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لىحُا الغكمُت في جباصٌ الاصواع بحن ى الخىى ٌؿعى هظا البدث لضعاؾت ؤزغ

 نملُت اؾغاف الهملُت الاجطالُت اإلاخؿىعة لخهلُم الانالم خُث اضبذ الخىاضل

 وؤًً جيخهي. عغم ان الاجطاالث ؤجبض مً مو ؤو ميان جدضًض الطهب ومً مهلضة،

 اإلاسخلفت للجىاهب مغجي جمثُل جىفحر زالٌ مً الهملُت جداٌو جبؿُـ الاجطاٌ هماطج

ض نملُاث الخىاضل الىماطج بهؼ لالجطاٌ. خُث جىضح لت فيها مٍؼ  مً بؿٍغ

غحر كاصع  فإهه الًؼاٌ حهلًُضا ألاهثر ختى في خالت الىمىطج ولىً غحرها، نً الخفطُل

الخىاضل اإلاباشغ. مو  لخكاث في ختى وهِشها حهلُضاث الخُاة التي ؿاًغةنلى م

 بغئٍت لىا حؿمذ ألنها الانالم لؿالب كًُما غغًغا الاكغاع بإن الىماطج ال جؼاٌ جسضم

 مفاهُم وجؿبُم الاجطاٌ، وحهٍغف الاجطاٌ، نملُت في مدضصة وزؿىاث مفاهُم

الاجطاٌ. ؾِخم اؾخسضام  نمل بىُفُت صعاًت الؿلبت نلى الاجطاٌ. نىضماًطبذ

يخكغ ان ًخىضل فُه الى هخاثج جضلل نلى اهمُت بهؼ  اإلاىهج الىضفي في هظا البدث ٍو

الىماطج الاجطالُت اهثر مً غحرها في حهلُم ؾلبت ولُاث الانالم هُفُت حؿُحر الهملُت 

 الاجطالُت في قل آفاق جىىلىحُا الاجطاٌ الغكمُت فاثلت الجىصة.

 الهملُت الاجطالُت اإلاخؿىعة. ؛لىحُا الغكمُتى الخىى؛اخُت: ؤالزغاليلماث اإلافخ
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Digital communication technology and the development of 

the communication process in education 
This research seeks to study the effect of digital technology on the 

exchange of roles between the parties to the evolving 

communication process for media education, where 

communication has become a complex process, and it is difficult 

to determine where or with whom the communication begins and 

where it ends. Although communication forms try to simplify the 

process by providing a visual representation of the different 

aspects of communication. Where some models clarify the 

communication processes in a way that is more detailed than 

others, but even in the case of the more complex model it is still 

unable to keep pace with the complexities of the life we live in 

even moments of direct communication. 

While acknowledging that the models still serve a valuable 

purpose for media students, they allow us to see specific concepts 

and steps in the communication process, define communication, 

and apply communication concepts. When students become 

familiar with how communication works. The descriptive 

approach will be used in this research, and it is expected that it 

will reach results that demonstrate the importance of some 

communication models more than others in teaching media 

college students how to conduct the communication process in 

light of the prospects for high-quality digital communication 

technology. 

Key words: impact ; digital technology ; evolving communication 

process. 
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  :مقدمة

ت ألازحرة جؿىعا مظهال  شهضث جىىىلىحُا الاجطاٌ الخضًثت زالٌ الهشٍغ

ش، وماػالذ في جؿىع ًطهب مهغفت مأله ونلباه وال ختى  واهفجاعا المثُل له في الخاٍع

اع وؤنمله ؤزغا في نالم مجغص الاؾدشغاف بمؿخلبله، ولهل ؤبغػ مكاهغ هظا الاهفج

وؾاثل الاجطاٌ هى جؿىع الاهترهذ والثىعة التي ؤخضزتها نلى مؿخىي حمو اإلاهلىماث 

 وؾغاثم الهمل.  وجىػَهها وهظلً اإلاىخجاث والخضماث

وجخمثل ؤكىي جإزحراث الاهترهذ في اهضماج وؾاثل ؤلانالم وجىىىلىحُا الاجطاٌ 

لُت في بيُت الهملُاث الاجطالُت وؤجاح واإلاهلىماث الظي ؤخضر بضوعه جدىالث هُي

بمياهُاث غحر مدضوصة لالزخُاع والخفانل الخغ مو اللاثمحن باالجطاٌ. بطن، هي  باخثحنلل

جلىصها هدى همـ اجطالي حضًض ًدؿو ليل ؤهماؽ الاجطاٌ ؤال وهى الاجطاٌ الخفانلي 

ُم جباصٌ ؤصواع اللاثم نلى الخفانل الخغ واإلاباشغ بحن اإلاغؾلحن واإلاؿخلبلحن وجدل

الاجطاٌ بحن الؿغفحن. وفي زػم هظه الخؿىعاث، اججه الهلماء والباخثحن بلى بهؼ 

البرامج التي ًدـ فيها الفغص الباخث وهإهه هى الظي ًطىو ماصتها الهلمُت، وهظا ما ؤهخج 

 مفهىم الخفانلُت الغكمُت.

 غجميم جىفحرجمثُممل زممالٌ ممً الهملُممت جدماٌو جبؿممُـ الاجطمماٌ هممماطج نؤعغمم 

لمت فيهما  نملُماث الخىاضمل الىمماطج بهمؼ لالجطماٌ. خُمث جىضمح اإلاسخلفمت للجىاهمب بؿٍغ

مضمً غحمر  فإهمه الًمؼاٌ حهلُمًضا ألاهثمر ختمى فمي خالمت الىممىطج غحرهما،ولىً نمً الخفطمُل مٍؼ

الخىاضممل اإلاباشممغ. مممو  لخكمماث فممي ختممى وهِشممها حهلُممضاث الخُمماة التممي كماصع نلممى مؿمماًغة

 مفماهُم بغئٍمت لىما حؿممذ ألنهما الانالم لؿالب غغًغاكًُما جسضمالاكغاع بإن الىماطج ال جؼاٌ 

 الاجطماٌ. نىمضما مفماهُم وجؿبُمم الاجطماٌ، وحهٍغف الاجطاٌ، نملُت في مدضصة وزؿىاث

الاجطماٌ. ؾمِخم اؾمخسضام اإلامىهج الىضمفي فمي همظا  بىُفُمتنمل صعاًمت الؿلبمت نلمى ًطمبذ

يخكمغ ان ًخىضمل فُمه المى هخماثج جممضلل نلمى اه مُمت بهمؼ الىمماطج الاجطمالُت اهثممر البدمث ٍو

ُممماث الانمممالم هُفُمممت حؿمممُحر الهملُمممت الاجطمممالُت فمممي قمممل آفممماق  ممممً غحرهممما فمممي حهلمممُم ؾلبمممت ول

 جىىلىحُا الاجطاٌ الغكمُت فاثلت الجىصة.
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ؾاهمذ زىعة الاجطاٌ في جلضًم وؾاثـ مهمت في مجاٌ الخفانلُت في وؾاثل  للض

مً مؼاًا جىىىلىحُاث الاجطاٌ الخضًثت  ؤلاجطاٌ الخضًثت، فلض اؾخفاصث هي ألازغي 

وفي ملضمتها الاهترهذ، والتي فخدذ مجاال واؾها للخىاضل والخفانل بحن اإلاؿخسضمحن، 

ؿحن والؿلبتوؤنؿذ بضوعها فغضت هبحرة  بمياهُت اإلاشاعهت الخلُلُت وآلاهُت ؤزىاء  للخضَع

 الهلمُت. الخهلُمُت منها في حمُو الاؾغ البرامج الخهلُمُت مً ؤحل ؤلاؾخفاصة  جىفُظ

فبفػل كىىاث الاجطاٌ التي ؤجاختها الخؿىعاث الخىىىلىحُت الخضًثت في مجاٌ 

 اهثر اًجابُت . وهدُجت لهظا ؤضبذ صوعهالخهلُمالاجطاٌ، خضزذ حغحراث هبحرة نلى صوع 

 (0202الضلُمي:(.هؿغف فانل ومشاعن في بهخاج اإلاىاص الخهلُمُت

 ٌ ُمممممت صٌو فمممممي الجامهممممماث  وفمممممي همممممظا جدممممماو هثحمممممرة مىاهبمممممت مممممما ٌؿمممممخجض فمممممي الخىىىلىح

مممً حهمت، ومممً ؤحممل الغعممي بمالخهلُم الهممالي والخفمماف نلممى  همماجؿىع الغكمُت،ومؿماًغة عهممب 

 ؾمى عؾالخه وجدؿحن آلاصاء البُضاغىجي مً حهت ؤزغي.

 ثحديد إلاشكالية

حهض اإلاهلىماث صنامت ؤؾاؾُت مً صناماث البدث الهلمي في مسخلف 

ث هما ًلهب الخهلُم الهالي الضوع ألاؾاس ي في تهُئت وبؾخغالٌ اإلاىغىناث والخسططا

مىاعص اإلاهلىماث وبؾخسضام جىىىلىحُا اإلاهلىماث في طلً،خُث بن الهضًض مً الضعاؾاث 

الهالي ومنها   واإلاهلىماث حشحر بلى الضوع الظي ًمىً ؤن جلهبه ماؾؿاث الخهلُم

في الىكذ  -جغاهم اإلاهلىماث-غفتاإلاه  الجامهاث في زلم وببضام وبصاعة وبث وجؿبُم

  الخاغغ.

، هلىماث حهخبر فغضت خلُلُت للجامهاثبن ؤلامياهُاث التي جىفغها جىىىلىحُا اإلا

فخؿىع جىىىلىحُا اإلاهلىماث وشبياث ؤلاجطاالث وجىىىلىحُا الىؾاثـ اإلاخهضصة جمىً 

هلىماث نلى اإلجطاٌ بلىانض البُاهاث واإلاىخباث ومطاصع اإلابمً بؾخغالٌ هكم الخهلُم 

الخهلُم والخىضل للمهلىماث  حىصة، مما ٌؿانض الجامهت نلى جدؿحن هىىبىجُتشبىت ال

البدث الهلمي والتي جلضم خلىال للمشىالث التي الخهلُم و التي حؿخسضم في مجاالث 

 ٌهاوي منها اإلاجخمو.



 ثكنولوحيا الاثصال الرقمي وثطوير العملية الاثصالية في التعليم
 

65 

 

في بمىاهبت الخؿىع  ًجب ان جلتزمنمىما،  اثومً هظا اإلاىكىع، فةن الجامه

نلى وحه الخطىص  هغبُتال ا اإلاهلىماث وؤلاجطاالث، والجامهاثجىىىلىحُث مجاال 

الخىىىلىحُا بلى هكم الخهلُم الهالي  خىقُفػو زؿـ بؾتراجُجُت لالاهثر خاحت الهخ

 والجامعي.

 الاشكالية

وخاولىا في هظا البدث الاحابت نلى الدؿاٌئ الخالي ماؤزغالخىىلىحُا الغكمُت في 

 اؾغاف الهملُت الاجطالُت اإلاخؿىعة لخهلُم الانالم ؟جباصٌ الاصواع بحن 

 ًػاف الى طلً  الاخاؾت بما ًلي:

 .لالجطاالث ؤلاعؾاٌ همىطج ميىهاث وحهٍغف جدضًض -1

 .للخىاضل الخفانل همىطج ميىهاث وحهٍغف جدضًض -0

 .لالجطاالث اإلاهامالث همىطج ميىهاث وحهٍغف جدضًض -3

 ..الثالزت الاجطاٌ هماطج جىغُذ -4

لى  بخضار بض به الغغاع هظا البدث هاجج الهملُت الاجطالُت، الهاصفت زغ وهلطألا

حهضًل ججاه مماعؾت ؤو الخدحز ججاهها ، ؤلاكىام ؤو الخث وبالخالي جإزغ بهظا الفهل وقهغ 

 نلُه

ؾممممغح حممممىعج ؾممممُمجز وؾممممدُفان  ، 0225فممممي الهممممام  لىحُمممما الغكمُممممت فممممي الخهلممممُم :ى الخىى

مت الاجطمالُت مت جطمف هُفُمت خمضور المخهلم فمي الهطمغ  Connectivism صاوهمؼ الىكٍغ هىكٍغ

الغكممممي ممممو وحمممىص الىمممم الىبحمممر ممممً ؤالصواث واإلاطممماصع، وهمممي جلتمممرح ؤن اإلاهغفمممت جخمممإلف ممممً 

نالكاث شبىُت، وؤن الخهلم هى نملُت بىاء للشبياث، والشبياث هي الطمالث بمحن حهماث 

اإلاىاكمممممممو باللىتروهُمممممممت، مسخلفمممممممت مثمممممممل الخبمممممممراء وكىانمممممممض البُاهممممممماث، واإلامممممممضوهاث، والمممممممؼمالء، و 

ممت  وبالخممالي فممةن الممخهلم هممى اللممضعة نلممى بىمماء هممظه الشممبياث والخدممغن نبرهمما .وجاهممض الىكٍغ

ت واإلاهممضاث والبرمجُمماث ووؾمماثل الاجطمماٌ نبممر  الاجطممالُت نلممى ؤهمُممت الهىاضممغ غحممر البشممٍغ

ىمماء الشممبياث اإلاسخلفممت التممي ًمىممً اؾممخسضامها للممخهلم البشممغي، وجاهممض نلممى الممضوع اإلاهممم لب

ممممماث  مممممت هإنهممممما زلُفمممممت للىكٍغ المممممغوابـ هجمممممؼء ممممممً نملُمممممت المممممخهلم  وكمممممض قهمممممغث همممممظه الىكٍغ
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الؿممممممممممممممممممممممممملىهُت والبىاثُمممممممممممممممممممممممممت واإلاهغفُمممممممممممممممممممممممممت اإلاغجبؿمممممممممممممممممممممممممت باالوغمممممممممممممممممممممممممام الخهلُمُمممممممممممممممممممممممممت اإلاخهممممممممممممممممممممممممماعف 

 (0202الضلُمي:( .نليها

 الرقمي(  العصر في الدائري )الاثصال الاثصال العملية الاثصالية املتطورة:

 الهملُت نلى الغكمُت ؾُما واإلاهلىماث الاجطاٌ لىحُاى جىى في ثلالها الخؿىع  نملُت ؤزغث

 بالهىاضغ الضلُمي ولخطها فانلُتها ونمم نىاضغها مً ػاص الظي الامغ الاجطالُت

  :(0202الضلُمي:(.الخالُت

 باالثصال لقائما-1

 الرسالة -0

 هضفت،اإلاؿت الجمانت نلى ؾغخها اإلاغاص الفىغة مً اإلاؿلىب الضوع  وجدضًض اؾتصع  -

ت اإلاهغفت نىاضغ جدضًض وهظلً  جلضًم ًخم بدُث اإلاؿلىب، بالؿلىن لللُام الػغوٍع

 .الجمهىع  اخخُاحاث حشبو حؿضؤو التي اإلاهلىماث

ت ؾغخها ًمىً التي الشهاعاث جدضًض  -  وصعاؾت اإلاؿتهضف، الجمهىع  لضي الضوافو لخلٍى

 .زاللها مً الفىغة ؾغح ًمىً الطىعالتي ؤفػل

 .الضعامي الشيل مثل الجمهىع  نليها كبل التي ألاشياٌ في لتالغؾا ضُاغت  -

م لخمالث اإلاسؿؿحن ضُاغت  -  التي بالطىعة ؤلانالمُت لغؾاثلهم الاحخماعي الدؿٍى

 ماٌهغف وهى للفىغة مػاص صازلي صفام بىاء مً اإلاؿتهضف الجمهىع  ؤفغاص الجمىً

 "الاؾخفؼاػ ؤؾلىب وهى الخاالث هظه مثل في اجبانه ًمىً الظي باألؾلىب

 اإلاىغىم جطخُم زالٌ مً اإلاؿتهضف الجمهىع  اهدباه بزاعة غحرالاؾخفؼاػي" بمهنى

ف التهضًض اؾخهماٌ صون  وججؿُمه  له ؤؾلىب وهى الؿلبُاث، نلى ؤوالترهحز والخسٍى

 حهمُم في البضء كبل البض ؤهه النهاًت في ولها حهني واهذ وبن ومسخلفت، نضًضة ؾغق 

 مً ضُاغتها ؤوحهضًل بناصة اخخماالث وغو اإلاؿتهضف الجمهىع  ىنل ؤلانالمُت الغؾالت

 مو للخساؾب ومصجهت بًجابُت ضُغ ازخُاع مً البض وله، طلً آلزغ. وزالٌ حمهىع 

 .التهضًضًت ؤو الؿلبُت الطُغ نً والابخهاص اإلاؿخلبلحن حمهىع 
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مىً -   جلضًم بمهنى ؤلانالمُت، الغؾالت جطمُم في الخىافؼ فىغة اؾخهماٌ ؤًًػا ٍو

( في جإزحر نً بهُض وهى ؾُاعجه ًلىص الظي الؿاثم
ً
 اإلالتزم اإلاىاؾً ضىعة الىدٌى )مثال

 وؤن اإلاثالي، الؿاثم بانخباعه الهاكل الهاصت الؿاثم ؤوجلضًم ومجخمهه. هفؿه ججاه

  لِـ اإلاغوع ومسالفت والؿغنت الاهضفام وؤن الثالُت، اللُاصة هي الهاصثت اللُاصة
ً
 جضلُال

 ؤن فىغة بلغاء زالٌ مً اإلاضزً غحر اإلاىاؾً ضىعة جدؿحن والجغؤة. ؤو ةاللى  نلى

 الًجب ؤهه طلً مً طلً. وهسلظ ماشابه ؤو ؤوالغحىلت الىطج نً حهبحر الخضزحن

 ؤو الهاصة جلً نً للخسلي الضنىة مافي ؤوجطغف ناصة في الؿلبُت الجىاهب اؾخغالٌ

 هلجإ وؤال ؤلاؾالق، ؤزغنلى لها ىن ًي ولً نىؿُت هدُجت بلى ؾُاصي طلً ألن الخطغف؛

 .الؿبُاث نلى الخسضًضؤوالترهحز ؤو اإلاباشغ الهجىم بلى

 الوسيلة -3

 اؾخسضام اإلاىؿلي مً فلِـ اإلاؿتهضف؛ للجمهىع  اإلاىاؾبت ؤلانالمُت الىؾاثل ازخُاع  -

ىن  ٌهخبر اإلالابل وفي ألامي، الجمهىع  مو اإلاؿبىنت الىؾاثل  .اوجإزحرً  مالءمت ؤهثر الخلُفٍؼ

 الغؾالت جيىن  ؤن غغوعة بمهنى حمُهها؛ ؤلانالهُت الىؾاثل اؾخسضام في الخيؿُم  -

ىن  عاصًى مً ؤلانالم وؾاثل حمُو في مىخضة  مً ول جاهض بدُث مؿبىنت، ومىاص وجلُفٍؼ

 غغوعة هظاباإلغافتبلى ألازغي، الىؾاثل وجإهُضماجلىله جضنُم في صوعها الىؾاثل هظه

 .الجماهحري  الاجطاٌ وؾاثل ماجلضمه مو إلاباشغا الصخص ي الاجطاٌ جيامل

 املستهدف الجمهور  -4

 وناصاجممممممه واججاهاجممممممه الجمهممممممىع  مهمممممماعف نممممممً ألاولُممممممت ألابدممممممار نمممممممل الػممممممغوعي  فمممممممً - 

له وؾلىهُاجه  .فهلُت ومماعؾت ؾلىن بلى وجدٍى

 البضمً اإلاثاٌ ؾبُل الجمهىع..فهلى الخهغع )الاؾخمانىاإلاشاهضة( لضي مغاناةناصاث - 

 .هثافتمشاهضة بها التي الفتراث في الخىنُت بنالهاث تبطان

 الاثصالية البيئة -5

 ًخم بدُث والاؾخجابت؛ الخإزحر بحن جباصٌ هىان ًيىن  ؤن غغوعة بمهنى الطضي عحو - 

شيل والجمهىعاإلاؿتهضف، الخغُحر وهالء بحن ونىصة طهاًبا الطضي عحو بعؾاٌ  َو
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 ؤزىاءالخملت والخغُحر الخهضًل ًدُذ ملت. مماللخ الالخلت اإلاغخلت في فلـ مؿخمغ،ولِـ

 .طاتها

 اإلاخدلم الازغ -7

 حهلُم الانالم 

غ ؾُاؾاث بضالخُت،  حشهض خالت هكم حهلُم الانالم في هثحر مً الضٌو ، مداوالجلخؿٍى

ججهل اإلااؾؿاث ألاواصًمُت كاصعة نلى جؼوٍض وؾاثل ؤلاجطاٌ بصخافُحن وبنالمُحن 

هغفُت جخالءم وخاحت ؾىق الهمل اإلاخؿىع، ألامغ الظي ًدؿً ًخمخهىن بلضعاث مهىُت وم

جهل مً وؾاثل ؤلانالم بىحىص شغوؽ ؤزغي كاصعة نلى اإلاؿاهمت  مً البِئت ؤلانالمُت ٍو

ت الخهبحر وغمان الخهضصًت،  ؤلاًجابُت في الخدٌى الضًملغاؾي وجدؿحن فغص خٍغ

 (0202الضلُمي:(. .واخترام الخىىم

مىً هىا  الخاص الاجطاٌ زالٌ اؾدُهاب مً حهمًلا ؤهثر لبشي الخفىحر ٍو

 في لالجطاٌ ؤفػل الاحىاء بشيل تهُئت نلى حؿانض ؤن ًمىً والتي بيل واخض مىا،

 ال ؾُما في حهلُم الانالم.  اإلاؿخلبل

 الاثصال الجديدة  هماذج

 جدضًمممممممض الطمممممممهب وممممممممً وجمممممممؼصاص حهلُمممممممضا، مهلمممممممضة نملُمممممممت مهمممممممغوف ان الخىاضمممممممل

مممممإحي هىممممما صوع همممممماطج ؤو هممممما نملُممممماث الاجطممممماٌمن جبمممممضؤ آلالُممممماث التمممممي  فمممممي الاجطممممماٌ جيخهمممممي. ٍو

الاجطمممماٌ.  اإلاسخلفممممتإلاغاخل للجىاهمممب مغجممممي جمثُممممل جمممىفحر زممممالٌ مممممً جبؿمممُـ هممممظه الهملُمممت

مض نملُاث الخىاضل الىماطج بهؼ هظلً حشغح غحرهما،وعغم  اهثمر ممً الخفطمُل ممً بمٍؼ

 حهلُممممًضا ألاهثممممر الىمممممىطج ه ختممممىوممممل الخؿممممىعاث فممممي بىمممماء الىممممماطج الاجطممممالُت هالخممممل لىىاهمممم

 جمؼاٌ وممو طلمً ال ازىماء نملُماث الخىاضمل. فمي وهِشمها نمً جلبُمت الكمغوف التمي بهُمض الًمؼاٌ

 نملُمت فمي مدمضصة وزؿمىاث مفماهُم بغئٍمت لىما حؿممذ ألنها الاجطاٌ ؾالب جسضم الىماطج

فاالجطاٌ،وجؿبُلمفاهُماالجطممممممماٌ. ونىضماًطمممممممبدالؿلبت ن  لمممممممىالاجطاٌ،اغمممممممافت المممممممى حهٍغ

 لالؾممخفاصة منهمما زممالٌ حهمًلمما ؤهثممر بشمميل الخفىحممر الاجطمماٌ،ًمىنهم نمممل بىُفُممت صعاًممت



 ثكنولوحيا الاثصال الرقمي وثطوير العملية الاثصالية في التعليم
 

69 

 

 إلاماعؾمت الاجطماٌ ؤفػمل بشميل حؿانضهم ؤن ًمىً بهم،والتي الخاضت الاجطاٌ نملُاث

 . (htm.index/org.itdl)ؾُما في الخهلم اإلاؿخلبل الىاجح في

 .ت(واملعامال  والتفاعل الثالثة)إلارسال الاثصال هماذج

 بهؼ نلى جدخىي  ؤنها الاجطالُت ،بال بحن هظه الىماطج الازخالف مً الغغم نلى

 ؤلاعؾاٌ هما،همىطج ؾيىاكش اللظان ألاوالن الىمىطحان اإلاشترهت. ًخػمً الهىاضغ

 .(Westview,2010)الخالُت الخفانل،ألاحؼاء وهمىطج

 ًيىن  الاجطاٌ، هماطج الدشفحرواللىىاث. في وفً والدشفحر والغؾاثل اإلاشاعوىن -

 الاجطالي. الللاء في للغؾاثل هماإلاغؾلحن / ؤواإلاؿخلبلحن اإلاشاعوىن 

 اإلاخللي. نلى بلى اإلاغؾل مً هلله ًخم الظي اللفكي غحر ؤو اللفكي اإلادخىي  هي الغؾالت-

 .صديقك إىل حتية رسالة ترسل فأنت صديقك، إىل!" مرحًبا" عندماتقول ،اإلاثاٌ ؾبُل
 

 

 لعجالتهموذج التروس وا

ا جىفغ الاجطاٌ هماطج ؤن مً الغغم نلى
ً
 نمل هُفُت إلاهغفت مفًُضا مسؿؿ

 الاجطاٌ.  شيل اللخلاؽ بماًىفي مهلضة الِؿذ ؤهه بال الاجطاٌ، نملُت
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 وفهمها واؾخالمها الغؾاثل بةعؾاٌ للمشاعهحن حؿمذ التي الضازلُت اإلاهغفُت الهملُت بن -

ل نملُت هى زالدشفحر. الترمح وفً الدشفحر نملُت هي  جىاضل.  بلى ألافياع جدٍى

 الغؾاثل.  جغمحز في ًضزل الظي الىاعي الخفىحر مؿخىي  ًسخلف -

ل هىنملُت الدشفحر فً -  هجاجو ؤن كضجضعن اإلاثاٌ، ؾبُل ؤفياع. نلى بلى الاجطاٌ جدٍى

ض في ػمُلً بلى إلعؾالها الخالُت الغؾالت وجغمحز ٌ  الغغفت: "ؤهاحاجو. هلتًر  زابُت نلى الخطى

لها اجطاالجً حشفحر بفً ًلىم الغؾالت، الغغفت في ػمُلً ًخللى اللُلت؟ " نىضما  وجدٍى

ا الهخىاضل هدً منها. بالؿبو، اإلاهنى فهم ؤحل مً ؤفياع بلى ؤزغي  مغة ًُ  فدؿب، شفه

 للخىاضل. مسخلفت كىىاث ؤو زُاعاث لضًىا بل

م كىاة، نبر اإلاشفغة الغؾاثل بعؾاٌ ًخم -  حهاػ بلى لغؾالت،ا فُه خلليج يخس  ؤوؾٍغ

 مؿاع ؤي باؾخسضام واؾخلباله الاجطاٌ بعؾاٌ ًمىً الدشفحر. بِىما لفً الاؾخلباٌ

 الطىث( ، ؤو الظوق  ؤو اللمـ ؤو الشم ؤو خس ي )البطغ

اإلاغثُت )البطغ( و / ؤوالؿمهُت )الطىجُت(.  اللىىاث زالٌ مً الاجطاالث مهكم جدضر-

 بلى جدخاج فلض فُضًى، لهبت في ومغمىًعا عؤؽ بؿماناث مؼوًصا الغغفت في ػمُلً وان بطا

م نً حظباهدباهه ذ ؾٍغ  .الهشاء نً حؿإله ؤن كبل بُضًً الخلٍى

 الاثصاالت اهتقال هموذج

 اججاه طاث زؿُت نملُت ؤهه نلى للخىاضل ؤلاعؾاٌ همىطج ًمىً ان هطف

 ىطجالىم هظا الاؾخلباٌ. ًغهؼ حهاػ بلى عؾالت بةعؾاٌ كطض نً اإلاغؾل فيها ًلىم واخض

 لجهاػ اهمُت نملُت الخػمحن مً الغغم الاجطاٌ. نلى للاء في والغؾالت اإلاغؾل نلى

ىكغ الىمىطج، في  الاؾخلباٌ ًُ  مً ؤهثر نهاًت هلؿت ؤو هضف ؤهه نلى الضوع  هظا بلى خُث 

 الغؾالت ًخللى كض اإلاخللي ؤن ًجهلىا هفترع مؿخمغة. وهظا ما نملُت مً حؼًءا وىهه

فهمها  .(Browning ,2009)ًفهمها ال  ؤو بىجاح ٍو

 اكترخه الظي الخؿي الىمىطج نلى الىمىطج هظا ضممىا الظًً  الهلماء انمخض

ا جػمً والظي كغون، كبل ؤعؾؿى
ً
  بكهىع  ؤًًػا ومؿخمًها. هما جإزغوا وعؾالت مخدضز

 ًمىىىا وعبما والغاصًى، الخلغغاف مثل الىكذ طلً في الجضًضة الاجطاٌ جلىُاث واهدشاع
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فغ، الىمىطج.ولىص صازل الخلىُت الخإزحراث هظه عئٍت ت شاهىهىواعهٍى اغُت )الىكٍغ  الٍغ

مىً ان هفىغ للخىاضل(  اؾخىصًى في شخظ مً بطانُت عؾالت بعؾاٌ هُفُت في ٍو

 شفهُت عؾالت ٌشفغ الظي الغاصًى مظٌو هى ؾُاعجً. اإلاغؾل في جدؿخمو ليىؤن الغاصًى

 نهاًت ههغومغىاؾِؿُت )اللىاة( وجطلفي مىحاث نبر عاصًى بغج بىاؾؿت بعؾالها ًخم

حشفحرها.  فً لُخم ضىث ومىبراث هىاجي ؤطهًُ )حهاػالاؾخلباٌ( نبر بلى اإلاؿاف

 حهملى اإلاهضاث واهذ بطا ولىً ؤمال، عؾالخه جللُذ بطا ما خًلا الغاصًى مظٌو الٌهغف

 بىجاح الغؾالت الؾخالم حُضة فغضت فهىان الثابخت، اإلاهلىماث مً زالُت اللىاة واهذ

 الاثصاالت إرسال هموذج 1.1الشكل 

 
 نلى اإلاؿاولُت ًخمىغو والغؾالت، اإلاغؾل نلى ًغهؼ الىمىطج هظا ألن هكًغا

 الىغىح نلى الىمىطج هظا بىجاح. ًاهض الغؾالت هلل غمان في للمؿانضة اإلاغؾل

 ش يء ؤي هى الفهاٌ. الطجُج الخىاضل ؤمام نىاثم بىحىص ؤًًػا ًلغ ولىىه والفهالُت،

 اإلاخدضر ؤعؾل بطا اجطاٌ. ختى للاء في اإلاشاعهحن بحن بعؾالها ًخم عؾالت مو ًخهاعع

بضكت.  حشفحرها وفً اؾخلبالها ًخم عؾالت مو الػىغاء جخضازل فلض واضخت، عؾالت
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كهغ في هظا الىمىطج  ضجُج ؤي هى البُئي والضاللُت. والطجُج البُئُت الػىغاء ٍو

 ًخدضزىن  الظًً آلازغون ألاشخاص ًخضازل ؤن مىًالخىاضل. ً نملُت في مىحىص ماصي

 جخضازل بىجاح. بِىما وجفىُىها عؾالت بعؾاٌ نلى كضعجً مو مؼصخم مؿهم في

 جدضر التي الػىغاء بلى الضاللُت الػىغاء حشحر الغؾالت، بعؾاٌ مو البُئُت الػىغاء

 جلني، مثاٌ مالغمؼ. الؾخسضا اإلاشاعوىن  الًفهم نىضما الدشفحر وفً الدشفحر نملُت في

 الٌؿخؿُو الهىـ. وباإلاثل، و AM الغاصًى بشاعاث حشفحر فً FM لهىاثُاث الًمىً

ضًت اللغت شفغة فً بالفغوؿُت اإلاخدضزحن مهكم  ؤن صخُذ. ًمىً والهىـ الؿٍى

 اللغت هفـ جدضزىن  الظًني ألاشخاص بحن الخىاضل في ؤًًػا الضاللي الطجُج ًخضازل

 .مإلىفت غحر ؤو مخهضصة مهاوي لها اليلماث مً الهضًض ألن

ا ًبضو كض ؤلاعؾاٌ همىطج ؤن مً الغغم نلى
ً
 لىا باليؿبت مخسلًفا ختى ؤو بؿُؿ

 حضًضة، بؿغق  الاجطاٌ نملُت بفدظ للهلماء ؾمذ الىمىطج هظا بوشاء فةن الُىم،

اث هماطج بلى النهاًت في ؤصي مما . الخًلا ؤهثر ؾيىاكشها والتي للخىاضل حهلًُضا ؤهثر وهكٍغ

ا لِـ الىمىطج هظا   الضًىامُىُت الخفانالث اللخلاؽ بماًىفي زغًٍ
ً
 ولىً لىحه، وحها

 جخم التي الاجطاالث وزاضت وزؿي، الاججاه ؤخاصي الاجطاٌ فيها ًيىن  خاالث هىان

هماًىضخمغبو Computer Mediated Communication (CMC)  الىمبُىجغ بىؾاؾت

 ٌ  وفخذ آلان خُاجىا حىاهب مً الهضًض في CMCجمضمج جىضُل" الخالي، نلى "الخطى

ا
ً
ى نل الىطُت الغؾاثل في الجضًضة. فىغ الخدضًاث بهؼ وحلب للخىاضل حضًضة ؾغك

 ألن الىطُت اإلاغاؾلت فهل لىضف جماًما مىاؾب للخىاضل ؤلاعؾاٌ همىطج اإلاثاٌ. بن ؾبُل

بشيل  الغؾالت اؾخالم جم ؤهه ؤو فهاٌ بشيل هلله جم كض اإلاهنى ؤن مً مخإهض غحر اإلاغؾل

 ازخطاًعا ٌؿخسضم الىظ. بطاوان اإلاغؾل هلل الطجُج مو ًخضازل ؤن واضح. هما ًمىً

ا الهاجف ؤو ان ًصدح اإلاخللي الٌهغفه ًُ  فلض جلطض، هىذ نما جماًما مسخلف لص يء جللاث

 بالخطٌى نلى ٌؿخمخو الغؾالت.مثاٌ طلً مغؾل هلل مو الضاللي الػىغاء جضازل

ض وان بطا فيها نما ٌؿإٌ ضضًم بلى هطُت عؾالت ًغؾل لخىفحر،ا مخاحغ في الطفلاث  جٍغ

 الخاص الىظ ألاؾبىم. زم ًإحي الغص "ماطا؟!؟" ونىض مغاحهت نهاًت نؿلت زالٌ الخىفحر

ا صدح اليلمت هاجفه "الظوي" كض ؤن وحض باإلاغؾل ًُ الضفو! لظلً  بلى الضفو زالٌ مً جللاث

ثبذ الىطُت، اإلاغاؾلت في ازلتمم ًمىً للمغؾل ان ًخىكو خضور  مشاول  البدث ٍو
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و  محزة بىاؾؿت اإلادغحت ؤو اإلاطخىت الىطُت الغؾاثل ؤمثلت نً Google في الؿَغ

 ,Mandutianu, Moshir)ؤًًػا طلً الىاؽ الهضًضمً الخللاجي خُث ًىاحه الخصخُذ

Donahue,2009). 

 الكمبيوثر بوساطة التواصل

ٌ  ٌ ألاو  الىمبُىجغ ؤحهؼة بوشاء جم نىضما ٌ  و الثاهُت الهاإلاُت الخغب ًدى  ؤو

ض عؾاثل  ألاولى الخؿىاث اجسظث الؿخِىُاث، ؤواثل واهذ في اإلاخباصلت ؤلالىترووي البًر

 اإلابىغة الخؿىاث جلً . جدىلذ.(CMC) الىمبُىجغ بىؾاؾت بالخىاضل مليء مؿخلبل هدى

 ؤحهؼة ثبضؤ نىضما الدؿهُيُاث وؤواثل الثماهُيُاث ؤوازغ في هبحرة زؿىاث بلى

ٌ  اإلاياجب في مىخكمت محزاث جطبذ الصخطُت الىمبُىجغ .  الضعاؾُت والفطى واإلاىاٌػ

ٌ  خطل زم الدؿهُىاث، ؤواثل في اإلاجزلي، ؤحهؼة الىمبُىجغ واهدشغث  باإلهترهذ اجطاٌ ؤو

ٌ  في ض ؤولخؿاب ؤوشإ . للض1995نام  في اإلاجز  نملُت واهذ ،1996نام  في بلىترووي بٍغ

ض عؾاثل خلباٌواؾ إلعؾاٌ مثحرة  فُه ًخللى وكًخا ؤخض ًخسُل ًىً ؤلالىترووي. لم البًر

ا، ؤلالىتروهُت الغؾاثل نشغاث ًُ  الهاجف نلى منها الخدلم نلى اللضعة نً هاهًُ ًىم

 الخلىي! 

 الغكمُحن". نىضما الهلماء "اإلاىاؾىحن بهؼ نلُه ؤؾلم الُىم وهِش نطغما

ً مضاع ،نلى CMC يهاف غّحر التي الىُفُت في للخفىحر لخكت هخىكف  اإلااغُت، ناًما الهشٍغ

لت  وبضء ألاضضكاء مو اجطاٌ نلى والبلاء الهمل في والخىاضل والخهلم الخضَعـ ؾٍغ

ٌ  ؤمىالىا وبصاعة الىقاثف نً والبدث الغوماوؿُت الهالكاث  ألازباع، نلى والخطى

هُف هىا  وهخلض ؤن اليشاؾاث الؿُاؾُت والاحخمانُت،فمىاإلاضهصخًلا في واإلاشاعهت

 ألاؾئلت بهؼ ؤًًػا ؤزاع CMC لم اإلاتزاًض الاؾخسضام ؤحهؼةهمبُىجغ. لىً صون  وهِشب

 الضعاس ي الفطل في الؿالب الغكمُحن. فلى ان هطف اإلاىاؾىحن ؤولئً بحن واإلاساوف،ختى

ههم اعاصوا اللُام الاجطاٌ الظًً ًضعؾىن ماصة بدىر  بشإن النهاثُت البدثُت بمشاَع

 بضعاؾتآزاع هم لىثحرمً الاحخماعي. ؾىالخل  اهخماما الخىاضل بىؾاثل ًخهلم ش يء

CMC مسخُت  صعاؾت في الغغبت هظه جيبو الصخطُت. كض ونالكاجىا خُاجىا نلى

 به ٌشهغ الظي الللم هدُجت CMC الىمبُىجغ بىؾاؾت واؾخجىاب الظًً ًخىاضلىن 
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ٌ  الىاؽ  بشإن اإلاساوف نً الىكغ ًبضو. بطغف ما نلى ؤواهسفاغه الاجطاٌ فلضان خى

 بشإن مساوف ؤًًػا CMC فلضؤزاعث فيها، ؤهفؿىا مىا الىثحر ًجض التي الغكمُت اإلاشاول

 ؤلاهترهذ.  نبر الخفانالث في الىُاؾت وهلظ ؤلاهترهذ نبر والدؿلـ الخطىضُت

 وهىا البض مً ؾغح هظه الاؾئلت

 حؿخسضمها في خُاجً الُىمُت ؟ التي CMC ؤهىام ما -1

 خُاجً؟ في ؤلاحهاص مً CMC فيها ًللل تيال الؿغق  بهؼ ماهي -0

ض التي الؿغق  بهؼ ماهي -3  خُاجً؟ في الػغـ CMC فيها ًٍؼ

ض CMC حهخلضؤن نام،هل بشيل -4 للله غغؿً مً ًٍؼ  ؤهثر؟ ؤٍو

 كبل؟ مً نلُه هىا مما الجطاالثل ؤكل كُمت لضًىا همجخمو ؤهىا حهخلض هل-5

 التفاعل للتواصل هموذج

 اإلاشاعوىن  فيها ًلىم ههملُت الخىاضل في الخفانل همىطج ًمىً ان هطف

ىلضون  ومخللي همغؾل اإلاىاكف بدباصٌ  الخغظًت وجللي الغؾاثل بعؾاٌ زالٌ مً مهنى ٍو

  حؿضًت ؾُاكاث في اإلاغجضة
ً
 اججاه طاث زؿُت ههملُت الاجطاٌ جىغُذ مً وهفؿُت. بضال

 ؤهثر نملُت الاجطاٌ ًجهل اإلاغجضة،مما الخغظًت نلى ٌشخمل الخفانل همىطج فةن واخض،

ؤزغي.  لغؾاثل والاؾخجابت اإلاغؾلت الغؾاثل مالخكاث اججاهحن. جخػمً وطاث جفانلُت

 في كانت الضعؽ اإلاىاكشت ؤزىاء جثحرها هلؿت نلى اؾخاط اإلااصة ًغص كض اإلاثاٌ، ؾبُل نلى

ىت بلى حشحر كض ؤو بهض.  نً الخدىم وخضة ميان نً الغغفت ػمُلً في ٌؿإلً نىضما ألاٍع

 نملُت في اإلاشاعهحن ألصواع مهلض ؤهثر فهم بلى ؤًًػا الغاحهت الخغظًت خللت عاجبص ًاصي

 
ً
 هظا فةن واخض، اؾخلباٌ وحهاػ واخضة، وعؾالت واخض، مغؾل وحىص مً الخىاضل. بضال

 ألاصواع بدبضًل مشاعن ول الغؾاثل. ًلىم ًدباصالن ومغؾالن مؿخلِبالن له الىمىطج

 الهملُت كض جبضو هظه ؤن مً الغغم الخىاضل. نلى اؾخمغاع ؤحل مً ومؿخلبل همغؾل

 واإلاؿخلبل بحن اإلاغؾل ؤالصواع فةهىامو طلً هدباصٌ ومخهمضة، مدؿىؾت نملُت وهإنها

 .واعي جفىحر بضون  وغالًبا هبحرة بؿغنت
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 جغهحًزانلى وؤهثر الغؾاثل نلى جغهحًزا ؤكل ؤًًػا للخىاضل هى الخفانل همىطج

 ال، ؤم اؾخالمها جم بطا وما الغؾالت بعؾاٌ هُفُت نلى عؾاٌؤلا  همىطج عهؼ الخفانل. بِىما

 الىمىطج هظا ًلغ الىاكو، هفؿها. في الاجطاٌ بهملُت ؤهثر مهني الخفانل همىطج فةن

 الهضًض جللي الًخم كض والتي واخض وكذ في بعؾالها ًخم التي الغؾاثل مً الهضًض بىحىص

 الخىاضل نلى الخىم الًخم كطض. لظلً، صون  الغؾاثل بهؼ بعؾاٌ ؤًًػا منها.هما ًخم

 عؾالت واؾخالم بعؾاٌ جم بطا ما نلى بىاءً  الىمىطج هظا في فهاٌ غحر ؤو فهاٌ ؤهه نلى

 .ؤمال بىجاح واخضة

 للتواصل التفاعل نموذج 2.1 الشكل

 
 الؿُاق الانخباع. ًخػمً في والىفس ي الجؿضي الؿُاق الخفانل همىطج ًإزظ

 وصعحتخغاعتها وجسؿُؿها اإلاؿاخت حجم اجطاٌ. ًازغ للاء يف البُئُت الهىامل اإلااصي

 الهمل ملابالث فيها جخم التي اإلاسخلفت اإلااصًت الؿُاكاث اجطاالجىا. جسُل وبغاءتهانلى

ىت نلى نمل ملابالث اجطالً. مثال جم احغاء نلى طلً ًازغ ؤن ًمىً وهُف  في ؤٍع

ذ، مىخب ٌ  وججلـ مٍغ  كانت في واخضة مغة وختى للماجمغاث، هبحرة ؾاولت خى

ً خىالي اإلاؿغح لخىاحه نلى وغهً ًخم خُث مداغغاث   نشٍغ
ً

  ػمُال
ً
 حالؿحن مدخمال

ٌ  في ٌ  الخػىع. زم جخجى  مسخلفحن ؤشخاص مو ملابالث إلحغاء الجامعي الخغم ؤًًػاخى

  اباعصً  هىذ ؤهً مً الغغم صعحت. نلى ضفغ مً ؤكل خغاعة صعحاث في
ً
 وضلذ نىضما كلُال
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 اإلالابلت.  ومو في والاؾخمغاع الدسخحن احًض  الطهب فطلت،إلاُىىمً ًم ملابلت ول بلى

ٌ  طلً،فةن بت خغاعة صعحاث في بضلت واهذ جغجضي الخاعج في الخجى  صعحت 92مً  كٍغ

 زاللها. ؾىاء مً بالخىاضل مداولت كُامً لً في ممخهت جىً لم نغق  خالت ؾخسلم

 الضوع  مغاناة اإلاهم مً ألازغي، البُئُت الهىامل ؤو الخغاعة صعحت ؤو الغغفت حجم وان

 .(Apr. 22, 2009)اجطاالجىا في اإلااصي الؿُاق ًلهبه الظي

 الخىاضل. ؤلاحهاص للاء في والهاؾفُت الهللُت الهىامل الىفس ي الؿُاق ًخػمً

  جازغ ؤن ًمىً التي الىفؿُت الخإزحراث نلى ألامثلت بهؼ ؾىي  لِؿذ والهىاؾف والللم

 الهغع مً كلُلت ؾاناث كبل اإلالللت ألازباع بهؼ ًغاماز جىاضلىا. اهدشفذ نلى

 ألازباع نً الىاحم الىفس ي الطجُج ألن الخىاضل مداولت الطهب مً الىبحر. وان الهام

 ماًبضو، نلى ؤلاًجابُت الىفؿُت ألازغي. الخاالث ؤفياعي  نلى الخؿفل في اؾخمغ اإلاجهضة

 مً ألاولى اإلاغاخل اضل. زالٌالخى  نلى ؤًًػا جازغ ؤن الخب،ًمىً ناؾفت ججغبت مثل

 غحر شخطُت ؾماث الًغون ؤنهم ألافغاص "مدبؿحن" لضعحت ًيىن  كض ناؾفُت، نالكت

 في والؿُاق الخهلُلاث طلً. حؿانض غحر ًجضونها كض ؾلبُاث ًلُمىن ال  ؤو مخىافلت

 ًىكغ اإلاهاملت همىطج ولىً الاجطاٌ، لهملُت فاثضة ؤهثر جىغًُدا الخفانل همىطج حهل

ت ؤصاة ؤنها نلى جطاالثالا بلى  الفغصًت الخىاضل مىاحهاث زاعج واكهىا حشيل كٍى

(Abel, M.J,1989) 

 لالثصاالت املعامالت هموذج

ض لدشمل الىماطج جىؾهذ الاجطاٌ، مضعؾت جلض مو الاجطاٌ.  نملُت مً اإلاٍؼ

 ؤلاحغاء ًخماؾخسضامه نملُت مً ؤهثر ؤهه نلى الخىاضل بلى الهلماء مً الهضًض ًىكغ

 بحن بضكت والهدباصٌ الىمبُىجغ، ؤحهؼة مثل عؾاثل الهغؾل اإلاهنى. هدً وهلل إلاداصزاثا

 بًلاف هلغعبىعي ؤن ؤًًػا الخفانل. الًمىىىا قهىع  ؤزىاء واإلاؿخلبل اإلاغؾل ؤصواع

 همىطج للغؾاثل. ًسخلف واؾخلباٌ بعؾاٌ مجغص مً ؤهثر هى الاجطاٌ الاجطاٌ،ألن

 وصوع  الاجطاالث، جطىع  طلً بمافي مهمت، بؿغق  خفانلوال ؤلاعؾاٌ هماطج نً اإلاهاملت

 الؿُاق.  وصوع  واإلاخللي، اإلاغؾل
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 الاجطمماٌ. ٌهخبممر وماًفهلممه الاجطمماٌ هممى إلاما مسخلممف فهممم نلممى همممىطج وممل ٌشمخمل

آزغ.  بلى ميان مً بعؾالها ًخم مهلىماث، خؼمت مثل هص يء، في الخىاضل ؤلاعؾاٌ همىطج

ممممممممممممممف ًممممممممممممممخم هممممممممممممممظه، الىكممممممممممممممغ وحهممممممممممممممت مممممممممممممممً  واؾمممممممممممممممخلباٌ بعؾمممممممممممممماٌ ؤهممممممممممممممه نلممممممممممممممى جطمممممممممممممماٌالا حهٍغ

ىكغهمىطج  زممممم عؾممممالت بعؾمممماٌ فُممممه ًممممخم جفانمممل ؤهممممه نلممممى الاجطمممماٌ بلممممى الخفانممممل الغؾممماثل.ٍو

 ًممممخم اإلاىكممممىع، هممممظا وهىممممظا. مممممً آزممممغ، عصفهممممل ًدبهممممه زممممم مغجممممضة(، عصفهممممل )حغظًممممت ًدبههمممما

ف ُت. والىفؿ الجؿضًت الؿُاكاث في الخفانالث و اإلاداصزاث بهخاج ؤهه نلى الاجطاٌ حهٍغ

لمممممت الاحخمممممماعي واكهىمممما فمممممي ممممممضمج ؤهممممه نلمممممى الخىاضممممل بلمممممى اإلاهاملمممممت همممممىطج هممممما ًىكمممممغ  بؿٍغ

 .وحغُحرها بوشائها في ؤًًػا ولىً فهمها نلى لِؿفلـ حؿانضها

ُممممممت الخىاضمممممممل لالجطمممممماٌ اإلاهمممممممامالث همممممممىطج ًطممممممف  اإلاخىاضممممممملىن  فيهمممممما ًىلمممممممض ههمل

 الىممممىطج، همممظا لافُمممت. فممميوالث والهالثلُمممت الاحخمانُمممت الؿمممُاكاث صازمممل احخمانُمممت خلممماثم

 بمممممممحن جدالفممممممماث وحشمممممممىُل نالكممممممماث، لخلمممممممم هخىاضمممممممل الغؾممممممماثل، لخبممممممماصٌ فلمممممممـ الهخىاضمممممممل

ً ممممممممممو والاهسمممممممممغاؽ الظاجُمممممممممت، مفاهُمىممممممممما وحشمممممممممىُل الثلافممممممممماث،  لخلمممممممممم الخمممممممممىاع فمممممممممي آلازمممممممممٍغ

ٌ  الهخىاضل هدً مجخمهاث. بازخطاع،  .خلاثلىا بىاء نلى الخىاضل خلاثلىا،ٌؿانض خى

 نً هبحر بشيل لالجطاالث اإلاهاملت همىطج في واإلاخللي اإلاغؾل ؤصواع جسخلف

  الىماطج
ً
 بلى ٌشاع ومؿخلبلحن، مغؾلحن ؤنهم نلى اإلاشاعهحن جطيُف مً ألازغي. بضال

 بلى ٌشحر الظي الخفانل، همىطج نىـ اإلاخطلحن. نلى اؾم الخىاضلب للاء في ألاشخاص

 في ؤهىا ًلترح اإلاهاملت مىطجه فةن ومؿخلبل، همغؾل اإلاىاكف مو ًدىاوبىن  اإلاشاعهحن ؤن

ٌ  في اإلاثاٌ، ؾبُل ومؿخلمحن. نلى مغؾلحن الىكذ هفـ  عؾاثل جغؾل نىضما مىنض، ؤو

ٌ  شفهُت سً ًخفانل وزلفُخً، اهخماماجً خى  ختى جيخكغ شفهي. ال غحر بشيل جاٍع

 وفً جاٍعسً مً اللفكُت غحر الغؾاثل جللي لبضء الشفهُت عؾالخً بعؾاٌ مً جيخهي

 حشفحرها. 
ً
ت عؾالخً جغؾل فةهً طلً، مً بضال  عؾاثل وجخللى الىكذ هفـ في الشفٍى

سً. هظه مً شفهُت غحر  كضعجىا هُفُت لىابفهم حؿمذ ألنها للىمىطج مهمت بغافت جاٍع

 مىخطف في –شفهُت  ًمىً حغُحر عؾالت اإلاثاٌ، ؾبُل نلى –اجطاالجىا  جىُُف نلى

 .لضًىا الاجطاٌ شٍغً مً الىكذ ـهف في هخللاه الظي الاجطاٌ نلى بعؾالهابىاءً 
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 لالثصاالت املعامالت هموذج 1.3الشكل 

 
 همىطج للؿُاق. ًطىع  حهلًُضا ؤهثر فهًما ؤًًػا اإلاهامالث همىطج ًخػمً

 الخىاضل. نلى حهىق  ؤو حهؼػ  التي والىفؿُت الجؿضًت الخإزحراث ؤهه نلى الؿُاق الخفانل

 واؾخلبالها. هكًغا الغؾاثل بعؾاٌ نلى جغهؼ هاؤن بال الؿُاكاث، هظه ؤهمُت مً الغغم

 وبهض كبل واكهىا حشيل كىة ؤهه نلى الخىاضل بلى ًىكغ للخىاضل اإلاهامالث ألهىمىطج

 واخض. لللُام جفانل زاعج الؿُاكُت الخإزحراث ًغاعي ؤن ًجب مهُىت، جفانالث خضور

 والهالثلُت الاحخمانُت ثالؿُاكا جإؾحر هُفُت الانخباع بهحن اإلاهاملت همىطج ًإزظ بظلً،

 .بىا الخاضت الخىاضل للاءاث نلى والخإزحراث والثلافُت

 التمي اإلاهلىمت غحمر اإلاهماًحر ؤو نليهما اإلاىطمىص اللىانمض بلى الاحخماعي الؿُاق ٌشحر

 وهلتمزم اللىانمض همخهلم فةهىما اإلاسخلفمت، مجخمهاجىما فمي مىغمؿمىن  ألهىما الاجطماٌ. هكمًغا جىحمه

ا ًُ  الؿمُاكاث نلمى جمازغ التمي الشماجهت اللىانمض بهمؼ جخػممً الخىاضممل. بمهمماًحر غممى

ممغ ونممضم ألاشممخاص، ملاؾهممت ونممضم ألاشممخاص، نلممى الىممظب نممضم الاحخمانُممت  جمٍغ

 لً ًضفهىن  نىضما وشىغهم ٌؿخلبلىهً، نىضما ألاشخاص وجدُت الؿابىع، في ألاشخاص

 ضمغ  اللىانمض همظه واإلاهلممىن  آلابماء ماًىلمل طلمً. غالًبما بلمى ومما مجاملمت،
ً
 ؤو ؤؾفمالهم بلمى اخت

 .اجبانها لهضم نلىبت هىان ًيىن  وكض وجىغاًعا، مغاًعا اللىانض طهغ ؾالبهم. ًجىػ 
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 واإلاماعؾت اإلاالخكت زالٌ مً هلخلؿها التي الاحخمانُت ألانغاف فهي ؤما اإلاهاًحر

ا مهُاًعا ؤهىاهسغق  ختى الوهغف والخؿإ. كض والخجغبت ًُ  ألاشخاص ؤن هالخل ختى احخمان

 ؾبُل ؤومػاًلخىا. نلى بخصخُذ خضًثىا ؤخضهم ًلىم ؤو غٍغب بشيل بلُىا ًىكغون

 صازلُت مالبـ اعجضاء ؤو مالبـ اعجضاء في ؤلافغاؽ ًمىىً حضًًضا، مىقًفا بطفخً اإلاثاٌ،

 الجىحض عبما ؤهه مً الغغم الشيلُاث. نلى مهُاع حهغف هال ألن الشغهت في الهؿلت لخفلت

ٌ  ننها مهلً كانضة  ؤهً بال الؼفاف او مغاؾم الهؼاء، خفلت في اإلاالبـ جضاءاع  هُفُت خى

 هدىدغف ول ؤن اإلادخمل ومً بلُه، ؤلاشاعة بلى ما شخظ ًػؿغ ؤن صون  زؿإن ؾخالخل

 ؤن مً الغغم مدخمل. نلى بخغاج ؤي مً هفؿً بهلاط ؤحل مً ؤزغي  مغة اللانضة نً

 كانضة لىؿغ هدُجت ًيىن  كض الظي الغؾمي الهلاب بلى الًاصي الاحخمانُت اإلاهاًحر هؿغ

 ناصة الاحخمانُت اإلاهاًحر هىتهً نىضما به وشهغ الظي الاحخماعي ؤلاخغاج ؤن بال احخمانُت،

ا ماًيىن  ًُ ت اإلاهاًحر هظه ؤن لخهلُمىا واف اعججالُا ونلُىا  كض جيشإ ؤنها مً الغغم نلى كٍى

ختى  ججاوػ  نلى باللضعة هظه اللىانض الشيلُت اللىانض. جخمخو بهظه الالتزام ضغاخت

 الشاجهت الاحخمانُت اللىانض ؤمثلت بلى اإلاىاكف. للهىصة بهؼ في الاحخمانُت اللىانض

 شخظ بهلاط هى الىظب مً الهضف وان بطا الىظب نضم كانضة هىؿغ كض ؾابًلا، اإلاظوىعة

 ولىً مثحرة، مداصزت هجغي  نىضما اإلالغبحن ألاضضكاء ماهلاؾو باألطي. غالًبا الشهىع  مً

ا هلاؾو ؤن اإلادخمل مً ن لىُيى 
ً
 بحن اللىانض الزخالف اإلاداغغاث. هكًغا بللاء ؤزىاء ؤؾخاط

خم والثلافاث، ألاشخاص  اإلاهاملت همىطج في والثلافُت الهالثلُت الؿُاكاث جػمحن ؤًًػا ٍو

 .جىاضلىا نلى جازغ التي اإلاخهضصة الؿُاكاث فهم نلى مؿانضجىا ؤحل مً

.( Parks, M. R.; Roberts, L., 1998) 

ش الهالثلي الؿُاق ًخػمً هظا  مو نالكخىا وهىم اإلااض ي الصخص ي و الخاٍع

 ملابل للخى كابلىاه شخظ مو مسخلف بشيل الصخظ او طان. لظا فىدً هخىاضل

لت. جمُل فترة مىظ نغفىاه شخظ  هخابتها ًخم ؤن بلى ألاشخاص مو ألاولُت الخفانالث ؾٍى

ٌ اإلا واللىانض اإلاهاًحر وجدىمها هبحر بشيل  نالثلي ؾُاق لضًىا ًيىن  نىضما ولىً بها، همى

ً هيىن  كض عاسخ،  ؤهبر. نلى بؿهىلت الاحخمانُت واللىانض اإلاهاًحر هؿغ ؤو زني نلى كاصٍع

 ًىًما جلط ي وكض الُلكتو  اللؿف مً الاحخمانُت اإلاهاًحر جدبو ؤن اإلادخمل مً اإلاثاٌ، ؾبُل
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ً
ٌ  جىكُف في وامال ٌ  اإلاجز اعة. بمجغص الجضص ححراهً بضنىة هافي خُىما جلىم مغة ألو  ؤن للٍؼ

اعتهم. بطا ؤزىاء اهخمامً مغهؼ ججهلهم ؤن ؤًًػا ًمىىً مجزلً، في الجحران ًيىن   بً اهخهى ٍػ

ا وجاؾـ لجحراهً ضضًًلا جطبذ ؤن بلى ألامغ
ً
ا، ؾُاك ًُ  جىكُف في هثحًرا الجفىغ فلض نالثل

اعاث ٌزال باليامل اهدباهً بنؿائهم ؤوختى وبنضاصه ش يء ول  مهاًحر ألن الالخلت. هكًغا الٍؼ

 ؤًًػا ًخم ألاشخاص، ًمخلىها التي الهالكت هىم نلى بىاءً  ؤًًػا جسخلف الاجطاٌ وكىانض

 ومهاًحر كىانض بهؼ هىان اإلاثاٌ، ؾبُل الهالثلي. نلى الؿُاق في الهالكت هىم جػمحن

 ألازذ-ألار نالكت ىنل الجىؿبم التي اإلاشغف –اإلاشغف نالكت نلى جىؿبم التي الاجطاٌ

ش الاحخمانُت اإلاهاًحر جازغ مثلما صخُذ. جماًما والهىـ  هُفُت نلى الهالثلي والخاٍع

 .(Yonty,2015)ؤًًػا الثلافت جازغ جىاضلىا،

اث مً مسخلفت حىاهب الثلافي الؿُاق ًخػمً  والجيـ الهغق  مثل الهٍى

 ؤن آلان لىا باليؿبت اإلاهم  مً ولىً واللضعة، والؿبلت الجيس ي واإلاُل والهغق  والجيؿُت

اث لضًىا حمًُها فىدً ال، ؤم بظلً نلم نلى هىا ؾىاء ؤهه هفهم  مخهضصة زلافُت هٍى

اث لضيهم الظًً ؤولئً وزاضت الىاؽ، جىاضلىا. بهؼ جازغنلى ا، تهمِشهم جم هٍى ًُ س  جاٍع

اتهم جإزحر هُفُت باهخكام ًضعوىن   جىاضل هُفُت نلى والخإزحر جىاضلهم نلى الثلافُت هٍى

اث طوو  ألاشخاص ًفىغ ما هاصًعا طلً، مً الهىـ مههم. ونلى آلازٍغً  ؤو اإلاهُمىت الهٍى

اتهم جلهبه الظي الضوع  في وكذ، ؤي في ألاغلبُت،  اجطاالتهم في الثلافُت هٍى

 الطهب مً ًيىن  كض الخىاضل، للاء ملضمت في الثلافي الؿُاق ًإحي نىضما

 ًغصم ؤن ًمىً الُلحن، نضم مً خالت ًسلم ثلافاثال بحن الخىاضل ألن بصاعجه. هكًغا

 الثلافاث بحن الخىاضل بلى الىكغ بلى الىاؽ ًلىص ؤو الثلافاث نبر الخىاضل نً الىاؽ

اث نبر الخىاضل جخجىب هىذ بطا ؾلبي. ولىً ؤهه نلى  ؤال اإلادخمل فمً الثلافُت، الهٍى

 الثامً "الثلافت الفطل في ؾيخهلم همخطل. الازخالف،هما هفاءة ؤو عاخت ؤهثر جطبذ

 بزغاء نلى اللضعة لضًه الثلافاث بحن الخىاضل الىاكو، ؾًِئا. في شًِئا لِـ والاجطاٌ"،

 مسخلفت، زلافُت ؾُاكاث في حُض بشيل الخىاضل ؤحل خُاجىا. مً مً مسخلفت حىاهب

ٌ  افتراغاث وغو وججىب مىفخذ نلل نلى الخفاف اإلاهم مً اث خى  الثلافُت الهٍى

.ً  في الثلافي الؿُاق حىاهب بهؼ جدضًض نلى كاصًعا جيىن  كض ؤهً مً الغغم نلى لآلزٍغ
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 ًفترع ؤال عئٍتها. ًجب الًمىىً زلافُت جإزحراث ؤًًػا هىان جيىن  فلض الخىاضل، للاء

 خُث للاء، بلى الصخظ ًجلبها التي الثلافُت الؿُاكاث حمُو مهغفت اإلاسخظ اإلاخىاضل

اث حمُو الجيىن   ألامغ ًخؿلب ألازغي، الؿُاكاث مو الخاٌ هى مغثُت. هما الثلافُت الهٍى

لت وؤفػل اإلاخغحرة، الؿُاكاث مو للخىُف مهاعة غ ؾٍغ  زالٌ مً هي اإلاهاعاث هظه لخؿٍى

 (Joseph B, Eun-Ju Lee,2014)والخفىحر اإلاماعؾت

  (SIPT) هظرية معالجة املعلومات الاحتماعية

ت مهالجت اإلاهلىماث الاحخمانُت ت نً الخىاضل بحن ألافغاص هي ه  هكٍغ كٍغ

ت  1990والضعاؾاث ؤلانالمُت، ُوغهذ في نام  مً كبل حىػٍف والثر. حشغح هكٍغ

مهالجت اإلاهلىماث الاحخمانُت الخىاضل نبر ؤلاهترهذ نبر ؤلاهترهذ صون ؤلاشاعاث غحر 

غ الهالكاث وبصاعتها في بِئت بىؾاؾت الىمبُىجغ...بِىما ت جضوع  اللفكُت وجؿٍى ٌ  الىكٍغ  خى

 الاجطاٌ نلماء ٌؿخسضم هفس ي، مىكىعاحخماعي مً ألاشخاص بحن الخفانل ؤؾاؽ

ا( في ههًجا وألاواصًمُىن  ًُ ب ا )ؤوججٍغ ًُ ت صعاؾتهم بًجاب  ٌهخمضون  ؤنهم ٌهني مما ،SIPلىكٍغ

 الاؾخيخاحاث. بلى الخىضل بلى الؿعي نىض البُاهاث ومجمىناث ألاعكام نلى بشضة

ت )اإلاغؾلجترهؼ نلى نىاضغ ؤو ميىهاث  عحو  -الىؾُلت  -اإلاخللي -البض مً جىفغها في الىكٍغ

 .الطضي ؤو عص الفهل(

 املرسل

وفلا لمم فالتر ًخمخو اإلاغؾلىن باللضعة نلى جلضًم ؤهفؿهم بؿغق اؾتراجُجُت للغاًت 

وبًجابُت للغاًت، ًخم الخدىم في هظا الهغع الخلضًمي الظاحي وهى بمثابت ؤؾاؽ لىُفُت 

نلى بهػهم البهؼ، ؤن الغهحزة ألاؾاؾُت لهظا اإلايىن مً  CMC حهغف مؿخسضمي

مىكىع الصخطُت اإلافغؾت هي البدث نً الخلاعب، وهظا ٌهني ؤن اإلاغؾلحن ًلضمىن 

ً  .مهلىماث نبر ؤلاهترهذ جدث نلى الخلاعب نىض آلازٍغ

 املتلقي

في ضمُم هظا اإلايىن في مىكىع فغؽ الصخطُت هى ؤلاؾىاص، ؤلاخاالث هي جلً 

ً، مما ٌهني ؤن ال خلُُماث وألاخيام التي هخسظها بىاًء نلى جطغفاث ؤو ؾلىهُاث آلازٍغ
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حهاػ الاؾخلباٌ مً اإلادخمل ؤن ٌهخلض ؤن اإلاغؾل لضًه ؤوحه حشابه ؤهثر مً الازخالفاث، 

باإلغافت بإهه ًمىً ؤن ٌهاوي حهاػ الاؾخلباٌ مً الانخماص اإلافغؽ نلى الخض ألاصوى مً 

يس ى ؤن الهالكت التي جغبؿه مو اإلاغؾل حؿدىض بلى  ؤلاشاعاث اإلاخاخت نبر ؤلاهترهذ ٍو

 .اليلماث

 الوسيلة

ض   CMCحؿمذ الؿبُهت للمشاعهحن نبر ؤلاهترهذ بالخفىحر في الىطىص ؤو عؾاثل البًر

ؤلالىترووي كبل بعؾالها باإلغافت ًمىً بناصة هخابتها مً ؤحل الىغىح واإلاهنى واإلاالءمت 

هؿي حىصة للغؾاثل  .َو

 رحع الصدى أو رد الفعل

ًفؿغ فالتر الخهلُلاث نلى ؤنها جإهُض ؾلىوي، وهى مُل لخىكو الفغص مً الصخظ 

اإلاؿتهضف الؾخدػاع اؾخجابت مً طلً الصخظ، والظي بضوعه ًاهض مً حضًض الخيبا 

جهل  ا ٍو ًُ لٌى فالتر )نىضما ًخللى اإلاؿخلبل عؾالت اهخلاثُت ًلضمها طاج ألاضلي، ٍو

 ًُ هؼػها وعبما ًبالغ فيها( الن ؤلاشاعاث في بِئت مطضعها مثال ا، فاهه ٌهُض بهخاحها َو

خم جطخُم ؤو جطخُم اإلاالخكاث التي جدضر لها  .ؤلاهترهذ مدضوصة ٍو

 هتيجة النظرية

ًلغ والتر بإهه ًخم فلترة ؤلاشاعاث غحر اللفكُت مً اإلاهلىماث الصخطُت التي هغؾلها 

 فلـووؿخلبلها مً زالٌ الخىاضل بىؾاؾت 
ً
بِىما الؿُاق اإلااصي، .الىمبُىجغ هطُا

وحهبحر الىحه، وهبرة الطىث، واإلاؿافت بحن ألاشخاص، ووغو الجؿم، واإلاكهغ، 

 (Paul,2012)وؤلاًماءاث، واللمـ، والغاثدت ولها ؤشُاء مفلىصة

 ثطبيق النظرية في التعليم عبر الاهترهت

نبر ؤلاهترهذ التي جفدظ جلُم لضعاؾت الخهلم في الفطٌى الضعاؾُت  SIPT جم اؾخسضام

ذ  الؿالب ونالكتهم مو اإلاهلم ومو بهػهم البهؼ، وكام صًب هاهضي، وماعحٍغ

هامُلخىن، وحُمـ هاعالهض مً مههض ملبىعن اإلاليي للخىىىلىحُا بةحغاء بدث في 
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مىخضًاث اإلاىاكشت غحر اإلاتزامىت في صوعاث نبر ؤلاهترهذ باليامل جغهؼ صعاؾتهم نلى نملُت 

 . CMCاكشت نبر ؤلاهترهذ بحن الؿالب واإلاهلمحن، همغؾلحن ومؿخلبلحن مً زالٌ كىاةاإلاى

بُت   نالي الجىصة في الضوعاث الخضٍع
ً

جىشف الىخاثج ما ٌهخبره الؿالب واإلاضعؾىن جفانال

نبر ؤلاهترهذ باليامل واؾخسضام ألافالم للمؿانضة في الخهلم والخهلُم في بِئت ؤواصًمُت 

ىاؽ نلى بقهاع نىاؾفهم والتي ًمىً جطخُمها مً زالٌ اؾخسضام وهُف ؤن حؿانض ال

 مسخلفحن جماًما
ً

 .بهخاج الفُضًى ألنها جىفغ مىكىًعا وشىال

 ثطبيق النظرية في املدوهات

لت غحر لفكُت للخىاضل، ؤحغي SIPTجدخىي اإلاضوهاث بمياهاث لهغع ؾماث ، ألنها ؾٍغ

 للمدخىي خى 
ً

ٌ اليشغ نلى اإلاضوهاث في الطحن، خُث ًً هى كٌى و صًان هىلي ؤن جدلُال

ل  هاكش ألافغاص ؤلاضابت باألمغاع الاجطاٌ الجيس ي، وواهىا ًداولىن نغع جدٍى

غ الهالكاث الخمُمت مً زالٌ اؾخسضام اإلاضوهت،  الغؾاثل بمغوع الىكذ وهُف جم جؿٍى

مىُت التي عؾالت في بضاًت الفترة الؼمىُت ونهاًت الفترة الؼ  1052خُث جم ملاعهت ؤهثر مً 

عؾالت في نهاًت الفترة الؼمىُت، إلاهغفت الفغق بحن نمم الاجطاٌ الظي  922وضلذ الى 

كضمه ول مؿخسضم، ووحضوا ؤن مؿخىي الخفاضُل اإلاشترهت والهالكت الخمُمت بحن 

غ  SIPT ألافغاص ػاصث بحن الفترجحن الؼمىِخحن، مما ًضٌ نلى وهُف ًمىً اؾخسضامه لخؿٍى

 .الهالكت

 في وسائل التواصل الاحتماعيةالتطبيق 

، خُث ًلط ي  SIPTوؾاثل الخىاضل الاحخماعي نباعة نً مىطت ضخمت لخضور

ً نبر وؾاثل الخىاضل الاحخماعي،  ألاشخاص الىثحر مً الىكذ في الخدضر بلى ؤفغاص آزٍغ

تر( وىؾُلت مً وؾاثل الخىاضل  مي لُخاو ججغبت )جٍى خُث ؤحغي عوػ مي حان و ححًر

هُفُت حمو ألاشخاص إلاهلىماتهم مً الصخفُحن، بهؼ اإلاهلىماث التي  الاحخماعي نً

هاكشىها واهذ اؾخجابت صخفي نلى ضفدتهم واإلاهلىماث التي كضمىها في الطفدت 

وخُث ًمىً ؤن ٌهؿي طلً نلى شهىًعا بالخىاضل والؿمهت الؿُبت، جػمىذ صعاؾتهم 

تر مً غمنها خؿاباث صخُد 152خىالي  فه جمثل مشترن مً خؿاباث جٍى ت ومٍؼ

ضاتهم،  اث مسخلفت مً اإلاهلىماث وألازباع في حغٍغ الصخفُحن الظًً كضمىا مؿخٍى
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ضاث الىاؽ، ػاصث الثلت والؿمهت التي  واهدشفىا ؤهه ولما وشغ صخفي واؾخجاب لخغٍغ

 .بىىها مما ػاص مً مؿخىي الاجطاٌ والهالكت اإلاىحىصة

 املالحظات النهائية

 في خًلا ولماًدضر اللخلاؽ الىفاًت فُه بما ةمهلض لِؿذ الاجطاٌ هماطج بن

 مً الهملُت في اإلاسخلفت الخؿىاث فدظ في حؿانضها ؤن ًمىً ولىنها الخىاضل، للاء

ً وجىاضل اجطاالجىا فهم ؤحل  .ؤفػل بشيل آلازٍغ

 الاججاه ؤخاصًت زؿُت نملُت ؤهه نلى الاجطاٌ الاجطاٌ بعؾاٌ همىطج ًطف

 بفً ًلىم اؾخلباٌ حهاػ بلى كىاة نبر وبعؾالها تعؾال بدشفحر اإلاغؾل فيها ًلىم

 هظا ماًيىن  ؤوالضاللُت. ناصة البُئُت الػىغاء بؿبب الغؾالت هلل حهؿُل حشفحرها. جم

احًضا الىمىطج
ً
 بشيل جؿبُله ًمىً ولىً FtF جفانالث الخلاؽ الًمىىه بدُث بؿُؿ

 .الىمبُىجغ بىؾاؾت جخم التي الاجطاالث نلى مفُض

 ًلىم خُث اججاهحن طاث ههملُت الخىاضل للخىاضل خفانلال همىطج ًطف

ىلضون  ومؿخلبل همغؾل اإلاىاكف بدباصٌ اإلاشاعوىن   وجللي بعؾاٌ ؾٍغم نً اإلاهنى ٍو

 الخفانلُت الجىاهب الىمىطج هظا وهفؿُت. ًلخلـ حؿضًت ؾُاكاث في اإلاغجضة الخغظًت

خإزغ واكهىا لالخىاض ًبني هُف الخؿبان في ًإزظ ال الًؼاٌ ولىىه للخىاضل،  بالؿُاكاث ٍو

 .والثلافُت الاحخمانُت

 خلاثم اإلاخىاضلىن  فيها ًىلض ههملُت الخىاضل لالجطاٌ اإلاهامالث همىطج ًطف

 الىمىطج هظا والثلافُت. ٌشمل والهالثلُت الاحخمانُت الؿُاكاث صازل احخمانُت

 الخىاضل ىاءب لىُفُت وخؿاباث ومؿخلمىن  مغؾلىن  هفؿه الىكذ في هم الظًً اإلاشاعهحن

 .ومجخمهاجىا ونالكاجىا لىاكهىا
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