثطوػ ثلائَ َا٤ُ٘ٛٞخ ٝاُضٞاثذ اُنار٤خ، ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ ٛٔ

ٝٓيٝهخ، ثؾ٤ش رغِت ا٧ٗظبهٖٝٓ صٔخ اُوِٞة ٝاُؼوٍٞ".) ٛغ٤٘خ ٓ٘ٔوخ
1
) 

اُزطج٤غ ٓغ ا٤ُٜٔ٘خ ٝرٌو٣ٌ ا٫ٍززجبع اُؾٚبه١ ٧ٓو٣ٌب، ٝٓغ اُزطج٤غ ٓغ  -ة

٤ُٜٔ٘خ ٝا٫ٍز٬َّ ُؼ٤ِٔخ ا٫ٍززجبع اُؾٚبه١ ٣ؤر٢ كولإ اُْؼٞه ثب٫ٗزٔبء ُٖٞٛ أٝ أٓخ ا

أٝ كُٝخ، ٝثبُزب٢ُ اكواؽ ا٣ُٜٞخ اُضوبك٤خ ٖٓ ًَ ٓؾزٟٞ.)
2

( أٝ ا٣وبع ا٧كواك ك٢ اُلٍٝ 

اُ٘ب٤ٓخ ث٤ٖ صوبكز٤ٖ ٓز٘بهٚز٤ٖ، أ١ ث٤ٖ ٗظبٓٚ ا٫عزٔبػ٢ ٝث٤ٖ ٓب ٣ؤر٤ٚ ٖٓ صوبكخ ػجو 

ُٔؼِٞٓبد ٖٓ صوبكخ ٓبك٣خ ٓزطٞهح، ٝاىاء ٛنا ٣ؾَٖ اُزْٞٛبد ا بدٝاُْجٌاُلٚبئ٤بد 

اُن٤٘ٛخ ٝأُؼوك٤خ ٝا٤ًَُِٞخ ػ٘ل ا٧كواك أُزِو٤ٖ ُِضوبكخ اُٞاكلح اُغل٣لح، ٝٛنا ٣ئك١ ا٠ُ 

عؼَ رل٤ٌو اُلوك رل٤ٌوا  صوبك٤ب ٓبك٣ب، ٝعؼَ ًٍِٞٚ ا٫عزٔبػ٢ ٣ٖله ػٖ رو٤ِل، ٝكٕٝ 

ٝػ٢ أٝ ث٤ٖوح.)
3
) 

ٝاُٞاهغ ثؤٗٚ ٤ٌُ إَُِٔٔٞ ٝؽلْٛ ٖٓ ٣قبف ٖٓ رؤص٤و صوبكخ اُؼُٞٔخ ك٢ ؽ٤برْٜ 

اُضوبك٤خ. ُول أكهًذ ثؼ٘ اُلٍٝ فطٞهح ا٥صبه اُضوبك٤خ ُِؼُٞٔخ ك٢ ثِلاٜٗب، ٖٝٓ ٛنٙ اُلٍٝ 

ّٕ )ا٩ٗزوٗذ( ثبُٞٙغ اُؾب٢ُ  كوَٗب، كٜنا ٝى٣و اُؼلٍ اُلو٢َٗ عبى ًٞثٕٞ ٣وٍٞ:" ا

ٍزؼٔبه، ٝاما ُْ ٗزؾوى كؤٍِٞة ؽ٤بر٘ب ك٢ فطو، ٝٛ٘بى اعٔبع ٌَّ عل٣ل ٖٓ أٌّبٍ ا٫

كو٢َٗ ػ٠ِ ارقبم ًَ ا٩عواءاد اٌُل٤ِخ ُؾٔب٣خ اُِـخ اُلو٤َٗخ ٝاُضوبكخ اُلو٤َٗخ ٖٓ 

                     

 . 142، ٓوعغ ٍبثن،ٓ:اإلػالو انؼزثي ورحذيبد انؼىنًخ انثمبفيخػٞاٛق ػجل اُوؽٔبٕ : -1

2
 .1998، ك٤لو228١،ػْو أٛوٝؽبد، ٓغِخ أَُزوجَ اُؼوث٢، اُؼلك انثمبفيخانؼىنًخ وانهىيخ ٓؾٔل ػبثل اُغبثو١:  -

3
 .91ٓب ٢ٛ اُؼُٞٔخ: ٖٓله ٍبثن ٓ  -
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اُزؤص٤و ا٧ٓو٢ٌ٣". ثَ إ اُوئ٤ٌ اُلو٢َٗ عبى ٤ّواى ػبهٗ ه٤بّ ٓطؼْ "ٓبًلٝٗبُلى 

ب مُي إٔ ا ثٜ٘ٔ اُؼ٤ِ  اُن١ ٣ولّ اُٞعجبد ا٧ٓو٤ٌ٣خ، َٓٞؿ  ٣جو٠ ثوط أ٣لَ ٓ٘لوك 

اُلو٢َٗ.)
1
) 

ب  كبُؼُٞٔخ اُضوبك٤خ روّٞ ػ٠ِ ر٤٤َل اُضوبكخ اُوأٍٔب٤ُخ ُزٖجؼ اُضوبكخ اُؼ٤ِب، ًٔب أَّٜٗ

روٍْ ؽلٝكا  أفوٟ ٓقزِلخ ػٖ اُؾلٝك ا٤ُ٘ٛٞخ َٓزقلٓخ ك٢ مُي ّجٌبد ا٤ُٜٔ٘خ اُؼب٤ُٔخ 

:"ؽلٝك اُلٚبء )اَُجو٤ٗز٢( ٝاُن١ ٛٞ ػ٠ِ ا٫هزٖبك ٝا٧مٝام ٝاُضوبكخ. ٛنٙ اُؾلٝك ٢ٛ

ثؾن ٖٝٛ عل٣ل ٫ ٣٘ز٢ٔ ٫ ا٠ُ اُغـواك٤ب ٫ٝ ا٠ُ اُزبه٣ـ، ٛٞ ٖٝٛ ثلٕٝ ؽلٝك، ثلٕٝ 

ماًوح، اّٗٚ ٖٝٛ رج٤٘ٚ ّجٌبد ا٫رٖبٍ أُؼِٞٓبر٤خ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ".)
2
) 

اؽ٬ٍ اُضوبكخ اُـوث٤خ ثلٍ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٖٓ ف٬ٍ اُِـخ:ام اُِـخ أكاح ٜٓٔخ 

اػزٔلرٜب هٟٞ اُؼُٞٔخ ك٢ ثَٜ ٤ٛٔ٘زٜب اُضوبك٤خ، كل٢ ٛنا اُغبٗت ٤ْ٣و اٌُبرت ٕب٣َٞٓ 

ٛبٗز٤ـزٕٞ ا٠ُ إٔ اُؼبُْ ٣زٞعٚ ٗؾٞ ؽوة ؽٚبه٣خ رٌٕٞ ك٤ٜب اُو٤ْ اُِـ٣ٞخ ٝاُوٓي٣خ ٢ٛ 

اُؾلٝك اُوزب٤ُخ


ا٤َُب٢ٍ اُلو٢َٗ ث٤٘ٞ ك٢ ٗلٌ ا٫رغبٙ ػ٘لٓب ٣وٍٞ ُول فَود  . ٣ٝنٛت

كوَٗب آجواٛٞه٣خ اٍزؼٔبه٣خ، ٝػ٤ِٜب إٔ رؼٜٞٙب ثبٓجواٛٞه٣خ صوبك٤خ".)
3
) 

ُول رْ ْٗو اُِـخ ا٩ٗغ٤ِي٣خ، ٖٓ ف٬ٍ ا٬ُٔثٌ ٝا٧ى٣بء، ٝأُؤ٫ًٞد، ٝأُ٘زغبد  

ٓخ ّوًبد اٗزبط أُٞاك اُـنائ٤خ اُـوث٤خ، ٝاهبٓخ أُطبػْ ا٧ٓو٤ٌ٣خ )ٓبًلٝٗبُلى(، ٝاهب

 ا٧ٓو٤ٌ٣خ، ٖٝٓ أٓضِزٜب ّوًخ )ًًٞب ٫ًٞ( ُِْٔوٝثبد اُـبى٣خ.

                     
1
 . 51، 1999ٓ، كْٓن، كاه أٌُزج٢، انؼىنـًخ أيبو ػبنًيخ انشزيؼخ اإلسالييخػٔو اُؾبع٢: -

2
 - 147، ٓ ٓ:1997اُؼوث٤خ،   ، ث٤وٝد: ٓوًي كهاٍبد اُٞؽلحلضبيب في انفكز انًؼبصزٓؾٔل ػبثل اُغبثو١:  -

148. 


ثَ إٔجؾذ ,ؽ٤ش ُْ رؼل اُِـخ ٓغوك أكاح ٬ُرٖبٍ أٝ َٗن هٓي١ ٖٙٔ اَٗبم هٓي٣خ أفوٟ :ػُٞٔخ اُِـخ ا٫ٗغ٤ِي٣خ 

ث٤ٖ  –ث٬ ٓ٘بىع  -ٝ هاثطخ اُؼول,أْٛ اُؼِّٞ أُـن٣خ ُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ٝ افطو ظٞاٛو ٓغزٔغ أُؼِٞٓبد هبٛجخ 

ًٔب ظٜو اصو اُزـو٣ت ٖٓ ف٬ٍ ىػيػخ ا٫ُٞء ُِـخ . ٓٞى ا٧فوٟ اُز٢ رَو١ ك٢ ٤ًبٕ أُغزٔغع٤ٔغ اَٗبم اُو

اُؼوث٤خ ثبكػبء ٕؼٞثخ هٞاػلٛب ٝ اّبػخ اُؼب٤ٓخ ٝ اٌُزبثخ ثٜب ٝرج٤َٜ هٞاػل اُِـخ ا٠ُ ؽل ا٩كَبك ٝ ٓؾبُٝخ اؽ٬ٍ ُـبد 

 .أع٘ج٤خ ٓؾَ اُلٖؾ٠

3
 .88-65:،ٓ 1422/2001ٓ، 59، ٓغِخ اُ٘جؤ، ػلك ورحذيبد انؼىنًخرؤيزُب انثمبفيخ :ػجل هللا، ٠ٍٞٓ -
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ا٤َُطوح ٝاُزؾٌْ ثغ٤ٔغ ٍٝبئَ رغ٤ٜياد أُؼِٞٓبد ٝاُؾبٍٞة، ٝؿيٝ اُلٚبء. 

اٌْٗ ٍززلبعئٕ ػ٘لٓب رؼوكٕٞ إٔ  ٣وٍٞ هئ٤ٌ ٝىهاء ٓب٤ُي٣ب اَُبثن ٜٓبر٤و ٓؾٔل:"

٤خ ػجو ا٩ٗزوٗذ ك٢ ٓغبٍ أُ٘زغبد ا٩ثبؽ٤خ. ٝث٤٘ٔب ٗؾٖ % ٖٓ اُزؼب٬ٓد أُب50ُ

ا٤َُِٖٔٔ ٗـط٢ ػٞهار٘ب ثٌَ ٛبػخ ٝ ارجبع ُل٣٘٘ب، كبٗ٘ب ُٗغّو ُز٘ـي٣َ أكؾِ اُٖٞه 

ٝا٧ك٬ّ ٖٓ ا٩ٗزوٗذ. ٝرزٜلك أف٬ه٘ب ٝأف٬م أٛلبُ٘ب ٝا٧ع٤بٍ اُوبكٓخ، ؽز٠ ٣ٖجؼ 

 .اػز٘به٘ب ُ٪٬ٍّ ث٬ ٓؼ٠٘

 ػىنًخ االػالو :  (ة 

ُول ػجو ٓبًِٞٛبٕ " إٔ رٌُ٘ٞٞع٤بد ا٫رٖبٍ ػَٔ ؽبٍْ ُزـ٤٤و أُغزٔغ ٝ ثٔؼ٠٘ 

آفو اٗٚ اما أهكٗب رـ٤٤و ٓغزٔغ ٓؼ٤ٖ ،ٝٗوِٚ ٖٓ ؽبٍ ا٠ُ ؽبٍ آفو كبٗٚ ٣زؼ٤ٖ ػ٤ِ٘ب اكفبٍ 

 ٍٝبئَ ارٖبٍ ر٘بٍت اُؾبٍ أُواك رؾو٤وٜب.

٢ٛ ا٫ٓزلاك أٝ  ًٔب ٗٞهك هأ١ ع٤لٗي اُن١ أّبه ا٠ُ إٔ ػُٞٔخ ا٩ػ٬ّ ٝ ا٫رٖبٍ

اُزٍٞغ ك٢ ٓ٘بٛن عـواك٤خ ٓغ رول٣ْ ٕٓٚٔٞ ٓزْبثٚ ٝمُي ًٔولٓخ ُ٘ٞع ٖٓ اُزٍٞغ 

 اُضوبك٢ .

ًٔب ٤ْ٣و أُلٌو اُغيائو١ ػجل اُوؽٔبٕ ػي١ 
1

ا٠ُ اُؼُٞٔخ ا٩ػ٤ٓ٬خ ٖٓ ف٬ٍ 

ٓلّٜٞ اُيٖٓ ا٩ػ٢ٓ٬ اُن١ ٣ورجٜ ثٞر٤وح ٝ ٕٓٚٔٞ ٍٝبئَ ا٩ػ٬ّ كؾو٤ًخ ٛنٙ 

أ١ إٔ اٍزؼٔبٍ ٍٝبئَ ا٩ػ٬ّ ك٢ ٜٗب٣خ temprelٔٞٓزٜب ؽو٤ًخ ى٤٘ٓخ اٍُٞبئَ ك٢ ك٣

أُطبف ٛٞ اٍزؼٔبٍ ُِٞهذ ٝ ٣زؾلك مُي اُٞهذ ػجو كزواد ٝ اُيٖٓ ا٩ػ٢ٓ٬ رٖٜ٘و 

 ك٤ٚ ا٧ىٓ٘خ اُزب٤ُخ:

ىٖٓ اُوواءح ،ىٖٓ ا٫ٍزٔبع ،ىٖٓ أُْبٛلح ،ىٖٓ اُزٖلؼ أٝ ا٩ثؾبه 

navigation ٕىٖٓ أُْبٛلح اُزِلي٤ٗٞ٣خ ٝ ىٖٓ ا٩ثؾبه ك٢  ، ٣ٝزٚؼ ًبكزواٗ أ٢ُٝ أ

ّجٌخ ا٫ٗزوٗذ ٣ؼ٬ٕٔ رله٣غ٤ب ك٢ اُوٚبء ػ٠ِ ا٧ىٓ٘خ ا٧فوٟ ،ٝٛنا اُيٖٓ ا٩ػ٢ٓ٬ 

اُٞاٍغ ػ٠ِ ؽل رؼج٤و ا٧ٍزبم ٣ؼَٔ ػ٠ِ ر٣ٖٞو ٓظبٛو اُؾ٤بح ،كٜٞ ثنُي ٣ؼَٔ ػ٠ِ 

                     
1
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وا٤ًٔب ٖٓ ف٬ٍ رـ٤٤و ر٤ٌَْ ٝ اػبكح اُيٖٓ ا٫عزٔبػ٢ ثؤٍِٞة هٓي١ ٣ئصو ك٤ٚ رؤص٤وا ر

 أٗٔبٛ أُؼ٤ْخ ٝ اَُِٞى ٗز٤غخ ا٩هجبٍ أُزيا٣ل ػ٠ِ ٓؾزٟٞ ٛنٙ اٍُٞبئَ .

صْ ٣٘وَ ُ٘ب اُجوٝك٤َٞه ػي١ رغ٤ِبد اُؼُٞٔخ ا٩ػ٤ٓ٬خ ٖٓ ف٬ٍ اُيٖٓ أٌُب٢ٗ 

ٝٛٞ اُؾ٤ي اُج٤ئ٢ اُوٓي١ اُن١ روٝط ُٚ ٍٝبئَ ا٩ػ٬ّ ،ؽ٤ش رؼَٔ ػ٠ِ ر٣ٌٖٞ أٗٔبٛ 

٤ٗخ اُز٢ رٌٕٞ فبهط كائوح اُٞاهغ أُؼبُ ُِلوك ٝٛٞ ٓب ٍٔبٙ ،ثب٫ؿزواة ٖٓ اُٖٞه أٌُب

ػ٠ِ أٌُبٕ ا٢ِٕ٧ ٝ اُزؼِن ثبٌُٔبٕ أُؤُٞف اُغل٣ل ٛنٙ اٍُٞبئَ ،ٝٛنا أٌُبٕ رٖٞهٙ 

ٍٝبئَ ا٩ػ٬ّ ك٢ ا٤ُٔٚو اُغٔؼ٢ ٝرٌوٍٚ ً٘ٞع ٖٓ اُؼُٞٔخ أٌُب٤ٗخ ،كؤٓو٣ٌب ٢ٛ 

صوبكخ ٝ اٍز٬ًٜب أ٣ٚب ٝ اُؼبُْ ًِٚ ٖٓ ؽٍٞ أٓو٣ٌب ٛٞ  اُغـواك٤ب ا٧ًجو ُِٖٞهح اٗزبعب ٝ

ٓٚٔبه ػو٣٘ ٬ٍُزوجبٍ
1
.٣ٝوٟ ٤ٖٗو ثٞػ٢ِ إٔ أٓو٣ٌب ٖٓ ف٬ٍ ٕٞهرٜب أُ٘زْوح  

 ٬ٍُز٬ٜى ٕٞهح هٓي٣خ ثق٤بٍ ٓزٞٛظ .

ٕبؽت ا٩ٍٜبٓبد أُز٤ٔيح ك٢ ا٫ٓجو٣ب٤ُخ اُضوبك٤خ ٣وٟ ك٢ ػُٞٔخ  أٓب ٛوثور٤ِْو

ا٩ػ٬ّ أٍِٞثب ٣لكغ ا٠ُ اُزٍٞغ اُؼب٢ُٔ ُضوبكخ ا٫ٍز٬ٜى ػجو اكفبٍ ه٤ْ أع٘ج٤خ رطٌٔ ٝ 

ري٣َ ا٣ُٜٞبد أُؾ٤ِخ ٝ ا٤ُ٘ٛٞخ
2
. 

ك٢ ؽ٤ٖ ٣وٟ ٗؼّٞ ر٢ٌَْٓٞ إٔ ػُٞٔخ ا٩ػ٬ّ ٢ٛ اُي٣بكح اُٚقٔخ ك٢ ا٩ػ٬ٕ 

 اَُِغ ا٧ع٘ج٤خ ٝرٌو٣ٌ ٤ٌِٓخ ٍٝبئَ ا٩ػ٬ّ اُل٤ُٝخ . ٤ٍ٫ٝٔب

٣ٝوٟ ك٤ِٖ أٗٚ ك٢ اُلزوح اَُبثوخ ُِٔوؽِخ اُٖ٘بػ٤خ اُؾب٤ُخ ًبٗذ اُضوٝح ٢ٛ هٓي 

أٌُبٗخ ا٫عزٔبػ٤خ اُؼ٤ِب، أٓب أُوؽِخ اُٖ٘بػ٤خ اُؾل٣ضخ كول إٔجؼ اُٜله ا٫ٍز٢ً٬ٜ 

اُٜله ا٫ٍز٢ً٬ٜ ك٢ أُغزٔغ ٛٞ  أُِلذ ٛٞ اُوٓي ُٜب، ٣ٝوٟ إٔ اٗزٜبط ه٤ْ ٍِٝٞى

ٓؾبُٝخ ٓؾبًبح ثؼ٘ اُطجوبد ا٫عزٔبػ٤خ ا٧ك٠ٗ ُزؼيى ٤ٌِّب ٖٓ ٌٓبٗزٜب ا٫عزٔبػ٤خ 

 ثزو٤ِل ثؼ٘ اُلئبد ا٧ػ٠ِ ك٢ اَُِْ ا٫عزٔبػ٢.

                     
1
 .162-154:،ٓ 2003ٓٓوًي كهاٍبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ،:،ث٤وٝد دراسبد في َظزيخ االرصبل:ػجل اُوؽٔبٕ ػي١  

2
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كلاكغ اُزو٤ِل ٝا٤َُٔ ا٠ُ أُؾبًبح ٣ِؼت كٝها هئ٤َ٤ب ك٢ رؾ٤َِ ٜٗٔ ا٫ٍز٬ٜى 

زٔبػ٤خ ا٫ٍز٤ً٬ٜخ أُؾ٤طخ ثبُلوك ٝا٩ػ٬ٗبد اُزغبه٣خ ػجو أُلوٛ، ًٔب رِؼت اُو٤ْ ا٫ع

 ٍٝبئَ ا٩ػ٬ّ اُؾل٣ضخ أٌُضلخ ك٢ اُزؤص٤و ػ٠ِ أمٝام ٍِٝٞى أَُز٤ٌِٜٖ.

ٛنا ٝاهرجٜ ٓلّٜٞ ا٩ػ٬ٕ ثبُز٣َٞن ُٔ٘زغبد ٝفلٓبد أُئٍَبد ا٫هزٖبك٣خ 

 اٌُجوٟ ثٔب ٣لَو اُلبػ٤ِخ أُزيا٣لح ٍُٞبئَ ا٩ػ٬ّ.

ْ٘بٛ اُز٣َٞو٢ ٖٓ عٜخ ٝرجؼ٤خ أُئٍَبد ا٩ػ٤ٓ٬خ ُِٔئٍَبد ك٢ كػْ اُ

ا٫هزٖبك٣خ ٝاُْوًبد أُزؼلكح اُغ٤َ٘بد ٖٓ عٜخ أفوٟ.
1
 

 كل٢ كهاٍخ أعواٛب ٓؾٔل ّٞٓبٕ ُزؾ٤َِ ٓؾزٟٞ رَغ اػ٬ٗبد رَٕٞ ا٠ُ ا٥ر٢:

ْٗو ٝرٔغ٤ل صوبكخ ا٫ٍز٬ٜى ٝاُوثٜ ث٤ٖ ا٫ٍز٬ٜى ٝرؾو٤ن أُزؼخ  -1

ٝاُْؼٞه ثبُؾو٣خ ثَ ٝأؽ٤بٗب ٣ٌٕٞ اٍز٬ٜى أُ٘زغبد ا٧ٓو٤ٌ٣خ ّوٛب ُِزٔب٢ّ 

ٓغ ٜٗٔ اُؾ٤بح ا٧ٓو٤ٌ٣خ، ٣ٝورجٜ فطبة ا٩ػ٬ٕ ث٤ٖ ا٫ٍز٬ٜى اُلوك ٝهٞرٚ 

ك ٝاصجبد هٞرٚ أُبك٣خ ٝر٤ٔيٙ كب٫ٍز٬ٜى ٣ٖجؼ ٙوٝهح ّٝوٛب ُزؾو٤ن ر٤ٔي اُلو

ٝأُؼ٣ٞ٘خ ث٤ٖ ث٢٘ ٝٛ٘ٚ، ٝمُي ثـ٘ اُ٘ظو ػ٠ِ ٗٞػ٤خ اَُِغ ٝاُقلٓبد اُز٢ 

٤ٍوّٞ اُلوك ثبٍز٬ًٜٜب، كٌَِ ٍِؼخ أٝ فلٓخ ٝكن ٗظبّ فطبة ا٩ػ٬ٕ ٝػل ىائق 

٣ٌٖٔ رؾو٤وٚ ُٝٞ ُِؾظبد ٢ٛ ػٔو اٍز٬ٜى أُ٘زظ أٝ اُقلٓخ ٖٝٓ اُؼغت إٔ 

ٞح ٕو٣ؾخ ٫ٍزقلاّ اُؼ٘ق ٙل ا٥فو.ثؼ٘ ٛنٙ ا٧ؽ٬ّ رؾلَ ثلػ
2

 

ر٤َِغ اُو٤ْ ٝا٧كٌبه ٝأُؼب٢ٗ ٝأُْبػو ٖٓ ف٬ٍ ا٩ؽزلبء أُجبُؾ  -2

ك٤ٚ ثؤ٤ٔٛخ اُوٓٞى ٝاُؼ٬ٓبد أُبك٣خ، ٝفِن ٗٞع ٖٓ ا٩هرٜبٕ اُيائق ث٤ٖ 

 اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٍِؼخ أٝ فلٓخ ٝث٤ٖ رؾو٤ن اَُؼبكح أٝ اُؾو٣خ.

ٌٛٔ اُق٤ٕٖٞبد اُضوبك٤خ ٝاُلػٞح ا٠ُ اُزـو٣ت ٓغ اػ٬ء ّؤٕ  -3

اُوٞح ا٧ٓو٤ٌ٣خ ٜٝٗٔ اُؾ٤بح ا٧ٓو٤ٌ٣خ ؽ٤ش هٕل اُجبؽش ك٢ هواءرٚ ُقطبة 

                     
1
 .221ٓوعغ ٍبثن ، ٓ  :هؽ٤ٔخ ٤ٛت ػ٤َب٢ٗ 

2
،  اُوبٛوح: وانثمبفخ وانهىيخ في انىطٍ انؼزثيلزاءح في خطبة اإلػالٌ انًؼبصز في كزبة اإلػالو ٓؾٔل ّٞٓبٕ:  

 .248، 2003ٓكاه ا٤ٓ٧ٖ ، 
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ا٩ػ٬ٕ ػجو ٍٝبئَ ا٩ػ٬ّ اُؾل٣ضخ رٌَٔٚ ثبٍزقلاّ ًِٔبد ٝػجبهاد اٗغ٤ِي٣خ 

به إٔ ا٫ٍْ ٝؽوٕٚ ػ٠ِ ػلّ روعٔخ اٍْ أُ٘زظ  ٍٞاء ًبٕ ٍِؼخ أٝ فلٓخ ثبػزج

ٝؽز٠ ٝإ ًزت ا٫ٍْ ثبُؼوث٤خ كبٕ  -ػ٬ٓخ اُْوًخ أٝ أُ٘زظ –عيء ٖٓ ّؼبه 

ا٫ٍْ ا٧ع٘ج٢ ٣ظَ ٓٞعٞكا ك٢ اُٞهذ ٗلَٚ.
1

 

كوٗ ا٤ُٜٔ٘خ ػ٠ِ اَُٞم ٝػ٠ِ أَُز٤ٌِٜٖ ٖٓ ف٬ٍ رٞؽ٤ل ر٤ٜٔ٘  -4

ا٧مٝام ٝفِن اعٔبع ىائق ػ٠ِ اٍز٬ٜى ٍِغ ٝفلٓبد ٫ اُلوك ٫ٝ أُغزٔغ ك٢ 

ُٜب أٓب ا٩َٗبٕ ٝكن ٛنا أُ٘طن ٓغوك ًبئٖ ٓبك١ ٝههْ اهزٖبك١ ٓؾلٝك  ؽبعخ

اُقبٗبد ك٢ ؽَبة ا٧هثبػ ٝاُقَبئو ٣زؾٍٞ ٛنا اٌُبئٖ ٝ ثب٣ؾبءارْٜ ا٠ُ َٓزِٜي 

صْ ٬ٜٔٓ ٓزطِجبرٚ ا٩ثلاػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ٝه٤ٔخ اُوٝؽ٤خ، ٝٛنا ٓب ؽلس كؼ٬ ٌُض٤و ٖٓ 

٤ٓخ ؽ٤ش اٗزوِذ عوصٞٓخ ا٫ٍز٬ٜى اُْؼٞة ػ٠ِ هأٍٜب اُْؼٞة اُؼوث٤خ ا٬ٍ٩

ا٠ُ ًَ ٓغب٫د اُؾ٤بح ٝا٠ُ ًَ اَٗبٕ ٤ُزؾطْ ًَ ٓب ٛٞ اَٗب٢ٗ ك٢ ا٩َٗبٕ 

ُٖبُؼ ٓب ٛٞ اٍز٢ً٬ٜ، ك٘غل ا٩َٗبٕ أُؼبٕو ٣ْ٘ؤ ك٢ أعٞاء ا٫ٍز٬ٜى أًضو 

ٓ٘ب ٣ْ٘ؤ ك٢ أعٞاء اُضوبكخ ٝا٩ثلاع .
2

 

مٝام ٝا٧ى٣بء ك٢ اُؼبُْ ٧ٕٝ ُ٪ػ٬ٕ ٝاُز٣َٞن كٝه أٍب٢ٍ ك٢ هُٞجخ ا٧

أُؼبٕو، كبٕ ا٩رغبٛبد ٝا٤ٍُٔٞ ٝا٧ى٣بء اُز٢ رطوؽٜب ًجوٟ كٝه ا٩ػ٬ٕ ٝاُز٣َٞن ، 

ٝاَُِغ اُز٢ رلكغ ثٜب اُْوًبد اُؼب٤ُٔخ اٌُجوٟ رؾلس رؤص٤وا ًج٤وا ك٢ رٞع٤ٚ ا٧مٝام 

 ػب٤ُٔب ٝهُٞجخ اُوٓٞى اُضوبك٤خ اُ٘بّئخ.

 ٓبهّبٍ ثزؼج٤و ا٤ٌُٗٞخ اُوو٣خ ر٘بهٚبد افزياٍ ػ٠ِ ا٩ػ٬ّ ٍٝبئَ ػِٔذ إٔ ثؼل

 ا٣ُٜٞخ كولإ ً٘ن٣و أُلزوٙخ اُضوبك٤خ اُٞؽلح ٛنٙ ا٠ُ ا٥فوٕٝ ٣٘ظو ،ك٤ٔب ٓبًِٞٛبٕ

 .ٝا٧ِٕؼ ٨ُهٟٞ اُجوبء  :اُلاه٤٘٣ٝخ ثبُؾٌٔخ ا٫ ٣ئٖٓ ٫ ؽٚبه١ ،ُيؽق

                     
1
 .120-113، ٓ ٓ: 2007، ٖٓو، كاه اُلغو ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ،  اإلػالو وانؼىنًخهٙب ػجل اُٞاؽل أ٤ٖٓ: 

2
اُضوبكخ ٝا٩ػ٬ّ،  ، اُْبههخ:كاهانثمبفخ واالسزهالن، انزخطيظ انثمبفي وثمبفخ االسزهالن:ػ٢ِ ػجل اُوؽٖٔ ػٞٗ 

1994ٓ ،187. 
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ٖٓ ٛ٘ب ٕبه اُؼبُْ أُؼبٕو ا٠ُ ٗٔٞمط ه٢ٔ٤ عل٣ل ،رٔذ ا٫ٍزؼبٙخ ك٤ٚ ػٖ 

ا٣٧ل٣ُٞٞع٤ب ثبُل٤ل٣ُٞٞع٤ب
1

. 

امٕ ٝ ٖٓ ف٬ٍ ٓب ٍجن كبٕ اُؼُٞٔخ رِؾن ثٔب ر٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ر٘ظ٤ٔبد اػ٤ٓ٬خ 

ٝ ٤ٌٍُٞٞع٤خ ،ٖٝٓ أكٝاد رٌُ٘ٞٞع٤خ ٝ هلهاد ٓؼِٞٓبر٤خ ،ٕلٓخ ًج٤وح ُِج٠٘ 

ٝ ُغٔبػخ ٝ أُغزٔغ ٝرٚغ ا٩َٗبٕ ك٢ ؽبُخ اؿزواة ّبِٓخ .كبُؼُٞٔخ  ا٤ٌَُُٞٞع٤خ ُِلوك

رل٤ِن اُلوك ٝر٘ظٔٚ ك٢ ٛواىاد مٝه٤خ ٝ اٍز٤ً٬ٜخ .ٝ روٝٙٚ ػ٠ِ ٜٗٔ ٝاؽل ٝ ثؼل 

ٝؽ٤ل ا٫رغبٙ ٢ٛٝ رزٞؿَ ثٔئصوارٜب ا٠ُ أػٔبم اُ٘لٌ ا٩َٗب٤ٗخ ،اٜٗب رؾبٕو ٛنٙ 

اُِنح ،ثؼجبهح أفوٟ اٜٗب روزؾْ رِي ا٧ػٔبم ٝرـوً ك٤ٜب ٤ٕٔ٘ٚ اَُِؼخ ٝ اُوثؼ ٝ 

أُ٘بٛن ٖٓ اُ٘لٌ ٝ اُق٤بٍ اُز٢ اػزجود كائٔب ٓ٘ن اُلَِلخ ا٤ٌ٤ٍ٬ٌُخ ا٧ُٔب٤ٗخ ٓؼو٬ 

أف٤وا ٣َزؾ٤َ افزواهٚ ػ٠ِ أُ٘طن ا٧كار٢ ُوأً أُبٍ
2
 . 

اٜٗب رلاْٛ ا٧ػٔبم ثبُٖٞه ٝ ا٧ُٞإ ٝ مثنثبد اُق٤بٍ ،ٝروزؾْ ٓؼبهَ اُؼوَ 

ٕ ثطبهخ أٌُِبد ٝ اُوٓٞى ٝ ا٣٩ؾبءاد ٝ اُٖٞه ،اٜٗب رلٓو ا٧ػٔبم ٝ اُجبٖٛ ُ٪َٗب

                     

ٗؼ٢٘ ثبُل٤ل٣ُٞٞع٤ب، رِي اُولهح اُز٢ ٕبهد ٍُٞبئَ ا٩ػ٬ّ، ٝثقبٕخ أُوئ٤خ ٜٓ٘ب، ػ٠ِ هُٞجخ اُوأ١ اُؼبّ ٕٝ٘بػزٚ  

 ٝاُزؾٌْ ك٢ ارغبٛبرٚ اُو٤ٔ٤خ ٝاُضوبك٤خ ٝا٫ٍز٤ً٬ٜخ ٝا٤َُب٤ٍخ، اٗط٬هب  ٖٓ ٤ٛٔ٘خ اُٖٞهح، ام ُْ ٣ؼل ٖٓ أٌُٖٔ اُزؼز٤ْ

ػَ اٍزؼٔبٍ ٍٝبئَ ا٩ػ٬ّ ُِٖٞهح ًٔئصو ٫ ٣ٌٖٔ ٓغبهاح رؤص٤وٙ ٖٓ أعَ إٍُٞٞ ا٠ُ ا٧ٛلاف أُِِٚخ، ٝاؽلاس 

 اُز٣ِْٞ ٝاُزلافَ ك٢ أُلب٤ْٛ ٝأُؼزولاد.

ٓ٘ظٔخ أُئرٔو ٖٓ أعَ اُؾو٣خ ٝاُضوبكخ، ٝٙٔذ ػلكا  ٖٓ  1955ُول اٗؼولد ثٔل٣٘خ ٬٤ٓٗٞ ا٣٫طب٤ُخ ك٢ أ٣ٍِٞ اُؼبّ  

ٌو٣ٖ ٕبؿٞا ك٢ ث٤بْٜٗ اُقزب٢ٓ ٓب أِٛوٞا ػ٤ِٚ ٜٗب٣خ ا٣٧ل٣ُٞٞع٤بد.  ّٝبهًذ ك٢ ٤ٕبؿخ اُج٤بٕ أٍٔبء ثبهىح ٖٓ أُل

"، ٝػبُْ ا٫عزٔبع انًثمفيٍ أفيىٌػبُْ اُلٌو ٝا٤َُبٍخ؛ ٖٓ هج٤َ أُلٌو اُلو٢َٗ ه٣ٕٔٞ آهٕٝ، ٕبؽت ًزبة "

ؼل اُٖ٘بػ٢، ٝهثطٞٙ ثٜ٘ب٣خ ا٣٧ل٣ُٞٞع٤ب، ُزَٖ ا٠ُ ٓغزٔغ ا٧ٓو٢ٌ٣ كا٤٤َٗ ث٤َ.  ٝهل رؾّلس ٛئ٫ء ػٖ أُغزٔغ ٓب ث

ا٩ػ٬ّ، ٝٛٞ ٓغزٔغ ث٬ أ٣ل٣ُٞٞع٤ب ٝث٬ كٌو ٝث٬ ٓٞاهق أ٬ٕ .  ٝاُٞاهغ إٔ أُزؤَٓ ك٤ٔب آُذ ا٤ُٚ ٤ٛٔ٘خ ٍٝبئَ ا٩ػ٬ّ 

ٕ ٣غل ثؼٚب  ٖٓ ػ٠ِ ؽ٤بح أُغزٔؼبد ٝهلهرٜب ػ٠ِ ر٤ٜٔ٘ ا٫ٍز٬ٜى ٝرؼ٤ِت ا٧كٌبه ٕٝ٘بػخ اُزٞعٜبد، ٫ ثل أ

ر٤ٕٞبد ٓئرٔو ٬٤ٓٗٞ ك٢ ص٘ب٣ب اُلؼَ ا٩ػ٢ٓ٬ أُؼبٕو، ٝك٤ٔب إٔجؼ ٣طِن ػ٤ِٚ ٓٞد ا٧ٍوح ٝأُلهٍخ، 

ٝرؼ٣ٜٞٚٔب ث٤َطوح رٌبك رٌٕٞ ٓطِوخ ٍُٞبئَ ا٩ػ٬ّ، ٝثقبٕخ أَُؼ٤خ اُجٖو٣خ، هجَ إٔ رزؼيى ا٤َُطوح ثظٜٞه ٛنٙ 

 اَُِطخ اُقبَٓخ أَُٔبح اٗزوٗذ.

 

2
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رغزش اُضٞاثذ ا٤ٌَُُٞٞع٤خ ٝ رؾلس اُل٠ٙٞ ،٢ٛٝ ك٢ مُي ًِٚ رَؼ٠ ا٠ُ ر٤ٌَْ 

ا٩َٗبٕ ٖٓ اُلافَ ؽ٤ش ر٢ٔ٘ ك٢ ا٩َٗبٕ ا٧ثؼبك اُؾ٤َخ ٝ رٚقٜٔب ،ٝرؼ٤ل ا٩َٗبٕ ا٠ُ 

اُٞٙغ اُن١  ٣ٖلٚ اٌُبرت اُلو٢َٗ ٓبهى  أًضو ٓظبٛو ٝعٞكٙ ثلائ٤خ ٝ ٗي٣ٝخ ،مُي ٛٞ

أٝع٤ٚ ثؤٗٚ "ؿيٝ ٣ْ٘ٚ ٜٗٔ عل٣ل ٖٓ اُق٤بٍ ،٣ؼٖق ثبُؾ٤بح ا٫عزٔبػ٤خ ٝ ٤ٖ٣جٜب 

ثبُؼلٟٝ ٝ ٣قزوهٜب ا٠ُ ؽل ٣غؼِ٘ب ْٗي ك٤ٜب ك٢ ٝاهؼٜب ،ٝك٢ ٓؼ٘بٛب ٝك٢ أُو٫ٞد 

 اُقبٕخ ثبُناد ٝ ا٥فو اُز٢ رز٠ُٞ ر٣ٌٜٞ٘ب ٝ رؼو٣لٜب .

نا ا٫عز٤بػ ا٤ٌَُُٞٞع٢ ٨ُػٔبم ثوُٞٚ " ٣ؤِ ا٩َٗبٕ ا٠ُ ٣ؼجو ؽغبى١ ػٖ ٛ

ثؼلٙ اُِن١ٝ ا٫ٍز٢ً٬ٜ ك٢ صوبكخ اهزٖبك اَُٞم كز٘ؾٖو ه٤ٔزٚ ٝ ر٤ٔيٙ ثٔب ٣َزِٜي ٣ٝوّٞ 

ا٩ػ٬ٕ ثزؼط٤َ ا٤َُٔ اُؼو٢ٗ٬ ٝ اُؾٌ اُ٘ول١  ،كززقِن ٣ٞٛبد عل٣لح ٓوطٞػخ اُِٖخ 

ا٤ُ٘ٛٞخ ٝ رزٔوًي ؽٍٞ اُ٘ؾٖ ا٫ٍز٤ً٬ٜخ اُز٢ ثٞاهؼٜب ٝ ربه٣قٜب ٝ ٓوعؼ٤برٜب اُضوبك٤خ 

رجزٌو ٗغٜٞٓب ٝه٤ٜٔب أُزِٖخ ثبُوثؼ ٝ اُ٘غبػ ثبػزجبهٛٔب اُجٞاثز٤ٖ اُوٓي٣ز٤ٖ ٫ٓز٬ى 

 هٝػ اُؼٖو ٝ ا٫ٗزٔبء ا٤ُٚ .

ُول رؾُٞذ اُضوبكخ ا٫ٍز٤ً٬ٜخ ُِ٘ظبّ ػب٢ُٔ اُغل٣ل ا٠ُ أكاح هبكهح ػ٠ِ ر٣ْٞٚ 

ٕ ٝ ككؼٚ ا٠ُ كائوح اُزـو٣ت ٝ ا٫ٍز٬ة .كبُؼُٞٔخ ثبؿواءارٜب ٝ اُز٣ٌٞ٘بد اُزو٤ِل٣خ ُ٪َٗب

ٓلبرٜ٘ب ٝ اصبهرٜب ػِٔذ ٝ رؼَٔ ػ٠ِ رؾط٤ْ هلهاد ا٩َٗبٕ ك٢ أُغزٔؼبد اُزو٤ِل٣خ ٝ 

 رؾُٞٚ ا٠ُ اَٗبٕ اُجؼل اُٞاؽل ٝكوب ُزؼج٤و ٓبه٤ًٞى.

ِ ٕلٓخ إ اُزـ٤واد ا٫عزٔبػ٤خ ٝ اُضوبك٤خ أُزَبهػخ ا٤ُّٞ رغؼَ ا٩َٗبٕ ٣ؼ٤

 صوبك٤خ ه٤ٔ٤خ ثبُـخ اُقطٞهح رئك١ ا٠ُ اٙطواة ك٢ اُْق٤ٖخ ٝ ا٠ُ اٗلٖبّ اعزٔبػ٢ .

ُول إٔجؼ ٝاٙؾب إٔ ا٫فزوام اُضوبك٢ ٣ؼَٔ ػ٠ِ رٜل٣ل ٓ٘ظٞٓخ اُو٤ْ ا٤ٕ٧ِخ ٝ 

٣ٌَْ ٗٞػب ٖٓ ا٫ىكٝاع٤خ اُضوبك٢ اُز٢ رغزٔغ ك٤ٜب ر٘بهٚبد ا٧ٕبُخ ٝ أُؼبٕوح ٓٔب 

 ٤٤و ٬ٓٓؼ اُضوبكخ ا٤ُ٘ٛٞخ .٣ئك١ ا٠ُ ر٤ِٜٔ أٝ رـ

 : ٕواع ا٧ع٤بٍ:03

٣وٟ ك٣ل٤ي أٗٚ ًِٔب ًبٕ ٛ٘بى ٗظبّ اعزٔبػ٢ ٓزـ٤و ٣ٖجؼ اُلبهم اُي٢٘ٓ ث٤ٖ 
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ُزقِن ثبُزب٢ُ كغٞح ث٤ٖ اُغ٤َ ٝ اُغ٤َ اُن١ ,ا٧ع٤بٍ َٓؤُخ ُٜب ٓـياٛب ٝ ك٫ُزٜب اُزبه٣ق٤خ 

ث٤ئخ ٓقزِلخ رٔبٓب ػٖ اُج٤ئخ اُز٢ ٤ِ٣ٚ ٝ ك٢ ٓضَ ٛنٙ اُظوٝف ٣وث٠ اُْجبة ٫ ٓؾبُخ ك٢ 

ْٗؤ ك٤ٜب ع٤َ آثبئْٜ ٝ ٛبُٔب إٔ ا٥ثبء ٣٘زٕٔٞ ك٢ ٗظو ا٧ث٘بء ٝ فبٕخ اُْجبة ْٜٓ٘ ا٠ُ 

ٛوى هل٣ٔخ كبٕ اُزٖبكّ ٝ اُوك٘ ٝ أُؼبهٙخ ٝ اُزٔوك ، ٝ ٓب ١ٞٚ٘٣ ػ٤ِٚ ًَ ٜٓ٘ب 

 .ٖٓ ْٓبػو ؽبكح ٝ ػ٤٘لخ ٣ٖجؼ ٙوٝه٣خ ٝاهؼخ ٫ ٓلو ٜٓ٘ب

ي ػ٠ِ رؾ٤َِ اُلوٝم ا٤ٌَُُٞٞع٤خ ث٤ٖ ا٧ع٤بٍ ٝ ٣ئًل ػ٠ِ عبٗت ٝ ٣وًي كاك٤

ٝاؽل ٖٓ عٞاٗت ٛنا ا٫فز٬ف ٓٔض٬ ك٢ اُٖواع ٓب ث٤ٖ ٝاهؼ٤خ اٌُجبه ٝ ٓضب٤ُخ اُْجبة 

ؽ٤ش إٔ ع٤َ اٌُجبه ك٢ ٗظوٙ ٣وجَ ا٧ٓٞه ػ٠ِ ػ٬هزٜب ًَِٔٔبد ُنا كٜٞ ٣ز٤ٔي 

زلفَ ا٧ٓٞه ا٧فوٟ ًب٧ىٓبد ثب٫ٗغناة ٗؾٞ ا٣ل٣ُٞٞع٤خ اُٞٙغ اُواٖٛ ٓب ُْ ر

ٝ ثبُزب٢ُ ٣ٌٕٞ أهَ اٗيػبعب ثبُز٘به٘ ث٤ٖ اُ٘ٔبمط  ا٫هزٖبك٣خ أٝ ا٫عزٔبػ٤خ  ٓض٬

أُقزِلخ ُٔغو٣بد ا٧ٓٞه ٖٓ ؽُٜٞب أًضو ٖٓ مُي كبٕ ع٤َ اٌُجبه ٫ ٣٘يػظ ًض٤وا ُٔب هل 

ػ٠ِ اُؼٌٌ ٗغل ٝ ، ٣ٌزْلٚ ٖٓ ر٘به٘ ث٤ٖ ٓب ٣ئٖٓ ثٚ أٝ ٣لٌو ك٤ٚ ٝ ث٤ٖ اُٞاهغ ٖٓ ؽُٞٚ

ع٤َ اُْجبة كْٜ ٓضب٤ُٕٞ ٧ْٜٗ ٣زٌَٕٔٞ ؽوك٤ب ث٘ٔبمط اُؼَٔ اُز٢ ٣زِوٜٞٗب ك٢ ٓوؽِخ 

اُزْ٘ئخ أُجٌوح ٖٓ ٗبؽ٤خ ٝ ٧ْٜٗ ٍوػبٕ ٓب  ٣ٌزَجٕٞ ٗٔبمط ٫ رز٬ءّ ٤ًِخ ٓغ اُز٘ظ٤ْ 

ٛٚ ا٫عزٔبػ٢ اُواٖٛ ًٔب إٔ آز٬ى ٛنٙ اُلئخ هلهد كٌو٣خ ًج٤وح ٧ٕ اُؼوَ ٣جِؾ أٝط ْٗب

ثٔضب٤ُخ ٗبعؾخ ٝاكزوبه ّجٚ ربّ ا٠ُ اُزغوثخ، أٓو ٖٓ  -رورجٜ ثلٝهٛب–ف٬ٍ ٛنٙ اُلزوح 

ّؤٗٚ إٔ ٣غؼَ اُْجبة ٣ٌزْلٕٞ إٔ ٓب رؼِٔٞٙ ٖٓ ٗٔبمط ٝٓضَ ٤َُذ ؽو٤وخ ٫ٝ ٓ٘طو٤خ، 

ٖٝٓ ٛ٘ب ٣جلأ اُٖواع اُؼو٢ِ ُلٟ اُْجبة، ٝٛنا ٛٞ اَُجت اُن١ ٖٓ أعِٚ ٣لكغ اُْجبة ا٠ُ 

 .ماد صوبكخ كوػ٤خ هاكٚخ أٝ ؽز٠ ٓٚبكح ر٣ٌٖٞ عٔبػبد

 ع٤َ ًَ ٝ ا٧ع٤بٍ، ثٖواع ٠َٔ٣ ٓب ٣زُٞل ٛ٘ب ٖٓ أٗٚ ا٠ُ (٤ُِخ ػ٢ِ) ٤ْ٣و ٝ

 ٣ؾَٔ

 ا٧هٗ اٍز٬ة ا٠ُ ٣و٢ٓ أٗٚ ػ٠ِ اُٖواع ا٠ُ ٣٘ظوٕٝ كبٌُجبه .ٗؤ ٓوًت

 ٝ ٧ٛلاكْٜ ٕو٣ؾخ اكاٗخ ٣ٔضَ اُْجبة ٍِٞى إٔ ٝ ٬٣ٞٛ، ػ٤ِٜب اٍزووٝا ًَجٞٛبٝ اُز٢

 ٣ؼب٢ٗ مُي ٓوبثَ ك٢ ٝ .ْرْٜٓوٝػب علٟٝ ك٢ ٝر٤ٌْي ثَ ػِْٜٔ، أٍب٤ُت ٝ ه٤ْٜٔ

 ٓوؽِخ رغبٝىٝا ْٜٗأ ػ٠ِ ٣ٖوٕٝ ٝ ٕـبه ْٜٗأ ٣ٌ٘وٕٝ ٣ٞٛزْٜ، ؿٔٞٗ ٖٓ اُْجبة
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 ٖٓ ٛب٤ْٕٓٞ كْٜ ثؼل، اٌُجبه ػبُْ ثؼ٣ٞٚخ ُْٜ َٓٔٞػ ؿ٤و ْٜٗأ ٣غلٕٝ ٌُٖ ٝ اُطلُٞخ،

 .ثؼل اُؾ٤بح ُٔؼزوى ٓئ٤ِٖٛ ؿ٤و ٝ ٗظوْٛ ٝعٜخ

 ثٞٙٞػ ػ٘ٚ ٣ؼجو اُْجبة ع٤َ ٝ اٌُجبه ع٤َ ث٤ٖ اُٖواع ػٖ اُٖٞهح ٛنٙ ٝ

 .. " :هبٍ ؽ٤ٖ اٌّب٤ُزٜب، ٣ِقٔ ٝ اُظبٛوح، ٛنٙ ؽٍٞ أَُزغٞث٤ٖ اُْجبة أؽل رٖو٣ؼ

 .ًجود أٗب ث٤٘ٔب اُ٘ؾٞ ٛنا ػ٠ِ ٣ؼب٢ٗ٬ٓ ٝ ًطلَ، ا٢ُ ٝاُلا١ ٣٘ظو ُٔبما أػغت أ٢٘ٗ

 أؽ٬ّ ا٠ُ أٗغوف ا٧ؽ٤بٕ ؿبُت ك٢ ٝ اُيٝاط، أٝ اُؼَٔ ك٢ َٓزوج٢ِ ؽٍٞ أرَبءٍ أ٢٘ٗ

 ؿ٤و أ٢ٗ ؿ٤و رق٢ٖ٘ اُز٢ ا٤ّ٧بء ٓؼوكخ ؽو٢ ٖٓ إٔ أػوف .اعبثخ ػٖ ثؾضب ا٤ُوظخ

 .ٝاُل١ ٓغ اُوٚب٣ب ٛنٙ ٛوػ ػ٠ِ هبكه

 اُجْو، ٝ اُؾ٤بح ػٖ فٞاٛو١ ٝ أكٌبه١ ٝ اُوٚب٣ب، ٛنٙ ػ٠ِ اعبثبر٢ أعل أ٢٘ٗ

 .َٓزٔوح ثٖٞهح رزـ٤و

 ؿبُت ك٢ ٝ ٣غت، ٓٔب أًضو ٢ًٍِٞ ػ٠ِ رئصو أؽب٢َ٤ٍ ٝ ْٓبػو١ إٔ أػوف

 ٝ ٢ٌّ ثوؿْ ٝ .مار٤خ ٗظو ٝعٜخ ٖٓ أٝ ِٖٓؾز٢ ف٬ٍ ٖٓ ا٤ّ٧بء ا٠ُ أٗظو ا٧ؽ٤بٕ

 ٣وزوػ أٝ أكٌبه١ ػ٠ِ اُزؤص٤و ٣ؾبٍٝ ّقٔ أ١ كائٔب أًوٙ كب٢ٗ اعبثخ ػٖ اُلائْ ثؾض٢

 إٔ ٝ ؽن، ػ٠ِ أ٢٘ٗ كائٔب أّؼو ٕؾ٤ؾخ، ًبٗذ ُٞ ٝ ؽز٠ رَبإ٫ر٢، ػ٠ِ اعبثبد

 ٝ .ػ٤ٔبء ثٖٞهح ٝاُل١ أ٤ٛغ ٫ .٢ره٤بك أٝ ُٖ٘ؾ٢ اُؾن أػط٤ْٜ ٫ .ثبَٛ ػ٠ِ أٍور٢

 – أُواٛوخ كزوح ف٬ٍ – أُوء ٣ٔ٘ؼ إٔ ٣٘جـ٢ أٗٚ أػزول .ُٔطبُجٚ اُقٚٞع هجَ أٗبهْٚ

 .  "اُؾ٤بح ك٢ أفوٟ كزوح أ١ ٖٓ أًجو اَُِٞى ؽو٣خ ٖٓ هلها

 ث٤ٖ اُوبئْ ُِْوؿ ٗظوا ػوث٢ ّبة أ١ ػ٠ِ ٣٘طجن ٣ٌبك اُزٖو٣ؼ ٛنا ٓضَ إ

َّ٘خ ا٠ُ ٓ٘ٚ عبٗت ك٢ ٣ؼٞك اُن١ ٝ ا٧ث٘بء، ٝ ا٥ثبء  رٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ ٫ ثٔؼ٠٘ اُؾ٤بح، ٍُ

 اٌُجبه ث٤ٖ أُٞعٞكح اُوط٤ؼخ ا٠ُ آفو ك٤غبٗت ٝ ا٤ُّٞ، برٜما ٢ٛ ا٧ٌٓ آهاء ٝ ارغبٛبد

 اُؼوث٤خ زٔؼبدُٔغا ػوكزٜب اُز٢ أُزَبهػخ ٝ أُز٘ٞػخ ًبُزـ٤واد ػلح ٧ٍجبة اُْجبة ٝ

 .كٝهٛب أكاء ك٢ اُزْ٘ئخ ٓئٍَبد افلبم ٝ

 ٓؾ٤ٜ ك٢ ٣ؼ٤ِ اُن١ اُلوك كبٕ اُنًو، اَُبُق اُؾبٍ ٓضَ ٣َٞك ػ٘لٓب ٝ ػ٤ِٚ، ٝ

 ا٧ف٬ه٤خ، ا٫عزٔبػ٤خ أُؼب٤٣و ٝ اُل٤٘٣خ اُو٤ْ ا٠ُ ٣َز٘ل ٫ ٝ أُبك٣خ أُٖبُؼ ػ٤ِٚ رطـ٠

  ):اُزب٤ُخ اُؾٍِٞ ٖٓ ٝاؽلا ٣ُِّٞل ٕواع ك٢ (٣ب٤ٍٖ ػطٞف هأ١ ك٢ ٤ٍوغ
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 ػ٠ِ اُغيائو ػوكزٚ ٓب ٛنا ٝ ،"اُٜغوح أٝ ا٫ٗطٞاء ٝ ُِؼيُخ اٌُبَٓ ا٫َٗؾبة"

 ثؼ٘ هؿجخ ٓضَ اُْجبة كئخ فبٕخ ٝثٖلخ ٓقزِلخ، صوبك٤خ ٝ اعزٔبػ٤خ كئبد  َٓزٟٞ

 ا٫ٗغواف ا٣َُٞخ؛ ؿ٤و ا٤ًَُِٞبد ٗؾٞ ا٤ٍُٔٞ ٝ ٛو٣وخ، ثؤ١ اُٜغوح ك٢ اُْجبة

 ؽبٍ ك٢ ىاك، ٛنا ٝ ٤ًٍِٞخ ّواٍخ ٖٓ ك٤ٜب ٓب ثٌَ ُِٔبك٣بد ا٫ٍز٬َّ ٝ اُقٚٞػ٢

 ماد ك٢ ٝ اُزو٤ِل٣خ، ا٫عزٔبػ٤خ اُؼ٬هبد رواعغ ٝ ا٫عزٔبػ٤خ اُزٔيهبد ك٢ اُغيائو،

 ٝ أُؤًَ ٝ أُِجٌ فبٕخ، ثٖلخ اُْجبة، ُلٟ اُٖبػلح اُطٔٞؽبد ظٜٞه اُٞهذ

 ك٢ أٗٚ ٤ٚٗق ٝ ٝهذ؛ أٍوع ك٢ ٝ ٛو٣وخ ثؤ١ أُبك١ اٌَُت رؾو٤ن ثبُزب٢ُ ٝ ، ا٧ٍلبه

 كبٗٚ ٝاهؼ٤٤ٖ،  ٣ٌٞٗٞا ُْ ٝ ك٤ٜب اُ٘ظو ٣ؼ٤لٝا ُْ اما أٝ ٧ٛلاكْٜ اُْجبة رؾو٤ن ػلّ ؽبُخ

 اُو٤ْ ًبٗذ اما فبٕخ اُغ٘بػ، ا٠ُ مُي ْثٜ ٣ئك١ هل ٝ ثب٩ؽجبٛ ٣ٖبثٞا ثؤٕ ا٧هعؼ ػ٠ِ

 .ْٜٗرٞاى ؽلع ػ٠ِ هبكهح ؿ٤و ا٫عزٔبػ٤خ أُؼب٤٣و ٝ

 ٝ بر٤ٜٔٓيا ُٜب اعزٔبػ٤خ كئخ ٣ٌِْٕٞ اُْجبة " إٔ ثٞع٬ٍ( هللا )ػجل ٣ؼزجو ٝ

 رِي ٓولٓخ ك٢ ٣ؤر٢ ٝ .ا٧فوٟ اُؼٔو٣خ اُلئبد ثو٤خ ػٖ بثٜ ر٘لوك اُز٢ فٖبئٖٜب

 ك٢ اُوؿجخ ٝ ا٬ٛ٫ع ؽت ٝ اُل٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ٝ اُغوأح :اَُٖ ػبَٓ ا٠ُ ثب٩ٙبكخ أَُبد،

 ٖٓ اُغل٣ل ػ٠ِ ا٩هجبٍ ٝ اُٞاهغ هك٘ ٝ اُظٜٞه ؽت ٝ أَُزوجَ ػ٠ِ اُوِن ٝ اُزـ٤٤و

 . ؿ٤وٛب ٝ...اَُِٞى أٗٔبٛ ٝ اُو٤ْ ٝ ا٧كٌبه

 :انثمبفخ انفزػيخ نهشجبة:: 04

ك٢  اما ًبٗذ أُغزٔؼبد اُزو٤ِل٣خ رز٤ٔي ٝ رٍْٞ ثلهعخ ػب٤ُخ ٖٓ ا٩رَبم

ػ٘بٕوٛب اُضوبك٤خ ٝ ػبكارٜب ا٩عزٔبػ٤خ ،كبٕ أُغزٔؼبد اُؾل٣ضخ ٝ أُؼبٕوح رزٌٕٞ ػبكح 

 ٖٓ ًزَ ٓقزِلخ ٗطِن ػ٤ِٜب ٖٓطِؼ اُضوبكبد اُلوػ٤خ أُز٘بكَخ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب .

رجلٝ اُضوبكخ ا٤َُٔطوح ًٔب ُٞ  -٤ٌُٝ ا٩رَبم–ٝك٢ ٓضَ ٛنا أُٞهق ٖٓ اُز٘ٞع 

كوٗ ه٤ٜٔب ٝ ٓؼب٤٣وٛب ٝ ُـزٜب ،ٝ أٍب٤ُجٜب ك٢ اَُِٞى ػ٠ِ أٜٗب اُٞؽ٤لح اُوبكهح ػ٠ِ 

 ؿ٤وٛب ٖٓ اُضوبكبد اُقبٙؼخ أٝ اُزبثؼخ .
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ٝ اما أٓؼ٘ب اُ٘ظو ك٢ ٗظو٣خ اُضوبكخ اُلوػ٤خ كَٞف رزج٤ٖ إٔ اُلٌوح اُغٞٛو٣خ ك٤ٜب 

روّٞ ػ٠ِ إٔ رِي اُضوبكخ رزجِٞه ٝ رزٔؾٞه ًؾَ عٔؼ٢ ،أٝ ؽَ ٓزغلك ٬ٌُِْٔد اُ٘بعٔخ 

 طٔٞؽبد أُؾجطخ ُوطبػبد ًج٤وح ٖٓ ا٧كواك.ػٖ اُ

ٌُٜٝ٘ب  ٌٝٛنا رٌٕٞ اُضوبكبد اُلوػ٤خ ٤ًبٗبد ٓز٤ٔيح ػٖ اُضوبكخ ا٧ًجو )ا٧ّ( ،

رَزؼ٤و ٜٓ٘ب هٓٞىٛب ٝ ه٤ٜٔب ٝ ٓؼزولارٜب ،ًٝض٤وا ٓب رؼوٜٙب ُِز٣ْٞٚ أٝ أُجبُـخ أٝ روِجٜب 

هأٍب ػ٠ِ ػوت
1
 . 

ٕ اُضوبكبد اُلوػ٤خ ٣ٌٖٔ إٔ رْ٘ؤ ٝك٢ ٛنا ا٩ٛبه ٣نٛت ثؼ٘ اٌُزبة ا٠ُ أ

ًؤٌّبٍ ُِٔوبٝٓخ اُوٓي٣خ كافَ أُئٍَبد ا٩عزٔبػ٤خ اُز٢ رؼٌٌ ثؼ٘ عٞاٗت اُز٘ظ٤ْ 

ا٩عزٔبػ٢ ُِٔغزٔغ اٌُج٤و ًبُٔلاهً أٝ أُئٍَبد اُؼوبث٤خ .ًٔب إٔ اُضوبكبد اُلوػ٤خ 

ٕ ػٖ رؤ٤ًل ٣ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ ثٔضبثخ ّجٌبد أٍٝغ ٖٓ اُؼ٬هبد رغٔغ ا٧كواك اُن٣ٖ ٣جؾضٞ

 ا٩ؽَبً ثب٫فز٬ف اُن١ ٣ْؼوٕٝ ثٚ  ًجؼ٘ هطبػبد اُْجبة.

ٝ ٣َغَ ا٧ٍزبم ٓؾٔل ػ٢ِ ٓؾٔل كٝه صوبكخ اُْجبة

ك٢ اؽلاس ٗٞع ٖٓ ا٩ٗلٖبٍ  

ًٝبٗذ ٗز٤غخ مُي ،أٝ اُزجبػل ث٤ٖ أُواٛو٤ٖ ٝاُْجبة ٖٓ عٜخ ٝاٌُجبه ٖٓ عٜخ أفوٟ 

                     
1
 1995، 28: ،ػلك ا٫رٖبٍ،أُغِخ اُز٤َٗٞخ ُؼِّٞ  ،انذالالد األثؼبد، ثمبفخ انشجبة ظزوف انُشأح٣ٍٞق ثٖ هٓٚبٕ: 

:ٓ ٓ41-73. 


ربه٣ق٤خ صوبك٤خ ماد أثؼبك ٓزؼلكح  ثوى ٛنا أُلّٜٞ اُغل٣ل ث٤ٖ ٍجؼ٤٘٤بد ٝ صٔب٤٘٤ٗبد اُووٕ أُب٢ٙ ًبكواى ُل٣٘ب٤ٓبد 

٣زلافَ ك٤ٜب اُضوبك٢ ٝ ا٤َُب٢ٍ ٝ ا٫هزٖبك١ ٝ ا٤ُٔل٣بر٢ٌ٤ ثٖٞهح ٓؼولح ٝ ٤ٌُ ٖٓ اََُٜ افٚبػٜب ُوواءح ٜٓ٘غ٤خ 

 .٧ٍٝ ِٝٛخ 

ارَٔذ ثٜب أٍبٍب ٓغزٔؼبد اُـوة أُٖ٘غ ٝٓب  –ك٢ ظوٝف ربه٣ق٤خ ٝ اعزٔبػ٤خ ٓؼ٤٘خ  –ٛنٙ اُل٣٘ب٤ٓبد ٝٙؼذ امٕ 

ٝ كبػ٤ِٖ اعزٔبػ٤٤ٖ (عٔبػبد اٌٍُٜٞ )ٝعٜب ُٞعٚ كبػ٤ِٖ اعزٔبػ٤٤ٖ رو٤ِل٤٣ٖ –أُٖ٘غ ثؼ٤ل اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ ثؼل 

 .٫ رؾزٌْ كائٔب ا٠ُ ٗلٌ أُوعؼ٤بد اُضوبك٤خ ٝ اُلٌو٣خ ( عٔبػبد اُْجبة)علك 

ث٤ٖ اٌُجبه ٝ اُِ٘ء اُؾبئو ح اُواك٘ –ُٝول أكٚذ ٛنٙ أُغبثٜبد ؿ٤و أُؤُٞكخ ٝ اُز٢ ُْ رٌٖ أؽ٤بٗب فب٤ُخ ٖٓ ػ٘ق 

ا٠ُ ْٗؤح ظبٛوح ٤ٓل٣بر٤ٌ٤خ عل٣لح ،ظبٛوح صوبكخ اُْجبة ،اُز٢ ٝ ,إ ثٖٞهح ٕو٣ؾخ أٝ ٕبٓزخ ,٨ُٝٙبع اُوبئٔخ آٗناى 

ك٢ ٓٞعبد هك٘ ػبهٓخ ػجو ,إ ًبٗذ عيئ٤ب آزلاكا ُضوبكخ اُْجبة اُؼل٣ٞخ ،اُز٢ رغَٔذ ف٬ٍ رِي أُوؽِخ اُزبه٣ق٤خ 

 :رؼج٤و عل٣لح اٌّبٍ 

اُوٝى رؼج٤وا ػٖ اُؾوًخ ٝ اُل٣٘ب٤ٓخ ٝاُؾ٤بح ،ٝ رؤ٤ًلا ُٞعٞك اُناد ؿ٤و :رغَٔذ ك٢ ٤ٍٞٓو٠ ا٣وبػ٤خ :٤ٍٞٓو٤خ -=

 .أُؼزوف ثٜب ك٢ أُغزٔغ اُزو٤ِل١ اَُبثن
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ًٔب رَغَ ٗلٌ اُلهاٍخ ٓب ،٤و ٖٓ ا٧ؽ٤بٕ رط٣ٞو صوبكبد كوػ٤خ رزٖبهع ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب ك٢ ًض

ر٘ط١ٞ ػ٤ِٚ صوبكخ اُْجبة أُؼبٕوح ٖٓ ا٫رغبٙ اُٞاٙؼ ٗؾٞ أُؼبهٙخ ٝروٟ إٔ ًض٤و٣ٖ 

ٓٔب ٣زؾلصٕٞ ػٖ صوبكخ اُْجبة ٫ ٣ؼزجوٜٝٗب ثٔضبثخ فجوح اٗزوب٤ُخ ٝ اٗٔب ٢ٛ ك٢ ٗظوْٛ 

 ب أُغزٔغ أٍبً اُ٘ظبّ اُوبئْ.صوبكخ ٓٚبكح رؼجو ػٖ رؾل ٍبكو ُِو٤ْ ٝ أُؼب٤٣و اُز٢ ٣ؼزجوٛ

ٝٛٞ صٔوح ٓزـ٤واد ،صوبكخ اُْجبة امٕ ٢ٛ ٝاهغ ٢ًٗٞ ٝ ٓؾ٢ِ ك٢ اُٞهذ ٗلَٚ 

اعزٔبػ٤خ ،٣ٝوٟ ػيد ؽغبى١ ك٢ كهاٍزٚ ػٖ اُْجبة اُؼوث٢ ٝ ا٬ٌُْٔد اُز٢ 

٣ٞاعٜٜب "إٔ ثؼ٘ أُٞاهق اُز٢ ٣ٞاعٜٜب اُْجبة اُؼوث٢ ا٤ُّٞ ٝ اُزؾل٣بد اُز٢ ر٘ط١ٞ 

-أٝ إواه ثؼٚ٘ب -ب٤ُت اُز٤ٌق ٓؼٜب أٝ ؽِٜب عل٣لح ثـ٤و ٍٞاثن ٝ إواهٗب ػ٤ِٜب ٝ أٍ

ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ّجبة ا٤ُّٞ ٕٞها ٖٓ ّجبث٘ب ك٤ٚ اؿلبٍ ُؾوبئن ٓٞٙٞػ٤خ ٛبٓخ ٝك٤ٚ ظِْ 

ُْٜ ك٢ اُٞهذ ٗلَٚ ٝٛٞ ٗوطخ ٣ْ٘ؤ ٜٓ٘ب ٍٞء اُلْٜ ٝ اُزلبْٛ "
1
. 

                                                               

ٝ  رٔضِذ أٍبٍب ك٢ ٜٗٔ ُجبً ؿ٤و ٓؤُٞف ٖٓ ؽ٤ش ا٧ٌّبٍ ٝ ا٧ُٞإ ٝ ٛوم ؽِٔٚ رؼج٤وا ػٖ ا٫فز٬ف:ٝٓظٜو٣خ-

ٝك٢ مُي هٍبُخ ماد ك٫ُخ رجؼش ثٜب عٔبػبد اُْجبة ا٠ُ ٓغزٔغ اٌُجبه ػ٘ٞاٗب ػ٠ِ اُوِن ٝ اُـٚت ٝ اُوك٘ ,اُز٤ٔي 

 .ُٜ٘ٔ أٝ أٗٔبٛ اُؾ٤بح ٝ اُزل٤ٌو اُوبئٔخ 

٤خ اُز٢ ثوىد ا٠ُ اُٞعٞك ك٢ رِي اُوثٞع ٝك٢ رِي أُوؽِخ اُيٓ٘( صوبكخ اُْجبة)ٝ ػ٤ِٚ اما ًبٗذ ٛنٙ اُضوبكخ اُ٘بّئخ 

أ١ اُضوبكخ اُز٢ أٗزغزٜب عٔبػبد اُْجبة ،ٗز٤غخ ظوٝف ربه٣ق٤خ ٝ ( صوبكخ اُْجبة اُؼل٣ٞخ )أُْبه ا٤ُٜب رْجٚ ا٠ُ ؽل ٓب 

ك٢ٜ رقزِق ػٜ٘ب ٖٓ ؽ٤ش أٜٗب ث٘بء ٓوًت رْزوى ك٤ٚ أٛواف كؼَ ٓقزِلخ رزؤُق ك٢  –اعزٔبػ٤خ أٙؾذ ا٤ُّٞ ٓؼوٝكخ 

ٝ عٔبػبد أفوٟ أهاكد إٔ رؼجو ٖٓ ف٬ٍ ٛنا اُزْبهى ك٢ ث٘بء ماد اُٞهذ ٖٓ عٔبػبد ًٍٜٞ ٝ عٔبػبد ّجبة 

هبكه٣ٖ ػ٠ِ اُزؤص٤و ك٢ ٓغوٟ ا٧ؽلاس ( عٔبػبد اُْجبة)اُضوبكخ اُغل٣لح ٝ روو ٤٘ٔٙب ػ٠ِ ا٧هَ ،ثٞعٞك كبػ٤ِٖ علك 

ِي اُؾوجخ ك٢ ر,ا٠ُ ؽل إٔجؾذ ك٤ٚ ا٤ٌُبٗبد أُغزٔؼ٤خ اُز٢ ٛيرٜب ٓٞعبد اُؼ٘ق ٛنٙ اُ٘بثؼخ ٖٓ عٔبػبد اُْجبة 

ٓزؤصوح ك٢ اُؼٔن ثٔب عوٟ ٖٓ أؽلاس كٌبٗذ ٗز٤غخ مُي إٔ ؽبُٝذ ا٧ٗظٔخ ,اُزبه٣ق٤خ ٖٓ ربه٣ـ ثِلإ اُـوة أُٖ٘غ

ٓوبثَ ,اُوبئٔخ اُزؾٌْ ك٢ ا٧ٝٙبع اُغل٣لح أُزؾوًخ ٍٝؼذ ا٠ُ اٍزؼبكح ٓٞعبد اُـٚت ٛنٙ ٝ افٔبك ؽلرٜب ٝإ روجَ 

٣لح اُ٘بثؼخ ٖٓ عٔبػبد اُجْو اُؾبئو اُـبٙت ٝ هل أك٠ٚ ٛنا ا٫ػزواف ا٢ُ٘ٔٚ ثبُو٤ْ ٝ اُوٓٞى ٝ اُؼ٬ٓبد اُغل,مُي 

ثغٔبػبد اُْجبة ٝ ثضوبكزْٜ ٝٓب رؼٌَٚ ٖٓ ك٫٫د عل٣لح ا٠ُ رْج٤ت صوبكبد أُغزٔغ اَُبئلح ٖٓ ٜٙٔ٘ب اُضوبكخ  

 .ا٤ُٔل٣بر٤ٌ٤خ اُغٔب٤ٛو٣خ

كٚبءاد اُـوة )ثؼلٛب أُؾ٢ِ اُن١ ٗجؼذ ٓ٘ٚ  ٖٓ عٜخ أفوٟ ،رغبٝىد ظبٛوح صوبكخ اُْجبة ك٢ ٓوؽِخ ٓٞا٤ُخ ،

 . ُزٖجؼ ظبٛوح ماد ثؼل ػب٢ُٔ ٣وٝط ُٜب ػب٤ُٔب ػجو ٍٝبئَ ا٫رٖبٍ اُغٔب٤ٛو٣خ( أُٖ٘غ ٝٓب ثؼل أُٖ٘غ 

 

1
،ٓ 1980ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة،:،ا٫ٌٍ٘له٣خدراسخ َظزيخ و ييذاَيخ:انشجبة و انًجزًغ :ٓؾٔل ػ٢ِ ٓؾٔل 



الغرتاب الثقايفا.......................................... ...... .....خلامسالفصل ا  

259 

 

اُز٢ روٝط ُٜب ٍٝبئَ ا٩ػ٬ّ ُٝؼِٚ ٖٓ اُٞاعت إٔ ٗزٞهق ُ٘زؤَٓ أٗٞاع اُجٚبػخ 

فبٕخ اُْجٌبد اُؼب٤ُٔخ )ا٫ٗزوٗذ(،ٝاُز٢ ثبرذ رؾٌْ اُؼبُْ أُؼوٝف ُ٘ب ٣ٝجلٝ ٖٓ اُغ٢ِ 

 ٌَُ ٓزؤَٓ ؽ٤ٖق إٔ رِي اُجٚبػخ رزٔضَ ك٢:

اُؼوٝٗ ا٤ٓ٬ٌُخ ْٝٓبهًبد أُْبٛل٣ٖ –ػوٝٗ اُو٣بٙخ –ػوٝٗ اُغٌ٘ -

ٖ إٔ رزج٤ٖ ثَُٜٞخ إٔ اُج٘ٞك اُض٬صخ ا٠ُٝ٧ اُزـط٤خ ا٩فجبه٣خ أُئصوح،٣ٌٝٔ–ٝ أَُزٔؼ٤ٖ 

رزَٖ ثبُْجبة ٝ رئصو ػ٤ِْٜ ٝ رَزض٤وْٛ ٝ رٚوة ػ٠ِ ا٧ٝربه اُؾَبٍخ ُل٣ْٜ ،كَٜ 

أػلكٗب ّجبث٘ب ٤ُقزبه ث٘لَٚ ٓب ٣ْبٛلٙ ،ٝىٝكٗبٙ ثَجَ اُؾٌْ ٝ أكٝارٚ ٤ُؾٌْ ٛٞ ث٘لَٚ ٓٔب 

َ ؽَٖ ػ٠ِ اُغوػخ اٌُبك٤خ ٣٘جـ٢ إٔ ٣ؾزوى ٓ٘ٚ ،٣ٝل٤ل ٓٔب ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓل٤لا ُٚ؟ٛ

 ٖٓ ا٫ٍزو٬ٍ اُز٢ رٔضَ ُٚ اُطؼْ اُٞاه٢ ٖٓ ًَ ٛنا؟ .

ٝرلبػ٬ ٓغ مُي رزٚبكو رِي اُْجٌبد
1
ُزـوً صوبكخ ا٫ٍز٬ٜى ٝرٌٖٔ ُٜب ٝ ر٘لن  

ا٠ُ اٌُزِخ اُْجبث٤خ ك٢ ًَ ٓغزٔغ ٝرلٍ اُجؾٞس اُؾل٣ضخ إٔ اُضوبكخ ا٫ٍز٤ً٬ٜخ اُز٢ رَٞك 

أُغزٔؼبد اُوأٍٔب٤ُخ أُؼبٕوح )ٝهل ٕوٗب عيء ٜٓ٘ب(رزغٚ أٍٝ ٓب رزغٚ ا٠ُ اُْجبة 

ٔ اُن١ ٣َب٣و ،كب٫ٍز٬ٜى ٣ن٢ً أُٞٙبد ٝ ٣ْغغ ػ٤ِٜب ،٣ٝٚقْ ٕٞهح اُْق

أُٞٙخ ٝ ٣ِزيّ ثٜب ٖٝٓ صٔخ ٣زغٚ ا٠ُ اُْجبة ك٤يٝكْٛ ثٔٞٙبد ك٢ ا٬ُٔثٌ ٝ 

ا٩ًََٞاهاد ٝ رٖل٤ق اُْؼوٝ ا٧ؿب٢ٗ ٝٓغ رجل٣َ أُٞٙبد ٝٓغ اُوؿجخ ك٢ َٓب٣وح 

 أُٞٙخ رزؾون أُج٤ؼبد ٝ رزلكن ا٧هثبػ.

غ٘له(ٝٛـ٤بٗٚ ٖٝٓ ث٤ٖ رِي ا٧ٝٙبع أَُزغلح ثوٝى ٓلّٜٞ اُ٘ٞع ا٫عزٔبػ٢ )اُ

ػ٠ِ اُغلٍ ا٤َُب٢ٍ ٝ ا٫عزٔبػ٢ ك٢ ًَ ٌٓبٕ
2
،ٝٙوٝهح أفنٙ ك٢ ا٩ػزجبه ػ٘ل  

اُزؼبَٓ ٓغ ا٩ٗبس ٖٓ اُْجبة ,ٝك٤ٔب ٣ٔبهً ٖٓ ؽغو ٝ رٌج٤َ ُؾوًخ اُْبثبد اُؼوث٤بد 

 ،ٓوح ثبٍْ اُل٣ٖ ٝ ٓوح ثبٍْ اُزوب٤ُل .

                                                               

145. 

1
،ٓ ٓ 2004)ٗلٝح(، رٌٞٗ: ْٓ٘ٞهاد ا٫ٌَُٞ، انثمبفخ و وسبئم َشزهب في انىطٍ انؼزثيٓغٔٞػخ ٖٓ اٌُزبة:  

165. 

2
،ٓ ٓ 2006،ٍجزٔجو 01،اُؼلك35ػبُْ اُلٌو ،أُغِل:،ا٣ٌُٞذ  ثمبفخ انشجبة في يجزًغ االػالو: أُ٘غ٢ اُي٣ل١ 

224. 
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كوٙب ٙوٝهح ُٝنُي ٫ ٗـب٢ُ اما هِ٘ب إٔ صوبكخ اُْجبة ٍٞف رلوٗ ػ٤ِ٘ب 

اُزَٕٞ ا٠ُ ه٤ْ اعزٔبػ٤خ عل٣لح ٝ اعٔبع عل٣ل ٣زَن ٓغ اُٞاهغ اُغل٣ل أُؾَٔ ثٞػ٢ 

 عل٣ل ٝ هإٟ ك٣٘ب٤ٓخ ٍو٣ؼخ اُزؾٍٞ .

ٝعٔبػبد اُوكبم -ػٔٞٓب-ٝرئًل اُجؾٞس اُؾل٣ضخ إٔ اُؼ٬هبد ا٩عزٔبػ٤خ اُزِوبئ٤خ 

ُزْ٘ئخ ا٫عزٔبػ٤خ ثبرذ رِؼت كٝها هئ٤َ٤ب ك٢ ػ٤ِٔبد اُزوث٤خ ٝ ا-فٖٕٞب–ا٤ُٝ٧خ 

)فبٕخ ك٢ ّز٠ أُغب٫د أُؾظٞهح أٝ أُو٘٘خ ُلٟ ٤ٛئبد اعزٔبػ٤خ أفوٟ (،ٝرزٚؼ 

أ٤ٔٛخ ٛنٙ اُغٔبػبد ٝ كٝهٛب ك٢ ر٤ٌَْ ارغبٛبد ٝ ه٤ْ اُْجبة ٝ ًٍِْٜٞ ٖٓ ف٬ٍ ٓب 

ًْلذ ػ٘ٚ ٗزبئظ اُلهاٍبد اُز٢ ر٘بُٝذ ٛوم ٝ أٗٔبٛ ر٤ٚٔخ أٝهبد اُلواؽ ث٤ٖ اُْجبة
1
 

. 

ُٝذ ثؼ٘ اُلهاٍبد رؾ٤َِ أُ٘طن اُلاف٢ِ ُز٤ٌَْ عٔبػبد اُْجبة ٝ ُول ؽب

صوبكزٜب ثبُوثٜ ث٤ٜ٘ب ٝ ث٤ٖ ٓؾلكارٜب ا٫عزٔبػ٤خ ٝ اهعبع ظٜٞهٛب ا٠ُ كَْ ػ٤ِٔبد 

اُزطج٤غ ا٫عزٔبػ٢ اُؼٖو١ ك٢ اكٓبط اُْجبة اُن١ ظَ ٣جؾش ػٖ ٛوم أفوٟ ُِلفٍٞ 

ٕٞ ا٠ُ ٓقزِق اُطجوبد ا٫عزٔبػ٤خ ا٠ُ اُؾ٤بح .كٜنٙ اُغٔبػبد رزٌٕٞ ٖٓ أكواك ٣٘زٔ

،٣ٔبهٍٕٞ اُؼ٘ق ُٔٞاعٜخ أُغزٔغ ،ٝرغٔغ ث٤ْٜ٘ ٤ٍٓٞ صوبك٤خ فبٕخ ٤ًٍٞٔو٠ اُوٝى ٝ 

رؼج٤واد صوبك٤خ ًبُّْٞ ٝاٍزؼٔبٍ ُـخ فبٕخ ٝ اهرلاء ُجبً ٤ٔٓي.إ صوبكخ ٛنٙ 

أُغٔٞػبد اُْبثخ ٢ٛ ك٢ ا٧ٍبً ػ٬هخ هطؼ٤خ ٓغ أُغزٔغ ٝ ٤ٌُ عَو ػجٞه ا٤ُٚ
2
إ ، 

اٍزقلاّ اُْجبة ٧ٗٔبٛ صوبك٤خ فبٕخ ٛٞ ٍؼ٢ ا٠ُ رط٣ٞو ٤ٕبؿخ ٓغٔٞػخ ٓؼب٤٣و رٔ٘ؼ 

اُْجبة هٞح اًزَبة أُٜبهاد ٝ اُقجواد ٝ اُزغبهة ا٩عزٔبػ٤خ اُز٢ ٣زؼنه اًزَبثٜب ٖٓ 

ف٬ٍ أُؼب٤٣و اُضوبك٤خ اُؼبٓخ اُز٢ ٣٘وِٜب ا٤ُْٜ ع٤َ ا٥ثبء ٝ اٌُجبه ٖٓ أػٚبء أُغزٔغ 

ا٠ُ إٔ  (G,Balandier)ٛنا ا٤َُبم ٤ْ٣و اُؼبُْ اُلو٢َٗ عٞهط ثب٫ٗل٢٣ػٔٞٓب ،ٝك٢ 

 اُْجبة ٣قِن ُ٘لَٚ ٗظبٓب صوبك٤ب فبٕب ......ا٠ُ اُٚـٞٛ ٝ أُزطِجبد ا٫عزٔبػ٤خ اُؾب٤ُخ.

                     
1
،ٓ 2003كاه أُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ ،:، ا٩ٌٍ٘له٣خ (يحبونخ رفسيزيخ)انسهىن االجزًبػي و ديُبييزه:ٓغل١ أثٞ ػجل هللا 

ٓ :55-65. 

2
ٓغِخ ا٩ماػبد :رٌٞٗانشجبة انؼزثي في انفضبء االرصبنيبنًؼىنى أي حضىر و أي رفبػم ؟،:ػبئْخ اُزب٣ت 

 .107-93: ،ٓ 2010ٓ، 01اُؼوث٤خ،اُؼلك
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ُٝؼَ ٛنٙ اُؾوبئن ٢ٛ اُز٢ ككؼذ ػِٔبء ا٫عزٔبع أُٜز٤ٖٔ ثوٚب٣ب اُْجبة ا٠ُ 

جو ػٖ ٓغٔٞػخ اُو٤ْ ٝأُٔبهٍبد ا٤ًَُِٞخ اُز٢ ٤ٕبؿخ ٓلّٜٞ صوبكخ اُْجبة ٝ اُز٢ رؼ

 .٤ٔيح كافَ اُضوبكخ ا٧ًجو )ا٧ّ(٣ٌٜٞٗب اُْجبة ٝ رٔضَ صوبكخ كوػ٤خ ٓز

 انجيئخ انزلًيخ و ػاللزهب ثبالغززاة انثمبفي:ثؼذي رًثالد خبيسب :

على منظومة القٌم  بعدي البٌئة الرقمٌةالمباشر الستخدامات  التأثٌر أنٌمكن القول 

وتقٌم على أنقاضه منظومة جدٌدة من المعاٌٌر ، ٌتمثل فً العمل على تفتٌت نظام القٌم 

و تكرس وتعلً كل المادٌات التً تستهوي  األنانٌةو  الفردانٌةتمجد قٌمة النفعٌة و 

ب و االستال إالفما تنتجه منظومة عولمة القٌم ، اإلنسانٌةالغرائز و تنأى على المحتوٌات 

وٌرجع كل ،عن تمثل الناس لمحٌطهم االجتماعً ،التشرٌد الثقافً بحٌث ال تصبح تعبٌرا 

منظومات القٌم غٌر نابعة من التطور االجتماعً الذاتً للمجتمعات غٌر  أن إلىذلك 

الغربٌة فمن وسط هذا االنسالخ و التجافً مابٌن ما هو ثقافً و ما هو اجتماعً ٌعاد 

 تأثٌرانى االجتماعٌة التً بدورها تفرز تشوهات جدٌدة تؤثر فٌها التفكك فً الب إنتاج

 خطٌرا .

حالة من االستباحة و التسٌب القٌمً جعلت  أنتجكما ٌرى عبد اإلله بلقٌز   "مما 

 بل مصابا بمرض فقدان المناعة القٌمٌة المكتسبة ".،الفرد اعزل من أي دفاعات 

لمسٌطرة تروج ثقافة تمجد الملكٌة ا اإلعالمٌةفبواسطة هذه المؤسسات        

الهدف بكل  إلىتشجع على الجشع و االنتهازٌة والوصول  إذلفردٌة االفردٌة و الروح 

وتؤله المال و تحط ،الربح و سحق المنافسٌن من خالل االحتكار  إلىالوسائل وتسعى 

بً استٌاءه و تذمره والن جآ األسبقمن قٌمة القٌم حٌث لم ٌخف وزٌر الخارجٌة الفرنسً 

 هولٌود قبائل متوحشة زاحفة البتالع الحضارة الغربٌة . أفالم إن قائال 

لمظاهر الثقافة الغربٌة و السعً لاللتصاق بها و  األعمىن التبعٌة و التقلٌد كما أ

والمبالغة فً اتباع العادات و التقالٌد ، اإلعجابالغلو فً االنبهار بها والتمادي فً 

سوف ٌؤدي بعد فترة من الزمن ،الحٌاة االجتماعٌة الٌومٌة  أموربسط أى فً الغربٌة حت
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انفصام ثقافً حٌث ٌترتب علٌه تخلً الكثٌر من المجتمعات ذات الجذور التارٌخٌة  إلى

واستبدالها بنماذج ثقافٌة سلوكٌة و اجتماعٌة غربٌة مما ،عن تراثها و تقالٌدها و قٌمها ،

الذوبان الثقافً الذي ٌمثل خطرا دائما على حاضر ثقافة المجتمعات و  إلىٌؤدي 

 الخصوصٌات وفقدان الهوٌات الوطنٌة . إزالةمستقبلها مما ٌترتب عنها 

قد سجلوا  بعدي البٌئة الرقمٌةمستخدمً كما تشٌر الدراسات فً هذا المجال أن 

ة المحٌطة مع عالقة مباشرة انخفاضاً فً معدالت التفاعل األسري ، والدائرة االجتماعٌ

فً معدل الوقت الذي ٌقضونه باستخدام اإلنترنت. فإذا تم قضاء كل الٌوم، على سبٌل 

المثال، فً استخدام اإلنترنت، فإن النتٌجة الحتمٌة لذلك هو تقلص الدائرة االجتماعٌة 

هذه للفرد واإلصابة بالوحدة والتعاسة، والبقاء دون أصدقاء فاإلفراط فً استخدام 

سوف ٌنعكس على السلوك اإلنسانً وعالقاته االجتماعٌة ، والذي ٌؤثر بشكل  اتالتقنٌ

 كبٌر على األسرة التً ٌنتمً إلٌها الفرد.

بهم  ٌنتهً مغرٌه وتجذب الشباب بشكل خطٌر جدا و البٌئة الرقمٌة فال شك أن 

عزله عن المجتمع ، فالهدر فً الطاقات على أشده  إلىٌؤدى  الذي اإلدمان إلى األمر

وٌبدو الوقت بال قٌمة وال معنى وخصوصاً لدى الشباب الذي ترك ٌواجه الفراغ والبطالة 

، فٌبحث عن تسلٌة وقته فً حجرات أفضلوالعجز واإلحباط وفقدان األمل فً مستقبل 

المخدرات ال  بإدمان أشبه إدمانالتً تتحول مع الوقت إلى و برامج الفضائٌات الدردشة 

ٌمكنه الخالص منه فٌظل بعضهم مرابطاً أمام هذا الجهاز بالساعات المتواصلة التً تزٌد 

 إحصاؤهاهذه الغرف بأنه من الصعب  تتمٌز ساعات فً الٌوم الواحد و على عشر أحٌانا

لغرف ؛ ألن الشباب ٌؤسسون غرفاً جدٌدة خاصة بهم كل فترة وبالتالً تزداد كمٌة هذه ا

ٌوماً بعد ٌوم، وبحسبة بسٌطة فإن الساعات المهدرة ٌومٌاً بٌن الشباب العربً فً هذه 

الغرف فٌما ال طائل من ورائه سوى الفراغ والبطالة
1
  . 

 ة مواجهة االغتراب الثقافي عند الشباب:ستراتيجيسادسا :ا

                     
1
 .83-77:ٓ.، 44ٓٓغِخ أُؼوكخ ،اُؼلك:ذ،ا٣ٌُٞ ثىرح انًؼهىيبد و االغززاة انززثىي: ػ٢ِ اٍؼل ٝٛلخ  
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رؾزَ اٌّب٤ُخ اُزـو٣ت اُضوبك٢ ك٢ اُٞهذ اُواٖٛ ٓوًي  رحميك األيٍ انثمبفي: -10

اُٖلاهح ك٢ رل٤ٌو اُجبؽض٤ٖ اُؼوة، كوثٔب ٣وعغ مُي ا٠ُ إٔ ٝاهغ اُضوبكخ ك٢ ٓغزٔؼبر٘ب 

اُؼوث٤خ ٝ رطٌٔ اُزواس ٝ رو٢ٚ ا٠ُ ٗزبئظ ٍِج٤خ ٓٔب ٣ي٣ل ا٧ٓو رؼو٤لا كبُضوبكخ اُؼوث٤خ 

اُغٔب٤ٛو١ ٝ ك٢ ظَ صٞهح أُؼِٞٓبد ٝ  ك٢ ظَ اُزو٤٘بد أُزطٞهح، ك٢ ٓغبٍ ا٫رٖبٍ

ا٧هٔبه اُٖ٘بػ٤خ ٝ اُزٞاثغ اُلٚبئ٤خ أَُزٔوح ٬ُرٖب٫د أُقزِلخ رِٔي ؽو٣خ ا٩فز٤به 

ك٢ إُٔٚٔٞ ا٩ػ٢ٓ٬ اُن١ رزِوبٙ ٝ ٖٓ صْ ر٘ؼيٍ اُضوبكخ اُؼوث٤خ ٝ رٚؼق أٓبّ اُـيٝ 

كاد ٝ أُٔبهٍبد اُقبهع٢، ٝ رؾلس ػ٤ِٔخ اؽ٬ٍ ُضوبكبد أفوٟ كززؾٍٞ ٓؼٜب اُؼب

اَُِٞى ا٢ٓٞ٤ُ ٝ اُو٤ْ ٝ ٜٗٔ اُؾ٤بح ا٫عزٔبػ٤خ ٓٔب ٣طٌٔ ٣ٞٛخ رِي أُغزٔؼبد ماد 

اُضوبكبد ا٧هٟٞ ٝ ٛنا ٓب ٛٞ ؽبَٕ ػ٘لٗب ٖٓ عواء اُـيٝ اُلٚبئ٢ اُضوبك٢ أُلوٝٗ 

ػ٤ِ٘ب، ٖٓ ٛ٘ب ًبٗذ اٍزؼبكح اُضوبكخ اُؼوث٤خ ٣زٞهق ػ٠ِ ًجؼ ٛنا ا٫فزوام اُضوبك٢ ٝ 

ٖ ٙل اٍزوار٤غ٤خ ٝ آصبهٙ اَُِج٤خ، ٝ ٖٓ ٛ٘ب ظٜو ٓلّٜٞ ا٧ٖٓ اُضوبك٢ اُؼوث٢ اُزؾٖ

ُِؾلبظ ػ٠ِ ٓوٞٓبد اُضوبكخ، ٝ أكاء كٝهٛب اُزبه٣ق٢ ٝ اُؾٚبه١ ك٢ ٤ٍبم أُؼبٕوح 

ػٖ ٛو٣ن أُْبهًخ اُلبػِخ ػ٠ِ أَُزٟٞ اُو٢ٓٞ ٝ اُؼب٢ُٔ ك٢ اُزٖل١ ُِوٚب٣ب اُؼوث٤خ 

قططخ ثٔب رزؾون ثٚ ه٤ٓٞخ أُؼوكخ ك٢ اُزٌبَٓ ث٤ٖ أُٞاهك ٝ اُل٤ُٝخ ك٢ ٕٞهح ر٘ظ٤ٔ٤خ ٓ

اُجْو٣خ ٝ أُٞاهك اُؼوث٤خ، ٝ ٣زٞكو ثٚ أكَٚ اُظوٝف ُز٤ٔ٘خ اُضوبكخ ك٢ ٛنا ا٩ٛبه 

 اُغٔبػ٢ اُٜبكف ٝ مُي ثزؤ٤ٖٓ ٓٞاهك ا٩ٗزبط اُضوبك٢ ٝ أكٝارٚ.

ٓٚٔٞٗب كوبُذ ٝ ر٘بُٝذ اُقطخ اُْبِٓخ ُِضوبكخ اُؼوث٤خ ا٧ٖٓ اُضوبك٢ ٖٓطِؾب ٝ 

"ا٧ٖٓ اُضوبك٢ ٤ٌُ ٓغوك رؼج٤و ُو١ٞ ٍِج٢، ٝ ٌُ٘ٚ ٖٓطِؼ أٝ ٓلّٜٞ ْٓزن ٖٓ ا٧ٓبٕ 

ٝ ٖٓ ٙوٝهح اُؾلبظ ػ٠ِ ٓوٞٓبد اُضوبكخ اُؼوث٤خ ك٢ أثؼبكٛب ٝ ٓغب٫رٜب ٝ ٓظبٛوٛب 

ُززبثغ كٝهٛب اُو٢ٓٞ ٝ ٜٓٚٔٞٗب ا٩َٗب٢ٗ ٝ َٓئ٤ُٝزٜب اُؾٚبه٣خ ك٢ ٤ٍبم أُؼبٕوح ٝ 

اُلبػِخ ػ٠ِ أَُز٤٣ٖٞ اُو٢ٓٞ ٝ اُؼب٢ُٔ، ٝ ثبُوؿْ ٖٓ اٌُ٘جبد اُز٢ ؽِذ ثٜنٙ  ثبُْٔبهًخ

ا٧ٓخ ك٢ اُؼٖو اُؾل٣ش كول ظِذ اُضوبكخ اُؼوث٤خ ؽٖٚ ٝؽلرٜب ٝ ككؼذ ثِـزٜب ُزٖجؼ 

اؽلٟ ُـبد أُؼزوى اُل٢ُٝ ػ٠ِ إٔ ٛغٔخ ٍٝبئَ ا٫رٖبٍ اُؾل٣ضخ، ثبٌَُْ اٌُض٤ق ٝ 

ٕ ٫ ٣ٜلك اُزٔبىط اُضوبك٢ اُن١ روؽت ثٚ اُضوبكخ اُؼوث٤خ ٝ ا٫هزؾبّ اُٚبه١ اُن١ ٣زْ ا٥

ٌُٖ ٣ٜلك ثبؽ٬ٍ صوبكخ أفوٟ ٓؾِٜب ؽز٠ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُوٞاػل اُغٔب٤ٛو٣خ ثلءا ٖٓ 
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اُؼبكاد ٝ أُٔبهٍبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝ اٗزٜبء ثَِْ اُو٤ْ، ٣ٚبف ا٠ُ مُي اُٜغٔخ ا٤ٗٞ٤ُٜٖخ 

خ ٧ٕ مُي ٛٞ ٤ٍِٝزٜب ٩ُـبء أُوبٝٓخ ا٫ٍز٤طب٤ٗخ اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ رل٤ٓو اُضوبكخ اُؼوث٤

اُؼوث٤خ، إ ٛنا ًِٚ اٗٔب ٣لػٞا ا٠ُ اُزؾوى ُٚٔبٕ ٓب ٤َٔٗٚ ثب٧ٖٓ اُضوبك٢ ".
(1)
 

رؼل أ٤ٔٛخ رؼ٤ٔن ٝػ٢ اُْجبة اُؼوث٢ ٝ صوبكزٚ ٝ ٓٔبهٍزٚ رىػيخ انشجبة:  -0

غبث٤برٜب ٝ ٤ن ٝػ٤ٚ ثب٣ٔاُل٣ٔووا٤ٛخ، ٝ رؼ٣ٞلٙ ػ٠ِ اُزؼبَٓ اُؾٚبه١ ٓغ أُؼِٞٓخ، ٝ رؼ

ٍِج٤برٜب اٙبكخ ا٠ُ أ٤ٔٛخ ٝٙغ فطخ اػ٤ٓ٬خ ٖٓ هجَ اُلٍٝ اُؼوث٤خ، ٓغ أ٤ٔٛخ رؾ٤ٖٖ 

ٝ ٍِج٤برٚ  فزواماُْجبة ٤ٍب٤ٍب ٝ اعزٔبػ٤ب ٝ روث٣ٞب ٝ صوبك٤ب، ٝ رؼ٤ٔن ٝػ٤ٚ ثٔٚب٤ٖٓ ا٫

ٝ رط٣ٞو ٍٝبئَ اػ٬ٓٚ ا٤ُ٘ٛٞخ ٝ ٓٚب٤ٓ٘ٚ ٝ اػطبء اُْجبة اُلوٕخ ُِزؼج٤و ػٖ آهائْٜ 

ٌبهْٛ ٝ رطِؼبرْٜ ك٢ ٍٝبئَ ا٩ػ٬ّ ٝ اّواًْٜ ك٢ ٕ٘غ اُوواه ا٩ػ٢ٓ٬ ٝ ٝ أك

ْٓبهًزْٜ ك٢ أٗزبط ثوآغْٜ ٕ٘بػخ ٝ ًزبثخ ٝ ر٘ل٤نا ٝ ٙوٝهح عؼَ اُزواس اُؼوث٢ 

ا٢ٓ٬ٍ٩ أُؼ٤ٖ اُن١ ٣َزقلّ ًوبػلح ػو٣ٚخ رـن١ اُضوبكخ ا٩ػ٤ٓ٬خ اُؼوث٤خ ثبػزجبه إٔ 

ُزؾغ٤ْ ػولح اُ٘ؤ اُن١ ٣َججٚ اُـيٝ اُضوبك٢ ا٧ع٘ج٢ ك٢ ُٚ ٓؼط٤برٚ اُ٘ل٤َخ ٝ اُو٤ٓٞخ 

ٗلًٞ اُْجبة ٝ ٖٓلها صو٣ب ُٔٞاعٜخ رؾل٣برٚ ٝ اكواىارٚ، ٝ ػب٬ٓ َٓبػلا ُز٤ٌَْ 

رغبٌٗ م٢٘ٛ ٝ هٝؽ٢ ث٤ٖ ّجبة ا٧ٓخ.
 
 

 االرصبل انثمبفي ضزورح :ثؼبسب

ػٖ اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُـيٝ اُضوبك٢ ٝ  ُول ػجو اُيػ٤ْ اُٜ٘ل١ اُواؽَ أُبٛبرٔبؿ٘ل١

ا٫رٖبٍ اُؾٚبه١ ػ٘لٓب هبٍ: "٫ أؽت ُج٤ز٢ إٔ رؾغجٚ اُؾٞائٜ اُؼب٤ُٔخ، ٝ ٫ ُ٘ٞاكنٙ 

إٔ رـِن كٕٝ اُٜٞاء اُ٘و٢، ٝ ًْ أؽت إٔ رْٜ ه٣بػ اُضوبكبد ع٤ٔؼٜب ػ٠ِ ث٤ز٢ ٤ِٛوخ ٫ 

أه٠ٙ إٔ أػ٤ِ ك٢ رؼٞهٜب ٍلٝك ا٫ أ٢٘ٗ ٫ أؽت ٜٓ٘ب إٔ ر٘زيع هلٓب١ ٖٓ ث٤ز٢، ٝ ٫ 

 ث٤ٞد ا٥فو٣ٖ ٛل٤ِ٤ب أٝ َٓز٫ٞ أٝ َٓزؼجلا"

ٝ ٬ً ا٧ٓو٣ٖ ا٤َُئ٤ٖ: اُؾٞائٜ اُز٢ رؾغت اُزلبػَ اُؾٚبه١، ٝ اُؼٞإق اُز٢ 

ٓغزٔؼبر٘ب اُؼوث٤خ ػ٠ِ اُضوبك٢  زـو٣ت رؾَٔ ه٣بػ أَُّٞ ، ًبٗب ٖٓ اُزؤص٤و أُجبّو ُِ

اُضوبك٢ كؤؽغٔٞا ػٖ  فزوامٖ ٖٓ ا٫أُؼبٕوح، ُول رؾلع ؿ٬ح أُؾبكظ٤ٖ ٝ اَُِل٤٤

اُزلبػَ ٝ أهبٓٞا اُؾٞائٜ اُؼب٤ُخ ؽٍٞ اُول٣ْ ٫ ٣زغبٝىٝٗٚ ٝ ٫ ٣ؼوٙٞٗٚ ُِٜٞاء ٝ اُ٘ٔبء، 

                     
(1)

 .55- 54ٓؾٔل ٓغل١ ؽغبى١، ٓوعغ ٍبثن، ٓ ٓ   



الغرتاب الثقايفا.......................................... ...... .....خلامسالفصل ا  

265 

 

ػ أَُّٞ ٓب كآذ بو٣ثٝ ػ٠ِ اُغبٗت ا٥فو أٍوف أُُٞؼٕٞ ثزو٤ِل اُـوة ٝ اُلوؽٕٞ 

٤ٖ ػواح ك٢ هبكٓخ ٖٓ اُـوة كؼٖلذ ث٬ٔثَْٜ ًٔب ػٖلذ ثؼوُْٜٞ كؤٕجؾٞا ٓغبٗ

ُؾٌٔخ ه٤ٔخ ٝ هلها ٝ ٌٓبٗخ هك٤ؼخٓغزٔؼبد رو٤ْ ُِؾْٔخ ٝ ا
1
ٝ ا٣ُٜٞخ اُضوبك٤خ ٨ُٓخ ٫  . 

روك٘ ا٫ٗلزبػ ٝ اُزلبػَ ُج٘بء اُضوبكبد ا٧فوٟ ثَ اٜٗب ربه٣ق٤ب رٌٞٗذ ً٘زبط ٢٘ٛٝ ٝ 

ُؼ٘بٕو صوبك٤خ أفوٟ ٝ ٜٛٚٔب ك٢  ه٢ٓٞ ٓ٘جضن ٖٓ ٝاهغ ٓؼ٤ٖ ٝ ٌُٖ أ٣ٚب ثبٍزؼبة

ػ٤ِٔخ رلبػَ ٛج٤ؼ٤خ ُْ ر٘ن ا٧ٕبُخ ٝ ٫ أٙؼلزٜب، ٝ ا٤ُّٞ أ٣ٚب ٝ ؽ٤ش اُزؤ٤ًل ػ٠ِ 

ا٣ُٜٞبد اُضوبك٤خ ٝ اُلػٞح ا٠ُ ٤ٕبٗزٜب ٝ اُؾلبظ ػ٤ِٜب ٝ رؼي٣يٛب، كبٕ ٛنٙ ٤َُذ كػٞح 

ًبٕ أٓو٤ٌ٣ب ٝ َُ٘ب  ا٠ُ اُؼيُخ ٝ ا٫ٌٗٔبُ ٝ ثبُزب٢ُ ك٘ؾٖ َُ٘ب ٙل ًَ ٓب ٛٞ أع٘ج٢ ٝ إ

كػبح ُِزوٞهغ أٝ اُوكح ا٠ُ اُٞهاء كٜ٘بى اٌُض٤و ٖٓ اُ٘زبعبد اُؼ٤ِٔخ ٝ اُزو٤٘خ ٝ اُل٤٘خ 

ا٧ع٘ج٤خ ّوه٤خ أٝ ؿوث٤خ ٣غت ا٩ٍزلبكح ٜٓ٘ب ٝ ٝٙؼٜب ك٢ فلٓخ ه٤ٚخ اُز٤ٔ٘خ ٝ اُزولّ 

ى٤ٖٓ ػ٠ِ ك٢ اُجِلإ أُز٘ب٤ٓخ ٝ ٜٓ٘ب اُٖٞٛ اُؼوث٢، ٝ ٌُٖ اُزؾلع ٝ ا٫ػزواٗ اُؾب

ا٩ٍزواك ا٢ُ٥، ٝ ػ٠ِ ٓغوك اُزِو٢ اُؼْٞائ٢ ك٢ ارغبٙ ٝاؽل. ٝ أٌُِْخ ٢ٛ ٤ًق ٗلوم 

اُضوبك٢ ٝ ٤ًق ٣ٌٔ٘٘ب إٔ ٗلوى ٝ ٗلَٖ ٬ً ٜٓ٘ٔب ػٖ ا٥فو  فزوامث٤ٖ ا٫رٖبٍ ٝ ا٫

ٝ ٗزلبػَ ٓغ ا٫رٖبٍ ٝ ٗضو٣ٚ ثبُزؤص٤و ثٚ ٝ اُزؤص٤و ك٤ٚ، ك٘ؾبٍٝ امٕ إٔ  فزوامك٘زغ٘ت ا٫

 ٝ ا٫رٖبٍ اُضوبك٤٤ٖ ك٤ٔب ٢ِ٣: فزوامثؼ٘ اُلوٝم ث٤ٖ ا٫ ٗٞعي

اُضوبك٢ ٝ ك٢ أُوبثَ اُزِوبئ٤خ ٝ ا٣٩غبث٤خ ك٢  فزوام/ ا٩ًواٙ ٝ ا٩كٚبػ ك٢ ا1٫

اُضوبك٢ ٝ ث٤ٖ  فزواما٫رٖبٍ اُضوبك٢، ٓجلأ اُؾو٣خ امٕ ٛٞ أُجلأ ا٧ٍٝ اُن١ ٣لوم ث٤ٖ ا٫

 و٣ْ "٫ اًواٙ ك٢ اُل٣ٖ" ٗوٍٞ ٫ اًواٙ ك٢ اُضوبكخ.ا٫رٖبٍ اُضوبك٢ ٝ ًٔب ٣٘ٔ اُووإٓ اٌُ

/ فِن ا٩ٍزؼلاك ٬ُٗلٖبٍ ػٖ اُغنٝه اُضوبك٤خ ٝ اُؾٚبه٣خ ا٤ُ٘ٛٞخ ثَ ٝ اُزٌ٘و 2

اُضوبك٢ ٝ ك٢ أُوبثَ فِن هٝػ ا٫ٗزلبء ٝ أُلبِٙخ ك٢  فزوامُٜب ٝ اؽزوبهٛب ك٢ ا٫

ُضوبك٢ ٝ ا٫ٗزلبء ك٢ اُٞهذ ٗلَٚ ا٫رٖبٍ اُضوبك٢، ٓجلأ ػلّ اُزٌ٘و ُِزواس اُؾٚبه١ ٝ ا

ثٔضَ ٣ْل٠ ػلّ اُزٌ٘و ٖٓ عبٗت ٝ ا٫ٗزلبء ٖٓ عبٗت آفو أُجلأ اُضب٢ٗ اُن١ ثٚ ٗلوم ث٤ٖ 

 اُضوبك٢ ٝ ا٫رٖبٍ اُضوبك٢. فزواما٫

                     
 .238ٓؾٔل ٤ٍل ٓؾٔل، أُوعغ اَُبثن، ٓ  1
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اُضوبك٢ ٝ ك٢ أُوبثَ اٙبكخ ٝ اٍزٌٔبٍ اُج٘بء  فزوامخ اُؼوٍٞ ك٢ ا٫ؿ/ ٤ٕب3

أُجلأ اُضبُش اُن١ ٗلوم ثٚ ث٤ٖ أُل٤ٜٖٓٞ أُز٘به٤ٖٚ اُؼو٢ِ ك٢ ا٫رٖبٍ اُضوبك٢ ٛنا ٛٞ 

 اُضوبك٢. فزواما٫رٖبٍ ٝ ا٫

ٝ ُْ رـلَ اُقطخ اُْبِٓخ ُِضوبكخ اُؼوث٤خ اُؼ٬هخ اُغل٤ُخ ث٤ٖ اُـيٝ اُضوبك٢ ٝ 

اُضوبك٢ ٛٞ ا٫ٗـ٬م ٧ٗٚ ؿ٤و ٌٖٓٔ ٖٓ  فزواما٫رٖبٍ اُضوبك٢ كوبُذ " ٤ٌُ اُجل٣َ ٬ُ

ٖ ا٩َٗب٤ٗخ ٝ اكوبه ُِٞعٞك اُنار٢ ٖٓ عٜخ أفوٟ، ٝ ٤ٌُ اُجل٣َ ٛٞ عٜخ ٝ ٧ٗٚ اٗوطبع ػ

،٧ٗٚ ٣٘ز٢ٜ ثلٝهٙ ا٠ُ  ا٩ٍز٬َّ أُطِن ٝ اُنٝثبٕ ك٢ ا٥فو، ٝ رج٢٘ ا٧ٗٔبٛ اُٞاكلح

٢ ثب٩ٙبكخ ا٠ُ فَبهرٚ ا٩َٗب٤ٗخ ٧ٗٚ ٣ِـ٢ ُؼلك كبضواُ٘ز٤غخ مارٜب ٖٓ ٙٔٞه اُٞعٞك اُ

ُـخ ٝاؽلح ٝ أٍِٞة ؽ٤بح ٝاؽل ٝ اؽ٬ٍ كٌو كف٤َ ٓؾَ اُوإٟ اُضوبك٤خ ثٔؾبُٝخ كوٗ 

اُلٌو ا٤ٕ٧َ ٝ ٌٛنا كبُزؾل١ اٌُج٤و أٓبّ اُؼبُْ اُضبُش ٝ ٓ٘ٚ اُج٬ك اُؼوث٤خ ٛٞ اُؾلبظ 

ػ٠ِ اُز٘ٞع اُضوبك٢ ا٩َٗب٢ٗ، ثبثواى ٝ رؤ٤ًل ا٣ُٜٞخ اُؾٚبه٣خ ٨ُٓخ ٝ ٓزبثؼخ اُؼطبء 

أُجلع ٖٓ ف٬ُٜب ".
(1)
 

اُلًزٞه ٖٓطل٠ ٓؾٔٞك ٣وؽت ثب٫رٖبٍ اُضوبك٢ ٝ ٣وٟ أٗٚ  ٝ اٌُبرت ا٢ٓ٬ٍ٩

قطٞهح ٙوٝهح عـواك٤خ ُزٍٞط٘ب ك٢ اُؼبُْ ٝ ٙوٝهح ؽٚبه٣خ ٝ ٌُٖ ٓغ اُٞػ٢ ث

اُضوبك٢ ٝ أٛلاكٚ ٫ثل إٔ ٗٚغ ػ٠ِ ػوُٞ٘ب ٖٓلبح ٗبهلح روّؼ ٝ ر٘و٢ ٝ رغبكٍ  ا٫ؿزواة 

ػ٠ِ صـٞهٗب اُْوٛخ  ٝ اُؼ٤ٕٞ ٝ ر٘بهِ ًِٔب ٣ِو٠ ا٤ُٜب، ٫ثل إٔ رؼ٤ِ ك٢ هثبٛ ٝ ٗٚغ 

اُْوٛخ ػو٤ِخ ٫ ّوٛخ هٔؼ٤خ ٝ ػ٤ٞٗب رؤ٤ِٓخ ٫ ػ٤ٞٗب ث٤َ٤ُٞخ ٝ ؽواٍخ عل٤ُخ ٫ ؽواٍخ 

ػٌَو٣خ، ؽواٍخ ر٘بهِ اُلٌو ثبُلٌو ٝ روبثَ اُ٘ظو ثبُ٘ظو، اُزؼلك٣خ اُلٌو٣خ ٓطِٞثخ كبهلل 

٢ افز٤بهٗب ٝ ٓٞاهل٘ب ٝ ُٞ أهاك ثبُل٤ٗب إٔ رٌٕٞ ٓبئلح ؿ٤٘خ ٓزؼلكح أُآًَ ٝ أُْبهة ٤ُجزِ

ًبٗذ ٛ٘بى كٌوح ٝاؽلح ٍبئلح ُٔب ًبٕ ُؾو٣بر٘ب ٓؼ٠٘.
(2) 

امٕ كبُٔٞهق ا١َُٞ ٛٞ ا٤ُوظخ ٝ اُٞػ٢ ٝ ا٣٩ٔبٕ اُؼ٤ٔن ثبُناد ٝ ا٣٩ٔبٕ 

ثب٣ُٜٞخ اُزبه٣ق٤خ كٖٔ رِي ا٣ُٜٞخ اُزبه٣ق٤خ فوعذ أٗٞاه اُ٘جٞاد ٝ أّوهذ أُؼوكخ 

بىّ ٓلز٤ٖٗٞ أٓبّ اُل٠ٓ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ٝ اُِؼت اُلٚبئ٤خ اُٞاكلح ا٤ُٜ٩خ ػ٠ِ اُؼبُْ...ك٤ٌق ٗزو

                     
(1)

 .330 -327ٓؾٔل ٤ٍل ٓؾٔل، أُوعغ اَُبثن، ٓ ٓ   
(2)

 .18، كاه ا٤ٓ٧ٖ، اُوبٛوح، ٓاإلػالو و انثمبفخ و انهىيخ في انىطٍ انؼزثي٣ٞٛلا ػل٢ُ،   
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ػ٤ِ٘ب ٖٓ اُـوة، إ ُْٜ ػِْٜٞٓ ٝ ٌُٖ ُ٘ب ٗؾٖ أ٣ٚب ػِٞٓ٘ب ٝ ُْٜ رواصْٜ ٝ ُ٘ب رواص٘ب، ٝ 

ٗؾٖ َٗزط٤غ إٔ ٗظ٤ق أًضو ٓٔب أٙبكٞا ٝ ٖٓ ٛنا أُ٘طِن ٖٓ اُ٘ل٣خ َٗزط٤غ إٔ ٗؤفن ٝ 

اُضوبكبد ٗجبرب عل٣لا، ٤ْٗو ك٢ فزبّ ٛنٙ اُ٘وطخ إٔ  ٗؼط٢ ٝ ٖٓ ٛنا أُ٘طِن ٣ضٔو ر٬هؼ

ٓغب٫ هؽجب ٬ُرٖبٍ اُضوبك٢. بٝ ثوإٟ ٝاػ٤خ ٣ٌٖٔ إٔ ٗغؼِٜ اُج٤ئخ اُوه٤ٔخ 
(3)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
(3)

 .326، 1994ٓ، ا٣ٌُٞذ انؼزة و ػصز انًؼهىيبد، سهسهخ ػبنى انًؼزفخٗج٤َ ػ٢ِ،   
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 :انفصم خالصخ

إن حضارة عصر التكنولوجٌا تطرح أخطر التحدٌات التً تستلزم ثورة ثقافٌة 

ٌَّر من جذور بنٌتنا وعالقاتنا االجتماعٌة الموروثة القاهرة، وتغٌر من صورة الفرد  تغ

ومفهوم الحٌاة؛ هذه الحضارة تفترض فً أنصارها، ومن سٌكون لهم حق البقاء وقدرة 

لقطٌع، حٌوٌة ومرونة فً التفكٌر، ورؤٌة واسعة على المجابهة واإلفالت من مجتمع ا

عن العالم، وتفتحاً مستمراً للذهن، وفكراً موضوعٌاً إنتقادٌاً، وجرأة على الماضً وعلى 

الواقع وعلى النفس، وبنٌة اجتماعٌة جدٌدة تصلح غرساً إلنسان متطور فً جمٌع 

ما أشق ذلك على النفس المجاالت، وانفصاالً كامالً عن سلبٌات الموروث االجتماعً، و

ولكنه الضرورة. وحضارة العصر لٌست حضارة تفاخر باألنساب والمعتقدات والتارٌخ 

وأمجاد الماضً، وإنما هً حضارة مجابهة على جمٌع مستوٌات الفكر والعمل، ساحتها 

تحرٌر القوى الدٌنامٌة لتطور اإلنسان وانطالقه وازدهار ملكاته، وأن ٌكون العلم قوة 

 متحدة، أو متجسدة فً كل أنشطة اإلنسان والمجتمع، فكراً وعمالً.فعالة 
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 :تًٓــــــــــــــــــــــــــٍذ

رٕبٌٕٚب فٟ اٌفقٛي اٌغبثمخ  اٌغٛأت إٌظش٠خ ٌّؾىٍخ اٌذساعخ،ٚ رغبػذ ٘زٖ 

اٌغٛأت إٌظش٠خ فٟ رؾذ٠ذ أثؼبد ِؾىٍخ اٌذساعخ وّب رّٙذ ٌٍذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ٚ اٌزٟ رٙذف 

ٌزا ٚ االغزشاة اٌضمبفٟ ػٕذ اٌطٍجخ اٌغبِؼ١١ٓ،  اٌج١ئخ اٌشل١ّخئٌٝ ِؼشفخ هج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ 

ب ٕاٌفقً ٌزغ١ٍو اٌنٛء ػٍٝ اإلعشاءاد إٌّٙغ١خ ٌٍذساعخ ، ؽ١ش أٔ٘زا  ٕبفمذ خقق

فٙب ِٓ ئؽىب١ٌخ اٌجؾش فٟ ئعزخالرُ اإلعبثخ ػٍٝ اٌزغبؤالد اٌفشػ١خ اٌزٟ  ٕبؽبٌٚ

فشٚك رؼزجش اٌّٛعٗ اٌشئ١ظ ٌٍذساعخ ، ٚ ثٕبء ػٍٝ ٘زٖ اٌفشٚك رُ ئخز١بس  ِغّٛػخ

أٚ ٔفٟ فذلٙب فٟ ؽبٌخ  ِذٜ فذق اٌفشٚك اٌؼ١ٕخ  اٌزٟ ع١زُ ِٓ خالي أفشاد٘ب ئخزجبس

، ٚ ثّب أٔٗ ال ٠ّىٓ اٌؾذ٠ش ػٓ اإلعشاءاد إٌّٙغ١خ دْٚ اإلؽبسح ٌٍطش٠مخ  ئصجبد اٌؼىظ

اٌزٟ ٠زجؼٙب اٌجبؽش ٌٍٛفٛي ٌٕزبئظ ػ١ٍّخ ٚ ِٛمٛػ١خ  رّىٕٗ ِٓ ئخزجبس اٌفشٚك اٌزٟ 

١ِٚذاْ اٌذساعخ  ٚ فٟ ٘زا اٌفقً ، ثؼذ اإلؽبسح ٌىً ِٓ اٌفشٚك  ٕبلّ ٕبٚمؼٙب ، فأ

ػ١ٕخ اٌجؾش اٌّغزخشعخ ِٓ ١ِذاْ اٌذساعخ ، ثبٌزطشق ٌٕٛع إٌّٙظ اٌّزجغ فٟ ثؾضٗ ، وّب 

ٌٝ اٌزؾ١ٍالد إٌقً فٟ اٌخزبَ ألداح عّغ اٌج١بٔبد ِزّضٍخ فٟ اعزّبسح اعزج١بْ   ٕبرطشل

 .االؽقبئ١خ اٌّغزخذِخ فٟ اٌذساعخ
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 فشضٍبد انذساصخ أٔال :

فٟ اٌجؾش االعزّبػٟ ، رؼج١ش ػٓ ػاللخ ِزغ١شاد ِؾزٍّخ اٌٛلٛع رؼٕٟ اٌفشٚك 

لبثٍخ ٌالخزجبس ، ٌىٟ ٠زُ ِؼشفخ دسعخ ٚالؼ١زٙب ثؼ١ذا ػٓ األؽىبَ اٌم١ّ١خ ، ٚاٌزجش٠ش 

ٚاٌزم١١ُ اٌزارٟ أٚ اٌّؼ١بسٞ ، أٞ أٔٙب غ١ش ِجشٕ٘خ ، ٌُٚ رقً ئٌٝ ف١بغزٙب إٌٙبئ١خ 

ىّٓ رؾم١ك رٌه ثؼذ ثشٕ٘زٙب ثٛاعطخ آ١ٌبد اٌجؾش وؾم١مخ ألٔٙب ١ٌغذ ؽم١مخ أفال ، ئّٔب ٠

االعزّبػٟ ثؾىً دل١ك ، ٚثزؼج١ش آخش رؼٕٟ اٌفشم١خ ٔمطخ اٌجذء فٟ وً ثؾش لبئُ ػٍٝ 

االعزذالي اٌزغش٠جٟ ، ٚاٌزٟ ِٓ دٚٔٙب ال ٠ّىٓ اٌم١بَ ثأٞ ثؾش ٠ٙذف ئٌٝ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ 

 . اٌض١ِٕخ ،ٚئال رؾىّذ اٌقذفخ اٌّؾنخ ثبٌجؾش االعزّبػٟ

فبٌفشم١خ ػجبسح ػٓ اؽزّبي ٠زنّٓ ثشٕ٘خ أٚ سفل ٚعٛد ػاللخ عجج١خ فٟ        

اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٠مبَ ػٍٝ األعبط إٌظشٞ أٚ اٌّالؽظخ اٌغبثمخ ، أٚ ػٍٝ لٛاػذ ِٕظّخ 

، أٚ ػٍٝ اٌؾذط اٌزٞ ٠غٍُ اٌؼمً ثقؾزٗ ، ٚال ٠زّىٓ اٌجبؽش ِٓ اٌجشٕ٘خ ػ١ٍٗ ثقٛسح 

ِجبؽشح ٌؾذح ػ١ِّٛزٗ .
1

   

وّب ٠ؼشف اٌفشك ثأٔٗ "ػجبسح ػٓ لن١خ اؽزّب١ٌخ رمشس ِذٜ اٌؼاللخ ث١ٓ     

ِزغ١ش٠ٓ أٚ أوضش، ٚال ٠خشط ػٓ وٛٔٗ ٔٛع ِٓ اٌؾذط أٚ اٌزخ١ّٓ اٌمبئُ ػٍٝ اٌزفغ١ش 

اٌّإلذ أٚ االؽزّبٌٟ ٌٍظٛا٘ش أٚ اٌٛلبئغ اٌّجؾٛصخ، ٚالثذ أْ رزّزغ رٍه اٌفشٚك ثخبف١خ 

اٌمبث١ٍخ ٌالخزجبس
[2 ]

. 

ٚثؼذ اإلهالع ػٍٝ اٌزشاس إٌظشٞ ٚ اٌذساعبد اٌغبثمخ ، ٚ ثٕبءا ػٍٝ اإلؽىب١ٌخ 

اٌّقبغخ ، ؽبٌٚذ اٌجبؽضخ ٚمغ فشم١بد ٟ٘ ثّضبثخ ؽٍٛي ِإلزخ ، ٚ اٌزٟ ع١زُ اخزجبس٘ب 

 فٟ اٌغبٔت ا١ٌّذأٟ ِٓ اٌذساعخ ، ٚ رّذ ف١بغخ اٌفشم١بد وّب ٠ٍٟ:   

 

                                                           
1
، ؿ 1997، ػّربْ :داس اٌؾرشٚق ٌٍٕؾرش ٚاٌزٛص٠رغ ،  يُــــــــــــــــبْح انجثـف فـً  هـى االخ ًـب  ِؼٓ خ١ًٍ ػّرش :   

62. 
2

 . 129، ؿ:2004داس اٌٙذٜ،  :، ػ١ٓ ١ٍٍِخ )اٌغضائش( يُٓدٍخ انعهٕو االخ ًب ٍخ :ٚ ؽغبْ ع١الٟٔ ثٍمبعُ:  عاله١ٕخ 
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خ اٌشل١ّخ ٚػاللزٙب ثبالغزشاة اٌضمبفٟ ػٕذ أطاللب ِٓ ػٕٛاْ اٌذساعخ " اٌج١ئ     

ِب اٌطٍجخ اٌغبِؼ١١ٓ"،   ٚ ثٕبء ػٍٝ ئؽىب١ٌزٙب اٌزٟ ف١غ  رغبؤٌٙب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ " 

 ؟  هج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ  ٚ االغزشاة اٌضمبفٟ ػٕذ اٌطٍجخ اٌغبِؼ١١ٓ

اٌذساعخ ػٍٝ إٌؾٛ رّذ ف١بغخ فشٚك لذ اٌشئ١غٟ فأٗ ٚ العبثخ ػٍٝ اٌزغبؤي 

 اٌزبٌٟ:

اعزغبثبد ِفشداد اٌذساعخ ؽٛي ِم١بط االغزشاة اٌضمبفٟ أوجش ِٓ  (1

 . اٌّزٛعو

رٛعذ فشٚق راد دالٌخ اؽقبئ١خ فٟ اعزغبثبد ِفشداد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ  (2

 . ِم١بط اٌج١ئخ اٌشل١ّخ رؼضٜ ٌّزغ١ش اٌغٕظ

رٛعذ فشٚق راد دالٌخ اؽقبئ١خ فٟ اعزغبثبد ِفشداد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ  (3

 .ِم١بط اٌج١ئخ اٌشل١ّخ رؼضٜ ٌّزغ١ش اٌزخقـ اٌغبِؼٟ 

ال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ اؽقبئ١خ فٟ اعزغبثبد ِفشداد اٌؼ١ٕخ  (4

 . ؽٛي ِم١بط االغزشاة اٌضمبفٟ رؼضٜ ٌّزغ١ش اٌغٕظ

فشداد اٌؼ١ٕخ ال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ اؽقبئ١خ فٟ اعزغبثبد ِ (5

 . غبِؼٟزخقـ اٌؽٛي ِم١بط االغزشاة اٌضمبفٟ رؼضٜ ٌّزغ١ش اٌ

ٚ  ثؼذٞ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ث١ٓ اعزخذاَ ِٛعجخ رٛعذ ػاللخ هشد٠خ  (6

 اٌالِؼ١بس٠خ ػٕذ اٌطٍجخ اٌغبِؼ١١ٓ.

ٚ ثؼذٞ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ث١ٓ اعزخذاَ ِٛعجخ رٛعذ ػاللخ هشد٠خ  (7

 اٌغبِؼ١١ٓ.اٌؼضٌخ االعزّبػ١خ ػٕذ اٌطٍجخ 

ٚ ثؼذٞ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ث١ٓ اعزخذاَ ِٛعجخ رٛعذ ػاللخ هشد٠خ  (8

 ٓ .وض٠خ اٌزاد ػٕذ اٌطٍجخ اٌغبِؼ١١ِٕش

ٚ ثؼذٞ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ث١ٓ اعزخذاَ  ِٛعجخ رٛعذ ػاللخ هشد٠خ (9

 ػٕذ اٌطٍجخ اٌغبِؼ١١ٓ. زّشداٌ
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 يدبالد انذساصخ: ثبٍَب:

٠ؼزجش رؾذ٠ذ اٌّغبالد فٟ اٌجؾٛس االعزّبػ١خ راد اٌطبثغ ا١ٌّذأٟ أِش مشٚسٞ 

، ٚ رٌه ألْ اٌظٛا٘ش االعزّبػ١خ اٌّذسٚعخ فٟ ِضً ٘زٖ فٟ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌذساعبد 

فٟ اهبس رغ١ش اٌّغبالد، اٌّىبٟٔ ٚ اٌجؾشٞ ٚ اٌضِٕٟ ، ٚ ثبٌزبٌٟ رزغ١ش اٌؼٍَٛ لبثٍخ ٌٍزغ١ش 

اٌظٛا٘ش ثزغ١ش اٌّغبالد اٌضالصخ، ٚ ٘زٖ اٌّغبالد رؾذد أطاللب ِٓ  ٔزبئظ ٘زٖ اٌجؾٛس ٌٙزٖ

 ػٕٛاْ اٌذساعخ أٚ اٌجؾش اٌّطشٚػ ٚ اٌٙذف ِٕٗ .

 :اٌزبٌٟ  رزّضً  ِغبالد ٘زٖ اٌذساعخ فٟٚػ١ٍٗ 

أعش٠ذ اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ٌٙزا اٌجؾش فٟ عبِؼخ ِؾّذ خ١نش  :انًدبل انًكبًَ:01

 ثغىشح 

وٍُ( ػٓ ٚعو ِذ٠ٕخ  02ثؼذ ؽٛاٌٟ و١ٍِٛزش٠ٓ ) رمغ عبِؼخ ِؾّذ خ١نش ػٍٝ

ثغىشح ػٍٝ اٌطش٠ك اٌّإدٞ ئٌٝ ِذ٠ٕخ ع١ذٞ ػمجخ، ٚلذ أٔؾئذ عبِؼخ ِؾّذ خ١نش 

 ثبٌّؼب٘ذ اٌٛه١ٕخ ا٢ر١خ:

(.*ِؼٙذ إٌٙذعخ 1984-08-18اٌّإسؿ فٟ:  84-254*ِؼٙذ اٌشٞ )اٌّشعَٛ سلُ: 

(. *ِؼٙذ 1984-08-05فٟ :اٌّإسؿ  84-253اٌّؼّبس٠خ ) اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ: 

-08-18اٌّإسؿ فٟ:  86-169)اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ:  1986اٌىٙشثبء اٌزم١ٕخ فٟ ػبَ 

يشكز خبيعً(. صُ رؾٌٛذ ٘زٖ اٌّؼب٘ذ ئٌٝ 1986
1

 92-295ثّمزنٝ اٌّشعَٛ سلُ:  

-07-07اٌّإسؿ فٟ:  98-219. ٚ ثقذٚس اٌّشعَٛ سلُ: 1992-07-07اٌّإسؿ فٟ: 

ٚ عجؼخ ألغبَ. وّب رُ ئمبفخ  خبيعخ تضى ثالث كهٍبد اٌغبِؼٟ ئٌٝرؾٛي اٌّشوض  1998

 2009-02-17اٌّإسؿ فٟ:  09/90و١ٍخ ساثؼخ ثؼذ رٌه. ٚ ثّمزنٝ اٌّشعَٛ سلُ: 

 ( لضًب31)ٔ يعٓذ نه شثٍخ انجذٍَخ ٔ انشٌبضٍخ ( كهٍبد 60)أفجؾذ اٌغبِؼخ ِؾىٍخ ِٓ 

 . رنُ ِخزٍف ا١ٌّبد٠ٓ ٚ اٌزخققبد

 

                                                           

 
1
 
http://www.univ-biskra.dz
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 ً:: انًدبل انزي2ُ

ٚ ٠مقذ ثٗ اٌفزشح اٌزٟ ٠غزغشلٙب اٌجؾش ،ثذأ ِٓ اخز١بس اٌّؾىٍخ ٚ ئػذاد خطخ     

اٌجؾش، ِشٚسا ثزؾذ٠ذ اإلعشاءاد ٚ اٌخطٛاد إٌّٙغ١خ ٚ ئػذاد أدٚاد اٌجؾش ٚ اخز١بس 

اٌّغبالد)اٌّىبٟٔ ٚ اٌجؾشٞ(، ٚفٛال ئٌٝ عّغ اٌج١بٔبد ا١ٌّذا١ٔخ ٚ رؾ١ٍٍٙب ٚ وزبثخ 

شاٌزمش٠ش إٌٙبئٟ ٌٍجؾ
1

 . 

 ٚ ػ١ٍٗ ٠ّىٓ رمغ١ُ فزشح دساعزٕب ئٌٝ ػذح ِشاؽً:    

ٚ رُ ف١ٙب اخز١بس اٌّؾىٍخ ٚ ٚمغ خطخ اٌجؾش ٚ عّغ اٌّشاعغ  انًشحهخ األٔنى:ـ 

)ٚرٌه ثؼذ ِٛافمخ  2012اٌالصِخ ٌٍؾشٚع فٟ اٌذساعخ إٌظش٠خ، ٚ رُ رٌه ِٓ ؽٙش ٔٛفّجش

 . 2013اٌّغٍظ اٌؼٍّٟ ػٍٝ ِؾشٚع اٌذساعخ(ئٌٝ غب٠خ ؽٙش ٔٛفّجش

اٌذساعبد ٚ رُ خالٌٙب رؾذ٠ذ ِؾىٍخ اٌذساعخ ثذلخ ٚ ِشاعؼخ  انًشحهخ انثبٍَخ:

اٌغبثمخ ٚ اعزىّبي اٌغٛأت إٌظش٠خ ٌّؾىٍخ اٌجؾش ٚ رُ رٌه ِٓ ؽٙش ف١فشٞ ئٌٝ غب٠خ 

 .2014ؽٙش أفش٠ً

: ئػذاد خطخ اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ٚ ٚمغ اإلعشاءاد إٌّٙغ١خ، ٚ انًشحهخ انثبنثخ

( فٟ فٛسرّٙب األ١ٌٚخ ٚ ػشمّٙب ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ 2( ٚ )1رق١ُّ اٌّم١بع١ٓ )

(، صـُ ئعـشاء اٌزؼذ٠ـالد اٌالصِخ ٚ ف١بغزّٙب فٟ فٛسرّٙب ِؾى١ّٓ 10اٌّؾى١ّٓ)

 .   2014إٌٙبئ١خ، ٚ رُ رٌه اٌٝ غب٠خ ٔٛفّجش 

( ٚ 2( ٚ )1: خالي ٘زٖ اٌّشؽٍخ لبِذ اٌجبؽضخ ثزطج١ك اٌّم١بع١ٓ )انًشحهخ انشاثعخ

 2014شعّغ اٌج١بٔبد ِٓ اٌّجؾٛص١ٓ ٚ ِشاعؼزٙب ٚ رُ رٌه خالي اٌفزشح اٌّّزذح ث١ٓ ٔٛفّج

 .2015ٚ ِبسط 

                                                           
1

)ّٔربرط ٌذساعربد ٚ ثؾرٛس ١ِذا١ٔرخ(، اٌمرب٘شح: ِىزجرخ يثبضشاد تصًٍى انجثٕث االخ ًب ٍخ ٔ تُفٍـزْب: عؼ١ذ ٔبفف: 

.41، ؿ1997ص٘شاء اٌؾشق، 
.
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ٚ رُ خالٌٙب رفش٠غ ث١بٔبد اٌذساعخ فٟ عذاٚي)فٟ اٌؾبعت ا٢ٌٟ  انًشحهخ انخبيضخ:

spss ٚ ؽغبة ِؼبًِ اٌضجبد ٌالعزج١ب١ٔٓ، وزٌه رُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚ ،)

رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد، صُ دساعخ اٌؼاللخ ثٛاعطخ ِؼبًِ اسرجبه "ث١شعْٛ" ، ٚرٌه فٟ مٛء 

غب٠خ   ٍذساعـخ ٚ فشم١برٙب. ٚ رُ رٌه ِٓ ؽٙش أفش٠ً ئ١ٌٝغٟ ٌاٌزغبؤي اٌشئ

 . 2015د٠غّجش

ٚ رُ ف١ٙب اعزخالؿ إٌزبئظ ٚ اٌزٛف١بد خالي ؽٙش  انًشحهخ انضبدصخ:

 ، صُ وزبثخ رمش٠ش اٌجؾش فٟ ؽىٍٗ إٌٙبئٟ.2016ف١فشٞ

ػذد اٌطٍجخ اٌّغغ١ٍٓ فٟ اٌزذسط ثغبِؼخ ِؾّذ خ١نش  ثٍغ : انًدبل انجششي :3

هبٌت ف١ّب ثؼذ اٌزذسط ٚ ثبٌزبٌٟ ٠جٍغ اٌؼذد  1.950هبٌت،ٚ 29.257(2014/2015ٌغٕخ )

 هبٌت . 31.207اإلعّبٌٟ ٌطٍجخ عبِؼخ ِؾّذ خ١نش ثغىشح 

٘زا ثبٌٕغجخ إلعّبٌٟ هٍجخ عبِؼخ ِؾّذ خ١نش ،أِب ثبٌٕغجخ ٌٙزٖ اٌذساعخ فبْ 

جؾشٞ ٌٙب ٠ٕؾقش فٟ ِغزخذِٟ ثؼذٞ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ) فنبئ١بد ٚ ؽجىبد اٌّغبي اٌ

اٌزٛافً االعزّبػٟ( ِٓ هٍجخ عبِؼخ ِؾّذ خ١نش .ٚثّب أْ ٘زا اٌؼذد غ١ش ِؾذد ٚال 

 ٠ؼٍُ لذسٖ ،ئٌزغأٔب ئٌٝ أعٍٛة اٌّؼب٠ٕخ ثأخز ػ١ٕخ فٟ ؽذٚد اٌغٙذ ٚ اٌٛلذ ٚ اإلِىب١ٔبد .

 :انعٍُخ ٔ كٍفٍخ اخ ٍبسْب:ثبنثب 

ٔظشا ٌقؼٛثخ دساعخ ِغزّغ األفً ثأوٍّٗ ٠ٍغأ اٌجبؽش ئٌٝ أخز ػ١ٕخ ِؾذٚدح ،ٚ 

ِّضٍخ ٌطج١ؼخ ٚؽذاد ِغزّغ اٌذساعخ ٚ ٘ٛ غ١ش ِخ١ش فٟ ئٔزمبء ػ١ٕخ ثؾضٗ ٚ ئّٔب اٌؼبًِ 

اٌفؼبي فٟ رٌه ٘ٛ هج١ؼخ ِغزّغ األفً ٚ ١ٌظ سغجزٗ فٟ اخز١بس ػ١ٕخ ِؼ١ٕخ أٚ عٌٙٛخ 

فٛعٛد لبئّخ أعّبء ع١ّغ أفشاد اٌّغزّغ األفً أٚ ٚعٛد خش٠طخ  رطج١ك ٔٛع ِٓ اٌؼ١ٕبد،

ِٕطمخ اٌجؾش ٠غًٙ اعزخذاَ ٔٛع ِٓ اٌؼ١ٕبد االؽزّب١ٌخ ٚ غ١بة لبئّخ األعّبء أٚ خش٠طخ 

إٌّطمخ ،٠ؼغش األِش ،ف١ز٘ت ئٌٝ اعزخذاَ اٌؼ١ٕبد اٌغ١ش االؽزّب١ٌخ
1
 . 

                                                           
1

 .34، ؿ1992، عٛس٠ب : ِٕؾٛساد عبِؼخ دِؾك، انجثف االخ ًب ً انًٍذاًَػذٔبْ اؽّذ ع١ٍُ :
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أْ ٔغزؼٍُ ٌذٜ وً  ئْ اٌىّبي فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٘ٛ»٠مٛي ِٛس٠ظ أٔغشط      

ػٕبفش ِغزّغ اٌجؾش اٌزٞ ٔٙزُ ثذساعزٗ . ئال أٔٗ ٚوٍّب رغبٚص اٌؼذد اإلعّبٌٟ ثؼل 

اٌّئبد ِٓ اٌؼٕبفش وٍّب أفجؼ رٌه فؼجب]...[ الثذ أْ ٔمَٛ ئرْ ثغؾت ػ١ٕخ ِٓ األفشاد. 

»
1

 . 

ئرْ ػٕذِب ٠قؼت ، أٚ ٠ىْٛ ٕ٘بن ِؾمخ ، فٟ ئرقبي اٌجبؽش ثىً أفشاد ِغزّغ 

ىٟ ٠طشػ ػ١ٍُٙ األعئٍخ ٚ ٠ؾقً ُِٕٙ ػٍٝ األعٛثخ ، فأٗ ال ِفش ِٓ اٌٍغٛء ئٌٝ ثؾضٗ ٌ

أعٍٛة أخز اٌؼ١ٕخ اٌزٟ رّضً اٌّغزّغ األفٍٟ ، ٚثّب أْ ِغزّغ اٌجؾش غ١ش ِؾذد )غ١ش 

ئٌٝ عؾت ػ١ٕخ ثبػزجبس أٔٙب " اٌّغّٛػخ اٌغضئ١خ اٌزٟ  فٟ دساعزٕب ٘زٖ  ػّذٔب ِؼٍَٛ( فمذ

اعزٗ ػ١ٍٙب ، ٚ ٕ٘بن ػذح أٔٛاع ِٓ اٌؼ١ٕبد ٚ هج١ؼخ وً ِٓ  ٠مَٛ اٌجبؽش ثزطج١ك دس

خ ٌؼ١ٕ اخز١بسٔبفٟ  ٕباٌّٛمٛع ٚ ِغزّغ اٌذساعخ ّ٘ب اٌٍزاْ ٠ؾذداْ ٔٛع اٌؼ١ٕخ، ٌزٌه فأ

 .هج١ؼخ وً ِٓ اٌّٛمٛع ٚ ِغزّغ اٌذساعخ  ١ٕب ساػ دساعزٕب ٘زٖ 

١ٓ ثبٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ؽ١ش رٛمؾذ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌمبه اٌؼ١ٕخ ِغزؼ١ٕ ٔبٚ ٌمذ ؽذد 

جؼذ أْ لّٕب ثبٌذساعخ االعزطالػ١خ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ هٍجخ اٌغبِؼخ اٌزم١ٕب ثُٙ ف  ِٓ خالٌٙب 

ػٓ هش٠ك اٌّؼب٠ٕخ اٌؼؾٛائ١خ  فٟ ِؾطخ ؽبفالد ٔمً اٌطٍجخ ثبٌغبِؼخ 


ٚ اٌّزغٙخ ئٌٝ 

،أٚسالي ،أِٚبػ ،داخً اٌّذ٠ٕخ ( ٚ ِخزٍف إٌمبه )اٌؾبعت ،ؽزّخ ،هٌٛمخ ، ع١ذٞ ػمجخ 

اٌّىزجبد اٌخبفخ ثىً و١ٍخ ٚعذٔب أْ ػذد وج١ش ِٓ اٌطٍجخ ١ٌغٛا ِٓ ِغزخذِٟ ثؼذٞ اٌج١ئخ 

اٌشل١ّخ )فنبئ١بد ٚ ؽجىبد اٌزٛافً االعزّبػٟ( ؽ١ش ٌُ ٠زؼذٚا ِشؽٍخ االعزؼّبي وّب 

 رُ ؽشؽٗ ثبٌزفق١ً فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٌٍذساعخ.

ىشح اٌٝ اٌؼ١ٕبد اٌغ١ش االؽزّب١ٌخ ِطجم١ٓ ثزٌه هش٠مخ ػ١ٕخ ٚػ١ٍٗ فمذ اٌزغأٔب اٌ

 . ١خاٌضٍغ

 

                                                           
1

، رذس٠جبد ػ١ٍّخ ، رشعّخ : ثٛص٠ذ فؾشاٚٞ ٚ آخشْٚ ،  يُٓدٍخ انجثف انعهًً فً انعهٕو االَضبٍَخِٛس٠ظ أٔغشط :

 . 301، ؿ 2004اإلؽشاف ٚ اٌّشاعؼخ : ِقطفٝ ِــبمٟ ،اٌغضائش : داس اٌمقجخ ٌٍٕؾش ، 


خزٍف رؼّذد اٌجبؽضخ اٌزٛعٗ اٌٝ ِؾطخ ؽبفالد ٔمً اٌطٍجخ ٚ رٌه ِٓ اعً ؽقش ػذد اوجش ِٓ اٌطٍجخ ِٓ ِ

 اٌزخققبد ٚ اٌى١ٍبد ٚ اٌغٕٛاد روٛسا ٚ أبصب.
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  ٍُخ انكشح انثهدٍخ 

ٌمذ اؽزمذ رغ١ّزٙب ِٓ رؾج١ٙٙب ٌىشح اٌضٍظ اٌّزذؽشعخ ، فٟٙ رجذأ فغ١شح صُ ِب  

رٍجش أْ رىجش وٍّب اصدادد رذؽشعب ، ٚ ٠زُ رطج١ك ٘زٖ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ؽىً ِشاؽً فٟ 

ٍِٛبد ِٓ ِجؾٛص١ٓ ل١ٍٍٟ اٌؼذد ٠ّضٍْٛ ِٛمٛع اٌجؾش أٚ ٌُٙ اٌّشؽٍخ األٌٚٝ عّغ ِؼ

ػاللخ ثٗ ، ٠زُ اعزؼّبٌُٙ أٚال ِٓ هشف اٌجبؽش وأدالء أٚ ِقبدس ٌٍّؼٍِٛبد أٚ ِخجش٠ٓ 

،١ٌغأٌُٙ فٟ ٔفظ اٌٛلذ ػٍٝ أعّبء أؽخبؿ أخش٠ٓ ٌُٙ ػاللخ ثزٌه اٌّٛمٛع ، ١ٌغأٌُٙ 

غذ٠ش ثبٌزوش أْ األدالء أٚ اٌّخجش٠ٓ ُ٘ ُ٘ أ٠نب ٚ ٠غزّش فٟ اٌؼ١ٍّخ ثٕفظ إٌّٛاي ٚ اٌ

اٌّجؾٛص١ٓ اٌز٠ٓ ٠ّضٍْٛ اٌؼ١ٕخ اٌزٟ رزضا٠ذ ػجش ِجؾٛص١ٙب ، ار ال رٛعذ لبئّخ ِغجمخ ثأعّبء 

اٌّجؾٛص١ٓ ، وّب أُٔٙ ال ٠غؾجْٛ ػؾٛائ١ب ، أِب ػذد٘ب ف١جمٝ ِؾً رمذ٠ش ِٓ لجً اٌجبؽش
1
. 

 وبٌزبٌٟ :ٚ لذ رُ رطج١ك ػ١ٕخ اٌىشح اٌضٍغ١خ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ 

اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ػٍٝ هٍجخ عبِؼخ ِؾّذ خ١نش ثغىشح  ثاعشاءثؼذ أْ لّٕب 

ّغزؼ١ٍّٓ أوضش ٠ّىٓ رق١ٕفُٙ ثأُٔٙ ِٓ اٌخ هٍجخ اٌغبِؼِؼظُ أْ ثطش٠مخ ػؾٛائ١خ ٚعذٔب 

ُِٕٙ ِغزخذ١ِٓ ٌجؼذٞ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ٚ ػ١ٍٗ ئٌزغأٔب اٌٝ اٌؼ١ٕبد غ١ش االؽزّب١ٌخ ٚ هش٠مخ 

 . ١خىشح اٌضٍغاٌ

ِّٓ اٌزم١ٕب ثُٙ فٟ عّغ ِؼٍِٛبد ِٓ ِجؾٛص١ٓ ل١ٍٍٟ اٌؼذد  :انًشحهخ األٔنى 

اٌذساعخ االعزطالػ١خ ثؾ١ش ثم١ٕب ػٍٝ ارقبي ثُٙ ػٓ هش٠ك اٌفب٠غجٛن ٚ اٌٛارظ اة ِّٓ 

 ٚعذٔب ِٓ خالي هشػ أعئٍخ ػ١ٍُٙ أُٔٙ ِٓ اٌّغزخذ١ِٓ ٌجؼذٞ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ .

عّبء أؽخبؿ أخش٠ٓ ٌُٙ ػاللخ أرُ رٛع١ٕٙب ِٓ هشفُٙ اٌٝ  :انًشحهخ انثبٍَخ 

 .اٌّٛمٛع ثزٌه

 . غزّش اٌؼ١ٍّخ ثٕفظ إٌّٛايٌز

 

                                                           
1
، لغٕط١ٕخ : ِٕؾٛساد ِخجش ػٍُ االعزّبع  االرقبي  2ػٍٟ غشثٟ : اثغذ٠بد إٌّٙغ١خ فٟ وزبثخ اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ ،ه 

 . 138، ؿ  2009ٌٍجؾش ٚ اٌزشعّخ ، 
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 : انًُٓح انًع ًذ فً انذساصخ ساثعب

٠ؼزجش ارجبع ِٕٙظ ِٓ ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ مشٚسٞ ألٔٗ ٠ّضً اٌّغبس ٚاٌطش٠ك 

 ِٛمٛع ِؼ١ٓ.اٌزٞ ٠غٍىٗ اٌجبؽش لقذ اٌٛفٛي اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ فٟ دساعخ 

ؾش اٌؼٍّٟ: )ط ِٕب٘ظ ( ٚ٘ٛ" ٚؽذح ٠ؼشف ِٕٙظ اٌجؾش فٟ ِؼغُ ِقطٍؾبد اٌج

ِزىبٍِخ راد و١بْ ِغزمً ، رزأٌف ِٓ أعب١ٌت ، ٚٚعبئً ِؼ٠ٕٛخ ِٚبد٠خ " . 
1

 

٠مقذ ثٗ أ٠نب اٌغٍٛن اٌٛامؼ أٚ هش٠ك اٌٛمٛػ اٌّغزجبْ اٌّغزم١ُ ، ٚ٘زا 

ُ ٌىْٛ إٌّٙظ ػ١ٍّخ فىش٠خ ِٕظّخ ، أٚ اٌّفَٙٛ ِطٍت عٛ٘شٞ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ إٌّظ

هش٠ك ٚأعٍٛة أٚ عجً ِٕظّخ دل١مخ ٚ٘بدفخ ، ٠غٍىٙب اٌجبؽش اٌّز١ّض ثبٌّٛ٘جخ ٍِٚىبد 

اإلثذاع ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزقٛس فٟ ئهبس اٌزخقـ ، ِغزٙذفب ئ٠غبد ؽٍٛي ٌّؾىٍخ أٚ 

ٚئرجبع  ظب٘شح ثؾض١خ ِؾذدح ، ٠ٍٚزضَ اٌجبؽش ثّغّٛػخ لٛاػذ ٚمٛاثو إلرخبر لشاساد

ئعشاءاد ِم١ذح ِٚؾذدح ٌّغ١شرٗ اٌجؾض١خ فٟ ئهبس إٌّٙظ ، ٚاإلعزؼبٔخ ثأدٚاد ثؾض١خ أوضش 

ِالءِخ .
2

 

فّٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٟ٘ ِغّٛػخ لٛاػذ ٠زُ ٚمؼٙب ِٓ أعً اٌٛفٛي ئٌٝ ؽمبئك 

ِٕٙظ اٌذساعخ ػ١ٍّخ ال رخنغ  ػ١ٍّخ فؾ١ؾخ رخـ ِٛمٛع اٌذساعخ ، ٚثبٌزبٌٟ ئخز١بس

إلسادح اٌجبؽش ثمذس ِب رزؼٍك ثطج١ؼخ ِٛمٛع اٌجؾش ٚاٌٙذف اٌّزٛخٝ ِٕٗ .
3

 

٠ٚخطئ اٌجؼل ؽ١ٓ ٠خزبسْٚ ِٕٙظ اٌجؾش لجً اٌّؾىٍخ ، ٚ٘زٖ وبسصخ فبٌّؾىٍخ 

ٟ٘ اٌزٟ رؾذد إٌّٙظ ، ٚإٌّٙظ الثذ أْ ٠ىْٛ ئعشائ١ب ، ثّؼٕٝ أْ ٠ؾٛي اٌىالَ اٌؼبَ اٌزٞ 

فٟ وزت إٌّب٘ظ ئٌٝ خطٛاد ئعشائ١خ ِفقٍخ ػٓ ِٛمٛع اٌذساعخ ، ٚرمٛد ئٌٝ ؽً  ٔمشأٖ

                                                           
1

 .172ؿ  -1998،اٌش٠بك: ِىزجخ اٌؼج١ىبْ ٌٍٕؾش ،  يعدى يصطهثبد انجثف انعهًًػجذ هللا ثٓ ِؾّذ أثٛ دا٘ؼ : 
2
 .163ؿ  -2002-،اإلعىٕذس٠خ: داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ  تمٍُبد ٔيُبْح انجثف انعهًًِؾّذ ع١ٍّبْ اٌّؾٛخٟ :  
3
 ––، ػّبْ: داس ٚائً ٌٍٕؾش  انمٕا ذ ٔانًشاحم ٔان طجٍمبد –يُٓدٍخ انجثف انعهًً ِؾّذ ػج١ذاد ٚأخشْٚ :  

 .46ؿ -1999
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ِؾىٍزٗ ، أٚ اإلعبثخ ػٍٝ أعئٍزٗ ، أٚ اٌزؾمك ِٓ فؾخ فشٚمٗ ، فبألِٛس اٌضالصخ ) 

اٌفشٚك( ؽٟء ٚاؽذ فٟ اٌٛالغ ، أٚ ٟ٘ أٚعٗ صالصخ ٌؾٟء ٚاؽذ . –األعئٍخ  –اٌّؾىٍخ 
1

 

فٟ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ رخزٍف ثبخزالف هج١ؼخ ٚٔظشا ٌىْٛ إٌّب٘ظ اٌؼ١ٍّخ   

اٌظٛا٘ش اٌّذسٚعخ ٚهشق رٕبٌٚٙب ، ٚوزا اٌٙذف ِٓ اٌذساعخ ٌزٌه وبْ إٌّٙظ اٌٛففٟ 

اٌزٞ ٠ؼشف ثأٔٗ " أعٍٛة ِٓ أعب١ٌت اٌزؾ١ًٍ اٌّشرىض ػٍٝ ِؼٍِٛبد وبف١خ ٚدل١مخ ػٓ 

ِٓ أعً  ظب٘شح أٚ ِٛمٛع ِؾذد ِٓ خالي فزشح أٚ فزشاد ص١ِٕخ ِؼٍِٛخ ، ٚرٌه

اٌؾقٛي ػٍٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ رُ رفغ١ش٘ب ثطش٠مخ ِٛمٛػ١خ ٚثّب ٠ٕغغُ ِغ اٌّؼط١بد 

اٌفؼ١ٍخ ٌٍظب٘شح "
2
٘ٛ األٔغت ٌٙزٖ اٌذساعخ ٠ٚؼزجش األوضش ِالءِخ ٌّٛمٛع دساعزٕب وٛٔٗ  

أوضش ِٕب٘ظ اٌجؾش ِالءِخ ٌٍٛالغ االعزّبػٟ وغج١ً ٌفُٙ ظٛا٘شٖ ٚاعزخالؿ عّبرٗ 

 ٠ٚأرٟ ػٍٝ ِشؽٍز١ٓ :

 اإلص كشبف ٔانصٍبغخ  انًشحهخ األٔنى :

اٌزٟ رأرٟ ػٍٝ صالس خطٛاد ٟ٘ رشاس اٌؼٍَٛ اإلعزّبػ١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثّٛمٛع 

اٌجؾش ٚاإلعزٕبد ئٌٝ رٚٞ اٌخجشح اٌؼ١ٍّخ ثّٛمٛع اٌذساعخ ، صُ رؾ١ًٍ ثؼل اٌؾبالد 

اٌزٟ رض٠ذ ِٓ ئثقبسٔب ثبٌّؾىٍخ ٚرٍمٟ اٌنٛء ػ١ٍٙب .
3

 

ل١بِٕب ثزغ١ّغ اٌّقبدس إٌظش٠خ راد اٌقٍخ ثّٛمٛع اٌذساعخ ، ٚرُ رٌه ِٓ خالي 

 ٚرؾذ٠ذ دسعخ أ١ّ٘زٙب ٌٍجؾش.

اٌم١بَ ثاعشاء ئرقبالد ؽٛاساد ِغ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطٍجخ اٌز٠ٓ اٌزم١ٕب ثُٙ فٟ ِؾ١و 

اٌّؾٌّٛخ ٚ االعٙضح اٌٍٛؽ١خ ٚ رٌه  ػجش٘ٛارفُٙ G3عبِؼخ ثغىشح ٚ ُ٘ ٠غزؼٍّْٛ رم١ٕخ 

ٌّؾبٌٚخ اعزىؾبف ثؼل عٛأت اٌّٛمٛع ِٓ ِٓ خالي اٌطٍجخ ٚ رٌه خذِخ ٌّٛمٛع 

 اٌذساعخ .

                                                           
1
-2002، االعىٕذس٠خ :داس اٌٛفبء ٌذ١ٔب اٌطجبػخ ٚإٌؾش ، ثثٕث ٔدساصبد –يُٓح انجثف انًمبسٌ ػجذ اٌغٛاد ثىش :  

 .20ؿ 
2
 . 46ؿ –ٔفظ اٌّشعغ اٌغبثك  –ِؾّذ ػج١ذاد ٚآخشْٚ  
3

 .60ؿ  -2003-االعىٕذس٠خ: داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ  انًذخم إنى يُبْح انجثف االخ ًب ً،–ِؾّذ ِؾّذ لبعُ 
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 ان شخٍص ٔانٕصفانًشحهخ انثبٍَخ : 

ٚرٌه ثزؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رُ عّؼٙب رؾ١ٍال ٠إدٞ ئٌٝ ئوزؾبف اٌؼاللخ 

ٌٙب . ث١ٓ اٌّزغ١شاد ٚرمذ٠ُ رفغ١ش ِالئُ
1

 

وبٌؼاللخ ث١ٓ اعزخذاَ اٌطٍجخ ٌجؼذٞ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ٚ االعزخذاِبد ٚ االؽجبػبد 

اٌّؾممخ ، ٚ وزا اٌؼاللخ ث١ٓ ثؼذٞ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ٚ أثؼبد االغزشاة اٌضمبفٟ ػٕذ اٌطٍجخ 

اٌغبِؼ١١ٓ ، ٚرّذ ِشؽٍخ اٌٛفف ثؾٌّٛٙب ٌق١بغخ فشٚك اٌذساعخ وىً ، فّٛمٛع 

ٛمٛع ٚاعغ ، فمذ رُ ؽقشٖ فٟ أسثؼخ أثؼبد فمو ِؾبٌٚخ ِٕب ٌٛفف االغزشاة اٌضمبفٟ  ِ

ٚ رؾ١ًٍ ٘زٖ اٌظب٘شح ِٓ خالي ٘زٗ االثؼبد االسثؼخ ٚ اعزىؾبف اٌؼاللخ ث١ٕٙب ٚ ث١ٓ اٌج١ئخ 

اٌشل١ّخ،  وّب أؽشٔب ئ١ٌٗ فٟ اإلؽىب١ٌخ ١ٌزُ ثؼذ٘ب رؾذ٠ذ ِغزّغ اٌذساعخ ، فبٌؼ١ٕخ اٌّّضٍخ ٌٗ 

 خ ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد ِٕٙب اٌّمب١٠ظ اٌزٟ هجمذ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ .، ٚوزا األدٚاد اٌّالئّ

ٚأخ١شا ِشؽٍخ رؾ١ًٍ ٚرفغ١ش اٌج١بٔبد ، ٚرٌه ٌٍخشٚط ثاعزٕزبعبد رىْٛ ثّضبثخ 

 اٌذساعخ. ١بد ئعبثخ ػٓ فشم

 خًع انجٍبَبد: أداح خبيضب

أْ رزُ رغط١خ اإلهبس إٌظشٞ ٌٍجؾش ٚ ٚمغ اٌزغبؤالد ٚ رؾذ٠ذ اٌزغ١شاد ٚ  ثؼذ

هشق ل١بعٙب رأرٟ ِشؽٍخ عّغ اٌج١بٔبد اٌالصِخ ٌٍجؾش ئر رؼذ ِٓ ِشاؽً اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

 اٌٙبِخ.

ٚ ػٍٝ اٌجبؽش أْ ٠ؾذد هش٠مخ عّغ اٌج١بٔبد اٌّضٍٝ اٌزٟ رٕبعت ثؾضٗ فال ٠ٛعذ 

ِطٍك ػٍٝ غ١ش٘ب ِٓ اٌطشق ٚ اخز١بس اٌطش٠مخ ٠ؼزّذ  هش٠مخ ِؼ١ٕخ ٠ّىٓ رفن١ٍٙب ثؾىً

 ػٍٝ هج١ؼخ اٌجؾش ٚ ِذٜ ِالئّخ اٌٛع١ٍخ ٌٍج١بٔبد اٌّشاد دساعزٙب.

 هج١ؼخ ِغزّغ ٚ أفشاد اٌذساعخ. -

                                                           
1

 . 60ِؾّذ لبعُ : ِشعغ عبثك: ؿ
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ظشٚف اٌجبؽش ِٓ ؽ١ش لذسارٗ اٌّب١ٌخ ٚ اٌٛلذ اٌّزبػ ٌٗ ٚ ِذٜ ِؼشفزٗ  -

ثاعزخذاَ هش٠مخ عّغ اٌج١بٔبد.
(1)

 

ْ اٌّمقٛد ثبألداح ِٓ خالي ػاللزٙب ثبٌّٕٙظ ٟ٘ اٌطش٠مخ ٚ ٠ّىٓ اٌزٛم١ؼ أ

اٌّغزخذِخ فٟ دساعخ ٚاؽذ ِٓ ِٛام١غ ٚ ظٛا٘ش اٌّغزّغ ِٛمٛع ا٘زّبِٕب رٌه ألْ 

إٌّٙظ وبإلعزشار١غ١خ ٚ اٌطش٠مخ ٟ٘ اٌزٟ رف١ذ فٟ اٌٛفف أٚ اٌم١بط، ٚ رؾذد األداح ثأٔٙب 

ٍِٛبد ٚ اٌج١بٔبد اٌزٟ ٠زطٍجٙب ِٛمٛع اٌٛع١ٍخ اٌزٟ ٠ٍغأ ئ١ٌٙب اٌجبؽش ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌّؼ

ثؾضٗ.
(2)

 

ٌزٌه فإٔب ٔغذ وً ِٕٙظ ٠ؾزبط ئٌٝ أدٚاد ثغّغ اٌج١بٔبد، فبٌم١بَ ثبٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ 

٠زطٍت اخز١بس ع١ٍُ ٌألدٚاد اٌزٟ ِٓ ؽأٔٙب أْ رغؼً اٌؼًّ ِزىبِال أٚال، ٌزا فذٚس اخز١بس 

ؼ١ٍّبد األخشٜ، ٚ ال ٠ّىٓ رؾذ أٞ األدٚاد إٌّبعجخ ػ١ٍّخ ال رمً أ١ّ٘خ ػٓ ثبلٟ اٌ

ظشف ارخبر دساعخ ػ١ٍّخ ِٓ دْٚ رٛفش أدٚاد ِٕبعجخ ٌطج١ؼخ اٌّٛمٛع ٚ ٔٛع إٌّٙظ 

 اٌّخزبس رطج١مٗ فٟ اٌذساعخ

 ٟ٘ وب٢رٟ:       

 -االص جٍبٌ –اص ًبسح  -أ

رؼزجش أُ٘ أداح ٠زُ االػزّبد ػ١ٍٙب فٟ اٌجؾش، ٚ اٌزٟ رأخز اٌىض١ش ِٓ اٌٛلذ ٚ اٌغٙذ 

فٟ ئػذاد٘ب، ٚ رؼشف ثأٔٙب "أداح ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثّٛمٛع اٌجؾش ػٓ هش٠ك 

اعزّبسح ِؼ١ٕخ رؾزٛٞ ػٍٝ ػذد ِٓ األعئٍخ، ِشرجخ ثأعٍٛة ِٕطمٟ ِٕبعت، ٠غشٞ 

رٛص٠ؼٙب ػٍٝ أؽخبؿ ِؼ١ٕ١ٓ ٌزؼجئزٙب.
(3)

 

ٚ ٠غزخذَ االعزج١بْ ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد ثؾأْ ِؼزمذاد ٚ سغجبد اٌّغزغ١ج١ٓ وزٌه 

اٌؾمبئك اٌزٟ ُ٘ ػٍٝ ػٍُ ثٙب ٚ ٌٙزا رغزخذَ االعزج١بٔبد ثؾىً سئ١غٟ فٟ ِغبي 

                                                           
(1)

 .163، ؿ2002، داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ، االعىٕذس٠خ، يُٓدٍخ انجثف انعهًًِؾّذ ػج١ذاد ٚ آخشْٚ،   
(2)

، داس اٌّؼشفخ انجثف انعهًً االخ ًب ً، نغ ّ ٔ يذاخهّ ٔ يُبْدّ ٔ طشائمّػٍٟ ػجذ اٌشصاق عٍجٟ ٚ آخشْٚ،   

 .19ؿ، 2003اٌغبِؼ١خ، االعىٕذس٠خ، 
(3)

، داس اٌقفبء، يُبْح ٔ أصبنٍت انجثف انعهًً انُظشٌخ ٔ ان طجٍك٠ؾٟ ِقطفٝ ػ١ٍبْ ٚ ػضّبْ ِؾّذ غ١ُٕ،   

 .82، ؿ2000األسدْ، 
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اٌذساعبد اٌزٟ رٙذف ئٌٝ اعزىؾبف ؽمبئك ػٓ اٌّّبسعبد اٌؾب١ٌخ، ٚ اعزطالػبد اٌشأٞ 

ٚ ١ِٛي األفشاد ٚ ئرا وبْ األفشاد اٌز٠ٓ ٠شغت اٌجبؽش فٟ اٌؾقٛي ػٍٝ ث١بٔبد ثؾأُٔٙ 

اْ ٚع١ٍخ االعزج١بْ رّىٕٗ ِٓ اٌٛفٛي ئ١ٌُٙ ع١ّؼب ثٛلذ ِزٛاعذ٠ٓ فٟ أِبوٓ ِزفشلخ، ف

ِؾذد ٚ ثزىب١ٌف ِؼمٌٛخ، ٚ وزٌه فاْ االعزج١بْ ٠ؼزجش ٚع١ٍخ ٔبعؾخ ٌذساعخ اٌؾ١بح 

اٌؾخق١خ ٌألفشاد ٚ خبفخ رٍه اٌغٛأت ِٓ اٌؾ١بح اٌخبفخ اٌزٟ ٠ّبسعٙب األفشاد ئال 

ذ ٚعذ أٔٗ فٟ ؽبٌزٟ اٌّمبثٍخ ٚ ػٕذِب ٠ٕفشدْٚ ثأٔفغُٙ ثؼ١ذا ػٓ أػ١ٓ اٌّشالج١ٓ،  ٚ ل

اٌّالؽظخ فاْ اٌجبؽش ٠ىْٛ ع١ذ اٌّٛلف، ألٔٗ ٠ؼذ االعزّبسح ٚ ٠طشػ األعئٍخ ٚ ٠مَٛ 

ثغّغ ٚ رذ٠ٚٓ اٌّؼٍِٛبد ثٕفغٗ، ٚ ٠ٕذس أْ ٠فؼً اٌّغزغ١ت رٌه، ثً فٟ وض١ش ِٓ 

ّب فٟ اٌّمبثالد ال رزغٕؼ اٌفشفخ ٌٗ، أْ ٠شٜ االعزّبسح اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌج١بٔبد، ث١ٕ

ؽبٌخ اإلعبثخ ػٓ أعئٍخ االعزج١بْ فاْ اٌّغزغ١ت ٠ىْٛ ع١ذ اٌّٛلف، فٙٛ ٠ؼجئ االعزّبسح 

ثىٍّبرٗ ٚ ٠خو ٠ذٖ ؽغت فّٙٗ ٌألعئٍخ ٚ ِذٜ سغجزٗ فٟ اإلعبثخ،
(1)

ٚ ثبٌزبٌٟ فبالعزّبسح  

وٛٔٙب أداح أٚ ٚع١ٍخ ٌغّغ اٌج١بٔبد رؼزّذ ػٍٝ ػذد ِٓ األعئٍخ اٌّؼذح ثؾىً ِجغو ٚ 

شعً ٌٍّجؾٛص١ٓ، ئِب ػٓ هش٠ك اٌجش٠ذ أٚ رغٍُ ثب١ٌذ أٚ رٕؾش ػٍٝ ففؾبد ِزغٍغً ر

اٌغشائذ ٚ اٌّغالد أٚ ػٍٝ ؽبؽخ اٌزٍفض٠ْٛ أٚ ػٕخ هش٠ك اإلراػخ، أٚ اٌز١ٍفْٛ، ١ٌغ١ت 

 ػ١ٍٙب اٌّجؾٛص١ٓ ٚ ٠مِْٛٛ ثاسعبٌٙب ئٌٝ اٌجبؽش أٚ ا١ٌٙئخ اٌّؾشفخ ػٍٝ اٌجؾش.

 ٍٟ:ٚ لذ اؽزٛد اعزّبسح ٘زا اٌجؾش ػٍٝ ِب٠

 اٌغضء األٚي :رؼ١ٍّبد خبفخ ثى١ف١خ االعبثخ ػٓ ِؾبٚس االعزجبٔخ

 اٌغضء اٌضبٟٔ: اٌج١بٔبد اٌؼبِخ ٌٍّجؾٛس

 اٌغضء اٌضبٌش : ؽٛي اعزخذاِبد اٌطبٌت ٌٍفنبئ١بد

 اٌغضء اٌشاثغ : ؽٛي هج١ؼخ اعزخذاَ ٌؾجىبد اٌزٛافً االعزّبػٟ

 : ِم١بط خبؿ ثبٌج١ئخ اٌشل١ّخاٌخبِظاٌغضء ا

                                                           
(1)

، داس ٚائً ٌٍٕؾش ٚ 2، هأصبنٍت انجثف انعهًً فً انعهٕو االخ ًب ٍخ ٔ اإلَضبٍَخفٛصٞ غشا٠ج١خ ٚ آخشْٚ،   

 .71، ؿ2002اٌزٛص٠غ، ػّبْ، 
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 : ِم١بط خبؿ ثبالغزشاة اٌضمبفٟغبدطاٌغضء اٌ

بالغزشاة ثػاللزٙبٚ اٌج١ئخ اٌشل١ّخٙذف ئٌٝ دساعخ اٌؼاللخ ث١ٓ ٔ ٕبٚ ٔظشا ألٔ    

اٌضمبفٟ ٌذٜ اٌطٍجخ اٌغبِؼ١١ٓ فمذ لّٕب ثاػذاد ِم١بع١ٓ  األٚي ٠م١ظ "ِّبسعبد هٍجخ 

ؽجىبد اٌزٛافً عبِؼخ ثغىشح اٌّغزخذ١ِٓ ٌجؼذٞ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ِّضٍخ فٟ اٌفنبئ١بد ٚ 

االعزّبػٟ" ٚ اٌضبٟٔ ٠م١ظ "االغزشاة اٌضمبفٟ ِٓ خالي ثؼل األثؼبد اٌزٟ ٔقذ ػ١ٍٙب 

 فشم١بد ٘زٖ اٌذساعخ".

 ِشاؽً ئػذاد اٌّم١بع١ٓ: .1

ِش ئػذاد ِم١بعٟ اٌذساعخ ثؼذح ِشاؽً ؽزٝ خشعب فٟ فٛسرّٙب إٌٙبئ١خ ٚ رٌه 

 ٌنّبْ رٕبعجّٙب ٌّب ٚمؼب ألعٍٗ، ٚ ٘زٖ اٌّشاؽً ٟ٘:

 :اػذاد ِم١بط االغزشاة اٌضمبفٟ:  1.1

ِغّٛػخ ِٓ اٌّمب١٠ظ اٌخبفخ ٔب فمذ ٚعذاٌضمبفٟ ف١ّب ٠زؼٍك ثّم١بط االغزشاة 

ثبٌّشاعؼخ  ٕبلّ ثؼذ أْاٌخبؿ ثبالغزشاة اٌضمبفٟ  ثٙب فٟ ثٕبء اٌّم١بط  بثبالغزشاة اعزؼٕ

ٚ اعزخالؿ ِغّٛػخ ِٓ األثؼبد رؼجش ػٓ ِزغ١ش اٌجؾش ٚ ٘ٛ ّمب١٠ظ ااٌ ٌٙزٖاٌؼ١ٍّخ 

ثزى١١فٙب ِغ ٘ذف اٌذساعخ ٚ ِب ٠ٕبعت خقبئـ ِٓ عزطجك  ٕبصُ لّاالغزشاة اٌضمبفٟ 

 .ػ١ٍُٙ اٌذساعخ ِٓ هٍجخ عبِؼ١١ٓ ِٓ عبِؼخ ثغىشح اٌّغزخذ١ِٓ ٌجؼذٞ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ

 ٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ٛمؼ ٘زٖ اٌّمب١٠ظ ؽغت األلذ١ِخ .

 (ِمب١٠ظ االغزشاة اٌزٟ رُ االهالع ػ١ٍٙب01غذٚي سلُ )اٌ

ا

 ٌشلُ

 اٌغٕخ ِؼذ اٌّم١بط اعُ اٌّم١بط

0

1 

ِم١بط االغزشاة ٌٍؾجبة 

 اٌغبِؼٟ

 1990 ئعّبػ١ً ئثشا١ُ٘ ثذس
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0

2 

 1991 اؽّذ ػجذ اٌشؽّبْ ِم١بط االغزشاة

0

3 

ِم١بط االغزشاة ٌطٍجخ 

 اٌغبِؼخ

ؽبد٠خ اؽّذ ػجذ 

 اٌخبٌك

1991 

0

4 

ػجذٖ فشؽبْ  اغزشاة هٍجخ اٌغبِؼخ ِم١بط

 اٌؾ١ّشٞ 

2000 

0

5 

ِم١بط االغزشاة إٌفغٟ ٌطٍجخ 

 اٌغبِؼخ

فالػ اٌذ٠ٓ اؽّذ 

 اٌغّبػٟ 

2000 

0

6 

اعزج١بْ االغزشاة إٌفغٟ 

 ٌطٍجخ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

ؽش٠ف ِٕٟٙ ػجذٖ 

 ِؾّٛد

2001 

0

7 

ِم١بط االغزشاة إٌفغٟ 

 االعزّبػٟ 

ع١ٙش ئثشا١ُ٘ 

 ١ِٙٛة 

2002 

0

8 

 2003 ئعالي ٠غشٞ ِم١بط االغزشاة ٌٍؾجبة

0

9 

ِم١بط االغزشاة ٌذٜ 

 اٌّشا٘م١ٓ ٚ اٌؾجبة

آِبي ػجذ اٌغ١ّغ 

 اثبمخ

2004 

1

0 

ِم١بط ِؾبػش ٚ ِؼزمذاد 

 االغزشاة

 2004 عٕبء ؽبِذ ص٘شاْ

 

أْ ِؼظّٙب لذ فّّذ ٌزم١ظ االغزشاة ٌذٜ  ٔبػٍٝ ٘زٖ اٌّمب١٠ظ ٚعذ ٕبثؼذ اهالػ

زى١١ف اٌّم١بط اٌزٞ أػذرٗ  ثاٌؾجبة أٚ ٌذٜ هٍجخ اٌغبِؼخ ،ٔز١غخ ٌٙزا  لبِذ اٌجبؽضخ 

٠ٚؼذ اٌّم١بط األوضش ِالئّخ ٌم١بط االغزشاة ٌؼ١ٕخ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ، ، ع١ّشح ؽغٓ أثىش
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ٔت اٌّّضٍخ ٌالغزشاة اٌزٟ ثبإلمبفخ ئٌٝ أْ األثؼبد اٌزٟ ؽٍّٙب اٌّم١بط رؼذ اؽًّ ٚ اٌغٛا

ارفك ػٍٝ ِؼظّٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٚ اٌخجشاء فٟ ِغبي ػٍُ إٌفظ ٚ االعزّبع 

(،ٚ 1990(،ٚ ػ١ذ)1964(،ٚ و١ٕغزْٛ )1959(،ٚ فشَٚ)1959ِضً :١ٍِف١ٓ ع١ّبْ )

( اٌزٟ رؼزجش ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رٛمؼ االغزشاة ػٍٝ أٗ ظب٘شح ٔفغ١خ 2002ؽم١ش )

 ؼذدح اٌغٛأت ٚ اٌّظب٘ش .اعزّبػ١خ ِز

 ػجبسح ِٛصػخ ػٍٝ اسثؼخ اثؼبد ٚ ٟ٘ : ٠ٚ45زىْٛ اٌّم١بط ِٓ 

 اٌؼضٌخ االعزّبػ١خ  (1

 اٌالِؼ١بس٠خ (2

 ِشوض٠خ اٌزاد  (3

 اٌزّشد  (4

 اٌزٟ رم١ظ فٟ ِغّٛػٙب االغزشاة اٌضمبفٟ ػٕذ اٌطبٌت .

اِبَ وً ػجبسح صالس خ١بساد ) ِٛافك ، ِؾب٠ذ ، غ١ش ِٛافك( ، ػٍٝ اٌّفؾٛؿ 

ٚمغ اؽبسح ػٕذ اٌخ١بس اٌزٞ ٠زٕبعت ِؼٗ ، ٚ ثبٌزبٌٟ اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌالغزشاة اٌضمبفٟ ِٓ 

 ( دسعخ .135- 45) 

ٚ ٠زنّٓ اٌّم١بط ففؾخ اٌزؼ١ٍّبد اٌزٟ رزنّٓ رٛم١ؼ اٌّم١بط ٚ اٌغشك ِٕٗ ، 

 عبثخ ، ٚ اٌزبو١ذ ػٍٝ االعبثخ ػٍٝ وً اٌؼجبساد .ٚ ؽشػ خ١بساد اال

 طشٌمخ تصثٍح انًمٍبس ::  1.1.2

، رغبػذ  صالس ؽذٚد ٌالعبثخ ٕب( ػجبسح ، ٚلذ ٚمؼ٠45زىْٛ اٌّم١بط ِٓ )

اٌّفؾٛؿ ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٍٝ ِب ٠ؾؼش ثٗ ثبٌنجو رغبٖ اٌؼجبساد ٟٚ٘ )ِٛافك 

( ارا وبٔذ االعبثخ )ِٛافك( ٚ 3،ِؾب٠ذ،ِؼبسك ( ؽ١ش ٠ؾقً اٌّفؾٛؿ ػٍٝ دسعخ )

 ِؼبسك ( ارا وبٔذ االعبثخ 1( ارا وبٔذ االعبثخ ِؾب٠ذ ٚػٍٝ اٌذسعخ )2ػٍٝ اٌذسعخ )

( ٚ اػٍٝ دسعخ ٠ؾقً ػ١ٍٙب 45ب اٌّفؾٛؿ ٟ٘ )ٚثزٌه رىْٛ ادٔٝ دسعخ ٠ؾقً ػ١ٍٙ
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( ار رؾ١ش اٌذسعخ اٌّشرفؼخ ٌٍّم١بط اٌٝ اسرفبع اٌؾؼٛس ثبالغزشاة 135اٌّفؾٛؿ ٟ٘ )

اٌضمبفٟ ٌذٜ اٌّفؾٛؿ .ٚ ٠م١ظ اٌّم١بط فٟ اٌجؾش اٌؾبٌٟ صالس ِغز٠ٛبد ِٓ االغزشاة 

 اٌضمبفٟ:

 اغزشاة  صمبفٟ ِٕؼذَ 45اٌٝ الً ِٓ  0ِٓ  

 اغزشاة صمبفٟ ِٕخفل 75ِٓ  اٌٝ الً 45ِٓ  

 اغزشاة صمبفٟ ِزٛعو 105اٌٝ الً ِٓ  75ِٓ  

 اغزشاة صمبفٟ ِشرفغ 135اٌٝ  105ِٓ  

 ٚ رُ اعزخشاط ِغز٠ٛبد االغزشاة اٌضمبفٟ ٚفك لبْٔٛ :

هٛي اٌفئخ=اٌّذٜ/ػذد اٌفئبد،ؽ١ش ٔطشػ ادٔٝ دسعخ ِٓ اػٍٝ دسعخ ٚٔمغّٙب 

 ػٍٝ ػذد اٌفئبد :

135-45=90/3=30 

 ؽغبة اٌقذق ٚ اٌضجبد ٚفك اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ:ٚلذ رُ 

 اعشاءاد اٌقذق: (أ 

٠زّضً عٛ٘ش ِفَٙٛ اٌقذق فٟ اٌغإاي ػّب ارا وبْ اٌّم١بط ٠م١ظ فؼال ِب اػذ 

ٌم١بعٗ
1
 ، ٚ ٠ؼشفؼٍٝ أٗ دسعخ لذسح اٌّم١بط ػٍٝ ل١بط ِب ٚمغ ٌم١بعٗ. 

 ثؾغبة فذق اٌّم١بط ثؼذح هشق : ٕبٚلذ لّ

 :content vqlidityفذق اٌّؾزٜٛ  

ٚ٘ٛ ٠زّضً فٟ فؾـ ِؾزٜٛ االخزجبس ٚ اٌزأوذ ِٓ عٛدرٗ وّب ٠طٍك ػ١ٍٗ فذق  

اٌّؾى١ّٓ ٔغجخ اٌٝ اػزّبد ِغّٛػخ ِٓ اٌخجشاء ٚ اٌّخزق١ٓ ٌٍؾىُ ػٍٝ عٛدرٗ ٚ ِذٜ 

                                                           
1

، 2002، اإلعىٕذس٠خ: اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾذ٠ش،تطجٍمبد  هى اإلحصبء فً انعهٕو االخ ًب ٍخِؾّٛد ِٙذٌٟ:  ِؾّذ

 .294ؿ
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رّض١ً ثٕٛدٖ ٌٍّؾزٜٛ ، ٚ ٠غت اْ ال٠مً ػذد اٌّؾى١ّٓ ػٓ خّغخ ٚال ٠مً دسعخ االرفبق 

خثبٌّئ 80ػٍٝ وً ثٕذ ػٓ 
1
. 

ٚلذ رُ ػشك اٌّم١بط ثقٛسرٗ اال١ٌٚخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّخزق١ٓ فٟ ػٍُ 

االعزّبع ٚ ػٍُ إٌفظ ٚ اٌزشث١خ ِٓ عبِؼبد ِخزٍفخ ِٓ داخً اٌغضائش ِٚٓ خبسط 

 ( ٌالخز ثشأ٠ُٙ ؽٛي :02اٌغضائش ٍِؾك سلُ )

 .ٗفالؽ١خ اٌجٕٛد ٚ أزّبئٙب ٌٍّٛلف اٌزٞ رٕذسط رؾز 

  ٚمٛػ اٌؼجبساد ٚ عالِزٙب اٌٍغ٠ٛخ 

ٚ ثٕبءا ػٍٝ ِالؽظبد اٌّؾى١ّٓ رُ اعشاء ثؼل اٌزؼذ٠الد ِٓ ؽ١ش اػبدح 

 ف١بغخ ثؼل اٌجٕٛد ِٓ اػنبء ٌغٕخ اٌزؾى١ُ وّب ٘ٛ ِٛمؼ فٟ اٌغذٚي االرٟ :

٠ٛمؼ اساء اٌّؾى١ّٓ فٟ ف١بغخ ثؼل ػجبساد ِم١بط ( 02)  عذٚي سلُ 

 : االغزشاة اٌضمبفٟ

 اٌؼجبساد ثؼذ اٌزؾى١ُ  لجً اٌزؾى١ُاٌؼجبساد 

٠غت اٌزخٍـ ِٓ اٌم١ٛد 

 االعزّبػ١خ.

٠غت اٌزخٍـ ِٓ األػشاف 

 االعزّبػ١خ.

أوشٖ االؽزفبي ثبٌّٕبعجبد اٌٛه١ٕخ 

 الٔٙب ِٓ اٌّبمٟ ثبٌٕغجخ ٌٟ

أرغٕت االؽزفبي ثبٌّٕبعجبد اٌٛه١ٕخ 

 الٔٙب ِٓ اٌّبمٟ ثبٌٕغجخ ٌٟ

 

 comparison ofانصذق ان ًٍٍزي ) صذق انًمبسَخ انطشفٍخ (  

extreme groups : 

                                                           
1

، اٌمرب٘شح: داس اٌىزربة االخ جبساد ٔ انًمـبٌٍش فـً انعهـٕو انُفضـٍخ ٔ ان شثٌٕـخفالػ أؽّذ ِشاد ٚ أ١ِٓ ػٍٟ ع١ٍّبْ:  

 .350، ؿ2002اٌؾذ٠ش،
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٠مَٛ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌقذق ػٍٝ اٌّمبسٔخ ث١ٓ دسعبد اٌّغّٛػبد اٌطشف١خ 

ٌالخزجبس ،وأْ رإخز دسعبد اٌفئخ اٌؼ١ٍب اٌّؾقٍخ فٟ ٘زا االخزجبس ٚ رمبسْ ثذسعبد اٌفئخ 

شق ث١ٓ ِزٛعو اٌفئز١ٓ فبرا ظٙشد ٘زٖ اٌذالٌخ ػذ اٌذ١ٔب ،صُ رؾغت اٌذالٌخ االؽقبئ١خ ٌٍف

االخزجبس فبدلب 
1
. 

ثبٌّئخ ِٓ دسعبد  25ثبٌّئخ ٚ ادٔٝ  25ػٍٝ ٔب ٚ ٌؾغبة اٌقذق اٌز١١ّضٞ اػزّذ

اٌّفؾٛف١ٓ ثؼذ اْ سرجذ رقبػذ٠ب ، ٚ رُ اخزجبس اٌفشٚق ػٓ هش٠ك اخزجبس )د( ٚ وبٔذ 

 إٌزبئظ وبالرٟ :

 :اٌقذق اٌز١١ّضٞ ٌّم١بط االغزشاة اٌضمبفٟ ٚ اثؼبدٖ( ٌٍزؾمك ِٓ 03عذٚي سلُ )

اٌ ْ 

 ِزٛعو

االٔ

ؽشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

د 

 اٌّؾغٛثخ

د

 .ػ

اٌ

ل١ّخ 

االؽزّب١ٌخ 

sig 

ا

 ٌمشاس

اٌّ

عّٛػخ 

 االػٍٝ

1

5 

1

71.86 

17

1.86 

-

33.001 

2

8 

0.

000 

د

 اي

اٌّ

عّٛػخ 

 االدٔٝ

1

5 

7

8.60 

9.2

1 

 

( ٚ ٘زا 0.05اٌّؾغٛثخ افغش ِٓ )٠زج١ٓ ِٓ اٌغذٚي اْ اٌم١ّخ االؽزّب١ٌخ ي د 

٠ؾ١ش اٌٝ ٚعٛد فشٚق ث١ٓ ِزٛعو اٌّغّٛػز١ٓ ٌقبٌؼ ِغّٛػخ رٚٞ اٌذسعخ اٌّشرفؼخ 

 ِّب ٠ؼٕٟ اْ اٌّم١بط ٠زّزغ ثقذق ر١١ّضٞ.

 :internalconsistency –validityصذق االتضبق انذاخهً  

                                                           
1
ٌذاس اٌؼ١ٍّخ اٌذ١ٌٚخ،  :ا (، ػّبْانجثف انعهًً)يفبًٍّْ، أدٔاتّ، طشلّ اإلحصبئٍخأصبنٍت عٛدد ػضد ػطٛٞ:  

 .   134، ؿ2000



 ................................................االجراءات املنهجية للدراسة امليدانيةدس..................الفصل السا

289 
 

ثبعزخذاَ ِؼبًِ االسرجبه ث١شعْٛ العزخشاط ِؼبِالد االسرجبه ث١ٓ دسعخ وً  لّٕب

ثؾغبة ّٕب خ ٌّم١بط االغزشاة اٌضمبفٟ وّب لثؼذ ِٓ اثؼبد االغزشاة اٌضمبفٟ ٚ اٌذسعخ اٌى١ٍ

ِؼبِالد اٌزشاثو ث١ٓ ثٕٛد وً ثؼذ ِٓ اثؼبد االغزشاة ٚ اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ ، ٚ لذ رُ 

)اٌؾضِخ االؽقبئ١خ ٌٍؼٍَٛ  SPSSو ثبعزخذاَ ثشٔبِظ االؽقبئٟ ؽغبة ِؼبِالد اٌزشاث

 االعزّبػ١خ( ٚ رزنؼ إٌزبئظ ِٓ خالي اٌغذاٚي االر١خ :

اثؼبد اٌّم١بط ٚ ث١ٓ ٠ٛمؼ ِؼبِالد اٌزشاثو ث١ٓ وً ثؼذ ِٓ (04سلُ ) عذٚي 

 :اٌّم١بط وىً

أثؼبد ِم١بط  ذـــــــــــــــــاٌجؼ

 االغزشاة اٌضمبفٟ

 اٌذسعخ اٌى١ٍخ

 0.952** اٌؼضٌخ االعزّبػ١خ 01

 0.915** اٌالِؼ١بس٠خ 02

 0.877** ِشوض٠خ اٌزاد 03

 0.788** اٌزّشد 04

 0.01** داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ 

( اْ ِؼبِالد اسرجبه دسعبد أثؼبد االغزشاة اٌضمبفٟ ٠04ج١ٓ اٌغذٚي سلُ )

( 0.01ثبٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌّم١بط االغزشاة اٌضمبفٟ ِؼبِالد داٌخ اؽقبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ)

 . 0.95 – 0.78ٚلذ رشاٚؽذ ِؼبِالد اٌزشاثو ث١ٓ 

اة اٌضمبفٟ ٠ٛمؼ ِؼبِالد اسرجبه وً ثٕذ ِٓ ثٕٛد ِم١بط االغزش (05عذٚي سلُ )

 ِغ اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ اٌزٞ ٠ٕزّٟ ا١ٌٗ .
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سلُ  اٌجؼذ

 اٌجٕذ

ِؼبِ

 ي االسرجبه

سلُ  اٌجؼذ

 اٌجٕذ

ِؼبِ

 ي االسرجبه

 

 

 

 

 

 

 

اٌالِ

 ػ١بس٠خ

01 **

0.691 

 

 

 

 

 

 

 

اٌزّش

 د

09 **

0.847 

03 **

0.712 

05 **

0.78 

11 **

0.781 

07 **

0.807 

13 **

0.834 

16 **

0.673 

17 **

0.895 

23 **

0.587 

19 **

0.754 

24 **

0.782 

22 **

0.842 

27 **

0.691 

26 **

0.921 

29 **

0.871 

34 **

0.712 

31 **

0.958 

38 **33 **
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0.786 0.652 

39 **

0.652 

35 **

0.741 

44 **

0.891 

42 **

0.761 

45 **

0.842 

 

 

 

اٌؼض

ٌخ 

 االعزّبػ١خ

02 **

0.841 

 

 

 

ِشو

 اٌزاد ص٠خ

10 **

0.785 

04 **

0.742 

14 **

0.973 

06 **

0.941 

15 **

0.692 

08 **

0.742 

18 **

0.752 

12 **

0.621 

20 **

0.457 

28 **

0.681 

21 **

0.901 

30 **

0.723 

25 **

0.856 

32 **

0.861 

36 **

0.784 
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37 **

0.632 

41 **

0.923 

40 **

0.781 

43 **

0.691 

 0.01ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ  داٌخ

( اْ ِؼبِالد اسرجبه دسعبد وً ثٕذ ِٓ ثٕٛد أثؼبد ِم١بط ٠05ج١ٓ اٌغذٚي سلُ )

خ اؽقبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ االغزشاة اٌضمبفٟ ثبٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ اٌزٞ رٕزّٟ ا١ٌٗ داٌ

0.01. 

 : reliabilityاخشاءاد انثجبد  -ة 

أٚ دسعخ لش٠جخ ِٕٙب فٟ ٔفظ ٠مقذ ثبٌضجبد ؽقٛي اٌفشد ػٍٝ ٔفظ اٌذسعخ 

ثؾغبة اٌضجبدٕب االخزجبس ػٕذ رطج١مٗ اوضش ِٓ ِشح ، ٚلذ لّ
1
 ثبٌطشق اٌزب١ٌخ: 

 :RetestReliabilityانثجبد ثبال بدح 

٠طجك االخزجبس ػٍٝ ػ١ٕخ ِّضٍخ ِٓ االفشاد ،صُ ٠ؼبد رطج١مٗ  ٌؾغبة اٌضجبد ثبالػبدح 

ثؼذ ِذح ص١ِٕخ ِؼ١ٕخ ِٓ اعجٛػ١ٓ اٌٝ عزخ اعبث١غ ،ٚ ٠زُ ؽغبة ِؼبًِ االسرجبه ث١شعْٛ 

ث١ٓ ٔزبئظ اٌّفؾٛف١ٓ فٟ اٌزطج١ك االٚي ٚ اٌزطج١ك اٌضبٟٔ
2
. 

٠َٛ ِٓ  20ثؼذ ٚ ٌؾغبة اٌضجبد ثبالػبدح أػ١ذ رطج١ك اٌّم١بط ػٍٝ اٌؼ١ٕخ اٌغبثمخ ،

اٌزطج١ك االٚي ، صُ أػبدد اٌجبؽضخ ؽغبة ِؼبًِ االسرجبه ث١شعْٛ ،ٌؾغبة ِؼبًِ 

االسرجبه ث١ٓ دسعبد اٌزطج١ك االٚي ٚ دسعبد اٌزطج١ك اٌضبٟٔ ،ٚ وبٔذ إٌزبئظ وّب ٘ٛ 

 ِٛمؼ فٟ اٌغذٚي االرٟ :

                                                           
1
 .429، ؿ  2004داس ٔؾش اٌغبِؼبد ، ، اٌمب٘شح : يُبْح انجثف فً انعهٕو انُفضٍخ ٔ ان شثٌٕخ سعبء أثٛ ػالَ :  
2
 .93، ؿ  2006، اٌمب٘شح : داس اٌفىش ،  انُفضٍخاالخ جبساد ٔ انًمبٌٍش ان شثٌٕخ ٔ فالػ اٌذ٠ٓ ِؾّٛد ػالَ :  
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( ٌٕضح يعبيم االستجبط ثٍشصٌٕ ثٍٍ أثعبد يمٍبس االغ شاة 60خذٔل سلى )

 :نثمبفً ٔ انذسخخ انكهٍخ فً ان طجٍك االٔل ٔ ان طجٍك انثبًَ ا

اثؼبد ِم١بط  اٌزغٍغً 

 االغزشاة اٌضمبفٟ

 ِؼبًِ االسرجبه

 0.93** اٌؼضٌخ االعزّبػ١خ 01

 0.97** اٌالِؼ١بس٠خ 02

 0.85** ِشوض٠خ اٌزاد 03

 0.96** اٌزّشد 04

 0.95** ِؼبًِ صجبد اٌذسعخ اٌى١ٍخ

 0.01ِغزٜٛ دالٌخ  ** داي ػٕذ

(ٚ 0.95( اْ ِؼبًِ اٌضجبد ٌّم١بط االغزشاة اٌضمبفٟ ٘ٛ )٠06ج١ٓ اٌغذٚي سلُ )

أْ ِؼبِالد االسرجبه ث١ٓ وً ثؼذ فٟ اٌزطج١ك االٚي ٚ اٌجؼذ اٌّمبثً ٌٗ فٟ اٌزطج١ك اٌضبٟٔ 

( ٟٚ٘ ِؼبِالد اسرجبه داٌخ اؽقبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ 0.97-0.85رشاٚؽذ ث١ٓ )

 ٠ذي ػٍٝ رّزغ ِم١بط االغزشاة اٌضمبفٟ ثذسعخ ع١ذح ِٓ اٌضجبد. ( ِّب0.01)

 :  Split-half Reliabilityانثجبد ثبن دزئخ انُصفٍخ 

رزطٍت ٘زٖ اٌطش٠مخ رمغ١ُ االخزجبس اٌٝ لغ١ّٓ ِزىبفئ١ٓ اؽقبئ١ب، ٚ ثؼذ رطج١ك 

اٌّم١بط وٛؽذح ٚ رقؾ١ؼ ٔزبئغٗ رشفذ دسعبد اعئٍخ إٌقف االٚي ٚ دسعبد اعئٍخ 

، صُ ٔٛعذ ِؼبًِ االسرجبه ث١ٓ دسعبد وً ِٓ إٌقف١ٓ ٜإٌقف اٌضبٟٔ وال ػٍٝ ؽذ
1
. 

ٚ ٌؾغبة اٌضجبد ثبٌزغضئخ إٌقف١خ ٌّم١بط االغزشاة اٌضمبفٟ هجك اٌّم١بط ػٍٝ 

ػ١ٕخ اٌجؾش االعزطالػ١خ ،ٚ لغّذ ثٕٛد اٌّم١بط اٌٝ ٔقف١ٓ ِزؼبد١ٌٓ ،صُ ؽغبة ِؼبًِ 

ٍٝ ثٕٛد إٌقف االٚي ٚ ثٕٛد إٌقف اٌضبٟٔ ،ٚ وبٔذ االسرجبه ث١ٓ دسعبد اٌّفؾٛف١ٓ ػ
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ٔزبئظ اٌضجبد ثبٌزغضئخ إٌقف١خ ٌّم١بط االغزشاة اٌضمبفٟ ٚ أثؼبدٖ وّب ٘ٛ ِٛمؼ فٟ 

 اٌغذٚي االرٟ :

( ٌٕضح لٍى يعبيالد انثجبد ثبن دزئخ انُصفٍخ نًمٍبس االغ شاة 67خذٔل سلى )

 :انثمبفً ٔ اثعبدِ 

أٌ اٌجؼذ

فب 

وشٚٔجبؿ)

 (1ط

أٌ

فب 

وشٚٔجبؿ)

 (2ط

صجب

د ٔقف 

 االخزجبس

صجبد 

االخزجبس اٌىٍٟ 

ٚفمب ٌّؼبدٌخ 

 عج١شِبْ

صجب

د االخزجبس 

اٌىٍٟ ٚفمب 

ٌّؼبدٌخ 

 عزّبْ

ِؼبًِ 

أٌفب وشٚٔجبؿ 

ٌٍذسعخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍجؼذ

اٌؼض

 ٌخ االعزّبػ١خ

0

.92 

0

.95 

0.8

7 

0.93 0.8

9 

0.94 

اٌالِ

 ػ١بس٠خ

0

.84 

0

.91 

0.8

5 

0.73 0.7

9 

0.91 

ِشو

 اٌزادص٠خ 

0

.92 

0

.90 

0.7

2 

0.75 0.9

4 

0.95 

اٌزّش

 د

0

.91 

0

.97 

0.8

9 

0.94 0.8

3 

0.98 

االغ

 رشاة اٌضمبفٟ

0

.97 

0

.88 

0.7

5 

0.84 0.8

5 

0.97 

( أْ ِؼبِالد االسرجبه ث١ٓ إٌقف١ٓ االٚي ٚ اٌضبٟٔ داٌخ اؽقبئ١ب ٠07ج١ٓ اٌغذٚي )

االغزشاة اٌضمبفٟ ٚ اٌذسعخ اٌى١ٍخ ، ٚلذ  ( ثبٌٕغجخ الثؼبد0.01ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ )

( 0.84، وّب ثٍغذ ل١ّخ اٌضجبد ٌٍّم١بط ٚفمب ٌّؼبدٌخ عج١شِبْ ) 0.89-0.72رشاٚؽذ ث١ٓ 

 ( ،ِّب ٠ؼٕٟ أْ اٌّم١بط ٠زّزغ ثذسعخ ع١ذح ِٓ اٌضجبد .0.85، ٚٚفمب ٌّؼبدٌخ عزّبْ )

ِٓ  اٌزأوذِٓ ِشؽٍخ اٌؾىُ ػٍٝ فالؽ١خ اٌّم١بط ٚ ١ٕب ٚ أخ١شا ٚ ثؼذ أْ أزٙ

 .ثبٌزطج١ك إٌٙبئٟ ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش اٌّزوٛسح عبثمب  فمّٕب  فذلٗ ٚ صجبرٗ ،
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 ثانيا : مقياس البيئة الرقمية 

ٚ ػ١ٍٗ ِمب١٠ظ عب٘ضح فٟ اٌّٛمٛع  ٔزؾقً ػٍٝ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌج١ئخ اٌشل١ّخ ،فٍُ 

اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ٠زٛافك ٚ ؽذٚد أ٘ذاف ذٞ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ثؼفمذ لّٕب ثجٕبء ِم١بط ٌالعزخذاَ 

 ٔصف يمٍبس انجٍئخ انشلًٍخ : دساعزٕب .

ٌغشك أْ ٠ىْٛ اٌّم١بط ؽبِال ٚ ِٛمٛػ١ب ،فبٔٗ ٠ٕجغٟ أْ رغطٟ فمشارٗ وً 

 أثؼبد اٌّزغ١ش اٌّشاد ل١بعٗ ،ٚ ٘زا ٠جذأ ثزؾذ٠ذ ِغبالد اٌج١ئخ اٌشل١ّخ .

اٌغبٔت إٌظشٞ ِٓ رؾذ٠ذ ٌجؼذٞ ِزغ١ش اٌج١ئخ رأع١غب ػٍٝ ِب رُ اٌزطشق ا١ٌٗ فٟ ٚ 

اٌشل١ّخ فٟ اعزخذاَ اٌفنبئ١بد ٚ وزا اعزخذاَ ؽجىبد اٌزٛافً االعزّبػٟ ،فمذ ػّذٔب اٌٝ 

ٚمغ ػجبساد  خبفخ ثىً ثؼذ وّب رغذس االؽبسح اٌٝ أٗ ِٓ خالي االهبس إٌظشٞ ٚ 

ب ِٓ ثٕبء ِم١بط ٕرقٛساد ِىٕز٠ٕب خ ٌٍّٛمٛع رىٛٔذ ٌذاٌذساعبد اٌغبثمخ ٚ اٌّؾبثٙ

 فبٌؼ ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ ٚ ٠خذَ اٌجؾش اٌؾبٌٟ . ٠ؾزًّ ػٍٝ اثؼبد اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ٚ

( فمشح ِٛصػخ ػٍٝ 40ٚ لذ رُ اخشاط ِم١بط اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ثقٛسرٗ إٌٙبئ١خ ِٓ )

ٚ دِظ  ً االعزّبػِٟؾبٚس اٌّزغ١ش ِٓ اعزخذاَ ٌٍفنبئ١بد ٚ اعزخذاَ ٌؾجىبد اٌزٛاف

 .أثُبء االص خذاو اٌجؼذ٠ٓ 

 صذق يمٍبس انجٍئخ انشلًٍخ :

 ثؾغبة اٌقذق ثطش٠مز١ٓ ّ٘ب : لّٕب ٚلذ 

 :فذق اٌّؾى١ّٓ :01

ٚلذ رُ ػشك اٌّم١بط ثقٛسرٗ اال١ٌٚخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّخزق١ٓ فٟ ػٍُ 

االعزّبع ٚ ػٍُ إٌفظ ٚ اٌزشث١خ ِٓ عبِؼبد ِخزٍفخ ِٓ داخً اٌغضائش ِٚٓ خبسط 

 ( ٌالخز ثشأ٠ُٙ ؽٛي :02اٌغضائش ٍِؾك سلُ )

 فالؽ١خ اٌجٕٛد ٚ أزّبئٙب ٌٍّٛلف اٌزٞ رٕذسط رؾزٗ.
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 ٠خ ٚمٛػ اٌؼجبساد ٚ عالِزٙب اٌٍغٛ

ٚ ثٕبءا ػٍٝ ِالؽظبد اٌّؾى١ّٓ رُ اعشاء ثؼل اٌزؼذ٠الد ِٓ ؽ١ش اػبدح 

 ف١بغخ ثؼل اٌجٕٛد ِٓ اػنبء ٌغٕخ اٌزؾى١ُ وّب ٘ٛ ِٛمؼ فٟ اٌغذٚي االرٟ :

اٌج١ئخ ٠ٛمؼ اساء اٌّؾى١ّٓ فٟ ف١بغخ ثؼل ػجبساد ِم١بط  (08) عذٚي سلُ

 اٌشل١ّخ

 اٌؼجبساد ثؼذ اٌزؾى١ُ  اٌؼجبساد لجً اٌزؾى١ُ

ِزبثؼزٟ ٌٍجشٔبِظ اٌّفنً ػٕذٞ 

 ػجش اٌفنبئ١بد رؾغٓ ِضاعٟ.

ِزبثؼزٟ ٌٍجشٔبِظ اٌّفنً ػٕذٞ 

 ػجش اٌفنبئ١بد رٕغ١ٕٟ ِؾبوٍٟ.

رىشس ٚلٛػٟ فٟ ِؾىالد دساع١خ 

ثغجت اعزخذاِٟ اٌّغزّش ٌؾجىخ اٌزٛافً 

 خبفزٟ اصٕبء اٌّؾبمشاد ٚاالِزؾبٔبد.

ػبلجٕٟ األعزبر ِشاس ثغجت 

اٌزٛافً أصٕبء اعزخذاِٟ ٌؾجىبد 

 اٌّؾبمشاد

وض١شا ِب أؽب٘ذ ثشاِظ اٌفنبئ١بد 

ثبٌّٛاصاح ِغ اعزخذاِٟ ٌؾجىخ اٌزٛافً 

 خبفزٟ ػجش اٌٙبرف أٚ عٙبص األ٠جبد.

أؽب٘ذ ثشاِظ اٌفنبئ١بد ثبٌّٛاصاح 

ِغ اعزخذاِٟ ٌؾجىخ اٌزٛافً خبفزٟ ػجش 

 اٌٙبرف .

أروش أفذلبئٟ ثّٛػذ ثشٔبِغٕب 

ف١ؾجىخ اٌّفنً ػجشؽغبثٟ اٌخبؿ 

 اٌزٛافً

أروش أفذلبئٟ ثّٛػذ ثشٔبِغٕب 

 اٌّفنً ػجش ثشٚفب٠ٍٟ اٌخبؿ 

رؾغٕذ ٌغزٟ االعٕج١خ وض١شا 

العزؼّبٌٟ اٌّزٛافً ٌجشاِظ اٌزشعّخ 

اٌفٛس٠خ أصٕبء دسدؽزٟ ِغ أفذلبئٟ ِٓ 

 األعبٔت  

اعزؼّبٌٟ ٌجشاِظ اٌزشعّخ اٌفٛس٠خ 

 اصٕبء اٌذسدؽخ ؽغٓ ٌغزٟ االعٕج١خ وض١شا
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 comparison of extremeز١١ّضٞ ) فذق اٌّمبسٔخ اٌطشف١خ ( اٌقذق اٌ

groups : 

٠مَٛ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌقذق ػٍٝ اٌّمبسٔخ ث١ٓ دسعبد اٌّغّٛػبد اٌطشف١خ 

ٌالخزجبس ،وأْ رإخز دسعبد اٌفئخ اٌؼ١ٍب اٌّؾقٍخ فٟ ٘زا االخزجبس ٚ رمبسْ ثذسعبد اٌفئخ 

زٛعو اٌفئز١ٓ فبرا ظٙشد ٘زٖ اٌذالٌخ ػذ اٌذ١ٔب ،صُ رؾغت اٌذالٌخ االؽقبئ١خ ٌٍفشق ث١ٓ ِ

 االخزجبس فبدلب .

ٚ ٌؾغبة اٌقذق اٌز١١ّضٞ
1

ثبٌّئخ ِٓ دسعبد  25ثبٌّئخ ٚ ادٔٝ  25ػٍٝ ٔب اػزّذ 

اٌّفؾٛف١ٓ ثؼذ اْ سرجذ رقبػذ٠ب ، ٚ رُ اخزجبس اٌفشٚق ػٓ هش٠ك اخزجبس )د( ٚ وبٔذ 

 إٌزبئظ وبالرٟ :

 ٚ اثؼبدٖ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ( ٌٍزؾمك ِٓ اٌقذق اٌز١١ّضٞ ٌّم١بط 09عذٚي سلُ )

ا ْ 

 ٌّزٛعو

اال

ٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

د

 

اٌّؾغٛ

 ثخ

د

 .ػ

اٌم١ّ

ح االؽزّب١ٌخ 

sig 

ا

 ٌمشاس

اٌّ

عّٛػخ 

 االػٍٝ

1

5 

1

50.32 

4.

85 

-

29.023 

 

2

8 

0.0

00 

 

د

 اي

اٌّ

عّٛػخ 

 االدٔٝ

1

5 

6

5.98 

6.

21 

                                                           
1
، اٌغضائش: د٠رٛاْ 2. هاإلحصبء ٔ انمٍبس انُفضً ٔ ان شثٕي يع ًَبرج يٍ انًمبٌٍش ٔ االخ جبسادِمذَ ػجذ اٌؾف١ع:  

 .77. ؿ 2003اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ،
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االؽزّب١ٌخ ي د اٌّؾغٛثخ افغش ِٓ  اْ اٌم١ّخ( 09سلُ )٠زج١ٓ ِٓ اٌغذٚي 

( ٚ ٘زا ٠ؾ١ش اٌٝ ٚعٛد فشٚق ث١ٓ ِزٛعو اٌّغّٛػز١ٓ ٌقبٌؼ ِغّٛػخ رٚٞ 0.05)

 اٌذسعخ اٌّشرفؼخ ِّب ٠ؼٕٟ اْ اٌّم١بط ٠زّزغ ثقذق ر١١ّضٞ.

 :internalconsistency –validityفذق االرغبق اٌذاخٍٟ 

زخشاط ِؼبِالد االسرجبه ث١ٓ لبِذ اٌجبؽضخ ثبعزخذاَ ِؼبًِ االسرجبه ث١شعْٛ الع

ثؾغبة  ٕبوّب لّاٌج١ئخ اٌشل١ّخ ٚ اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌّم١بطاٌج١ئخ اٌشل١ّخدسعخ وً ثؼذ ِٓ اثؼبد 

ٚ اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ ، ٚ لذ رُ  اٌج١ئخ اٌشل١ّخِؼبِالد اٌزشاثو ث١ٓ ثٕٛد وً ثؼذ ِٓ اثؼبد ا

)اٌؾضِخ االؽقبئ١خ ٌٍؼٍَٛ  SPSSؽغبة ِؼبِالد اٌزشاثو ثبعزخذاَ ثشٔبِظ االؽقبئٟ 

 االعزّبػ١خ( ٚ رزنؼ إٌزبئظ ِٓ خالي اٌغذاٚي االر١خ :

٠ٛمؼ ِؼبِالد اٌزشاثو ث١ٓ وً ثؼذ ِٓ اثؼبد اٌّم١بط ٚ ث١ٓ  (10سلُ ) عذٚي

 اٌّم١بط وىً:

أثؼبد ِم١بط  اٌجؼذ

 االغزشاة اٌضمبفٟ

 اٌذسعخ اٌى١ٍخ

اعزخذاَ ؽجىبد  01

 اٌزٛافً

**0.982 

 0.958** فنبئ١بد اعزخذاَ 02

دِظ ثؼذٞ اٌج١ئخ  03

 اٌشل١ّخ

**0.915 

 0.01داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ 

( أْ ِؼبِالد االسرجبه دسعبد اثؼبد اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ثبٌذسعخ  ٠09ج١ٓ اٌغذٚي سلُ)

، ٚ لذ رشاٚؽذ 0.01اٌى١ٍخ ٌٍج١ئخ اٌشل١ّخ ِؼبِالد داٌخ اؽقبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ 

 .0.98 – 0.91ِؼبِالد اٌزشاثو 
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ِغ  اٌج١ئخ اٌشل١ّخ٠ٛمؼ ِؼبِالد اسرجبه وً ثٕذ ِٓ ثٕٛد ِم١بط (11)عذٚي سلُ 

 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ اٌزٞ ٠ٕزّٟ ا١ٌٗ .

سلُ  اٌجؼذ

 اٌجٕذ

ِؼبِ

 ي االسرجبه

سلُ  اٌجؼذ

 اٌجٕذ

ِؼبِ

 ي االسرجبه

اعزخ

داَ 

 اٌفنبئ١بد

 

 

02 **

0.691 

 

 

اعزخ

داَ ؽجىبد  

 اٌزٛافً

 االعزّبػٟ

04 **

0.832 

03 **

0.573 

06 **

0.667 

14 **

0.871 

18 **

0.982 

20 **

0.681 

22 **

0.745 

07 **

0.685 

24 **

0.876 

09 **

0.785 

25 **

0.774 

15 **

0.758 
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34 **

0.861 

17 **

0.854 

35 **

0.952 

21 **

0.951 

36 **

0.745 

23 **

0.485 

38 **

0.876 

27 **

0.735 

 

دِظ 

اٌجؼذ٠ٓ 

فنبئ١بد ٚ 

ؽجىبد 

 رٛافً

08 **

0.768 

28 **

0.852 

10 **

0.765 

05 **

0.768 

12 **

0.987 

30 **

0.786 

13 **

0.645 

31 **

0.785 

16 **

0.598 

19 **

0.741 

37 **

0.654 

26 **39 **
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0.685 0.789 

29 **

0.854 

01 **

0.785 

32 **

0.685 

40 **

0.847 

33 **

0.786 

11 **

0.752 

 .0.01داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ

 : reliabilityاعشاءاد اٌضجبد 

٠مقذ ثبٌضجبد ؽقٛي اٌفشد ػٍٝ ٔفظ اٌذسعخ أٚ دسعخ لش٠جخ ِٕٙب فٟ ٔفظ 

 االخزجبس ػٕذ رطج١مٗ اوضش ِٓ ِشح ، ٚلذ لبِذ اٌجبؽضخ ثؾغبة اٌضجبد ثبٌطشق اٌزب١ٌخ:

 :RetestReliabilityاٌضجبد ثبالػبدح

٠َٛ ِٓ  20ٚ ٌؾغبة اٌضجبد ثبالػبدح أػ١ذ رطج١ك اٌّم١بط ػٍٝ اٌؼ١ٕخ اٌغبثمخ ،ثؼذ 

اٌزطج١ك االٚي ، صُ أػبدد اٌجبؽضخ ؽغبة ِؼبًِ االسرجبه ث١شعْٛ ،ٌؾغبة ِؼبًِ 

ظ وّب ٘ٛ االسرجبه ث١ٓ دسعبد اٌزطج١ك االٚي ٚ دسعبد اٌزطج١ك اٌضبٟٔ ،ٚ وبٔذ إٌزبئ

 اٌغذٚي االرٟ :ِٛمؼ فٟ 

ٚ  اٌج١ئخ اٌشل١ّخ( ٠ٛمؼ ِؼبًِ االسرجبه ث١شعْٛ ث١ٓ أثؼبد ِم١بط 12عذٚي سلُ )

 اٌذسعخ اٌى١ٍخ فٟ اٌزطج١ك االٚي ٚ اٌزطج١ك اٌضبٟٔ 
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 ِؼبًِ االسرجبه اٌج١ئخ اٌشل١ّخاثؼبد ِم١بط  اٌزغٍغً 

 0.96** اعزخذاَ اٌفنبئ١بد 01

02 

 

 

ؽجىبد اٌزٛافً  اعزخذاَ

 االعزّبػٟ

**0.97 

03 

 

 0.98** دِظ اٌجؼذ٠ٓ

 0.97** ِؼبًِ صجبد اٌذسعخ اٌى١ٍخ

 0.01** داي ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ 

(ٚ أْ 0.97٘ٛ ) اٌج١ئخ اٌشل١ّخ( اْ ِؼبًِ اٌضجبد ٌّم١بط ٠11ج١ٓ اٌغذٚي سلُ )

فٟ اٌزطج١ك اٌضبٟٔ ِؼبِالد االسرجبه ث١ٓ وً ثؼذ فٟ اٌزطج١ك االٚي ٚ اٌجؼذ اٌّمبثً ٌٗ 

( ٟٚ٘ ِؼبِالد اسرجبه داٌخ اؽقبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ 0.96-0.98رشاٚؽذ ث١ٓ )

 ثذسعخ ع١ذح ِٓ اٌضجبد. اٌج١ئخ اٌشل١ّخ( ِّب ٠ذي ػٍٝ رّزغ ِم١بط 0.01)

 : Split-half Reliabilityاٌضجبد ثبٌزغضئخ إٌقف١خ

هجك اٌّم١بط ػٍٝ ػ١ٕخ  اٌضجبد ثبٌزغضئخ إٌقف١خ ٌّم١بط اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ٚ ٌؾغبة

اٌجؾش االعزطالػ١خ ،ٚ لغّذ ثٕٛد اٌّم١بط اٌٝ ٔقف١ٓ ِزؼبد١ٌٓ ،صُ ؽغبة ِؼبًِ 

االسرجبه ث١ٓ دسعبد اٌّفؾٛف١ٓ ػٍٝ ثٕٛد إٌقف االٚي ٚ ثٕٛد إٌقف اٌضبٟٔ ،ٚ وبٔذ 

ٚ أثؼبدٖ وّب ٘ٛ ِٛمؼ فٟ اٌغذٚي  اٌج١ئخ اٌشل١ّخٔزبئظ اٌضجبد ثبٌزغضئخ إٌقف١خ ٌّم١بط 

 االرٟ :

اٌج١ئخ ( ٠ٛمؼ ل١ُ ِؼبِالد اٌضجبد ثبٌزغضئخ إٌقف١خ ٌّم١بط 13عذٚي سلُ )

 :ٚ اثؼبدٖ  اٌشل١ّخ
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أٌ اٌجؼذ

فب 

وشٚٔجبؿ)

 (1ط

أٌ

فب 

وشٚٔجبؿ)

 (2ط

صجبد 

ٔقف 

 االخزجبس

صجبد 

االخزجبس اٌىٍٟ 

ٚفمب ٌّؼبدٌخ 

 عج١شِبْ

ص

ثبد 

االخزجبس 

اٌىٍٟ ٚفمب 

ٌّؼبدٌخ 

 عزّبْ

ِ

ػبًِ أٌفب 

وشٚٔجبؿ 

ٌٍذسعخ 

اٌى١ٍخ 

 ٌٍجؼذ

اعزخذاَ 

 اٌفنبئ١بد

0

.91 

0

.98 

0.94 0.96 0

.79 

0

.95 

اعزخذاَ 

ؽجىبد اٌزٛافً 

 االعزّبػٟ

0

.94 

0

.87 

0.95 0.83 0

.89 

0

.94 

 

االعزخذاِ

اد اٌّذِغخ 

 ٌٍجؼذ٠ٓ 

 

0

.95 

0

.91 

0.93 0.81 0

.85 

0

.93 

اٌج١ئخ 

 اٌشل١ّخ

0

.95 

0

.98 

0.95 0.94 0

.85 

0

.98 

( أْ ِؼبِالد االسرجبه ث١ٓ إٌقف١ٓ االٚي ٚ اٌضبٟٔ داٌخ اؽقبئ١ب ٠12ج١ٓ اٌغذٚي )

ٚ اٌذسعخ اٌى١ٍخ ، ٚلذ رشاٚؽذ  اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ( ثبٌٕغجخ الثؼبد0.01ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ )

( ، ٚٚفمب 0.84وّب ثٍغذ ل١ّخ اٌضجبد ٌٍّم١بط ٚفمب ٌّؼبدٌخ عج١شِبْ )،  0.89-0.72ث١ٓ 

 بط ٠زّزغ ثذسعخ ع١ذح ِٓ اٌضجبد .( ،ِّب ٠ؼٕٟ أْ اٌّم0.85١ٌّؼبدٌخ عزّبْ )

 : انذساصخ انثبنٍخاالحصبئٍخ انًض خذيخ فً صبدصب :االصبنٍت 

رغزٙذف  ِغّٛػخ اٌؼ١ٍّبد ٚ اٌطشق االؽقبئ١خ اٌزٟرؼزجش األعب١ٌت اإلؽقبئ١خ 

ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد اٌى١ّخ ٚ إٌٛػ١خ ِٓ ؽ١ش ٚففٙب ، ٚ ارخبر لشاساد ثؾأٔٙب ٚٚفمب ٌزٌه 

٠ٛعذ ٔٛػبْ ِٓ األعب١ٌت االؽقبئ١خ ، رزّضً فٟ األعب١ٌت االؽقبئ١خ اٌٛفف١خ ٚ 

 األعب١ٌت االؽقبئ١خ االعزذال١ٌخ .
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ثّغّٛػخ ِٓ ؽ١ش أْ اعزخذاَ األعب١ٌت االؽقبئ١خ اٌٛفف١خ ٠ذي ػٍٝ االعزؼبٔخ 

اٌؼ١ٍّبد ٚ اإلعشاءاد ٚ اٌطشق فٟ اخزجبس فؾخ اٌفشٚك اٌجؾض١خ ، ٚ ِٓ صُ ارخبر 

 اٌذساعخ . اٌمشاساد االؽقبئ١خ ثؾأْ رؼ١ُّ إٌزبئظ ػٍٝ ِغزّغ

ٚفٟ دساعزٕب ٘زٖ ٚ ثؼذ عّغ اٌج١بٔبد ١ِذا١ٔب ٚ اٌؾقٛي ػٍٝ اعبثبد اٌطٍجخ ِٓ 

ذ رفش٠غٙب ثؼذ اػزّبد اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ ٚاٌزٞ ِفشداد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ االعزج١بْ ، ٚ ثؼ

٠ّضً ػذد رىشاس اٌخ١بس أٚ االعبثخ ثؾ١ش ٠ىْٛ اٌّغّٛع ِغب٠ٚب ٌؼذد أفشاد اٌّغزّغ ٚ 

 اعزّبسح . 410اٌّزّضً فٟ 

ؽ١ش رّذ االعزؼبٔخ ثأعب١ٌت اؽقبئ١خ  ٚفف١خ  ٚ أخشٜ اعزذال١ٌخ ٌّؼبٌغخ ث١بٔبد 

ج١ؼخ اٌذساعخ ٚ ِزّبؽ١خ ِغ إٌّٙظ اٌٛففٟ فٟ اٌذساعخ ، ٘زٖ االعب١ٌت ِزٕبعجخ ٚ ه

 أعٍٛثٗ اٌىّٟ ٚ اٌزٟ عبءد وّب ٠ٍٟ :

اخزجبس )د( عزٛدٔذ ٌٍزؾمك ِٓ اٌقذق اٌز١١ّضٞ ٚ ٌٍزؾمك ِٓ  (أ 

 اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعو دسعبد االغزشاة اٌضمبفٟ ٚفمب ٌّزغ١شاد اٌجؾش .

ِٓ اٌضجبد ثبالػبدح ٚ فذق Personِؼبًِ االسرجبه ث١شعْٛ  (ة 

 اٌذاخٍٟ .االرغبق 

ٌالٔقبف اٌّزغب٠ٚخ Spear;an-prawnِؼبدٌخ عج١شِبْ ثشاْٚ (ط 

 ٌٍزؾمك ِٓ اٌضجبد ثبٌزغضئخ إٌقف١خ.

ٌٍزغضئخ إٌقف١خ ٌٍزؾمك ِٓ اٌضجبد ثبٌزغضئخ  Jet manِؼبدٌخ عزّبْ (د 

 إٌقف١خ .

 ٌٍزؾمك ِٓ اٌضجبد.Cranach’s Alpha اٌفب وشٚٔجبؿ (ٖ 

اٌفشٚق ث١ٓ اٌّزٛعطبد فٟ اخزجبس رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ االؽبدٞ ٌذساعخ  (ٚ 

 فشم١بد اٌذساعخ.

ؽغبة اٌزىشاساد ٚ إٌغت اٌّئ٠ٛخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌخقبئـ  (ص 

 اٌؾخق١خ ٌّفشداد اٌذساعخ.
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ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚ رٌه ٌٍزؼشف ِزٛعو ػّش ِغزخذِٟ  (ػ 

 اٌج١ئخ اٌشل١ّخ.

ؽغبة اٌؼاللخ ث١ٓ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ ٚ أثؼبد االغزشاة اٌضمبفٟ وً ػٍٝ  (ه 

 ؽذٜ .

رغذس االؽبسح وّب عجك اٌزوش إٔٔب اعزخذِٕب اٌؾضِخ االؽقبئ١خ فٟ اٌؼٍَٛ 

االعزّبػ١خ فٟ أغبص صالس اسثبع اٌؼًّ إٌّٙغٟ ٚ ا١ٌّذأٟ ٌىٓ فبدفذ اٌجبؽش ظشٚف 

ِّب امطشٔب اٌٝ رىٍّخ ثبلٟ إٌزبئظ ثٛاعطخ ِؼبدالد ثشٔبِظ   SPSSرزؼٍك ثجشٔبِظ 

EXCEL  ِؼبًِ اسرجبه ثشعْٛ: ٚ خبفخ 

 االغزشاة اٌضمبفٟ ( ٚ ث١ٓ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ )ثجؼذ٠ٙبٌذساعخ اٌؼاللخ ث١ٓ ٔب اػزّذ    

( ػٍٝ ِؼبًِ اسرجبه ثشعْٛ ٌٍذسعبد اٌخبَ ثبٌطش٠مخ اٌؼبِخ اٌزٟ رؼزجش ثأثؼبدٖ األسثؼخ)

ِٓ أثشص اٌطشق اٌزٟ رؼزّذ ِجبؽشح فٟ ؽغبثٙب ٌّؼبًِ االسرجبه ػٍٝ اٌذسعبد اٌخبَ ٚ 

بد، ِٚٓ أُ٘ ١ِّضاد ٘زٖ اٌطش٠مخ اٌؼبِخ دلزٙب ٚ عشػزٙب ألٔٙب ال ِشثؼبد ٘زٖ اٌذسع

 رٕطٛٞ ػٍٝ أٞ رمش٠ت ؽغبثٟ فٟ خطٛارٙب اٌغضئ١خ ٚ اٌّؼبدٌخ رؼطٝ ثبٌؼاللخ اٌزب١ٌخ:

 ْ ِظ ط.ؿ ـ ِظ ط . ِظ ؿ              

 س =  

]ْ)ِغـ ط     
2

( ـ )ِغـ ط(
2

[ ]ْ)ِغـ ؿ
2

( ـ )ِغـ ؿ(
2

 ] 

 

  ؽ١ش:

 )ْ( : ػذد أفشاد اٌؼ١ٕخ.٠ذي اٌشِض 

٠ذي اٌشِض )ِغـ ط.ؿ(: ِغّٛع ؽبفً مشة اٌذسعبد اٌّمبثٍخ فٟ 

 االخزجبس٠ٓ.
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٠ذي اٌشِض )ِغـ ط.ِغـ ؿ(: ؽبفً مشة ِغّٛع دسعبد االخزجبس األٚي)ط( 

 فٟ ِغّٛع دسعبد االخزجبس اٌضبٟٔ)ؿ(.

٠ذي اٌشِض )ِغـ ط
2
 (: ِغّٛع ِشثؼبد دسعبد االخزجبس األٚي)ط(. 

شِض )ِغـ ط(٠ذي اٌ
2

 : ِشثغ ِغّٛع دسعبد االخزجبس األٚي)ط(. 

٠ذي اٌشِض )ِغـ ؿ
2
 (: ِغّٛع ِشثؼبد دسعبد االخزجبس اٌضبٟٔ)ؿ(.  

٠ذي اٌشِض )ِغـ ؿ(
2

: ِشثغ ِغّٛع دسعبد االخزجبس اٌضبٟٔ)ؿ( 
[1]

 . 

ِٛعجب ارا وبٔذ اٌؼاللخ  ( ٚ ٠ذػٝ اإلسرجبه 1، + 1-ٚ رىْٛ ل١ّزٗ ِؾقٛسح ث١ٓ )

ث١ٓ اٌّزغ١ش٠ٓ هشد٠خ ، وّب ٠ؼذ االسرجبه عبٌجب ارا وبٔذ اٌؼاللخ ػىغ١خ ،ٚ ٠ؼذ ٘زا 

  اٌّم١بط أفنً ِمب١٠ظ اٌؼاللخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

78: ِمذَ ػجذ اٌؾف١ع: ِشعغ عبثك
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 الفصل:خالصة 

د إٌّٙغ١خ ٌٍذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ِٓ اٌفقٛي اٌّّٙخ فٟ عشاءا٠ؼزجش فقً اال

ؽٍمخ اٌٛفً ث١ٓ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚ ا١ٌّذأٟ ِٓ اٌذساعبد اٌؼ١ٍّخ ا١ٌّذا١ٔخ ، ألٔٗ 

 ِٕطٍم١ٓ اص١ٕٓ :

أٚال : أٔٗ فٟ ع١ّغ ِشاؽٍٗ ٚ فٟ اخز١بس وً خطٛارٗ ٠أخز اٌغبٔت إٌظشٞ        

 ثؼ١ٓ االػزجبس فٟ رؾذ٠ذ اٌّغبالد ،ٚ ِٕٙظ اٌذساعخ ٚ أداح عّغ اٌج١بٔبد .

ٚث١بٔبد اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ٚ صب١ٔب : فٟ أٔٗ ٠شثو ث١ٓ ِؼط١بد اٌجؾش إٌظش٠خ        

اٌزٞ ع١ّضً ٔمطخ االٔطالق ٌؼشك ٚ رؾ١ًٍ إٌزبئظ إٌٙبئ١خ ٚ االعبثخ ػٍٝ اٌزغبؤي 

 اٌّطشٚػ .

 



 

 

 
 

 

 

 عرض و حتليل بيانات الدراسة امليدانيةأوال : 

 نتائج الدراسةثانيا : 

 : النتائج اجلزئية و اختبار الفرضيات10             

 :النتيجة العامة للدراسة10             
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 رّهُذ:

ضؼطرٍ ٍٓقِس ضل٣ٍؾ جُر٤حٗحش ٝ جُطؼ٤ِن ػ٤ِٜح ٝ ضك٤ِِٜح ٖٓ أْٛ ٍٓجقَ جُركع ج٤ُٔىج٢ٗ ،جي 

ٗطحتؽ ذكػٚ جيج أٌجو جُٔٞٞٞػ٤س ٝ جُٔٛىجه٤س ُركػٚ ،ٝ ضأض٢ ًٛٙ ػ٠ِ أْحْٜح ٣ر٢٘ جُرحقع 

جُركع  أوجزجٍُٔقِس ذؼى ضطر٤ن ج٫ْطٔحٌز ػ٠ِ ػ٤٘س جُركع .ٝػ٤ِٚ كاٗٚ ذؼى إٔ هٔ٘ح ذططر٤ن 

هٔ٘ح ذطؼىجو ج٫ْطٔحٌجش جُط٢ ضْ ؾٔؼٜح ذحْطٔحٌز ج٫ْطر٤حٕ ًٛٙ ٝ جُٔطٔػِس ك٢ وٌجْط٘ح 

َ ػ٠ِ أًرٍ هىٌ ٌٖٓٔ ٖٓ ج٫ْطؿحذحش نحٚس ٝ إٔ ٝجُط٢ قحُٝ٘ح ٖٓ ن٬ُٜح إٔ ٗكٛ

جُؼ٤٘س ٢ٛ ػ٤٘س ًٍز غِؽ ٝ جُط٢ ضططِد ٖٓ جُرحقع جُؼَٔ جُىجتْ ٝ جُىؤٝخ ٓغ ٖٓ ضطٞكٍ 

ضؼ٣ٍلٚ ػ٠ِ ك٤ْٜ نٛحتٙ ٖٓ ٣ٔػِٕٞ ػ٤٘طٚ ذح٫ٞحكس ج٠ُ ضكل٤ُْٛ ػ٠ِ ض٣َٞؼٜح ٓؼٚ ٝ 

 ُٛرٍ.ذح٫ٞحكس ج٠ُ ج جُؼ٤٘سأًرٍ ػىو ٌٖٓٔ ٖٓٔ ضطٞكٍ ك٤ْٜ ٠ٍٖٝ 

ذ٤حٗحش ج٫ْطٔحٌز جُٔطكَٛ ػ٤ِٜح ٖٓ ٓؿٔٞع ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ك٢ ؾىجٍٝ ذىأٗح ضل٣ٍؾ  ذؼىٛح

ذك٤ع ٣ؼرٍ ًَ ؾىٍٝ ػ٠ِ ْإجٍ ٖٓ أْثِس ج٫ْطٔحٌز ٝ ؾى٣ٍ ذحًًٍُ إٔ ضل٣ٍؾ جُر٤حٗحش هى 

ش جػطٍٞص ٝ ذٓرد ٚؼٞذح spss 18ضْ ك٢ وٌجْط٘ح ك٢ جُرىج٣س ذحُط٣ٍوس ج٤ُ٫س ذحْطهىجّ 

 ًٛٙ جُؼ٤ِٔس جُطؿأٗح ج٠ُ جُطل٣ٍؾ ذحُط٣ٍوس ج٤ُى٣ٝس .جْطٌٔحٍ 

ُ٘طكَٛ ك٢ ج٫ن٤ٍ ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ؾىجٍٝ ضؼرٍ ػٖ جُظحٍٛز ٓٞٞٞع جُىٌجْس ضؼر٤ٍج ٤ًٔح 

٣وطٍٛ ػ٠ِ ج٫ٌهحّ ؾحٓىز ضؼرٍ ػٖ ٝجهغ ٫ ؾىجٍ قُٞٚ ٌُٖ ٣رو٠ هحٍٚج جيج ُْ ٣ُجٝؼ 

ج٧ٌهحّ ٝ ٗؼرٍ ػٜ٘ح ذٔلح٤ْٛ يجش ذحُطك٤َِ ج٤ٌُل٢ ٝٛٞ ج١ًُ قحُٝ٘ح ٖٓ ن٬ُٚ إٔ ٗٓط٘طن 

 ٟٓح٤ٖٓ ٝ و٫٫ش أػٔن ٖٓ ٓؿٍو أٌهحّ ٚٔحء .

ًطحذٚ أذؿى٣حش ٜٓ٘ؿ٤س ك٢ ًطحذس  -كحُطك٤َِ ج٤ٌُل٢ ًٔح ٣وٍٞ جُىًطٌٞ ػ٢ِ ؿٍذ٢ ك٢ 

٣ٌٓد جُٔكطٟٞ ذؼىج جٗٓح٤ٗح ٓؼرٍج ٝ ٣ٓحػى ػ٠ِ ضٍجذ١ ٝ ضٌحَٓ  –جٍُْحتَ جُؿحٓؼ٤س 

غ ذؼٟٜح ، ًٔح أٗٚ ٣ٓحْٛ ك٢ ك٢ ضىػ٤ْ جُركع ٝ ضو٣ٞطٚ أؾُجء جُركع ٝ ٓهطِق ػ٘حٍٚٙ ٓ

ٝ أكٌحٌ ٝ أٌجء ٫ ٗؿىٛح ك٢ ٝ ٌكغ ٓٓطٞجٙ جُؼ٢ِٔ ٖٓ ق٤ع ج٫ْطٜٗحو ذكوحتن ٝ ٓؼط٤حش 

 ج٧ٌهحّ ٝ جُط٤ٌْٔ ج١ًُ ضؼرٍ ػ٘ٚ جُؿىجٍٝ .
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ٖٝٓ ن٬ٍ جُطك٤َِ ج٤ٌُل٢ ضٌٕٞ ػ٘حٍٚ جُركع ٝظ٤ل٤س ٝ ٣ٛرف ٝقىز ٓطٌحِٓس ٝ ًٛج 

 ٣ٍٚف .ٓطِد ػ٢ٔ 

ُ٘ؼٍؼ ذؼىٛح ػ٠ِ جٍُٔقِس ج٧ْٛ ك٢ وٌجْط٘ح ٢ٛٝ ٍٓقِس ضو٢ٛ ٝ جنطرحٌ ك٤ٍٞحش 

 وٌجْط٘ح ٝ جُطأًى ٖٓ ٗطحتؽ جُىٌجْس ج٤ُٔىج٤ٗس ذهٛٞ٘ ًَ ك٤ٍٞحش جُىٌجْس.

،ًٝٔح ٫قظ٘ح ُٝطؿ٤ٓى ًٛٙ جُهطٞز هٔ٘ح ذط٤ٌَٗ ؾىجٍٝ ًٍٓرس ٩نطرحٌ ك٤ٍٞحش وٌجْط٘ح 

طٍٞ٘ح ٓؿٔٞػس ػ٬هحش ذ٤ٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔطـ٤ٍجش ٝ ًٛج ك٢ ذىج٣س جُلَٛ جُٓحوِ أٗ٘ح جك

جُ٘ٞع ٖٓ جُل٤ٍٞحش ٣ططِد ؾىجٍٝ ًٍٓرس ذك٤ع ضٗطَٔ ػ٠ِ جْطؿحذحش ٓلٍوجش جُؼ٤٘س 

ػ٠ِ ٓطـ١ٍ٤ جُىٌجْس ٝ جُطو٢ٛ ػٖ ػ٬هطٜٔح ذرؼٟٜٔح ٓٓطؼ٤٘٤ٖ ذٔؼحَٓ ج٫ٌضرح٠ 

 ذ٤ٍْٕٞ .

إٔ ٗٓطؼٍٜٞح ٝ ٗلَٛ ك٤ٜح ك٢ جيٕ ًَ ًٛٙ جُهطٞجش ذطل٬٤ٛضٜح ٝ ٗطحتؿٜح ْٞف ٗكحٍٝ 

 ًٛج جُلَٛ ٖٓ جُىٌجْس.
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 أوال :ػشع و رحًٍُ اٌجُبٔبد اٌُّذأُخ :

 :ػٓ ِفشداد اٌذساعخ اٌّؼٍىِبد اٌؼبِخ: 10

 جٕظ اٌّجحىس: رىصَغ ِفشداد اٌؼُٕخ حغت ( َىضح13اٌجذوي سلُ )

 إٌغجخ اٌزىشاس اٌحبٌخ

 4747 513 روش

 6342 013 أثً

 011 701 اٌّجّىع

 

 

٣ٌحو ٫ ٣هطِق جُرحقػٕٞ ج٫ؾطٔحػ٤ٕٞ إٔ جُؿّ٘ ٣ؼى ٖٓ أْٛ جُٔطـ٤ٍجش ج٤ُْٞٓٞو٣ٔـٍجك٤س  

جُط٢ ضإغٍ ك٢ ٠ر٤ؼس ٌوٝو ج٫كؼحٍ جُط٢ ضكٜٔح ٓلٍوجش جُىٌجْس ػ٘ى ٠ٍـ أْثِس ج٫ْطر٤حٕ 

ص ٝ ُٚ ضأغ٤ٍ ٝجٞف ػ٠ِ ٠ر٤ؼس ج٫ؾحذحش جُط٢ ٣ؿ٤د ذٜح ج٫ٖهح٘ نحٚس جيج ضؼِو

ٖٓ ن٬ٍ ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ ج٫ْثِس ذحُؿٞجٗد جُٗه٤ٛس ُك٤حضْٜ ٝ ٓٔحٌْحضْٜ ج٫ؾطٔحػ٤س  ٝ 

لٍجو جُؼ٤٘س ٣طَٞػٕٞ قٓد ٣ٓطٟف إٔ ( 01ٝ ٓح ٣ٞٞكٚ جٍُْْ جُر٤ح٢ٗ ٌهْ )(13ٌهْ)

( ،ٝ  :.69ئٗحظ ذ٘ٓرس ) 509(ٝ  8.8;يًٌٞ ذ٘ٓرس ) 709ؾّ٘ جُٔركٞظ ًٔح ٢ِ٣ <

74% 

26% 

 يوضح توزيع مفردات العينة حسب الجنس  ( 01)الشكل رقم 

 ذكر

 انثى
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ًًٌُٞ( ٓح ٣ٓطهىٕٓٞ ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ٖٓ جُطِرس )ج ًٛج ٣ؼط٢ ٓإٍٖج ذإٔ ٗٓرس ٖٓ

ًَ جُط٬٤ٜٓش جُط٢ ضوىٜٓح جُىُٝس جُؿُجت٣ٍس ك٢ ٓؿحٍ ج٫ضٛح٫ش َجُص ٢ٛ ج٧ػ٠ِ ،ٌؿْ 

جْطهىجّ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ػرٍ ٝ ج١ًُ ضؿٓى قى ٓٗحٛىز جُرٍجٓؽ جُطِل٤ٗٞ٣ُس ٝ 

ػ٠ِ جُطحُرحش ػ٘حء ج٫ٗطوحٍ ج٠ُ ٓوح٢ٛ  أؾُٜز جُٜٞجضق ٝ جُِٞقحش جٍُه٤ٔس ٝ ًٛج ٓح ٝكٍ

 .ج٫ٗطٍٗص أٝ ٓٗحٛىز جُرٍجٓؽ جُٗرحذ٤س ك٢ جُطِل٣ُٕٞ جُهح٘ ذح٫ٍْز

أْحْح ك٢ ًٍز  جُٔطٔػِسٝ ػ٤ِٚ كحٕ ضل٤ٍٓٗح ًُٜٙ جُ٘ط٤ؿس ٣ؼٞو ج٠ُ ٠ر٤ؼس ػ٤٘س جُىٌجْس ٝ 

ُي كٜٖ ك٢ جُػِؽ ، أ٣ٟح ج٠ُ إٔ ج٫ٗحظ ُْٜ أٖـحٍ ًر٤ٍز ك٢ جٍُُٔ٘ ػٌّ جًًٌُٞ ، ٝ ذً

ج٫ْطر٤حٗحش ٧ٜٗح ضأنً ٖٓ ٝهطْٜ ق٤ُج أًرٍ ػٌّ  ٛحضٚجػطوحو١ ٣طلحو٣ٖ ج٫ؾحذس ػ٠ِ ٓػَ 

ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٖٓ جًًٌُٞ ٝ ج٣ًُٖ ٣طٞكٍ ُْٜ ق٤ُ أًرٍ ٖٓ جُٞهص ُِؿِِٞ أٓحّ ذؼى١ جُر٤ثس 

ٝ ػ٘ى ٓوحذِط٘ح ُٔؿٔٞػس ٫ذأِ ذٜح ٖٓ أٗٚ أغ٘حء وٌجْط٘ح ج٫ْطط٬ػ٤س  ذح٩ٞحكسًٛج 

جُطحُرحش كوى ٍٚقٖ ُ٘ح أٜٖٗ ٣طًٍٖ ؾٜحَ جُطِلحَ ٣ٗطـَ أغ٘حء ه٤حٜٖٓ ذحُٞجؾرحش ج٤ُُُ٘ٔس 

ذإٔ أؾُٜز أٜٖٗ ٍٚقٖ  ذح٩ٞحكسٝ ٣ٗحٛىٕ جُرٍجٓؽ ذحُٔٞجَجز ٓغ ضأو٣طٜٖ ُٗـَ جُر٤ص ، 

جُٜحضق نحٚطٜٖ ٣ٗـِٖ ذٜح جُططر٤وحش جُهحٚس ذٗرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ػ٠ِ ٓىجٌ 

٣ؤٖ ذح٧ٖـحٍ ج٤ُُُ٘ٔس ذ٤ى ٝ ٣كِٖٔ جُؿٜحَ ذح٤ُى جُػح٤ٗس ُٔطحذؼس ًَ  ج٤ُّٞ ك٢ ق٤ٖ أٜٖٗ

 ؾى٣ى ػ٠ِ جُٗرٌس.

ٝ ًٛج ٣ك٤ِ٘ح ج٠ُ إٔ ٠ِرط٘ح ٓحَجُٞج ك٢ ٍٓقِس ج٫ٗرٜحٌ ذحُطو٤٘س كْٜ ٫ ٣ٓطط٤ؼٕٞ جُطه٢ِ 

 ػٜ٘ح ك٢ ًَ جُظٍٝف .
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 رىصَغ ِفشداد اٌؼُٕخ حغت ِزغُش اٌغٓ( َىضح 14اٌجذوي سلُ )

 %إٌغجخ اٌزىشاس اٌغٓ

23 -18 573 47407% 

29-24 26 03406% 

 %1445 15 فّب فىق 51

 

 

 ضٓحػىٙ إٔ ٖأٜٗح ٖٓ جُط٢ شججُهرٍ ٖٓ ٓؿٔٞػس جًطٓحذٚ ك٢ ُِلٍو ًر٤ٍز أ٤ٔٛس جُٖٓ ٣ٌَٗ

 جُطؿحٌخ ًْجٝضٍ جُهرٍز ػ٠ِ ٣ىٍ كحُٖٓ ق٤حضٚ، ك٢ جُٔهطِلس جُظٍٝف ٓٞجؾٜس ػ٠ِ

 كحُٗرحخ أكٌحٌٙ، ك٢ جُلٍو ضِٛد أٝ ٍٓٝٗس ػ٠ِ ٣ىٍ أٗٚ ًٔح و،ٍجج٧ك ػ٘ى ٝجُٔؼحٌف

 أٝ ءٌجج٥ ذؼٝ ك٢ جُطٗىو أٝ ذح٬ُٛذس ٣ط٤ُٕٔٝ جٌُرحٌ ذ٤٘ٔح ذحٍُٔٝٗس ٣ط٤ُٕٔٝ ػٔٞٓح

 .ػ٤ِْٜ ضطٍـ جُط٢ ج٧كٌحٌ

أؿِد ٓلٍوجش إٔ  (06ٝ جٍُْْ جُر٤ح٢ٗ ٌهْ )( ٣14طٟف ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ ٌهْ )ًٛج ٝ

ٖٓ ٓؿطٔغ  %8.58>ق٤ع ضٔػِص ك٢ ٗٓرس  67->5  جُىٌجْس ض٘ط٢ٔ ُِلثس جُؼ٣ٍٔس ػ٤٘س

ٖٓ ػ٤٘س جُىٌجْس ٖٓٔ ٓػِٞ جُلثس جُؼ٣ٍٔس  %59.56جُىٌجْس ، ضِطٜح ٗٓرس أهَ ضٔػِص ك٢ 

 .%07.58كٔح كٞم ذ٘ٓرس  70ذ٤٘ٔح ٓػِص جُلثس جُؼ٣ٍٔس  =68-6

ٌبٌن توزٌع مفردات العٌنة حسب متغٌر 02الرسم البٌانً رقم 
 السن

23 -18

29-24

 فما فوق 30
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 x( ٗهِٙ ئ٠ُ إٔ ٓط١ْٞ أػٔحٌ جُؼ٤٘س جُٔؼرٍ ػ٘ٚ ئقٛحت٤ح 14ٖٓ ن٬ٍ ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ)

ْ٘س، ٝ جٗهلحٜ ٓط١ْٞ أػٔحٌ جُؼ٤٘س ٣ؼٞو ك٢ ٌأ٣٘ح ئ٠ُ جُٓ٘ٞجش جُؼ٣ٍٔس جُط٢ ٣66.9رِؾ< 

٣ِؽ ك٤ٜح جُٗحخ جُؿحٓؼس ٝ ٣طهٍؼ ٜٓ٘ح ضٌٕٞ ٓ٘طو٤ح ك٢ جُٓ٘ٞجش ج٠ُٝ٧ ٖٓ ٍٓقِس 

 جُؼ٤٘٣ٍٗحش ٖٓ ػٍٔ جُطحُد.

جُؿىٍٝ ٗؿى إٔ ػىو جُطِرس ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٣طؿٚ ٗكٞ جُط٘حٍَ ذطُج٣ى  ٝذ٘ظٍز كحقٛس ُ٘طحتؽ

ضأض٢ ك٢ جٍُٔضرس ج٠ُٝ٧ ، ٝضٔػَ  18-23ْٖ جُٔٓطهى٤ٖٓ ،كحُلثس ج٧ٚـٍ ْ٘ح ٓح ذ٤ٖ 

جُلثس جُٔ٘ٞج٤ُس ٧كٍجو جُؼ٤٘س )أًػٍ ٖٓ جُ٘ٛق( ٖٓ ؾِٔس أكٍجو جُؼ٤٘س. ض٤ِٜح جُلثس جُط٢ 

ًٌٝٛج. ٣ٍٝؾغ جُٓرد ك٢ يُي ئ٠ُ إٔ ْ٘ٞجش جُلثس ج٠ُٝ٧   ٣68-6= طٍجٝـ ْٜ٘ح ٓح ذ٤ٖ 

٢ٛ جُٓ٘ٞجش جُطر٤ؼ٤س ُِىٌجْس جُؿحٓؼ٤س ،ٝضطلن ًٛٙ جُ٘ٓد ٓغ وٌجْس ق٢ِٔ نٍٟ ْح١ٌ 

ضِطٜح  ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس ، 18-67ق٤ع ٗؿى إٔ ٗلّ جُلثس جُؼ٣ٍٔس هى أقٍَش جُطوىّ 

 ٓرحٍٖز. 24-6< جُلثس

كٔح كٞم ٓػِص أهَ كثس ػ٣ٍٔس ُؼ٤٘س جُىٌجْس ق٤ع  ٣70ؼٞو ْرد جٕ جُلثس جُؼ٣ٍٔس ذ٤٘ٔح 

٠ِرس ٧ٗٚ ك٢ ًٛج جُٖٓ ٣وَ ػىو جُطِرس جُىج٤ٌْٖ ذحُؿحٓؼس ٝ ٛٞ ٓح  07جٖطِٔص ػ٠ِ 

 ٖٓ ٓؿٔٞع ػ٤٘س جُىٌجْس. 7;.0ضؼٌٓٚ ٗٓرس 

 هى ج٠ُٝ٧ جُلثس إٔ عق٤ ٖٓ جُىٌجْس، ٗطحتؽ ضل٤ٍٓ ك٢ و٫ُس ُٚ ضٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ جُطو٤ْٓ ًٛج ٝ

 ٣وظس أق٬ّ ٖٓ ذٚ ضط٤ُٔ ٓح ٝ جٍُٔجٛوس ٍٓقِس ٖٓ ذؼى ٣هٍؾٞج ُْ أكٍجوٛح ذؼٝ ٣ٌٕٞ

 ٣ؼ٤ٕٗٞ ٝ ،جُلٟحت٤حش ٝ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢  ذٔكط٣ٞحش ٝغ٤وح جٌضرح٠ح جٍُٔضرطس

 ٓٓطوِس ضٌٕٞ هى ٝ جٍُٔجٛوس كطٍز ٖٓ نٍؾص هى ضٌٕٞٝ جُػحُػس  جُػح٤ٗس جُلثس أٓح ي٣ْٜٝ؛ ٓغ

جْطهىجّ جُطِرس  ٤ًل٤س ػ٠ِ قطٔح ٣إغٍ ًٛج ًَ ٝ ج٧َٛ ٓغ ضؼ٤ٕ ٫ ٝ ؾىج٤ٗح ٝ ٝ ٓحو٣ح

 ٜٔح.ُٔكط٣ٞحض جُطؼٍٜ ُِٝلٟحت٤حش ٝ جُٗرٌحش 
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 طجُؼخ اٌزخظض االوبدٍَّ حغت رىصَغ ِفشداد اٌؼُٕخ ( َىضح15اٌجذوي سلُ )

  إٌغجخ اٌزىشاس اٌزخظض اٌجبِؼٍ

 30.48 063 رخظض ػٍٍّ

 69.52 643 رخظض أدثٍ

 100 701 اٌّجّىع

 ( َجُٓ رىصَغ ِفشداد اٌؼُٕخ حغت اٌزخظض االوبد15ٍَّاٌشعُ اٌجُبٍٔ سلُ )

 

جٕ ٓلٍوجش ػ٤٘س جُىٌجْس ض٤َٔ ( 07ٝ جٌَُٗ ٌهْ )( ٣15طٟف ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ ٌهْ )

ُِطِرس  ٖٓ جُطهٛٛحش ج٫وذ٤س ػ٠ِ قٓحخ جُطهٛٛحش جُؼ٤ِٔس ،ذك٤ع ٗؿى جٕ 

ك٢ ق٤ٖ ٗؿى جٕ جُطهٛٛحش   96.=:ذٔح ٗٓرطٚ   9>6جُطهٛٛحش ج٫وذ٤س هى ٓػِص 

ٖٓ ٓلٍوجش جُىٌجْس ٝجيج ٓح هحٌٗحٛح  >70.8ٓلٍوز ذٔح ٗٓرطٚ  569جُؼ٤ِٔس ُْ ضطؼىٟ 

 جُطهٛٛحش ج٫وذ٤س ك٢ٜ ٫ ضطؼىٟ جُ٘ٛق.ذ٘ظٍجتْٜ ٖٓ 

٣ٝؼٞو ًٛج جُلٍم ك٢ ٗظ١ٍ ج٠ُ جٕ جُطهٛٛحش جُؼ٤ِٔس ضكطحؼ وهس ػح٤ُس ٝ ض٤ًٍُ 

ٓطٞجَٚ ٓٔح ٣وَِ ٖٓ جْطهىجّ ٛإ٫ء جُطِرس ٖٓ ج٫ْطهىجّ جُٔطٞجَٚ ُرؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس 

 ٝ ٛٞ ٠ٍٖ ١ٌٍٝٞ ك٢ ضٔػ٤َ ػ٤٘ط٘ح.

 تخصص علمً

 تخصص أدبً
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 أٗٔح٠ٚ ٝ جُؼ٤٘س أكٍجو ٠ٍف ٖٓ ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔسجْطهىجّ  ئ٠ُ ٢ِ٣ ك٤ٔح طؼٍٜٓٗ: 02

 ك٢ ٝ جُر٤ٓطس، جُؿىجٍٝ ضك٤َِ ن٬ٍ ٖٓ ج٫ْطهىجّ ػٖ ػحٓس كٌٍز ذىج٣س ٗؼط٢ ٝ ػحوجضٚ ٝ

 .جُىٌجْس ٩ٌٖح٤ُس ج٧كَٟ جُلْٜ ػ٠ِ ضٓحػى ٝ هٍجءجش ٜٓٔس ٗوىّ ٫قوس ٍٓقِس

 عبػبد اٌّشبهذح  رىصَغ ِفشداد اٌؼُٕخ حغت ( َىضح16اٌجذوي سلُ)

  إٌغجخ اٌزىشاس عبػبد اٌّشبهذح

  08.53 35 ألً ِٓ ثالس عبػبد

  91.46 375 أوثش ِٓ ثالس عبػبد

  100 701 اٌّجّىع

 

 

 َجُٓ رىصَغ ِفشداد اٌؼُٕخ ثحغت عبػبد ِشبهذح اٌفضبئُبد (17)اٌشىً سلُ

جُؼ٤٘س ٣طَٞػٕٞ  جشلٍو٣ٓطٟف إٔ ( 08ٝ جٌَُٗ ٌهْ ) (16ٖٓ ن٬ٍ ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ ٌهْ)

  :5.8=ٗٓرطٚ ٓلٍوز ذٔح 9;7قٓد ْحػحش ٓٗحٛىضْٜ ُرٍجٓؽ جُلٟحت٤حش ج٠ُ

 ٖٓ َ٣ٗحٛىٜٝٗح ٧ًػٍ ٖٓ غ٬ظ ْحػحش ك٢ ق٤ٖ ٗؿى إٔ ٖٓ ٣ٗحٛىٕٝ جُلٟحت٤حش ٧ه

 . 97.>ٓلٍوز ذٔح ٗٓرطٚ  79غ٬ظ ْحػحش ُْ ٣طؼىٟ ػىوْٛ 

 أقل من ثالث ساعات
9% 

أكثر من ثالث 
 ساعات
91% 
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 غ٬ظ ْحػحش ج٠ُ ٓؽ جُلٟحت٤حش ٧ًػٍ ٣ٖٓٗحٛىٕٝ ذٍجٝ ضؼٞو ًٛٙ جُ٘ٓرس جٍُٔضلؼس ُٖٔ 

أ٫ٝ ٠ر٤ؼس ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ذك٤ع ٣ٗط٠ٍ ك٤ْٜ جْطهىجّ ج٤ُِْٞس ٝ جُط٢ ٢ٛ جُلٟحت٤حش ك٢ 

 ًٛج جُطٓحؤٍ ٝ ج٫ْطهىجّ ؿ٤ٍ ج٫ْطؼٔحٍ ًٔح ضْ ٍٖقٚ ك٢ ج٠٫حٌ جُ٘ظ١ٍ.

ًَ ٓلٍوز ضٗحٛى ٤ِِٖٓٓٓ ٓىذِؿ٤ٖ كو١ ك٢ ج٤ُّٞ ْٞف ٣ٌٕٞ  غح٤ٗح أٗٚ ُٞ جكطٍٞ٘ح إٔ

ٓط١ْٞ جُٔرحٌجز ٛٞ ٓؼىٍ يُي غ٬ظ ْحػحش ٝ ذحْوح٠ يُي ػ٠ِ ٓرح٣ٌحش ًٍز جُوىّ كحٕ 

ْحػطحٕ ذح٫ٞحكس ج٠ُ ج٫ْطٞو٣ٞ جُطك٢ِ٤ِ هرَ ٝ ذؼى جُٔرحٌجز ًٛج ُٞ جكطٍٞ٘ح جٕ ًَ ٓلٍوز 

 ٫ ضٗحٛى ْٟٞ ٓرحٌجز ٝجقىز ك٢ ج٤ُّٞ.

 جُر٤حٗحش أٝٞكص وٌجْط٘ح، ق٤ع ُ٘طحتؽ ٓوحٌذس ٗطحتؽ ئ٠ُ"ذٞػ٢ِ ٤ٍٛٗ"وٌجْس صٝضِٞٚ

 جُلٟحت٤حش ٓٗحٛىز ك٢ ج٤ٓٞ٤ُس جُٓحػحش ٖٓ ػىوج ٣وٟٕٞ جُٗرحخ ٖٓ(% 41.4 )إٔ

 جُلٟحت٤حش ذٍجٓؽ ٣ٗحٛى ج٩ؾٔح٤ُس جُؼ٤٘س ٖٓ(% 25 )٤ٓٞ٣ح، ٝإٔ ْحػحش غ٬ظ ذٔط١ْٞ

 ُٔىز ٣ٗحٛىٕٝ(% 6.2 )ٝ ْحػس ُٔىز ٣ٗحٛىٕٝ(% 10 )ج٤ُّٞ، ٝإٔ ك٢ ْحػط٤ٖ ذٔط١ْٞ

 (%0.8) ْحػحش نّٔ ٓىز(% 2.6 )ٝ ْحػحش ْص ٓىز(% 4.2 )ٝ ْحػحش أٌذغ

 جُلٟحت٤حش ٣ٗحٛىٕٝ أْٜٗ ْٜٓ٘(% 10.2 )٤ٓٞ٣ح، ٝأؾحخ جُٓحػس  ػٖ ضوَ ُٔىز ٣ٗحٛىٕٝ

 جُٔطحقس. ٝجُلٍ٘ جُظٍٝف قٓد

ًٔح ضؿىٌ ج٫ٖحٌز أٗٚ ٣ؿد ػ٤ِ٘ح إٔ ٫ ٗـلَ أقى جُؼٞجَٓ جُرحٌَز ًُٜٙ جُ٘ط٤ؿس ٝ جُٔطٔػَ 

 ؾحٓؼ٤٤ٖ ٠ِرس أْٜٗ ٓغ جُؼ٤٘س ٧كٍجو ذحُ٘ٓرس ج٤ٓٞ٤ُس ُِٔٗحٛىز جُؼح٤ُس جُ٘ٓد ًٛٙ إٔك٢ 

 :ئ٠ُ جُؼ٢ِٔ ٝجُطك٤َٛ جُىٌجْس ٍٓقِس ك٢ ٓحَجُٞج

 جُؿحٓؼ٢ جًٍُُٔ أٝ جُؿحٓؼس هٍخ ذٓرد جُىٌجْس؛ كطٍجش ذؼى جُر٤ص ك٢ ج٢ٓٞ٤ُ جُطٞجؾى    

 ضطٌٞج ذحُؿُجتٍ جُؼح٢ُ جُطؼ٤ِْ هطحع ٖٜى ، هى جُٔح٤ٞس جُٓ٘ٞجش ئ٤ُٚ، كه٬ٍ ٣٘طٕٔٞ ج١ًُ

 ٝجٍُٔجًُ جُؿحٓؼحش ػىو َجو كوى جُر٤ىجؿٞؾ٤س ٝجُٔوحػى جُؿحٓؼ٤س ج٤ُٜحًَ ػىو ك٢ ًر٤ٍج

 ٫ ٣طْ جُىٌجْس ُُٔجُٝس أنٍٟ ئ٠ُ ٓى٣٘س ٖٓ جُط٘وَ جُؿحٓؼ٤س ذىٌؾس ًر٤ٍز ؾىج ،ٝأٞك٠

 إٔ جُطِرس ٖٓ ٌُػ٤ٍ ٣ٓٔف ٓٔح ج٢٘٠ُٞ جُٔٓطٟٞ ػ٠ِ ؾىج جُو٤ِِس جُلٍٝع ذؼٝ ك٢ ئ٫

 ذكٌْ، ُ٪ٗحظ ذحُ٘ٓرس نحٚس ئهحٓطْٜ، ٝأٓحًٖ ذٔىْٜٗ ؾحٓؼ٤س ٍٓجًُ أٝ ُؿحٓؼحش ٣٘طٓرٞج
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 ضوطٜ٘ح جُط٢ ج٣٫ُٞس أٝ جُٔى٣٘س نحٌؼ جُلطحز ذط٘وَ ٣ٓٔف ٫ ٓكحكظح ٓحَجٍ جُٔؿطٔغ إٔ

 .جٌٍُٟٝز قح٫ش ك٢ ئ٫ ىٌجْسُِ

ًٔح ضؿىٌ ج٫ٖحٌز أ٣ٟح إٔ ج٫هحٓحش جُؿحٓؼ٤س ضطٞكٍ ذٜح أؾُٜز ضِل٣ُٕٞ ُٓٝوز ذأ٠رحم     

 ٫هطس )جُرحٌجذٍٞ(.

 ج٧نرحٌ ض٘وَ أٚركص جُط٢ جُلٟحت٤حش ذلَٟ ٤ًٗٞس ه٣ٍس ئ٠ُ جُؼحُْ ضكٍٞذح٫ٞحكس ج٠ُ     

 ٣ٌٍٝٞح ٤ٖثح ج٤ٓٞ٤ُس جُٔؼِٞٓس ج٧ٌٜ، ُططكٍٞ ذوحع ًَ ك٢ ذأٍٝ أٍٝ ج٤ٓٞ٤ُس ٝج٧قىجظ

 أْٜٗ ؾ٤ىج ٣ىًٌٕٞ أٚركٞج  جُؿحٓؼ٤ٕٞ ْٜٓ٘، ٠ِٝرط٘ح ٝجُٔػول٤ٖ نحٚس جُ٘حِ ق٤حز ك٢

 .ذأٗلْٜٓ ػٜ٘ح ٣٘إٔٝ إٔ ك٬ ٣ٓطط٤ؼٕٞ ٝجُٔؼحٌف جُٔؼِٞٓحش غٌٞز ػحُْ ك٢ ٣ؼ٤ٕٗٞ

 العالم، على المفتوحة السماوات زمن فً االجتماعً التفاعل فرص انحسارو كذلك     

 بتعدد التلفزٌون مشاهدة سوى الدراسة بعد ٌعملونه شًء من الطلبة ٌجد ال وبالتالً

 من معٌن بجانب تمته بقناة ٌوم كل تجود الصناعٌة األقمار وأن خاصة ،وشبكاته قنواته

 الصور عرض فً الالمتناهً عالمها إلى المشاهد وتسحب الترفٌه، أو التعلٌم جوانب

 .وغٌرها المفٌدة والبرامج

ٝ ػ٤ِٚ كحٕ ج٫ؾحذٚ ػ٠ِ ًٛج جُطٓحؤٍ ضل٤ى ذحٕ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٖٓ جُٔٓطهى٤ٖٓ ًُٜج جُرؼى  

ذحُطكى٣ى نحٚس جيج أنًٗح ذؼ٤ٖ ج٫ػطرحٌ ٗظ٣ٍس جُـٍِ جُػوحك٢ جُط٢ ضْ ج٫ٖحٌز ج٤ُٜح ك٢ 

جُطِلحَ ٧ًػٍ ٖٓ غ٬ظ ْحػحش ( هى جػطرٍ ٖٓ ٣ٗحٛىٕٝ ًحضُجُلَٛ جُػح٢ٗ ،كحٗ٘ح ٗؿى إٔ )

ٖٓ ًػ٤ل٢ جُٔٗحٛىز ٝ ج٣ًُٖ ضٌٕٞ جْطؿحذحضْٜ ُِـٍِ جُٔٞؾٚ ػرٍ جُلٟحت٤حش أًػٍ ٖٓ 

 ؿ٤ٍْٛ ٖٓ ٓطْٞط٢ ٝ ه٢ِ٤ِ جُٔٗحٛىز.

ٝ جُـٍِ ٣ؼ٢٘ ًػحكس جُطؼٍٜ ُِطِل٣ُٕٞ ٝجُطؼِْ ٖٓ ن٬ٍ ٬ٓقظس جٌُٛٞز ػرٍ 

ٝجُط٢  ضوٞو جُٔٗحٛى ج٢ُ ج٫ػطوحو ذإٔ جُؼحُْ ج١ًُ ٣ٗحٛىٙ  ،ج٫ْطهىجّ ج٫ٗطوحت٢ ٍُِْحتَ

 ٚ.ٖٓ جُؼحُْ جُٞجهؼ٢ ج١ًُ ٣ؼ٤ٕ ك٤ ػ٢ِ ٖحٖس جُطِل٣ُٕٞ ٛٞ ٌٚٞز

ٝ ػ٤ِٚ كحٕ ٓٗحٛس ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ُرٍجٓؽ جُلٟحت٤حش ٧ًػٍ ٖٓ غ٬ظ ْحػحش ٤ٓٞ٣ح هى 

ضكىظ ُٚ ٍٖنح ك٢ جُطل٤ٌٍ ج٫ؾطٔحػ٢ قط٠ وجنَ ج٫ٍْز جُط٢ ٛٞ كٍو ٜٓ٘ح ٝ يُي ٌجؾغ 
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ج٠ُ جُكؽ جُٜحتَ ٖٓ جُو٤ْ جُط٢ ٣طِوحٛح ػرٍ جُط٘ٗثس ج٣ٍْ٫س جُؼحو٣س ٝ جُط٘ٗثس جُٔٞج٣َس ػرٍ 

 جٍُه٤ٔس .ذؼى١ جُر٤ثس 

 ( َىضح االشخبص اٌّشبسوُٓ فٍ اٌّشبهذح17اٌجذوي سلُ )

االشخبص اٌّشبسوُٓ فٍ 

 اٌّشبهذح

  إٌغجخ اٌزىشاس

 37407 626 ثّفشدن

 07.32 30 ِغ اٌؼبئٍخ

 54437 043 ِغ االطذلبء

  100 701 اٌّجّىع

 

 

االشخبص ( َىضح رىصَغ ِفشداد اٌؼُٕخ حغت أفضٍُخ 13)اٌشعُ اٌجُبٍٔ سلُ 

 اٌّشبسوُٓ فٍ اٌّشبهذح

ٗؿى إٔ ٓح ٗٓرطٚ ( 09ٝ جٍُْْ جُر٤ح٢ٗ ٌهْ )( 17ٖٓ ن٬ٍ هٍجءز أ٤ُٝس ُِؿىٍٝ ٌهْ)

(98.58 (ٝ ،ْٛجُطِرس ٣لِٟٕٞ ٓٗحٛىز جُلٟحت٤حش  ذٔلٍو ٖٓ )98.>7 ٓغ ) 

 ، 07.32ٝ ٓغ جُؼحتِس  أٚىهحتْٜ

 بمفردك
51% 

 مع العائلة 
7% 

 مع االصدقاء
42% 
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 ٞؼ٤لس جُلٟحت٤س جُو٘ٞجش ٓٗحٛىز ك٢ ٨ُذ٘حء ج٧ٍْز ٓٗحًٌس إٔ ػ٠ِ جُ٘ط٤ؿس ًٛٙ ٝضىٍ

 ض٘ٗثس ك٢ ج٥ٖٓ جُٔٛىٌ ج٧ٍْز ًٕٞ ٖٓ جٍُؿْ ػ٠ِ ،ٝ ػ٠ِ ج٫ٗلٍجو ذح٧ٚىهحء ٓوحٌٗس

 .ُى٣ْٜ جًُجض٤س ٝجٍُهحذس جُٞػ٢ ٓٓطٟٞ ض٤ٔ٘س ن٬ٍ ٖٓ ٝيُي ج٧ذ٘حء

ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٣لِٟٕٞ ٓٗحٛىز ذٍجٓؽ  ٗٛق٣طؿحَٝ  ٓح إٔ جُٓحذن جُؿىٍٝ ٣ر٤ٖ ًٔح

ٝ ٣ؼٞو يُي ك٢ ضوى٣ٍٗح ج٠ُ إٔ ٛ٘حى جٛطٔحٓحش ٓهطِلس ك٢ ١ٔٗ جُٔٗحٛىز جُطِل٣ُٕٞ ُٞقىْٛ 

ذ٤ٖ أكٍجو جُؼحتِس جُٞجقىز ، كوى ٫ ٣طلن أكٍجو ج٫ٍْز جُٞجقىز ػ٠ِ ذٍٗحٓؽ ٝجقى ُٔٗحٛىضٚ  

 ٓٔح ٣رٌٍ ُ٘ح ٛطٚ جُ٘ط٤ؿس .

 جُو٘حز جنط٤حٌ ك٢ ج٫ؾطٔحػ٢ ج٤ُٓحم ٣ِؼرٚ ج١ًُ جُىٌٝ ػٖ ضٌٗق جُ٘طحتؽ ًٛٙ ٓػَ ٝ .

 ضوح٤ُىٛح ٝ غوحكطٜح ٝ جُٔٗحٛى أٍْز ه٤ْ ٧ٕ .جُطِل٤ٗٞ٣ُس جُرٍجٓؽ ٓٗحٛىز ك٢ ٝ جُطِل٤ٗٞ٣ُس

 ٖٓ جُطِل٣ُٕٞ ذٍجٓؽ ذؼٝ ضٓررٚ ُٔح ٗظٍج جُٔٗحٛىز ١ٔٗ ػ٠ِ ضإغٍ ضطىنَ ًؼٞجَٓ

 ػ٠ِ ٣طؼِن، ك٤ٔح جُؿُجت١ٍ جُطِل٣ُٕٞ ذٍجٓؽ ػ٠ِ قط٠ ٣٘طرن إٔ ٣ٌٖٔ ًٛج ٝ ئقٍجؼ،

 ٝ جُكد ٝ جُـٍجّ ُوٟح٣ح ضؼٍٜٞح ٝ أٝ ج٧ك٬ّ ج٬ُِٓٓٔش أٝ ذحُٔ٘ٞػحش جُٔػحٍ، ْر٤َ

 ك٢ أًػٍ ضطؿ٠ِ جُط٢ جُٔؼ٤ٗس ظٍٝف ئ٠ُ ذح٩ٞحكس جُِرحِ، ك٢ جُؼ١ٍ ٝ جُُٝؾ٤س جُه٤حٗس

 .جُطِل٣ُٕٞ ٓٗحٛىز ك٢ ذحُك٤ٔ٤ٔس ٣ٓٔف ٫ ج١ًُ جٌُٖٓ ٠ر٤ؼس

ْٞف ٗؿى  ج٩ٖرحػحشٝ جيج ٓح قحُٝ٘ح ج٣ؿحو ضل٤ٍٓ ًُٜٙ جُ٘ط٤ؿس ك٢ ٗظ٣ٍس ج٫ْطهىجٓحش ٝ 

ضكو٤وٜح،  ٕٞ ك٣٢ؼرٍ ػٖ جُكحؾحش جُط٢ ٣ٍؿرجْطهىجّ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س  ُِلٟحت٤حش إٔ 

 .ٝضطكٌْ ك٢ يُي أٌٓٞ، ٜٓ٘ح< جُلٍٝم جُلٍو٣س، ٝجُطلحػَ ج٫ؾطٔحػ٢

ًر٤ٍ ك٢ جنط٤حٌ ٖٓ ٣ٗحًٌْٜٞٗ  ضأغ٤ٍجُىٌجْس ُٜح  ٝ ػ٤ِٚ كحٕ جُلٍٝم جُلٍو٣س ُىٟ ٓلٍوجش

جُٔٗحٛىز ،كطوِٞ جُٔٗحٛىز ضهطِق ذحنط٬ف جُٖٓ ٝ جُؿّ٘ ٝ جُىٝجكغ ٝ جُكحؾحش جُط٢ 

ذحُٔثس ٣لِٟٕٞ جُٔٗحٛىز  ٣ٍ٣95ى ج٫كٍجو جٖرحػٜح ٝ ًُُي ًحٗص ٗط٤ؿس ًٛج جُطٓحؤٍ خ 

جُٔٗطًٍس ذحُٔثس ٓغ ج٫ٚىهحء ٝ ًٛج ٣ؼٞو ك٢ ضوى٣ٍٗح ج٠ُ ج٫ٛطٔحٓحش  86ذٔلٍوْٛ ، ٝ 

جُط٢ ضطرغ ًَ كثس ػ٣ٍٔس ػٖ جُلثحش ج٫نٍٟ ٝ ٛٞ ٓح ٣لٍٓ ُ٘ح جُ٘ط٤ؿس جُػحُػس ٝ جُط٢ 

 ٣لِٟٕٞ جُٔٗحٛىز ٓغ أكٍجو جُؼحتِس .ذحُٔثس كو١ ٖٓ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س  ;0ٓلحوٛح إٔ 
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ُ٘ؼٞو ذًُي ج٠ُ ؾٍٞٛ جُلَٛ جُػح٢ٗ ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس ك٢ جُؿُت٤س جُهحٚس ذحُلٟحت٤حش ٝ 

ج١ًُ أٚرف جُِٔٔف جُؼحّ ُِلٟحت٤حش هى ٖطص جُؿٔح٤ٍٛ ك٢ ٠ر٤ؼس جٗطوحء  ٛٞ إٔ جُطهٛٙ

جُرٍجٓؽ ٝ ٛٞ ٓح أو٠ُ ذٚ جُطِرس جغ٘حء جُىٌجْس ج٫ْطط٬ػ٤س ك٢ إٔ جُرٍجٓؽ ٝ ج٬ُِٓٓٔش 

جُط٢ ضرع ػرٍ جُلٟحت٤حش ُْ ضؼى ضهٟغ ُٔوٙ جٍُهحذس ًٔح ًحٕ ٖحتؼح ك٢ َٖٓ جُرع 

كٍجو ج٫ٍْز ٓػِٚ ٓػَ ٓحتىز جُطؼحّ ػ٠ِ قى ضؼر٤ٍ جُطٔحغ٢ِ أ٣ٖ ًحٕ جُطِلحَ ؾحٓؼح ٧

 ذحٌُْٞٗ.

ٝ ػ٤ِٚ كحٕ ٬ُؾحذس ػ٠ِ ًٛج جُطٓحؤٍ ٓطـ٤ٍجش ػىز ٣هٟغ ُٜح ًٔح أِْل٘ح ضهطِق ٖٓ 

جٖرحػحش ج٠ُ ػحَٓ جُٖٓ ٝ ؾّ٘ جُٔركٞظ ج٠ُ ٠ر٤ؼس جُرٍجٓؽ جُٔوىٓس ٝ جُٔطحذؼس ٖٓ 

طهىّ ٖٓ ن٬ٍ جُط٘ٗثس ج٣ٍْ٫س ٖٓ ٠ٍف ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ج٠ُ ٗٞع جُو٤ْ جُط٢ ضِوحٛح جُٔٓ

 ٠ٍف جُٞجُى٣ٖ ٝ جُٞجهغ ج٫ؾطٔحػ٢ ج١ًُ ٣ؼ٤ٗٚ جُلٍو.
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 ( َىضح طجُؼخ اٌجشاِج اٌّفضٍخ ػٕذ ػُٕخ اٌذساعخ:18اٌجذوي سلُ )

  إٌغجخ اٌزىشاس اٌجشٔبِج

 اٌجشاِج اٌىثبئمُخ

 

003 64417 

 79.26 563 ِغٍغالد ِذثٍجخ

 99.26 407 اٌىالغثشاِج رٍفضَىْ 

 85.36 531 اٌجشاِج اٌشَبضُخ

 93.90 385 شى( اٌجشاِج اٌحىاسَخ ) اٌزىن

 06.09 63 ثشاِج و ٔششاد االخجبس

 

 

ٝ ٬ٓقظس غحهرس ٍُِْْ جُر٤ح٢ٗ ٌهْ ( 18ٖٓ ن٬ٍ هٍجءز كحقٛس ُِؿىٍٝ ٌهْ )

ذطر٤ؼس جُرٍجٓؽ جُط٢ ٣لَٟ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٓٗحٛىضٜح كوى ؾحءش ذٍجٓؽ  ٤ٖٚجُهح(:0)

 :.==ضِل٣ُٕٞ جُٞجهغ ك٢ جٍُٔضرس ج٠ُٝ٫ ٝ ذ٘ٓرس 
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ٌبٌن طبٌعة البرامج المفضلة من طرف ( 06)الرسم البٌانً رقم 
 مفردات العٌنة
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ٝ  :9.7>غْ جُرٍجٓؽ ج٣ٍُح٤ٞس  0=.7=ض٤ِٜح جُرٍجٓؽ جُكٞج٣ٌس جُطٞى ٖٞ 

ٝ ٍٗٗجش ج٫نرحٌ ك٢ ػ٠ِ جُطٞج٢ُ غْ جُرٍجٓؽ جُٞغحتو٤س  :6.=;ج٬ُِٓٓٔش جُٔىذِؿس 

 ُطٞج٢ُ.ػ٠ِ ج ٝ:.0=  68.>6جٍُٔضرط٤ٖ ج٫ن٤ٍض٤ٖ 

ٝ ًٛج ٣ىٍ ػ٠ِ إٔ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٣لِٟٕٞ جُرٍجٓؽ جُطٍك٤ٜ٤س ػ٠ِ جُرٍجٓؽ جُؿحوز 

ٝ جُرٍجٓؽ ج٣ٍُح٤ٞس  :.==ج٫نرح٣ٌس ٓٔح ضىػٔٚ ٗٓرس ًَ ٖٓ ذٍجٓؽ ضِل٣ُٕٞ جُٞجهغ خ 

ٝ ج٬ُِٓٓٔش ك٢ ق٤ٖ ؾحءش جُرٍجٓؽ جُٞغحتو٤س ٝ ٍٗٗجش ج٫نرحٌ ك٢  :9.7> خ 

ػ٠ِ إٔ جُرٍجٓؽ جُطٍك٤ٜ٤س ٢ٛ ٓح ضٓط١ٜٞ جُٔٗحٛى٣ٖ نحٚس ، ج٫ن٤ٍ ، ٓٔح ٣ؼط٤٘ح ٓإٍٖج 

 جيج ضأِٓ٘ح ٠ر٤ؼس ػ٤٘ط٘ح ج٣ًُٖ ْٛ ٖٓ جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ ٝ ٤ُّ أ١ ٓٗحٛى.

٤حش جُؼٍذ٤س جُهحٚس يجش ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ك٢ ٞٞء ظحٍٛز جٗطٗحٌ جُلٟحت ٝ ٗلٍٓ

جُطحذغ جُطؿح١ٌ، ٝجُط٢ ٣ٓطٍٔ ئٌْحُٜح ػ٠ِ ٓىجٌ جُٓحػس ذوٛى ج٩غحٌز ٝجُط٣ٞٗن ٝؾًخ 

ٝضؼطٔى ػ٠ِ ذٍجٓؽ ٤ُٓص ٓٓطوحز ٖٓ ٝجهغ جُػوحكس  –ٝنحٚس كثس جُٗرحخ  –جُٔٗحٛى جُؼٍذ٢ 

 ٣طْٜ.جُؼٍذ٤س ذَ ٢ٛ غوحكس ٓٓطٌٞوز ٝٓوِىز ُطُ٘ع جُٗرحخ جُؼٍذ٢ ٖٓ ٝجهؼْٜ ٝضٗطص ٛٞ

أ٣ٟحً ٣ٌٖٔ ضل٤ٍٓ ضِي جُ٘ط٤ؿس ك٢ ٞٞء ضأغ٤ٍجش جُؼُٞٔس ٝٓح ضكىغٚ ٖٓ ٤ْطٍز جُٔٞجو 

ج٩ػ٤ٓ٬س ج٧ؾ٘ر٤س ػ٠ِ جنط٬ف أٌٖحُٜح ٖٓ ذٍجٓؽ ؿ٘حت٤س ٝٓ٘ٞػحش ٝوٌجٓح ٝئػ٬ٗحش 

ٓٞؾٜس ن٤ٛٛحً ُِٗرحخ، ٝٓح ضكِٔٚ ضِي جُرٍجٓؽ ٖٓ ه٤ْ ٤ًِْٞٝحش ٝأكٌحٌ ٓطرح٣٘س ٓغ 

 ٍذ٢ ٓٔح ٣إغٍ ػ٠ِ جُٔىٟ جُرؼ٤ى ك٢ أقىجظ أَٓس ج٣ُٜٞس.نٛحتٙ جُٔٞج٠ٖ جُؼ

 أؿِر٤س إٔ ػٖ ًٗلص جُط٢ ذٞؾ٬ٍ هللا ػرىٝ ضطلن ٗطحتؽ وٌجْط٘ح ًٛٙ ٓغ وٌجْس جُىًطٌٞ 

 غْ جُػح٤ٗس جٍُٔضرس ك٢ جُـ٘حت٤س جُٔ٘ٞػحش ٝ ج٧ك٬ّ ج٠ُٝ٧ جٍُٔضرس ك٢ جنطحٌٝج جُٔركٞغ٤ٖ

 ضططحذن جُ٘طحتؽأ٣ٟح ٗؿى إٔ ًٛٙ  ٝ .جُلٟحت٤س جُو٘ٞجش ك٢ ًٛج ٝ جُػحُػس جٍُٔضرس ك٢ ج٧ُؼحخ

 ٓغ جُ٘طحتؽ جُط٢ ضَٞٚ ج٤ُٜح جُىًطٌٞ ٤ٍٛٗ ذٞػ٢ِ  ذؼ٤ى قى ئ٠ُ
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 ج٧ُؼحخ ك٢ جُٔطٔػِس جُه٤حٍ ذٍجٓؽ ج٠ُٝ٧ جٍُٔجضد ك٢ جنطحٌٝج جُٔركٞغ٤ٖ أؿِر٤س إٔ ق٤ع

 .ج٣ٍُحٞس ٝ جُـ٘حت٤س جُٔ٘ٞػحش ٝ

ٝ ٣ٍٟ جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحضف قٔى١ إٔ ٓكطٟٞ ج٬ُِٓٓٔش ٝ ج٫ك٬ّ جُط٢ ٣طحذؼٜح 

َّٕ جُك٤حز ضؿٍٟ ػ٠ِ أْحِ ج١ُٔ٘ أٝ ج٧ٗٔح٠ جُط٢ جُٗرحخ  هى ٌٚٞش جُلٟحت٤س ُْٜ أ

٣ٗحٛىٜٝٗح ك٢ ج٧ك٬ّ ٝج٬ُِٓٓٔش، ٝأٜٗح وٝٓح ٛحوتس ْٝحقٍز ضٛحقرٜح ج٤ُْٞٔو٢ 

حػٍ ًٝٛج ك٢ قو٤وس ج٧ٍٓ ػٍُ جٚط٘حػ٢ ُِٗرحخ جُط٣ٍ٣ٞٛس جُٔىؿىؿس ٨ُقح٤ّْ ٝجُٔٗ

٠٨ُٝلحٍ ػٖ ٝجهغ جُك٤حز ًِٜح ذٌَ ٓح ك٤ٜح، ًٝٛج هى ٣إغٍ ػ٠ِ ض٣ٌْٜٞ٘ جُ٘ل٢ٓ ٝج٫ٗلؼح٢ُ 

ًٔح ٣إغٍ ك٢ وٌؾحش جْطؼىجوْٛ ُِطؼحَٓ ٓغ جُك٤حز جُٞجهؼ٤س ك٤ٔح ٣ٓطورِْٜ ٖٓ أ٣حّ ٓٔح هى 

٤حز، ق٤ع أٚركٞج ٣٘وحوٕٝ ٣إو١ ذرؼْٟٜ ئ٠ُ جٍُٜٝخ ٝج٩ٗٓكحخ ٖٓ ٝجهغ جُك

٣ٝ٘ٛحػٕٞ ُِْٞٛ ٝجُه٤حٍ ذُٜٓٞس ذ٤٘ٔح أٚرف ضورَ جُكوحتن ذحُ٘ٓرس ُْٜ أٍٓج ٓإُٔح 

 ٍٝٓكٞٞح.

٤ًِْٞحش ضىػٞ ئ٠ُ ضؼِْ ِْٞى  جُؼ٘ق ًٔظٍٜ ٖٓ ٓظحٍٛ جُٔى٤ٗس جُكى٣ػس جُوحتٔس ػ٠ِ 

ػَ< جُطٌٓغ جُوٞز جُٔحو٣س ٝج٤ُٓطٍز ٝٓح ضٍضد ػٜ٘ح ٖٓ أُٞجٕ جُِٓٞى جُهح٠ة ٝجُٔحؾٖ ٓ

ٝج٫ػطىجءجش ٝأػٔحٍ جٍُٓهس ٝجُؼ٘ق ٝض٘حٍٝ جُٔهىٌجش ٝجٌٍُٔٓجش ٝجُطرح٢ٛ أٓحّ ج٨ُٔ 

ذًُي، ٝجُـِظس ك٢ ج٧ُلحظ جٗؼىٓص ٖٓ ؾٍجتٜح ٌٚٞ ج٫قطٍجّ ذ٤ٖ جُٛـحٌ ٝجٌُرحٌ... 

 ٝؿ٤ٍٛح. 

 . ٢ٛٝ ك٢ جُٞجهغ ٤ًِْٞحش ٝٓظحٍٛ ٓح ًحٕ ُٜح إٔ ضطحٍ ٓؿطٔؼ٘ح جُِْٔٓ ٝجُٔكحكع
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 اٌّجحىثُٓ فٍ اٌمٕىاد اٌّشفشح ( َىضح اشزشان19اٌجذوي سلُ )

  إٌغجخ اٌزىشاس االشزشان فٍ اٌمٕىاد اٌّشفشح

   

 69.52 643 ٔؼُ

 30.48 063 ال

 011 701 اٌّجّىع

 

 

 ( َىضح طجُؼخ اشزشان ِفشداد اٌؼُٕخ فٍ لٕىاد فضبئُخ ِشفشح14)اٌشعُ اٌجُبٍٔ سلُ 

ج١ًُ ٣ٞٞف جٖطٍجى  ;0ٝ جٍُْْ جُر٤ح٢ٗ ٌهْ ( =5ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ ٌهْ ) ٬ٗقع

 9>6ٖٓ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ذطؼىجو هىٌٙ  96.=:جُٔركٞغ٤ٖ ك٢ ه٘ٞجش ٓٗلٍز إٔ ٓح ٗٓرطٚ 

٫  >70.8ٓركٞظ أ١ ٓح ٗٓرطٚ  569أؾحذٞ ذ٘ؼْ ٣ٔطٌِٕٞ ه٘ٞجش ٓٗلٍز ك٢ ق٤ٖ أؾحخ 

  .٣ٌِٕٔٞ ه٘ٞجش ٓٗلٍز  

 نعم

 ال
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 أق٤حٕ ك٢ ٝجُٔؼحٌٞس جُٔـح٣ٍز جُػوحكحش ذطىكن ٣ًٌ٘ ٓٗلٍز ه٘ٞجش ُْٜى٣ ًٖٔٛج ٣إو١ ذ

 ٝجُٗؼٌٞ ج٩قٓحِ ُط٣ٌٍّ ٓطىكوح ٌجكىج ٣ٌَٗ ٓٔح ،جُؿُجت١ٍ جُٔؿطٔغ ُػوحكس ًػ٤ٍز

 .جُٗرحخ ُىٟذح٫ؿطٍجخ 

 أٝ ؿ٣ُ٣ٍس ُكحؾحش ج٩ٖرحع ٓ٘طِن ٖٓ جُطِل٣ُٕٞ ٓغ ٣طؼحِٕٓٞ ٝ ػ٤ِٚ كإٔ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س 

 جُو٤ْ ضكٌٜٔح ٝجُط٢ ح٣ٜٗؼح٣ٗٞ جُط٢ ج٫ؾطٔحػ٤س جُك٤حز ك٢ ج٢ٓٞ٤ُ ضؼحِْٜٓ ك٢ ٌٓرٞضس ٗل٤ٓس

 ذىأش ٝجُط٢ جُـٍجتُ ئٖرحع ك٢ جُـٍخ ػ٘ى ضٞؾى ٫ جُط٢ ج٧ن٬ه٤س ٝجُٔرحوب ٝج٧ػٍجف

 جُو٘ٞجش ٓثحش ضٟهٜح جُط٢ ج٬ُأن٬ه٤س جٌُٛٞ ذٓرد ٖرحذ٘ح ذؼٝ ػ٘ى ضطٜحٟٝ أْٞجٌٛح

 ٝ ًٛج ٓح ٣ىكؼْٜ ٬ُٖطٍجى ك٢ ه٘ٞجش ٓٗلٍز . ج٧ؾ٘ر٤س

ذح٫ٞحكس ج٠ُ يُي ًِٚ ٗؿى إٔ جُٗرحخ جُؿُجت١ٍ ػحٓس ٝ جُطِرس نحٚس ٖٓ جُُٔٞؼ٤ٖ 

ذحُرٍجٓؽ ج٣ٍُح٤ٞس نحٚس ٓرح٣ٌحش ًٍز جُوىّ ٝجُط٢ ضْ قؿرٜح ٖٓ أؾُٜز جُرع جُٔرحٍٖ 

طحُد ٬ُٖطٍجى ك٢ ٓػَ جُٔلطٞقس ٤ُطْ جْطورحُٜح ػرٍ جُو٘ٞجش جُٔٗلٍز ٝ ٖٓ غٔس ٣ٟطٍ جُ

 ًٛٙ جُو٘ٞجش .
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 ( َىضح األلذُِخ فٍ اعزخذاَ شجىبد اٌزىاطً االجزّبػ20ٍجذوي سلُ)

 

 االلذُِخ فٍ االعزخذاَ

 اإلٔبس اٌزوىس

 إٌغجخ اٌزىشاس إٌغجخ اٌزىشاس

 34407 21 7.54 65 ألً ِٓ ثالس عٕىاد

 31.42 55 63.93 093 ِٓ ثالس إًٌ عذ عٕىاد

 11.42 06 28.52 44 أوثش ِٓ عذ عٕىاد

 

ٗٓط٘طؽ إٔ ٧كٍجو جُؼ٤٘س ٖٓ جُطِرس جًًٌُٞ أهى٤ٓس  (20ٖٓ ن٬ٍ ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ ٌهْ )

ٝجٞكس ٖٓ أكٍجو جُؼ٤٘س ٖٓ جُطحُرحش ك٘ؿى إٔ جُلثس جُٔ٘ٞج٤ُس ػ٘ى جُطِرس جًًٌُٞ ٢ٛ كثس 

ػ٘ى جُطحُرحش كطٔػِٜح جُلثس ج٠ُٝ٧ أهَ  ٖٓ غ٬ظ ئ٠ُ ْص ْ٘ٞجش ك٢ ق٤ٖ إٔ جُلثس جُٔ٘ٞج٤ُس

ٖٓ غ٬ظ ْ٘ٞجش ،أٓح كثس أًػٍ ٖٓ ْص ْ٘ٞجش ك٬٘قع ئٌضلحػح ِٓكٞظح ًًٌُِٞ ٖٓ جُطِرس 

 ػ٠ِ جُطحُرحش.

ذح٫ٞحكس ج٠ُ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗؼُٝ ًٛٙ جُ٘طحتؽ ئ٠ُ ضأنٍ ئٌضرح٠ ج٧ٍْ جُٔك٤ِس ٗٓر٤ح ذح٫ٗطٍٗص 

هى ًحٕ جٌضرح٠ جُٔؿطٔغ جُٔك٢ِ ذٜح ٓطهِلح ٗٞػح   G3  ٝG4جٕ جُطو٤٘حش جُكى٣ػس ك٢ جُرع 

،ذح٩ٞحكس ئ٠ُ ضؼىو جُلٍ٘ ذحُ٘ٓرس ًًٌُِٞ ك٢ ئٌٓح٤ٗس جْطهىجّ ٓح ٓوحٌٗس ذحُىٍٝ جُٔؿحٌٝز 

 جُٗرٌحش نحٌؼ جُر٤ص. 

ُِٗرٌحش ك٢ كثس ٖٓ غ٬ظ ئ٠ُ ْطٚ  ًٔح ٣ٌٖٔ إٔ ٍٗؾغ ًػحكس جْطهىجّ جُطِرس ٖٓ جًًٌُٞ

كْٜ ٖى٣ىٝ ج٫ٌضرح٠ ذٜح نحٚس ٓرحٌجز جُؿُجتٍ ٓغ ٍٓٛ ٝ  ْ٘ٞجش ئ٠ُ ج٧قىجظ ج٣ٍُح٤ٞس

ٝ جُط٢ ًحٗص ػرحٌز ػٖ قٍخ جكطٍج٤ٞس ك٢ ذ٤ثس ٌه٤ٔس ػرٍ جُلٟحت٤حش ٝ ٓرحٌجز أّ وٌٓحٕ 

ٝ ًٛج ٓح ضَٞٚ ئ٤ُٚ جُرحقع ػرى جٍُقٔحٕ ػ١ُ ك٢ وٌجْطٚ جًًٌُٔٞز  ٖرٌحش جُطٞجَٚ 

وس جُؼٍذ٤س. ٝ ٣لٍٓ ًٛج ذٌٕٞ جًًٌُٞ ٫ ذح٩ٞحكس ئ٠ُ ج٧قىجظ ج٤ُٓح٤ْس جُط٢ ضٜٗىٛح جُٔ٘ط

٣هٟؼٕٞ ئ٠ُ ٗلّ جُٟٞجذ١ ج٫ؾطٔحػ٤س ٝ جُٔٔ٘ٞػحش جُط٢ ٣لٍٜٞح جُٔؿطٔغ ٝ ٣طٔطؼٕٞ 

 ذك٣ٍس أًػٍ ك٢ ق٤حضْٜ ج٫ؾطٔحػ٤س.
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 ( َىضح اٌؼبداد اٌضُِٕخ فٍ اعزخذاَ شجىبد اٌزىاطً االجزّبػ21ٍجذوي سلُ )

اٌؼبداد اٌضُِٕخ فٍ 

 االعزخذاَ

 إٌغجخ اٌزىشاس

 100 410 َىُِب

 00 00 أعجىػُب

 00 00 ثشىً غُش ِٕزظُ

 

 

جُؼحوجش ج٤ُُ٘ٓس ك٢ جْطهىجّ ٖرٌحش ( >0ٝ جٍُْْ جُر٤ح٢ٗ ٌهْ )( ٣21ٞٞف جُؿىٍٝ ٌهْ)

ق٤ع ٗؿى إٔ ػىو ج٧كٍجو ج٣ًُٖ ٣ٓطهىٕٓٞ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ٤ٓٞ٣ح  جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢،

٬ُٖحٌز كو١ إٔ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطِرس هى ٍٚقٞج ُ٘ح إٔ  ئؾٔح٢ُ أكٍجو جُؼ٤٘س،ٝ ٛٞ  850ٛٞ

ٖرٌس جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ نحٚطْٜ ٫ ٣ـِوٜٞٗح ٜٗحت٤ح كْٜ ٓط٤ِٖٛ ػ٠ِ ٓىٟ ْحػحش ج٤ُّٞ 

 ضٛحقرْٜ أ٣٘ٔح ًحٗٞج. G3نحٚس ٓغ ضٞكٍ ٍٖجتف 

ٝ ػ٤ِٚ كحٕ ٓح ضٞٞكٚ جُىٌجْس جُكح٤ُس ٛٞ جٕ جُؼحوجش ج٤ُُ٘ٓس ك٢ جْطهىجّ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ 

ؾطٔحػ٢ ج٤ٌ٤ْ٬ٌُس هى ُٝص ، كٔطـ١ٍ٤ جْطهىجّ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ جْرٞػ٤ح ٝ ذٌَٗ ؿ٤ٍ ج٫

ٌوضح العادات الزمنٌة فً استخدام ( 08)رسم بٌانً رقم 
 شبكات التواصل االجتماعً

 ٌومٌا

 أسبوعٌا

 بشكل غٌر منتظم
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ٓ٘طظْ ُْ ضكع ذح١ ٓٞجكوس ٝ ٛٞ ٓإٍٖ جنٍ ػ٠ِ جٕ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٖٓ جُٔٓطهى٤ٖٓ 

 جُىجت٤ٖٔ ُٗرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢.

 ( َىضح اٌشجىخ اٌزٍ َّزٍه ثهب اٌّجحىس حغبثب22اٌجذوي سلُ )

 إٌغجخ اٌزىشاس اعُ اٌشجىخ

 100 701 فُغجىن

 06.09 63 رىَزش

 79.26 563 اٌُىرُىة

 1.46 12 االٔغغشاَ

 

 

جُٗرٌس جُط٢ ٣ٔطِي ذٜح جُٔركٞظ  ح٣ٕٞٞك =0ٝ جٍُْْ جُر٤ح٢ٗ ٌهْ ( 22جُؿىٍٝ ٌهْ )

قٓحذح ق٤ع ٣ِلص ٗظٍٗح ُِِٞٛس ج٠ُٝ٧ إٔ ؾ٤ٔغ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٣ٔطٌِٕٞ قٓحذح نحٚح ػ٠ِ 

ض٤ِٜح  :6.=;ٓلٍوز أ١ ٓح ٗٓرطٚ  769جُلح٣ٓرٞى ض٤ِٜح ٖرٌس ج٤ُٞض٤ٞخ ذطؼىجو ذِؾ ٖرٌس 

 ػ٠ِ جُطٞج٢ُ . ٝ5.8:  =.:ًَ ٖٓ ٖرٌط٢ جُط٣ٞطٍ ٝ ج٫ٗٓـٍجّ  ذ٘ٓرس 

 فٌسبوك
54% 

 توٌتر
3% 

 الٌوتٌوب
42% 

 االنسغرام
1% 

ٌوضح الشبكة التً ٌمتلك بها ( 09)الرسم البٌانً رقم 
 المبحوث حسابا
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ٝ ضرو٠ ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس نحٚس ذحُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ جُؿُجت٤٣ٍٖ ، ق٤ع ٗؿى إٔ جُٗرحخ جُؼٍذ٢ 

ٕ ٝ ذىٌؾحش ػح٤ُس ؾىج ٖرٌس جُط٣ٞطٍ ٝ ج٫ٗٓـٍجّ نحٚس ك٢ وٍٝ جٍُٔٗم ٝ جُه٤ِؽ ٣طحذؼٞ

 ذ٘ٓد هى ضٟح٢ٛ ٗظٍجءْٛ ك٢ جُىٍٝ جُـٍذ٤س ٝ ًٛج ٓح أًىضٚ وٌجْس ج٣ٔحٕ جُٗرَ .

 ( َىضح ػذد اٌحغبثبد اٌزٍ َّزٍىهب اٌّجحىس فٍ اٌشجىخ اٌىاحذح23اٌجذوي سلُ )

 جُ٘ٓرس جُطٌٍجٌ ًْ قٓحذح ضِٔي ك٢ جُٗرٌس جُٞجقىز

 20.73 9> قٓحخ ٝجقى

 79.26 769 أًػٍ ٖٓ قٓحخ 

 500 850 جُٔؿٔٞع

 ( َجُٓ ػذد اٌحغبثبد اٌزٍ َّزٍىهب اٌّجحىس فٍ اٌشجىخ اٌىاحذح01اٌشعُ اٌجُبٍٔ سلُ )

 

ٓلٍوز ذ٘ٓرس  769إٔ ( 50ٝ جٍُْْ جُط٤ٞٞك٢ ٌهْ )( ٬ٗ23قع ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ ٌهْ )

ٓلٍوز ذ٘ٓرس  9>٣ٌِٕٔٞ أًػٍ ٖٓ قٓحخ ك٢ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ٝ   =;كحهص 

60.;7  . كو١ ٣ٌِٕٔٞ قٓحذح ٝجقىج ك٢ ٖرٌس ٝجقىز 

ق٤ع ٗؿى ج٫ٗرٜحٌ ذًٜٙ جُٗرٌحش ػ٘ى ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ًٝٛج ٣وٞوٗح ج٠ُ جٕ ٛ٘حى قحُس ٖٓ 

، ٝ ًٛج ٌذٔح  :6.=;ٗؿىْٛ ٣ٌِٕٔٞ أًػٍ ٖٓ قٓحخ ٝجقى ك٢ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ذ٘ٓرس 

 حساب واحد
21% 

 أكثر من حساب 
79% 
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٣وٞوٗح ج٠ُ قحُس جُلٍجؽ جُط٢ ٣ؼح٤ٜٗح جُٗرحخ ذك٤ع ٣ٗـِٕٞ أٝهحش كٍجؿْٜ ذٔػَ ًٛٙ 

 جُطو٤٘حش .

 ٌ َغزخذِه  اٌّجحىس فٍ شجىخ اٌزىاطً خبطزهز( َىضح  االعُ ا24ٌاٌجذوي سلُ )

  جُ٘ٓرس جُطٌٍجٌ جُكحُس

 22.92 94 جْْ قو٤و٢

 77.07 :75 جْْ ٓٓطؼحٌ

 100 850 جُٔؿٔٞع

 

 

ٖٓ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ذ٘ٓرس  :75إٔ  55ٝ جٌَُٗ ٌهْ  (٬ٗ24قع ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ ٌهْ )

ٓلٍوز ذ٘ٓرس  8=٣ٓطهىٕٓٞ جْٔح ٓٓطؼحٌج ك٢ جُرٍٝك٤َ جُهح٘ ذْٜ ٝ جٕ  ;;كحهص 

66.=6  ٖٓ ٣ٓطؼِٕٔٞ ج٫ْْ جُكو٤و٢ ُْٜ كو١ ضؿىٌ ج٫ٖحٌز ج٠ُ إٔ ٓؿٔٞػس ًػ٤ٍز

ضٓطهىّ ج٫ْْ جُكو٤و٢ ك٢ قٓحخ ٝجقى ٝ أْٔحء ٓٓطؼحٌز ك٢ جُطِرس هى أٖحٌش ج٠ُ أٜٗح 

 قٓحذحش أنٍٟ .

يبين حقيقة االسم الذي يستخدمه المبحوث في حسابه ( 11)الشكل رقم 
 الخاص

 اسم حقٌقً

 اسم مستعار
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ٝ ٫ْطهىجّ ج٫ْْ جُٔٓطؼحٌ ك٢ ٖرٌحش جُطٞجَٚ أذؼحو ػىز ٜٓ٘ح نٞف جُٔٓطهىّ ٖٓ إٔ 

ضؼٍف ٣ٞٛطٚ جُكو٤و٤س نحٚس جيج ًحٗص ٌٓ٘ٗٞجضٚ يجش ن٤ٚٞٛس أٝ إٔ ضؼٍف ٠ر٤ؼس 

٫نٍ ، ٝ ضؼى ًٛٙ جُطحذٞٛحش جُٔؿطٔؼ٤س أٚىهحتٚ نحٚس جيج ًحٕ ُٚ أٚىهحء ٖٓ جُؿّ٘ ج

جُٔٓطهى٤ٖٓ ٣ٞٛطْٜ ، نحٚس ٝ جٗ٘ح ٝؾىٗح ٖٓ جُطِرس ٖٓ ٣ٓطؼَٔ جْٔٚ  ٩نلحءوجكؼح 

 ٝ جْٔح ٓٓطؼحٌج ك٢ قٓحذحش جنٍٟ .جٌُحَٓ ك٢ قٓحخ 

ذح٩ٞحكس ج٠ُ أٗ٘ح هى ٝؾىٗح ضل٤ٍٓجش ٓهطِلس ػٖ ٖٓ ٣ٓطهىٕٓٞ أْٔحء ٓٓطؼحٌز ٖٓ ٠ٍف 

 جُك٣ًٌٖ ج٧ٖهح٘ ٖٓ ٣ؼطرٍْٛ ،ق٤ع ٝؾىٗح ٖٓ ْس ج٫ْطط٬ػ٤س جُطِرس أغ٘حء جُىٌج

 ٣َٛ هى أٝ ٣ٞٛحضْٜ ٝقط٠ جُهحٚس ٝٓؼِٞٓحضْٜ أْٔحتْٜ ئنلحء ػ٠ِ جُك٤ٛ٣ٍٖ

 ٤ٔٛٝس، أٝ قو٤و٤س ضٌٕٞ هى أنٍٟ ٖه٤ٛحش ٝجٗطكحٍ ٖه٤ٛحضْٜ ض٤٣ُق ئ٠ُ ْٜٓ٘ جُرؼٝ

 ٣رىٝج ٝهى ج٫ؾطٔحػ٢ جُطٞجَٚ ٓٞجهغ ػرٍ ج٥ن٣ٍٖ ٓغ ٓل٠ٍس ذكٓح٤ْس كٜإ٫ء ٣طؼحِٕٓٞ

 ٌٓ٘ٗٞجضْٜ. ًًٝج ٝضؼ٤ِوحضْٜ أكٌحٌْٛ ن٬ٍ ٖٓ ٓٓإ٤ُٖٝ ٫ أٝ ٟٓطٍذ٤ٖ ْٜٓ٘ ًػ٤ٍ

 ػٖ ٬ٌُِّ جُلٍٚس جُٔٓطهىّ ضؼط٢ ج٫ؾطٔحػ٢ جُطٞجَٚ ٓٞجهغ ػرٍ جُىٌوٖس أٝ كحُٔكحوغس

 ٣ٓطؼِٜٔح جُط٢ جُٔٓطؼحٌز أٝ ج٣ُُٔلس ج٣ُٜٞحش ذٓرد ٓرحٍٖز هُٜٞح ٣ٓطط٤غ ٫ أ٤ٖحء

 ٫ٝ ُٚ جُكو٤و٤س جُٗه٤ٛس ئ٠ُ جُطؼٍف ج٧نٍٟ فجج٠٧ٍ ضٓطط٤غ ٫ ٝذحُطح٢ُ جُٔٓطهىّ،

 ِْر٢، ٝآنٍ ج٣ؿحذ٢ ٝؾٚ جُـٜٔٞ ًُٜج جُٔٓطؼحٌ، ٝذحُطرغ جْٔٚ ْٟٞ أ٬ٚ ٣ؼٍكٕٞ

 ُٞؾٚ ٝؾٜح ٓ٘ٚ ٣هؿِٕٞ ٢ٖء ػٖ ذحُكى٣ع جُٔٓطهى٤ٖٓ ه٤حّ ك٢ ج٣٩ؿحذ٢ جُؿحٗد ٣ٝطٔػَ

 جُٔ٘ط٣ٖٞ ج٧ٖهح٘ ٖٓ جًر٤ٍ ػىوج ٣ؿؼَ ٓح ٝٛٞ جُٜحضق، ك٢ جُكى٣ع ػ٘ى قط٠ أٝ

 ٛ٘ح ٖٝٓ جُٞجهغ، ذؼٌّ ج٫ؾطٔحػ٢ جُطٞجَٚ ٓٞجهغ ػ٠ِ ؾ٣ٍثس ٖه٤ٛحش ي١ٝ ٣ٛركٕٞ

 ػٖ جُهحٌؾ٢ جُؼحُْ ٓغ جُطٞجَٚ ئػحوز ػ٠ِ هحو٣ٌٖ جؾطٔحػ٤ح جُلح٤ِٖٖ ج٧ٖهح٘ ٣ٛرف

 ٣ط٤ُٕٔٝ ج٣ًُٖ ج٧ٖهح٘ ٖٓ جٌُػ٤ٍ كٜ٘ح ج٫ؾطٔحػ٢، جُطٞجَٚ ٓٞجهغ جْطهىجّ ٣ٍ٠ن

 ٣ظٍٜ ٓح ٝٛٞ ج٫ؾطٔحػ٤س، جُٔٞجهغ جْطهىجّ ن٬ٍ ٖٓ ٓٗحػٍْٛ ضلطكص جًُجض٢ ذح٫ٗطٞجء

 ٖٓ جُ٘ٞػ٤س ًٝٛٙ جُهحٌؾ٢، ذحُؼحُْ ج٣٩ؿحذ٢ ج٫ضٛحٍ ٝػىّ ج٫ؾطٔحػ٤س جُؼُُس ك٢

 جُؿحٗد أٓح ج٫ؾطٔحػ٤س، جُٔٞجهغ ٓهطِق ن٬ٍ ٖٓ جُٔ٘حكغ ٖٓ ػىوج ٣كٛىٕٝ هى ج٧ٖهح٘

 ٣ٞٛحضْٜ ػٖ جٌُٗق ػ٠ِ جُوىٌز ُؼىّ ذؼْٟٜ جْطـ٬ٍ ك٢ ك٤طٔػَ جُـٜٔٞ ًُٜج جُِٓر٢
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 ٓٞجهغ ٓٓطهىّ ػ٠ِ ًٍُ كظس، أٝ ٗحذ٤س أُلحظح ٓٓطهى٤ٖٓ أٖهح٘ ئ٠ُ ٤ُطكىغٞج جُكو٤و٤س

 .ػحٓس ذٛلس جُٔٞجهغ ًٛٙ ػرٍ ٣طِوحٙ ٓح ًَ ضٛى٣ن ك٢ جًٌق ٣ٌٕٞ إٔ ج٫ؾطٔحػ٢ جُطٞجَٚ

 ضرىٝ ُِٔٓطهىّ ج٫ؾطٔحػ٢ جُطٞجَٚ ٓٞجهغ ضٔ٘كٜح جُط٢ ٤ٞسجٍطج٫ك ج٣ُٜٞسذحُطح٢ُ كإ 

 .جُلؼ٤ِس ٖٝه٤ٛطٚ ذ٣ٜٞطٚ ُٚ ػ٬هس ٫ ًْٞٛ

اٌزىاطً  جىبدش فٍ زفبػً ِؼهُاٌ اٌّجحىس َفضً  َىضح ِٓ (25)اٌجذوي سلُ

 االجزّبػٍ

  إٌغجخ اٌزىشاس اٌحبٌخ

 18.29 75 ػًٍ اعبط اٌمشاثخ

 30.48 063 ػًٍ اعبط اٌظذالخ

 51.21 601 ػًٍ اعبط االهزّبَ اٌّشزشن

 011 701 اٌّجّىع

 

 

ج١ًُ ٣ٞٞف ٖٓ ٣طلحػَ ( 56ٝ جٍُْْ جُر٤ح٢ٗ ٌهْ )( ٬ٗ25قع ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ ٌهْ )

هى  ذٛلس أْح٤ْس ك٢ قٓحذٚ جُهح٘ ػ٠ِ جُٗرٌس ٗؿى إٔ جُلثس جُٔ٘ٞج٤ُسٓؼْٜ جُٔركٞظ 

ذ٘ٓرس  650ًحٗص ٖٓ ٤ٛٗد ػ٠ِ جْحِ ج٫ٛطٔحّ جُٔٗطٍى ذٔؿٔٞع ضٌٍجٌجش هىٌٙ 

95.65  ضٌٍجٌ ج١ ذٔح  569 قظ٤صك٢ ق٤ٖ ٗؿى إٔ ػرحٌز ػ٠ِ جْحِ جُٛىجهس هى

 على اساس القرابة
18% 

 على اساس الصداقة
31% 

على اساس 
االهتمام 
 المشترك
51% 

 يوضح من يتفاعل معهم المبحوث( 12)الرسم البياني رقم 
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ضٌٍجٌ ٝ  9; ـك٢ ق٤ٖ ؾحء ضٍض٤د ػرحٌز ػ٠ِ جْحِ جُوٍجذس غحُػح ذ >70.8ٗٓرطٚ 

5<.6= .ً٘ٓرس ٓكىوز 

 جُٔٓطهى٤ٖٓ ٝػ٢ ٓىٟ ك٢ نحٚس،ٖٓ ٣طلحػَ ٓؼْٜ جُٔٓطهىّ  ٠ر٤ؼس ٓطـ٤ٍ ٣طكٌْ ق٤ع

 ٓٞجهغ ػ٠ِ جُوحت٤ٖٔ ٖٓ جُٔط٘ٞػس ٝجُط٬٤ٜٓش جُٔطٌٌٍز ج٩ْطٔح٫ش ٓوحٝٓس ػ٠ِ ٝهىٌضْٜ

 ذٜح أًػٍ ٣طؼِوٕٞ ٍٓز ًَ ك٢ جُٔٓطهى٤ٖٓ ضؿؼَ ٝجُط٢ جُٔهطِلس ج٫ؾطٔحػ٢ جُطٞجَٚ

 أ٠ٍٞ ٝهطح ٣ٝوٟٕٞ ٢ٞجٍجكط ػحُْ ك٢ جُطلحػَ ٝػ٠ِ جْطهىجٜٓح ػ٠ِ ٓى٤ٖ٘ٓ ك٤ٛركٕٞ

 ٝذحُطح٢ُ جُكو٤و٢، ج٫ؾطٔحػ٢ ٓك٤طْٜ ٖٞٔ ٝجُطلحػَ ُِطٞجَٚ ٣وٟٞٗٚ ج١ًُ جُٞهص ٖٓ

 جُط٢ جُكو٤و٢ ج١ُٔ٘ ٖٓ ذؼ٬هحضْٜ ٓوحٌٗس ػٔوح أًػٍ ٢ٞجج٫كطٍ ج١ُٔ٘ ٖٓ ػ٬هحضْٜ ضٌٕٞ

 .ْطك٤س أًػٍ ُطٛرف ك٤ٗثح ٤ٖثح ؾغجٍضط

ٖ ػ ذى٬٣ٝ ٬ٗقع ٖٓ ن٬ٍ ضٍض٤د ٓؼط٤حش جُؿىٍٝ ج٠ُ جٕ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س هى ٝؾىٝ 

، ذحْطهىجْٜٓ ًٛٙ جُطو٤٘حش ٝ ضل٤َٟ ٖٓ ٣ٗحًٌْٜٞٗ ج٫ٛطٔحّ  جُٞجهؼ٢ ٓك٤طْٜ ج٫ؾطٔحػ٢

  .ٝ ج٫ٚىهحء جُلؼ٤٤ِٖ  ج٧هحٌخٗلٓٚ ػٖ 
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 اٌشلُّخِمُبط اٌجُئخ أثؼبد ىي حثبٌثب :اعزجبثخ ِفشداد اٌؼُٕخ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              اٌّزؼٍمخ ثؼجبساد شجىبد اٌزىاطً                                                                                                ِفشداد ػُٕخ اٌذساعخِّبسعبد ( 62جذوي سلُ ):10

 جُٔط١ْٞ حٌزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُؼر جٍُهْ

 جُكٓحذ٢

 جُطٍض٤د

 06 ==.5 أٖؼٍ ذح٤ُٟحع ذىٕٝ ئْطهىجّ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ 06

ج٫ْطحي ٍٓجٌج ذٓرد جْطهىج٢ٓ ُٗرٌس جُطٞجَٚ  ػحهر٢٘ ;0

 نحٚط٢ جغ٘حء جُٔكحٍٞجش .

5.;7 0< 

أكَٟ هٟحء ٝهط٢ ػ٠ِ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ػ٠ِ جٕ جٖحٌى ك٢  =0

 ج٫ٗٗطس جُؼحت٤ِس

5.=< 07 

 09 8=.5 ٖى٣ىز ُىنٍٞ قٓحذ٢ ػ٠ِ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ أٖؼٍ ذٍؿرس 55

ضٍجؾغ ٓٓطٞج١ جُىٌج٢ْ ذٓرد ئْطهىج٢ٓ جُٗرٌحش جُطٞجَٚ  59

 ج٫ؾطٔحػ٢

5.97 56 

جٗهلٝ ػىو جٚىهحت٢ جُكو٤و٤ٖ ذٓرد هٟحء ٝهص ٣ٞ٠َ ػ٠ِ  ;5

 ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢

5.<= 0: 

ٝ جُٔ٘حْرحش ػٖ ٣ٍ٠ن ٓٞجهغ  ػحوز ٓح أٛ٘ة أهحٌذ٢ ذح٫ػ٤حو 65

 جُىٌوٖس

5.=< 06 

أؾى ٗل٢ٓ ٓ٘ه٠ٍح ك٢ جْطهىجّ ) ٖرٌس جُطٞجَٚ نحٚط٢ أًػٍ  67

 ٖٓ جُٞهص جُٔهط١ ُٚ(

06 05 

أٚرف ٢ُ أٚىهحء ٖٓ ؾ٤ٔغ أٗكحء جُؼحُْ ٫ْطهىج٢ٓ ٓٞجهغ  ;6

 جُىٌوٖس جُؼح٤ُٔس

5.=< 07 

قٖٓ ُـط٢  جْطؼٔح٢ُ ُرٍجٓؽ جُطٍؾٔس جُل٣ٌٞس جغ٘حء جُىٌوٖس >6

 ج٫ؾ٘ر٤س ًػ٤ٍج

5.:0 55 
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أقّ إٔ جْطهىج٢ٓ ُٔٞجهغ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ضؿؼَ ٠٘ٓ  70

 ٓٞج٠ٖ ػح٢ُٔ

06 05 

 =0 0;.5 أٗح ػٟٞ كؼحٍ ك٢ ٓؿٔٞػحش نحٚس ذطه٢ٛٛ جُؿحٓؼ٢ 75

ِْٜص ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ٖٓ جهحٓط٢ ُؼ٬هحش ٓغ  ;7

 جُؿّ٘ ج٫نٍ

06 05 

 08 ;=.5 ْحػىض٢٘ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ك٢ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٌأ٢٣ وٕٝ ٓٞجؾٜس =7

أضٞجَٚ ٓغ أكٍجو أٍْض٢ ػرٍ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ٝ ٗكٖ ك٢ ٗلّ  05

 جٍُُٔ٘

5.:8 50 

٣ٓحػى٢ٗ جُطٞجَٚ ٓغ ٬َٓء جُىٌجْس ػرٍ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ  80

 جٗؿحَ جُركٞظ ج٫ؾطٔحػ٢ ك٢

5.<8 0; 

 :>.5 ٞعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُٔؿٔ

 

( ٗؿى إٔ جُطٍض٤د جُط٘ح٢َُ ُؼرحٌجش ذؼى جْطهىجّ :6ٖٓ ن٬ٍ ٗظٍز كحقٛس ُِؿىٍٝ ٌهْ )

ٖرٌحش جُطٞجَٚ هى ؾحءش ٍٓضرس ضٍض٤رح ض٘ح٤َُح ق٤ع أٗٚ ك٢ جٍُٔضرس ج٠ُٝ٫ ٗؿى ٬ً ٖٓ 

 جش جُطح٤ُس<جُؼرحٌ

 ( ُ( رٕض ػًٍ أجذ ٔفغٍ ِٕخشطب فٍ اعزخذاَ ) شجىخ اٌزىاطً 65اٌؼجبسح سل

 خبطزٍ أوثش ِٓ اٌىلذ اٌّخطظ ٌه(

 ( ُرٕض ػًٍ 51اٌؼجبسح سل) ٍأحظ أْ اعزخذاٍِ ٌّىالغ اٌزىاطً االجزّبػ

 رجؼً ًِٕ ِىاطٓ ػبٌٍّ

 (ُرٕض ػًٍ 54اٌؼجبسح سل ) ِٓ ٍالبِزٍ عهٍذ شجىبد اٌزىاطً االجزّبػ

 ٌؼاللبد ِغ اٌجٕظ االخش4
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ٖٓ ٓؿٔٞع جُؼرحٌجش جُىجُس ػ٠ِ ٓٔحٌْحش ٝ ضٔػ٬ش ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ُٗرٌحش جُطٞجَٚ 

هى  850.ذك٤ع ٗؿى إٔ ٓلٍوجش جُىٌجْس 06ج٫ؾطٔحػ٢ ٝ يُي ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

 . 500أؾحذص ذ٘ؼْ ُٛحُف ٛطٚ جُؼرحٌجش أ١ ذ٘ٓرس 

٣ٗؼٍٕٝ  جؾٔحػح ذ٤ٖ ٓلٍوجش ػ٤٘س جُىٌجْس ذأْٜٗ ٫ ذ٘حءج ػ٠ِ ٓح ْرن ٗٓط٘طؽ إٔ ٛ٘حى ٝ

 ذٜح ٣ٗؼٍ جُط٢ جُٔطؼس ذإٔ جُ٘ٓد ًٛٙ ضل٤ٍٓ ٣ٌٔ٘٘حذٌٍٔٝ جُٞهص جغ٘حء جْطهىجْٜٓ ُِٗرٌحش 

 أٚىهحتْٜ جُ٘وحٖحش ٝٓٗحًٌس ُٜح جْطهىجْٜٓ أغ٘حء ج٫ؾطٔحػ٢ جُطٞجَٚ ٓٞجهغ ٓٓطهىٓٞ

 ُِٞهص ٣٘طرٜٕٞ ٫ ٣ؿؼِْٜ ًٛج ًَ ٝجُل٤ى٣ٞٛحش جٌُٛٞ ٝٓهطِق ٝجُطؼ٤ِوحش ٝجُٔكحوغحش

 ٖٓ جٌُػ٤ٍ ٣أنً إٔ ٖأٗٚ ٖٓ ًٝٛج جُٔٞجهغ، ًٛٙ ٝجْطهىجّ ضٛلف ك٢ ٣ٓطـٍهٞٗٚ ج١ًُ

 ذؼٝ إٔ ْحذوح أٍٖٗح ًٝٔح ٝج٧ػٔحٍ، جُٞجؾرحش ٖٓ جٌُػ٤ٍ ئٛٔحٍ ػ٤ِٚ ٣طٍضد ٓح جُٞهص

 جُكحْٞخ أٓحّ جُؿِِٞ ك٢ جُٔٓطهىّ ٌجٍٔجْط ػ٠ِ أ٠ِوٞج هى جُٔؿحٍ ًٛج ك٢ جُٔطه٤ٖٛٛ

ًٔح  جٌُٔر٤ٞضٍ جٗطٞجت٤س ٓٛطِفي يُ ػِْٜٔ ٣ططِد ج٣ًُٖ جْطػ٘حء ٓغ ٣ٞ٠ِس ُٓحػحش

جٗهٍج٠ْٜ ك٢ جُٗرٌحش هى َْٜ ػ٤ِْٜ جهحٓس ػ٬هحش ٓهطِلس ٓغ أؾحذص ٓلٍوجش جُؼ٤٘س جٕ 

ٖٓ جًًٌُٞ ج٬ُٔقع إٔ ٛطٚ جُؼرحٌز هى ق٤ٟص ذورٍٞ ؾ٤ٔغ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ج٫نٍ ٝ  جُؿّ٘

ج ٓإٍٖ أنٍ ػ٠ِ ج٫ٖرحػحش جُط٢ ٣طْ ضكو٤وٜح ٖٓ ن٬ٍ جْطهىجّ ٓلٍوجش ٝ ًٛٝ ج٫ٗحظ 

جُؼ٤٘س ًُٜٙ جُٔٞجهغ ٝ ٢ٛ ضؿحَٝ ذؼٝ جُطحذٞٛحش ج٫ؾطٔحػ٤س جُط٢ ٓحَجُص ضكطٌْ ج٤ُٜح 

 ٍف جُؼ٬هحش ذ٤ٖ جُؿ٤ٖٓ٘ ك٢ جُٞجهغ ج٫ؾطٔحػ٢ ٝ ٛٞ ٓح ؾؼَ ٛطٚؼج٫ٍْ جُؿُجت٣ٍس ً

( 70ًٔح ذ٤٘ص جُؼرحٌز ٌهْ )جُٔٞجهغ ًٔط٘لّ ُِٗرحخ ُطؿحَٝ ذؼٝ جُٟٞجذ١ ج٫ؾطٔحػ٤س. 

إٔ جُطحُد ػ٘ى جْطهىجٓٚ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ٣كّ ذأٗٚ ٓٞج٠ٖ ػح٢ُٔ ٫ ضكٌٔٚ 

 حُو٣ٍس ج٤ٌُٗٞس.جُط٢ ػرٍ ػٜ٘ح ذقىٝو ٝ ٫ ه٤ٞو ًٝٛج ٓح ٣لٍٓ كٌٍز ٓحٌٖحٍ ٓحًِٞٛحٕ 

( ٝجُط٢ ض٘ٙ أٖؼٍ ذح٤ُٟحع ذىٕٝ ئْطهىجّ ٖرٌحش 06ٌهْ ) ك٢ ق٤ٖ ؾحءش جُؼرحٌز

ذٔؿٔٞع ضٌٍجٌجش  ==.5جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ك٢ جٍُٔضرس جُػح٤ٗس ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

 .>=.==هىٌ خ أ١ ٓح ٗٓرطٚ 

ج٫ؾطٔحػ٢ ٖٓ جُطِرس  جُطٞجَٚ ٓٞجهغ ٓٓطهى٢ٓ ٖٓ جُؼى٣ى إٔ جُٔؼط٤حش ًٛٙ ٝضر٤ٖ

 ًِٔح أٗٚ ج٩وٓحٕ ٓإٍٖجش ذ٤ٖ كٖٔ جُٔٞجهغ، ًٛٙ ػ٠ِ ٓىٕٓ٘ٞ ْٛ جُؿُجت٤٣ٍٖ جُؿحٓؼ٤٤ٖ 
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 جُط٣َٞ ُِٞهص جٗطرحٙ ٝػىّ ْٝؼحوز أًػٍ ذٍٞحأقّ   ًِٔح ُِٔٞجهغ جُلٍو جْطهىجّ جَوجو

 ٣ٌٕٞ جُطٞجَٚ ٓٞجهغ ػ٠ِ ٝجُٔىٖٓ ج٫ؾطٔحػ٢، جُطٞجَٚ ٓٞجهغ جْطهىجّ ك٢ ٣و٤ٟٚ ج١ًُ

 جٌُٔ٘ٗٞجش ٣ٝطحذغ جُطؼ٤ِوحش ٣ٝوٍأ ػ٤ِٚ ٣ؼِن ٝٓح ٣ٗحًٌٚ ٝٓح ٣ٍ٘ٗ ٝٓح ٣ٌطد ذٔح ْٜٓٞٝح

 جُط٢ ج٫ؾطٔحػ٤س جُٔٞجهغ ضٛلف ك٢ جُِٔكس جُٔٓطهىّ ٌؿرس أ٣ٟح جُٔإٍٖجش ٖٝٓ ،

 ٌؤ٣س ٝأ٣ٟح جُطؼ٤ِوحش ًَ ٝهٍجءز جٌُٔ٘ٗٞجش ٖٓ جُؿى٣ى ٓؼٍكس ذٜىف ك٤ٜح ٣ٗطٍى 

 .جُىٌوٖس أؾَ ٖٓ جُٔط٤ِٖٛ ج٧ٚىهحء

( ٝ جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ ;6()65()=0أٓح جٍُٔضرس جُػحُػس كوى ضكِٛص ػ٤ِٜح ًَ ٖٓ جُؼرحٌجش )

 جُطٞج٢ُ ػ٠ِ <

 أفضً لضبء ولزٍ ػًٍ شجىبد اٌزىاطً ػًٍ اْ اشبسن فٍ االٔشطخ اٌؼبئٍُخ 

 ػبدح ِب أهٕئ ألبسثٍ ثبالػُبد و إٌّبعجبد ػٓ طشَك ِىالغ اٌذسدشخ 

 ٌالعزخذاٍِ ِىالغ اٌذسدشخ اٌؼبٌُّخأطجح ٌٍ أطذلبء ِٓ جُّغ أٔحبء اٌؼب ُ 

( ٖٓ ٓؿٔٞع ػرحٌجش ٓو٤حِ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس جُط٢ ضو٤ّ >=.5ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ )

 ٓٔحٌْحش ٝ ضٔػ٬ش ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ .

 ٖٓ جٗٓكحذْٜ ػٖ ُِٔركٞغ٤ٖ ٢ٞجج٫كطٍ ج٫ؾطٔحػ٢ جُطلحػَ ٝ ًٛج ٓح ٣ر٤ٖ جٗؼٌحْحش 

 ١ٔٗ ٖٓ جؾطٔحػ٤س ذؼ٬هحش ٝضؼ٣ٟٜٞح جُكو٤و٤س ج٫ؾطٔحػ٤س جُؼ٬هحش ١ٔٗ ٖٞٔ جُطلحػَ

 ؾٔحػحش ئ٠ُ ذحٗطٔحتٚ ٝػح٠ل٢ جؾطٔحػ٢ ؽجٍلذ ٣كّ جُٔٓطهىّ ٣ؿؼَ هى ٓٔح ٢ٞ،ججكطٍ

 ... ٕجٝجُؿ٤ٍ ٝج٧هحٌخ ًح٧ٍْز قو٤و٤س ؾٔحػحش ئ٠ُ ذح٫ٗطٔحء ئقٓحْٚ ٖٓ أًػٍ ٤ٞسججكطٍ

 ُٔؼٍكس ٤ٓٞ٣ح جُطٞجَٚ ُْٜ أضحقص هى ج٫ؾطٔحػ٢ جُطٞجَٚ ٓٞجهغ ٌُٕٞ ييُ أٌؾؼٞج ٝهى

 ٖٓ ُِؼى٣ى أضحقص ٝأٜٗح ذؼ٤ىز، ٓٓحكس ٛ٘ح ًحٗص ٝجٕ قط٠ ق٤ٜ٘ح ك٢ ٝج٧نرحٌ جُٔٓطؿىجش

 ٖٓ جُؼى٣ى ك٢ تْٜجٝآٌ أكٌحٌْٛ ٠ٍـ ُْٜ ْ٘ف ٓٔح ٝجْغ ٓٓطٟٞ ػ٠ِ ج٫ٗلطحـ جُٔٓطهى٤ٖٓ

 .ُٚ ج٥ن٣ٍٖ جُٔٓطهى٤ٖٓ ضأ٤٣ى وجَ ٝذحُطح٢ُ جُٔٞج٤ٞغ

 جُطٞجَٚ ذٔٞجهغ جْطؼحٞٞج ج٣ًُٖ ي جُٔٓطهى٤ٖٓ أُٝثجٍُٔضلؼس ضر٤ٖ إٔ  جُ٘ٓد ًٛٙ

 ، ٢ٞجج٫كطٍ ج١ُٔ٘ ٖٓ ج٫ؾطٔحػ٤س جُؼ٬هحشى  ذطَ ٝجًطلٞج ٢ٖء ًَ ػٖ ج٫ؾطٔحػ٢
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 ٓهطِق ضكون أٜٗح أقٓٞ  ٧ْٜٗ جُٞجهؼ٢ ج١ُٔ٘ ٖٓ جُكو٤و٤س ػ٬هحضْٜ ذأ٣ى٣ْٜ ٝأُـٞج

 .جٖرحػحضْٜ ٝ قحؾحضْٜ

( ك٢ جٍُٔضرس جٍُجذؼس ٝجُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ  ْحػىض٢٘ ٓٞجهغ =7ٝ ضًٍُٔش جُؼرحٌز ٌهْ )

( ، ٝ ذ٘حءج ػ٠ِ ;=.5جُطٞجَٚ ك٢ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٌأ٢٣ وٕٝ ٓٞجؾٜس. ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ )

ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ٣ٌٔ٘٘ح جُوٍٞ ذإٔ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س جُهحٚس ذًٜٙ جُىٌجْس ٣هحكٕٞ ٓٞجؾٜس ج٫نٍ 

ِْٜص ُْٜ َ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ًٔط٘لّ ُْٜ ذك٤ع ٜٓٔح ًحٗص ٚلطٚ ٓٔح ؾؼ

 جُطؼر٤ٍ ػٖ أٌجتْٜ ٝ ٌٓرٞضحضْٜ ك٢ ؾ٤ٔغ جُٔٞج٤ٞغ ٝ جُوٟح٣ح .

 ػٖ ٬ٌُِّ جُلٍٚس جُٔٓطهىّ ضؼط٢ ج٫ؾطٔحػ٢ جُطٞجَٚ ٓٞجهغ ػرٍ جُىٌوٖس أٝ كحُٔكحوغس

 ٣ٓطؼِٜٔح جُط٢ جُٔٓطؼحٌز أٝ ج٣ُُٔلس ج٣ُٜٞحش ذٓرد ٓرحٍٖز هُٜٞح ٣ٓطط٤غ ٫ أ٤ٖحء

 ٫ٝ جُكو٤و٤س طٖٚه٤ٛ ئ٠ُ جُطؼٍف ج٧نٍٟ فجج٠٧ٍ ضٓطط٤غ ٫ ٝذحُطح٢ُ جُٔٓطهىّ،

 ٝ ذحُطح٢ُ ٣ٓطط٤غ جُٔٓطهىٕٓٞ ،ٓح ٣ٍٛـ ذٚ ٛٞ ػرٍ قٓحذٚ جُهح٘ ْٟٞ أ٬ٚ ٣ٚؼٍكٞٗ

 ك٢ جُكى٣ع ػ٘ى قط٠ أٝ ُٞؾٚ ٝؾٜح ٖ٘ٚٓ جُكى٣ع ػ ٣هؿِٕٞ هى ٢ٖء أ١ ػٖ جُكى٣ع

 ٖه٤ٛحش ي١ٝ ٣ٛركٕٞ جُٔ٘ط٣ٖٞ ج٧ٖهح٘ ٖٓ ج ٤ًٍر ػىوج ٣ؿؼَ ٓح ٝٛٞ جُٜحضق،

 جُلح٤ِٖٖ ج٧ٖهح٘ ٣ٛرف ٛ٘ح ٖٝٓ جُٞجهغ، ذؼٌّ ج٫ؾطٔحػ٢ جُطٞجَٚ ٓٞجهغ ػ٠ِ ؾ٣ٍثس

 ٓٞجهغ جْطهىجّ ٣ٍ٠ن ػٖ جُهحٌؾ٢ جُؼحُْ ٓغ جُطٞجَٚ ئػحوز ػ٠ِ هحو٣ٌٖ جؾطٔحػ٤ح

 ضلطكص جًُجض٢ ذح٫ٗطٞجء ٣ط٤ُٕٔٝ ج٣ًُٖ ج٧ٖهح٘ ٖٓ جٌُػ٤ٍ كٜ٘ح ج٫ؾطٔحػ٢، جُطٞجَٚ

 ج٫ؾطٔحػ٤س جُٔٞجهغ جْطهىجّ ن٬ٍ ٖٓ ٓٗحػٍْٛ

( ٝ جُط٢ ٓلحوٛح أٖؼٍ ذٍؿرس ٖى٣ىز ٢55 ق٤ٖ ػحوش جٍُٔضرس جُهحٓٓس ُِؼرحٌز ٌهْ )ك

ذٔؿٔٞع ضٌٍجٌجش ( 8=.5ُىنٍٞ قٓحذ٢ ػ٠ِ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ )

ًٙ جُؼرحٌز و٤َُ جنٍ ػ٠ِ أ٤ٔٛس ٝ ٖرٌحش هىٌٙ أ١ ٓح ٗٓرطٚ ٖٓ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٝٛ

 جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ك٢ ق٤حز جُطِرس.

( < جٗهلٝ ػىو جٚىهحت٢ جُكو٤و٤ٖ ذٓرد هٟحء ٝهص ٣ٞ٠َ ػ٠ِ ٖرٌحش ;5جُؼرحٌز ٌهْ )

ش هىٌٙ أ١ ٓح ٗٓرطٚ ٌج( ٝذٔؿٔٞع ضٌٍج=>.5جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ )

.ٝ يُي ٌجؾغ ج٠ُ ٠ٍٞ جُٞهص ج١ًُ ٣و٤ٟٚ جُطحُد أٓحّ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ٓٔح 
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هَِ ٖٓ جُٞهص ج١ًُ ٣و٤ٟٚ ٝ ٣طلحػَ ك٤ٚ ٓغ ذ٢٘ ذ٤ثطٚ جُكو٤و٤س ٝ ٣ؼى ًٛج أقى جُٔإٍٖجش 

 ػ٠ِ هٞز ضأغ٤ٍ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ك٢ جُٔٓطهى٤ٖٓ ُٜح.

َ ٓغ ٬َٓء جُىٌجْس ػرٍ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ( ٣ٓحػى٢ٗ جُطٞج80ٚجُؼرحٌز ٌهْ )

جُ٘ط٤ؿس  ًٛٙك٢ جٍُٔضرس جُٓحذؼس ،ٝ ضىٍ  8>.5جٗؿحَ جُركٞظ ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ  ك٢

ػ٠ِ إٔ جُطِرس ٣ٓطـِٕٞ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ٬ُضٛحٍ ذ٬ُٓتْٜ ك٢ جُىٌجْس 

حهٗس ٝ جُطلحْٛ ك٢ جٗؿحَ جُٔٞجهغ ٠ٍم ج٫ُطوحء ٝ جُٔ٘ ٩ًٙٛٗؿحَ ذكٞغْٜ ق٤ع ِْٜص ُْٜ 

 ذكٞغْٜ.

( ػحهر٢٘ ج٫ْطحي ٍٓجٌج ذٓرد جْطهىج٢ٓ ُٗرٌس جُطٞجَٚ نحٚط٢ جغ٘حء ;0جُؼرحٌز ٌهْ )

ٝ ًٛج ٓإٍٖ أنٍ  7;.5جُٔكحٍٞجش .ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جُػحٓ٘س ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

وجنَ  ػ٠ِ ج٫ٌضرح٠ جُٞغ٤ن ذ٤ٖ جُطِرس ٝ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٠ُ وٌؾس جُطلحػَ ٖٓ ن٬ُٜح

 جُٔكحٍٞجش ٝ ًٛج ٓح ٣إو١ ذْٜ ج٠ُ ٓٗحًَ ٓغ ج٫ْطحي جُٔكحٍٞ .

( أٗح ػٟٞ كؼحٍ ك٢ ٓؿٔٞػحش نحٚس ذطه٢ٛٛ جُؿحٓؼ٢ هى ؾحءش 75جُؼرحٌز ٌهْ )

ق٤ع ٣ل٤ى ًٛج  0;.5قٓد ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ ك٢ جٍُٔضرس جُطحْؼس ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

ٗحء ٓؿٔٞػحش نحٚس جٗجُٔإٍٖ ج٠ُ جٕ جُطِرس ٖٓ ٗلّ جُطهٛٙ ٣وىٕٓٞ ػ٠ِ  

جُط٢ ٣طْ ٍٗٗٛح ك٢ جُوْٓ  ًح٩ػ٬ٗحشذطهٛٛحضْٜ ُطىجٍٝ ًَ ؾى٣ى ُٚ ػ٬هس ذحُطهٛٙ 

جُهح٘ ذٌَ ضهٛٙ ٝ ذٍٗحٓؽ ج٫نطرحٌجش ًًُٝي جُ٘طحتؽ جُٜ٘حت٤س ُِطِرس ق٤ع ٣وّٞ أقى 

جُطِرس ذط٣ٍٞٛ ضِي ج٫ػ٬ٗحش ٝ جػحوز ٍٗٗٛح ػرٍ جُٔؿٔٞػس جُهحٚس ذحُطهٛٙ ٓٔح 

ػىو ٖٓ جُطِرس ٖٓ ٓؼٍكس ًَ ؾى٣ى نح٘ ذحُطهٛٙ قط٠ ٝ ُٞ ًحٗٞج ك٢ أذؼى ٣ٌٖٔ أًرٍ 

 ٌٓحٕ ػٖ جُؿحٓؼس.

( ٝ جُؼرحٌز ٌهْ ٬ٗٝ80قع ٖٓ ن٬ٍ ضٍض٤د جُؼرحٌجش جُػ٬ظ جُٔح٤ٞس جُؼرحٌز ٌهْ )

جُركٞظ ٝ ض٣ٌٖٞ  إٔ جُطِرس ٣ٓطهىٕٓٞ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ٫ٗؿحَ (75(ٝ جُؼرحٌز ٌهْ)08)

ٓؿٔٞػحش نحٚس ذطهٛٛحش ٓؼ٤٘س ُطرحوٍ جُٔؼِٞٓحش قٍٞ يُي جُطهٛٙ ًٔح ٫ ٣هل٠ 

ػ٤ِ٘ح إٔ ٛ٘حى ٓؿٔٞػحش نحٚس ذحُركع جُؼ٢ِٔ ذٛلس ػحٓس ٝ ضك١ٞ ضهٛٛحش ٓط٘ٞػس 

 ًٛج ،...ٝجُركع جُؼِْ ٖٓ وزجُطٝج٫ْ جُٔؼٍكس ك٢ ٞحُطٚ جُٔٓطهىّ ك٤ٜح ٣ؿى أ٣ٖ ٓط٘ٞػس، 
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 ٝجُٜٔط٤ٖٔ جُرحقػ٤ٖ أٝ ج٧ْحضًز أٝ جُطِرس ٖٓ ْٞجء جُٔٓطهى٤ٖٓ ٕأ ئ٠ُ ذح٩ٞحكس

 ج٧ٖهح٘ ٖٓ جُؼى٣ى ٝذُٜٓٞس ج٫ؾطٔحػ٢ جُطٞجَٚ ٓٞجهغ ػ٠ِ ٣ؿىٕٝ ٓؼ٤٘س ذطهٛٛحش

 جؾطٔحػ٤س ػ٬هحش ٣ٌٕٝٞٗٞ ٓؼْٜ ك٤طٞجِٕٚٞ جٛطٔحْٜٓ ٓؿح٫ش ك٢ ٝجُهرٍز جُؼِْ يٝٝ

 ٖٓ ٝأكٌحٌ ٓؼحٌف ٖٓ ٣كِٔٞٗٚ ٝذٔح ٝنرٍضْٜ ػِْٜٔ ٖٓ ٣ٓطل٤ىٕٝ ٣ؿؼِْٜ ٓٔح ٓؼْٜ،

 ٓٞجهغ ٗكٞ جُٔٓطهى٤ٖٓ ٣ىكغ ج١ًُ جُػح٢ٗ ُِؼحَٓ ٣ك٤ِ٘ح ٓح ًٝٛج ٝٓ٘حهٗطٜح، ٠ٍقٜح ن٬ٍ

 .ج٧ٚىهحء ٓغ جُٔؼِٞٓحش ضرحوٍ ٝٛٞ ج٫ؾطٔحػ٢ جُطٞجَٚ

 جُُٝجٌ كإ ج٫ؾطٔحػ٢ جُطٞجَٚ ٓٞجهغ ضٞكٍٛح جُط٢ جُهىٓحش ًٛٙ ن٬ٍ ٖٝٓ

 ٣طؼِن ٓح ٜٝٓ٘ح ٓٗطًٍس ٝجٛطٔحٓحش جؾطٔحػ٤س ػ٬هحش ضٍذطْٜ جُٔٞجهغ ًُٜٙ ٝجُٔٓطهى٤ٖٓ

 ًٔح ك٤ٜح جُٔٗح٤ًٌٖ ن٬ٍ ٖٝٓ ج٫ؾطٔحػ٤س جُٔٞجهغ ًٛٙ ك٢ ٣طٞكٍ ق٤ع نحٚس، ذحُطؼ٤ِْ

 أْح٢ْ، ذٌَٗ ٝجُرحقػ٤ٖ جُطِرس ضْٜ جُط٢ ٤ْس،ججُىٌ ٝجُٔٞجو ٝج٧ذكحظ جُٔؼِٞٓحش ٖٓ جًر٤ٍ

 ذحُطؼ٤ِْ ه٤حْح ٝضلحػ٤ِح ق٣ٞ٤ح ٠حذؼح أضهً ج٩ٗطٍٗص ػرٍ جُطؼ٤ِْ إٔ يٍ ئ٠ُ ٣ٟحف

 ٖٓ جُؿى٣ى جُ٘ٞع ًٛج ػ٠ِ أ٠ِن ٝهى ٝجٍُضحذس، جُؿٔٞو ذؼٝ ػ٤ِٚ ٣ه٤ْ ج١ًُ ج٢ٌ٤ْ٬ٌُ

 .جُطِرس ٖٓ ٝجْؼس هطحػحش ذحٛطٔحّ ٣كظ٠ ج١ًُ ج٩ٌُط٢ٍٗٝ جُطؼ٤ِْ جْْ جُطؼ٤ِْ

ًٛج ًِٚ ك٢ ج٫ضؿحٙ ج٣٫ؿحذ٢ ٫ْطهىجّ ٓٞجهغ جُطَٞٚ ٖٓ ٠ٍف جُطِرس ُطك٤ِ٘ح جُؼرحٌز ٌهْ 

( ج٠ُ أقى ٓإٍٖجش ج٫ْطهىجّ جُِٓر٢ ٝ ج٫وٓحٕ ػ٠ِ ًٛٙ جُٔٞجهغ ٖٓ ن٬ٍ جْطهىجّ ;0)

جُطحُد جُٔل٠ٍ ُٔٞجهغ جُطٞجَٚ قط٠ أغ٘حء جُكٛٙ جُىٌج٤ْس ٝ ٛٞ ٓح ضطرؼٚ ٌوز كؼَ 

ك٢ ضؼحِٓٚ ٓغ جُطحُد جُٔٓطهىّ ًُٜٙ جُطو٤٘س ٖ ٠ٍف ج٫ْطحي جُٔكحٍٞ ٤٠رس ضٔحٓح ٓ ٤ُٓص

 ك٢ ٝهص جُوحء جُٔكحٍٞز.

( أضٞجَٚ ٓغ أكٍجو أٍْض٢ ػرٍ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ٝ ٗكٖ 05أٓح جُؼرحٌز ٌهْ )

ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جُؼحٍٖز ٖٓ جُٔو٤حِ ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ ٝ ٗٓرس  ك٢ ٗلّ جٍُُٔ٘ هى

ًٛج ٣ىٍ ػ٠ِ أٗٚ ٣ٞؾى ػىو ٫ ٣ٓطٜحٕ ذٚ ٖٓ جُطِرس ٣طٞجِٕٚٞ ٓغ  ٓٞجكوس ضؿحَٝش ٝ

ٙ جُؼرحٌز ًأكٍجو أٍْْٛ ٖٓ وجنَ جٍُُٔ٘ ػرٍ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ٝذهٛٞ٘ ٛ

أْٜٗ ٣ٓطهىٕٓٞ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ُِٓإجٍ ػ٠ِ ُ٘ح ٓؿٔٞػس ٖٓ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س  ٍٚـ

ج٬ُٔذّ ٝ ْٛ ك٢ جُطحذن  ٠ر٤ؼس جُٞؾرس جُٔؼىز ٖٓ ٠ٍف جُٞجُىز ٝ ًًج ٠ِرحش ؿَٓ

جُؼ١ِٞ ٍُُِٔ٘ جُٞجقى ًٝٛج ٓإٍٖ جنٍ ػ٠ِ ك٠ٍ جْطهىجّ ًٛٙ جُطو٤٘س هى ضؿحَٝ ٓ٘طن 
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ج٫ْطهىجّ جُؼو٢ٗ٬ ،ٝ ًٛج جُٔإٍٖ ٣ؼى ٌِٓٗس جؾطٔحػ٤س قو٤و٤س ك٢ جُطلحػَ ج١ٍْ٫ 

ٞز ٓغ جُٞجؾد جٕ ٣ٌٕٞ ذ٤ٖ جكٍجو ج٫ٍْز جُٞجقىز ،كحُطلحػَ ذ٤ٖ ج٫ّ ٝ ج٫ٝوٛح ٝذ٤ٖ ج٫ن

 ذؼْٟٜ جُرؼٝ ٣ؼطرٍ قحؾس ِٓكس ُطكو٤ن جُطٟحٖٓ ٝ جُطٌحَٓ ج١ٍْ٫.

جْطؼٔح٢ُ ُرٍجٓؽ جُطٍؾٔس جُل٣ٌٞس جغ٘حء جُىٌوٖس قٖٓ ُـط٢ ج٫ؾ٘ر٤س < >6أٓح جُؼرحٌز ٌهْ 

( ٝ ًٛج ٓح ٣ك٤ِ٘ح 0:.05هى ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جُكحو٣س ػٍٗز ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ ) .ًػ٤ٍج

جُؼ٤٘س ٣ٓؼٕٞ ج٠ُ ذ٘حء ػ٬هحش ٚىجهس ٓغ ٓٓطهى٤ٖٓ ٖٓ نحٌؼ ج٠ُ جٕ جُطِرس ٖٓ ٓلٍوجش 

٫ ٣كٕٓ٘ٞ ُـحش جُرِىجٕ جُط٢ ٣و٤ٕٔٞ ػ٬هحش ٓغ ٓٓطهى٤ٖٓ ك٤ٜح  ًحٗٞجج٠ُٖٞ قط٠ ٝ جٕ 

ٓٔح ٣ٟطٍْٛ ٬ُْطؼحٗس ذرٍجٓؽ جُطٍؾٔس جُل٣ٌٞس ُط٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ جُطٞجَٚ ٓغ أٚىهحتْٜ ٝ 

ذطٌٍجٌ جُؼ٤ِٔس ٝ ضوحوٜٓح ٣طٌٖٔ جُٔٓطهىّ ٖٓ جًطٓحخ ٓٛطِكحش ؾى٣ىز ُْ ٣ٌٖ قح٬ٓ ُٜح 

 ٝ ذٍجٓؽ جُطٍؾٔس ٓؼح. هرَ جْطهىجٓٚ ُٗرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢

ٝ ضوٞوٗح ًٛٙ جُؼرحٌز ذحًُجش ُٔؿٔٞػس ٖٓ جُٔإٍٖجش جُط٢ ٬ٗقظٜح ك٢ جُٞجهغ ج٫ؾطٔحػ٢ 

ٜٓ٘ح إٔ جُٔٓطهى٤ٖٓ ًُٜٙ جُٔٞجهغ ٣ٓؼٕٞ ُرٍجٓؽ جُطٍؾٔس ٝ ُطك٤ٖٓ ُـطْٜ ج٫ؾ٘ر٤س كو١ 

ْٜٓ٘ ٖٓ ٖٓ أؾَ جُطٍك٤ٚ ػٖ أٗلْٜٓ ٝ جُطهِٙ ٖٓ ًَ ٓح ُٚ ػ٬هس ذٞجهؼْٜ قط٠ جُِـس ٝ 

ٓػَ جُكحؾس ج٠ُ جُطـ٤٤ٍ ك٘ؿى ذؼٝ ٣ؼٔى ُٔػَ ًٛٙ جُٔٞجهغ ٫ٖرحع قحؾحش أنٍٟ 

جُٔٓطهى٤ٖٓ ٣ؼٔىٕٝ ج٠ُ ٓػَ ًٛٙ جُٔٞجهغ ُِطؼٍف ػ٠ِ أٖهح٘ ٖٓ ؾ٤ٓ٘حش أنٍٟ ق٤ع 

 ضطكٍٞ ٝ ج٥نٍ، ٓغ جُل١ٌٍ ٝج٫ٗٓؿحّ جُؼو٢ِ ٝج٫ٌض٤حـ ج٧كٌحٌ ذطؿحيخضرىأ جُؼ٬هس 

 ٖٓ أًرٍ ٓٓحقس ئػطحء ٣ٍ٠ن ػٖ ٝجهؼ٢ ػحُْ ئ٠ُ ٢ٍٞججكط ُْػح ٖٓ جُؼ٬هحش ًٛٙ ذؼٝ

ٝ ٛٞ ٓإٍٖ أنٍ أٚرك٘ح ٗؼح٣ٗٚ ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ ج٧ق٤حٕ ك٢  .جُٞجهغ أٌٜ ػ٠ِ جُطؼحٌف

قط٠ ُٝٞ ًٖ ًرحٌج ك٢ جُٖٓ جُْٜٔ إٔ ٣َٛ  ق٤حض٘ح ج٫ؾطٔحػ٤س ٖٓ َٝجؼ ذح٫ؾ٘ر٤حش

 جُٔٓطهىّ ج٠ُ ؾ٘س ٓح ٌٝجء جُركحٌ جُط٢ ٣طٌٛٞٛح ك٢ ٓه٤ِطٚ.

ضٍجؾغ ٓٓطٞج١ جُىٌج٢ْ ذٓرد ئْطهىج٢ٓ جُٗرٌحش جُطٞجَٚ  < 59ٝ ؾحءش جُؼرحٌز ٌهْ 

ًٝٛٙ جُؼرحٌز ض٤ٍٗ ج٠ُ جٕ ٓلٍوجش  5.97ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ  56ج٫ؾطٔحػ٢ ك٢ جٍُٔضرس 

٣ٍٕٝ ذحٕ ٖرٌحش جُطٞجَٚ هى جغٍش ػ٠ِ ضك٤ِْٜٛ جُىٌج٢ْ ٝ ٣ؼُٟ ًٛج جُطوى٣ٍ  ٫جُؼ٤٘س 
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ج٠ُ جْٜٗ ٓ٘ه٠ٍٕٞ ج٬ٚ ك٢ ٓؿٔٞػحش نحٚس ذطهْٜٛٛ جُؿحٓؼ٢ ٝ أْٜٗ ٣طؼحٕٝٗٞ ٓغ 

 . ٬َٓتْٜ ٖٓ ٗلّ جُطهٛٙ ٖٓ جؾَ جُو٤حّ ذٞجؾرحضْٜ ٝ جٗؿحَ ذكٞغْٜ

جُطِرس ٖٓ ن٬ٍ جْطؿحذحش ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ُرؼى جْطهىجّ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ٗؿى إٔ 

٣ٓطهىٕٓٞ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ُطكو٤ن جٖرحػحش ٓهطِلس ٝ ًٛج ٓح يٛد ج٤ُٚ ًحضُ ٝ ٬َٓؤٙ 

، ٣ٝٓطهىّ ج٤ُِْٞس جُط٢  جُؿٌٜٔٞ ٓٗحٌى كحػَ ك٢ ػ٤ِٔس ج٫ضٛحٍػ٘ىٓح جكطٍٞٞج ذحٕ 

 .ضكون قحؾحضٚ

ْحتَ ٣ؼرٍ ػٖ جُكحؾحش جُط٢ ٣ٍؿد جُؿٌٜٔٞ ضكو٤وٜح، ٝضطكٌْ ك٢ يُي جْطهىجّ جُٞ ٝ إٔ 

جُؿٌٜٔٞ ٛٞ ج١ًُ ٝ ج٣ٟح ك٢ إٔ  .أٌٓٞ، ٜٓ٘ح< جُلٍٝم جُلٍو٣س، ٝجُطلحػَ ج٫ؾطٔحػ٢

٣ٓطط٤غ ضكى٣ى قحؾحضٚ  جُؿًٌٜٔٞٔح جٕ .٣هطحٌ ج٤ُِْٞس، ٝجُٟٕٔٔٞ ج٣ًُٖ ٣ٗرؼحٕ قحؾحضٚ

 .ٟح٤ٖٓ جُط٢ ضٗرغ قحؾحضٚٝوٝجكؼٜح، ٖٝٓ غْ ٣ِؿأ ئ٠ُ جُْٞحتَ ٝجُٔ

٣ٌٖٔ ج٫ْطى٫ٍ ػ٠ِ جُٔؼح٤٣ٍ جُػوحك٤س جُٓحتىز ك٢ جُٔؿطٔغ ٖٓ ن٬ٍ جْطهىجّ  ًٔح أٗٚ 

ٝ ُؼَ ًٛٙ ج٫كطٍجٞحش ضؼط٤٘ح أؾٞذس ٓو٘ؼس ػٖ جْطؿحذحش  جُؿٌٜٔٞ ُْٞحتَ ج٫ضٛحٍ،

 .ٓلٍوجش جُؼ٤٘س قٍٞ ذؼى جْطهىجّ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ 

ق٤ع  ٗظ٣ٍس ج٫ْطهىجٓحش ٝ ج٫ٖرحػحش ٚ ٣ٌٖٔ ٓؼٍكس أ٤ٔٛس ٖٝٓ ن٬ٍ ٓح ْرن ػٍٞ

ُٗرٌحش ٣ٌٔ٘٘ح ضٞظ٤ق ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس ٖٓ ق٤ع ئٌٓحٕ ٓىٟ ٓؼٍكس جْطهىجّ ٠ِرس جُؿحٓؼحش 

ج١ًُ ٣طلن ٓغ أْح٤ُد جُك٤حز ج٫ؾطٔحػ٤س جُط٢ ٣ؼ٤ٜٗٞٗح، ٣ٝكٌْ  جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ 

ٓطـ٤ٍجش جؾطٔحػ٤س ٝٗل٤ٓس، هى ٣ىًٌٜح جُط٬خ ٝهى ٫  ٗرٌحش جُطٞجَٚ ضؼٍٜ جُطِرس ُ

٣ىًٌٜٞٗح. ٝػ٠ِ ًٛج، كًٜٙ جُٔطـ٤ٍجش جُ٘ل٤ٓس ٝج٫ؾطٔحػ٤س ٢ٛ جُط٢ ضكٌْ جْطهىجّ جُطِرس 

 ٌز ٝجُط٤٤ُٔ ػ٠ِ جنط٤حٌ ج٤ُِْٞس،ُ٪ٗطٍٗص، ًٌٝٛج كإ ٠ِرس جُؿحٓؼحش ُى٣ْٜ جُوى

 .ٝجُٟٕٔٔٞ جُٔ٘حْر٤ٖ

ضٞهؼحش أكٍجو جُؿٌٜٔٞ ذهٛحتٙ ْٝحتَ ج٫ضٛحٍ ْٝٔحضٜح  ٣ٝؼى ٓلّٜٞ جُطٞهغ ج١ًُ ٣ٍذ١

ٝٓكطٞجٛح، ٝذو٤ٔس ج٩ٖرحػحش جٌُحٓ٘س، ٝجُٔكطِٔس جُط٢ ض٘ط١ٞ ػ٤ِٜح ٓكطٟٞ ٌْحتِٜح، جُط٢ 

٣ٌٖٔ إٔ ضطكون ُٜإ٫ء ج٧كٍجو أقى جُٔلح٤ْٛ ج٧ْحِ جُط٢ ض٘طِن ٜٓ٘ح جكطٍجٞحش ٓلّٜٞ 

  .ٍ جُؿٌٜٔٞ جُلحػَ ج١ُٗ٘ج٫ْطهىجّ ٝج٩ٖرحع، ٝضوّٞ ػ٤ِٜح وٌجْحضٚ قٞ
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ٝضلطٍٜ ًٛٙ جُىٌجْحش إٔ ُىٟ أكٍجو جُؿٌٜٔٞ جُؼى٣ى ٖٓ جُطٞهؼحش جُط٢ ضرٍَ ٖٓ ن٬ٍ 

هىٌز ٛإ٫ء ػ٠ِ ئوٌجى جُرىجتَ جُٔهطِلس ك٢ ئ٠حٌ ٓٓحقس ًر٤ٍز ٖٓ ق٣ٍس ج٫نط٤حٌ ٖٓ ذ٤ٖ 

ٝ قط٠ ػىو ٝجكٍ ٖٓ ٓهطِق جُْٞحتَ، ٝج٫ٗطوحء ٖٓ ذ٤ٖ ًْ ٛحتَ ٖٓ ٓكطٟٞ جٍُْحتَ، أ

ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ، ٝجُٔٛحوٌ ج٧نٍٟ ؿ٤ٍ ج٩ػ٤ٓ٬س، ٝجُط٢ ض٘ٓؿْ ٓغ ضٞهؼحضْٜ ٝضكون 

 .أًرٍ هىٌ ٌٖٓٔ ٖٓ ج٩ٖرحع ُٔهطِق جقط٤حؾحضْٜ ٝوٝجكؼْٜ 

 ثؼذ اعزخذاَ اٌفضبئُبد -ساثؼب

رُجب ىي ثؼذ اٌؼضٌخ االجزّبػُخ ِشرجخ رش( َىضح اجبثبد ِفشداد اٌؼُٕخ ح64جذوي سلُ )

 رٕبصٌُب:

جُٔطْٞ جُؼرحٌز جٍُهْ

 ٠

جُكٓحذ

١ 

 جُطٍض٤د

 07 ;=.5 أٖؼٍ ذحُٔطؼس أغ٘حء ٓٗحٛىض٢ ُرٍٗحٓؿ٢ جُٔلَٟ 06

 :0 7=.5 ك٢ ٓٗحٛىز ذٍجٓؽ جُلٟحت٤حش أه٢ٟ ْحػحش ٣ٞ٠ِس ٤ٓٞ٣ح 07

ٓطحذؼط٢ ُِرٍٗحٓؽ جُٔلَٟ ػ٘ى١ ػرٍ جُلٟحت٤حش ض٢٘٤ٓ٘  :0

 ٬ٌٗٓض٢.

5.== 05 

ػ٘ىٓح ضلٞض٢٘ قِوس ٖٓ جُرٍٗحٓؽ جُٔلَٟ  أٖؼٍ ذح٩ُٗػحؼ 58

 ػ٘ى١

5.<= 0= 

ذى٫ ٖٓ جُطل٤ٌٍ ك٢ ٓٗح٢ًِ جُكو٤و٤س كا٢٘ٗ أكٌٍ ذح٧قىجظ  >5

 جُوحوٓس ُرٍٗحٓؿ٢ جُٔلَٟ.

5.=; 07 

ػ٘ىٓح ٣ك٤ٖ ٓٞػى ذع جُرٍٗحٓؽ  جُٔلَٟ ػ٘ى١ كح٢ٗ أَٛٔ ج١  60

 ٢ٖء جنٍ

5.=: 08 

 09 8=.5ضٞه٤ص ذع  أؿ٤د ػٖ جُكٛٙ جُىٌج٤ْس جٕ ضٞجكوص ٓغ 66
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 ذٍٗحٓؿ٢ جُٔلَٟ

 >0 5=.5 ٣طًٍٓ أكٍجو أٍْض٢ ٖٓ جُٞهص ج١ًُ أه٤ٟٚ أٓحّ  جُطِلحَ 68

 05 ==.5 ٓطحذؼط٢ ُرٍجٓؽ جُلٟحت٤حش ٣ـ٢٘٤٘ ػٖ جُؿِِٞ ٓغ ج٫ن٣ٍٖ 69

 06 >=.5 ٓح أٖحٛىٙ  ك٢ ج٧ك٬ّ ج٫ؾ٘ر٤س ٛٞ ١ٔٗ جُؼ٤ٕ ج١ًُ ٤ِ٣ن ذ٢ 79

ُِرطَ جُٔلَٟ  ضو٤ِى١جُٔٞٞس ك٢ جُِرحِ ٖٓ ن٬ٍ  أٝجًد 78

 ػ٘ى١ ك٢ جُٗحٖس )ٓٔػَ ٫ػد(

5.== 05 

 ;0 6=.5 ضرؼح ُِرطَ جُٔلَٟ ػ٘ى١ أؿ٤ٍ هٛس ٖؼ١ٍ :7

 07 ;=.5 أٌٟ إٔ ٓطحذؼط٢ ُِرٍجٓؽ ج٧ؾ٘ر٤س ض٣ُى ٖٓ جٗلطحق٢ ػ٠ِ جُؼحُْ >7

 ٞعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُٔؿٔ

 

5.=9 

٬ٗقع ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ ٌهْ )( جٕ ػرحٌجش ذؼى جْطهىجّ جُلٟحت٤حش هى ؾحءش ٍٓضرس ًٔح 

هى ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس ج٠ُٝ٫ ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ  (78)–( 69) –( :0) ٢ِ٣ <جُؼرحٌجش

 ٢ٛٝ جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ جُط٢ُٞ ػ٠ِ <  ==.5

 .ٓطحذؼط٢ ُِرٍٗحٓؽ جُٔلَٟ ػ٘ى١ ػرٍ جُلٟحت٤حش ض٢٘٤ٓ٘ ٬ٌٗٓض٢ 

 ٖٓطحذؼط٢ ُرٍجٓؽ جُلٟحت٤حش ٣ـ٢٘٤٘ ػٖ جُؿِِٞ ٓغ ج٫ن٣ٍ 

 ٖس أٝجًد جُٔٞٞس ك٢ جُِرحِ ٖٓ ن٬ٍ ضو٤ِى١ ُِرطَ جُٔلَٟ ػ٘ى١ ك٢ جُٗح

 )ٓٔػَ ٫ػد(

( ٖٝٓ ن٬ٍ ًٛٙ جُ٘ٓرس ٗٓط٘طؽ إٔ  >=.==ق٤ع قووص ًٛٙ جُؼرحٌجش أػ٠ِ ٗٓرس )

قط٠  ٍُِٜٝخ ٖٓ ٓٗحًِْٜ ٝ ٣٘إٕٝ شجُطِرس ٖٓ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٣وٛىٕٝ ذٍجٓؽ جُلٟحت٤ح

ػ٠ِ ٓؿحُٓس جهحٌذْٜ ٧ْٜٗ ٣ٍٕٝ ك٢ يُي ضو٬٤ِ ٖٓ جُٟـ٠ٞ ػ٤ِْٜ ذحُٔوحذَ ضٓحػىْٛ 

ٖٓ ن٬ٍ ضو٤ِىْٛ ٨ُذطحٍ جُٔل٤ِٟٖ ْٞجء ًحٗٞج ٓٗحٛىز جُلٟحت٤حش ػ٠ِ ضطرغ جُٔٞٞس 

 ك٘ح٤ٖٗ أٝ ٫ػر٢ ًٍز.
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 ضٌحو(٠ٔج٧ػ جُطو٤ِى ذحخ ضلطف)أ٫ٝ جُؼ٤٘س أكٍجو ػ٤ِٜح أٍٖ جُط٢ جُطأغ٤ٍ جُِٓر٢ ٬٣ٝقع

 جُٔٓطٌِٜس ٓؿطٔؼحض٘ح ك٢ ٝجُػوحك٢ ج٫ؾطٔحػ٢ جُٞجهغ ك٢ جٗطٗحٌج ج٧ًػٍ جُِٓر٤س ضٌٕٞ

 ُٛ٘حػ٤سج ج٧هٔحٌ ػرٍ ج٧ؾ٘ر٤س جُو٘ٞجش ٓثحش ضٟهٜح جُط٢ ُِوحٌجش جُؼحذٍز ٌُِٛٞ

 ٖٓ ػى٣ى أٖحٌش كوى جُؼ٤٘س؛ أكٍجو ئؾحذحش ٖٓ ٗٓرس أػ٠ِ قحَش ًُُي ٝٞٞقح ؛ٝج٧ًػٍ

 جذٖ هحٍ ًٔح جُـحُد ذطو٤ِى ُٓٞغ جُٔـِٞخ جُو١ٞ ٦ُنٍ جُٟؼ٤ق ضو٤ِى إٔ ئ٠ُ جُىٌجْحش

 .جُؼٍٛ ْٔحش ٖٓ ْٔس ؿىج نِىٕٝ

 ػُٞٔس نحٚس ُِؼُٞٔس، ٝجُػوحك٢ ج٫ؾطٔحػ٢ جُط١٤ٔ٘ ػ٤ِٔحش ٖٓ جُهٞف أٚرف ًُُي

 جُٓحقس ػ٠ِ جُؼحِٓس جُؼُٞٔس أوٝجش ٖٓ ج٧هٟٞ ج٧وجز ذحػطرحٌٛح-ٝج٫ضٛحٍ ج٩ػ٬ّ

 ٣طٍٚىٕٝ ج٣ًُٖ ٝجُرحقػ٤ٖ جُهرٍجء ٖٓ ٌُػ٤ٍ ًر٤ٍ ٛحؾٓح ٣ٌَٗ -ٝجُػوحك٤س ج٫ؾطٔحػ٤س

 ٝجٗطٗحٌٙ ضؼ٤ٔٔٚ ٖٓ جُكى ج٧هَ ػ٠ِ أٝ ، ٝهٞػٚ وٕٝ ُٞس٤ُِِك ؾٜىْٛ ٣ٝؼِٕٔٞ ضطٌٞجضٚ،

 .ٝجْغ ٗطحم ػ٠ِ

جُلٟحت٤س ، ٝٓح  ذحُو٘ٞجش جُؼ٤٘س أكٍجو ذؼٝ ك٤ٜح ضأغٍ جُط٢ جُٔظحٍٛ ٖٓ ِْر٢ ًًُي ٓظٍٜ

 ذ٤ٜ٘ح ج٫ؾطٔحػ٤س ،ٖٝٓ جُٔظحٍٛ ٖٓ ًػ٤ٍ ض١٤ٔ٘ ػ٠ِ ضؼَٔ ٝذٍجٓؽ ٌٖٚٞٓ  ضٟهٚ

 ٝجُؼٍٛٗس ،ٝٓٓح٣ٍز جُطكٍٟ ٓظحٍٛ ػٖ ضؼر٤ٍج ٣ٍضىٟ إٔ ٣ؿد ج١ًُ ٝجُِرحِ ج١ُُ

 .جُؼح٤ُٔس جُٔٞٞس

 ٣إ٣ىٕٝ وٌجْطٚ ج٣ًُٖ ك٢ جُٔركٞغ٤ٖ ٗٓرس جٌضلحع"جُر٤حض٢ ٣حِ"٫قع هى جُٛىو ًٛج ٝك٢

 ٣طؼِن ذٔح ٝجُٔكحًحز جُطو٤ِى ٗحق٤س ٖٓ نحٚس ك٤ْٜ جُطأغ٤ٍ ك٢ ًر٤ٍ وٌٝ ُٜح جُلٟحت٤حش إٔ

 ذطأغٍ ٣طؼِن ذٔح جُهحٌؾ٢ جُٔظٍٜ ػٍف ؛ٝهى(% 93 )ذ٘ٓرس جُهحٌؾ٢ ،ٝيُي ذحُٔظٍٜ

 ئ٠ُ جُٗؼٍ، ئٞحكس هٙ ذٔٞٞس ًًُٝي ٬ُِٔذّ جُكى٣ػس ذحُٔٞٞس ٝجُٗحذحش جُٗرحخ

 ذحُطر٤ؼس جُظحٍٛز ًٛٙ جُرحقع ٝػَِ.ُ٪ٗحظ ذحُ٘ٓرس ٝؿ٤ٍٛح ٝجُٔح٤ًحؼ ج٩ًٓٓٞجٌ ٗٞػ٤س

 أنٍٟ ػٞجَٓ ئ٠ُ ٝضو٤ِىْٛ ،ئٞحكس جُـ٤ٍ ٝٓكحًحز جُطـ٤٤ٍ قد ك٢ ُِٗرحخ ج٤ٌُُٓٞٞؾ٤س

 ٓغ جُط٣ِٞس جُلٍجؽ أٝهحش ٗط٤ؿس ٓؿطٔؼحض٘ح ك٢ جُٗرحخ ٣ؼح٤ٗٚ ج١ًُ ٝجَُِٔ ٜٓ٘ح جُلٍجؽ

 ذحُٔطحذوس جٍُؿرس ذ٤ٖ جُطٞجَٕ ضكون ٝٗل٤ٓس جؾطٔحػ٤س ًظحٍٛز جُٔٞٞس ذإٔ ج٩هٍجٌ

     .جًُجش   ٝ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٝجُطلٍو جُط٤ُٔ ك٢ ٝجٍُؿرس ذحُطٔأ٤ٗ٘س ٝجُٗؼٌٞ ٝج٫ْطكٓحٕ
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 ػ٠ِ ٓٞجكوطْٜ ئ٠ُ أٖحٌٝج هى   ( 75 )ٖ  جُٔركٞغ٤ ٖٓ جٌُر٤ٍ جُوْٓ إٔ جُرحقع ٫قع ًٔح

 ُٝىٟ ُى٣ْٜ ج٫ْط٢ً٬ٜ جُؿحٗد ك٢ ًر٤ٍ ذٌَٗ أغٍ هى ٓ٘حَُْٜ ئ٠ُ جُلٟحت٤حش ونٍٞ إٔ

 . ج٫ْط٬ٜى ٣َحوز ئ٠ُ أوٟ ج١ًُ ج٧ٍٓ جُكح٫ش، ٝٛٞ ٓهطِق ك٢ ج٧ٍْز

 قىٝظ جٍُٔٛكحش، ٓح ْرد ٤ُٓج٤ٗس ك٢ نَِ ئ٠ُ ٨ٍُْز ج١ٍُٜٗ جُىنَ ٝضؼٍٜ

جُٔكىٝو،  جُىنَ يجش جُلو٤ٍز ٨ٍُْ ذحُ٘ٓرس ج٧ٍْز وجنَ ٝجهطٛحو٣س جؾطٔحػ٤س ٬ٌٗٓش

 ج٧ٍْز ضِر٤س ػىّ ذإٔ جُرحقع أؾٍجٛح جُط٢ جُٔوحذ٬ش ن٬ٍ ٖٓ ْٜٓ٘ جُرؼٝ جػطٍف ٝهى

 ك٢ آٓحُْٜ ُطكو٤ن ٍٓٗٝػس ؿ٤ٍ ْٝحتَ ػٖ جُركع ئ٠ُ أوٟ ذْٜ ٌٝؿرحضٜح ٫قط٤حؾحضٜح

 إٔ ئ٠ُ ٓؼظْٜٔ أٖحٌ جْط٤ً٬ٜس ،ًٔح ٓططِرحش ٖٓ ك٤ٚ ٓح ٣ٍؿرٕٞ ػ٠ِ جُكٍٛٞ

 ٣َحوز ك٢ ٝضٍؿرْٜ جٛطٔحٓحضْٜ ضؿًخ جُلٟحت٤حش ضؼٍٜٞح جُط٢ جُطؿح٣ٌس ج٩ػ٬ٗحش

 .ج٫ْط٬ٜى

 ٓح أٖحٛىٙ  ك٢ ج٧ك٬ّ ج٫ؾ٘ر٤س ٛٞ ١ٔٗ جُؼ٤ٕ ج١ًُ ٤ِ٣ن ذ٢. <( 79ٌهْ ) ًٔح إٔ جُؼرحٌز 

هى ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جُػح٤ٗس ٖٓ ذ٤ٖ جُؼرحٌجش جُىجُس ػ٠ِ ٓٔحٌْحش ٝ ضٔػ٬ش جُطِرس 

( ٗؼْ ٝ >=7ق٤ع ضَٞػص جؾحذحش جُطِرس ػ٠ِ ) >=.5ُِلٟحت٤حش ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

( ٫ ٝ ًٛج ٣ىٍ ػ٠ِ إٔ جُطِرس ٖٓ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ؿ٤ٍ ٌج٤ٖٞ ػ٠ِ ١ٔٗ جُؼ٤ٕ 56)

 جُٔك٢ِ .

 :أن إلى وزمالؤها هٌموٌلت أشارت و فً هذا المجال

 ق٤٘ٔح ٝضٌٍجٌج، ٤ْ٫ٝٔح ٍٓجٌج ٝج٥ٌجء جٌُٛٞ ٣ؼٍٜ ق٤٘ٔح ضأغ٤ٍٙ ٣ٔحٌِ جُطِل٣ُٕٞ 

 ٖٓ جُرٍجٓؽ، كاٗٚ ٖٓ ُؼى٣ى ٣طؼٍٜ جُٔٗحٛى ًحٕ جُطٔػ٢ِ٤، ُٝٔح ج٠٩حٌ ك٢ يُي ٣طْ

 جٌُٛٞ، ًِٝٔح ضٌٌٍش ًِٔح ٞؼ٤لح، ٌُٖٝ جُٔ٘لٍو جُرٍٗحٓؽ أغٍ ٣ٌٕٞ إٔ جُٔكطَٔ

 .كؼح٤ُس أٖى ضأغ٤ٍٛح ًحٕ جُ٘حِ ك٢ ج٥ٌجء ٝٗلّ جُو٤ْ ٗلّ جُٔهطِلس جُرٍجٓؽ ػٍٞص

 ك٢ ٝهٍش هى ٣وىٓٞٛح جُط٢ ٝج٥ٌجء جٌُٛٞ ٫ ضٌٕٞ ػ٘ىٓح ٗلٞيٙ جُطِل٣ُٕٞ ٝ ٣ٔحٌِ 



............................................................. عرض و تحليل البيانات الميدانية..الفصل السابع   .................  

348 
 

 ٖٓ ذٜح جُظلٍ ْرن هى ٣ٌٖ ٓحُْ جُٔؼٍكس أُٞجٕ ٖٓ ٣ٗرغ هرَ، ٝق٤ٖ ٖٓ ٝجُوِٞخ ج٧يٛحٕ

 ٖٓ جُٔؼٍٜٝ ذحُِٕٞ جُٔٗحٛى٣ٖ ٖـق ػظْ ًِٔح أغٍٙ جُطِل٣ُٕٞ ٣ٝكىظ .ٓٛحوٌ أنٍٟ 

 . ػٔٞٓح  ج٩ػ٤ٓ٬س ٤ُِِْٞس جْطؿحذطْٜ ٝضٔص جُٔؼٍكس

( ٝض٘ٙ ;=.5( ك٢ جٍُٔضرس جُػحُػس ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ )>7()>5()6ٝ ؾحءش جُؼرحٌجش )

 ًٛٙ جُؼرحٌجش< 

 َٟأٖؼٍ ذحُٔطؼس أغ٘حء ٓٗحٛىض٢ ُرٍٗحٓؿ٢ جُٔل 

  ذى٫ ٖٓ جُطل٤ٌٍ ك٢ ٓٗح٢ًِ جُكو٤و٤س كا٢٘ٗ أكٌٍ ذح٧قىجظ جُوحوٓس ُرٍٗحٓؿ٢

 جُٔلَٟ.

 ٗلطحق٢ ػ٠ِ جُؼحُْأٌٟ إٔ ٓطحذؼط٢ ُِرٍجٓؽ ج٧ؾ٘ر٤س ض٣ُى ٖٓ ج. 

٣ٓطهىّ جُلٟحت٤حش  ٔٓطهىّٖٝٓ ن٬ٍ ضٍض٤د جُؼرحٌجش جُٓحذوس ٗؿى إٔ جُطحُد جُؿحٓؼ٢ جُ

جٕ ضِو٤ٚ ًٛٙ ج٤ُِْٞس ًٍٜٝخ ٖٓ ٝجهؼٚ ٝ ٬ٌٗٓضٚ ٝ ج٫ْطٔطحع ذٔح ٣ٗحٛى ذح٫ٞحكس ج٠ُ 

ُرٍجٓؽ جُلٟحت٤حش ٣ْٞغ ٖٓ ٓىًٌحضٚ قٍٞ جُؼحُْ ٝ ض٣ُى ٖٓ جٗلطحقٚ ػ٠ِ ًَ ٓح ٛٞ 

 ح٢ُٔ.ػ

ٝ جُط٢ ٓلحوٛح ػ٘ىٓح ٣ك٤ٖ ٓٞػى ذع جُرٍٗحٓؽ جُٔلَٟ ػ٘ى١ كح٢ٗ أَٛٔ  60جُؼرحٌز ٌهْ 

( ٖٓ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ضٞق٢ 9=7ٝ ٓٞجكوس) :=.5أ١ ٢ٖء أنٍ .ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

 -66-( ًٝٛج ٓح ضىػٔٚ جُؼرحٌز ٌهْ :=ٗٓرطٚ )ضلٞم ذىٌؾس ٓطحذؼس ػح٤ُس ق٤ع إٔ ٓح 

أؿ٤د ػٖ جُكٛٙ جُىٌج٤ْس جيج ضٞجكوص ٓغ ذع ذٍٗحٓؿ٢ جُٔلَٟ ك٢ جٍُٔضرس جُهحٓٓس 

ذك٤ع إٔ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ضوٍ ذأٜٗح ضَٜٔ أ١ ٢ٖء جنٍ جيج  8=.5ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

 ضٞجكن ٓغ ذع ذٍٗحٓؿٜح جُٔلَٟ قط٠ ُٝٞ ًحٕ جُـ٤حخ ػٖ جُىٌجْس ذٔح إٔ ػ٤٘ط٘ح ٖٓ

جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ ٝ ُؼَ ًٛج ٓح ٣لٍٓ ػُٝف جُؼى٣ى ٖٓ جُطِرس جُكٌٟٞ ج٠ُ جُٔكحٍٞجش 

جُطِرس ج٣ًُٖ هحذِ٘حْٛ ك٢ جُىٌجْس ج٫ْطط٬ػ٤س ق٤ع أًىٝج ُ٘ح  ٝ ًٛج ٓح أو٠ُ ُ٘ح ذٚ ذؼٝ

أْٜٗ ٣ـ٤رٕٞ ػٖ جُكٛٙ جُٔرٍٓؿس قط٠ ُٞ ًحٗص أػٔح٫ ضطر٤و٤س جيج ضٞجكن ٓٞػىٛح ٓغ 

 ٍز هىّ ُِل٣ٍن ج١ًُ ٣٘حٍٚٝٗٚ.ٓٞػى ذع ٓرحٌجز ً
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ك٢ ٓٗحٛىز ذٍجٓؽ جُلٟحت٤حش هى ؾحءش ك٢  أه٢ٟ ْحػحش ٣ٞ٠ِس ٤ٓٞ٣ح -07-جُؼرحٌز ٌهْ 

جٍُٔضرس جُٓحوْس ٖٓ ٓؿٔٞع جُؼرحٌجش جُط٢ ضو٤ّ جْطهىجٓحش جُلٟحت٤حش ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ 

جٕ  ٠ٍٖح ك٤ٜح ق٤ع ًحٕ، ( ٖٓ ٓؿٔٞع ٓلٍوجش جُؼ٤٘س 9>7ج١ ذٔٞجكوس ) – 7=.5 –هىٌٙ 

٣ٌٕٞ ضٌٕٞ ٓلٍوجضٜح ٖٓ جُٔٓطهى٤ٖٓ ُِلٟحت٤حش ٝ ٤ُّ جُٔٓطؼ٤ِٖٔ كو١ ٝهى كِٛ٘ح ك٢ 

 جُلٍٝم ذ٤ٜ٘ٔح ك٢ جُؿحٗد جُ٘ظ١ٍ.

ػ٠ِ جُطٞج٢ُ ٢ٛٝ ض٘ٙ  -=0- ->0- -;0-( ك٢ جٍُٔجضد 58( )68( ):7أٓح جُؼرحٌجش )

 ػ٠ِ إٔ <

  أؿ٤ٍ هٛس ٖؼ١ٍ ضرؼح ُِرطَ جُٔلَٟ ػ٘ى١ 

 جُٞهص ج١ًُ أه٤ٟٚ أٓحّ جُطِلحَ ٣طًٍٓ أكٍجو أٍْض٢ ٖٓ ٠ ٍٞ 

  َٟأٖؼٍ ذح٫ُٗػحؼ ػ٘ىٓح ضلٞض٢٘ قِوس ٖٓ ذٍٗحٓؿ٢ جُٔل. 

 -=>.5 –ٝ  -5=.5-ٝ  -6=.5 -ذٔطْٞطحش قٓحذ٤س ٓطوحٌذس ؾىج ؾحءش ػ٠ِ جُطٞج٢ُ < 

( ٝ ذ٘حء ػ٠ِ ًٛج 78( )=5.=9( )<=.06.:=ًٝٛج ذ٘ٓد ػح٤ُس ٢ٛ ج٫نٍٟ )

جُطٍض٤د ٣طأًى ُ٘ح ٓح أو٠ُ ذٚ ُ٘ح ذؼٝ جُطِرس ٖٓٔ ًحٗص هٛس ٖؼٍْٛ ضٞجًد قٓد أٌجتْٜ 

جنٍ ٤ٚكحش جُٔٞٞس ضرؼح ُطو٤ِىْٛ ُ٘ؿْٜٞٓ جُٔل٤ِٟٖ ٖٓ ٫ػر٢ جٌٍُز ػ٠ِ ٝؾٚ جُطكى٣ى 

ٖٓ ٓوح٤٣ّ ،ق٤ع إٔ ظٌْٜٞٛ ذٔظٍٜ ٗؿْٜٔ ك٢ جُٞجهغ ج٫ؾطٔحػ٢ ٣ؼى ٓو٤حْح ٜٓٔح 

 ٝ قٖٓ جُٔظٍٜ ذ٤ٖ جُٗرحخ ًٝٛج ٣ؼى. ج٫ٗحهس

ك٢ جٍُٔضرس  ٣طًٍٓ أكٍجو أٍْض٢ ٖٓ جُٞهص ج١ًُ أه٤ٟٚ أٓحّ  جُطِلحَ -68-أٓح جُؼرحٌز ٌهْ 

( ٝ ًٛج ٓإٍٖ أنٍ ;;7جُػحٓ٘س ق٤ع أذىٟ جُٔٓطؿٞذٕٞ ٓٞجكوس ًر٤ٍز ػ٠ِ ًٛٙ جُؼرحٌز )

رد ك٤ٚ ٣ؼٞو ج٠ُ ػ٠ِ ٠ٍٞ ٝهص جُٔٗحٛىز ًٝٛج ٓح أٌؾؼٚ ػىو ٖٓ جُطِرس ج٠ُ إٔ جُٓ

ٚـٍ جٌُٖٓ جُؼحت٢ِ ق٤ع إٔ أؿِد ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٖٓ هح٢٘٠ جُؼٔحٌجش أٝ ج٠ُ ػىو 

، ك٤ٔح ػرٍ ٓؿٔٞػس أنٍٟ ٖٓ جُطِرس ػ٠ِ جْٜٗ جؾُٜز جُطِلحَ جُٔٞؾٞوز ك٢ جٍُُٔ٘ 

٣ٗحٛىٕٝ ذٍجٓؿْٜ جُٔلِٟس ػ٠ِ ج٫ؾُٜز جُِٞق٤س ٝ جُٜٞجضق ج٤ًًُس ؿ٤ٍ جٕ ضًٍٓ أِْٜٛ 
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حِ ج٠ُ جٜٗٔحًْٜ ك٢ جُٔٗحٛىز ٝ ض٤٤ٟغ ٝجؾرحضْٜ جُىٌج٤ْس ٝ ج٤ُُُ٘ٔس ٝ ٖٓ ٣ؼٞو ذح٫ْ

 جُىنٍٞ ك٢ ػُُس ٓغ جُؼحتِس ٝ ْٛ ضكص ٗلّ جُٓوق.

أٖؼٍ ذح٩ُٗػحؼ ػ٘ىٓح ضلٞض٢٘ قِوس ٖٓ جُرٍٗحٓؽ جُٔلَٟ ػ٘ى١. ك٢  -58-أٓح جُؼرحٌز ٌهْ 

-ُطأًى جُؼرحٌض٤ٖ  ق٤ع ضأض٢ ًٛٙ جُؼرحٌز -=>.5-جٍُٔضرس جُطحْؼس ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

ٝٛٞ جٕ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٍٓضرطٕٞ ؾىج ذرؼٝ جُرٍجٓؽ جُط٢ ٣ٗحٛىٜٝٗح ذٌَٗ  -66-ٝ  -60

ذ٘حءج ػ٠ِ  ٓٓطٍٔ  ج٠ُ وٌؾس جُٗؼٌٞ ذح٫ُٗػحؼ جٌُر٤ٍ ػ٘ىٓح ضلٞضْٜ قِوس ٖٓ قِوحضٚ ٝ

ًٛٙ جُٔإٍٖجش جُٔطٍجذطس ٣ٌٖٔ ُ٘ح إٔ ٗوٍٞ جٕ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ُْٜ جٌضرح٠ ٝغ٤ن ذرٍجٓؽ 

 كىوز ٖٓ ن٬ٍ جُلٟحت٤حش .ٓ

جٕ أْٛ ٓح ٗٓؿِٚ ٖٓ ن٬ٍ جْطؿحذحش جُطِرس ػ٠ِ ًٛٙ جُؿُت٤س ٛٞ أٗٚ ٝ قٓد جُىٌجْس 

جُط٢ أؾٍجٛح ؾٍذٍ٘ ٚحقد ٗظ٣ٍس جُـٍِ جُػوحك٢ ػ٘ىٓح ٚ٘ق جُٔٗحٛى٣ٖ ُؿٜحَ جُطِلحَ 

ٖٓ جٌذغ ْحػحش ٖٞٔ جُٔؼىٍ جُـ٣ٍُ ك٢ ْحػحش جُٔٗحٛىز ٝ  ٝٝٞغ ٖٓ ٣ٗحٛىٙ ٫ًػٍ

ٖٓ  9;7إٔ  (:5ًٛج ٓح ٣ططحذن ٓغ ٓلٍوجش وٌجْط٘ح ق٤ع أٗٚ ٝ قٓد جُؿىٍٝ ٌهْ )

 ٓؿٔٞع ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٣ٗحٛىٝٗٚ ٧ًػٍ ٖٓ غ٬ظ ْحػحش .

إٔ جُٔٗحٛى٣ٖ ذٔؼىٍ ؿ٣ٍُ ضٌٕٞ ٓؼطوىجضْٜ ٝآٌجؤْٛ ٓٔحغِس ٝ ٓ٘ٚ ٗٓطهِٙ ٓغ ؾٌٞذٍ٘ 

ي جُط٢ ٌٚٞش ػ٠ِ جُطِل٣ُٕٞ ذى٫ ٖٓ جُؼحُْ جُكو٤و٢ ٓٔح ٣إًى إٔ جُطِل٣ُٕٞ ٣ٟغ ُطِ

ُٔٗحٛى٣ٚ ػ٠ِ جُٔىٟ جُط٣َٞ ٝجهؼح نحٚح ٓهطِلح ػٖ جُٞجهغ جُكو٤و٢ ٝجٕ جُٔٗحٛى٣ٖ ذكٌْ 

ٝ ًٛج ٓح  ٓطحذؼطْٜ جُٔطٞجِٚس ُرٍجٓؿٚ ٣ٛىهٕٞ ًٛج جُٞجهغ ٣ٝطؼحِٕٓٞ ٓؼٚ ذحػطرحٌٙ قو٤وس

 ػ٤٘ط٘ح .٣٘طرن ػ٠ِ ٓلٍوجش 

٤ُٗٞع ٝؾٞوٙ ك٢ جُٔ٘حٍَ ق٤ع إٔ ٖٓ ٤ُٔٓجش جُطِل٣ُٕٞ ػحٓس ٝ جُلٟحت٤حش نحٚس 

ُْٜٝٞس جْطهىجٓٚ ٝجُطؼٍٜ ُٚ ٝنحٚس ذحُ٘ٓرس ُلثس ج٠٧لحٍ ق٤ع ٣ؿى جُطلَ ٗلٓٚ 

ٓٓطـٍهح ك٢ ذ٤ثس جُطِل٣ُٕٞ ًٓ٘ جُٛـٍ ًُٜٝج ٣ٓحْٛ جُطِل٣ُٕٞ ك٢ ػ٤ِٔس ض٘ٗثس ج٠٧لحٍ ، 

نٍٟ ًٝٛج ٠رؼح ُٔح ٣ط٤ُٔ ذٚ جُطِل٣ُٕٞ ٖٓ نٛحتٙ ؿ٤٘س ػٖ ذو٤س جُْٞحتَ ج٩ػ٤ٓ٬س  ج٧

ٖٓ ٌٚٞز ٝٚٞش ٝقًٍس ٝأُٞجٕ ٣َحوز ػ٠ِ هِس ضٌح٤ُق ج٫ْطهىجّ ٝٝهص ٌٝٓحٕ 

ج٫ْطهىجّ ٓوحٌٗس ذحٍُجو٣ٞ ٝج٤ُٓ٘ٔح ٝجُْٞحتَ جُٔطرٞػس ًَ يُي ٣ؿؼَ ٖٓ جُطِل٣ُٕٞ أْٛ 
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قٓد  ْٝحتَ ج٩ػ٬ّ جُط٢ ضطٍى آغحٌج  ػ٠ِ أكٌحٌ ٝه٤ْ ٍٖٝجتف ًِْٝٞحش  أكٍجو جُٔؿطٔغ

 ؾٌٞذٍ٘.

ػحُٔح ٓطٔحغ٬ ٖٓ  جٍُْحتَ ٝجٌُٛٞ ج٤ًُ٘ٛس جُط٢ ضؼرٍ ػٖ  حش ضوىّ ًٔح إٔ جُلٟحت٤

ج٫ضؿحٙ جُٓحتى ئي إٔ جُطِل٣ُٕٞ ٣وّٞ ك٢ ق٤حز ج٧كٍجو ذؼٌّ ج٫ضؿحٙ جُٓحتى  ُػوحكس جُٔؿطٔغ 

)ٍٓآز ( ، ق٤ع ٣وَِ أٝ ٤ٟ٣ن ج٫نط٬ف ٖٓ جُو٤ْ ٝج٫ضؿحٛحش ٝجُِٓٞى ذ٤ٖ جُٔٗحٛى٣ٖ  

إٔ جُٞجهغ ج٫ؾطٔحػ٢ ٤ٓ٣ٍ ػ٠ِ جُط٣ٍوس جُط٢ ٣ؼرٍ ػٜ٘ح جُؼحُْ ئ٠ُ جُكى ج١ًُ ٣ؼطوىٕٝ ك٤ٚ 

 . جُطِل٣ُٕٞ

إٔ ج٧كٍجو ج٣ًُٖ ٣طؼٍٕٞٞ ُٔٗحٛىز جُـٍِ ٤ٗ٣ٍ جُلٍٜ جٍُت٢ٓ٤ ُِ٘ظ٣ٍس 

جُطِل٣ُٕٞ ذىٌؾس ًػ٤لس ْٛ أًػٍ جْطؼىجوج ُطر٢٘ ٓؼطوىجش ػٖ جُٞجهغ  ج٫ؾطٔحػ٢ ضططحذن ٓغ 

وحك٤س جُط٢ ٣وىٜٓح جُطِل٣ُٕٞ ػٖ جُٞجهغ جُلؼ٢ِ ُِٔؿطٔغ جٌُٛٞ ج٤ًُ٘ٛس ٝج٧كٌحٌ ٝج٧ٗٔح٠ جُػ

أًػٍ ٖٓ ي١ٝ جُٔٗحٛىز جُٔ٘هلٟس ٝذحُطح٢ُ كحٕ ٗظ٣ٍس جُـٍِ جُػوحك٢ ك٢ جذ١ٓ أٌٖحُٜح 

ض٤ٍٗ ئ٠ُ إٔ جُطؼٍٜ ُِطِل٣ُٕٞ ٣ٌُع ذٜٔحٌز ٓغ ٌٍٓٝ جُٞهص ٓلح٤ْٛ جُٔٗحٛى٣ٖ ُِٞجهغ 

ٗٞع ٖٓ جُطؼِْ جُؼ٢ٍٞ ،  جشثٕش ٣ٍٟ  ذَ ٣ٝإغٍ ػ٠ِ غوحكطْٜ ًِٜح ٫ٕ ػ٤ِٔس جُـٍِ ًٔح

ًٔح إٔ ٓىجٝٓس جُطؼٍٜ ُْٞحتَ ج٩ػ٬ّ نحٚس جُطِل٣ُٕٞ ُٝلطٍجش ٣ٞ٠ِس ض٢ٔ٘ ُىٟ 

جُٔٗحٛى جػطوحوج ذحٕ جُؼحُْ ج١ًُ ٣ٍجٙ ك٢ جُطِل٣ُٕٞ ٓح ٛٞ ئ٫  ٌٚٞ ٓٔحغِس ُِؼحُْ جُٞجهؼ٢ 

 .ج١ًُ ٣ؼ٤ٕ ك٤ٚ

 جُلحقٛس ٫ْطؿحذحش ٓلٍوجش جُؼ٤٘س. ٝ ًٛج ٓح ٗٓطٗلٚ ٖٓ ن٬ٍ هٍجءض٘ح
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 َىضح ِّبسعبد دِج ثؼذٌ اٌجُئخ اٌشلُّخ: ( 64)جذوي سلُخبِغب :

جُٔط١ْٞ  حٌزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُؼر جٍُهْ

 جُكٓحذ٢

 جُطٍض٤د

ًػ٤ٍج ٓح أٖحٛى ذٍجٓؽ جُلٟحت٤حش ذحُٔٞجَجز جْطهىجّ ٖرٌس  >0

 جُطٞجَٚ نحٚط٢ ػرٍ جُٜحضق

5.== 06 

أض٘حهٕ ٓغ أٚىهحت٢ ػرٍ جُرٍٝكح٣َ نحٚط٢ ػٖ ذٍٗحٓؿ٘ح  50

 جُٔلَٟ ك٢ جُلٟحت٤حش .

5.== 06 

ػ٘ىٓح ٌٕٗٞ ك٢ ٣َحٌز ٫قى ج٫هحٌخ كحٕ قى٣ػ٘ح ٣٘كٍٛ  56

ػحوز ػ٘ى ذٍٗحٓؽ ضِل٢ٗٞ٣ُ أٝ ٓح ٣ٍ٘ٗ ػرٍ ٚلكحش 

 جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢.

06 05 

 >0 7;.5 ٓٗحٛىز ذٍٗحٓؿ٢ جُٔلَٟ ػرٍ ٓٞهغ ج٤ُٞض٤ٞخأػ٤ى  :5

أٖحٌى ُوطحش ٖٓ ذٍٗحٓؿ٢ جُٔلَٟ ػرٍ ٚلكط٢ ك٢  :6

 ٖرٌس جُطٞجَٚ

5.;: 0; 

ؾؼ٢ِ٘ أٖؼٍ  جُٔٓطٍٔ ُِٗرٌحش ٝ جُلٟحت٤حشئْطهىج٢ٓ  76

 أ٢ٗ ٓهطِق ػٖٔ ْٛ ق٢ُٞ

5.=6 0: 

قىز جُطٞضٍ ٓغ ٝجُى١ ذٓرد ٖـل٢ ذٌَ ٓح ٛٞ ؾى٣ى  َجوش 77

 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح

5.=; 08 

ُطحُٔح جهطٍقص ٤ٞٞكح ػرٍ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ػ٠ِ ٓؼى١  =6

 ذٍٗحٓؿ٢ جُٔلَٟ ٫ْطٟحكطْٜ.

5.=< 07 

َْٜ ٢ُ ٓٗحٛىز ذٍٗحٓؿ٢ جُٔلَٟ  3Gجٓط٢ً٬ ٣ٍُٗكس  57

 ٝجُطؼ٤ِن ػ٤ِٚ ػرٍ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ك٢ ج١ ٌٓحٕ جًٕٞ ك٤ٚ

06 05 

 09 8=.5أٖحٌى ك٢ جُط٣ٞٛص جُهح٘ ذٜ٘حت٢ ذٍجٓؽ ضِل٣ُٕٞ  55
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 جُٞجهغ ػرٍ ٖرٌحش جُطٞجَٚ

أيًٍ أٚىهحت٢ ذٔٞػى ذٍٗحٓؿ٘ح جُٔلَٟ ػرٍ قٓحذ٢ ك٢  =5

 ٖرٌس جُطٞجَٚ

5.=< 07 

 7=.5 55 ٞعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُٔؿٔ

( جٕ ػرحٌجش ذؼى وٓؽ ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ك٢ جُٔٔحٌْس >6ٌهْ )٬ٗقع ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ 

ج٫ؾطٔحػ٤س ُِطحُد جُؿحٓؼ٢ هى ؾحءش ٍٓضرس ضٍض٤رح ض٘ح٤َُح قٓد ٓطْٞطحضٜح جُكٓحذ٤س 

 ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ<

<ػ٘ىٓح ٌٕٗٞ ك٢ ٣َحٌز ٫قى ج٫هحٌخ كحٕ قى٣ػ٘ح ٣٘كٍٛ ػحوز ػٖ ذٍٗحٓؽ 56جُؼرحٌز 

 رٍٓٞجهغ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ .ضِل٢ٗٞ٣ُ أٝ ػ٠ِ ٓح ٣ٍ٘ٗ ػ

َْٜ ٢ُ ٓٗحٛىز ذٍٗحٓؿ٢ جُٔلَٟ ٝ جُطؼ٤ِن ػ٤ِٚ ك٢  G3< جٓط٢ً٬ ٣ٍُٗكس 57جُؼرحٌز 

 ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ك٢ ٗلّ جُٞهص.

 -ذك٤ع قووص ٛط٤ٖ جُؼرحٌض٤ٖ جؾٔحػح ُىٟ ٓلٍوجش ػ٤٘س جُىٌجْس ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

ٖٓ  500ىٌجْس  ق٤ع ٣ٍٟ ٓح ٗٓرطٚ ٖٓ ٓلٍوجش ػ٤٘س جُ 850ج١ ذٔٞجكوس  – 06

جُٔركٞغ٤ٖ إٔ جُطلحػَ ج٫ؾطٔحػ٢ ذ٤ٖ ج٫ٚىهحء ٝ ج٫هحٌخ هى أٚرف ٖٓ جُٔح٢ٞ كؿَ 

جُكى٣ع ك٢ جُِوحءجش جُؼحت٤ِس ٣طٔكٌٞ قٍٞ أقىجظ َِٓٓٓ أٝ ذٍٗحٓؽ جؾطٔحػ٢ ٝ ًًج 

ؤْس ك٢  ٓرح٣ٌحش ًٍز جُوىّ ٝ ٓح ٣طْ ٍٗٗٙ ػرٍ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ٣ؼى ج٣ٟح ٓحوز

جٍُٜٓجش جُؼحت٤ِس جُٔرحٍٖز ٝ ٣ؼُٝ ٓؿٔٞػس جُطِرس ًٛج جُطـ٤ٍ جٌُر٤ٍ ك٢ جٗٔح٠ جُطل٤ٌٍ ٝ 

 جُطلحػَ ج٠ُ ج٫ٗطٗحٌ جُٞجْغ ُرؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ك٢ جُك٤حز ج٫ؾطٔحػ٤س ُِ٘حِ.

ٝجُط٢ ٗحُص ٓٞجكوس ٝ ضح٤٣ى ؾ٤ٔغ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س  – 57 –ٝ ًٛج ج٣ٟح ٓح ضإًىٙ جُؼرحٌز ٌهْ 

٢ٛ جٕ جٓط٬ى جُطحُد ُطو٤٘س ٝ 

G3  هى َْٜ ٖٓ ج٫ضٛحٍ جُل١ٌٞ ٝ ج٬ُٓكىٝو ذح٫ٗطٍٗص

 ٗؿٔس، ، ٝ ًٛج ٓح ضكحٍٝ ًٍٖحش ج٫ضٛح٫ش ك٢ جُؿُجتٍ ضٞك٤ٍٙ ٝ جُط٘حكّ ك٤ٚ)ٓٞذ٤ِ٤ّ

ؾ١ُ٤( ٝ ٛٞ ٓح هحوٗح ج٠ُ ٓظٍٜ جؾطٔحػ٢ ؾى٣ى ذىأ ٣أنً ك٢ ج٫ٗطٗحٌ ٝ ٛٞ أنً ٌٚٞ 
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ٖٓ أ١ ٌٓحٕ ٣طٞجؾى ذٚ جُٗهٙ ٝ ٖٓ غٔس جػحوز ٍٗٗٙ ػ٠ِ قٓحذٚ جُهح٘  ج٤ُِٓل٢

ذٔٞجهغ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ٝ ًٛج ٓح ُْ ضِْٓ ٓ٘ٚ قط٠ جُروحع جُٔوىْس ك٢ ؾرَ ػٍكس ج٣ٖ 

جٚرف جُكؿحؼ ٣طرحوُٕٞ ٌٚٞ ج٤ُِٓل٢ .ٝ ٗكٖ ٤ًُْٞٓٞٞؾ٤٤ٖ ٣ؿد إٔ ٫ ضٍٔ ًٛٙ 

نٍ ك٢ جُٔح٢ٞ ٍٓضرطح ذحُؼٍٔ ٝ جُور٤ِس أٓح جُٔظحٍٛ ػ٤ِ٘ح ٖٓ وٕٝ وٌجْس كوى ًحٕ جُطلح

ج٤ُّٞ كل٢ جٓط٬ى ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ج٫ضٛحٍ ٝ ٓطحذؼطٜح أ٫ٝ ذأٍٝ ٝ ًُٜج جُٔٞٞٞع ذحًُجش 

 ضل٬٤ٛش أنٍٟ .

 ( هى ؾحءضح ك٢ جٍُٔضرس جُػح٤ٗس ٝ ٛٔح ػ٠ِ جُطٞج٢ُ <50( ٝ )>0أٓح جُؼرحٌض٤ٖ )

 ٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ػرٍ ًػ٤ٍج ٓح أٖحٛى جُطِلحَ ذحُٔٞجَجز ٓغ جْطهىج٢ٓ ُٗر

 جُٜحضق .

 . أض٘حهٕ ٓغ أٚىهحت٢ قٍٞ ذٍٗحٓؿ٘ح جُٔلَٟ ػرٍ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ 

ٝ ٛٞ ٓظٍٜ جنٍ ٖٓ  ==( ٝ ذ٘ٓرس ٓٞكوس ضؿحَٝش ػطرس ==.5ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ )

ٓظحٍٛ وٓؽ جُرؼى٣ٖ ك٢ ٗلّ جُٔٔحٌْس ك٘ؿى جٕ جُطِرس ٣ٍٛقٕٞ ذحْٜٗ ٣طلحػِٕٞ ػرٍ 

ُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ك٢ ٗلّ جُٞهص ج١ًُ ٣ٗحٛىٕٝ ك٤ٚ ذٍجٓؿْٜ جُٔلِٟس ،ٝ ًٛج ٖرٌحش ج

ٓح ٣لٍٓ ُ٘ح ظحٍٛز ؾ٤ِس ػرٍ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ٢ٛٝ ٓ٘حهٗس ٝ ضك٤َِ ُرؼٝ جُرٍجٓؽ ك٢ 

ٗلّ ٓٞػى ذػٜح ٝ ٍٗٗ ضؼ٤ِوحش ٓهطِلس ذهٜٛٞٚح ٓرحٍٖز ،ٝ ٛٞ أ٣ٟح ٓح أوُص ذٚ 

حش جُط٢ ٣طحذؼٜح جُطِرس ضؼى ٓحوز ؤْس ُِطؼ٤ِوحش ك٢ إٔ ذٍجٓؽ جُلٟحت٤ – 50 –جُؼرحٌز ٌهْ 

 ػرٍ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢.

: صادد حذح اٌزىرش ِغ واٌذاٌ ثغجت شغفٍ ثىً ِب هى جذَذ رىٕىٌىجُب 4  55اٌؼجبسح سلُ 

ٝٗٓرس ٓٞجكوس  – ;=.5 –ًٛٙ جُؼرحٌز ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جٍُجذؼس ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

ج٫قٛحت٤حش ٣ٌٔ٘٘ح جُوٍٞ ذحٕ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُط٢ ٣ٍٛـ ( ٖٝٓ ن٬ٍ ٛطٚ 809ضؼىش )

ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ذإٔ ضِو٤ْٜ ج٫ٍٝ ُٜح ٣ٌٕٞ ػرٍ جُلٟحت٤حش غْ ٣ؼٔىٕٝ ُٗرٌحش جُطٞجَٚ 

ُط٤ْٞغ ٓىًٌحضْٜ قُٜٞح ٓٔح ٣ؿؼِٜح ضٓطكٞي ػ٠ِ أٝهحضْٜ ٝ ضل٤ٌٍْٛ كأٚركٞج ك٢ قحُس 

ش أنٍٟ ًٔح ضْ جُططٍم ج٤ُٜح ك٢ ضٞضٍ ٓغ أ٤ُٝحتْٜ ج٫ٍٓ ج١ًُ ٣ٌٖٔ جٕ ض٘طؽ ػ٘ٚ ٬ٌٗٓ

 جُؿحٗد جُ٘ظ١ٍ ضطؼِن ذحُٜٞز ذ٤ٖ ج٫ؾ٤حٍ .
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شبسوذ ِشاد ػذَذح فٍ اٌزظىَذ اٌخبص ثجشاِج رٍفضَىْ  – 00 –أِب اٌؼجبسح سلُ 

ٝ ًٛج ٓح ٣وٞوٗح  – 8=.5 –هى ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جُهحٓٓس ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ   اٌىالغ

طِرس جُٔٓطهى٤ٖٓ ُرؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ٝ ٓإٍٖ ج٣ٟح ج٠ُ ٓٔحٌْس جنٍٟ ٖٓ ٓٔحٌْحش جُ

جنٍ ٝ ٛٞ جٕ جُؼى٣ى ٖٓ جُطِرس ٣ٗحًٌٕٞ  ك٢ جُط٣ٞٛص ػ٠ِ أٖهح٘ ٓؼ٤٘٤ٖ ٖٓٔ 

٣٘حٍْٜٚٝٗ ك٢ ذٍٗحٓؽ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ذٍجٓؽ ضِل٣ُٕٞ جُٞجهغ جُط٢ ضْ ٍٖقٜح ذحُطل٤َٛ ك٢ 

٤٘س ضٍٛـ ٖٓ جُلَٛ جُػح٢ٗ ،ٓػَ ذٍٗحٓؽ ْطحٌ جًحو٢ٔ٣ ،ٓكرٞخ جُؿٔح٤ٍٛ ، كٔلٍوجش جُؼ

ن٬ٍ ٛطٚ ج٫ٌهحّ أْٜٗ ٣ٗحًٌٕٞ ك٢ جُط٣ٞٛص ٝ ٓطحذؼس جنرحٌْٛ ٝ ٗؿحقحضْٜ ٝ جُط٣ٍٝؽ 

 ُْٜ ػرٍ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢.

جْطهىج٢ٓ جُٔٓطٍٔ ُرٍجٓؽ جُلٟحت٤حش ٝ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢  -76 -جُؼرحٌز ٌهْ 

 – 6=.5 –ٓحذ٢ هىٌٙ ؾؼِط٢٘ أٖؼٍ أ٢ٗ ٓهطِق ك٢ ضل١ٍ٤ٌ ػٖٔ ْٛ ق٢ُٞ . ذٔط١ْٞ ق

( ٝ ك٢ ٛطٚ جُؼرحٌز ٓإٍٖ ٝجٞف ػ٠ِ :=ك٢ جٍُٔضرس جُٓحوْس ذ٘ٓرس ٓٞجكوس ضؿحَٝش )

جٕ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س هى أٚركص ضؼ٤ٕ قو٤وس جُٞجهغ ج٫كطٍج٢ٞ ػ٠ِ قٓحخ جُٞجهغ جُكو٤و٢ 

 ٓٔح أٖؼٍْٛ ذح٫نط٬ف ػٖٔ ْٛ قُْٜٞ ٖٓ أهحٌذْٜ ٝ أٍْْٛ ٝ أٚىهحتْٜ.

 جُِطحٕ ض٘ٛحٕ ػ٠ِ جُطٞج٢ُ ػ٠ِ< -:6-ٝ -:5-أٓح جُؼرحٌضحٕ 

 .جٖحٌى ُوطحش ٖٓ ذٍٗحٓؿ٢ جُٔلَٟ ػرٍٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ 

 . جػ٤ى ٓٗحٛىز ذٍٗحٓؿ٢ جُٔلَٟ ػرٍ ج٤ُٞض٤ٞخ 

هى ؾحءضح ك٢ جٍُٔضرط٤ٖ جُٓحذؼس ٝ جُػحٓ٘س ،ٝ ذٔطْٞط٤ٖ ٓطوحٌذ٤ٖ ؾىج ٛٔح ػ٠ِ جُطٞج٢ُ < 

 (.6>.:;)( 9:.7;ذ٘ٓد ٓطوحٌذس ؾىج )( 7;.5( ٝ ):;.5)

ٝ ذ٘حءج ػ٠ِ ٓح ْرن ٣ٌٔ٘ح جُوٍٞ ذحٕ جُطِرس ٫ ٣ٌطلٕٞ ذٔٗحٛىز ذٍجٓؿْٜ جُٔلِٟس ػرٍ 

جُلٟحت٤حش ككٓد ، ذَ ٣وٕٞٓٞ ذٍ٘ٗ ٓوح٠غ ٝ قِوحش ٖٓ ذٍجٓؿْٜ جُٔلِٟس ػرٍ ٖرٌحش 

ٞخ جُط٢ ضكط١ٞ جُطَٞٚ ،ٝ ًًج جػحوز ٓٗحٛىز ٓح ضْ ذػٚ ك٢ جُلٟحت٤حش ػرٍ ٖرٌس ج٤ُٞض٤

ػ٠ِ ػىو ٫ ٜٗح٣س ُٚ ٖٓ جُل٤ى٣ٞٛحش جُهحٚس ذٔؿح٫ش ٓط٘ٞػس ًٝٛج ٓح ٣ٞكٍ ُٔلٍوجش 

 جُؼ٤٘س ن٤حٌجش جػحوز جُٔٗحٛىز جٝ ٓٗحٛىز ٓح كحضْٜ ذٛلس و٣ٌٝس.
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ٝ ذًُي كْٜ ٣ـٕٞٚٞ ك٢ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ذىٌؾس ػح٤ُس ٝ ًٛج ٓح ضلٍٓٙ ٗطحتؽ ٝ ٠ٍٝقحش 

 قظ٘ح .ٓو٤حِ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ًٔح ٫

 ٓؼىجش ػرٍ ئ٫ ضطْ ٫ جُٞٞؼ٤س ًٛٙ ك٢ ذ٤ثطٚ جٍُه٤ٔس ػ٠ِ جُلٍو ئ٬٠ُس ئٕٝػ٤ِٚ كحٕ 

 ضهِٙ ج١ًُ جُلٍو ًٛج جُكو٤و٢، ُِٞجهغ ٝج٫ؾطٔحػ٤س جُل٣ُ٤حت٤س ذح٧ذؼحو ضط٬ػد ئٌُط٤ٍٗٝس

 ُِٔؼىجش ضرؼ٤س ػ٬هس ك٢ ٣ٛرف جُٔحو١، ذؼىٙ ك٢ ُِلٟحء ج٧ٗػٍٝذُٞٞؾ٤س ج٩ًٍجٛحش ٖٓ

 ج٧ؾُٜز، ًٛٙ ض٤ٛد هى جُط٢ ج٧ػطحٍ أهَ إٔ وٌؾس ئ٠ُ ُِٞجهغ، ضٔػِٚ ك٢ ج٫ضٛح٤ُس

  .ُٚ ذحُ٘ٓرس ٝؾٞو٣س ًحٌغس ضٔػَ ٝظحتلٜح، أوجء ٖٓ ذحُطح٢ُ ٝضٔ٘ؼٜح

 ساثؼب: اعزجبثبد ِفشداد اٌؼُٕخ حىي ِمُبط االغزشاة اٌثمبفٍ 

 : ثؼذ اٌالِؼُبسَخ10

 ( َىضح رشرُت ػجبساد ثؼذ اٌالِؼُبسَخ حغت ِزىعطبرهب اٌحغبثُخ:69اٌجذوي سلُ )

ٌهْ 

 جُؼرحٌز

جُٔط١ْٞ  جُؼرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحٌز

 جُكٓحذ٢

ضٍض٤د 

 جُؼرحٌز

 06 2.99 أٌٟ ذإٔ ػحوجش ٓؿطٔؼ٢ ضِٓر٢٘ ق٣ٍط٢. 05

 :0 9=.6 إٔ جُٔؿطٔؼحش جُط٢ ٫ ضهٟغ ُِو٤ْ ج٫ؾطٔحػ٤س ض٘ؼْ ذحُك٣ٍس. أػطوى 07

 ;0 8=.6 ٢ٌُ ٣ٞجًد ج٩ٗٓحٕ جُكٟحٌز ػ٤ِٚ ٓهحُلس جُٟٞجذ١ ج٫ؾطٔحػ٤س. 09

 58 :>.6 أٝجكن جٍُأ١ جُوحتَ جُـح٣س ضرٌٍ ج٤ُِْٞس . ;0

 07 >=.6 أكَٟ ٣ٍ٠وس جُؼ٤ٕ جُـٍذ٤س)ك٢ جُِرحِ ٝ جُٛىجهحش (. 57

 08 ;=.6 أكَٟ ج٩ْطٔحع ئ٠ُ ج٤ُْٞٔو٠ جُـٍذ٤س قط٠ ٝ ئٕ ُْ أكْٜ ًِٔحضٜح. ;5

 08 ;=.6 أػطوى إٔ ػحوجش جُـٍذ٤٤ٖ أكَٟ ٖٓ ػحوجض٘ح. =5

 06 ==.6 أػطوى إٔ ػحوجش جُـٍذ٤٤ٖ أكَٟ ٖٓ ػحوجض٘ح. 66

 05 7أٌٟ إٔ جُِـس جُؼٍذ٤س ُْ ضؼى ٚحُكس ًُٜج جُؼٍٛ)ػٍٛ جٍُٓػس ٝ  :6
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 جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح( .

أكٌٍ ًػ٤ٍج ك٢ جُٜؿٍز ئ٠ُ ذ٬و جُـٍخ قط٠ ٝجٕ ًحٕ يُي ذط٣ٍوس ؿ٤ٍ  78

 ٍٖػ٤س )جُكٍهس(.

6.=6 0= 

 57 >>.6 أػطٍٜ ػ٠ِ ذؼٝ ج٧ٝجٍٓ جُى٤٘٣س ٩قٓح٢ْ ذأٜٗح ضو٤ى٢ٗ. >7

جذكع ػٖ ػ٬هحش ٤ُّ ٓٓٔٞقح ذٜح ك٢ ٓؿطٔؼ٢. )نحٚس ٓغ جُؿّ٘  =7

 ج٫نٍ(.

6.=; 08 

 60 9:.6 ك٢ ٗظ١ٍ جُٔطٓحٓف ٛٞ ٖهٙ ٞؼ٤ق 88

 6=.6 ٞعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُٔؿٔ          

ك٢ ٓوىٓس ؾحءش ( :6جُؼرحٌز ٌهْ ) (ٗؿى إٔ=6ٖٓ ن٬ٍ ٗظٍز كحقٛس ُِؿىٍٝ ٌهْ )

. ٝ ٣ؼٞو جٌضلحع ًٛج جُٔط١ْٞ 3جُؼرحٌجش جُهحٚس ذرؼى ج٬ُٓؼ٤ح٣ٌس ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

ٓلٍوز ػ٠ِ جُؼرحٌز جُط٢  ٫410ضلحم ٓلٍوجش ػ٤٘س جُىٌجْس ػ٠ِ جُؼرحٌز ذٔح ٣وىٌ خ 

 أٌٟ إٔ جُِـس جُؼٍذ٤س ُْ ضؼى ٚحُكس ًُٜج جُؼٍٛ)ػٍٛ جٍُٓػس ٝ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح( .ٓلحوٛح 

ٝ ؾى٣ٍ ذحًًٍُ إٔ جُِـس ُْ ضؼى ٓؿٍو أوجز ٬ُضٛحٍ أٝ ٗٓن ١ٌُٓ ٖٞٔ جٗٓحم ٣ٌُٓس 

أنٍٟ ،ذَ أٚركص أْٛ جُؼِّٞ جُٔـ٣ًس ُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش ٝ أنطٍ ظٞجٍٛ ٓؿطٔغ 

ذ٤ٖ ؾ٤ٔغ أٗٓحم جٍَُٓٞ ج٧نٍٟ جُط٢  –ذ٬ ٓ٘حَع  -جُٔؼِٞٓحش هح٠رس ،ٝ ٌجذطس جُؼوى

ٍ أغٍ جُطـ٣ٍد ٖٓ ن٬ٍ َػُػس ج٫ُٞء ُِـس جُؼٍذ٤س ض١ٍٓ ك٢ ٤ًحٕ جُٔؿطٔغ. ق٤ع ظٜ

ذحوػحء ٚؼٞذس هٞجػىٛح ٝ ئٖحػس جُؼح٤ٓس ٝ جٌُطحذس ذٜح ٝضر١٤ٓ هٞجػى جُِـس ئ٠ُ قى ج٩كٓحو 

 ٝ ٓكحُٝس ئق٬ٍ ُـحش أؾ٘ر٤س ٓكَ جُلٛك٠.

حقػ٤ٖ ك٢ هٍجءضْٜ ُهطحخ ج٩ػ٬ٕ ػرٍ ْٝحتَ ج٩ػ٬ّ ق٤ع ٌٚى ٓؿٔٞػس ٖٓ  جُر

جُكى٣ػس ضٌٔٓٚ ذحْطهىجّ ًِٔحش ٝػرحٌجش ئٗؿ٣ُ٤ِس ٝقٍٚٚ ػ٠ِ ػىّ ضٍؾٔس جْْ جُٔ٘طؽ  

 -ػ٬ٓس جًٍُٗس أٝ جُٔ٘طؽ –ْٞجء ًحٕ ِْؼس أٝ نىٓس ذحػطرحٌ إٔ ج٫ْْ ؾُء ٖٓ ٖؼحٌ 

ؾٞوج ك٢ جُٞهص ٗلٓٚ. ٝ ًٛج ٓح ٝقط٠ ٝئٕ ًطد ج٫ْْ ذحُؼٍذ٤س كإ ج٫ْْ ج٧ؾ٘ر٢ ٣ظَ ٓٞ

ٖٓ أكٍجو جُؼ٤٘س  >:.6ضإًىٙ وٌجْط٘ح ٛطٚ ق٤ع ٝؾىٗح إٔ ٓح ٓطْٞطٚ 
 

٫ ٣ٍٕٝ ك٢ جُِـس 

 جُؼٍذ٤س ُـس جُؼٍٛ ٝ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح.
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( ك٢ جُٔو٤حِ ك٢ جٍُٔضرس جُػح٤ٗس ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ 05()66ك٢ ق٤ٖ ض٤ِٜح جُؼرحٌض٤ٖ ٌهْ )

 <. ٝ جُؼرحٌض٤ٖ ٓلحوٛٔح أٗٚ ==.6هىٌٙ 

أػطوى إٔ ػحوجش جُـٍذ٤٤ٖ أكَٟ ٖٓ  66أٌٟ ذإٔ ػحوجش ٓؿطٔؼ٢ ضِٓر٢٘ ق٣ٍط٢ ٝجُؼرحٌز 

ٖٓ ٓؿٔٞع ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ػ٠ِ ٣ًٖٛ جُؼرحٌض٤ٖ  >80ػحوجض٘ح. ٝ ج٬ُٔقع ٖٓ جْطؿحذحش 

ك٢ ٗلّ جُٞهص ج١ًُ ٣ٍٕٝ ك٤ٚ جٕ ػحوجش ٓؿطٔؼْٜ ضِٓرْٜ ق٣ٍطْٜ ٣ٍٕٝ ج٣ٟح جٕ ػحوجش 

٘ح ٝ ًٛج ٓإٍٖ ٛحّ ػ٠ِ ضل٤َٟ جُطِرس ٌَُ ٓح ٛٞ ؿٍذ٢ ٝ جُـٍذ٤٤ٖ جقٖٓ ٖٓ ػحوجض

 جؾ٘ر٢.

.ٝ ٓلحوٛح أ٢ٗ >=.6( ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 57ك٢ ق٤ٖ ػحوش جٍُٔضرس جُػحُػس ُِؼرحٌز ٌهْ )

 أكَٟ ٠ٍهس جُؼ٤ٕ جُـٍذ٤س ك٢ جهحٓس ٚىجهحش ٓطكٌٍز ذ٤ٖ جُؿ٤ٖٓ٘ .

. ٝ ;=.6( ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ =7( )=5();5أٓح جٍُٔضرس جٍُجذؼس كؼحوش ُِؼرحٌجش ٌهْ )

أكَٟ ج٩ْطٔحع ئ٠ُ ج٤ُْٞٔو٠ جُـٍذ٤س قط٠ ٝ ئٕ ُْ أكْٜ ًِٔحضٜح. جُؼرحٌجش ض٘ٙ ػ٠ِ إٔ 

ٝ جْطهىج٢ٓ ٬ُُلحظ ج٫ؾ٘ر٤س ك٢ قى٣ػ٢ ٣ُ٣ى ٖٓ ٤ٛرط٢ ٝ ضوى٣ٍ ج٫ن٣ٍٖ ٢ُ ٝ جذكع ػٖ 

 ح ذٜح ك٢ ٓؿطٔؼ٢. )نحٚس ٓغ جُؿّ٘ ج٫نٍ(ػ٠ِ جُطٞج٢ُ.ػ٬هحش ٤ُّ ٓٓٔٞق

 .جُط٢ ٓلحوٛح9=.6( ككظ٤ص ذحٍُٔضرس جُهحٓٓس ،ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 07أٓح جُؼرحٌز ٌهْ )

  أػطوى إٔ جُٔؿطٔؼحش جُط٢ ٫ ضهٟغ ُِو٤ْ ج٫ؾطٔحػ٤س ض٘ؼْ ذحُك٣ٍس.

.ٝ جُط٢  8=.6هىٌٙ  ( كوى ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جُٓحذؼس ذٔط١ْٞ قٓحذ78٢أٓح جُؼرحٌز ٌهْ )

 .٢ٌُ ٣ٞجًد ج٩ٗٓحٕ جُكٟحٌز ػ٤ِٚ ٓهحُلس جُٟٞجذ١ ج٫ؾطٔحػ٤س ض٘ٙ ػ٠ِ جٗٚ

. ٝ 6=.6( جٍُٔضرس جُطحْؼس ،ٝ ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 78ك٢ ق٤ٖ ػحوش ُِؼرحٌز ٌهْ )

أكٌٍ ًػ٤ٍج ك٢ جُٜؿٍز ئ٠ُ ذ٬و جُـٍخ قط٠ ٝجٕ ًحٕ يُي ذط٣ٍوس ؿ٤ٍ ٍٖػ٤س  ٓلحوٛح

 )جُكٍهس(.

ٖٓ جُٔو٤حِ ذٔط١ْٞ  قٓحذ٢ هىٌٙ  57( كوى ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس >7رحٌز ٌهْ )أٓح جُؼ

 أػطٍٜ ػ٠ِ ذؼٝ ج٧ٝجٍٓ جُى٤٘٣س ٩قٓح٢ْ ذأٜٗح ضو٤ى٢ٗ..ٝ جُؼرحٌز ٓلحوٛح >>.6

. :>.6( ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ ;0ك٢ ق٤ٖ ػحوش جٍُٔضرس جٍُجذؼس ػٍٗ ُِؼرحٌز ٌهْ )

 أٝجكن جٍُأ١ جُوحتَ جُـح٣س ضرٌٍ ج٤ُِْٞس .
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ك٢ جٍُٔضرس جُؼ٣ٍٖٗ ٖٓ  جُٔطٓحٓف ٛٞ ٖهٙ ٞؼ٤ق ك٢ ٗظ١ٍ( 88ٓح جُؼرحٌز ٌهْ )أ

 . 9:.6جُٔو٤حِ ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

ٝٓؿٔٞع جْطؿحذحش أكٍجو جُؼ٤٘س ػ٠ِ ٛطٚ ج٧ْثِس جُٔطٞج٤ُس ضطلن ٓغ وٌجْس ػرى جُؼح٢ُ وذِس 

ضؼٌٓٚ جُٗرحخ جُؿُجت١ٍ ؿ٤ٍ ٓطٔٓي ذو٤ٔٚ جُطو٤ِى٣س ٝ ًٛج ٓح ق٤ع ضَٞٚ ئ٠ُ إٔ 

،ٝ جٗٚ ٣إٖٓ   7=جُطأغ٤ٍجش جُِٓر٤س ُِؼُٞٔس، ضكٌٍ جُٗرحخ ػٖ ه٤ْ جُٔؿطٔغ ذ٘ٓرس

،ذٓرد  6=، ًٔح ٣ٗؿغ جُٗرحخ جُٜؿٍز ج٣ٍُٓس ذ٘ٓرس  8>ذٍٛجع ج٧ؾ٤حٍ ذ٘ٓرس 

 . 57،ٝ جُُٝجؼ  :5،ضـ٤٤ٍ ج٧ؾٞجء  7:ضح٤ٖٓ جُٔٓطورَ ذ٘ٓرس 

( ك٢ جُٔو٤حِ ذٔط١ْٞ >7ق٤ٖ ػحوش جٍُٔضرس جُػح٤ٗس ػٍٗز كؼحوش ُِؼرحٌز ٌهْ ) ك٢

، ٝضطٟٖٔ جُؼرحٌز أػطٍٜ ػ٠ِ ذؼٝ ج٧ٝجٍٓ جُى٤٘٣س ٩قٓح٢ْ ذأٜٗح  0;.6قٓحذ٢ هىٌٙ 

 ضو٤ى٢ٗ .

( ك٢ جٍُٔضرس جُػحُػس ػٍٗز ٝ جُط٢ ٓلحوٛح أٌٟ إٔ جُِـس جُؼٍذ٤س ُْ :6ٝ ؾحءش جُؼرحٌز ٌهْ )

ًج جُؼٍٛ )ػٍٛ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جٍُه٤ٔس ٝ ج٫ٗطٍٗص( ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ ضؼى ٚحُكس ُٜ

6.:< . 

 : ثؼذ اٌؼضٌخ االجزّبػُخ06

 ب  ٌٍّزىعظ اٌحغبثٍؼرج اٌؼضٌخ االجزّبػُخ( َىضح اٌزشرُت اٌزٕبصٌٍ ٌجؼذ51جذوي سلُ )

ٌهْ 

 جُؼرحٌز

جُٔط١ْٞ  جُؼرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحٌز

 جُكٓحذ٢

ضٍض٤د 

 جُؼرحٌز

أػ٤ٕ ٓغ أكٍجو أٍْض٢ ك٢ ذ٤ص ٝجقى ٌُْٜ٘ ذؼ٤ىٕٝ ػ٢٘  06

 ك٣ٌٍح.

6.=9 0: 

 06 ==.6 ض٤ٟن وجتٍز ػ٬هحض٢ ج٩ؾطٔحػ٤س  ذحْطٍٔجٌ. 08

 06 ==.6 جػطوى إٔ ٝجهغ جُك٤حز ٣ؿؼَ جُلٍو ؿ٣ٍرح وجنَ ٓؿطٔؼٚ. :0

 58 :>.6 أضؿ٘د قٌٟٞ جُٔ٘حْرحش ج٫ؾطٔحػ٤س )ج٫ػ٤حو ٝ ج٫ػٍجِ( . >0

 65 6.80 أضؿ٘د جُطٞجَٚ ٓغ ج٧هحٌخ. 56
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جػطوى ذٞؾى كؿٞز ذ٤ٖ ضل١ٍ٤ٌ ٝضل٤ٌٍ ٝجُى١ ًُج أضٛحوّ  >6

 ٓؼٜٔح ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ ج٫ق٤حٕ.

6.=9 0: 

أذكع ػٖ جُط٤ُٔ ٖٓ ن٬ٍ ئٗىٓحؾ٢ ك٢ ؾٔحػحش ُ٘لؼَ ٓح  70

 ٣كِٞ ُ٘ح.

6.=; 08 

 >0 7=.6 ٣ٌٗٞ أكٍجو أٍْض٢ ٖٓ ػىّ جًطٍجغ٢ ُٔح ٣كىظ ٓؼْٜ. 76

 =0 6=.6 أٖؼٍ ذحُٞقىز قط٠ ٝ أٗح ٓغ ج٥ن٣ٍٖ. ;7

 56 =>.6 ٤ُّ ٓؼ٢ ٖٓ ٣كٍ٘ ػ٠ِ ْؼحوض٢ ٝ ٣ٗح٢ًٌ٘ ٬ٌٗٓض٢. 80

 55 0=.6 ج٫ن٣ٍٖ ٓٗحػٍْٛ ٤ٟٓؼس ُِٞهصأٖؼٍ إٔ ٓٗحًٌس  87

 >>.6 جُٔؿٔٞع

( ٖٓ ٓو٤حِ ج٫ؿطٍجخ جُػوحك٢ ،ك٢ ٓوىٓس جُؼرحٌجش :0()08ؾحءش جُؼرحٌض٤ٖ ٌهْ )

.ٓٔح ٣ؼ٢٘ جٍُأ١ ج٣٫ؿحذ٢ ػ٠ِ  ==.6جُٔطؼِوس ذحُؼُُس ج٫ؾطٔحػ٤س ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

 08جُؼرحٌز  ػ٠ِ جُطٞج٢ُ ػ٠ِ< ٓٓطٟٞ ٓلٍوجش جُىٌجْس ٗكٞ ٛط٤ٖ جُؼرحٌض٤ٖ جُِطحٕ ض٘ٛحٕ

ض٘ٙ ػ٠ِ جػطوى إٔ ٝجهغ جُك٤حز  :0ض٤ٟن وجتٍز ػ٬هحض٢ ج٩ؾطٔحػ٤س  ذحْطٍٔجٌ.ٝ جُؼرحٌز 

 ٣ؿؼَ جُلٍو ؿ٣ٍرح وجنَ ٓؿطٔؼٚ.

( ك٢ جٍُٔضرس جُػح٤ٗس ٖٓ ٓإٍٖجش جُؼُُس ج٫ؾطٔحػ٤س ذٔط١ْٞ 70ك٤ٔح ضأض٢ جُؼرحٌز ٌهْ )

لحم ػح٤ُس ػ٠ِ ًٛٙ جُؼرحٌز ٝ جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ ( ٓٔح ٣ٞٞف وٌؾس جض;=.6قٓحذ٢ هىٌٙ )

ًٝٛج ٓح ٣لٍٓٙ ػُش أذكع ػٖ جُط٤ُٔ ٖٓ ن٬ٍ ئٗىٓحؾ٢ ك٢ ؾٔحػحش ُ٘لؼَ ٓح ٣كِٞ ُ٘ح. 

قؿح١َ ك٢ وٌجْطٚ ػٖ جُٗرحخ جُؼٍذ٢ ٝ ج٬ٌُٗٔش جُط٢ ٣ٞجؾٜٜح "إٔ ذؼٝ جُٔٞجهق 

أْح٤ُد جُط٤ٌق ٓؼٜح جُط٢ ٣ٞجؾٜٜح جُٗرحخ جُؼٍذ٢ ج٤ُّٞ ٝ جُطكى٣حش جُط٢ ض٘ط١ٞ ػ٤ِٜح ،ٝ 

ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٖرحخ ج٤ُّٞ -أٝ ئٍٚجٌ ذؼٟ٘ح -أٝ قِٜح ،ؾى٣ىز ذـ٤ٍ ْٞجذن ٝ ئٍٚجٌٗح 

ٌٚٞج ٖٓ ٖرحذ٘ح ك٤ٚ ئؿلحٍ ُكوحتن ٓٞٞٞػ٤س ٛحٓس ،ٝك٤ٚ ظِْ ُْٜ ك٢ جُٞهص ٗلٓٚ ،ٝٛٞ 

 ٗوطس ٣٘ٗأ ٜٓ٘ح ْٞء جُلْٜ ٝ جُطلحْٛ.



............................................................. عرض و تحليل البيانات الميدانية..الفصل السابع   .................  

361 
 

ُطروحش ج٫ؾطٔحػ٤س ،٣ٔحٌْٕٞ جُؼ٘ق كًٜٙ جُؿٔحػحش ضطٌٕٞ ٖٓ أكٍجو ٣٘طٕٔٞ ئ٠ُ ٓهطِق ج

ُٔٞجؾٜس جُٔؿطٔغ ،ٝضؿٔغ ذ٤ْٜ٘ ٤ٍٓٞ غوحك٤س نحٚس ٤ًْٞٔو٠ جٍُٝى ٝ ضؼر٤ٍجش غوحك٤س 

 ًحُْٖٞ ٝجْطؼٔحٍ ُـس نحٚس ٝ ئٌضىجء ُرحِ ٤ُٔٓ.

ًٔح ٣ٍٟ إٔ غوحكس ًٛٙ جُٔؿٔٞػحش جُٗحذس ٢ٛ ك٢ ج٧ْحِ ػ٬هس هطؼ٤س ٓغ جُٔؿطٔغ ٝ 

هىجّ جُٗرحخ ٧ٗٔح٠ غوحك٤س نحٚس ٛٞ ْؼ٢ ئ٠ُ ضط٣ٍٞ ٤ُّ ؾٍٓ ػرٌٞ ئ٤ُٚ ،ئٕ جْط

٤ٚحؿس ٓؿٔٞػس ٓؼح٤٣ٍ ضٔ٘ف جُٗرحخ هٞز ئًطٓحخ جُٜٔحٌجش ٝ جُهرٍجش ٝ جُطؿحٌخ 

ج٩ؾطٔحػ٤س جُط٢ ٣طؼًٌ ئًطٓحذٜح ٖٓ ن٬ٍ جُٔؼح٤٣ٍ جُػوحك٤س جُؼحٓس جُط٢ ٣٘وِٜح ئ٤ُْٜ ؾ٤َ 

٤ٓحم ٤ٗ٣ٍ جُؼحُْ جُل٢ٍٓٗ ؾٌٞؼ ج٥ذحء ٝ جٌُرحٌ ٖٓ أػٟحء جُٔؿطٔغ ػٔٞٓح ،ٝك٢ ًٛج جُ

ئ٠ُ إٔ جُٗرحخ ٣هِن ُ٘لٓٚ ٗظحٓح غوحك٤ح نحٚح ......ئ٠ُ  (G,Balandier)ذح٫ٗى٤٣ٚ

 جُٟـ٠ٞ ٝ جُٔططِرحش ج٫ؾطٔحػ٤س جُكح٤ُس.

( ك٢ جٍُٔضرس جُٓحوْس ٖٓ جُٔو٤حِ ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ >6(ٝ)06أٓح جُؼرحٌض٤ٖ ٌهْ )

ٓغ أكٍجو أٍْض٢ ك٢ ذ٤ص ٝجقى ٌُْٜ٘ ذؼ٤ىٕٝ أػ٤ٕ ٝض٘ٙ ٛط٤ٖ جُؼرحٌض٤ٖ ػ٠ِ<  9=.6

<جػطوى ذٞؾى كؿٞز ذ٤ٖ ضل١ٍ٤ٌ ٝضل٤ٌٍ ٝجُى١ ًُج أضٛحوّ ٓؼٜٔح  >6ػ٢٘ ك٣ٌٍح ٝ جُؼرحٌز 

 ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ ج٫ق٤حٕ.

. ٝ ًٛج ٓح كٍٓٙ  و٣ل٤ُ ػ٘ىٓح أًى أٗٚ ًِٔح ًحٕ ٛ٘حى ٗظحّ جؾطٔحػ٢ ٓطـ٤ٍ ٣ٛرف جُلحٌم 

ٛح ٝ و٫ُطٜح جُطح٣ٌه٤س ،ُطهِن ذحُطح٢ُ كؿٞز ذ٤ٖ جُؿ٤َ ج٢ُُ٘ٓ ذ٤ٖ ج٧ؾ٤حٍ ٓٓأُس ُٜح ٓـُج

ٝ جُؿ٤َ ج١ًُ ٤ِ٣ٚ ٝ ك٢ ٓػَ ًٛٙ جُظٍٝف ٣ٍذ٠ جُٗرحخ ٫ ٓكحُس ك٢ ذ٤ثس ٓهطِلس ضٔحٓح 

ػٖ جُر٤ثس جُط٢ ٗٗأ ك٤ٜح ؾ٤َ آذحتْٜ ٝ ٠حُٔح إٔ ج٥ذحء ٣٘طٕٔٞ ك٢ ٗظٍ ج٧ذ٘حء ٝ نحٚس 

ٍُكٝ ٝ جُٔؼحٌٞس ٝ جُطٍٔو ، ٝ ٓح جُٗرحخ ْٜٓ٘ ئ٠ُ ٠ٍَ هى٣ٔس كإ جُطٛحوّ ٝ ج

 ١ٟٞ٘٣ ػ٤ِٚ ًَ ٜٓ٘ح ٖٓ ٓٗحػٍ قحوز ٝ ػ٤٘لس ٣ٛرف ٣ٌٍٝٞس ٝجهؼس ٫ ٓلٍ ٜٓ٘ح.

ٝ ٣ًٍُ وجك٤ُ ػ٠ِ ضك٤َِ جُلٍٝم ج٤ٌُُٓٞٞؾ٤س ذ٤ٖ ج٧ؾ٤حٍ ٝ ٣إًى ػ٠ِ ؾحٗد ٝجقى ٖٓ 

ع إٔ ؾٞجٗد ًٛج ج٫نط٬ف ٓٔػ٬ ك٢ جٍُٛجع ٓح ذ٤ٖ ٝجهؼ٤س جٌُرحٌ ٝ ٓػح٤ُس جُٗرحخ ق٤

ؾ٤َ جٌُرحٌ ك٢ ٗظٍٙ ٣ورَ ج٧ٌٓٞ ػ٠ِ ػ٬هطٜح ًِٔٓٔحش ًُج كٜٞ ٣ط٤ُٔ ذح٫ٗؿًجخ ٗكٞ 

ئ٣ى٣ُٞٞؾ٤س جُٞٞغ جٍُجٖٛ ٓح ُْ ضطىنَ ج٧ٌٓٞ ج٧نٍٟ ًح٧َٓحش ج٫هطٛحو٣س أٝ 

ج٫ؾطٔحػ٤س  ٓػ٬ ٝ ذحُطح٢ُ ٣ٌٕٞ أهَ جُٗػحؾح ذحُط٘حهٝ ذ٤ٖ جُ٘ٔحيؼ جُٔهطِلس ُٔؿ٣ٍحش 
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ًػٍ ٖٓ يُي كإ ؾ٤َ جٌُرحٌ ٫ ٣ُ٘ػؽ ًػ٤ٍج ُٔح هى ٣ٌطٗلٚ ٖٓ ض٘حهٝ ج٧ٌٓٞ ٖٓ قُٜٞح أ

ذ٤ٖ ٓح ٣إٖٓ ذٚ أٝ ٣لٌٍ ك٤ٚ ٝ ذ٤ٖ جُٞجهغ ٖٓ قُٞٚ، ٝ ػ٠ِ جُؼٌّ ٗؿى ؾ٤َ جُٗرحخ كْٜ 

ٓػح٤ُٕٞ ٧ْٜٗ ٣طٌٕٔٓٞ قٍك٤ح ذ٘ٔحيؼ جُؼَٔ جُط٢ ٣طِوٜٞٗح ك٢ ٍٓقِس جُط٘ٗثس جُٔرٌٍز ٖٓ 

ٕٞ ٗٔحيؼ ٫ ضط٬ءّ ٤ًِس ٓغ جُط٘ظ٤ْ ج٫ؾطٔحػ٢ جٍُجٖٛ ٗحق٤س ٝ ٧ْٜٗ ٍْػحٕ ٓح  ٣ٌطٓر

 –ٗٗح٠ٚ ن٬ٍ ًٛٙ جُلطٍز  ًٔح إٔ جٓط٬ى ًٛٙ جُلثس هىٌش ك٣ٌٍس ًر٤ٍز ٧ٕ جُؼوَ ٣رِؾ أٝؼ

ذٔػح٤ُس ٗحؾكس ٝجكطوحٌ ٖرٚ ضحّ ئ٠ُ جُطؿٍذس، أٍٓ ٖٓ ٖأٗٚ إٔ ٣ؿؼَ جُٗرحخ  -ضٍضر١ ذىٌٝٛح

٣ٌطٗلٕٞ إٔ ٓح ضؼِٔٞٙ ٖٓ ٗٔحيؼ ٝٓػَ ٤ُٓص قو٤وس ٫ٝ ٓ٘طو٤س، ٖٝٓ ٛ٘ح ٣رىأ جٍُٛجع 

جُؼو٢ِ ُىٟ جُٗرحخ، ًٝٛج ٛٞ جُٓرد ج١ًُ ٖٓ أؾِٚ ٣ىكغ جُٗرحخ ئ٠ُ ض٣ٌٖٞ ؾٔحػحش يجش 

 كٟس أٝ قط٠ ٟٓحوز.غوحكس كٍػ٤س ٌج

٣ٍٝؾغ يُي ئ٠ُ أٗٚ هى جٗطوَ وٌٝ ج٩ْٜحّ ك٢ ذ٘حء ٓؼحٌف ج٩ٗٓحٕ ٝغوحكطٚ ٖٓ ١ْٝ ذ١ٍٗ 

جضٛح٢ُ" ٫ ٣و٤ْ َٝٗح ًُٜٙ جُو٤ْ، ق٤ع ئٕ جُؼحٚلس -ضٌ٘ٞج"ِٓطُّ ذو٤ْ ٓكىوز ئ٠ُ ١ْٝ 

ًِٞٚ، ذَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س ُْ ضطٞهق ضأغ٤ٍجضٜح ٝٓلحػ٤ِٜح ػ٠ِ ج٧ذؼحو جُٔحو٣س ُك٤حز ج٩ٗٓحٕ ْٝ

جًطٓكص ٓٓحقس جُٞػ٢، ذك٤ع ذىش ٍْػس ئق٬ٍ جُٔؼِٞٓحش أٝ ج٤ٖ٧حء ٝجْطرىجُٜح 

ٓه٤لس؛ ْٞجء ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ْٝحتَ جُك٤حز ج٤ٓٞ٤ُس، أّ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُظٞجٍٛ ج٫ؾطٔحػ٤س، 

ٝٗؿْ ػٖ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ج٣ٍُٓؼس ٝجًٍُٔرس ٍْػس ٓوحذِس ٠حُص ج٤ٖ٧حء ٝج٧كٌحٌ ٝجُِٓٞى، 

 ٕ ًٔح ًحٕ ػ٤ِٚ ًًٝج جُُٖٓ.ًٌٝٛج ُْ ٣ؼى جٌُٔح

ك٢ جٍُٔضرط٤ٖ جُػحٓ٘س ٝ جُطحْؼس  ػ٠ِ جُطٞج٢ُ ٝ ض٘ٙ  ;7ٝ 76ك٢ ق٤ٖ ؾحءش جُؼرحٌض٤ٖ 

٣ٌٗٞ أكٍجو أٍْض٢ ٖٓ ػىّ جًطٍجغ٢ ُٔح ٣كىظ ٓؼْٜ. ٝ أٖؼٍ ذحُٞقىز قط٠ جُؼرحٌضحٕ ػ٠ِ 

 ٝ أٗح ٓغ ج٥ن٣ٍٖ.

٤ٟٓؼس ُِٞهص .هى ؾحءش ك٢ ( أٖؼٍ إٔ ٓٗحًٌس ج٫ن٣ٍٖ ٓٗحػٍْٛ 87أٓح جُؼرحٌز ٌهْ )

 .0=.6جٍُٔضرس  جُكحو١ ػٍٗ ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

(  جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ جٗٚ ٤ُّ ٓؼ٢ ٖٓ ٣كٍ٘ ػ٠ِ ْؼحوض٢ ٝ ٣ٗح٢ًٌ٘ 80جُؼرحٌز )

 .=>.٬ٌٗٓ6ض٢ هى ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جُػح٤ٗس ػٍٗ ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 
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ٝ يُي ذٔط١ْٞ قٓحذ٢  ( كوى قظ٤ص ذحٍُٔضرس ٌهْ جٍُجذؼس ػٍٗ>0ًٔح إٔ جُؼرحٌز ٌهْ )

أضؿ٘د قٌٟٞ جُٔ٘حْرحش ج٫ؾطٔحػ٤س )ج٫ػ٤حو ٝ . ٝ ض٘ٙ جُؼرحٌز ػ٠ِ :>.6هىٌٙ 

 ج٫ػٍجِ( .

أضؿ٘د جُطٞجَٚ ٓغ ج٧هحٌخ هى ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جُكحو٣س ٝ ( 56أٓح جُؼرحٌز ٌهْ )

 (.6.80ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ )جُؼ٣ٍٖٗ ٖٓ جُٔو٤حِ 

 :ِشوضَخ اٌزادثؼذ :15

 رجؼب  ٌٍّزىعظ اٌحغبثٍ : ِشوضَخ اٌزاد ( َىضح اٌزشرُت اٌزٕبصٌٍ ٌجؼذ 50جذوي سلُ )

ٌهْ 

 جُؼرحٌز

جُٔط١ْٞ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحٌزــــــــــــــــــــــــجُؼر

 جُكٓحذ٢

ضٍض٤د 

 جُؼرحٌز

 06 ==.6 جُك٣ٍس جُٔطِوس ؾُء ٛحّ ك٢ ٖه٤ٛس ج٩ٗٓحٕ جُٔؼحٍٚ. 50

 05 7 أًٍٙ إٔ ٣طىنَ جقى ك٢ ٖإ٢ٗٝ. 58

 09 :=.6 ٣ـِد جُٗي ك٢ ػ٬هحض٢ ذح٥ن٣ٍٖ 59

ًَ كٍو ك٢ جُٔؿطٔغ ٣ٌٔ٘ٚ ضكو٤ن أٛىجكٚ ذحُط٣ٍوس جُط٢ ضكِٞ  >5

.ُٚ 

6.=9 0: 

 >0 7=.6 ِٓٛكط٢ كٞم ًَ جػطرحٌ. 60

 09 :=.6 أقد إٔ أقَٛ ػ٠ِ ج٤ُٛ٘د ج٧ًرٍ ك٢ ًَ ٢ٖء. 65

 =0 6=.6 جػطوى إٔ ٫ ٢ٖء ٣ٓطكن جُطل٤ٌٍ ك٤ٚ أًػٍ ٖٓ يجض٢ . 69

 ;5 5>.6 ٫ أٛطْ ذ٘ٞع جُؼَٔ ٓحوجّ ٤ْكون ٢ُ جُػٍجء. :7

 >5 8;.6 أضؿ٘د ٓٓحػىز ج٫ن٣ٍٖ قط٠ ٫ ٣طلٞهٞج جًػٍ ٢٘ٓ 85

 5=.6 ٞعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُٔؿٔ

 <( ٗؿى إٔ 75ٖٓ ن٬ٍ ٗظٍز كحقٛس ُِؿىٍٝ ٌهْ )

 ( ػ٠ِ أٗٚ ٫ أقد إٔ ٣طىنَ جقى ك٢ ٖإ٢ٗٝ .58جُؼرحٌز ٌهْ )
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ٓلٍوجش جُؼ٤٘س  ذاؾٔحعأ١  7هى قحَش جٍُٔضرس ج٠ُٝ٫ ك٢ جُٔو٤حِ ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

 ٙ جُؼرحٌز .ًػ٠ِ ٛ 850

،ٝ ض٘ٙ - ==.6-( ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 50أٓح جٍُٔضرس جُػح٤ٗس كؼحوش ُِؼرحٌز ٌهْ )

 .جُك٣ٍس جُٔطِوس ؾُء ٛحّ ك٢ ٖه٤ٛس ج٩ٗٓحٕ جُٔؼحٍٚ. جُؼرحٌز

أقد إٔ أقَٛ ػ٠ِ ( 65ٝ ) ٣ـِد جُٗي ك٢ ػ٬هحض٢ ذح٥ن٣ٍٖ( 59أٓح جُؼرحٌض٤ٖ ٌهْ )

هحٓٓس ٖٓ جُٔو٤حِ ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ ج٤ُٛ٘د ج٧ًرٍ ك٢ ًَ ٢ٖء، هى ؾحءضح ك٢ جٍُٔضرس جُ

 ٌَُ ٜٓ٘ٔح أ١ ٓح ٗٓرطٚ )( ٖٓ ٓؿٔٞع ٓلٍوجش جُؼ٤٘س  :=.6هىٌٙ 

< ًَ كٍو ك٢ جُٔؿطٔغ ٣ٌٔ٘ٚ ضكو٤ن أٛىجكٚ ذحُط٣ٍوس جُط٢ ضكِٞ ُٚ.كوى >5أٓح جُؼرحٌز ٌهْ 

أ١ ذ٘ٓرس ٖٓ ٓؿٔٞع ٓلٍوجش  9=.6ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جُٓحوْس ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

 جُؼ٤٘س .

( جُؼرحٌز ِٓٛكط٢ كٞم ًَ جػطرحٌ . كوى ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جُػحٓ٘س 60جُؼرحٌز ٌهْ )

 .7=.6ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ 

جػطوى إٔ ٫ ٢ٖء ٣ٓطكن جُطل٤ٌٍ ك٤ٚ أًػٍ ٖٓ يجض٢ . هى ؾحءش ك٢ ( 69جُؼرحٌز ٌهْ )

 . 6=.6ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ جٍُٔضرس جُطحْؼس ٖٓ جُٔو٤حِ 

ْ ذ٘ٞع جُؼَٔ ٓحوجّ ٤ْكون ٢ُ جُػٍجء. هى ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس ٫ أٛط( :7أٓح جُؼرحٌز ٌهْ )

 . 5>.6ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ جُٓحذؼس ػٍٗ 

ذٔط١ْٞ  أضؿ٘د ٓٓحػىز ج٫ن٣ٍٖ قط٠ ٫ ٣طلٞهٞج جًػٍ ٢٘ٓ( ٝ جُط٢ ض٘ٙ 85جُؼرحٌز ٌهْ )

 .8;.6هى ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جُػحٓ٘س ػٍٗ قٓحذ٢ هىٌٙ 

جْس ٓكٔى ج٣ٍُٗق ٗح١ٍٚ ق٤ع ضَٞٚ ئ٠ُ ٙ ٓغ ٗطحتؽ وًٌٝ ضطلن ٗط٤ؿس وٌجْط٘ح ٛ

جٗطٗحٌ ٝجْغ ُرؼى جُلٍو٣س ػ٘ى جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ ،ٝ ٤ٗ٣ٍ ًٛج جُرؼى ئ٠ُ ج٫ٛطٔحّ جُٔطُج٣ى 

ُِلٍو ذًجضٚ ٝ ؾؼِٜح ٓكٌٞ ضل٤ٌٍٙ ،ٝ جُٔرحُـس ك٢ ج٫ٛطٔحّ ذٔٛحُكٚ وٕٝ جػطرحٌ ُٔٛحُف 

جًُجش ،ٝ ػىّ جْطٗؼحٌ جُٔٓإ٤ُٝس ج٥ن٣ٍٖ ٝ ذحُطح٢ُ كًٜج ٗٞع ٖٓ ج٧ٗح٤ٗس ٝ ج٩ضؿحٙ ٗكٞ 

 ج٫ؾطٔحػ٤س ٝ ٛٞ ٓإٍٖ نط٤ٍ ٝ ٜٓىو ُٞقىز ٝ جْطوٍجٌ جُٔؿطٔغ .
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 : ثؼذ اٌزّشد :13

 ( َىضح اٌزشرُت اٌزٕبصٌٍ ٌؼجبساد ثؼذ اٌزّشد حغت أوعبطهب اٌحغبثُخ:56جذوي سلُ)

ٌهْ 

 جُؼرحٌز

جُٔط١ْٞ  ــــــــــــــــــــــــحٌزـــــــــــــــــــــــــــــــجُؼرـــــــــــــــــــــــ

 جُكٓحذ٢

ضٍض٤د 

 جُؼرحٌز

 08 ;=.6 ٣ؿد جُطهِٙ ٖٓ ج٧ػٍجف ج٫ؾطٔحػ٤س. =0

أكَٟ ضو٤ِى جُٔٗح٤ٍٛ )ك٘ح٤ٖٗ،٫ػر٢ ًٍز( ؿ٤ٍ ٓرحٍ ذحُؼحوجش  55

 جُٓحتىز ك٢ جُٔؿطٔغ

6.=7 0< 

 50 5=.6 ػحوز ٓح أػحٌٜ ج٫ن٣ٍٖ جٌجءْٛ ٫هط٘حػ٢ ذٍج٢٣ جُٗه٢ٛ :5

 ;0 8=.6 أقد إٔ أٚحقد ٖٓ ٣هحُق ػحوجش جُٔؿطٔغ. 67

أٌكٝ جُطؼحَٓ ٓغ أٚىهحت٢ ٢ٗ٧ أٖي ك٢ قو٤وس ٓٗحػٍْٛ  68

 ضؿح٢ٛ

6.=0 55 

 50 5=.6 ج٧ٗٗطس جُؿحٓؼ٤س ٤ٟٓؼس ُِٞهص. ;6

 =5 ::.6 ضوح٤ُى جُٔؿطٔغ ٖٓ وٝجػ٢ جُٓه٣ٍس ذحُ٘ٓرس ٢ُ =6

 =0 6=.6 جُٔؿطٔغ ج١ًُ أػ٤ٕ ك٤ٚأقد جُو٘ٞجش ج٫ػ٤ٓ٬س جُ٘حهىز ُػوحكس  75

 59 6>.6 أٛحؾْ ٖٓ ٣طىنَ ذه٤ٚٞٛحض٢ قط٠ ُٞ ًحٕ ٝجُىج١ 77

أػحٌٜ ًػ٤ٍج ٣ٍ٠وس ج٫قطلح٫ش )ػحوجش ٝ ضوح٤ُى( ك٢  79

 جٍْض٘ح

5.<9 5: 

 08 ;=.6 أٌٟ إٔ ٣ٞٛط٢ جُؼٍذ٤س هى أٚركص ػرثح غو٬٤ ػ٢ِ 86

ج٫قطلحٍ ذحُٔ٘حْرحش ج٤٘٠ُٞس ٧ٜٗح ٖٓ جُٔح٢ٞ ج١ًُ ٫  أًٍٙ 89

 ٣ؼ٢٘٤٘ 

6.=8 0; 

 5>.6 ٞعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُٔؿٔ
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( جُٔطؼِن ذرؼى جُطٍٔو ٗؿى إٔ ػرحٌجضٚ هى أنًش 76ٖٓ ن٬ٍ ٗظٍز كحقٛس ُِؿىٍٝ ٌهْ )

 ضٍض٤رح ض٘ح٤َُح قٓد ٓطْٞطحضٜح جُكٓحذ٤س ًحُطح٢ُ <

 ٣ؿد جُطهِٙ ٖٓ ج٧ػٍجف ج٫ؾطٔحػ٤س.( جُِطحٕ  ض٘ٛحٕ ػ٠ِ < 86( )=0جُؼرحٌض٤ٖ ٌهْ )

هى ؾحءضح ك٢ جٍُٔضرس  جٍُجذؼس ٖٓ  أٌٟ إٔ ٣ٞٛط٢ جُؼٍذ٤س هى أٚركص ػرثح غو٬٤ ػ٢ِٝ 

 ( .;=.6ج٫ؿطٍجخ جُػوحك٢ ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ)ٓو٤حِ 

أقد إٔ أٚحقد ٖٓ ٣هحُق ػحوجش ( جُِطحٕ ض٘ٛحٕ ػ٠ِ<  89( )67جُؼرحٌض٤ٖ ٌهْ )

 هى قحَضح أضؿ٘د ج٫قطلحٍ ذحُٔ٘حْرحش ج٤٘٠ُٞس ٧ٜٗح ٖٓ جُٔح٢ٞ ج١ًُ ٫ ٣ؼ٢٘٤٘ جُٔؿطٔغ. ٝ 

 ( .8=.6جٍُٔضرس جُٓحذؼس ٖٓ جُٔو٤حِ ذٔط١ْٞ هىٌٙ)

أكَٟ ضو٤ِى جُٔٗح٤ٍٛ )ك٘ح٤ٖٗ،٫ػر٢ ًٍز( ؿ٤ٍ ٓرحٍ ( جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ  55هْ )جُؼرحٌز ٌ

 ( 7=.6هى ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جُػحٓ٘س ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ) ذحُؼحوجش جُٓحتىز ك٢ جُٔؿطٔغ

أقد جُو٘ٞجش ج٫ػ٤ٓ٬س جُ٘حهىز ُػوحكس جُٔؿطٔغ ج١ًُ ( جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ 75جُؼرحٌز ٌهْ )

 ( 6=.6س جُطحْؼس ذٔط١ْٞ هىٌٙ)هى ؾحءش ك٢ جٍُٔضر أػ٤ٕ ك٤ٚ

أػحٌٜ ج٫ن٣ٍٖ جٌجءْٛ ٫هط٘حػ٢ ذٍج٢٣  ( جُِطحٕ ض٘ٛحٕ ػ٠ِ <;6():5جُؼرحٌض٤ٖ ٌهْ )

هى ؾحءضح ك٢ جٍُٔضرس ج٧ٗٗطس جُؿحٓؼ٤س ٤ٟٓؼس ُِٞهص.   ;6جُٗه٢ٛ ٝ جُؼرحٌز ٌهْ 

 ( .5=.6جُؼحٍٖز ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ)

جُطؼحَٓ ٓغ أٚىهحت٢ ٢ٗ٧ أٖي ك٢ قو٤وس أٌكٝ ( جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ  68جُؼرحٌز ٌهْ )

 ( 0=.6هى ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جُكحو٣س ػٍٗ ذٔط١ْٞ هىٌٙ) ٓٗحػٍْٛ ضؿح٢ٛ

هى  أٛحؾْ ٖٓ ٣طىنَ ذه٤ٚٞٛحض٢ قط٠ ُٞ ًحٕ ٝجُىج١( جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ  77جُؼرحٌز ٌهْ )

 ( 6>.6ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس جُهحٓٓس ػٍٗ ذٔط١ْٞ هىٌٙ)

هى ؾحءش  وح٤ُى جُٔؿطٔغ ٖٓ وٝجػ٢ جُٓه٣ٍس ذحُ٘ٓرس ٢ُض( جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ =6جُؼرحٌز ٌهْ )

 ( ::.6ك٢ جٍُٔضرس جُٓحوْس ػٍٗ ذٔط١ْٞ هىٌٙ)

أػحٌٜ ًػ٤ٍج ٣ٍ٠وس ج٫قطلح٫ش )ػحوجش ٝ ضوح٤ُى( ك٢ ( جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ  79جُؼرحٌز ٌهْ )

 ( 9>.5هى ؾحءش ك٢ جٍُٔضرس ذٔط١ْٞ هىٌٙ) جٍْض٘ح
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 ِزىعطبرهب اٌحغبثُخ:: رشرُت أثؼبد االغزشاة اٌثمبفٍ حغت 13

 ( َىضح رشرُت أثؼبد االغزشاة اٌثمبفٍ حغت اٌّزىعظ اٌحغبثٍ ٌىً ثؼذ:55جذوي سلُ )

 

جُىٌجْس ٗكٞ ػ٤٘س ٓلٍوجش  ؾىج ٖٓ ٠ٍف ( ٝؾٞو آٌجء ج٣ؿحذ٤س 77) ٣ظٍٜ جُؿىٍٝ ٌهْ

ٝ ًٛج ٓح ٣ٞٞكٚ جُٔط١ْٞ جُكٓحذ٢ ٌَُ ذؼى ،ق٤ع ضكَٛ ذؼى  أذؼحو ج٫ؿطٍجخ جُػوحك٢ 

.ٝ ٛٞ أػ٠ِ ٓط١ْٞ قٓحذ٢ ٤ِ٣ٚ ذؼى ٣ًٍُٓس جًُجش ذٔط١ْٞ  6=.6ج٬ُٓؼ٤ح٣ٌس ػ٠ِ 

قٍٞ جُرؼى٣ٖ جُٔطٔػ٤ِٖ ك٢  ؾىج ج٣ؿحذ٤سٝؾٞو آٌجء ٝ ًًُي ٝؾٞو . 5=.6قٓحذ٢ هىٌٙ 

ق٤ع ضكَٛ ذؼى جُؼُُس ج٫ؾطٔحػ٤س ػ٠ِ ٓط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ  طٍٔوجُؼُُس ج٫ؾطٔحػ٤س ٝ جُ

ٝٛٞ ٣ىٍ ػ٠ِ  ٝؾٞو آٌجء ٓكح٣ىز  ُؼرحٌجش ًٛج جُرؼى ٖٓ ٠ٍف أكٍجو جُؼ٤٘س ،أٓح  >>.6

ٓإ٣ىز ء .ٝ ٛٞ ٓح ٣ىٍ ػ٠ِ ٝؾٞو آٌج 5>.6كطكَٛ ػ٠ِ ٓط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ  طٍٔوذؼى جُ

 . جُٔو٤حِلٍجو جُؼ٤٘س قٍٞ ػرحٌجش ٓ ؾىج ٖٓ ٠ٍف 

ئيٕ ٖٓ ن٬ٍ وٌجْط٘ح ٝ ضك٤ِِ٘ح ُٔو٤حِ ج٫ؿطٍجخ جُػوحك٢ ٖٓ ن٬ٍ أذؼحوٙ ج٧ٌذؼس 

.ٓٔح ٣ؼ٢٘ إٔ  ٓلٍوجش جُىٌجْس ضؼح٢ٗ ٖٓ  >>.6،ضِٞٚ٘ح ئ٠ُ ٓط١ْٞ قٓحذ٢ ػحّ ٣ؼحوٍ 

 جؿطٍجخ غوحك٢ .

ٛٞش ج٧ْطحي وذِس ٝ ج١ًُ ضَٞٚ ك٢ جُ٘ط٤ؿس جُهحٓٓس ٖٓ ُأٚٞجض٘ح  ْٟٝ ًٛج ٓح ٣ؿؼِ٘ح ٗ

وٌجْطٚ ئ٠ُ ٓح ضِٞٚ٘ح ئ٤ُٚ ك٢  إٔ ٖرحذ٘ح ٣ؼ٤ٕ كؼ٬ أَٓس ه٤ْ ذَ ٝ ٍٚجع ه٤ْ كٜٞ ٖٓ 

ؾٜس ٣طٔٓي ذرؼٝ جُو٤ْ جُطو٤ِى٣س ٖٓ ؾٜس ٝ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ ٣رى١ ضٞؾٜحش ٗكٞ جُطلِص ٖٓ 

 اٌّزىعظ اٌحغبثٍ أثؼبد االغزشاة اٌثمبفٍ

 6496 اٌالِؼُبسَخ

 6490 اٌؼضٌخ االجزّبػُخ 

 6444 ِشوضَخ اٌزاد

 6440 اٌزّشد

 6444 اٌّجّىع              



............................................................. عرض و تحليل البيانات الميدانية..الفصل السابع   .................  

368 
 

٫ًطٓحخ ه٤ْ قىجغ٤س يجش ضأغ٤ٍجش جُؼحوجش جُط٢ أٚرف ٣ٍٟ أٜٗح ضكى ٖٓ ق٣ٍطٚ ٝ ٣ٓؼ٠ 

 ؿٍذ٤س .

 ٔزبئج اٌذساعخ:

 إٌزبئج اٌجضئُخ و اخزجبس اٌفشضُبد 

 :إٌزبئج اٌجضئُخ 104

 : خظبئض ِحزّغ اٌذساعخ 

 ٖٓ ن٬ٍ هٍجءز ك٢ جُ٘طحتؽ ج٤ُْٞٓٞو٣ٔـٍجك٤س ُٔلٍوجش جُؼ٤٘س ٗؿى إٔ <

 . االٔبس4اْ أغٍت ِفشداد اٌذساعخ َٕزّىْ اًٌ فئخ اٌزوىس ػًٍ حغبة فئخ 5

 709ئٕ  ٓلٍوجش  جُؼ٤٘س ٣طَٞػٕٞ قٓد ؾّ٘ جُٔركٞظ ًٔح ٢ِ٣ <ٝهى ؾحءش جُ٘طحتؽ 

( ،ٝ ًٛج ٣ؼط٢ ٓإٍٖج ذإٔ ٗٓرس ٖٓ  :.69ئٗحظ ذ٘ٓرس ) 509(ٝ  8.8;يًٌٞ ذ٘ٓرس )

٣ٓطهىٕٓٞ ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ٖٓ جُطِرس )جًًٌُٞ( ٓح َجُص ٢ٛ ج٧ػ٠ِ، ٌؿْ ٓح ٬ٗقظٚ 

ٗٓرس ج٫ٗحظ ػ٠ِ جًًٌُٞ ٝ يُي ٣ؼٞو قٓد ضل٤ٍٓٗح ًُٜٙ جُ٘ط٤ؿس ج٠ُ  ك٢ جُؿحٓؼس ٖٓ ضلٞم

٠ر٤ؼس ػ٤٘س جُىٌجْس ٝ جُٔطٔػِس أْحْح ك٢ ًٍز جُػِؽ ، أ٣ٟح ج٠ُ إٔ ج٫ٗحظ ُْٜ أٖـحٍ ًر٤ٍز 

ك٢ جٍُُٔ٘ ػٌّ جًًٌُٞ ، ٝ ذًُي كٜٖ ك٢ جػطوحو١ ٣طلحو٣ٖ ج٫ؾحذس ػ٠ِ ٓػَ ٛحضٚ 

ق٤ُج أًرٍ ػٌّ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٖٓ جًًٌُٞ ٝ ج٣ًُٖ ج٫ْطر٤حٗحش ٧ٜٗح ضأنً ٖٓ ٝهطْٜ 

٣طٞكٍ ُْٜ ق٤ُ أًرٍ ٖٓ جُٞهص ُِؿِِٞ أٓحّ ذؼى١ جُر٤ثس ٖٓ كٟحت٤حش ٝ ٖرٌحش جُطٞجَٚ 

. 

  65-404اْ أغٍت ِفشداد ػُٕخ اٌذساعخ رٕزٍّ ٌٍفئخ اٌؼّشَخ  6

 %59.56ضِطٜح ٗٓرس أهَ ضٔػِص ك٢  ٖٓ ٓؿطٔغ جُىٌجْس ، %8.58>ق٤ع ضٔػِص ك٢ ٗٓرس 

كٔح كٞم  70ذ٤٘ٔح ٓػِص جُلثس جُؼ٣ٍٔس  =6-68ٖٓ ػ٤٘س جُىٌجْس ٖٓٔ ٓػِٞ جُلثس جُؼ٣ٍٔس 

 .%07.58ذ٘ٓرس 

 ( ٗهِٙ ئ٠ُ إٔ ٓط١ْٞ أػٔحٌ جُؼ٤٘س جُٔؼرٍ ػ٘ٚ ئقٛحت٤ح 14ٖٓ ن٬ٍ ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ)

X  >ْ٘س، ٝ جٗهلحٜ ٓط١ْٞ أػٔحٌ جُؼ٤٘س ٣ؼٞو ك٢ ٌأ٣٘ح ئ٠ُ جُٓ٘ٞجش جُؼ٣ٍٔس ٣65.9رِؾ
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جُط٢ ٣ِؽ ك٤ٜح جُٗحخ جُؿحٓؼس ٝ ٣طهٍؼ ٜٓ٘ح ضٌٕٞ ٓ٘طو٤ح ك٢ جُٓ٘ٞجش ج٠ُٝ٧ ٖٓ ٍٓقِس 

 جُؼ٤٘٣ٍٗحش ٖٓ ػٍٔ جُطحُد.

 ذؼٝ ٣ٌٕٞ هى ج٠ُٝ٧ جُلثس إٔ ق٤ع ٖٓ جُىٌجْس، ٗطحتؽ ضل٤ٍٓ ك٢ و٫ُس ُٚ جُطو٤ْٓ ًٛج ٝ

 جٍُٔضرطس أق٬ّ ٣وظس ٖٓ ذٚ ضط٤ُٔ ٓح ٝ جٍُٔجٛوس ٍٓقِس ٖٓ ذؼى ٣هٍؾٞج ُْ أكٍجوٛح

 ٓغ ي٣ْٜٝ؛ ٣ؼ٤ٕٗٞ ٝ جُلٟحت٤حش ٝ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ، ذٔكط٣ٞحش ٝغ٤وح جٌضرح٠ح

 ٝ ٝ ٓحو٣ح ٓٓطوِس ضٌٕٞ هى ٝ جٍُٔجٛوس كطٍز ٖٓ نٍؾص هى ٝ جُػحُػس ضٌٕٞ جُػح٤ٗس جُلثس أٓح

جْطهىجّ جُطِرس ُِلٟحت٤حش ٝ  ٤ًل٤س ػ٠ِ قطٔح ٣إغٍ ًٛج ًَ ٝ ج٧َٛ ٓغ ٫ ضؼ٤ٕ ٝ ؾىج٤ٗح

 ُٔكط٣ٞحضٜٔح. جُطؼٍٜ جُٗرٌحش ٝ

اْ ِفشداد ػُٕخ اٌذساعخ رًُّ ٌٍطٍجخ  ِٓ اٌزخظظبد االدثُخ ػًٍ حغبة  3.

  اٌزخظظبد اٌؼٍُّخ

ك٢ ق٤ٖ ٗؿى جٕ   96.=:ذٔح ٗٓرطٚ   9>6ذك٤ع ٗؿى جٕ جُطهٛٛحش ج٫وذ٤س هى ٓػِص 

ٖٓ ٓلٍوجش جُىٌجْس ٝجيج  >70.8ٓلٍوز ذٔح ٗٓرطٚ  569جُطهٛٛحش جُؼ٤ِٔس ُْ ضطؼىٟ 

 ٓح هحٌٗحٛح ذ٘ظٍجتْٜ ٖٓ جُطهٛٛحش ج٫وذ٤س ك٢ٜ ٫ ضطؼىٟ جُ٘ٛق.

٣ٝؼٞو ًٛج جُلٍم ك٢ ٗظ١ٍ ج٠ُ جٕ جُطهٛٛحش جُؼ٤ِٔس ضكطحؼ وهس ػح٤ُس ٝ ض٤ًٍُ 

جُطِرس ٖٓ ج٫ْطهىجّ جُٔطٞجَٚ ُرؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس  ٓطٞجَٚ ٓٔح ٣وَِ ٖٓ جْطهىجّ ٛإ٫ء

 .ٝ ٛٞ ٠ٍٖ ١ٌٍٝٞ ك٢ ضٔػ٤َ ػ٤٘ط٘ح

 أٗٔح٠ٚ ٝ جُؼ٤٘س أكٍجو ٠ٍف ٖٓ جْطهىجّ ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ئ٠ُ ٢ِ٣ ك٤ٔح ٗطؼٍٜثبُٔب: 

 .ج٫ْطهىجّ ػٖ ػحٓس كٌٍز ذىج٣س ٗؼط٢ ٝ ػحوجضٚ ٝ

 أظٍٜش ٗطحتؽ جُىٌجْس جُكح٤ُس ذحُ٘ٓرس ُؼىو ْحػحش ٓٗحٛىز ذٍجٓؽ جُلٟحت٤حش  .5

 9;7إٔ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٣طَٞػٕٞ قٓد ْحػحش ٓٗحٛىضْٜ ُرٍجٓؽ جُلٟحت٤حش ج٠ُ

٣ٗحٛىٜٝٗح ٧ًػٍ ٖٓ غ٬ظ ْحػحش ك٢ ق٤ٖ ٗؿى إٔ ٖٓ   :5.8=ٓلٍوز ذٔح ٗٓرطٚ

ٓلٍوز ذٔح ٗٓرطٚ  ٣79ٗحٛىٕٝ جُلٟحت٤حش ٧هَ ٖٓ غ٬ظ ْحػحش ُْ ٣طؼىٟ ػىوْٛ 

<.97 . 
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 جُو٘ٞجش ٓٗحٛىز ذؼحوجش ٣طؼِن جُ٘ط٤ؿس ٓغ ٗطحتؽ وٌجْس ػرى هللا جُٗح٣غ ك٤ٔحٝضطلن ًٛٙ 

 77.9 ( %ٗٓرس ْحػس ٤ٓٞ٣ح ٖٓ أهَ ٣ٗحٛىٕٝ ٖٓ ٌَٖ كوى جُؼ٤٘س ٧كٍجو ذحُ٘ٓرس جُلٟحت٤س

 ٖٓ %) 6.>6 ( ْحػحش غ٬ظ ئ٠ُ ْحػس ٖٓ ٣ٗحٛىٕٝ ٖٓ ٗٓرس ذِؾ ق٤ٖ ك٢ ،)

 ( %ْحػحش غ٬ظ ٖٓ ٧ًػٍ جُلٟحت٤س جُو٘ٞجش ٣ٗحٛىٕٝ ٖٓ ٗٓرس ذِـص ذ٤٘ٔح جُٔركٞغ٤ٖ،

 جُٔركٞغ٤ٖ. ٖٓ ) >.77

ق٤ع ضِٞٚص وٌجْطٚ ج٠ُ إٔ أًرٍ ٗٓرس ضٔػِص ك٢ ٖٓ ٣ٗحٛىٕٝ جُرٍجٓؽ ُٔىز غ٬ظ 

 ْحػحش .

أٓح ذحُ٘ٓرس ٓغ ٖٓ ٣لَٟ ٓلٍوجش ػ٤٘س جُىٌجْس ٓٗحٛىز جُلٟحت٤حش كوى ؾحءش ٗطحتؽ 

 جُىٌجْس ًح٧ض٢ <

 98.>7ٖٓ جُطِرس ٣لِٟٕٞ ٓٗحٛىز جُلٟحت٤حش  ذٔلٍوْٛ، ٝ) ( 98.58إٔ ٓح ٗٓرطٚ )

07.32ٝ ٓغ جُؼحتِس  أٚىهحتْٜ ( ٓغ . 

 ٞؼ٤لس. جُلٟحت٤س جُو٘ٞجش ٓٗحٛىز ك٢ ٨ُذ٘حء ج٧ٍْز ٓٗحًٌس إٔ ػ٠ِ جُ٘ط٤ؿس ًٛٙ ٝضىٍ

ٝ جيج ٓح قحُٝ٘ح ج٣ؿحو ضل٤ٍٓ ًُٜٙ جُ٘ط٤ؿس ك٢ ٗظ٣ٍس ج٫ْطهىجٓحش ٝ ج٩ٖرحػحش ْٞف ٗؿى 

٣ؼرٍ ػٖ جُكحؾحش جُط٢ ٣ٍؿرٕٞ ك٢ ضكو٤وٜح، إٔ جْطهىجّ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س  ُِلٟحت٤حش 

 .ٝضطكٌْ ك٢ يُي أٌٓٞ، ٜٓ٘ح< جُلٍٝم جُلٍو٣س، ٝجُطلحػَ ج٫ؾطٔحػ٢

جُىٌجْس ُٜح ضأغ٤ٍ ًر٤ٍ ك٢ جنط٤حٌ ٖٓ ٣ٗحًٌْٜٞٗ  ٝ ػ٤ِٚ كحٕ جُلٍٝم جُلٍو٣س ُىٟ ٓلٍوجش

جُٔٗحٛىز ،كطوِٞ جُٔٗحٛىز ضهطِق ذحنط٬ف جُٖٓ ٝ جُؿّ٘ ٝ جُىٝجكغ ٝ جُكحؾحش جُط٢ 

ذحُٔثس ٣لِٟٕٞ جُٔٗحٛىز  ٣ٍ٣95ى ج٫كٍجو جٖرحػٜح ٝ ًُُي ًحٗص ٗط٤ؿس ًٛج جُطٓحؤٍ خ 

ٗح ج٠ُ ج٫ٛطٔحٓحش جُٔٗطًٍس ذحُٔثس ٓغ ج٫ٚىهحء ٝ ًٛج ٣ؼٞو ك٢ ضوى٣ٍ 86ذٔلٍوْٛ ، ٝ 

جُط٢ ضطرغ ًَ كثس ػ٣ٍٔس ػٖ جُلثحش ج٫نٍٟ ٝ ٛٞ ٓح ٣لٍٓ ُ٘ح جُ٘ط٤ؿس جُػحُػس ٝ جُط٢ 

 ذحُٔثس كو١ ٖٓ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٣لِٟٕٞ جُٔٗحٛىز ٓغ أكٍجو جُؼحتِس . ;0ٓلحوٛح إٔ 
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 ٣طؼِن ك٤ٔح ٝ ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ضطلن ٓغ ٗط٤ؿس وٌجْس ذى هللا جُٗح٣غ ق٤ع ضِٞٚص وٌجْطٚ ج٠ُ جٗٚ

 ٣ٗحٛىٕٝ (%7.7:) ٝذ٘ٓرس ؿحُر٤طْٜ ًحٕ كوى ؿحُرح، جُٔٗحٛىز ك٢ جُٔٗح٤ًٌٖ ذح٧ٖهح٘

 7.;5 ( %أٍْْٛ ٓغ جُو٘ٞجش ٣ٗحٛىٕٝ ٖٓ ٗٓرس ًٝحٗص ج٧ٚىهحء، ٓغ جُلٟحت٤س جُو٘ٞجش

 ًٛٙ ٝضىٍ .جُٔركٞغ٤ٖ ٖٓ )8.=5 ( %ذٔلٍوْٛ جُو٘ٞجش ٣ٗحٛىٕٝ ٖٓ ٣ٌَٗ ق٤ٖ ك٢ ،)

 ٓوحٌٗس ٞؼ٤لس جُو٘ٞجش جُلٟحت٤س ٓٗحٛىز ك٢ ٨ُذ٘حء ج٧ٍْز ٓٗحًٌس إٔ ػ٠ِ جُ٘ط٤ؿس

 ذح٧ٚىهحء.

جُطهٛٙ ج١ًُ أٚرف جُِٔٔف جُؼحّ ُِلٟحت٤حش هى ٝ ضؼٞو ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ك٢ ضل٤ٍٓٗح ج٠ُ إٔ  

ٖطص جُؿٔح٤ٍٛ ك٢ ٠ر٤ؼس جٗطوحء جُرٍجٓؽ ٝ ٛٞ ٓح أو٠ُ ذٚ جُطِرس جغ٘حء جُىٌجْس 

ج٬ُِٓٓٔش جُط٢ ضرع ػرٍ جُلٟحت٤حش ُْ ضؼى ضهٟغ ُٔوٙ ج٫ْطط٬ػ٤س ك٢ إٔ جُرٍجٓؽ ٝ 

جٍُهحذس ًٔح ًحٕ ٖحتؼح ك٢ َٖٓ جُرع جُطٔحغ٢ِ أ٣ٖ ًحٕ جُطِلحَ ؾحٓؼح ٧كٍجو ج٫ٍْز ٓػِٚ 

 ٓػَ ٓحتىز جُطؼحّ ػ٠ِ قى ضؼر٤ٍ ذحٌُْٞٗ.

 ثبٌٕغجخ ٌطجُؼخ اٌجشاِج اٌزٍ َفضً اٌّشبهذ ِزبثؼزهب ػجش اٌفضبئُبد رزّثً فٍ 

٢ٛ ضِي جُرٍجٓؽ و :.==ذٍجٓؽ ضِل٣ُٕٞ جُٞجهغ ك٢ جٍُٔضرس ج٠ُٝ٫ ٝ ذ٘ٓرس كوى ؾحءش 

جُط٢ ٣ـِد ػ٤ِٜح جُطحذغ جُطٍك٢ٜ٤ ٝجُـ٘حت٢ ٝضأنً ٌَٖ جُٔٓحذوحش ضؼطٔى ػ٠ِ ٓؿٔٞػس 

جُٔٗح٤ًٌٖ ٣ٌٕٛٞٝ ضلح٤َٚ ق٤حضْٜ أغ٘حء جُرٍٗحٓؽ ٣ٝطٞهق ٗؿحقْٜ ػ٠ِ ض٣ٞٛص 

ط٤ِٜح جُرٍجٓؽ جُكٞج٣ٌس جُطٞى ْطحٌ أًحو٤ٔ٣جُؿٌٜٔٞ ُٛحُكٚ ٖٓ أٓػِس يُي ْٞذٍ ْطحٌ ٝ

 ٖٞ=7.=0  9.7>غْ جُرٍجٓؽ ج٣ٍُح٤ٞس:  6.=;ٝ ج٬ُِٓٓٔش جُٔىذِؿس:  ػ٠ِ

 = ٝ:.0 68.>6جُطٞج٢ُ غْ جُرٍجٓؽ جُٞغحتو٤س ٝ ٍٗٗجش ج٫نرحٌ ك٢ جٍُٔضرط٤ٖ ج٫ن٤ٍض٤ٖ 

.ػ٠ِ جُطٞج٢ُ 

ك٤ٜ٤س ػ٠ِ جُرٍجٓؽ جُؿحوز ٝ ًٛج ٣ىٍ ػ٠ِ إٔ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٣لِٟٕٞ جُرٍجٓؽ جُطٍ

ٝ جُرٍجٓؽ ج٣ٍُح٤ٞس  :.==ج٫نرح٣ٌس ٓٔح ضىػٔٚ ٗٓرس ًَ ٖٓ ذٍجٓؽ ضِل٣ُٕٞ جُٞجهغ خ 

ٝ ج٬ُِٓٓٔش ك٢ ق٤ٖ ؾحءش جُرٍجٓؽ جُٞغحتو٤س ٝ ٍٗٗجش ج٫نرحٌ ك٢  :9.7>خ  
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ج٫ن٤ٍ ، ٓٔح ٣ؼط٤٘ح ٓإٍٖج ػ٠ِ إٔ جُرٍجٓؽ جُطٍك٤ٜ٤س ٢ٛ ٓح ضٓط١ٜٞ جُٔٗحٛى٣ٖ نحٚس ، 

 جيج ضأِٓ٘ح ٠ر٤ؼس ػ٤٘ط٘ح ج٣ًُٖ ْٛ ٖٓ جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ ٝ ٤ُّ أ١ ٓٗحٛى .

 هللا ٝ ضطلن ٗطحتؽ وٌجْط٘ح ًٛٙ ٓغ وٌجْس جُىًطٌٞ ػرىٝ ضطلن ٗط٤ؿس وٌجْط٘ح ًٛٙ ٓغ وٌجْس 

 ٝ ج٧ك٬ّ ج٠ُٝ٧ جٍُٔضرس ك٢ جنطحٌٝج جُٔركٞغ٤ٖ أؿِر٤س إٔ ػٖ ًٗلص جُط٢ ذٞؾ٬ٍ

 جُو٘ٞجش ك٢ ًٛج ٝ جُػحُػس جٍُٔضرس ك٢ ج٧ُؼحخ غْ جُػح٤ٗس جٍُٔضرس ك٢ جُـ٘حت٤س جُٔ٘ٞػحش

 جُلٟحت٤س.

 أ٣ٟح ضطلن ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ٓغ وٌجْس ػرى هللا جُٗح٣غ ق٤ع ضَٞٚ ك٢ وٌجْطٚ إٔ 

( %9.:8 ( ذ٘ٓرس جُلٍجؽ ٝهص ٝهٟحء جُط٤ِٓس ذىجكغ جُٔٗحٛى٣ٖ ٖٓ جُؼ٤٘س أكٍجو ؿحُر٤س إٔ

 ذىجكغ جُٔٗحٛىز غْ ،)  % 75( ذ٘ٓرس ج٧قىجظ ٝٓطحذؼس ج٧نرحٌ ذىجكغ جُٔٗحٛىز يُي ض٢ِ

 ًٛٙ ٝضٌٗق جُ٘ٓد، أهَ ًٝحٗص  %) 67 ( ذ٘ٓرس ٓطؼىوز ٝٓؼحٌف ٝأكٌحٌ ٓلح٤ْٛ جًطٓحخ

 ضؼٍٞٚ ٓح ن٬ٍ ٝيُي جُط٤ِٓس ذىجكغ جُلٟحت٤س جُو٘ٞجش ٣ٗحٛىٕٝ جُٗرحخ ٓؼظْ إٔ جُ٘ط٤ؿس

 ٣ٌٝح٤ٞس. ضٍك٤ٜ٤س ٝذٍجٓؽ أك٬ّ ٖٓ

 ثبٌٕغجخ ٌطجُؼخ اِزالن ِفشداد اٌؼُٕخ ٌمٕىاد ِشفشح فمذ رحظٍٕب ػًٍ إٌزبئج اٌزبٌُخ :

أؾحذٞ ذ٘ؼْ ٣ٔطٌِٕٞ ه٘ٞجش  9>6ٖٓ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ذطؼىجو هىٌٙ  96.=:إٔ ٓح ٗٓرطٚ 

  ٫ ٣ٌِٕٔٞ ه٘ٞجش ٓٗلٍز  . >70.8ٓركٞظ أ١ ٓح ٗٓرطٚ  569ٓٗلٍز ك٢ ق٤ٖ أؾحخ 

 أق٤حٕ ك٢ ٝجُٔؼحٌٞس جُٔـح٣ٍز جُػوحكحش ذطىكن ٣ًٌ٘ ٓٗلٍز ه٘ٞجش ُى٣ْٜ ًٛج ٣إو١ ذٖٔ

 ٝجُٗؼٌٞ ج٩قٓحِ ُط٣ٌٍّ ٓطىكوح ٌجكىج ٣ٌَٗ ٓٔح جُؿُجت١ٍ، جُٔؿطٔغ ُػوحكس ًػ٤ٍز

 .جُٗرحخ ذح٫ؿطٍجخ ُىٟ

ٗؿى إٔ ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ضهطِق ٓغ ٗط٤ؿس وٌجْس ػرى هللا جُٗح٣غ ج١ًُ ضَٞٚ ك٢ ٗطحتؽ وٌجْطٚ 

 غِػ٢ هٍجذس إٔ ق٤ٖ ك٢ ٓٗلٍز ه٘ٞجش ك٢ ُى٣ْٜ جٖطٍجى ُٔركٞغ٤ٖج ٖٓ %):.70 ( إٔ ج٠ُ 

 جُو٘ٞجش . ًٛٙ ك٢ جٖطٍجى ُى٣ٜح ٤ُّ %) 8.=: ( جُؼ٤٘س
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 أق٤حٕ ك٢ ٝجُٔؼحٌٞس جُٔـح٣ٍز جُػوحكحش ذطىكن ٣ًٌ٘ ٓٗلٍز ه٘ٞجش ُى٣ْٜ ًٛج ٣إو١ ذٖٔ

 ٝجُٗؼٌٞ ج٩قٓحِ ُط٣ٌٍّ ٓطىكوح ٌجكىج ٣ٌَٗ ٓٔح جُؿُجت١ٍ، جُٔؿطٔغ ُػوحكس ًػ٤ٍز

 .جُٗرحخ ذح٫ؿطٍجخ ُىٟ

 ثبٌثب اعزخذاَ شجىبد اٌزىاطً اإلجزّبػٍ :

 فمذ رىطٍٕب اًٌ إٌزبئج اٌزبٌُخ :

إٔ ٧كٍجو جُؼ٤٘س ٖٓ جُطِرس ذحُ٘ٓرس ٨ُهى٤ٓس ك٢ جْطهىجّ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ 

ػ٘ى جُطِرس  جًًٌُٞ أهى٤ٓس ٝجٞكس ٖٓ أكٍجو جُؼ٤٘س ٖٓ جُطحُرحش ك٘ؿى إٔ جُلثس جُٔ٘ٞج٤ُس

ذحُٔثس ك٢ ق٤ٖ إٔ جُلثس  7=.7:جًًٌُٞ ٢ٛ كثس ٖٓ غ٬ظ ئ٠ُ ْص ْ٘ٞجش ذٔح ٗٓرطٚ 

ذحُٔثس  58.;9جُٔ٘ٞج٤ُس ػ٘ى جُطحُرحش كطٔػِٜح جُلثس ج٠ُٝ٧ أهَ ٖٓ غ٬ظ ْ٘ٞجش ذٔح ٗٓرطٚ 

،أٓح كثس أًػٍ ٖٓ ْص ْ٘ٞجش ك٬٘قع ئٌضلحػح ِٓكٞظح ًًٌُِٞ ٖٓ جُطِرس ػ٠ِ جُطحُرحش 

 ذحُٔثس ذحُ٘ٓرس ٬ُٗحظ. 55.86ذحُٔثس ٝ ٓح ٗٓرطٚ  96.>6ش ٗٓرٜح ذحُ٘ٓرس ًًٌُِٞق٤ع ؾحء

ٝ ٣لٍٓ ًٛج ذٌٕٞ جًًٌُٞ ٫ ٣هٟؼٕٞ ئ٠ُ ٗلّ جُٟٞجذ١ ج٫ؾطٔحػ٤س ٝ جُٔٔ٘ٞػحش جُط٢ 

 ٣لٍٜٞح جُٔؿطٔغ ٝ ٣طٔطؼٕٞ ذك٣ٍس أًػٍ ك٢ ق٤حضْٜ ج٫ؾطٔحػ٤س.

ٌجْطٚ جًًٌُٔٞز  ذح٩ٞحكس ئ٠ُ ٝ ًٛج ٓح ضَٞٚ ئ٤ُٚ جُرحقع ػرى جٍُقٔحٕ ػ١ُ ك٢ و

 ج٧قىجظ ج٤ُٓح٤ْس جُط٢ ضٜٗىٛح جُٔ٘طوس جُؼٍذ٤س.

 ثبٌٕغجخ اٌؼبداد اٌضُِٕخ فٍ اعزخذاَ شجىبد اٌزىاطً االجزّبػٍ

ٝ ٛٞ  850كوى ضِٞٚ٘ح ج٠ُ إٔ ػىو ج٧كٍجو ج٣ًُٖ ٣ٓطهىٕٓٞ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ٤ٓٞ٣ح ٛٞ

جُطِرس هى ٍٚقٞج ُ٘ح إٔ ٖرٌس جُطٞجَٚ ئؾٔح٢ُ أكٍجو جُؼ٤٘س، ٬ُٖحٌز كو١ إٔ ٓؿٔٞػس ٖٓ 

ج٫ؾطٔحػ٢ نحٚطْٜ ٫ ٣ـِوٜٞٗح ٜٗحت٤ح كْٜ ٓط٤ِٖٛ ػ٠ِ ٓىٟ ْحػحش ج٤ُّٞ نحٚس ٓغ 

 ضٛحقرْٜ أ٣٘ٔح ًحٗٞج. G3ضٞكٍ ٍٖجتف 

٬ُٖحٌز كو١ ذحُ٘ٓرس ًُٜج جُطٓحؤٍ كوى ضْ ٠ٍـ ذىجتَ أنٍٟ ٬ُؾحذس < ضٔػِص ك٢ جْطهىجّ 

ؿ٤ٍ ٓ٘طظْ ٌُٖ ُْ ضطكَٛ ػ٠ِ أ١ جْطؿحذس ٖٓ ٠ٍف  ٓٞجهغ جُطٞجَٚ جْرٞػ٤ح ٝ ذٌَٗ

 ٓلٍوجش جُؼ٤٘س.
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ٝ ػ٤ِٚ كحٕ ٓح ضٞٞكٚ جُىٌجْس جُكح٤ُس ٛٞ جٕ جُؼحوجش ج٤ُُ٘ٓس ك٢ جْطهىجّ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ 

ج٫ؾطٔحػ٢ ج٤ٌ٤ْ٬ٌُس هى ُٝص ، كٔطـ١ٍ٤ جْطهىجّ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ جْرٞػ٤ح ٝ ذٌَٗ ؿ٤ٍ 

جنٍ ػ٠ِ جٕ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٖٓ جُٔٓطهى٤ٖٓ  ٓ٘طظْ ُْ ضكع ذح١ ٓٞجكوس ٝ ٛٞ ٓإٍٖ

 جُىجت٤ٖٔ ُٗرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢.

ٝ ضؼٞو ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ج٠ُ نٛحتٙ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ جُٔطٔػِس أْحْح ك٢ جُطلحػ٤ِس 

 ػ٠ِ ج٫ؾطٔحػ٤س ُِٗرٌحش جُى٣٘ح٤ٌ٤ٓس جُطر٤ؼس ٝذٓردٝ جُؼح٤ُٔس ٝ ُْٜٞس ج٫ْطهىجّ ٝ ًًج 

 ٓكطٟٞ ًًج ٝ ضطٌٞ جُٔٗط٤ًٍٖ ػ٠ِ ضكحكع إٔ جُٔٞجهغ ًٛٙ صجْططحػ ج٫ٗط٤ٍٗص

 .جُٔؼِٞٓحش

 ج٧ٖهح٘ جْطهىجّ ك٢ جٌُر٤ٍ جُطـ٤ٍ ٬ٗقع ٣ؿؼِ٘ح ٓؼح جُهٛحتٙ ًٛٙ ًَ أنً ئٕ

 ٣ٝرىٝ جُٔهطِلس، ج٫ؾطٔحػ٤س ُِر٤ثحش ٝكوح جُٗه٤ٛس جضٛح٫ضْٜ ٣ٍ٠وس ض٘ظ٤ْ ٝ ٨ُٗط٤ٍٗص

 ٬ُضٛحٍ ؾى٣ى ٣ٍ٠ن ض٤ٌَٗ ئ٠ُ ٝ أوش ًر٤ٍأغٍش ذٌَٗ  ج٫ؾطٔحػ٤س جُٗرٌحش إٔ ؾ٤ِح

 .ج٫ؾطٔحػ٤س ج٫ضٛح٫ش ض٤٤ٍٓ ٤ًل٤س ًًٝج جُٗه٢ٛ

ًٔح ضِٞٚص ًٛٙ جُىٌجْس ج٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘طحتؽ جُهحٚس ذ٘ٞػ٤س جُٗرٌس جُط٢ ٣ٔطِي ذٜح 

،ق٤ع ٓح ٣ِلص ٗظٍٗح قٓحخ نح٘ ق٤ع ؾحءش ٖرٌس جُلح٣ٓرٞى ك٢ جٍُٔضرس ج٠ُٝ٫ 

ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٣ٔطٌِٕٞ قٓحذح نحٚح ػ٠ِ ٖرٌس جُلح٣ٓرٞى ض٤ِٜح  ُِِٞٛس ج٠ُٝ٧ إٔ ؾ٤ٔغ

ض٤ِٜح ًَ ٖٓ ٖرٌط٢ جُط٣ٞطٍ  :6.=;ٓلٍوز أ١ ٓح ٗٓرطٚ  769ٖرٌس ج٤ُٞض٤ٞخ ذطؼىجو ذِؾ 

 ػ٠ِ جُطٞج٢ُ. ٝ5.8:  =.:ٝ ج٫ٗٓـٍجّ  ذ٘ٓرس 

جُلح٣ٓرٞى ك٢ ٝهى ٫ ضرىٝ ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ؿ٣ٍرس ػ٘ح ٗظٍج ُِٗؼر٤س جٌُر٤ٍز جُط٢ ٣كظ٠ ذٜح 

جُٔؿطٔغ جُؿُجت١ٍ ، ق٤ع ُْ ٗؼى ٗؿى ٖٓ ٫ ٣ٔطِي كح٣ٓرٞى ك٢ ٓؿطٔؼ٘ح ػ٠ِ جنط٬ف 

، ٝ ًًج جُط٬٤ٜٓش جُط٢ G3كثحضٚ ، نحٚس ٓغ جُهىٓحش جُط٢ ضٞكٍٛح جُٗرٌحش جُ٘وحُس ػ٘ىٗح 

ضوىٜٓح ًٍٖحش جُٜحضق جُ٘وحٍ ك٢ جُؿُجتٍ ٖٓ ػٍٜٝ نحٚس ذحٌٓح٤ٗس ج٫ذكحٌ ك٢ 

 و٣٘حٌ ؾُجت١ٍ. 70حُؾ ٣ٌُٓس هى ٫ ضطؿحَٝ جُلح٣ٓرٞى ذٔر
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ٝ ػ٠ِ ػٌّ ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ٣ٞٞف ػرى جٍُقٔحٕ ػ١ُ إٔ جُٗرحخ جُؼٍذ٢ ٖٓ وٍٝ جٍُٔٗم 

ٝ وٍٝ جُه٤ِؽ ضطؼىٟ جْطهىجٓحضْٜ ُٔٞهؼ٢ جُط٣ٞطٍ ٝ ج٫ٗٓـٍجّ ٓٞهغ جُلح٣ٓرٞى ًٛج جُؼحُْ 

 ج٫ٌَم ج١ًُ جْطكٞي ػ٠ِ ػوٍٞ جُؿُجت٤٣ٍٖ ذٛلس ػحٓس.

ٓرس ُؼىو جُكٓحذحش جُط٢ ٣ٔطٌِٜح جُطحُد ك٢ جُٗرٌس جُٞجقىز كوى ؾحءش ػ٠ِ جُ٘كٞ أٓح ذحُ٘

٣ٌِٕٔٞ أًػٍ ٖٓ قٓحخ ك٢ ٖرٌحش جُطٞجَٚ   =;ٓلٍوز ذ٘ٓرس كحهص  769جُطح٢ُ < إٔ 

 كو١ ٣ٌِٕٔٞ قٓحذح ٝجقىج ك٢ ٖرٌس ٝجقىز .  7;.60ٓلٍوز ذ٘ٓرس  9>ج٫ؾطٔحػ٢ ٝ 

ج٫ٗرٜحٌ ذًٜٙ جُٗرٌحش ػ٘ى ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ق٤ع ٗؿى ًٝٛج ٣وٞوٗح ج٠ُ جٕ ٛ٘حى قحُس ٖٓ 

، ٝ ًٛج ٌذٔح  :6.=;ٗؿىْٛ ٣ٌِٕٔٞ أًػٍ ٖٓ قٓحخ ٝجقى ك٢ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ذ٘ٓرس 

٣وٞوٗح ج٠ُ قحُس جُلٍجؽ جُط٢ ٣ؼح٤ٜٗح جُٗرحخ ذك٤ع ٣ٗـِٕٞ أٝهحش كٍجؿْٜ ذٔػَ ًٛٙ 

 جُطو٤٘حش .

كوى  غزخذِه اٌطبٌت فٍ حغبثه اٌخبصثبٌٕغجخ ٌٍٕزبئج اٌخبطخ ثطجُؼخ االعُ اٌزٌ َأٓح 

 ؾحءش جُ٘طحتؽ ػ٠ِ جٌَُٗ جُطح٢ُ < 

٣ٓطهىٕٓٞ جْٔح ٓٓطؼحٌج ك٢ جُرٍٝك٤َ  ;;ٖٓ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ذ٘ٓرس كحهص  :75إٔ 

٣ٓطؼِٕٔٞ ج٫ْْ جُكو٤و٢ ُْٜ كو١ ضؿىٌ  6=.66ٓلٍوز ذ٘ٓرس  8=جُهح٘ ذْٜ ٝ جٕ 

ٌش ج٠ُ أٜٗح ضٓطهىّ ج٫ْْ جُكو٤و٢ ك٢ ج٫ٖحٌز ج٠ُ إٔ ٓؿٔٞػس ًػ٤ٍز ٖٓ جُطِرس هى أٖح

 قٓحخ ٝجقى ٝ أْٔحء ٓٓطؼحٌز ك٢ قٓحذحش أنٍٟ .

ٝ ٫ْطهىجّ ج٫ْْ جُٔٓطؼحٌ ك٢ ٖرٌحش جُطٞجَٚ أذؼحو ػىز ٜٓ٘ح نٞف جُٔٓطهىّ ٖٓ إٔ 

ضؼٍف ٣ٞٛطٚ جُكو٤و٤س نحٚس جيج ًحٗص ٌٓ٘ٗٞجضٚ يجش ن٤ٚٞٛس أٝ إٔ ضؼٍف ٠ر٤ؼس 

ء ٖٓ جُؿّ٘ ج٫نٍ ، ٝ ضؼى ًٛٙ جُطحذٞٛحش جُٔؿطٔؼ٤س أٚىهحتٚ نحٚس جيج ًحٕ ُٚ أٚىهح

وجكؼح ٩نلحء جُٔٓطهى٤ٖٓ ٣ٞٛطْٜ ، نحٚس ٝ جٗ٘ح ٝؾىٗح ٖٓ جُطِرس ٖٓ ٣ٓطؼَٔ جْٔٚ 

 جٌُحَٓ ك٢ قٓحخ ٝ جْٔح ٓٓطؼحٌج ك٢ قٓحذحش جنٍٟ .
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ذح٩ٞحكس ج٠ُ أٗ٘ح هى ٝؾىٗح ضل٤ٍٓجش ٓهطِلس ػٖ ٖٓ ٣ٓطهىٕٓٞ أْٔحء ٓٓطؼحٌز ٖٓ ٠ٍف 

 جُك٣ًٌٖ ج٧ٖهح٘ ٖٓ ٣ؼطرٍْٛ ،ق٤ع ٝؾىٗح ٖٓ أغ٘حء جُىٌجْس ج٫ْطط٬ػ٤س  جُطِرس

 ٣َٛ هى أٝ ٣ٞٛحضْٜ ٝقط٠ جُهحٚس ٝٓؼِٞٓحضْٜ أْٔحتْٜ ئنلحء ػ٠ِ جُك٤ٛ٣ٍٖ

 ٤ٔٛٝس، أٝ قو٤و٤س ضٌٕٞ هى أنٍٟ ٖه٤ٛحش ٝجٗطكحٍ ٖه٤ٛحضْٜ ض٤٣ُق ئ٠ُ ْٜٓ٘ جُرؼٝ

 ٣رىٝج ٝهى ج٫ؾطٔحػ٢ جُطٞجَٚ ٓٞجهغ ػرٍ ج٥ن٣ٍٖ ٓغ ٓل٠ٍس ذكٓح٤ْس كٜإ٫ء ٣طؼحِٕٓٞ

 ٌٓ٘ٗٞجضْٜ. ًًٝج ٝضؼ٤ِوحضْٜ أكٌحٌْٛ ن٬ٍ ٖٓ ٓٓإ٤ُٖٝ ٫ أٝ ٟٓطٍذ٤ٖ ْٜٓ٘ ًػ٤ٍ

ِٓ َفضً  اٌّجحىس اٌزفبػً ِؼهُ فٍ شجىبد ذحُ٘ٓرس ٫ْطؿحذحش ٓلٍوجش جُؼ٤٘س قٍٞ 

 اٌزىاطً االجزّبػٍ 4

جُ٘طحتؽ ًحُطح٢ُ < ٣طلحػَ ٓؼْٜ جُٔركٞظ ذٛلس أْح٤ْس ك٢ قٓحذٚ جُهح٘ ػ٠ِ  كوى ضىٌؾص

جُٗرٌس ٗؿى إٔ جُلثس جُٔ٘ٞج٤ُس هى ًحٗص ٖٓ ٤ٛٗد ػ٠ِ جْحِ ج٫ٛطٔحّ جُٔٗطٍى ذٔؿٔٞع 

ك٢ ق٤ٖ ٗؿى إٔ ػرحٌز ػ٠ِ جْحِ جُٛىجهس هى  95.65ذ٘ٓرس  650ضٌٍجٌجش هىٌٙ 

ق٤ٖ ؾحء ضٍض٤د ػرحٌز ػ٠ِ جْحِ  ك٢ >70.8ضٌٍجٌ ج١ ذٔح ٗٓرطٚ  569قظ٤ص 

 ً٘ٓرس ٓكىوز. =6.>5ضٌٍجٌ ٝ  9;جُوٍجذس غحُػح ذـ 

ٝضؼٞو ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ك٢ ٌأ٣٘ح ج٠ُ ٠ر٤ؼس جٕ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س هى ٝؾىٝ ذى٬٣ ػٖ ٓك٤طْٜ 

ج٫ؾطٔحػ٢ جُٞجهؼ٢ ، ذحْطهىجْٜٓ ًٛٙ جُطو٤٘حش ٝ ضل٤َٟ ٖٓ ٣ٗحًٌْٜٞٗ ج٫ٛطٔحّ ٗلٓٚ ػٖ 

 جُلؼ٤٤ِٖ .  ج٧هحٌخ ٝ ج٫ٚىهحء

 جُ٘طحتؽ جُهحٚس ذٔو٤حِ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس <ٌجذؼح <

ذحُ٘ٓرس ُِؿُت٤س جُهحٚس ذٔٔحٌْحش ٝ ضٔػ٬ش جُطِرس ُٗرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ كحٕ 

ج١ًُ هىٓٚ أٚكحخ طٍـ جُهٍجءز ضك٤ِ٤ِس ُطٍض٤د جُؼرحٌجش جُهحٚس ذًٜج جُرؼى ٗؿىٛح ك٢ 

ٓح يٛد ج٤ُٚ ًحضُ ٝ ٬َٓؤٙ ػ٘ىٓح جكطٍٞٞج ذحٕ  ٗظ٣ٍس ج٫ْطهىجٓحش ٝ ج٫ٖرحػحش

 .جُؿٌٜٔٞ ٓٗحٌى كحػَ ك٢ ػ٤ِٔس ج٫ضٛحٍ ، ٣ٝٓطهىّ ج٤ُِْٞس جُط٢ ضكون قحؾحضٚ

جْطهىجّ جُْٞحتَ ٣ؼرٍ ػٖ جُكحؾحش جُط٢ ٣ٍؿد جُؿٌٜٔٞ ضكو٤وٜح، ٝضطكٌْ ك٢ يُي  ٝ إٔ 

جُؿٌٜٔٞ ٛٞ ج١ًُ  ٝ ج٣ٟح ك٢ إٔ .أٌٓٞ، ٜٓ٘ح< جُلٍٝم جُلٍو٣س، ٝجُطلحػَ ج٫ؾطٔحػ٢



............................................................. عرض و تحليل البيانات الميدانية..الفصل السابع   .................  

377 
 

٣ٓطط٤غ ضكى٣ى قحؾحضٚ  جُؿًٌٜٔٞٔح جٕ .٣هطحٌ ج٤ُِْٞس، ٝجُٟٕٔٔٞ ج٣ًُٖ ٣ٗرؼحٕ قحؾحضٚ

 .ٝوٝجكؼٜح، ٖٝٓ غْ ٣ِؿأ ئ٠ُ جُْٞحتَ ٝجُٟٔح٤ٖٓ جُط٢ ضٗرغ قحؾحضٚ

٣ٌٖٔ ج٫ْطى٫ٍ ػ٠ِ جُٔؼح٤٣ٍ جُػوحك٤س جُٓحتىز ك٢ جُٔؿطٔغ ٖٓ ن٬ٍ جْطهىجّ  ًٔح أٗٚ 

ٝ ُؼَ ًٛٙ ج٫كطٍجٞحش ضؼط٤٘ح أؾٞذس ٓو٘ؼس ػٖ جْطؿحذحش  ج٫ضٛحٍ،جُؿٌٜٔٞ ُْٞحتَ 

 ٓلٍوجش جُؼ٤٘س قٍٞ ذؼى جْطهىجّ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ .

ق٤ع  ٗظ٣ٍس ج٫ْطهىجٓحش ٝ ج٫ٖرحػحش ٖٝٓ ن٬ٍ ٓح ْرن ػٍٞٚ ٣ٌٖٔ ٓؼٍكس أ٤ٔٛس 

ُٗرٌحش ؼحش ٣ٌٔ٘٘ح ضٞظ٤ق ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس ٖٓ ق٤ع ئٌٓحٕ ٓىٟ ٓؼٍكس جْطهىجّ ٠ِرس جُؿحٓ

ج١ًُ ٣طلن ٓغ أْح٤ُد جُك٤حز ج٫ؾطٔحػ٤س جُط٢ ٣ؼ٤ٜٗٞٗح، ٣ٝكٌْ  جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ 

ٓطـ٤ٍجش جؾطٔحػ٤س ٝٗل٤ٓس، هى ٣ىًٌٜح جُط٬خ ٝهى ٫  ٗرٌحش جُطٞجَٚ ضؼٍٜ جُطِرس ُ

٣ىًٌٜٞٗح. ٝػ٠ِ ًٛج، كًٜٙ جُٔطـ٤ٍجش جُ٘ل٤ٓس ٝج٫ؾطٔحػ٤س ٢ٛ جُط٢ ضكٌْ جْطهىجّ جُطِرس 

 ٌز ٝجُط٤٤ُٔ ػ٠ِ جنط٤حٌ ج٤ُِْٞس،ص، ًٌٝٛج كإ ٠ِرس جُؿحٓؼحش ُى٣ْٜ جُوىُ٪ٗطٍٗ

 .ٝجُٟٕٔٔٞ جُٔ٘حْر٤ٖ

٣ٝؼى ٓلّٜٞ جُطٞهغ ج١ًُ ٣ٍذ١ ضٞهؼحش أكٍجو جُؿٌٜٔٞ ذهٛحتٙ ْٝحتَ ج٫ضٛحٍ ْٝٔحضٜح 

ٝٓكطٞجٛح، ٝذو٤ٔس ج٩ٖرحػحش جٌُحٓ٘س، ٝجُٔكطِٔس جُط٢ ض٘ط١ٞ ػ٤ِٜح ٓكطٟٞ ٌْحتِٜح، جُط٢ 

ٕ ضطكون ُٜإ٫ء ج٧كٍجو أقى جُٔلح٤ْٛ ج٧ْحِ جُط٢ ض٘طِن ٜٓ٘ح جكطٍجٞحش ٓلّٜٞ ٣ٌٖٔ أ

  .ج٫ْطهىجّ ٝج٩ٖرحع، ٝضوّٞ ػ٤ِٜح وٌجْحضٚ قٍٞ جُؿٌٜٔٞ جُلحػَ ج١ُٗ٘

نحٓٓح < ذحُ٘ٓرس ُرؼى ضٔػ٬ش ٝ ٓٔحٌْحش جُهحٚس ذحُلٟحت٤حش ػ٘ى جُطِرس جُٔٓطهى٤ٖٓ 

ٚ ض٘ىٌؼ ضكص ٓح ٢ْٔ ذحُ٘ٓرس ٧ْحضًز ج٫ػ٬ّ ٝ ًُٜج جُرؼى ٗؿىٛح ٖٓ ن٬ٍ ضٍض٤د ػرحٌجض

ج٫ؾطٔحع ج٠ُ ٗظ٣ٍس جُـٍِ نحٚس ٝ جٕ ٓؼظْ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ضر٤ٖ أْٜٗ ٣ٗحٛىٕٝ 

ٕ ج٧كٍجو ج٣ًُٖ ٣طؼٍٕٞٞ ق٤ع ٣ٍٟ ؾ٤ٍذٍ٘ أجُلٟحت٤حش ٧ًػٍ ٖٓ غ٬ظ ْحػحش 

غ  ج٫ؾطٔحػ٢ ُٔٗحٛىز جُطِل٣ُٕٞ ذىٌؾس ًػ٤لس ْٛ أًػٍ جْطؼىجوج ُطر٢٘ ٓؼطوىجش ػٖ جُٞجه

ضططحذن ٓغ جٌُٛٞ ج٤ًُ٘ٛس ٝج٧كٌحٌ ٝج٧ٗٔح٠ جُػوحك٤س جُط٢ ٣وىٜٓح جُطِل٣ُٕٞ ػٖ جُٞجهغ 

جُلؼ٢ِ ُِٔؿطٔغ أًػٍ ٖٓ ي١ٝ جُٔٗحٛىز جُٔ٘هلٟس ٝذحُطح٢ُ كحٕ ٗظ٣ٍس جُـٍِ جُػوحك٢ ك٢ 

جذ١ٓ أٌٖحُٜح ض٤ٍٗ ئ٠ُ إٔ جُطؼٍٜ ُِطِل٣ُٕٞ ٣ٌُع ذٜٔحٌز ٓغ ٌٍٓٝ جُٞهص ٓلح٤ْٛ 
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حٛى٣ٖ ُِٞجهغ ذَ ٣ٝإغٍ ػ٠ِ غوحكطْٜ ًِٜح ٫ٕ ػ٤ِٔس جُـٍِ ًٔح ٣ٍٟ ؾٍذٍ٘  ٗٞع ٖٓ جُٔٗ

جُطؼِْ جُؼ٢ٍٞ ، ًٔح إٔ ٓىجٝٓس جُطؼٍٜ ُْٞحتَ ج٩ػ٬ّ نحٚس جُطِل٣ُٕٞ ُٝلطٍجش 

٣ٞ٠ِس ض٢ٔ٘ ُىٟ جُٔٗحٛى جػطوحوج ذحٕ جُؼحُْ ج١ًُ ٣ٍجٙ ك٢ جُطِل٣ُٕٞ ٓح ٛٞ ئ٫  ٌٚٞ 

 ١ً ٣ؼ٤ٕ ك٤ٚ.ٓٔحغِس ُِؼحُْ جُٞجهؼ٢ جُ

 جُٔظحٍٛ ٖٓ ًػ٤ٍ ض١٤ٔ٘ ػ٠ِ ضؼَٔ ٝذٍجٓؽ ٖٓ ٌٚٞ جُلٟحت٤س ، ٝٓح ضٟهٚ ذحُو٘ٞجش

 جُطكٍٟ ٓظحٍٛ ػٖ ضؼر٤ٍج ٣ٍضىٟ إٔ ٣ؿد ج١ًُ ٝجُِرحِ ج١ُُ ذ٤ٜ٘ح ج٫ؾطٔحػ٤س ،ٖٝٓ

 .جُؼح٤ُٔس جُٔٞٞس ٝجُؼٍٛٗس ،ٝٓٓح٣ٍز

 ٣إ٣ىٕٝ وٌجْطٚ ج٣ًُٖ ك٢ جُٔركٞغ٤ٖ ٗٓرس جٌضلحع"جُر٤حض٢ ٣حِ"٫قع هى جُٛىو ًٛج ٝك٢

 ٣طؼِن ذٔح ٝجُٔكحًحز جُطو٤ِى ٗحق٤س ٖٓ نحٚس ك٤ْٜ جُطأغ٤ٍ ك٢ ًر٤ٍ وٌٝ ُٜح جُلٟحت٤حش إٔ

 ذطأغٍ ٣طؼِن ذٔح جُهحٌؾ٢ جُٔظٍٜ ػٍف ؛ٝهى(% 93 )ذ٘ٓرس جُهحٌؾ٢ ،ٝيُي ذحُٔظٍٜ

 ئ٠ُ جُٗؼٍ، ئٞحكس هٙ ذٔٞٞس ًًُٝي ٬ُِٔذّ جُكى٣ػس ذحُٔٞٞس ٝجُٗحذحش جُٗرحخ

 ذحُطر٤ؼس جُظحٍٛز ًٛٙ جُرحقع ٝػَِ.ُ٪ٗحظ ذحُ٘ٓرس ٝؿ٤ٍٛح ٝجُٔح٤ًحؼ ج٩ًٓٓٞجٌ ٗٞػ٤س

 أنٍٟ ػٞجَٓ ئ٠ُ ٝضو٤ِىْٛ ،ئٞحكس جُـ٤ٍ ٝٓكحًحز جُطـ٤٤ٍ قد ك٢ ُِٗرحخ ج٤ٌُُٓٞٞؾ٤س

 ٓغ جُط٣ِٞس جُلٍجؽ أٝهحش ٗط٤ؿس ٓؿطٔؼحض٘ح ك٢ جُٗرحخ ٣ؼح٤ٗٚ ج١ًُ ٝجَُِٔ ٜٓ٘ح جُلٍجؽ

 ذحُٔطحذوس جٍُؿرس ذ٤ٖ جُطٞجَٕ ضكون ٝٗل٤ٓس جؾطٔحػ٤س ًظحٍٛز جُٔٞٞس ذإٔ ج٩هٍجٌ

 .جًُجش   ٝ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٝجُطلٍو جُط٤ُٔ ك٢ ٝجٍُؿرس ذحُطٔأ٤ٗ٘س ٝجُٗؼٌٞ ٝج٫ْطكٓحٕ

أِب إٌزُجخ اٌخبطخ ثذِج ثؼذٌ اٌجُئخ اٌشلُّخ فٍ االعزخذاَ و اٌّّبسعخ فمذ جبءد 

 وبألرٍ:

<ػ٘ىٓح ٌٕٗٞ ك٢ ٣َحٌز ٫قى ج٫هحٌخ كحٕ قى٣ػ٘ح ٣٘كٍٛ ػحوز ػٖ ذٍٗحٓؽ 56جُؼرحٌز 

 ضِل٢ٗٞ٣ُ أٝ ػ٠ِ ٓح ٣ٍ٘ٗ ػرٍٓٞجهغ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ .

َْٜ ٢ُ ٓٗحٛىز ذٍٗحٓؿ٢ جُٔلَٟ ٝ جُطؼ٤ِن ػ٤ِٚ ك٢  G3< جٓط٢ً٬ ٣ٍُٗكس 57جُؼرحٌز 

 ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ك٢ ٗلّ جُٞهص.
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 -٤ٖ جُؼرحٌض٤ٖ جؾٔحػح ُىٟ ٓلٍوجش ػ٤٘س جُىٌجْس ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ ذك٤ع قووص ٛط

ٖٓ جُٔركٞغ٤ٖ  500ٖٓ ٓلٍوجش ػ٤٘س جُىٌجْس  ق٤ع ٣ٍٟ ٓح ٗٓرطٚ  850ج١ ذٔٞجكوس 

إٔ جُطلحػَ ج٫ؾطٔحػ٢ ذ٤ٖ ج٫ٚىهحء ٝ ج٫هحٌخ هى أٚرف ٖٓ جُٔح٢ٞ كؿَ جُكى٣ع ك٢ 

ٝ ذٍٗحٓؽ جؾطٔحػ٢ ٝ ًًج ٓرح٣ٌحش ًٍز جُِوحءجش جُؼحت٤ِس ٣طٔكٌٞ قٍٞ أقىجظ َِٓٓٓ أ

جُوىّ ٝ ٓح ٣طْ ٍٗٗٙ ػرٍ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ٣ؼى ج٣ٟح ٓحوز ؤْس ك٢ جٍُٜٓجش 

جُؼحت٤ِس جُٔرحٍٖز ٝ ٣ؼُٝ ٓؿٔٞػس جُطِرس ًٛج جُطـ٤ٍ جٌُر٤ٍ ك٢ جٗٔح٠ جُطل٤ٌٍ ٝ جُطلحػَ ج٠ُ 

 ٤س ُِ٘حِ.ج٫ٗطٗحٌ جُٞجْغ ُرؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ك٢ جُك٤حز ج٫ؾطٔحػ

 ( هى ؾحءضح ك٢ جٍُٔضرس جُػح٤ٗس ٝ ٛٔح ػ٠ِ جُطٞج٢ُ <50( ٝ )>0أٓح جُؼرحٌض٤ٖ )

  ًٍػ٤ٍج ٓح أٖحٛى جُطِلحَ ذحُٔٞجَجز ٓغ جْطهىج٢ٓ ُٗرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ػر

 جُٜحضق .

 . أض٘حهٕ ٓغ أٚىهحت٢ قٍٞ ذٍٗحٓؿ٘ح جُٔلَٟ ػرٍ ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ 

ٝ ٛٞ ٓظٍٜ جنٍ ذحُٔثس  ==( ٝ ذ٘ٓرس ٓٞكوس ضؿحَٝش ػطرس ==.5ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ هىٌٙ )

ٖٓ ٓظحٍٛ وٓؽ جُرؼى٣ٖ ك٢ ٗلّ جُٔٔحٌْس ك٘ؿى جٕ جُطِرس ٣ٍٛقٕٞ ذحْٜٗ ٣طلحػِٕٞ ػرٍ 

ٖرٌحش جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ ك٢ ٗلّ جُٞهص ج١ًُ ٣ٗحٛىٕٝ ك٤ٚ ذٍجٓؿْٜ جُٔلِٟس ،ٝ ًٛج 

ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ٢ٛٝ ٓ٘حهٗس ٝ ضك٤َِ ُرؼٝ جُرٍجٓؽ ك٢  ٓح ٣لٍٓ ُ٘ح ظحٍٛز ؾ٤ِس ػرٍ

ٗلّ ٓٞػى ذػٜح ٝ ٍٗٗ ضؼ٤ِوحش ٓهطِلس ذهٜٛٞٚح ٓرحٍٖز ،ٝ ٛٞ أ٣ٟح ٓح أوُص ذٚ 

ك٢ إٔ ذٍجٓؽ جُلٟحت٤حش جُط٢ ٣طحذؼٜح جُطِرس ضؼى ٓحوز ؤْس ُِطؼ٤ِوحش  – 50 –جُؼرحٌز ٌهْ 

 ػرٍ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢.

قٛس ك٢ ضٍض٤د ػرحٌجش ذؼى وٓؽ ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ٗؿى إٔ جيٕ ٖٓ ن٬ٍ هٍجءز كح

ٓلٍوجش جُؼ٤٘س هى ضٔػِٞ جُرؼى٣ٖ ك٢ ٓٔحٌْحضْٜ ج٤ٓٞ٤ُس ٝ جْطىٓؿْٞٛ ك٢ ٝجهؼْٜ 

 ج٫ؾطٔحػ٢ ج٠ُ قى ًر٤ٍ .

ٝ ذ٘حءج ػ٠ِ ٓح ْرن ٣ٌٔ٘ح جُوٍٞ ذحٕ جُطِرس ٫ ٣ٌطلٕٞ ذٔٗحٛىز ذٍجٓؿْٜ جُٔلِٟس ػرٍ 

ٕٓٞ ذٍ٘ٗ ٓوح٠غ ٝ قِوحش ٖٓ ذٍجٓؿْٜ جُٔلِٟس ػرٍ ٖرٌحش جُلٟحت٤حش ككٓد ، ذَ ٣وٞ
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جُطَٞٚ ،ٝ ًًج جػحوز ٓٗحٛىز ٓح ضْ ذػٚ ك٢ جُلٟحت٤حش ػرٍ ٖرٌس ج٤ُٞض٤ٞخ جُط٢ ضكط١ٞ 

ػ٠ِ ػىو ٫ ٜٗح٣س ُٚ ٖٓ جُل٤ى٣ٞٛحش جُهحٚس ذٔؿح٫ش ٓط٘ٞػس ًٝٛج ٓح ٣ٞكٍ ُٔلٍوجش 

 ذٛلس و٣ٌٝس.جُؼ٤٘س ن٤حٌجش جػحوز جُٔٗحٛىز جٝ ٓٗحٛىز ٓح كحضْٜ 

ٝ ذًُي كْٜ ٣ـٕٞٚٞ ك٢ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ذىٌؾس ػح٤ُس ٝ ًٛج ٓح ضلٍٓٙ ٗطحتؽ ٝ ٠ٍٝقحش 

 ٓو٤حِ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ًٔح ٫قظ٘ح .

 ٓؼىجش ػرٍ ئ٫ ضطْ ٫ جُٞٞؼ٤س ًٛٙ ك٢ ذ٤ثطٚ جٍُه٤ٔس ػ٠ِ جُلٍو ئ٬٠ُس ئٕٝػ٤ِٚ كحٕ 

 ضهِٙ ج١ًُ جُلٍو ًٛج جُكو٤و٢، ُِٞجهغ ٝج٫ؾطٔحػ٤س جُل٣ُ٤حت٤س ذح٧ذؼحو ضط٬ػد ئٌُط٤ٍٗٝس

 ُِٔؼىجش ضرؼ٤س ػ٬هس ك٢ ٣ٛرف جُٔحو١، ذؼىٙ ك٢ ُِلٟحء ج٧ٗػٍٝذُٞٞؾ٤س ج٩ًٍجٛحش ٖٓ

 ج٧ؾُٜز، ًٛٙ ض٤ٛد هى جُط٢ ج٧ػطحٍ أهَ إٔ وٌؾس ئ٠ُ ُِٞجهغ، ضٔػِٚ ك٢ ج٫ضٛح٤ُس

 .ُٚ ذحُ٘ٓرس ٝؾٞو٣س ًحٌغس ضٔػَ ٝظحتلٜح، أوجء ٖٓ ذحُطح٢ُ ٝضٔ٘ؼٜح

 إٌزبئج اٌخبطخ ثبٌّمُبط اٌثبٍٔ اٌخبص ثبالغزشاة اٌثمبفٍ :عبدعب :

 ثؼذ اٌالِؼُبسَخ  104104

 ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٓطْٞطٚ جُكٓحذ٢  ُىٟ أغرطص جُىٌجْس جُطك٤ِ٤ِس ُؼرحٌجش ًٛج جُرؼى إٔ 

ًٔح ٣ٍٟ ػرى ٝ ٛٞ ٓٓطٟٞ ٍٓضلغ ؾىج ٣٘رة  6=.6هى ؾحء ٍٓضلؼح ذك٤ع هىٌ خ

كحُس ٖٓ ج٫ْطرحقس ٝ جُط٤ٓد جُو٢ٔ٤ ؾؼِص جُلٍو جػٍُ ٖٓ أ١ وكحػحش ،ذَ ذج٩ُٚ ذِو٤ُ   "

  ".ٓٛحذح ذٍٜٔ كوىجٕ جُٔ٘حػس جُو٤ٔ٤س جٌُٔطٓرس 

إٔ جُطأ٤ًى ػ٠ِ ًٛج جُٔٞٞٞع ٣ؼٌّ ْٞء جُ٘ظحّ ج٫ؾطٔحػ٢ كٔٛطِف ج٢ٓٞٗ٧ 

ػٖ ج٫ؾطٔحػ٢ ج١ًُ ضـٍٔ ك٤ٚ جُو٤ْ جُؼحٓس ضكص ٠ٝأز ج٫ٛطٔحٓحش جُهحٚس، جُط٢ ضركع 

ج٩ٖرحع ذأ١ ٤ِْٝس ٣ٌٕٞ ُٜح ضأغ٤ٍج كؼح٫، ٝجُط٢ ض٘ؿْ ػٖ جُٔ٘حكٓس جُؼح٤ُس ٝجُٔؿطٔغ 

جُك١ٍٟ جُٔؿُأ كهرٍض٘ح ضؼ٤ٕ ٛ٘ح ك٢ ٓ٘حل ٖٓ ػىّ جُػوس جُٔطرحوُس، ٝٓح ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ذأٗٚ 

٫ ٣إو١ ئ٠ُ جْطوٍجٌ جُؼ٬هحش جُر٣ٍٗس.. ٝٗلّ ًٛج جُٔؿطٔغ ج١ًُ ٣٘طؽ ًٛج جُٗؼٌٞ 

«ُـٍذس ٣ُٞى ُىٟ جٌُػ٣ٍ٤ٖ ق٤٘٘ح ٩ػحوز ج٧ٖٓ ٝجُطأ٤ًى ذح٫ؿطٍجخ ٝج
(5)

. 
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ٝك٢ ٓػَ ًٛج جُٔؿطٔغ )جُٔؿطٔغ ج١ًُ ٣ؼح٢ٗ ٖٓ ج٢ٓٞٗ٧( ٤ٔ٣َ جُ٘حِ ُِطأًى ػ٠ِ جُـ٤ر٤س  

ٖٓ جُٞجٞف إٔ جُلٌٍز جُؼحٓس ػٖ » ٝأػٔحٍ جُكع ٝجُٛىكس ٝٓ٘ػْ ٤ٗ٣ٍ ٤ْٔحٕ ذوُٞٚ< 

«ج٢ٓٞٗ٧ ٢ٛ أٜٗح ؾُءج ٬ٌٔٓ ُلٌٍز ج٫ؿطٍجخ ٝأٗٚ ٣ؼطٔى ػ٠ِ أكٌحٌٗح ػٖ جُٔطٞهغ 
(6)

 

ج٬ُٓؼ٤ح٣ٌس ذأٜٗح جُكحُس جُط٢ ٣ٞؾى ك٤ٜح ضٞهغ ػحٍ ذإٔ جُِٓٞى جُـ٤ٍ ٝػ٤ِٚ ػٍف ٤ْٔحٕ 

 .ةٓؿح١َ جؾطٔحػ٤ح ٓطِٞخ ١ٌٍٝٞٝ ُطكو٤ن ج٧ٛىجف جُٔؼطح

٣ٝكىظ ج٢ٓٞٗ٥ ػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ ، ٣ٌٖٔ جُ٘ظٍ ئ٠ُ ج٢ٓٞٗ٥ ػ٠ِ جٗٚ ضكطْ أٝ ضلٌي ُِٔؿطٔغ 

ٝذ٤ٖ هىٌجش أكٍجو  ٛ٘حى ػ٠ِ ٝؾٚ جُهٛٞ٘ ض٤ُٔ قحو ذ٤ٖ ج٧ٛىجف ٝ جُو٤ْ ج٫ؾطٔحػ٤س

، ٝػ٤ِٚ كحٕ ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ضطٛق ذح٢ٓٞٗ٫ ٗظٍج جُٔؿطٔغ ٍُٔجػحز ًٛٙ جُو٤ْ ٝ ج٧ٛىجف

ُِلحٌم جٌُر٤ٍ ذ٤ٖ جُو٤ْ ج٫ؾطٔحػ٤س ٝ أٛىجكْٜ جُهحٚس نحٚس ٝ ٗكٖ ك٢ ػٍٛ جُؼُٞٔس 

ق٤ع ٣ٍجو ُو٤ْ ٓؼ٤٘س إٔ ضـُٝ جُٔؿطٔؼحش ٝ ضٜىو ج٣ُٜٞحش ٝقىٝظ ٍٚجع غوحك٢ ك٢ 

جُطرؼ٤س ٝ جُطو٤ِى ج٧ػ٠ٔ ُٔظحٍٛ جُػوحكس جُـٍذ٤س ٝ جُٓؼ٢ ُطحُد .ق٤ع إٔ ٖه٤ٛس ج

٬ُُطٛحم ذٜح ٝ جُـِٞ ك٢ ج٫ٗرٜحٌ ذٜح ٝجُطٔحو١ ك٢ ج٩ػؿحخ ،ٝجُٔرحُـس ك٢ جضرحع جُؼحوجش 

،ْٞف ٣إو١ ذؼى كطٍز ٖٓ ٝ جُطوح٤ُى جُـٍذ٤س قط٠ ك٢ أذ١ٓ أٌٓٞ جُك٤حز ج٫ؾطٔحػ٤س ج٤ٓٞ٤ُس 

غوحك٢ ق٤ع ٣طٍضد ػ٤ِٚ ضه٢ِ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔؿطٔؼحش يجش جُؿًٌٝ جُُٖٓ ئ٠ُ جٗلٛحّ 

جُطح٣ٌه٤س ،ػٖ ضٍجغٜح ٝ ضوح٤ُىٛح ٝ ه٤ٜٔح ،ٝجْطرىجُٜح ذ٘ٔحيؼ غوحك٤س ٤ًِْٞس ٝ جؾطٔحػ٤س 

ؿٍذ٤س ٓٔح ٣إو١ ئ٠ُ جًُٝذحٕ جُػوحك٢ ج١ًُ ٣ٔػَ نطٍج وجتٔح ػ٠ِ قحٍٞ غوحكس جُٔؿطٔؼحش 

 ه٤ٚٞٛحش ٝكوىجٕ ج٣ُٜٞحش ج٤٘٠ُٞس .ٝ ٓٓطورِٜح ٓٔح ٣طٍضد ػٜ٘ح ئَجُس جُ

 : ثؼذ اٌؼضٌخ االجزّبػُخ :16410

 ٓلٍوجش جُؼ٤٘س ٓطْٞطٚ جُكٓحذ٢  ُىٟ أغرطص جُىٌجْس جُطك٤ِ٤ِس ُؼرحٌجش ًٛج جُرؼى إٔ 

 ٝ ٛٞ ٓٓطٟٞ ٍٓضلغ ػ٘ى ٓلٍوجش جُؼ٤٘س . >>.6هى ؾحء ٍٓضلؼح ذك٤ع هىٌ خ

ٝضٔػَ جُؼُُس ج٫ؾطٔحػ٤س نرٍز ٞحؿطس ضٍضر١ ذؼىّ ئٖرحع جُكحؾس ئ٠ُ ج٫ٌضرح٠ جُٞغ٤ن 

ذح٥ن٣ٍٖ ٝ ج٫كطوحٌ ئ٠ُ جُطٌحَٓ ج٫ؾطٔحػ٢ ٝ ج١ًُ ٣ٌٕٞ جْطؿحذس ُِوٌٛٞ ٝ جُؼؿُ ك٢ 

ج٫ضٛحٍ ذح٥ن٣ٍٖ ٝ ئهحٓس جُؼ٬هحش جُك٤ٔٔس ٓؼْٜ ق٤ع ضطْٓ جُؼ٬هحش ج٫ؾطٔحػ٤س ك٢ 
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ٓغ جُٗؼٌٞ ذح٤ُأِ ٝ جُ٘رً ،٣ٝكّ جُلٍو ج١ًُ ٣ٗؼٍ ذحُؼُُس جٗٚ ذؼ٤ى  ظَ جُؼُُس ذحُٓطك٤س

ػٖ ج٥ن٣ٍٖ ٝ أْٜٗ ٫ ٣ورِٕٞ ػ٤ِٚ ٝ ٫ ٣ٗرؼٕٞ ُٚ قحؾحضٚ ج٫ؾطٔحػ٤س جُٔهطِلس ق٤ع 

٣لَٗ ك٢ جؾطًجذْٜ ٗكٞٙ ذأ١ ٌٚٞز ًحٗص ٗظٍج ُٞؾٞو ٞؼق ك٢ ج٫ضٛحٍ ذْٜ ٝ هٌٛٞ 

ٜٔح ٓؼْٜ ،ٝ ئٞحكس ئ٠ُ يُي ٛ٘حى ٗوٙ ك٢ ك٢ جُؼ٬هحش ج٫ؾطٔحػ٤س جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣و٤

 .جُط٤ٌق ج٫ؾطٔحػ٢ هى ٣إو١ ئ٠ُ جُِٓٞى ج١ْٞ٬ُ

 ِشوضَخ اٌزاد :إٌزُجخ اٌخبطخ ثجؼذ :15410 

ؾحءش جُ٘ط٤ؿس جُؼحٓس ججُهحٚس ذرؼى ٣ًٍُٓس جًُجش ٍٓضلؼس ؾىج ذك٤ع ْؿَ جُٔط١ْٞ 

 .5=.6جُكٓحذ٢ جُؼحّ جُهح٘ ذًٜج جُرؼى 

 أجنبًكل ما عداه  أنحقٌقة وجوده محصورة فً فردٌته و  أنفً   الطالب أي اعتقاد 

 أنٌعمل على تخرٌب وتمزٌق الرابطة الجماعٌة التً تجعل الفرد ٌعً  ،إنماعنه ال ٌعنٌه

الفردٌة هذا  بعدٌكمن فً كونه عضوا فً جماعة وفً طبقة و امة و بالتالً ف إنماوجوده 

 .آخرجماعً  إطاروكل ،المواطنٌة القومٌة  واعٌة الهوٌة الجم إلغاء إلىٌهدف  إنما

ُلٍو٣س ضٗؿغ ػ٠ِ جُؿٗغ ٝ ج٫ٗطٜح٣َس ٝجٍُٞٚٞ ئ٠ُ جُٜىف ذٌَ جُْٞحتَ ٝضٓؼ٠ جحٍُٝـ ك

ئ٠ُ جٍُذف ٝ ْكن جُٔ٘حك٤ٖٓ ٖٓ ن٬ٍ ج٫قطٌحٌ ،ٝضإُٚ جُٔحٍ ٝ ضك١ ٖٓ ه٤ٔس جُو٤ْ 

 جٍُٝـ ،ٝ ضوحذِٜح كو١ أٍْْٛ ٖٝإٕٝ ذٗإْٜٝٗ ُِؼ٘ح٣س ج٧كٍجو ٤َٓ ٢ٛ جُلٍو٣س ٝجٍُٝـ

 ؾٔحػ٤س، ٝئ٠ُ أٝ ض٘ظ٤ٔحش ٓؿٔٞػحش ئ٠ُ ج٫ٗطٔحء ئ٠ُ ج٧كٍجو ٤َٓ ضؼ٢٘ ٝجُط٢ جُؿٔحػ٤س

 ذؼٝ. ٖإٕٝ ذؼْٟٜ ٣ٍػ٠ إٔ

ٝ ٢ٛ ضٔػَ نطٍج ٓكىهح ذٔ٘ظٞٓس جُؿٔحػس ج٫ؾطٔحػ٤س ٝ ٤ٖٞػٜح ك٢ ١ْٝ جُطِرس هى ٣ًٌ٘ 

 ذؼٞجهد ضٜىو جُر٘حء ج٫ؾطٔحػ٢ ذٛلس ػحٓس .

 جؼذ اٌزّشد إٌزُجخ اٌخبطخ ث: 17410

 . 5>.6ذؼى جُطٍٔو ذٔط١ْٞ قٓحذ٢ ػحّ هىٌٙ  قٍٞ هىٌش جْطؿحذحش جُطِرس 
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 فشضُبد اٌذساعخ:اٌخبطخ ث ٕزبئجاٌثبُٔب :

  <ٝ ج١ًُ ٣٘ٙ ػ٠ِ( 05ٌهْ )جُىٌجْس كٍٜ  ٫٠ِؾحذس ػج

  ْأوجش ِٓ  االغزشاة اٌثمبفٍ اعزجبثبد ِفشداد ػُٕخ اٌذساعخ حىي ِمُبط إ

 . اٌّزىعظ

ٝكوح  غ٬ظ ٓؿٔٞػحش ُِطأًى ٖٓ ٚكس ًٛج جُلٍٜ هٔ٘ح ذطو٤ْٓ ٓلٍوجش ػ٤٘س جُركع ج٠ُ 

ٝٓ٘ٚ قٓحخ جُ٘ٓد جُٔث٣ٞس ٌَُ ٓؿٔٞػس ػِٔح إٔ ػرحٌجش  ج٫ؿطٍجخ جُػوحك٢ ُٔو٤حِ 
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. ٝ يُي ػ٠ِ 05، ٓؼحٌٜ = 06=  ٓكح٣ى،  07=  ٓٞجكنٝ جُرىجتَ ٢ٛ  89جُٔو٤حِ 

 جُ٘كٞ جُطح٢ُ <

 ضؼح٢ٗ ٖٓ ج٫ؿطٍجخ جُػوحك٢ ، ٝ ضطٍجٝـ ٓطْٞطحش وٌؾحش ج٫كٍجو ٫جُٔؿٔٞػس ج٠ُٝ٫ <

 (0:=0:*5.) 500ج٠ُ  0:ك٤ٜح ٖٓ 

جُٔؿٔٞػس جُػح٤ٗس < ضٗؼٍ ذحؿطٍجخ غوحك٢ ذىٌؾس ٓطْٞطس ، ٝ ضطٍجٝـ ٓطْٞطحش وٌؾحش 

 (560=0:*6.) 580ج٠ُ  505ج٫كٍجو ك٤ٜح 

ٝ ضطٍجٝـ ٓطْٞطحش وٌؾحش جُٔؿٔٞػس جُػحُػس < ضٗؼٍ ذحؿطٍجخ غوحك٢ ذىٌؾس ٍٓضلؼس ،

 (0>5=0:*7) 0>5ج٠ُ  585ج٫كٍجو ك٤ٜح ٖٓ 

 ٝ هى ؾحءش جُ٘طحتؽ ًٔح ٛٞ ٓٞٞف ك٢ جُؿىٍٝ جُطح٢ُ<

ض٣َٞغ أكٍجو ػ٤٘س 

 جُركع

ج٫ٗكٍجف  جُٔط١ْٞ  جُؼىو

 جُٔؼ٤ح١ٌ

جٚـٍ 

ه٤ٔس ك٢ 

 جُؼ٤٘س

جػ٠ِ 

ه٤ٔس ك٢ 

 جُؼ٤٘س

جُ٘ٓرس 

 جُٔث٣ٞس

جُؼ٤٘س 

ًٌَ 

جُٔؿٔٞػس 

 ج٠ُٝ٫

09 << 50.:9 ;6 =< 09 

جُٔؿٔٞػس 

 جُػح٤ٗس

500 575 0<.7= 505 580 69.9 

جُٔؿٔٞػس 

 جُػحُػس 

709 58< 9.97 585 5;6 ;7.= 

 500 6;5 6; ;50.9 588 850 جُٔؿٔٞع

( ٝؾٞو ظحٍٛز ج٫ؿطٍجخ جُػوحك٢ ُىٟ أكٍجو جُؼ٤٘س ذىٌؾس ػح٤ُس ٣77ر٤ٖ جُؿىٍٝ ٌهْ )

( ٝ ٗٓرس ٓث٣ٞس ٓوىجٌٛح >58ق٤ع ٝهغ ٓؼظْ أكٍجو جُؼ٤٘س ك٢ جُٔؿٔٞػس جُػحُػس ذٔط١ْٞ )

٣ؼحٕٗٞ  69.9كو١ ٖٓ جكٍجو جُؼ٤٘س ٫ ٣ؼحٕٗٞ ٖٓ ج٫ؿطٍجخ جُػوحك٢ ٝ  9ق٤ٖ ٗؿى ك٢  =.7;
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ٝ ٣ؼٞو ًٛج ك٢ ٌأ٣٘ح ج٠ُ ٠ر٤ؼس جُؼ٤٘س جُٔهطحٌز ٖٓ ج٫ؿطٍجخ جُػوحك٢ ذىٌؾس ٓطْٞطس ، 

 ٖٓ ٓٓطهى٢ٓ ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ٖٓ ٖرٌحش ٝ كٟحت٤ح ش.

 ٝ جُط٢ ٓلحوٛح< 05ٝ ذًٜٙ جُ٘طحتؽ جُؿ٤ِس ضٌٕٞ هى ضكووص جُل٢ٍٞ ٌهْ  

  ِٓ إْ اعزجبثبد ِفشداد ػُٕخ اٌذساعخ حىي ِمُبط االغزشاة اٌثمبفٍ  أوجش

 . اٌّزىعظ

 

 اٌزٌ َٕض ػًٍ أٔه:( 16إٌزبئج اٌخبطخ ثفشع اٌذساعخ سلُ )( َّثً 57) جذوي سلُ

  رىجذ فشوق راد دالٌخ احظبئُخ فٍ اعزخذاَ ثؼذٌ اٌجُئخ اٌشلُّخ رؼضي ٌّزغُش

 اٌجٕظ

ٓؼىٍ 

 ج٫ْطهىجّ

جُٔط١ْٞ  جُؼىو 

 جُكٓحذ٢

ج٫ٗكٍجف 

 جُٔؼ٤ح١ٌ

وٌؾس  Tه٤ٔس 

 جُك٣ٍس

ٓٓطٟٞ 

 جُٔؼ٣ٞ٘س

 0.057 0.195 104 305 يًٍ

 

 

408 0.954 

 0.192 104 105 أٗػ٠

ٝيُي ُو٤حِ جُلٍٝم ذ٤ٖ ٓطْٞطحش ٓؼىٍ ج٫ْطهىجّ ٝ جُ٘ٞع ض٤ٍٗ  Tذحْطهىجّ جنطرحٌ 

جُر٤حٗحش جُٞجٌوز ك٢ جُؿىٍٝ جُٓحذن ج٠ُ ػىّ ٝؾٞو كٍٝم يجش و٫ُس جقٛحت٤س ذ٤ٖ 

جُٔطْٞطحش جُكٓحذ٤س جُهحٚس ذٔؼىٍ ج٫ْطهىجّ ضؼُٟ ُٔطـ٤ٍ جُؿّ٘ ،ٝ جذىش يُي ه٤ٔس ش 

، ٝ ٣طٟف  98=.0ػ٘ى ٓٓطٟٞ ٓؼ٣ٞ٘س ،ٝ ٢ٛ ه٤ٔس ؿ٤ٍ وجُس جقٛحت٤ح  ;0.09جُط٢ ذِـص 

ضٞقى جًًٌُٞ ٝ ج٫ٗحظ ك٢ ٓؼىٍ جْطهىجْٜٓ ُرؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ،ٝ هى ٣ٌٕٞ يُي ذٓرد 

ج٫ٛطٔحّ جُٔٗطٍى ٝ جُظٍٝف جُط٢ ٣ؼ٤ٜٗح جُ٘ٞػحٕ ذ٘لّ جُٔٓطٟٞ ٝ جُطوحٌخ جُل١ٌٍ ٝ 

ٔطحذن ضٔحٓح ٌَُ جُ 5.09جُٔؼٍك٢ جُٞجقى ًٝٛج ٓح أًىٙ ه٤ٔس جُٔط١ْٞ جُكٓحذ٢ جُط٢ ذِـص 

 ٜٓ٘ٔح .
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 ٝ ذًُي ٗورَ جُل٤ٍٞس جُؼ٤ٌٓس ٝ ضٌٕٞ ًحُطح٢ُ < 06ٝ ػ٤ِٚ ُْ ضطكون جُل٤ٍٞس ٌهْ 

  ال رىجذ فشوق راد دالٌخ احظبئُخ فٍ اعزخذاَ ثؼذٌ اٌجُئخ اٌشلُّخ رؼضي ٌّزغُش

 اٌجٕظ4

و اٌزٌ َٕض 15إٌزبئج اٌخبطخ ثبإلجبثخ ػًٍ فشع اٌذساعخ سلُ ( َجُٓ 53جذوي سلُ)اٌ

 ػًٍ أٔه :

رىجذ فشوق راد دالٌخ احظبئُخ فٍ اعزخذاَ ثؼذٌ اٌجُئخ اٌشلُّخ رؼضي ٌّزغُش :  15

 :اٌجبِؼٍ  اٌزخظض االوبدٍَّ

ٓؼىٍ 

 ج٫ْطهىجّ

جُٔط١ْٞ  جُؼىو 

 جُكٓحذ٢

ج٫ٗكٍجف 

 جُٔؼ٤ح١ٌ

وٌؾس  Tه٤ٔس 

 جُك٣ٍس

ٓٓطٟٞ 

 جُٔؼ٣ٞ٘س

ضهٛٙ 

 أوذ٢

6<9 6.8< 0.::: -

7.<;: 

 

 

408 0.000 

ضهٛٙ 

 ػ٢ِٔ 

569 6.5; 0.:=; 

ٝيُي ُو٤حِ جُلٍٝم ذ٤ٖ ٓطْٞطحش ٓؼىٍ ج٫ْطهىجّ ٝ جُطهٛٙ  Tذحْطهىجّ جنطرحٌ 

ج٫ًحو٢ٔ٣ ض٤ٍٗ جُر٤حٗحش جُٞجٌوز ك٢ جُؿىٍٝ ج٠ُ ٝؾٞو كٍٝم يجش و٫ُس جقٛحت٤س ذ٤ٖ 

جُٔطْٞطحش جُكٓحذ٤س جُهحٚس ذٔؼىٍ ج٫ْطهىجّ ضؼُٟ ُٔطـ٤ٍ جُطهٛٙ ج٫ًحو٢ٔ٣ ،ٝ 

، ٢ٛٝ ه٤ٔس وجُس جقٛحت٤ح ػ٘ى ٓٓطٟٞ ٓؼ٣ٞ٘س  :;>.7-جُط٢ ذِـص  Tأ٣ىش يُي ه٤ٔس 

، ك٢  >6.8ٝ ًٛج ٓح أًىضٚ ه٤ٔس جُٔط١ْٞ جُكٓحذ٢ ٫ٚكحخ جُطهٛٛحش ج٫وذ٤س   0.000

ٝ هى ٣ؼٞو يُي  ;6.5ق٤ٖ إٔ ه٤ٔس جُٔط١ْٞ جُكٓحذ٢ ٧ٚكحخ جُطهٛٛحش ج٫وذ٤س ذِـص 

طؼٔن ك٢ جْطهىجّ جُطو٤٘حش جُكى٣ػس . ك٢ جٕ أٚكحخ جُطهٛٛحش جُؼ٤ِٔس جًػٍ قًٌج ك٢ جُ

   ( ٝ ج١ًُ ٓلحوٙ <07ذًٜٙ جُ٘ط٤ؿس ٣ٌٕٞ هى ضكون ُ٘ح كٍٜ جُىٌجْس ٌهْ )

رىجذ فشوق راد دالٌخ احظبئُخ فٍ اعزخذاَ ثؼذٌ اٌجُئخ اٌشلُّخ رؼضي ٌّزغُش 

 4اٌجبِؼٍ اٌزخظض االوبدٍَّ
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              ظظبد اٌؼٍُّخ 4ٌظبٌح اٌطٍجخ ِٓ اٌزخظظبد االدثُخ ػًٍ حغبة اٌطٍجخ ِٓ اٌزخ

و اٌزٌ  17 إٌزبئج اٌخبطخ ثبإلجبثخ ػًٍ فشع اٌذساعخ سلَُجُٓ  (52)جذوي سلُاٌ

 َٕض ػًٍ أٔه :

 ال رىجذ فشوق راد دالٌخ احظبئُخ فٍ ِؼذي االغزشاة اٌثمبفٍ رؼضي ٌّزغُش اٌجٕظ:: 7

 ٓؼىٍ

 ج٫ؿطٍجخ
N df x S S

2
 F F

*
 T T

*
 

  451.949 21.259 210.220 304 305 يًٍ

1.135 

 

1.66 

 

0.807 

 

2.576 

 513.035 22.56 113.019 104 105 أٗػ٠

جُٔكٓٞذس ٣ٌٔ٘٘ح إٔ ٗٓطهِٙ إٔ جُؼ٤٘ط٤ٖ ٓطؿحٗٓط٤ٖ ، ًُٜج  Fجُٔؿىُٝس أًرٍ ٖٓ  Fذٔح إٔ 

ُؼ٤٘ط٤ٖ ٓٓطوِط٤ٖ ٝ ٓطؿحٗٓط٤ٖ ٝ ؿ٤ٍ ٓطٓح٣ٝط٤ٖ ك٢ جُكؿْ  Tٗٔٞيؼ جنطرحٌ جْطهىٓ٘ح 

ػ٘ى  5:6ٝ ذ٘حء ػ٠ِ وٌؾحش جُك٣ٍس   T=0.807جُٔكٓٞذس  Tق٤ع ضكِٛ٘ح ػ٠ِ ه٤ٔس 

= :;6.9جُٔؿىُٝس  ٫Tنطرحٌ جُطٍك٤ٖ ٗؿى  Tك٢ جُؿىٍٝ  0.05ٓٓطٟٞ جُى٫ُس 
*

T. 

 ٓطـ٤ٍ جُؿّ٘ٝ  جُػوحك٢ج٫ؿطٍجخ ُو٤حِ جُلٍٝم ذ٤ٖ ٓطْٞطحش  Tذحْطهىجّ جنطرحٌ جيٕ 

ٝؾٞو كٍٝم يجش و٫ُس جقٛحت٤س ذ٤ٖ ػىّ ض٤ٍٗ جُر٤حٗحش جُٞجٌوز ك٢ جُؿىٍٝ ج٠ُ 

جُٔكٓٞذس  T،ٝ أ٣ىش يُي ه٤ٔس  ذح٫ؿطٍجخ جُػوحك٢ ٝ جُ٘ٞع جُٔطْٞطحش جُكٓحذ٤س جُهحٚس 

  ( .:;6.9جُٔؿىُٝس ) T( أهَ ٖٓ ;0>.0)جُط٢ ذِـص

ج٫ؿطٍجخ جُػوحك٢ ُى٣ْٜ ، ٝهى ٣ؼٞو يُي ُطر٤ؼس  ٝ ٣طٟف ضٞقى جًًٌُٞ ٝ ج٫ٗحظ ك٢ ٓؼىٍ

 جُظٍٝف جُط٢ ٣ؼ٤ٜٗح جُؿ٘ٓحٕ.

 ٝ ػ٤ِٚ ٗورَ جُل٤ٍٞس جٍُجذؼس <

 4ال رىجذ فشوق راد دالٌخ احظبئُخ فٍ ِؼذي االغزشاة اٌثمبفٍ رؼضي ٌّزغُش اٌجٕظ -
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اٌزٌ َٕض  و  13ُ إٌزبئج اٌخبطخ ثبإلجبثخ ػًٍ فشع اٌذساعخ سلَجُٓ  54جذوي سلُاٌ

 ػًٍ أٔه :

ال رىجذ فشوق راد دالٌخ احظبئُخ فٍ ِؼذي االغزشاة اٌثمبفٍ رؼضي ٌّزغُش : 3

 . اٌزخظض االوبدٍَّ

ِؼذي 

 االعزخذاَ

اٌّزىعظ  اٌؼذد

 اٌحغبثٍ

االٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ

دسجخ  Fلُّخ 

 اٌحشَخ

 اٌمشاس

رخظض 

 أدثٍ

643 006447 06443 5420 

 

 

 داي 408

رخظض 

 ػٍٍّ

063 006477 4440 

 

( ٢ٛٝ وجُس جقٛحت٤ح ػ٘ى ٓٓطٟٞ و٫ُس 5:.7( ذِـص )F( جٕ ه٤ٔس );٣7ر٤ٖ جُؿىٍٝ ٌهْ )

(، ٝ ذًُي ٍٗكٝ جُل٤ٍٞس 0.09)< ( ;0.06( ق٤ع ذِـص جُو٤ٔس ج٫قطٔح٤ُس )0.09)

 .جُٛل٣ٍس ٝ ٗورَ جُل٤ٍٞس جُرى٣ِس 

رىجذ فشوق فٍ ِزىعظ دسجبد ِمُبط االغزشاة اٌثمبفٍ رؼضي ٌّزغُش اٌزخظض  - 

 االوبد4ٍَّ
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 : دساعخ اٌؼاللخ :2/5

ذؼى إٔ ضْ جُطؼٍف ػ٠ِ آٌجء جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ )ٓلٍوجش جُىٌجْس ( ٗكٞ ٓو٤ح٢ْ جُىٌجْس 

 ٝ ج٫ؿطٍجخ جُػوحك٢ . ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس،ْ٘كحٍٝ ك٤ٔح ٢ِ٣ وٌجْس جُؼ٬هس ذ٤ٖ جْطهىجّ 

ضٞؾى ػ٬هس :ػشع إٌزبئج اٌخبطخ ثبٌفشضُخ اٌخبِغخ واٌزٍ رٕض ػًٍ أه :2/5/0

 ذ٤ٖ جْطهىّ ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ٝ ج٬ُٓؼ٤ح٣ٌس ػ٘ى جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ .ٓٞؾرس ٠ٍو٣س 

 ٝ ُِطأًى ٖٓ ٚىم ًٛٙ جُل٤ٍٞس جْطؼِٔ٘ح ٓؼحَٓ ج٫ٌضرح٠ ذ٤ٍْٕٞ ٝيُي ٝكن ٓح ٢ِ٣ <

(َىضح اٌؼاللخ ثُٓ اعزخذاَ اٌجُئخ اٌشلُّخ و اٌالِؼُبسَخ ػٕذ اٌطبٌت 54سلُ)جذوي 

 اٌجبِؼٍ:

 

ِؼبًِ  ػذد اٌؼُٕخ اٌّزغُشاد

 االسرجبط

 )ثُشعىْ(

 اٌذالٌخ اإلحظبئُخ ِغزىي اٌذالٌخ

ثؼذٌ اعزخذاَ 

 اٌجُئخ اٌشلُّخ

 وجٍ 1410 1423 701

 اٌالِؼُبسَخ

 

٣طٟف ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ أػ٬ٙ إٔ ٓؼحَٓ ج٫ٌضرح٠ ذ٤ٍْٕٞ ذ٤ٖ جْطهىّ جُطِرس اٌزؼٍُك: 

 ( أ١ إٔ ج٫ٌضرح٠ ٓٞؾد.9:.0جُؿحٓؼ٤٤ٖ ُِر٤ثس جٍُه٤ٔس ٝ ج٬ُٓؼ٤ح٣ٌس ُى٣ْٜ هىٌ خ )

ُر٤ثس ُرؼى١ جذ٤ٖ جْطهىجّ جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ  جٌضرح٤٠س ٓٞؾرس   ًٛج ٣ؼ٢٘ جٗٚ  ضٞؾى ػ٬هس

 ػ٘ىْٛ . جٍُه٤ٔس ٝ ج٬ُٓؼ٤ح٣ٌس

٣ٌٖٔ جُوٍٞ إٔ جُطأغ٤ٍ جُٔرحٍٖ ُِر٤ثس جٍُه٤ٔس ػ٠ِ ٓ٘ظٞٓس جُو٤ْ ٣طٔػَ ك٢ جُؼَٔ ػ٠ِ 

ضلط٤ص ٗظحّ جُو٤ْ ، ٝضو٤ْ ػ٠ِ أٗوحٞٚ ٓ٘ظٞٓس ؾى٣ىز ٖٓ جُٔؼح٤٣ٍ ضٔؿى ه٤ٔس جُ٘لؼ٤س ٝ 

جُلٍوج٤ٗس ٝ ج٧ٗح٤ٗس ٝ ضٌٍِ ٝضؼ٢ِ ًَ جُٔحو٣حش جُط٢ ضٓط١ٜٞ جُـٍجتُ ٝ ض٘أٟ ػ٠ِ 

ش ج٩ٗٓح٤ٗس ،كٔح ض٘طؿٚ ٓ٘ظٞٓس ػُٞٔس جُو٤ْ ئ٫ ج٫ْط٬خ ٝ جُط٣ٍٗى جُػوحك٢ ذك٤ع جُٔكط٣ٞح
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٫ ضٛرف ضؼر٤ٍج ،ػٖ ضٔػَ جُ٘حِ ُٔك٤طْٜ ج٫ؾطٔحػ٢ ،٣ٍٝؾغ ًَ يُي ئ٠ُ إٔ ٓ٘ظٞٓحش 

جُو٤ْ ؿ٤ٍ ٗحذؼس ٖٓ جُططٌٞ ج٫ؾطٔحػ٢ جًُجض٢ ُِٔؿطٔؼحش ؿ٤ٍ جُـٍذ٤س كٖٔ ١ْٝ ًٛج 

ٓح ٛٞ غوحك٢ ٝ ٓح ٛٞ جؾطٔحػ٢ ٣ؼحو ئٗطحؼ جُطلٌي ك٢ جُر٠٘  ج٬ٓٗ٫ل ٝ جُطؿحك٢ ٓحذ٤ٖ

 ج٫ؾطٔحػ٤س جُط٢ ذىٌٝٛح ضلٍَ ضٗٞٛحش ؾى٣ىز ضإغٍ ك٤ٜح ضأغ٤ٍج نط٤ٍج .

ًٔح ٣ٍٟ ػرى ج٩ُٚ ذِو٤ُ   "ٓٔح أٗطؽ قحُس ٖٓ ج٫ْطرحقس ٝ جُط٤ٓد جُو٢ٔ٤ ؾؼِص جُلٍو 

 س جٌُٔطٓرس ".جػٍُ ٖٓ أ١ وكحػحش ،ذَ ٓٛحذح ذٍٜٔ كوىجٕ جُٔ٘حػس جُو٤ٔ٤

جُطرؼ٤س ٝ جُطو٤ِى ج٧ػ٠ٔ ُٔظحٍٛ جُػوحكس جُـٍذ٤س ٝ جُٓؼ٢  ٝ ٗؼُٝ ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ج٠ُ 

٬ُُطٛحم ذٜح ٝ جُـِٞ ك٢ ج٫ٗرٜحٌ ذٜح ٝجُطٔحو١ ك٢ ج٩ػؿحخ ،ٝجُٔرحُـس ك٢ جضرحع جُؼحوجش 

طٍز ٖٓ ،ْٞف ٣إو١ ذؼى كٝ جُطوح٤ُى جُـٍذ٤س قط٠ ك٢ أذ١ٓ أٌٓٞ جُك٤حز ج٫ؾطٔحػ٤س ج٤ٓٞ٤ُس 

جُُٖٓ ئ٠ُ جٗلٛحّ غوحك٢ ق٤ع ٣طٍضد ػ٤ِٚ ضه٢ِ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔؿطٔؼحش يجش جُؿًٌٝ 

جُطح٣ٌه٤س ،ػٖ ضٍجغٜح ٝ ضوح٤ُىٛح ٝ ه٤ٜٔح ،ٝجْطرىجُٜح ذ٘ٔحيؼ غوحك٤س ٤ًِْٞس ٝ جؾطٔحػ٤س 

ؿٍذ٤س ٓٔح ٣إو١ ئ٠ُ جًُٝذحٕ جُػوحك٢ ج١ًُ ٣ٔػَ نطٍج وجتٔح ػ٠ِ قحٍٞ غوحكس جُٔؿطٔؼحش 

 ٓٔح ٣طٍضد ػٜ٘ح ئَجُس جُه٤ٚٞٛحش ٝكوىجٕ ج٣ُٜٞحش ج٤٘٠ُٞس . ٝ ٓٓطورِٜح
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<ضٞؾى ػ٬هس ٠ٍو٣س  ٌغبدعخ واٌزٍ رٕض ػًٍ أها:ػشع إٌزبئج اٌخبطخ ثبٌفشضُخ6

 ذ٤ٖ جْطهىّ ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ٝ جُؼُُس ج٫ؾطٔحػ٤س ػ٘ى جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ .

 ٓؼحَٓ ج٫ٌضرح٠ ذ٤ٍْٕٞ ٝيُي ٝكن ٓح ٢ِ٣ < ٝ ُِطأًى ٖٓ ٚىم ًٛٙ جُل٤ٍٞس ئْطؼِٔ٘ح

(َىضح اٌؼاللخ ثُٓ اعزخذاَ االٔزشٔذ و اٌؼضٌخ االجزّبػُخ ػٕذ اٌطٍجخ 59جذوي سلُ)

 اٌجبِؼُُٓ:

 

ِؼبًِ  ػذد اٌؼُٕخ اٌّزغُشاد

 االسرجبط

 )ثُشعىْ(

اٌذالٌخ  ِغزىي اٌذالٌخ

 اإلحظبئُخ

اعزخذاَ ثؼذٌ 

 اٌجُئخ اٌشلُّخ

 داي 1410 1471 701

 اٌؼضٌخ االجزّبػُخ

 

٣طٟف ٖٓ ن٬ جُؿىٍٝ أػ٬ٙ إٔ ٓؼحَٓ ج٫ٌضرح٠ ذ٤ٍْٕٞ ذ٤ٖ جْطهىّ جُطِرس اٌزؼٍُك: 

( أ١ إٔ ج٫ٌضرح٠ 0.80جُؿحٓؼ٤٤ٖ ُِر٤ثس جٍُه٤ٔس ٝ جُؼُُس ج٫ؾطٔحػ٤س ُى٣ْٜ هىٌ خ )

 ٓٞؾد.

ُر٤ثس ُرؼى١ جؿحٓؼ٤٤ٖ ذ٤ٖ جْطهىجّ جُطِرس جُ جٌضرح٤٠س ٓٞؾرس  ًٛج ٣ؼ٢٘ جٗٚ  ضٞؾى ػ٬هس

 ج٫ؾطٔحػ٤س ػ٘ىْٛ . جٍُه٤ٔس ٝ جُؼُُس

 ٔحػٖ ؿ٤ٍٛ ٣ًٖٛ جُرؼى٣ُٖٝؼَ ٓح ٤ٔ٣ُ ،ٖٓ جُطو٤٘حش جُكى٣ػس  ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس٣ؼطرٍ 

ٖٓ ْٝحتَ ج٫ضٛحٍ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س ج٧نٍٟ ٛٞ ٓٓطٟٞ جُطلحػَ ج١ًُ ٣ؿؼَ ٖٓ جُٔٓطهى٤ٖٓ 

ج٣ًُٖ ٣٘طٍٕٗٝ ك٢ أٓحًٖ ٓطرحػىز ذحُو٤حّ ذاٌْحٍ ٝجْطورحٍ ٓح ٣ٗحءٕٝ ٖٓ جُٔؼِٞٓحش
1

 .

، ٝ جُلٟحت٤حش  كؼ٘ىٓح ٗطكىظ ػٖ ؾٜحَ جُكحْد ج٢ُ٥ ٝج٫ْطهىجٓحش جُهحٚس ذح٩ٗطٍٗص

                                                           
1
ٓؿِس ٚكحكس ج٫ٗطٍٗص ك٢ <، هطٍ اعزخذاِبد االٔزشٔذ و اٌزفبػً االجزّبػٍ ٌذي اٌشجبة اٌجبِؼٍ<ٗحتِس ػٔحٌز  

 .6:-89<٘.،06٘جُؼىو,ج٠ُٖٞ جُؼٍذ٢
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ش ضلحػ٤ِس ذ٤ٖ جُٔٓطهى٤ٖٓ ٓغ ذؼْٟٜ جُرؼٝ ٖٓ ؾٜس، ٝذ٤ٖ كاٗ٘ح ٗطكىظ ػٖ ػ٬هح

جُٔٓطهى٤ٖٓ ٝؾٜحَ جُكحْٞخ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ. كِوى أغٍش ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش ًٛٙ ػ٠ِ 

ًػ٤ٍ ٖٓ جُ٘ٞجق٢ ج٫ؾطٔحػ٤س ك٢ ق٤حز جُٔؿطٔؼحش جُكى٣ػس. كىنِص ًٛٙ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح قحِٓس 

ضرطس ذٜحٓؼٜح ؾِٔس ٖٓ جُطلحػ٬ش ج٤ًُِٞٓس جُػوحك٤س جٍُٔ
2

ٝجُط٢ أْٜٔص ٝضْٜٓ ذٌَٗ  

ذط٣ٌٖٞ ذ٤ثس ٌه٤ٔس ذٌَ جُٔوح٤٣ّ ٓرحٍٖ ك٢ جُطأغ٤ٍ ػ٠ِ جُلٍو ٝج٧ٍْز ٝجُٔؿطٔغ ٝيُي 

ذكٌْ ًٜٞٗح ٓظٍٜج ٖٓ ٓظحٍٛ جُطـ٤ٍ جُٔحو١ ج١ًُ أٚحخ ٣ؼ٤ٕ جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ ْٝطٜح 

 ًػ٤ٍ ٖٓ جُٔؿطٔؼحش جُٔطكٍٟز. 

(، ئٕ ًٛٙ جُططٌٞجش ٝجُطوىّ ك٢ 6000) Nie and Erbingٝػ٠ِ قى ضؼر٤ٍ ٗح١ ٝجٌذ٘ؽ 

ٓؿحٍ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش أغٍش ػ٠ِ ٤ًل٤س ػَٔ جُ٘حِ ٌٝٓحٕ ػِْٜٔ، ٝٓوىجٌٙ، ٝٓغ 

ٖٓ ٣ؼِٕٔٞ ٣ٝطلحػِٕٞ. كطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش أغٍش ذٌَٗ ًر٤ٍ ػ٠ِ ػ٤ِٔس جُطلحػَ 

 ج٧ًرٍ.جُلٍو١ ٝجُؿٔحػ٢ وجنَ جُٔك١٤ ج١ٍْ٧ ٝوجنَ جُٔك١٤ ج٫ؾطٔحػ٢ ُِٔؿطٔغ 

هى ْؿِٞج جٗهلحٞحً ك٢ ٓؼى٫ش جُطلحػَ ج١ٍْ٧ ،  ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔسئٕ ٓٓطهى٢ٓ 

ؼىٍ جُٞهص ج١ًُ ٣وٟٞٗٚ ذحْطهىجّ ٝجُىجتٍز ج٫ؾطٔحػ٤س جُٔك٤طس ٓغ ػ٬هس ٓرحٍٖز ك٢ ٓ

جْطهىجّ ٓٗحٛىز جُلٟحت٤حش ٝ . كايج ضْ هٟحء ًَ ج٤ُّٞ، ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ، ك٢ ًٛٙ جُْٞحتَ

كإ جُ٘ط٤ؿس جُكط٤ٔس ًُُي ٛٞ ضوِٙ جُىجتٍز ج٫ؾطٔحػ٤س ُِلٍو ٝج٩ٚحذس ذحُٞقىز ، جُٗرٌحش 

(. كح٩كٍج٠ ك٢ جْطهىجّ ًٛٙ (Aitkenhead, 1998ٝجُطؼحْس، ٝجُروحء وٕٝ أٚىهحء 

ْٞف ٣٘ؼٌّ ػ٠ِ جُِٓٞى ج٩ٗٓح٢ٗ ٝػ٬هحضٚ ج٫ؾطٔحػ٤س ، ٝج١ًُ ٣إغٍ ذٌَٗ  حشجُطو٤٘

 ح جُلٍو.ًر٤ٍ ػ٠ِ ج٧ٍْز جُط٢ ٣٘ط٢ٔ ئ٤ُٜ

ٝك٢ ج٣٫ُٞحش جُٔطكىز، ؾٍش وٌجْس ٓٓك٤س ًر٤ٍز هحٓص ذٜح ؾحٓؼس ْطحٗلٌٞو ج٤ٌ٣ٍٓ٧س. 

ػ٠ِ  -جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُىٌجْس -Nie and Erbing   (6000 )كِوى ٝٞف ٗح١ ٝجٌذ٤٘ؽ 

ٗط٤ؿس أْح٤ْس ضل٤ى ذأٗٚ ًِٔح  َجو ٓط١ْٞ  ػىو ْحػحش جْطهىجّ ج٩ٗٓحٕ ُ٪ٗطٍٗص، هَ 

ٓغ أٗحِ قو٤و٤٤ٖ ٝض٣ٌٖٞ ػ٬هحش جؾطٔحػ٤س ٓرحٍٖز ٓؼْٜ. ك٤كًٌ  جُٞهص ج١ًُ ٣و٤ٟٚ

جُؼحُٔحٕ ج٤ٌ٣ٍٓ٧حٕ ذحٕ ج٩ٗطٍٗص ْٞف ٣هِن ٓٞؾٚ ًر٤ٍز ٖٓ جُؼُُس ج٫ؾطٔحػ٤س ك٢ 

                                                           
2
 .77٘ ،6006، وجٌ جٌُٔطر٢ <٣ٌْٞح ،رهاالٔزشٔذ اَجبثُبره و عٍجُب<ٓكٔى ػٍٔ جُكحؾ٢ 



............................................................. عرض و تحليل البيانات الميدانية..الفصل السابع   .................  

393 
 

ج٣٫ُٞحش جُٔطكىز، ٝإٔ جُؼحُْ ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٣طكٍٞ ئ٠ُ ػحُْ يٌجش وٕٝ ٝؾٞو وٌٝج 

جٌُػ٤ٍ ٖٓ ٓٓطهى٢ٓ ج٩ٗطٍٗص أٖهحٚح ُِؼح٠لس ك٤ٚ. ٣ٍٟٝ جُرحقػحٕ ذأٗٚ هى أٚرف ُىٟ 

ذى٫ء ُط٣ٌٖٞ جُؼ٬هحش جُٗه٤ٛس ٓؼْٜ، ٝٛإ٫ء ج٧ٖهح٘ ْٛ ك٢ جُٞجهغ ٓٞؾٞو٣ٖ ػرٍ 

جُٗرٌس ٫ٝ ضٞؾى قحؾس ُِطلحػَ ٝؾٜحً ُٞؾٜٚ ٓؼْٜ، ٝج١ًُ ػ٠ِ أغٍٙ ٣ٟؼق ٖٓ ج٫ضٛحٍ 

ٝجُؼ٬هس ج٫ؾطٔحػ٤س جُٔرحٍٖز ٓغ ج٧ٚىهحء ٝج٧هحٌخ
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 .9>ج٫ضٛحٍ ٝ ج٫ػ٬ّ ػ٠ِ ٖرٌس ج٫ٗطٍٗص،ٍٓؾغ ْحذن،٘ <ٓكٔى ػرى جُك٤ٔى  
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<ضٞؾى ػ٬هس ٠ٍو٣س ذ٤ٖ  ػشع إٌزبئج اٌخبطخ ثبٌفشضُخ اٌغبثؼخ واٌزٍ رٕض ػًٍ أه

 جْطهىّ ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ٝ ٣ًٍُٓس جًُجش ػ٘ى جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ .

 ٝ ُِطأًى ٖٓ ٚىم ًٛٙ جُل٤ٍٞس جْطؼِٔ٘ح ٓؼحَٓ ج٫ٌضرح٠ ذ٤ٍْٕٞ ٝيُي ٝكن ٓح ٢ِ٣ <

ضَخ اٌزاد ػٕذ اٌطٍجخ اعزخذاَ اٌجُئخ اٌشلُّخ و ِشو( َىضح اٌؼاللخ ثُٓ 71جذوي سلُ )

 اٌجبِؼُُٓ:

ِؼبًِ  ػذد اٌؼُٕخ اٌّزغُشاد

 االسرجبط

 )ثُشعىْ(

 اٌذالٌخ اإلحظبئُخ ِغزىي اٌذالٌخ

ثؼذٌ اعزخذاَ 

 اٌجُئخ اٌشلُّخ

 داي 1410 1454 701

ِشوضَخ 

 اٌزاد)اٌفشدَخ(

 

٣طٟف ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ أػ٬ٙ إٔ ٓؼحَٓ ج٫ٌضرح٠ ذ٤ٍْٕٞ ذ٤ٖ جْطهىّ جُطِرس اٌزؼٍُك: 

 ( أ١ إٔ ج٫ٌضرح٠ ٓٞؾد.>0.7جُؿحٓؼ٤٤ٖ ُِر٤ثس جٍُه٤ٔس ٝ ٣ًٍُٓس جًُجش ُى٣ْٜ هىٌ خ )

ٝ ٣ًٍُٓس جًُجش  ًٛج ٣ؼ٢٘ جٗٚ  ضٞؾى ػ٬هس ذ٤ٖ جْطهىجّ جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ ُِر٤ثس جٍُه٤ٔس

 ػ٘ىْٛ .

ًٔح ػرٍ ػ٘ٚ جُىًطٌٞ ػرى جٍُقٔحٕ ػ١ُ ٣وّٞ  ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس  ئٕ ج٫نطٍجم ػرٍ

ػ٠ِ ٍٗٗ ٝ ض٣ٌٍّ ؾِٔس ٖٓ ج٧ٝٛحّ ،٢ٛ ٗلٜٓح ٓح ػرٍ ػٜ٘ح ًحضد أ٢ٌ٣ٍٓ ذٌٔٞٗحش 

جُػوحكس ج٩ػ٤ٓ٬س جُؿٔح٣ٍ٤ٛس ك٢ ج٣٫ُٞحش جُٔطكىز ج٤ٌ٣ٍٓ٧س ,ٝهى قٍٛٛح ك٢ ج٧ٝٛحّ 

 جُهٔٓس جُطح٤ُس <

ْٝٛ جُه٤حٌ جُٗه٢ٛ ،ْٝٛ جُك٤حو ،ْٝٛ جُطر٤ؼس جُر٣ٍٗس جُط٢ ٫ ضطـ٤ٍ ،ْٝٛ  ْٝٛ جُلٍو٣س،

 ؿ٤حخ جٍُٛجع ج٫ؾطٔحػ٢ .
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ٝ ئيج ٗكٖ أٌوٗح إٔ ٗٞؾُ ك٢ ػرحٌز ٝجقىز ٟٕٓٔٞ ًٛٙ ج٧ٝٛحّ جُهٔٓس أٌٖٓ جُوٍٞ إٔ 

جُػوحكس ج٩ػ٤ٓ٬س جُؿٔح٣ٍ٤ٛس ج٤ٌ٣ٍٓ٧س ضٌٍِ أ٣ى٣ُٞٞؾ٤ح جُلٍو٣س جُٔٓطِٓٔس ،٢ٛٝ 

ٞؾ٤ح ضٍٟخ ك٢ ج٤ُْٔٛ ج٣ُٜٞس جُػوحك٤س ذٔٓط٣ٞحضٜح جُػ٬غس جُلٍو٣س ٝ جُؿٔؼ٣ٞس ٝ أ٣ى٣ُٞ

ج٤٘٠ُٞس ٝجُو٤ٓٞس ئٕ ْٝٛ جُلٍو٣س ،أ١ جػطوحو جٍُٔء ك٢  إٔ قو٤وس ٝؾٞوٙ ٓكٌٛٞز ك٢ 

ئٗٔح ٣ؼَٔ ػ٠ِ ضه٣ٍد ٝض٣ُٔن جٍُجذطس  كٍو٣طٚ ٝ إٔ ًَ ٓح ػىجٙ أؾ٘ر٢ ػ٘ٚ ٫ ٣ؼ٤٘ٚ،

٣ؼ٢ إٔ ٝؾٞوٙ ئٗٔح ٣ٌٖٔ ك٢ ًٞٗٚ ػٟٞج ك٢ ؾٔحػس ٝك٢  جُؿٔحػ٤س جُط٢ ضؿؼَ جُلٍو

٠روس ٝ جٓس ٝ ذحُطح٢ُ كْٞٛ جُلٍو٣س ًٛج ئٗٔح ٣ٜىف ئ٠ُ ئُـحء ج٣ُٜٞس جُؿٔؼ٣ٞس ٝ جُٔٞج٤٘٠س 

ٛٞ ٝقىٙ  –ذَ جُؼ٢ُٔٞ  –جُو٤ٓٞس ،ًَٝ ئ٠حٌ ؾٔحػ٢ آنٍ ٤ُرو٠ ج٠٩حٌ جُؼح٢ُٔ 

جُٔٞؾٞو
4

ذح٧ٍٝ ٣ٌِٝٔٚ ،جٗٚ ذحْْ جُك٣ٍس ،أٓح ْٝٛ جُه٤حٌ جُٗه٢ٛ كٞجٞف جٗٚ ٣ٍضر١  

،٣ٌٍِ جُُ٘ػس ج٧ٗح٤ٗس ٝ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٠ّٔ جٍُٝـ جُؿٔحػ٤س ْٞجء ًحٗص ػ٠ِ ٌٚٞز 

جُٞػ٢ جُطرو٢ أٝ جُٞػ٢ جُو٢ٓٞ أٝ جُٗؼٌٞ ج٩ٗٓح٢ٗ ٝ ٣أض٢ ْٝٛ جُك٤حو ٤ُىكغ ذح٧ٌٓٞ 

ُ٘حِ ٝ نطٞز أنٍٟ ك٢ ج٫ضؿحٙ ٗلٓٚ كٔح وجّ كٍوج ٝٓح وجّ قٍج ٓهطحٌج كٜٞ ٓكح٣ى ،كٌَ ج

ج٤ٖ٧حء ئَجءٙ  ٓكح٣ىٕٝ أٝ ٣ؿد إٔ ٣ٌٞٗٞج ًًُي ًٌٝٛج ضؼَٔ ًٛٙ ج٣٧ى٣ُٞٞؾ٤ح ٖٓ ن٬ٍ 

ْٝٛ جُك٤حو ػ٠ِ ض٣ٌٍّ جُطكَِ ٖٓ ًَ جُطُجّ أٝ جٌضرح٠ ذأ١ ه٤ٟس ٝ أٓح جُْٞٛ جٍُجذغ ٝٛٞ 

ج٫ػطوحو ك٢ جُطر٤ؼس جُر٣ٍٗس جُط٢ ٫ ضطـ٤ٍ ،كٞجٞف جٗٚ ٢ٍٓ٣ ئ٠ُ ٍٚف جُ٘ظٍ ػ٠ِ 

جٌم ذ٤ٖ ج٧ؿ٤٘حء ٝ جُلوٍجء ،ذ٤ٖ جُر٤ٝ ٝ جُٓٞو ذ٤ٖ جُٔٓطـ٤ِٖ ٝ ذ٤ٖ ٖٓ ْٛ ٌؤ٣س جُلٞ

ٞكح٣ح جْطـ٬ٍ ٝهرُٜٞح،جػ٢٘ ضِي جُلٞجٌم ذٞٚلٜح أٌٓٞج ٠ر٤ؼ٤س ًحُلٍٝم ذ٤ٖ ج٤َُِ ٝ 

جُٜ٘حٌ ٝ ج٤ُٛق ٝ جُٗطحء ,كٞجٌم أٗػٍٝذُٞٞؾ٤س ًٔح ٣وُٕٞٞ جُٜىف ٖٓ ض٤ٍْهٜح ك٢ 

و ٝ جُؿٔحػس ٝ ٣أض٢ جُْٞٛ جُهحّٓ ٣ٍٚكح ك٢ ٓ٘طٞهٚ جُؼوٍٞ َٖ ٌٝـ جُٔوحٝٓس ك٢ جُلٍ

ٝ ٓلٜٞٓٚ ,ئٕ ج٫ػطوحو ك٢ ؿ٤حخ جٍُٛجع ج٫ؾطٔحػ٢ ٛٞ جُطط٣ٞؽ ج٣ٍُٛف ٨ُٝٛحّ جُٓحذوس 

ئيج هرِ٘حٙ ٝ ِْٔ٘ح ذٚ ج٫ْط٬ّٓ ُِؿٜحش جُٔٓطـِس ٖٓ  –ؿ٤حخ جٍُٛجع ج٫ؾطٔحػ٢ ٓؼ٘حٙ –

ٌز أنٍٟ جُططر٤غ ٓغ ج٤ُٜٔ٘س ًٍٖحش ٝ ًٝح٫ش ٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ أوٝجش جُؼُٞٔس ٝذؼرح

،ٝج٫ْط٬ّٓ ػ٤ِٔس ج٫ْططرحع جُكٟح١ٌ ج١ًُ ٣ٌَٗ جُٜىف ج٧ٍٝ ٝ ج٧ن٤ٍ ُِؼُٞٔس ،ٝٓغ 

                                                           
4
 . 6050،ج٣ٌُٞص<ٌٓ٘ٗٞجش ؾحٓؼس ج٣ٌُٞص ، االغزشاة و االٔغٕخ فٍ ِفهىَ اٌفشدأُخػ٢ِ أْؼى ٠ٝلس <  
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جُططر٤غ ٓغ ج٤ُٜٔ٘س ٝ ج٫ْط٬ّٓ ُؼ٤ِٔس ج٫ْططرحع جُكٟح١ٌ ٣أض٢ كوىجٕ جُٗؼٌٞ ذح٫ٗطٔحء 

ئٕ ٍٓٗٝع جُؼُٞٔس ٠ُٖٞ أٝ أٓس أٝ وُٝس ٝ ذحُطح٢ُ ئكٍجؽ ج٣ُٜٞس جُػوحك٤س ٖٓ ًَ ٓكطٟٞ .

ٛٞ ػحُْ ذىٕٝ وُٝس ،ذىٕٝ جٓس ،ذىٕٝ ٠ٖٝ ،جٗٚ ػحُْ جُٔإْٓحش ٝ جًٍُٗحش جُؼح٤ُٔس ػحُْ 

جُلحػ٤ِٖ ْٝٛ ج٤ٍُٕٓٔٝ ٝ جُٔلؼٍٞ ك٤ْٜ ْٝٛ جُٔٓطٌِٜٕٞ ُِِٓغ ٝ جٌُٛٞ ٝ جُٔؼِٞٓحش ٝ 

 جُكًٍحش ٝ جٌُٓ٘حش ،جُط٢ ضلٍٜ ػ٤ِْٜ ،أٓح ٠ْٜٝ٘ كٜٞ جُلٟحء جُٔؼِٞٓحض٢ ج١ًُ ضٛ٘ؼٚ

 ج٫هطٛحو ٝ ج٤ُٓحْس ٝ جُػوحكس.–ٖرٌحش ج٫ضٛحٍ ج١ًُ ٣كط١ٞ 

ضٞؾى ػ٬هس :ػشع إٌزبئج اٌخبطخ ثبٌفشضُخ اٌثبِٕخ واٌزٍ رٕض ػًٍ أه :2/5/7

 ٠ٍو٣س ذ٤ٖ جْطهىّ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ٝ جُطٍٔو ػ٘ى جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ .

 ٝكن ٓح ٢ِ٣ < ٝ ُِطأًى ٖٓ ٚىم ًٛٙ جُل٤ٍٞس جْطؼِٔ٘ح ٓؼحَٓ ج٫ٌضرح٠ ذ٤ٍْٕٞ ٝيُي

 ( َىضح اٌؼاللخ ثُٓ اعزخذاَ االٔزشٔذ و اٌزّشد ػٕذ اٌطٍجخ اٌجبِؼُُٓ:76جذوي سلُ)

ِؼبًِ  ػذد اٌؼُٕخ اٌّزغُشاد

 االسرجبط

 )ثُشعىْ(

 اٌذالٌخ اإلحظبئُخ ِغزىي اٌذالٌخ

 داي 1410 1433 701 اٌجُئخ اٌشلُّخ

 ٌزّشدا

 

٣طٟف ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ أػ٬ٙ إٔ ٓؼحَٓ ج٫ٌضرح٠ ذ٤ٍْٕٞ ذ٤ٖ جْطهىّ جُطِرس اٌزؼٍُك: 

 ( أ١ إٔ ج٫ٌضرح٠ ٓٞؾد.0.99ُى٣ْٜ هىٌ خ ) جُطٍٔو جُؿحٓؼ٤٤ٖ ُرؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ٝ 

ذ٤ٖ جْطهىجّ جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ ُرؼى١ جُر٤ثس جٌضرح٤٠س ٓٞؾرس ًٛج ٣ؼ٢٘ جٗٚ  ضٞؾى ػ٬هس 

 ػ٘ىْٛ . جُطٍٔوجٍُه٤ٔس 

ئٕ جُطرؼ٤س ٝ جُطو٤ِى ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ضك٤ِ٘ح ج٠ُ ٓوُٞس جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٤ُِس ٝجُط٢ ٓلحوٛح إٔ  ٝ

ج٧ػ٠ٔ ُٔظحٍٛ جُػوحكس جُـٍذ٤س ٝ جُٓؼ٢ ٬ُُطٛحم ذٜح ٝ جُـِٞ ك٢ ج٫ٗرٜحٌ ذٜح ٝجُطٔحو١ 

ك٢ ج٩ػؿحخ ،ٝجُٔرحُـس ك٢ جضرحع جُؼحوجش ٝ جُطوح٤ُى جُـٍذ٤س قط٠ ك٢ أذ١ٓ أٌٓٞ جُك٤حز 

،ْٞف ٣إو١ ذؼى كطٍز ٖٓ جُُٖٓ ئ٠ُ جٗلٛحّ غوحك٢ ق٤ع ٣طٍضد ػ٤ِٚ حػ٤س ج٤ٓٞ٤ُس ج٫ؾطٔ
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ضه٢ِ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔؿطٔؼحش يجش جُؿًٌٝ جُطح٣ٌه٤س ،ػٖ ضٍجغٜح ٝ ضوح٤ُىٛح ٝ ه٤ٜٔح 

،ٝجْطرىجُٜح ذ٘ٔحيؼ غوحك٤س ٤ًِْٞس ٝ جؾطٔحػ٤س ؿٍذ٤س ٓٔح ٣إو١ ئ٠ُ جًُٝذحٕ جُػوحك٢ ج١ًُ 

قحٍٞ غوحكس جُٔؿطٔؼحش ٝ ٓٓطورِٜح ٓٔح ٣طٍضد ػٜ٘ح ئَجُس ٣ٔػَ نطٍج وجتٔح ػ٠ِ 

 جُه٤ٚٞٛحش ٝكوىجٕ ج٣ُٜٞحش ج٤٘٠ُٞس

 ػشع إٌزُجخ اٌؼبِخ ٌٍذساعخ:

 ػٕذ اٌطٍجخ اٌجبِؼُُٓ: غزشاة اٌثمبفٍو االاٌجُئخ اٌشلُّخ ( َىضح اٌؼاللخ ثُٓ 75جذوي سلُ)

ِؼبًِ  ػذد اٌؼُٕخ اٌّزغُشاد

 االسرجبط

 )ثُشعىْ(

 اٌذالٌخ اإلحظبئُخ اٌذالٌخِغزىي 

 داي 1410 1424 701 اٌجُئخ اٌشلُّخ

 االغزشاة اٌثمبفٍ

٣طٟف ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ أػ٬ٙ إٔ ٓؼحَٓ ج٫ٌضرح٠ ذ٤ٍْٕٞ ذ٤ٖ جْطهىّ جُطِرس اٌزؼٍُك: 

( أ١ إٔ ج٫ٌضرح٠ >:.0ُى٣ْٜ هىٌ خ ) ؿطٍجخ جُػوحك٢ جُؿحٓؼ٤٤ٖ ُرؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ٝ ج٫

 ٓٞؾد.

ذ٤ٖ جْطهىجّ جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ ُرؼى١ جُر٤ثس جٌضرح٤٠س ٓٞؾرس ًٛج ٣ؼ٢٘ جٗٚ  ضٞؾى ػ٬هس 

 .قٓد ٓؼحَٓ ج٫ٌضرح٠ ذ٤ٍْٕٞ >:.0هىٌش خ ػ٘ىْٛ  ؿطٍجخ جُػوحك٢جٍُه٤ٔس ٝج٫

٢ُ جٛطٔحٓح كحيج أٌوٗح ٓكحُٝس كْٜ ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ٖٓ ٓ٘ظٌٞ جُطلحػ٤ِس ج٣ٍُُٓس ك٘ؿى أٜٗح ضٞ

 ذحػطرحٌٛٔح ػ٘حٍٚ جْح٤ْس ٜٓٔس ك٢ ٓؿَٔ جُطلحػَ جُر١ٍٗ ًر٤ٍج ُِـس ٝ جٍَُٓٞ

ج١ًُ ضوٛىٙ جُىٌجْس ك٢ ًٛج  لٍوٝ جُر٤ثس كحُ لٍوذىٌٝٛح جُطلحػَ جُٓح١ٌ ذ٤ٖ جُ لٍُٓ٘حُط

ج٠٫حٌ ٛٞ جُطحُد جُؿحٓؼ٢ جُٔٓطهىّ ُرؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ًر٠٘ جؾطٔحػ٤س ضؿ١ٍ ػرٍ 

ٓطهىّ ٝ ج١٤ُْٞ جُطٌ٘ٞ غوحك٢ ،أٓح جُر٤ثس ٖحٖحضٜح جْطهىجٓحش ٝ ػ٤ِٔحش ضلحػ٤ِس ذ٤ٖ جُٔ

جُط٢ ضوٛىٛح جُىٌجْس ك٢ٜ ًَ ج٤ُٓحهحش جُؼحٓس جُٔك٤طس ذحُٔٓطهىّ ذٞؾٚ ػحّ ،ٝػ٠ِ 

جُٞؾٚ جُهح٘ جُر٤ثس ج٫كطٍج٤ٞس جُطلحػ٤ِس جُط٢ ضؿ١ٍ ن٬ُٜح جُؼ٤ِٔحش جُطلحػ٤ِس ج٣ٍُُٓس 

٤ٞس ضٓحْٛ ك٢ جٗطوحٍ ذ٤ٖ ًٛٙ جُْٞحت١ ٝ ٓٔح٤ٌْٜح ،كطِي ج٫ؾٞجء جُك٤ٔٔس ج٫كطٍج
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جُٟٔح٤ٖٓ جُػوحك٤س ًُٜٙ جُٔإْٓحش جُـ٤ٍ ٤ٌْٔس جُط٢ ضٟم ٌْحتِٜح ُِٔٓطهى٤ٖٓ ٝ 

جُٔٔح٤ٌْٖ ،ٝ جُط٢ ٫ ٓكحُس ُٜح ضأغ٤ٍجش ٓهطِلس ك٢ ٤ٚحؿس ٝ ض٣ٌٖٞ غوحكس ٛإ٫ء 

 جُٔطؼ٤ٍٖٞ ُٜح ذحْطٍٔجٌ.

ُط٢ ٣طؼٍٕٞٞ ُٟٔح٤ٜٓ٘ح ج أذؼحو جُر٤ثس جٍُه٤ٔس جُطلحػ٬ش ذ٤ٖ جُٔٔح٤ٌْٖ ٝ ٝ ذحُطح٢ُ كحٕ 

جُػوحك٤س ،ٝ ٓح ٣ٌطٓرٞٗٚ ن٬ُٜح ٖٓ نرٍجش ضٓحْٛ ك٢ جٗر٘حتْٜ ٝ ض٤ٌِْٜٗ جُػوحك٢ جُ٘حضؽ ػٖ 

ضِي جُؼ٤ِٔحش ج٫ؾطٔحػ٤س جُطلحػ٤ِس ك٢ كٟحءجش جكطٍج٤ٞس ًٔكحٖٞ ؿ٤ٍ ٤ٌْٔس ُِط٘ٗثس 

ُٜح ن٬ٍ ػ٤ِٔس كحٕ جُٔؼح٢ٗ ضكٌٞ ٝ ضؼىٍ ٣ٝطْ ضىجٝٝ ذحُطح٢ُ  جُػوحك٤س ُٜإ٫ء جُٔٓطهى٤ٖٓ

ك٢ ضؼح٬ٓضٚ ج٫قطٌح٤ًس ٓغ ج٫ٖحٌجش ٝ جٍَُٓٞ ٝ ٓٓطهىّ ضأ٤ِ٣ٝس ٣ٓطهىٜٓح ًَ ٓٔحٌِ 

ذؼحو جُر٤ثس جٍُه٤ٔس  ًٔإْٓحش ض٘ٗثس ٫جُى٤ُ٫س جُط٢ ٣ٞجؾٜٜح ك٢ جُلٟحءجش ج٫كطٍج٤ٞس 

ح ٖٓ جؾطٔحػ٤س غوحك٤س قحِٓس جُو٤ٔس كحُك٣ٍس جُط٢ ضط٤كٜح كٟحءجش جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ُٔٓطهى٤ٜٓ

 ٣طْ ضىجُٜٝح ذٌَٗ ضلحػ٢ِجُط٢ جُطِرس جُؿحٓؼ٤٤ٖ ،ضؿؼَ جْطىٓحؼ ج٫ٖحٌجش ٝ جٍَُٓٞ 

 ١ٌُٓ ػرٍ ذؼى١ جُر٤ثس جٍُه٤ٔس ٣طْ ضٔػِٚ ك٢ جُك٤حز ج٫ؾطٔحػ٤س ٝ جُػوحك٢ ُِٔٓطهى٤ٖٓ 

 ٩ٗطحؼ ؾى٣ىج ٓٛىٌج جُر٤ثس جٍُه٤ٔس أٚركص ذرؼى٣ٜح ُوى ذ٤٘ص جُىٌجْس ج٤ُٔىج٤ٗس  جٕ 

 وىّذًُي ضٝجًُٝم ،ٝ ٝجُٞؾىجٕ ج٩ٗٓح٢ٗ جُٞػ٢ ض٤ٌَٗ ٝأوٝجش ٝجٍَُٓٞ جُو٤ْ ٝٚ٘حػس

ج٫ْط٤ً٬ٜس،  ػسُ٘جُ ضٗؿ٤غ قٍٞ ضىٌٝ جُو٤ْ ٖٓ ٓ٘ظٞٓس جُٛ٘غ، ضطٟٖٔ ٓؼِرس غوحكس

 ك٢ ج٫ْطوٍجٌ ٝػىّ ج٫ؾطٔحػ٢ جُ٘لؼ٤س ٝج٫ٞطٍجخ ٝجٍُٝـ ٝجُلٍو٣س ج٧ٗح٤ٗس ه٤ْ ٝؿٍِ

 ٖٓ جُؼى٣ى ج٫ؾطٔحػ٢، ك٢ ج٫ْطوٍجٌ َػُػس ك٢ أْٜٔص كوىجُطو٤ِى٣س  ج٫ؾطٔحػ٤س جُؼ٬هحش

 ج٫ُطُجّ وٌؾس ج٫ؾطٔحػ٤س، ٝٞؼق جُ٘ظْ أًٌحٕ ضو٣ٞٝ ك٢ يُي ضؿ٠ِ جُٔؿطٔؼحش، ٝهى

 .جُٔؿطٔؼحش ًٛٙ أػٟحء ؾحٗد ٖٓ ج٫ؾطٔحػ٤س ٝج٧ٗٔح٠ ذحُٔؼح٤٣ٍ
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ِٞخ ُٓٞغ أذىج ذح٩هطىجء ـٝ ُؼَ ًٛج أٖحٌ ئ٤ُٚ ئذٖ نِىٕٝ ك٢ ٓوىٓطٚ ق٤ع ٣وٍٞ" ئٕ جُٔ

جُ٘لّ أذىج  ذحُـحُد  ك٢ ٖؼحٌٙ ٣َٝٚ ٝ ٗكِطٚ ٝ ْحتٍ أقٞجُٚ ٝػٞجتىٙ، ٝ جُٓرد ك٢ يُي إٔ

ضؼطوى جٌُٔحٍ ك٤ٖٔ ؿِرٜح  ٝ ئٗوحوش ئ٤ُٚ، ئٓح ُ٘ظٍز جٌُٔحٍ ُٔح ٝهٍ ػ٘ىٛح ٖٓ ضؼظ٤ٔٚ، أٝ 

ئٓح ضـح١ُ ذٚ ٖٓ إٔ ئٗو٤حوٛح  ٤ُّ ُـِد ٠ر٤ؼ٢، ئٗٔح ٛٞ ٌُٔحٍ  جُـحُد، كايج ؿحُطص ذًُي 

جء، ئضَٛ ُٜح قَٛ ئػطوحوج كاٗطكِص ؾ٤ٔغ ًٓجٛد جُـحُد، ٝ ضٗرٜص ذٚ، ٝ يُي ٛٞ ج٩هطى

أٝ ًٔح ٍٗجٙ  ٝ هللا أػِْ، ٖٓ إٔ ؿِد جُـحُد ٤ُّ ٣ؼ٤ٛٚ أٝ هٞز ذحِ، ٝ ئٗٔح ٛٞ ذٔح ئٗطكِٚ 

ٖٓ جُلٞجتى ٝ جًُٔجٛد ضـح١ُ، أ٣ٟح ذًُي ػٖ جُوِد، ٝ ًٛج ٌجؾغ ٨ٍُٝ، ٝ ًُُي ٍٟٗ 

جُٔـِٞخ ٣طٗرٚ وجتٔح ذحُـحُد ك٢ ِٓرٓٚ ٝ ًٍٓرٚ ٝ ٬ْقٚ ك٢ جضهحيٛح ٝ أٌٖحُٜح، ذَ ٝ ك٢ 

قٞجُٚ"ْحتٍ أ
.

 

٫ ضٌَٗ ذحُ٘ٓرس ُِػوحكس جُؼٍذ٤س ضكى٣حش ذحُـس  جُر٤ثس جٍُه٤ٔسئٕ جُطأغ٤ٍجش جُط٢ ضلٍَٛح 

ككٓد ذَ أنطحٌ ضّٔ ج٤ٌُحٕ جُؼ٤ٔن ٨ُٓس ئٜٗح ٗٞع ٖٓ ج٤ُٜٔ٘س جُػوحك٤س جٌُحِٓس ٝ ًٛج ًِٚ 

٣كلُ ػ٠ِ جُركع ػٔح ٣ؼَُ ج٧ٖٓ جُػوحك٢ ٧ٕ ضٍى ج٧ٍٓ ُِظٍٝف ٣ٌَٗ ضٜى٣ىج ًُِجض٤س 

 س ػحٓس.ذٛلجُػوحك٤س جُؼٍذ٤س ٝ ٣ُِٜٞس جُكٟح٣ٌس جُؼٍذ٤س 

 



 

 

 
 

 



 

 

402 

 :ــــةــــــــــــــــــــــــــخاتمــ

طبٍعتتتذاسعة تتتذاتتٍرذاسبٍقتتتذاس   ٍتتتذ ذذانطلقتتجذهتتلدذاسة انتتتذؤتترذحستتمفاذ  ٍستتًذؤ تتم دذؤتتم

ذاالغخ ابذاسثقمفًذسلطمسبذاسجمؤعًذ؟

 ذذسكذؤرذخةاذاسخع فذعلىذانخخةاؤمثذاسطلبتذسبعةيذاسبٍقتذاس   ٍتذؤرذختةاذاس  م نتتذ

اسوا ت ذ ذ ذذتلسكذاسخعت فذعلتىذؤعتةاذاالغخت ابذاسثقتمفًذع تةذذ ذاسخ ثلذاالجخ تمعًذساتمذفتً

اسطلبتذاسجمؤعٍٍرذ ذ ذسلخحقٍقذذسكذع ض مذؤلخصمذحواذؤ م نمثذاسطمسبذاسجتمؤعًذسلبٍقتتذ

اس   ٍتتتذ ذحتتضذعتت  ذؤتتوجاذسلخصتتو اثذاسسونتتٍوسوجٍتذسةغختت ابذ تتضذطتت  ذاختت ذحتتواذ

 ذاسبشتت ينس ع عذعلتتىذاسثقمفتتتذؤتترذحٍتتلذهتتًذاس  جعٍتتتذاالجخ معٍتتتذسمتتلذفتت  ذفتتًذاس جخ تت

االغختت ابذاسثقتتمفًذفتتًذفصتتلذنلتت يذاختت ذس حتتم اذا ذنسخشتت ذاسعة تتتذاس ل ٌتتتذاتتٍرذاسبٍقتتتذ

اس   ٍتتتذ ذاالغختت ابذاسثقتتمفًذع تتةذاسطلبتتتذاسجتتمؤعٍٍرذ ذسخمتتو ذهتتلدذاس صتتواذاس ل ٌتتتذنقطتتتذ

االنطة تذ ذاسقمعةةذاس ل ٌتذسلبحلذعرذاجماتذشمفٍتذسلخسمفاذاس طت   ذؤترذختةاذاسة انتتذ

ؤترذختةاذفقتتذاس ٍةانٍتذ ذ ذاسخًذاحث مذؤرذخةسامذفًذاسعة تذاس ٍةانٍتذاٍرذؤخغٍ يذاسة انتذ

ذاسطلبتذاسجمؤعٍٍرذاس سخخةؤٍرذسبعةيذاسبٍقتذاس   ٍتن

بةاغتترا  القاةا    اعالقتهة و لرقمية  البيئة  ا 

بةي  طردية  موجبة  وجةود عالقة   إلة حية  تولةلد درانةتنا  ة   عند الطلب  الجةامييي  

 .عند الطلب  الجامييي  و اغتترا  القاا   بيدي البيئ  الرقمي انتخدام 

 إنمةةاعامةة  و  تجةةدر اارةةارى إلةة  انةةع يلةةي  تيمةةيم اغ ترابةةاد علةة  الطلبةة  الجةةامييي 

 بيدي البيئ  الرقمية  ينتخدمو   األ راداجتماعي  تجيل بيض  أخرىناك  روق  ردي  و  

مةةدى اغنةةت ادى مةة   أوبةة م  اغنةةتخدام  األمةةربطرياةة  تختلةة  عةة   مالئهةةم نةةوا  تيلةةق 

النماد المرةترة  عامةل  هةم للرةا رى عامة   أ ويين   لك ،المبامي  الت  يتم تل حها 

الدرانةاد  ة  المنطاة   أ خالة     تتجنةد  ة   النةماد لةدى ةةل الطلبة وغ يين   لك ا

 اليربي  قليل  ع      الرا رى.
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 ة   ة   الدرانة  و الحاةائق التة  قةدمنا ا تنةم  ب ةت   إليهةاوليل الميطياد الت  تولةلنا 

 . بيدي البيئ  الرقمي اغنتخداماد  بحو  جديدى ع  إرةاليادجديدى و    بلورى  آ اق

 أمةرالطلبة  الجةامييي    أونةاط ة   اد بيةدي البيئة  الرقمية التخو  مة  انةتخدام ةما أ 

تحمةل التنةاقض و التةدا ي بةي    تةع الونةائل أ بييةد طالمةا  أمةد إل مرروع و يرل ة لك 

اليائلةةة  و الماننةةةاد  إنةةةهامالخيةةةر و الرةةةر و يةةة داد اغنرةةةتال ةلمةةةا ةانةةةد التربيةةة  و 

 ةة  بةةما   األنةةا  التحلةةي  القاةةا    ةةو  األبنةةا قةةل  ةة  توجيةةع األخةةرى أاغجتماعيةة  

الت اعل اغيجاب  مي     الونيل  و ق ما يبم  اغنت ادى المير ي  و المهاراتي     رةت  

 المجاغد.

ننا نييش عالماً تير عالم الماب ، عالم يتنم بنرع  م  ل     التتير  ال يتي  عنا أ

الحاج  إل  تر  منهج للت ةير  وياتب  نرع  مواةب     التةي ، و و ما يين 

الدينام  والتيامل المر  مي الواقي، ولي   اط ميلوماد أو قاا   موروق ،  إ  الجديد 

نرعا  ما يتجاو   غ حق أةقر جدى ـ عالم  الطابي، وخير ونيل  لمواجه   لك اايااع 

والادرى عل   ، ومرون  حرة  ال ةر،للطال  الجامي  النريي  و تنمي  الادراد اابداعي 

م   التةي  الواع  واابداع  للطال  الجامي  التةي  النريي، لي  التةي  اآلل ؛ بل

حي   و عنلر إيجاب  يرارك بحري     تتيير المجتمي والحبارى، و   د ي حرة  

التحول اغرتاائ  المطردى، ويجد     لك تحايااً ل اتع المتجددى ولي  اننالخاً عنها، 

 مياً.  عمجتميلمةتنب  الت  ينمِّ  بها ن نع و حايق ميياراً لادقاً للحري  اويةو    ا الت
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 اىَشاعغ : اىَصبدس ٗ قبئَخ

 أٗال : اىَصبدس:

 اٌمشآْ اٌىش٠ُ (1

 صبّٞب: اىَشاعغ

 اىَشاعغ ثبىيغخ اىؼشثٞخ::10

 اىنزت::10.10

  .1979،    اٌمب٘شح اٌؼشثٟ، اٌفىش داس ،ٗاىزيفضّٜٝ٘ اإلراػٜ اإلػالً :ئِبَ ئثشا١ُ٘ (2

 .2006،، ٌجٕبْ: ِىزجخ األفك : اىنَجٞ٘رش ، اثزنبساد ٍغزَشح  أؽّذ ؽغٓ (3

  . 1999 االسدْ، ٌٍٕؾش، ِغذالٚٞ داس ، إػالٍٞخ قضبٝب :اٌّبٌه ػجذ أؽّذ (4

أؽّذ ػ١بد : ِذخً ٌّٕٙغ١خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ، اٌغضائش:  د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ  (5

  ،2006. 

أؽّذ ػ١غبٚٞ : اٌضمبفخ اٌٛط١ٕخ ٚ رؾذ٠بد اٌؼٌّٛخ ، اٌغضائش : ؽشوخ ِضاٚس ،  (6

2004. 

 2009اٌغ١بعخ اٌضمبف١خ فٟ األسدْ ، ػّبْ: أِبٔخ ػّبْ ،  أؽّذ ٠ٛعف اٌزً : (7

ػٍُ االعزّبع ٚ لضب٠ب االغزشاة ٗ اصٍخ االّغبُ  اىَؼبصش، اعىٕذس ٔج١ً سِضٞ :  (8

 .1988االٔغبْ ، االعىٕذس٠خ : داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ ، 

 .1993، رشعّخ : أعؼذ ٚطفخ ، دِؾك ، داس اٌٛع١ُ ،  ىٖ٘ٝخ: ا أ١ٌىظ ١ِىؾٍٟ (9

، االسدْ :  4، رشعّخ : فب٠ض اٌص١بؽ ، ط ػيٌ االعزَبعأٔزٟٛٔ ع١ذٔض :  (10

 .2005ِإعغخ رشعّبْ ، 

، رشعّخ: ؽ٠ٛىبس  اىجٞئخ االػالٍٞخ اىغذٝذحأذس٠ب ثش٠ظ ٚ ثشٚط ١ٍ٠ٚبِض : (11

 .2012صوٟ ، اٌمب٘شح : داس اٌفغش ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ،

٘بثشِبط ،رشعّخ ِؾّذ ا٠بْ وش٠ت : إٌظش٠خ االعزّبػ١خ ِٓ ثبسعٛٔض اٌٝ  (12

 .1999ؽغ١ٓ غٍَٛ ٚ ِؾّذ ػصفٛس، اٌى٠ٛذ :عٍغٍخ ػبٌُ اٌّؼشفخ،
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ث١شٚد :اٌّىزجخ رشعّخ : ِؾّٛد ِؾّٛد ،ا٠ش٠ه  فشَٚ  : اٌّغزّغ اٌغٛٞ ،  (13

 .1995اٌغبِؼ١خ ٌٍذساعبد،

دْٝبٍٞنٞخ اىؼالقخ ثِٞ االغزشاة ٗ رؼبطٜ اىَ٘اد ا٠ّبْ ػجذ هللا أؽّذ اٌجٕب :  (14

، أطشٚؽخ اٌذوزٛس،عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ ، اٌمب٘شح ،  يجخ اىغبٍؼخاىَخذسح  ىذٙ ط

1991. 

اىْغق اىقَٜٞ ىذٙ طبىجبد اىغبٍؼخ ٗ ػالقزٔ ثبعبىٞجِٖ فٜ ا٠ّبْ وبػ : (15

 . 2001، 11،اٌؼذد:ٍ٘اعٖخ اصٍخ اىٖ٘ٝخ

، اٌمب٘شح :اٌّذ٠ٕخ ث١شط اىص٘سح اىزْٕٞخ ٗاإلػالٍٞخأ٠ّٓ ِٕصٛس ٔذا:  (16

 .2004ٌطجبػخ ٚ إٌؾش ، 

، اٌغضائش: اٌّإعغخ اٌٛط١ٕخ ٌٍفْٕٛ اٌّطجؼ١خ، اغزٞبه اىؼقوثش٘بْ غ١ٍْٛ:  (17

1990     

دساعبد فٜ االػالً ٗ رنْ٘ى٘عٞب االرصبه ٗ اىشأٛ ثغ١ٟٛٔ اثشا١ُ٘ ؽّبدح :  (18

 .2008اٌمب٘شح :ػبٌُ اٌىزت ، اىؼبً،

االغزشاة ىذٙ اىَنف٘فِٞ، اىظبٕشح ٗ ثٙغذ ِؾّذ ػجذ اٌغ١ّغ :  (19

 .2007:داس اٌٛفبء ٌٍطجبػخ ٚ إٌؾش،  ،اإلعىٕذس٠خػالط

رمش٠ش اٌجش اٌفضبئٟ اٌؼشثٟ : خصبئصٗ ٚرطٛسارٗ، رٛٔظ: اإلرؾبد  (20

 (.2010ئراػبد اٌذٚي اٌؼشث١خ، 

رغبؤالد ػِ االػالً ٗ االّزشّذ)اىؼشة ٗ ص٘سح اىَؼيٍ٘بد عّبي اٌضسْ :  (21

 . 2005(،ٌجٕبْ:ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ ، 

 .2003، ػٕبثخ: عبِؼخ ثبعٟ ِخزبس، اىغَبٕٞشٝخاىضقبفخ عّبي اٌؼ١فخ:  (22

،رشعّخ: خ١شٞ ؽّبد ،اٌمب٘شح :ا١ٌٙئخ  اىفشدٝخ قذَٝب ٗ حذٝضبعْٛ د٠ٛٞ :  (23

 .2001اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة،

24)
،اٌمب٘شح: داس اٌؼبٌُ اٌضبٌش ،  االغزشاة اىضقبفٜ ىيزاد اىؼشثٞخؽبصَ خ١شٞ:      

2006.
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،دِؾك: داس اٌشضب ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ،  شجنبد االّزشّذؽغبَ اٌٍّؾُ :  (25

2003. 

، ث١شٚد ، اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ  االغزشاة ػْذ اٝشٝل فشًٗؽغٓ ؽّبد :  (26

 .1995ٌٍذساعبد ٚ إٌؾش، 

،  االرصبه ٗ ّظشٝبرٔ اىَؼبصشحؽغٓ ػّبد ِىبٚٞ .١ٌٍٝ ؽ١ٓ اٌغ١ذ :  (27

 .2002اٌمب٘شح : اٌذاس اٌّصش٠خ اٌٍجٕب١ٔخ ، 

، االرصبه اىحذٝضخ فٜ ػصش اىَؼيٍ٘بد رنْ٘ى٘عٞبؽغٓ ػّبد ِىبٚٞ:  (28

 .اٌمب٘شح : اٌذاس اٌّصش٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، د.د 

 ،طدساعخ فٜ أص٘ه ٗ ػ٘اٍو قٞبعٖب ٗ رط٘سٕب اىحضبسح،ؽغ١ٓ ِإٔظ:  (29

 .1984،اٌى٠ٛذ :عٍغٍخ ػبٌُ اٌّؼشفخ، 02

اىَغزَغ اىؼشثٜ فٜ اىقشُ اىؼششِٝ. ثحش فٜ رغٞش االح٘اه ؽ١ٍُ ثشوبد :  (30

 .2001.  ث١شٚد : ِشوض دساعبد اٌٛؽذح  اٌؼشث١خ ، ٗ اىؼالقبد

،اٌغضائش،داس  ٍذخو إىٚ اىزحيٞو اىغ٘عٞ٘ى٘عٜدثٍخ ػجذ اٌؼبٌٟ:  (31

 . 2011اٌخٍذ١ٔٚخ،

،رشعّخ: ١ِٕش  ٍفًٖ٘ اىضقبفخ فٜ اىؼيً٘ االعزَبػٞخد١ٕ٠ظ وٛػ :  (32

 . 2007اٌغؼ١ذأٟ ،ث١شٚد :ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ ،

اىؼ٘ىَخ اإلػالٍٞخ ٗأصبسٕب ػيٚ ٍشبٕذٛ سؽ١ّخ اٌط١ت ػ١غبٟٔ،  (33

 .2010، ػبٌُ اٌىزت، األسدْ، اىفضبئٞبد األعْجٞخ

، ِصش، داس اٌفغش ٌٍٕؾش  اإلػالً ٗاىؼ٘ىَخسضب ػجذ اٌٛاؽذ أ١ِٓ: (34

 .2007ٚاٌزٛص٠غ، 

، رشعّخ :ِؾغٛة ػّش، أٍشٝنب ٗاىؼصش االىنزشّٜٗس١٠غ١ٛثش٠غ١ٕغىٟ:  (35

 .1980ث١شٚد :داس اٌطج١ؼخ ، 

، اٌمب٘شح : ِىزجخ  اىشخصٞخ اىغ٘ٝخ ٗ اىَضطشثخص٠ٕت ِؾّٛد اٌؾم١ش:  (36

 .2000إٌٙضخ اٌّصش٠خ ، 
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، ث١شٚد :داس إٌٙضخ   اىضقبفخ ٗ اىشخصٞخعب١ِخ ؽغٓ اٌغبػبرٟ :  (37

،1983. 

ثشاٍظ اىزيفضُٝ٘ ٗاىزنْ٘ى٘عٞب اىحذٝضخ ىالرصبه فٜ اى٘طِ عؼذ ٌج١ت:  (38

ٚٚعبئً االرصبي اٌؼشث١خ، )رٛٔظ: اٌؼشث١خ ، فٟ وزبة: اٌضٛسح اٌزىٌٕٛٛع١خ اىؼشثٜ

 .1991ٌٍزشث١خ ٚاٌضمبفخ اٌؼٍَٛ، 

)ّٔععبرط ٍحبضررشاد رصررٌَٞ اىجحرر٘س االعزَبػٞررخ ٗ رْفٞررزٕبعععؼ١ذ ٔب:ععف:  (39

 .1997ٌذساعبد ٚ ثؾٛس ١ِذا١ٔخ(، اٌمب٘شح: ِىزجخ ص٘شاء اٌؾشق، 

اسشبداد اىصحخ اىْفغٞخ ىزصحٞح ٍشبػش ٗ عٕبء ؽبِذ ص٘شاْ :   (40

 .2004، اٌمب٘شح : ػبٌُ اٌىزت ، االغزشاةٍؼزقذاد 

، اٌمعععب٘شح :ِىزجعععخ اىزؼشٝفررربداٌغععع١ذ اٌؾعععش٠ف ػٍعععٟ ثعععٓ ِؾّعععذ اٌغشععععبٟٔ :  (41

 . 1983ِصطفٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ،

، ِصش: ِىزجخ ٚ  االغزشاة فٜ اىزْظَٞبد االعزَبػٞخاٌغ١ذ ػٍٟ ؽزب :   (42

 .1997ِطجؼخ االؽؼبع ، 

، اٌش٠بض :ػبٌُ العزَبعّظشٝخ االغزشاة ٍْز ٍْظ٘س ااٌغ١ذ ػٍٟ ؽزب:  (43

 .1984اٌىزت ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، 

ؽبخذ س٠زؾبسد :االغزشاة ،رشعّخ : وّبي ٠ٛعف ، ث١شٚد : اٌّإعغخ  (44

 .1980اٌؼشث١خ ٌٍٕؾش، 

: االرصبي ٚ االػالَ فٟ اٌّغزّؼبد اٌّؼب:شح ، االسدْ :  :بٌؼ أثٛ أ:جغ (45

 .1995داس اساَ ٌٍذساعبد ٚ إٌؾش ،

، 3، ط االرصبه ٗاإلػالً فٜ اىَغزَؼبد اىَؼبصشح:بٌؼ خ١ًٍ أثٛ أ:جغ،  (46

 .2006داس ِغذالٚٞ،  ، 3طاألسدْ: 

، االرصبه اىغَبٕٞشٛ فٜ اىَغزَغ اىؼشثٜ اىحذٝشطٗ ػجذ اٌؼبطٟ ٔغُ،  (47

 .2005داس اٌّؼشفخ اٌغّبػ١خ، ِصش، 

اىٖ٘ٝخ االغزشاة )دساعبد فٜ اىصحخ اىْفغٞخ :ػبدي ػجذ هللا ِؾّذ (48

 .2000داس اٌشؽبد ، :،اٌمب٘شح (االضطشاثبد اىْفغٞخ
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، اٌمب٘شح: داس اىَشأح اىؼشثٞخ ٗٗعبئو اإلػالًػبطف اٌؼجذ،)ٚأخشْٚ(:  (49

 .2008اٌفىش اٌؼشثٟ،

ػبطف اٌؼذٌٟ ػج١ذ: ِذخً ئٌٝ االرصبي ٚ اٌشأٞ اٌؼبَ ،داس اٌفىش اٌؼشثٟ،  (50

 .1999ِصش،

،  ٗعبئو االرصبه اىحذٝضخ ٍِ اىغشٝذح اىٚ اىفبٝغج٘كػبِش فزؾٟ ؽغ١ٓ :  (51

 .2011اٌمب٘شح : داس اٌىزت ٚ اٌٛصبئك اٌم١ِٛخ ، 

، ثح٘س ٗدساعبد –ٍْٖظ اىجحش اىَقبسُ ػجذ اٌغٛاد ثىش :  (52

 .2002االعىٕذس٠خ :داس اٌٛفبء ٌذ١ٔب اٌطجبػخ ٚإٌؾش ، 

 دساعخ فٜ ػيٌ اإلعزَبع اىضقبفٜ -اىضقبفخػجذ اٌؾ١ّذ أؽّذ سؽٛاْ:  (53

 .1980،اٌمب٘شح: ِإعغخ ؽجبة اٌغبِؼخ ، 

، اٌمب٘شح: داس اٌفغش  ٍقذٍخ اثِ خيذُٗػجذ اٌشؽّبْ اثٓ خٍذْٚ :   (54

 .  2004ٌٍزشاس،  

ِشوض دساعبد :،ث١شٚد دساعبد فٜ ّظشٝخ االرصبه:ػجذ اٌشؽّبْ ػضٞ  (55

 .2003اٌٛؽذح اٌؼشث١خ،

اإلػالً ٗ اىَغزَغ)سؤٝخ ػجذ اٌشؽّبْ ػضٞ ٚ اٌغؼ١ذ ثِٛؼ١ضح: (56

اٌغضائش،اٌٛسعُ  ٍغ رطجٞقبد ػيٚ اىَْطقخ اىؼشثٞخ ٗ اإلعالٍٞخ(، ع٘عٞ٘ى٘عٞخ

 .2010ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ،

ؽّٓ ثغ١غععععععٛ:  (57  اىضقبفررررررخ ٗ ٍؼشمررررررخ اىررررررذفبع ػررررررِ اىٖ٘ٝررررررخ ،ػجععععععذ اٌععععععش 

 .1999ث١شٚد:اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش، 

 .اىضبىش اىؼبىٌ فٜ ٗاالرصبه اإلػالً إشنبىٞبد  :اٌذ١ٌّٟ ِؾّذ اٌشصاق ػجذ (58

 .2004 االسدْ، .اٌؼب١ٌّخ اٌشائذ ِىزجخ

اىؼالقخ ثِٞ االغزشاة ٗ االثذاع ) اىزفبؤه ٗ ػجذ اٌٍط١ف ِؾّذ خ١ٍفخ :  (59

،ِصش: اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌغبثغ ٌّشوض االسؽبد إٌفغٟ ، عبِؼخ ػ١ٓ اىزشبؤً(

 .2000ؽّظ،
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،ِصش : داس  دساعبد فٜ عٞن٘ى٘عٞخ االغزشاةػجذ اٌٍط١ف ِؾّذ خ١ٍفخ :  (60

 .2003غش٠ت ٌٍطجبػخ ٚ إٌؾش،

 ػبٌُ اٌى٠ٛذ: ّغجٞخ، دساعخ اىقٌٞ اسرقبء ،خ١ٍفخ ِؾّٛد اٌٍط١ف ػجذ (61

 .2003ٚاٌفْٕٛ ، ٌٍضمبفخ اٌٛطٕٟ اٌّؼشفخ،اٌّغٍظ

اىْظشٝخ -اىْظشٝخ فٜ ػيٌ االعزَبعػجذ هللا ِؾّذ ػجذ اٌشؽّبْ:  (62

 .2006ِصش: االعىٕذس٠خ ، داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ،  -اىغ٘عٞ٘ى٘عٞخ اىَؼبصشح

 اىزص٘ساد اىَْٖغٞخ ٗ ػَيٞخ اىجحشػجذ اٌّؼطٟ ِؾّذ غغبْ ٚ اخش٠ٓ : (63

 .2002اٌؼٍّٟ ،االسدْ :داس ٚائً ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ،

 اىجش اىفضبئٜ اىؼشثٜ ٗ رحذٝبد اىؼ٘ىَخ االػالٍٞخػجذ اٌٍّه اٌذٔبٟٔ :  (64

 .2006،اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾذ٠ش ، ِصش:

 اىجش اىفضبئٜ اىؼشثٜ ٗ رحذٝبد اىؼ٘ىَخ االػالٍٞخػجذ اٌٍّه اٌذٔبٟٔ :  (65

 .2006،اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾذ٠ش ، ِصش:

، اٌذاس اٌضمبف١خ ٌٍٕؾش، ػ٘ىَخ اىقْ٘اد اىفضبئٞخاٌجبعظ عٍّبْ،  ػجذ (66

 .2005اٌمب٘شح، 

، عٛس٠ب : ِٕؾٛساد عبِؼخ اىجحش االعزَبػٜ اىَٞذاّٜػذٔبْ اؽّذ ع١ٍُ : (67

 .1992دِؾك، 

، : ع٘عٞ٘ى٘عٞخ اىزقيٞذ ٗ اىحذاصخ ثبىَغزَغ اىَغشثٜػض اٌذ٠ٓ اٌخطبثٟ  (68

 .2001اٌّغشة:ِٕؾٛساد ػبٌُ اٌزشث١خ ،

، اٌغضائش: د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد فضبء اإلػالًػضٞ ػجذ اٌشؽّبْ ٚ آخشْٚ:  (69

 .1994اٌغبِؼ١خ،

اىضقبفخ ٗاالعزٖالك، اىزخطٞظ اىضقبفٜ ٗصقبفخ :ػٍٟ ػجذ اٌشؽّٓ ػٛض (70

 .1994، اٌؾبسلخ:داس اٌضمبفخ ٚاإلػالَ، االعزٖالك

اىجحش اىؼيَٜ االعزَبػٜ، ىغزٔ ٗ ػٍٟ ػجذ اٌشصاق عٍجٟ ٚ آخشْٚ،  (71

 .2003، داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ، االعىٕذس٠خ، ٍذاخئ ٗ ٍْبٕغٔ ٗ طشائقٔ
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، ِطجؼخ اإلؽؼبع، رنْ٘ى٘عٞب اىفضبء ٗأقَبس االرصبالدػٍٟ ِؾّذ ؽّٛ،  (72

 .2004ِصش، 

، دِؾك، داس اىؼ٘ىـَخ أٍبً ػبىَٞخ اىششٝؼخ اإلعالٍٞخاٌؾبعٟ:ػّش  (73

، ث١شٚد: ِشوض قضبٝب فٜ اىفنش اىَؼبصش. ِؾّذ ػبثذ اٌغبثشٞ: 1999اٌّىزجٟ، 

 .1997دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ،  

، رشعّخ: ػجذ اٌمبدس ٠ٛعف رنْ٘ى٘عٞب اىغي٘ك اإلّغبّٜف عى١ٕش:  (74

 .1980،اٌى٠ٛذ: ػبٌُ اٌّؼشفخ، 

 

، داس أعبِخ، األسدْ، اىفضبئٞبد اىؼشثٞخ ٗدٗسٕب اإلػالٍٜفبسط ػطٛاْ،  (75

2009. 

 .2009، داس أعبِخ، ػّبْ، اإلػالً اىذٗىٜ ٗاىؼ٘ىَخ اىغذٝذحفبسٚق خبٌذ،  (76

لبعُ، طشاثٍظ :  اٌؾ١خ ػصبَ:اٌضبٌضخ، رشعّخ  اٌّٛعخ ؽضبسح:رٛفٍش ٌفٓأ (77

 .1999اٌذاس اٌغّب١٘ش٠خ ٌٍٕؾش ، 

أعبىٞت اىجحش اىؼيَٜ فٜ اىؼيً٘ االعزَبػٞخ ٗ ٚ آخشْٚ،  فٛصٞ غشا٠ج١خ (78

 .2002، داس ٚائً ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، ػّبْ، 2، طاإلّغبّٞخ

قشاءح ع٘عٞ٘ى٘عٞخ )ػيٌ االعزَبع فٜ اىحٞبح اىٍٞ٘ٞخ :ِأِْٛ طشث١خ  (79

 .2011داس اٌّؼشفخ، :ث١شٚد،(ى٘قبئغ ٍؼبشخ

ؽٛلٟ عالي،  ، رشعّخ:ىَبرا ْٝفشد اإلّغبُ ثبىطجٞؼخِب٠ىً وبسرط:  (80

 .2001اٌى٠ٛذ : اٌّغٍظ اٌٛطٕٟ ٌٍضمبفخ ٚ اٌفْٕٛ ٚ ا٢داة،

،  (ٍحبٗىخ رفغٞشٝخ)اىغي٘ك االعزَبػٜ ٗ دْٝبٍٞزٔ:ِغذٞ أثٛ ػجذ هللا (81

 .2003داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ ،:اإلعىٕذس٠خ

: ِمبسثخ فٟ اؽىب١ٌخ ا٠ٌٛٙخ ، اٌّغشة اٌؼشثٟ اٌّؼب:ش  ِؾّذ اٌٙشِبط (82

 .2001،دِؾك : داس اٌفىش ، 

اىؼ٘ىَخ  ٗقضٞخ اىٖ٘ٝخ اىضقبفٞخ فٜ ظو اىضقبفخ ِؾّذ ثٓ عؼ١ذ اٌز١ّّٟ:  (83

 . 2001،ث١شٚد: داس اٌؼٍّٟ ، اىؼشثٞخ اىَؼبصشح
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 ٌٍٕؾش ٚاإل٠ّبْ اٌؼٍُ اىزشث٘ٝخ، ٗآصبسٓ اىفضبئٜ اإلػالً :أؽّذ عبد ِؾّذ (84

 . 2008 ، ،اإلعىٕذس٠خ ٚاٌزٛص٠غ

، رشعّخ : ؽ١ذس ٔغف ،ث١شٚد:  : ّظشٝخ اىضقبفخِؾّذ عٛاد اثٛ اٌمبعّٟ  (85

 .2008داس اال١ِش ٌٍضمبفخ ٚ اٌؼٍَٛ ،

،اإلعىٕذس٠خ: داس  رقْٞبد ٍْٗبٕظ اىجحش اىؼيَِٜؾّذ ع١ٍّبْ اٌّؾٛخٟ :  (86

 .2002-اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ 

اإلػالُ اىَؼبصش فٜ مزبة اإلػالً قشاءح فٜ خطبة ِؾّذ ؽِٛبْ:  (87

 .2003،  اٌمب٘شح: داس األ١ِٓ ، ٗاىضقبفخ ٗاىٖ٘ٝخ فٜ اى٘طِ اىؼشثٜ

د  -، اٌمب٘شح :داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ اىضقبفبد اىفشػٞخِؾّذ ػجبط ئثشا١ُ٘:  (88

 د ْ.

، داس أصش اىقْ٘اد اىفضبئٞخ ػيٚ اىقٌٞ األعشٝخِؾّذ ػجذ اٌجذ٠غ اٌغ١ذ،  (89

 .2009اٌؼشثٟ، اٌمب٘شح، 

، اٌمب٘شح : ػبٌُ  ّظشٝبد االػالً ٗ ارغبٕبد اىزأصٞشِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ :  (90

االرصبه ٗ ّظشٝبرٔ ؽغٓ ػّبد ِىبٚٞ .١ٌٍٝ ؽ١ٓ اٌغ١ذ :   .1997اٌىزت ، 

 .2002، اٌمب٘شح : اٌذاس اٌّصش٠خ اٌٍجٕب١ٔخ ،  اىَؼبصشح

 ، داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ،ٍْٖغٞخ اىجحش اىؼيَِٜؾّذ ػج١ذاد ٚ آخشْٚ،  (91

 .2002االعىٕذس٠خ، 

 - اىشٗاد ٗ االرغبٕبد اىَؼبصشح –ربسٝخ ػيٌ االعزَبع ِؾّذ ػٍٟ ِؾّذ :  (92

 .1993، االعىٕذس٠خ ، داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ ، 

 1964ِصش : داال اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ ،  ػيٌ االّغبُ ،ِؾّذ ػٍٟ ِؾّذ :  (93

 ػٍُ عٍغٍخ ،ٗاىشخصٞخ ٗاىضقبفخ اىَغزَغ ٚآخشْٚ، ِؾّذ ػٍٟ ِؾّذ (94

 . 1983اٌغبِؼ١خ ، اٌّؼشفخ داس ،ِصش: اٌّؼب:ش االعزّبع

دساعخ ّظشٝخ ٗ :اىشجبة ٗ اىَغزَغ :ِؾّذ ػٍٟ ِؾّذ (95

 .1980ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة،:،االعىٕذس٠خٍٞذاّٞخ
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ٚخصبئصٗ ، اٌغضائش :  ٚاٌّؼٍِٛبد ِب١٘زٗ اإلػالَ ِغزّغ:ٌؼمبة ِؾّذ (96

 .2003داس ِ٘ٛٗ ،

االعىٕذس٠خ: داس  إىٚ ٍْبٕظ اىجحش االعزَبػٜ،اىَذخو –ِؾّذ ِؾّذ لبعُ  (97

 .2003-اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ 

، داس اٌفغش ٌٍٕؾش ٚ  ٗعبئو االػالً ّشأرٖب ٗ رط٘سٕب:  ِؾّذ ١ِٕش ؽغبة (98

 .2008اٌزٛص٠غ ، ِصش ،

، اٌّىزجخ اٌغبِؼ١خ ، فٜ اىْظشٝخ اىؼبٍخ ىيَؼشفخ اإلػالٍٞخِؾّذ ٔصش ِٕٙب:  (99

 .2002ِصش، 

، دِؾك : عؼذ اٌذ٠ٓ ٌٍطجبػخ ٚ االغزشاة عٞشح ٍصطيح ِؾّٛد سعت : (100

 .1997إٌؾش، 

، ِصش:داس اٌىٍّخ ٌٍٕؾش اىؼ٘ىَخ ػبىٌ ثال ٕ٘ٝخِؾّٛد ع١ّش ا١ٌّٕش:  (101

 . 2000ٚاٌزٛص٠غ، 

، لغٕط١ٕخ : ِإعغخ اٌض٘شاء ػيٌ االعزَبع سؤٝخ ّقذٝخ ِشاد صػ١ّٟ :  (102

 .2004ٌٍفْٕٛ اٌّطجؼ١خ ، 

، ػّبْ :داس  ٍْـــــــــــــــبٕظ اىجحش فٜ ػيٌ االعزَبع ِؼٓ خ١ًٍ اٌؼّش : (103

 .1997اٌؾشٚق ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، 

: االسدْ : داس اعبِخ ٌٍٕؾش ،  اىجش اىفضبئٜ ٗ اىزغشٝت اىضقبفِٜٕبي طبٌخ :  (104

2012. 

، رذس٠جبد  ٍْٖغٞخ اىجحش اىؼيَٜ فٜ اىؼيً٘ االّغبّٞخِٛس٠ظ أٔغشط : (105

ػ١ٍّخ ، رشعّخ : ثٛص٠ذ :ؾشاٚٞ ٚ آخشْٚ ، اإلؽشاف ٚ اٌّشاعؼخ : ِصطفٝ 

 .2004ِــبضٟ ،اٌغضائش : داس اٌمصجخ ٌٍٕؾش ، 

 .2006، اٌؼشث١خ إٌٙضخ داس، ٌجٕبْ ، االرصبه ّظشٝبد : اٌؼجذ ِٟ (106

اٌمب٘شح ، داس  ّظشٝبد االرصبه ،١ِشفذ اٌطشاث١ؾٟ : ػجذ اٌؼض٠ض اٌغ١ذ :  (107

 .2004إٌٙضخ ، 
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، رشعّخ :  ّظشٝبد ٗعبئو االػال١ًٍِف١ٓ دٚفٍش ٚ عبٔذسا ثٛي سٚو١زؼ :  (108

  1993وّبي ػجذ اٌشؤٚف ، اٌمب٘شح ،اٌذاس اٌذ١ٌٚخ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ،

فٟ: فض١ً                ،األعظ اىَْٖغٞخ فٜ ر٘ظٞف اىذساعبد اىغبثقخ١ٍِٛد عفبسٞ:  (109

 .2000فٟ إٌّٙغ١خ، اٌغضائش: د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ،د١ٌٛ)ِؾشس(،دساعبد 

، اٌى٠ٛذ اىؼشة ٗ ػصش اىَؼيٍ٘بد، عيغيخ ػبىٌ اىَؼشفخٔج١ً ػٍٟ،  (110

 .326، ؿ1994

ث١شٚد  – ٍالحظبد أٗىٞخ –اى٘حذح اىضقبفٞخ ٗ اىزؼيٌٞ : ٔضاس اٌؾذ٠ضٟ (111

 .1983 ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ ،:

اى٘ق٘ف ػيٚ —، قشاءح فٜ قبفخ اىفضبئٞبد اىؼشٝٞخٔٙٛٔذ اٌمبدسٞ ػ١غٝ (112

 .1998، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، رخً٘ اىزفنٞل

، اٌذاس اٌّصش٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، اٌمب٘شح، اىزيفضُٝ٘ اىفضبئٜ اىؼشثٜ٘جخ ؽب١٘ٓ،  (113

2008 .َ 

رشعّخ:عٛسط : االٔغبْ رٚ اٌجؼذ اٌٛاؽذ ، ٘شثشد ِبسو١ٛص (114

 .1988داس االداة ، ،ث١شٚد:3،ططشاث١ؾٟ

، اٌمب٘شح :داس اإلػالً ٗ اىضقبفخ ٗ اىٖ٘ٝخ فٜ اى٘طِ اىؼشث٠ٜٛ٘ذا ػذٌٟ،  (115

 .1998األ١ِٓ،

، ِصش: ِطجؼخ االؽؼبع اٌف١ٕخ ،  أص٘ه ػيٌ االّغب٠ُؾٟ ِشعٟ ثذس :  (116

2000. 

ٍْبٕظ ٗ أعبىٞت اىجحش اىؼيَٜ ٠ؾٟ ِصطفٝ ػ١ٍبْ ٚ ػضّبْ ِؾّذ غ١ُٕ،  (117

 .2000، داس اٌصفبء، األسدْ، اىْظشٝخ ٗ اىزطجٞق

،اإلعىٕذس٠خ: ِإعغخ اٌضمبفخ اىَذخو ىيضقبفخ اإلعالٍٞخ٠ؼمٛة ا١ٌٍّغٟ: (118

 .  2003اٌغبِؼ١خ، 

اٌىزبة اٌغٕٛٞ الرؾبد اإلراػخ ٚاٌزٍفض٠ْٛ فٟ عّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ،  (119
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 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية

 حول استمارة استبيان

 

 

 

 

 اشراف االستاذ الدكتور: بلقاسم سالطنٌة               اعداد الطالبة :  اٌمان نوي                    

فً اطار اعداد دراسة لنٌل شهادة الدكتوراه فً علم اجتماع االتصال تحت عنوان: 

الرقمٌة و عالقتها باالغتراب الثقافً عند الطلبة الجامعٌٌن دراسة مٌدانٌة على البٌئة 

 عٌنة من الطلبة المستخدمٌن لبعدي البٌئة الرقمٌة من جامعة محمد خٌضر بسكرة.

نرجو من سٌادتكم التعاون معنا لالجابة على أسئلة االستبٌان بتحدٌد رأٌكم بالنسبة لكل 

فً الخانة التً تعبر عن مدى واقعٌة كل عبارة من   Xعبارة و ذلك بوضع اشارة 

 وجهة نظركم .

و نحٌطكم علما بأن االجابات التً تدلون بها سرٌة و ال تستخدم اال ألغراض البحث 

 العلمً .
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   ال أعزط١غ رخ١ً اٌح١بح ثذْٚ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ  10

    أشؼش ثبٌّزؼخ أصٕبء ِشب٘ذرٟ ٌجشٔبِغٟ اٌّفؼً 10

   فٟ ِشب٘ذح ثشاِظ اٌفؼبئ١بدألؼٟ عبػبد ؽ٠ٍٛخ ١ِٛ٠ب  10

   ثبعزّشاساٌٛلذ اٌزٞ ألؼ١ٗ فٟ اعزخذاَ شجىبد اٌزٛاطً ٠زضا٠ذ  10

شبسوذ فٟ اٌزظ٠ٛذ ٌجشٔبِغٟ اٌّفؼً ػجش طفحبد اٌزٛاطً  10

 االعزّبػٟ
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   .رٕغ١ٕٟ ِشبوٍِٟزبثؼزٟ ٌٍجشٔبِظ اٌّفؼً ػٕذٞ ػجش اٌفؼبئ١بد  10

ػبلجٕٟ األعزبر ِشاس ثغجت اعزخذاِٟ ٌشجىبد اٌزٛاطً أصٕبء  10

 اٌّحبػشاد

  

وض١شا ِب أشب٘ذ ثشاِظ اٌفؼبئ١بد ثبٌّٛاصاح ِغ اعزخذاِٟ ٌشجىخ  10

 اٌزٛاطً خبطزٟ ػجش اٌٙبرف أٚ عٙبص األ٠جبد.

  

ػٍٝ اْ اشبسن فٟ االٔشطخ  أفؼً لؼبء ٚلزٟ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً 10

 اٌؼبئ١ٍخ

  

أرٕبلش ِغ أطذلبئٟ ػجش اٌجشٚفب٠ً خبطزٟ ػٓ ثشٔبِغٕب اٌّفؼً فٟ  01

 اٌفؼبئ١بد .

  

   أشؼش ثشغجخ شذ٠ذح ٌذخٛي حغبثٟ ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛاطً 00

ػٕذ ػبدح ػٕذِب ٔىْٛ فٟ ص٠بسح الحذ االلبسة فبْ حذ٠ضٕب ٠ٕحظش  00

 أٚ ِب ٠ٕشش ػجش طفحبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ. ثشٔبِظ رٍفض٠ٟٛٔ

  

عًٙ ٌٟ ِشب٘ذح ثشٔبِغٟ اٌّفؼً ٚ اٌزؼ١ٍك G3اِزالوٟ ٌشش٠حخ  00

 اٌجشٚف١ً خبطزٟ فٟ أٞ ِىبْ أرٛاعذ ثٗ ػ١ٍٗ ػجش

  

   أشؼش ثبإلٔضػبط ػٕذِب رفٛرٕٟ حٍمخ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌّفؼً ػٕذٞ 00

رشاعغ ِغزٛاٞ اٌذساعٟ ثغجت إعزخذاِٟ اٌشجىبد اٌزٛاطً  00

 االعزّبػٟ

  

   أػ١ذ ِشب٘ذح ثشٔبِغٟ اٌّفؼً ػجش ِٛلغ ا١ٌٛر١ٛة 00

لؼبء ٚلذ ؽ٠ًٛ ػٍٝ شجىبد أخفغ ػذد اطذلبئٟ اٌحم١م١ٓ ثغجت  00

 اٌزٛاطً االعزّبػٟ

  

ثذال ِٓ اٌزفى١ش فٟ ِشبوٍٟ اٌحم١م١خ فبٕٟٔ أفىش ثبالحذاس اٌمبدِخ  00

 ٌجشٔبِغٟ اٌّفؼً.

  

أروش أطذلبئٟ ثّٛػذ ثشٔبِغٕب اٌّفؼً ػجش ثشٚفب٠ٍٟ اٌخبص ف١شجىخ  00

 اٌزٛاطً

  

 ػٕذِب ٠ح١ٓ ِٛػذ ثش اٌجشٔبِظ  اٌّفؼً ػٕذٞ فبٟٔ أًّ٘ اٞ ش١ئ  01

 اخش

  

   اٌذسدشخِٛالغ ػبدح ِب إٔ٘ئ ألبسثٟ ثبالػ١بد ٚ إٌّبعجبد ػٓ ؽش٠ك  00

أغ١ت ػٓ اٌحظض اٌذساع١خ اْ رٛافمذ ِغ رٛل١ذ ثش ثشٔبِغٟ  00

 اٌّفؼً
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ِٓ  أعذ ٔفغٟ ِٕخشؽب فٟ اعزخذاَ ) شجىخ اٌزٛاطً خبطزٟ أوضش 00

 اٌٛلذ اٌّخطؾ ٌٗ(

  

   ٠ززِش أفشاد أعشرٟ ِٓ اٌٛلذ اٌزٞ ألؼ١ٗ أِبَ  اٌزٍفبص  00

    ِزبثؼزٟ ٌجشاِظ اٌفؼبئ١بد ٠غ١ٕٕٟ ػٓ اٌغٍٛط ِغ االخش٠ٓ 00

   أشبسن ٌمطبد ِٓ ثشٔبِغٟ اٌّفؼً ػجش طفحزٟ فٟ شجىخ اٌزٛاطً 00

ِٛالغ اٌذسدشخ أطجح ٌٟ أطذلبء ِٓ ع١ّغ أٔحبء اٌؼبٌُ العزخذاِٟ  00

 اٌؼب١ٌّخ

  

رحغٕذ ٌغزٟ االعٕج١خ وض١شا العزؼّبٌٟ اٌّزٛاطً ٌجشاِظ اٌزشعّخ  00

 اٌفٛس٠خ أصٕبء دسدشزٟ ِغ أطذلبئٟ ِٓ األعبٔت  

  

ػغضد ػٓ رم١ًٍ ِٓ ػذد عبػبد اعزخذاِٟ ٌحغبثٟ اٌخبص ػٍٝ  00

 ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ

  

رغؼً ِٕٝ ِٛاؽٓ  االعزّبػٟلغ اٌزٛاطً أحظ أْ اعزخذاِٟ ٌّٛا 01

 ػبٌّٟ

  

   أٔب ػؼٛ فؼبي فٟ ِغّٛػبد خبطخ ثزخظظٟ اٌغبِؼٟ 00

عؼٍٕٟ  اٌّغزّش ٌشجىبد اٌزٛاطً ٚ ِزبثؼزٟ اٌفؼبئ١بد إعزخذاِٟ  00

 أشؼش أٟٔ ِخزٍف ػّٓ ُ٘ حٌٟٛ

  

   عذ٠ذ رىٌٕٛٛع١ب صادد حذح اٌزٛرش ِغ ٚاٌذٞ ثغجت شغفٟ ثىً ِب ٘ٛ 00

أٚاوت اٌّٛػخ فٟ اٌٍجبط ِٓ خالي ِشب٘ذرٟ ٌٍجطً اٌّفؼً ػٕذٞ  00

 فٟ اٌشبشخ )ِّضً الػت(

  

   ِب أشب٘ذٖ  فٟ األفالَ االعٕج١خ ٘ٛ ّٔؾ اٌؼ١ش اٌزٞ ١ٍ٠ك ثٟ 00

   رجؼب ٌٍجطً اٌّفؼً ػٕذٞ أغ١ش لظخ شؼشٞ 00

ؼاللبد ِغ اٌغٕظ ِٓ البِزٟ ٌعٍٙذ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ  00

 االخش

  

   ِزبثؼزٟ ٌٍجشاِظ األعٕج١خ رض٠ذ ِٓ أفزبحٟ ػٍٝ اٌؼبٌُأسٜ أْ  00

 عبػذرٕٟ ِٛالغ اٌزٛاطً فٟ اٌزؼج١ش ػٓ سأ٠ٟ دْٚ ِٛاعٙخ االخش٠ٓ  00

 ٚعٙب ٌٛعٗ
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 ػجش ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ساعخ ٠غبػذٟٔ اٌزٛاطً ِغ صِالء اٌذ 01

 أغبص اٌجحٛس فٟ 

  

 

 

 ِم١بط االغزشاة اٌضمبفٟ:
 ِؼبسع ِحب٠ذ ِٛافك اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسح سلُ

    أسٜ ثأْ ػبداد ِغزّؼٟ رغٍجٕٟ حش٠زٟ. 10

أػ١ش ِغ أفشاد أعشرٟ فٟ ث١ذ ٚاحذ ٌىُٕٙ ثؼ١ذْٚ  10

 .ػٕٟ فىش٠ب

   

أْ اٌّغزّؼبد اٌزٟ ال رخؼغ ٌٍم١ُ االعزّبػ١خ  أػزمذ 10

 .رٕؼُ ثبٌحش٠خ

   

    .رؼ١ك دائشح ػاللبرٟ اإلعزّبػ١خ ثبعزّشاس 10

ٌىٟ ٠ٛاوت اإلٔغبْ اٌحؼبسح ػ١ٍٗ ِخبٌفخ اٌؼٛاثؾ  10

 االعزّبػ١خ.

   

    اػزمذ أْ ٚالغ اٌح١بح ٠غؼً اٌفشد غش٠جب داخً ِغزّؼٗ. 10

    أٚافك اٌشأٞ اٌمبئً اٌغب٠خ رجشس اٌٛع١ٍخ . 10

أرغٕت حؼٛس إٌّبعجبد االعزّبػ١خ )االػ١بد ٚ  10

 االػشاط( .

   

    ٠غت اٌزخٍض ِٓ اٌم١ٛد االعزّبػ١خ.  10

اٌحش٠خ اٌّطٍمخ عضء ٘بَ فٟ شخظ١خ اإلٔغبْ  01

 اٌّؼبطش.

   

غ١ش ِجبي الػجٟ وشح( ،أفؼً رم١ٍذ اٌّشب١٘ش )فٕب١ٔٓ 00

  ثبالػشاف اٌغبئذح

   

    ٌزٛاطً ِغ األلبسة.أرغٕت ا 00

    أفؼً ؽش٠مخ اٌؼ١ش اٌغشث١خ)فٟ اٌٍجبط ٚ اٌظذالبد (. 00

    أْ ٠زذخً احذ فٟ شؤٟٚٔ. أوشٖ 00

    ٠غٍت اٌشه فٟ ػاللبرٟ ثب٢خش٠ٓ. 00
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ػبدح ِب أػبسع االخش٠ٓ اساءُ٘ اللزٕبػٟ ثشا٠ٟ  00

 اٌشخظٟ

   

اإلعزّبع إٌٝ اٌّٛع١مٝ اٌغشث١خ حزٝ ٚ إْ ٌُ أفؼً  00

 أفُٙ وٍّبرٙب.

   

وً فشد فٟ اٌّغزّغ ٠ّىٕٗ رحم١ك أ٘ذافٗ ثبٌطش٠مخ اٌزٟ  00

 رحٍٛ ٌٗ.

   

    أػزمذ أْ ػبداد اٌغشث١١ٓ أفؼً ِٓ ػبدارٕب. 00

    ِظٍحزٟ فٛق وً اػزجبس. 01

    أحت أْ أحظً ػٍٝ إٌظ١ت األوجش فٟ وً شٟء. 00

ٟ حذ٠ضٟ ٠ض٠ذ ِٓ ِىبٔزٟ إعزخذاِٟ ٌألٌفبظ األعٕج١خ ف 00

 .ٌٟا٢خش٠ٓ  ٚ رمذ٠ش

   

    أحت أْ أطبحت ِٓ ٠خبٌف ػبداد اٌّغزّغ. 00

أسفغ اٌزؼبًِ ِغ أطذلبئٟ ألٟٔ أشه فٟ حم١مخ  00

 ِشبػشُ٘ رغبٟ٘

   

     اػزمذ أْ ال شٟء ٠غزحك اٌزفى١ش ف١ٗ أوضش ِٓ رارٟ . 00

أسٜ أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌُ رؼذ طبٌحخ ٌٙزا اٌؼظش)ػظش  00

 اٌغشػخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١ب( .

   

    األٔشطخ اٌغبِؼ١خ ِؼ١ؼخ ٌٍٛلذ. 00

اػزمذ ثٛعذ فغٛح ث١ٓ رفى١شٞ ٚرفى١ش ٚاٌذٞ ٌزا أرظبدَ  00

 ِؼّٙب فٟ وض١ش ِٓ االح١بْ.

   

    رمب١ٌذ اٌّغزّغ ِٓ دٚاػٟ اٌغخش٠خ ثبٌٕغجخ ٌٟ 00

أثحش ػٓ اٌز١ّض ِٓ خالي إٔذِبعٟ فٟ عّبػبد ٌٕفؼً  01

 ِب ٠حٍٛ ٌٕب.

   

أحت اٌمٕٛاد االػال١ِخ إٌبلذح ٌضمبفخ اٌّغزّغ اٌزٞ  00

 أػ١ش ف١ٗ

   

    ٠شىٛ أفشاد أعشرٟ ِٓ ػذَ اوزشاصٟ ٌّب ٠حذس ِؼُٙ. 00

    أ٘بعُ ِٓ ٠زذخً ثخظٛط١برٟ حزٝ ٌٛ وبْ ٚاٌذاٞ 00

اٌّٙبعشح إٌٝ ثالد اٌغشة حزٝ ٚاْ وبْ أفىش وض١شا فٟ  00

 رٌه ثطش٠مخ غ١ش ششػ١خ )اٌحشلخ(.

   

أػبسع وض١شا ؽش٠مخ االحزفبالد )ػبداد ٚ رمب١ٌذ( فٟ  00

 اعشرٕب
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    ال أ٘زُ ثٕٛع اٌؼًّ ِبداَ ع١حمك ٌٟ اٌضشاء. 00

    أشؼش ثبٌٛحذح حزٝ ٚ أٔب ِغ ا٢خش٠ٓ. 00

اٌذ١ٕ٠خ إلحغبعٟ ثأٔٙب أػزشع ػٍٝ ثؼغ األٚاِش  00

 رم١ذٟٔ.

   

اثحش ػٓ ػاللبد ١ٌظ ِغّٛحب ثٙب فٟ اٌّغزّغ اٌزٞ  00

 أزّٟ إ١ٌٗ. )خبطخ ِغ اٌغٕظ االخش(.

   

١ٌظ ِؼٟ ِٓ ٠حشص ػٍٝ عؼبدرٟ ٚ ٠شبسوٕٟ  01

 ِشىالرٟ.

 

   

    أرغٕت ِغبػذح االخش٠ٓ حزٝ ال ٠زفٛلٛا أوضش ِٕٟ 00

    أطجحذ ػجئب صم١ال ػٍٟأسٜ أْ ٠ٛ٘زٟ اٌؼشث١خ لذ  00

    اٌّزغبِح ٘ٛ شخض ػؼ١ف فٟ ٔظشٞ 00

    أشؼش أْ ِشبسوخ االخش٠ٓ ِشبػشُ٘ ِؼ١ؼخ ٌٍٛلذ 00

أرغٕت االحزفبي ثبٌّٕبعجبد اٌٛؽ١ٕخ الٔٙب ِٓ اٌّبػٟ  00

 ثبٌٕغجخ ٌٟ
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 ملخص الدراسة

 ملخص :ال

اَطاللب يٍ عُىاٌ انذساصخ " انجُئخ انشلًُخ وعاللزهب ثبالغزشاة انثمبفٍ عُذ انطهجخ      

يب طجُعخ انجبيعٍُُ"،   و ثُبء عهً إشكبنُزهب انزٍ صُغ  رضبؤنهب عهً انُحى انزبنٍ " 

 ؟  ٍُانعاللخ ثٍُ انجُئخ انشلًُخ  و االغزشاة انثمبفٍ عُذ انطهجخ انجبيعُ

و إجبثخ عهً انزضبؤالد انفشعُخ انزٍ رًخضذ عهً انزضبؤل انشئُضٍ فإَه رًذ صُبغخ 

 فشوض انذساصخ عهً انُحى انزبنٍ:

  رىجذ فشوق راد دالنخ احصبئُخ فٍ اصزجبثبد يفشداد انعُُخ عهً يمُبس انجُئخ

 انشلًُخ رعزي نًزغُش انجُش

 انعُُخ عهً يمُبس انجُئخ  رىجذ فشوق راد دالنخ احصبئُخ فٍ اصزجبثبد يفشداد

 انشلًُخ رعزي نًزغُش انزخصص انجبيعٍ 

  ال رىجذ فشوق راد دالنخ احصبئُخ فٍ اصزجبثبد يفشداد انعُُخ حىل يمُبس

 االغزشاة انثمبفٍ رعزي نًزغُش انجُش

  ال رىجذ فشوق راد دالنخ احصبئُخ فٍ اصزجبثبد يفشداد انعُُخ حىل يمُبس

 انزخصص االكبدًٍَ.ُشاالغزشاة انثمبفٍ رعزي نًزغ

  رىجذ عاللخ طشدَخ ثٍُ اصزخذاو ثعذٌ انجُئخ انشلًُخ  و اناليعُبسَخ عُذ انطهجخ

 انجبيعٍُُ.

  رىجذ عاللخ طشدَخ ثٍُ اصزخذاو ثعذٌ انجُئخ انشلًُخ و انعزنخ االجزًبعُخ عُذ

 انطهجخ انجبيعٍُُ.

 نزاد عُذ انطهجخ رىجذ عاللخ طشدَخ ثٍُ اصزخذاو ثعذٌ انجُئخ انشلًُخ و يشكزَخ ا

 انجبيعٍُُ.



  رىجذ عاللخ طشدَخ ثٍُ اصزخذاو ثعذٌ انجُئخ انشلًُخ و انزًشد عُذ انطهجخ

 انجبيعٍُُ.

 هدف الدراسة :

 

احث إلى أخذ عٌنة الب أنظرا لصعوبة دراسة مجتمع األصل بأكمله ٌلجو العينة :

410محدودة ،و ممثلة لطبٌعة وحدات مجتمع الدراسة

هو المنهج الوصفً التحلٌلً الذي  ذه الدراسةه إن المنهج المتبع فًالمنهج المستخدم:

هو كائن و تفسٌره و تحدٌد العالقات بٌن الوقائع.ٌعتمد على توصٌف ما 

أداة الدراسة :

 : ٍانًعبنجخ االحصبئُخ انًضزخذيخ فٍ انجحث انحبن 

  ٍُاخزجبس )د( صزىدَذ نهزحمك يٍ انصذق انزًُُزٌ و نهزحمك يٍ انفشوق ث

 يزىصظ دسجبد االغزشاة انثمبفٍ وفمب نًزغُشاد انجحث .

  ٌو صذق االرضبق انذاخهٍ . ثبإلعبدحيٍ انثجبد يعبيم االسرجبط ثُشصى 

 ُشيبٌ ثشاوٌيعبدنخ صجSpear;an-prawn  نالَصبف انًزضبوَخ نهزحمك يٍ انثجبد

 ثبنزجزئخ انُصفُخ.

  ٌيعبدنخ جزًبJet man . نهزجزئخ انُصفُخ نهزحمك يٍ انثجبد ثبنزجزئخ انُصفُخ 



  انفب كشوَجبخ Cranach’s Alpha.نهزحمك يٍ انثجبد 

  فٍ فشضُبد اخزجبس رحهُم انزجبٍَ االحبدٌ نذساصخ انفشوق ثٍُ انًزىصطبد

 انذساصخ.

  حضبة انزكشاساد و انُضت انًئىَةخ نهزعةشف عهةً انخصةبئص انةخصةُخ نًفةشداد

 انذساصخ.

 .حضبة انًزىصطبد انحضبثُخ و رنك نهزعشف يزىصظ عًش يضزخذيٍ انجُئخ انشلًُخ 

  يعبيم االسرجبط ثُشصىٌ نحضبة انعاللخ ثٍُ انجُئخ انشلًُخ و أثعبد االغزشاة

 و يشكزَخ انزاد (. رًشديعُبسَخ و عزنخ اجزًبعُخ و انثمبفٍ األسثعخ ) ال

  رىجذ فشوق راد دالنخ احصبئُخ فٍ اصزجبثبد يفشداد انعُُخ عهً يمُبس انجُئخ ال

 .انشلًُخ رعزي نًزغُش انجُش

  رىجذ فشوق راد دالنخ احصبئُخ فٍ اصزجبثبد يفشداد انعُُخ عهً يمُبس انجُئخ

 انزخصص انجبيعٍ  انشلًُخ رعزي نًزغُش

  ال رىجذ فشوق راد دالنخ احصبئُخ فٍ اصزجبثبد يفشداد انعُُخ حىل يمُبس

 االغزشاة انثمبفٍ رعزي نًزغُش انجُش

  ال رىجذ فشوق راد دالنخ احصبئُخ فٍ اصزجبثبد يفشداد انعُُخ حىل يمُبس

 االغزشاة انثمبفٍ رعزي نًزغُش انجُش

 عُذهى . اناليعُبسَخو  هجُئخ انشلًُخعٍُُ نرىجذ عاللخ ثٍُ اصزخذاو انطهجخ انجبي 

 و انعزنخ االجزًبعُخ  هجُئخ انشلًُخرىجذ عاللخ ثٍُ اصزخذاو انطهجخ انجبيعٍُُ ن

 عُذهى .

  ٍُُو يشكزَخ انزاد عُذهى . نهجُئخ انشلًُخرىجذ عاللخ ثٍُ اصزخذاو انطهجخ انجبيع 

 ٍُُعُذهى انزًشدوانشلًُخ  نجعذٌ انجُئخ رىجذ عاللخ ثٍُ اصزخذاو انطهجخ انجبيع 

 



Summary:  

   Started on the title of the study, "the digital environment and 

its relation with the cultural Immigration between the students 

of university", and based on the  Problematic that makes us 

form the question that way "What is the nature of the 

relationship between the digital environment and the cultural 

Immigration between the university students ? 

In ordor to answer the sub-questions that emerged on the main 

question it was formulated hypotheses as below : 

• There are statistically significant differences in the responses 

of the sample on the scale of the digital environment due to the 

variable gender . 

• There are statistically significant differences in the responses 

of the sample on the scale of the digital environment because of 

the variable university specialization. 

• There are no significant differences in the responses of the 

sample on the scale of cultural Immigration because of  the 

variable gender 

• There is a direct correlation between the use of 

telecommunications and digital environment and the 

Unnormative between the student of the university. 

• There is a direct correlation between the use of digital 

telecommunications environment and social isolation between 

the students of the university. 

• There is a direct correlation between the use of digital 



telecommunications environment and self- centralized between 

the students of the university. 

• There is a direct correlation between the use of digital 

telecommunications environment and rebellion between the 

students of the university.  

 The goal of the study:to know the nature of the relationship 

between the digital environment and the cultural Immigration 

between the students of the university . 

Sample: Due to the difficulty of studying the entire origin 

community the researcher takes a limited sample, and 

represented by the nature of the units of the study community 

sample of 410 students from the users of digital 

telecommunications environment at the University of Mohamed 

KHIDER . Chosen in a manner of the  snowball. 

The method used : The method taken in this study is  

descriptive and analytical method which based on the 

description of what is an object and explain and determine the 

relations between the facts. 

The study tool : we used in this study, the digital environment 

prepared by us . 

And cultural Immigration scale, the Immigration scale is created 

by group of researchers using the scale of Immigration on the 

student of the university (Samira Hassan Abkar). 

Statistical methods: 

Statistical treatment used in the current research: 



(T) test Stodnt to verify the truthfulness discriminatory and to 

check the differences between the average Degrees of cultural 

Immigration, according to the research variables. 

Pearson correlation coefficient of consistency and sincerity to 

reinstate internal consistency. 

Spearman-brown formula for fairness and equal verification of 

retail midterm stability. 

 Jetman equation indivisible midterm check midterm retail 

fortitude. 

Cranach's alpha verification of Stability. 

Contrast unilateral test to study the differences between the 

averages in the hypotheses of the study analysis. 

Calculate the frequencies and percentages to identify the personal 

characteristics of the study sample. 

Calculate the arithmetic mean and so to get to know the average 

age of the digital environment users. 

Pearson correlation coefficient to calculate the relationship 

between the digital environment and the cultural Immigration of 

the four dimensions (Unnormative and social isolation and pass 

and self-centralized). 

Results: 

• There were no statistically significant differences in responses to 

sample the digital environment scale differences due to gender. 

• There are statistically significant differences in the responses of 



the sample on the scale of the digital environment due to the 

variable university specialization 

• There are no significant differences in the responses of the 

sample on the scale of cultural Immigration due to the variable 

gender. 

• There are no significant differences in the responses of the 

sample on the scale of cultural Immigration due to the variable 

gender. 

• there is a relationship between the university students use of 

digital environment and them Unnormative. 

• there is a relationship between the university students use of 

digital environment and having social isolation. 

• there is a relationship between the university students use of 

digital environment and have a self-centralition.  

• there is a relationship between the university students use of 

after me for the digital environment and being insurgency. 
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