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 شــــــذًـــجل و ىشـــــــــــؼ

 

يل مً ظاهم في اهجاص البدث والامخىان لــــهخلذم بىافش الؽىـــش  

 وحّاون مْ اليادس الزي هفزه .. 

 

 بإداساة اإلاذاسط فـــــــي هما هخق بالؽىش وصاسة التربُت اإلاخمثلت 

لذخٌى الى اإلاذاسط والللاء لورلً لدعهُل اإلاهمت هِعان   9كاوْ  

 ..بالفخُاث 

 

م هِعان لخّاونه 9هما هلذم امخىاهىا الى اإلاجلغ البلذي في كاوْ 

 اإلاعخمش مّىا ..

 

 

 



  -اإلالخق الخىفُزي :

إ في  ادة  اظخخذام وظائل الخىاـل وخفـى خُث ؤـبدذ   مىىلت الؽشق الاوظي جــــؽهذ اإلاشخلت الخالُت ٍص

ّذ ؤلاهترهذ  اإلاجخمّاث ؤهثر اهفخاخا ِلى بّمها البّن و باث مً العهل الخّاسف وجبادٌ آلاساء وألافياس والخبراث, َو

آلان ؤفمل وظُلت اجفاٌ بحن ألافشاد والجماِاث, ومْ ٌهىس اإلاىاكْ ؤلالىتروهُت واإلاذوهاث الصخفُت وؼبياث 

هشث ؤه بِئت الّشاق راث وابْ وبما ان ىاِا ؤخشي ؤهثر اهدؽاسا واهفخاخا وجإزحرا , اإلادادزت اخخلف ؼيل الاجفاٌ , ٌو

اِؽائشي لزلً فإن الاهفخاح في وظائل الخىاـل ازش ظلبإ ِلُه فىالخَ خالٌ العىىاث الاخح دة اإلاؽاول الّائلُت رة ٍص

وصٍادة الضواج العشي وغحرها مً اإلاؽاول التي ظببذ الخفىً الاظشي  مّذالث الىالق فضادث   

ٌى الى جفاـُل شخفُت الي شخق مً خالٌ وظائل  ادة اإلاؽاول الاحخماُِت بعبب ظهىلت الـى وهزلً ٍص

 الخىاـل مما ازش ظلبإ ِلى الّالكاث الاحخماُِت بحن الاشخاؿ 

ت  وصٍادة هل ظشكت ـىس او ماؼابه للمخىاـلحن احخماُِإ مماكذ ًادي ّن الاخُان مما كذ ٌعباإلاؽاول الّؽائٍش

هثر وكذ ًادي بّن الاخُان الى اللخل للخخلق مً الّاس اوماؼابه  ابّن الاخُان الى مؽاول بحن ِؽحرجحن او   

ت  وا الاؼتران بخىىه الاهترهذ كذ ًيلف امىاٌ وهزا وهزلً اإلاؽاول الاكخفادًت خُث الخفٌى ِلى هىاجف خلٍى

لبإ ِلى ِىائل الذخل البعُي لزلً كذ ًمىش البّن للعشكت او تهذًذ شخق او ماؼابه للخفٌى ِلى ًازش ظ

  .جلً الامىس 

ٌى الى خلٌى لخلً اإلاؽاولال جىاهب إلاّشفت هُفُت لزلً جم الدعلُي في هزا البدث ِلى جلً ال جم اخخُاس  , ـى

   .هِعان هُّىت للبدث وحعلُىها ِلى الفخُاث في اإلاىىلت9كاوْ 

    

 

 

 

 



  -اإلالذمت :

مىاكْ الخىاـل الاحخماعي ِباسة ًِ مىاكْ احخماُِت بلىتروهُت ِلى ؤلاهترهذ جدُذ إلاعخخذميها بوؽاء مذوهاث ان  

ؤلالىتروهُت , وبحشاء اإلادادزاث , وبسظاٌ الشظائل, هما جدُذ مؽاسهت الفىس وملاوْ الفُذًى واإلالفاث, وجِعش 

والىخابت خٌى مىلىِاث مدذدة مً اإلامىً ؤن جذخل لمً دائشة اهخمام مؽترهحن للمعخخذمحن وؽش ملفاث , 

ً , وجمىنهم مً الخّلُم ِلى جلً اإلاىالُْ وببذاء آسائهم فيها مىكْ فِغ بىن ًتراوح ؤِذاد معخخذمُه هدى  آخٍش

. ملُىن في مىىلت الؽشق ألاوظي وخذها 66اإلالُاس وما ًلاسب اٌ   

ادة مىشدة في ول زاهُت فّلى ظبُل اإلاثاٌ مىكْ فِغ  ووفم الاخفاءاث فان ؤِذاد معخخذمي جلً اإلاىاكْ جضداد ٍص

ملُىن في مىىلت الؽشق ألاوظي وخذها , لزلً ٌّذ ؤهبر  66بىن ًتراوح ؤِذاد معخخذمُه هدى اإلالُاس وما ًلاسب اٌ

تر خُث ًفل ِذد مؽترهُه بلى  لُه مىكْ جٍى  6مؽترن خٌى الّالم منهم ملُىن  096مىكْ احخماعي خٌى الّالم, ٍو

لذ ِذد مشاث اإلاؽاهذة في الّالم الّشبي بلى   076مالًحن مؽترن في الّالم الّشبي , ؤما مىكْ مثل الُىجُىب فلذ ـو

, وحىحل بلغ والزي وؽي ماخشا خُث حؽحر 0602ملُىن مؽاهذة في الُىم , ورلً خعب آخش بخفائُت لّام 

ل بلى م ملُىن معخخذم , والجذًش بالزهش ؤن جلً ؤلاخفاءاث كابلت  246ا ًلاسب ؤلاخفاءاث ؤن ِذد معخخذمُه ـو

ادة والخىىس في ول زاهُت . للٍض . 

باب بذؤث ؽاِاث مخخلفت مً اإلاخللحن خاـت البّذ ان ازبدذ جلً اإلاىاكْ اهمُتها وفّالُتها وحجم جازحرها ِلى كى

ىُت  الخىىماث خٌى الّالم في الخفىحر في الاظخفادة مً وحىد جلً اإلاىاكْ , خُث اظخخذمخه الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش



م جدبْ الخعاباث الصخفُت لألشخاؿ اإلاؽدبه بهم, هما اظخخذمتها بّن  في هؽف بّن الجشائم ًِ وٍش

   1لى البدث الّلمي والخدفُل الذساس ياإلااظعاث الخّلُمُت خٌى الّالم هىظُلت إلاعاِذة الىالب ِ

ٌ  ؤ (SixDegrees.com) ووان مىكْ (1997)   مِا في الاحخماُِت اإلاىاكْ ٌاهشة وبذؤث  بجاخخه خالٌ مً اإلاىاكْ هزه و

ت  ِلى اإلاىحىدة ألاخباس ِلى الخّلُم بمياهُت شخفُت للمعخخذمحن ِلى اإلاىكْ , وهزلً ملفاث بىلْ الفـش

 ئذ مىاكْ الخىاـلاهىس  (.(SixDegreesمىكْ وان الشظائل مْ اإلاؽترهحن , وارااإلاىكْ,وجبادٌ 

ا فخذ الزي هى (MySpace.com ) مىكْ فإن الاحخماعّي 
ً
 مىز هائال هجاخإ خلم مً اإلاىاكْ وكذ الىُى لهزا واظّت آفاك

ًّ  الخىاـل الاحخماعي  مىاكْ ٌهىس  جىالى رلً بّذ (,0662ِام) بوؽائه  مىكْ  ٌهىس  في واهذ الفاسكت الّالمت لى

FaceBook.com)  ) ذكاء ت ؤمام ألـا ً معخخذمُه مً جبادٌ اإلاّلىماث في ما بُنهم, واجاخت الفـش
ّ
الزي ًمى

 مىاكْ الخىاـل الاحخماعّي , باجذ ؤهمُّ ما ًلفذه الؽباب ِلى الؽبىت 
ّ
ٌى بلى ملفاتهم الصخفُت.  لزا فإن للـى

 الّىىبىجُت,

 وكذ 
 

ذ ِلى ِاإلاىا, ومّها خمىس كىّي , ِلى  ؤخذر
ّ
 ألالفُت كذ خل

ّ
زىسة ووفشة هبحرة في ِالم الاجفاٌ.وال ؼً ؤن

الفُّذ ؤلالىترووّي ,مىاكْ الخىاـل اإلاجخمعّي بإوُافها, وهإنها الىىهت الخلُلت التي ؤلُفذ ألوباق الخفاِل 

 0, والخىاـل الفىشّي الثلافيّ  الاحخماعّي , دون ؤدوى ؼً, بإًجابُاتها, ِلى الفُّذ اإلاجخمعيّ 
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ف ومفىلخاث :  حّاٍس

 

ف فمثال في اإلااض ي وان  -الخلىُاث : هي اداة حعاِذها ِلى اهجاص الّمل بؽيل اظُش واهثر هفاءة هزا اخذ الخّاٍس

ً كففهم واإلاّلىماث ,زم حاء الىسق والللم ,زم  الاالث الىاط ٌعخخذمىن الجلىد والٍّام وحذاسن الىهف لخذٍو

الياجبت زم الخاظىب ,ول اداة واهذ اهثر هفاءة مً ظابلتها وول واخذة لها اًجابُاتها وظلبُاتها فالبّن الصاٌ ًفش 

 2ِلى ان الىسق والللم اهثر هفاءة مً الخاظىب الن الخاظىب مّشك إلاؽاول كذ جدزف ول ش ي كذ جذوهه فُه .

 

م في مُادًً ِّذة؛ لخدلُم ؤغشاٍك راث كُمت ِملُت ؼاملت جلىم بخىبُم الّلىم  -:الخىىلىحُا 
ّ
واإلاّاسف بؽيل مىٍ

ّها لخذمت ؤلاوعان  ت, وجىبُلاتها, وجىَى ُّ ت للمجخمْ. وحّّشف الخىىىلىحُا بإّنها الاظخخذام ألامثل للمّشفت الّلم ُّ ِمل

خه ُّ 4. .وسفاه
 

 

 خاـت مىاكْ وؽاءإب فيها للمؽترن حعمذ التي ؤلالىتروهُت, الؽبياث مً مىٍىمت هي مىكْ الخىاـل الاحخماعي : 

ً ؤِماء مْ الىترووّي  احخماعيّ  هٍام خالٌ مً سبىه زم ومً بهم,  مْ ؤو هفعها, والهىاًاث الاهخماماث لذيهم آخٍش

ت ؤو الجامّت ؤـذكاء  5.  الثاهٍى

  -ؼبياث الخىاـل الاحخماعي :

 واإلااظعاث التي حّمل في الخلل ؤلاوعاوي, جزللالخىاـل الفّالت ِلى ؼبىت الاهترهذ للجهاث  مجمىِت مً مىاكْ

ؤو للمىخمحن ؤو ؼبه  الخذود الجغشافُت والضمىُت, وحعمذ بخلاظم وحؽاسن اإلاّلىماث لزوي الاهخمام/اليؽاه اإلاؽترن

ن لألخباس, ْ والٍّش لت حعمذ باالهدؽاس العَش والخىُِت, وحزب اإلاخىىِحن؛ مما ٌعاِذ  اإلاىخمحن لهزه الجهاث, بىٍش

 6."جللُل ألاصماث والىىاسر والخذ مً آزاسها ِلى
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 : لخىاـل امفهىم 

مىاكْ الخىاـل الاحخماعي هي مجمىِت الخلىُاث اإلاخاخت ِلى الؽبىت الّىىبىجُت والتي ٌعخّملها الىاط لغاًاث 

ّني هزا اإلافهىم حمُْ وظائل   لُثحر ضجت ضخمت, َو
ً
الخىاـل الخىاـل والخفاِل, وكذ جلذم هزا اإلافهىم ماخشا

الم الاحخماعي ِلى هدى  عخّمل بّن ألافشاد مفهىم وظائل ؤلِا ً, َو ؤلالىترووي اإلاخاخت في اللشن الخادي والّؽٍش

ف مخخلف ؤهىاُ الٍىاهش الثلافُت التي جىىىي ِلى الخىاـل, ولِغ جلىُاث الخىاـل فلي,  واظْ, ورلً لـى

 ٌعخّمل ألاشخاؿ مفىلح وظائ
ً
الم الاحخماعي للخذًث ًِ اإلادخىي الزي ًلذمه ففي هثحر مً ألاخُان مثال ل ؤلِا

اإلاعخخذمحن ظىاء بالىخابت ؤو اليؽش ؤواإلاؽاسهت باظخّماٌ وظائل اليؽش ؤلالىترووي, ومً الجذًش بالزهش ؤن غالبُت 

ؤؼياٌ مىاكْ الخىاـل الاحخماعي هي بلىتروهُت, وحّىي للمعخخذمحن اللذسة ِلى الخىاـل والخفاِل مْ بّمهم 

ّن باظخخذام ؤحهضة الخاظىب والهىاجف الزهُت وؼبىت ؤلاهترهذ والؽبياث الاحخماُِت ألاخشي مثل فِغ بىن, الب

تر, بِىتٌرعذ  7..جٍى

ّخبر بشهامج ٌعخخذم لبىاء مجخمّاث ِلى ؼبىت ؤلاهترهذ ًمىً ألافشاد ؤن ًخفلىا ببّمهم البّن  اًمإ هى  َو

للّذًذ مً ألاظباب اإلاخىىِت", ؤو "ميان ًلخلى فُه الىاط ألهذاف مدذدة وهي مىحهت مً وشف ظُاظاث جخممً 

ِذد مً اللىاِذ واإلاّاًحر التي ًلترخها البرهامج
8
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  -ظلبُاث وظائل الخىاـل:

ٌعخخذم اإلاالًحن ؼبياث الخىاـل الاحخماعي خٌى الّالم, بدُث اـبدذ هزه الؽبياث حضءا مً الشوجحن الُىمي 

ً ٌّخلذون ؤن بًجابُاث هزه الؽبياث ؤهثر مً ؤلشاسها, فةن ِؽشة اظباب وحيهت ججّل مً  لهم, وسغم ؤن الىثحًر

: تمىاكْ الخىاـل الاحخماعي ظِئت للغاً  

لِغ ول ما ًىخب في مىاكْ الخىاـل الاحخماعي خلُلت, فللت هي التي جخمحز باألماهت, البّن ًىخب  ــ الخملُل0

 .ألاوارًب, والبّن آلاخش ًشوحها مً دون جمدُق, الىثحر مً اإلاّلىماث الخاوئت ججّل هزه اإلاىاكْ ظِئت للغاًت

مً الىاط وؽش ألافياس والخّلُلاث الغبُت, التي جىم ًِ حهل اجاخذ مىاكْ الخىاـل الاحخماعي للىثحر البالهت  -0

فذكها الىثحر مً البلهاء  هبحر, ٍو

ال ًخىلب اظخخذام ؼبياث الخىاـل الاحخماعي ؤي مجهىد, فُمىً ؤن حؽاسن وحّلم واهذ جدمل الهاجف  الىعل -2 

شن, ؤو ختى وؤهذ في الخمام, هزه اإلاىاكْ حّلم الىاط الىعل, وال حص التفي ظٍش  .جّهم ِلى الخشهت ؤو مماسظت الٍش

ال حعمذ مىاكْ الخىاـل بفخذ خعاب لألوفاٌ, ولىنهم ًخداًلىن بتزوٍش ؤِماسهم مً ؤحل  ـــ خىش ِلى ألاوفا4ٌ

امخالن خعاباث لهم, مىاكْ الخىاـل اـبدذ جدخىي ِلى مىاد ال ًيبػي لألوفاٌ الخّشك لها, مثل الؽخائم 

 .والللىاث ؤلاباخُت

وكذ للخفىحرجخذفم اإلاّلىماث ِلى مىاكْ الخىاـل في ول لخٍت, كبل ؤن ًشجذ بلًُ وشفً هىان الجذًذ مً  ـــ ال 5

ّت ال ًمىدً وكخا للخفىحر الخلُلي في ول هزه اإلاّلىماث  .اإلاّلىماث, هزا الخمل الضائذ مً اإلاّلىماث العَش

ّت, هزه الخذٌّت الىبري, التي حّخمذ مىاكْ الخىاـل الاحخماعي ِلى حصجُْ سدو  ـــ جلخل ؤلابذا6ُ د الفّل العَش

ت في ؤي خذر جخّاسك مْ هىنها خالكت, وجلخل ؤلابذاُ في رهىً  9...ججّلً مخإهبا للمؽاسهت بعِش

ً مؽاسهتهم في الفّالُاث التي ًلُمها - 7 جففذ اإلاىاكْ ًادي بلى ٌِض الؽباب واإلاشاهلحن ًِ واكّهم ألاظشي ِو

 .اإلاجخمْ

تهاٌهىس لغت  -8 ت مً ؼإنها ؤن جمّف لغخىا الّشبُت وبلاِت هٍى  .حذًذة بحن الؽباب بحن الّشبُت وؤلاهجلحًز

ت وهفعُت ومادًت- 9 ُت الزي ًادي بلى ؤلشاس مّىٍى  10..بوّذام الخفـى
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  -اًجابُاث وظائل الخىاـل الاحخماعي :

 ولّل ؤبشص بًجابُاث الخىاـل الاحخماعي  

ب اإلاعافاث  0- .الخىاـل مْ الّالم الخاسجي وجبادٌ آلاساء وألافياس ومّشفت زلافاث الؽّىب وجلٍش

 ً  0- مماسظت الّذًذ مً ألاوؽىت التي حعاِذ ِلى الخلشب والخىاـل مْ آلاخٍش

ْ التي جدلم ألاهذاف وحعاِذ اإلاجخمْ ِلى الىمى  جمىً مً بوالق ؤلابذاِاث واإلاؽاَس
ً
  2- جفخذ ؤبىابا

 4-  اإلاعاهمت في بظلاه ؤهٍمت خىم مشفىلت ؼّبُا .. 11

 

ذكاء وبصالت الخذود واإلاعافاث, هما  -5 حعاهم مىاكْ الخىاـل الاحخماعي في البلاء ِلى جىاـل دائم مْ ألاهل وألـا

ت إلاّشفت ما ًذوس خىلىا مً ؤخذار مهمت جازش في معاس خُاجىا .  جدُذ البلاء ِلى جىاـل مْ ؤهم اإلاىاكْ ؤلاخباٍس

الخىاـل الاحخماعي ِلى جبادٌ الخبراث والثلافاث خٌى الّالم مً خالٌ وؽش زلافاث ألامم حعاهم مىاكْ  -6

 والؽّىب, وهزا ٌعاهم بفىسة هبحرة في وؽش مفهىم كبٌى آلاخش مً خالٌ الخّشف ِلى ِاداث الؽّىب اإلاخخلفت .

ٌى ليافت البدىر الّلمُت والاظخفادة منها, هما ح  -7   ادة اإلاّشفت والثلافت هما ؤنها حعاِذ ِلى الـى عاهم في ٍص

        12..تالّام

غتربحن الاومئىان ِلى ؤهلهم في بلٍذ آخش, ِمّما 
ُ
, فإـبذ  بةميان اإلا

ً
8- بفمل جىىىلىحُا الاجفاٌ الفىحي واإلاشئي ؤًما

 حّل  الخُاة ؤظهل للجمُْ

, ِمّما حّلها الىظُلت ألاولى للصخافت  ت الخفٌى ِلى ؤي مّلىمت ؤظهل وؤظُش ُّ فاٌ حّلذ ِمل
ّ
 9-  وظائل الاج

الم  وؤلِا

ت  ُّ فاٌ اإلاشئ
ّ
؛ بفمل وظائل الاج

ً
 وظهال

ً
 ُممىىا

ً
م ًِ ُبّذ فللذ ؤـبذ  الخّلُم مً اإلاجٌز ًِ ُبّذ ؤمشا

ُ
06 -بمياهُت الخّل

 الجلىط وساء ؼاؼت الىمبُىجش والاظخماُ بلى ؤظخارِه ٌؽشُح الذسط, 
ّ

ت في ًىمىا هزا, فما ِلى الخلمُز بال ُّ والفىج
لُمحن في ُبلذاٍن بُّذة.. 13

ُ
ت واإلا ـّ م ؤظهل باليعبت لألشخاؿ روي الاخخُاحاث الخا

ُ
ت الخّل ُّ  ِمّما حّل  ِمل
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 مفهىم الؽبياث الاحخماُِت : 

 
  (Network) الؽبىـــت       

ً مخفشدة مّخمذة ِلى  ببّمه ًخفل الزي الّاإلاّي  اإلاّلىماث هٍام ؤنها ِلى (  ipبشوجىهٌى الاهترهِذ )بىاظىت ِىاٍو

ُت .   04او لىاخلت وجىابّه الفِش

في واظماُِل الغامذي هللا ِبذ ِشفها هما  ؼبىت لخىىن  ببّن, بّمها مشجبىت الخىاظِب مً مجمىِت بإنها ـو

 05.  ٌالاجفا وؼبياث ِاإلاُت,

شفها ٌ  آلالُت الخاظباث مً اإلاالًحن, مئاث ًِ ِباسة انها ِلى اللذهي مؽّل ِو  ببّن, بّمها مشجبىت الّالم خى

 جبادٌ بلى بلافت البفش, بلمذ بُنها, ؤلالىتروهُت الشظائل بسظاٌ ؤمىً الخاظباث, مً الهائل الّذد هزا بياجش  ومْ

ىاث .  اإلاخدشهت, ؤو الثابخت, والّفىس  اإلالفاث,  06والـا

 اهىاُ ؼبياث الخىاـل الاحخماُِت : 

: هي سئِعُت ؤهىاُ زالزت بلى والاهخمام الاظخخذام, خعب الؽبياث جلعُماث جخّذد  

 

  واوؽاء الخّاسف مً جمىنهم ؤـذكاء, ومجمىِت ,فشاد وؤ  مدذدة لصخفُاث وهي : شخفُت ؼبياث 

 (   facebook)  مثل بُنهم, ـذاكاث

 جخخق وهي:  زلافُت ؼبياث  ًّ  (Library thing)  مثل مّحن, ِلم ؤو بمىلُى اإلاهخمحن وججمْ مّحن, بف

  بُت فاِلت مثل  ؼبياث مهىُت : وهي تهخم باصخاب اإلاهً اإلادؽابهت , لخلم بِئت حّلُمُت , وجذٍس

 .17   (Linked  in)      

 

                                                           
ب, ا صهش -04 فىشة ِامت ًِ ؼبىت الاهترهذ, مجلت ألاوادًمُت الّشبُت اإلافخىخت في الذهماسن  - 0606 -الغٍش  

 
الكخه ببّن شاهلحن اإلا, جشدد (  0600 )الغامذي, ِبذ هللا   -05 ِلى ملاهي الاهترهذ ِو  

ت بمىت اإلاىشمت    .اإلاؽىالث الىفعُت لذي ُِىت مً والب اإلاشخلت الثاهٍى
  . اإلاىاكْ ؤلاباخُت ِلى ؼبىت الاهترهذ وؤزشها ِلى الفشد واإلاجخمْ ( 0600 )اللذهي, مؽّل ِبذ هللا  06

 
    0604-0602فُش وىلىشوم  –حامّت اللذط اإلافخىخت –بدث سؼا ؤدًب مدمذ ِىك  -07



 

  -:ؼبياث الخىاـل الاحخماعي مً مىٍىس اللاهىن الجىائي

مت هي مجشد اوّياط  اإلاجمخْ الزي وِّؾ فُه .والًىحذ ش ي خىحر او حىائي في حىهش مىاكْ ان الجٍش

الخىاـل الاحخماعي ولىً مً الا همُت بميان ان ًخم الخّامل مْ اإلاىكْ بإخترام هٍشؤ للمخاوش التي ًمىً 

 ان جترافم مْ اظخخذامها .

الاحشام والتي دكذ هاكىط الّذًذ مً اإلاىٍماث الذولُت الخاـت بميافدت هزه الخلُلت التي اهذتها 

الجشط مً ان هزه اإلاىاكْ جدىلذ الى اداة السجياب الجشائم في مخخلف اهداء الّالم الثالث واهما احخاخذ 

ختى البلذان الغشبُت التي جمْ لىابي مؽذدة وكىاهحن جىفل الاظخخذام ألامً لؽبىت الاهترهذ بؽيل ِام 

  .وؼبياث الخىاـل الاحخماعي بؽيل خاؿ

مت ول اسبّحن دكُلت وجدىُى هزه ففي ب ىاهُا ِلى ظبُل اإلاثاٌ جشجىب الجشائم ِبر هزه اإلاىاكْ بمّذٌ حٍش ٍش

ف الؽهىد والاخخُاٌ  خذاء والخىف والتهذًذ باللخل وجخٍى الجشائم بِذ اهتهان خشماث الاوفاٌ حيعُإ والِا

.ُت والعشكاث الالىتروهُت والتهذًذاث الاسهابُت والخجىُذ للمىٍماث الاسهاب  

لٌى الذهخىس ححرالذ هحرو الاظخار في ولُت ِلم الىفغ حامّت بشوفاط الفشوعُت ـاخب هخاب "مخاوش  ٍو

الاهترهذ " ان ؤٌو وؤؼهش ؼبىت مً ؼبياث الخىاـل الاحخماعي هي الفِغ بىن وان هزه الؽبىت التي جم 

لىاب الؽباب وان ًذًشها مجمىِت ؼبياث ٌؽشف ِليها مخخففىن هفعُإ الظخ0664الىؽف ِنها ِام 

الخىاس ِبرها هى وظُلت لعبر اغىاسها الىفعُت وهؽف هلاه المّف وان هزه اإلاىاكْ مضودة بخبراء 

ًىؽفىن ًِ الىثحر مً اظشاس الصخق وخُاجه ختى لىدخل بإظم معخّاس .هفعُحن   

ل الىكذ او فهزا ٌّني ان مىكْ الفِغ بىن وهى اخذ اهم اإلاىاكْ الاحخماُِت لِغ مىكْ للدعلُت او للخ

اث الاجفاٌ ؼىأل ومممىهإ وبه جبذلذ الادواس  اللغى او للذسدؼت الفاسغت هما اهه اخذر اهلالبإ في هٍٍش

والّالكاث .فؽبياث الخىاـل الاحخماعي جدىلذ الى ِالم خلُلي مً الّىف الجعذي واإلاّىىي وجضامً 

  .رلً مْ خذور جلذم هائل في ِذد معخخذميها في العىىاث الاخحرة

ون مْ هزا ًدذر في ِالم الخىاـل الاحخماعي ممادفْ الذٌو اإلاخخلفت الى ولْ اظتراجُجت ِلمُت للخّا

ّاث اللاهىهُت ؤن جخدٌى الى ؤمىاكْ الخىاـل الاحخماعي كبل  مت ومنها ولْ الّذًذ للدؽَش داة خىحرة للجٍش

إ في الجاهب الاحشائي اإلاخمثل بالخدلُم ومخابّت ن اغلب اإلاخالفحن ؤالجىاة  وحّذًل ماهى مىحىد خفـى

الم الُىم ؤداة ؤظماء الىهمُت وجمثل ًخخفىن جدذ ظخاس ألا  هم وظائل الىعي الاحخماعي الثلافي ؤجفاٌ الِا

في اإلاجخمّاث الخذًثت ولم حّذ هىان ِضلت واهما حّذي جإزحر هزه الىظائل خىىه الىٌى والّشك في 

ىي ًىٌف دائما لخذمت الاوعاهُت وحعخغل مً خالي اإلاعمّمىسجىا مماجمثله مً جلذم جلني وفني واِذاد ِ



اجه الخلىُت  اِالم  ًلابلها  دوائش الّىإلات وحّمُم جلافتها ِلى الؽّىب الاخشي  شاقي لُّف معخٍى ِشبي ِو

فخلذ الى الاظالُب الفىُت اإلاخىىسة في الىكذ الزي جدعاُس فُه مخغحراث في الّالم بؽيل مزهل  ت ٍو  والبؽٍش

لشاهىت جخىلب الّمل بيل الىشق للخذ مً ظىء اظخخذام الخىاـل الاحخماعي وافت اهىاِه إلاا ان الٍشوف ا

 الىظائل  هزه ْمى وعدخىُْ ال  لها مً مخاوشهبحر ة ِلى اللُمت الاخالكُت لؽبابىا اإلاّاـش وبالشغم مً اهىا

في ظلىن الافشاد  ؼباب وابىاء اإلاجخمْ ولىً احشاء دساظاث إلاّشفت جإزحر الىظائلمً الخذاٌو بحن 

ًمىً لها جفادي اإلاخاوش ِلى الفشد واإلاجخمْ مّإ فاالظخخذام جمخّاث مً احل ولْ خىي مدىمت اإلاو 

ذم وحىد وعي احخماعي بالفىائذ لخمىً الخفٌى  ِليها  والخفٌى  الس ئ لهزه الىظائل ًإحي ًِ حهل ِو

اـبدذ حعخخذم اإلاىاكْ  ظخخذامه بلالجذًذة الجمخلً الخبرة اليافُت ال  فاالحُاٌِلى مّلىماث مفُذة 

  18اإلاىاكْ التي جشوج للّىف والاسهاب وغحرها .و الاباخُت 
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ماهي الاحشاءاث الىاحب اجباِها مً كبل مً وكْ ضخُت 

الم ؟ مت ابتزاص الىترووي او باخذي وظائل الِا  حٍش

 
في البذاًت ًجب ان ًىىن هىالً مّلىماث وافُت بخفىؿ)إلاً جلذم الؽىىي واًً؟ ( ) ومً له خم 

 (جلذًمها( ؟

 في اخيام كاهىن اـٌى اإلاداهماث الجضائُت الّشاقي الىافز سكم 02 لعىت 0970
ً
 الجىاب ًبذو واضخا

 للخالي  :-
ً
 وفلا

ت جلذم الى كاض ي الخدلُم او اإلادلم او اي / اإلاادة 0 ٍش ت او جدٍش ا – جدشن الذِىي الجضائُت بؽىىي ؼفٍى

مت او مً ًلىم ملامه  معاوٌ في مشهض الؽشوت او اي مً اِماء المبي اللمائي مً اإلاخمشس مً الجٍش

كاهىها او اي شخق ِلم بىكىِها او باخباس ًلذم الى اي منهم مً الادِاء الّام ما لم ًىق اللاهىن ِلى 

جىص جلذًم الؽىىي في خالت الجشم اإلاؽهىد الى مً ًىىن خالشا مً لباه الؽشوت  خالف رلً. ٍو

 ومفىليها.

 

 /اإلاادة0

ً الذِىي الجضائُت الا بىاء ِلى ؼىىي مً اإلاجني ِلُه او مً ًلىم ملامه كاهىها في  ا – ال ًجىص جدٍش

  - : الجشائم الاجُت

  0- صها الضوحُت او حّذد الضوحاث خالفا ٌ كاهىن الاخىاٌ الصخفُت.

مت كذ وكّذ ِلى ميلف بخذمت   0- اللزف او العب او افؽاء الاظشاس او التهذًذ او الاًزاء ارا لم جىً الجٍش

  ِامت ازىاء كُامه بىاحبه او بعببه.

جب مشاِاة ماًلي :    -ٍو

ً الذِىي الجضائُت او الؽىىي في مدىمت الخدلُم اإلاخخفت مً كبل اإلاجنى ِلُه والتي في الغالب  ِىذ جدٍش

او مشهض  -في مدل ظىً الجاوي مىلُى الؽىىي او مدىمت جدلُم -)مدىمت جدلُم مدل ظىً اإلاجنى ِلُه 

خ جلذًم  الؽشوت ( فإن الذِىي جىىن اظدىفزث اخذ اهم ؼشوه الؽيلُت اإلاىلىبت مْ مشاِاة ان ًىىن جاٍس

مت ٌّاكب ِليها اللاهىن ( وال  مت مْ مالخٍت ان التهذًذ ) ٌّخبر حٍش الؽىىي هى ِىذ ِلم اإلاجنى ِلُه بىكُى الجٍش

ىذها ظِخم اإلاباؼشة باالحشاءاث اللاهىهُت الالصمت بدم الجاوي والتي منها ِلى ًخم اهخٍاس وكُى ا لفّل اإلاهذد به....ِو

م  ُذ او ابتزاص ًِ وٍش ظبُل اإلاثاٌ ال الخفش) مفاجدت ؼشهت خىىه الهاجف الىلاٌ ان حّلم اإلاىلُى بتهذًذ او ِو



  ت او الجهاث الامىُت اإلاخخففت لخدبْهاجف غحر مّلىم ـاخبه .... او اخالت اإلاىلُى الى وصاسة الذاخلُ

 

ـاخب مىكْ الىترووي او مذوهت ....الخ( ان وان له ملخط ى ...او اـذاس امش اظخلذام او اللاء اللبن او جدشي ًِ 

مت مىلُى الؽىىي او مً   الظخىماٌ الادلت في الجٍش
ً
ا افه او اي احشاء اخش جشاه اإلادىمت لشوٍس الجاوي وحّمُم اـو

 09 .د الى اللاء اللبن ِلى الجاوي او اظخلذام ؼهىد في اللمُت خعب وبُّت ول دِىي ومممىنهاؼانها ان جلى 
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لذ اليها الذساظت : ؤهم الىخائج التي جـى  

 

 مً الفخُاث لذيهم خعاباث ِلى مىاكْ الخىاـل الاحخماعي . 056% مً ُِىت ِؽىائُت جخمثل ب 60 وعبت ان -0

.الًخم حسجُل اظمهً الخلُلي في مىاكْ الخىاـل الاحخماعي اهما ٌّخمذن ِلى اظماء وهمُتمً الُّىت  65,65% -0  

% جازش وظائل الخىاـل الاحخماعي ِلى معخىاهم الذساس ي وبؽيل ظلبي .68,6اهذن اإلابدىزاث بيعبت  -2  

ٌ في وؽش الثلافت .% اِخبر ن ان مىاكْ الخىاـل الاحخماُِت لها دوس هبحر حذا وفّا75,2وعبت  -4  

ذ ِليهً الذساظت لذيهً خعاباث ظشي بذون ِلم الاهل .48,6ان  -5 % مً الفخُاث التي احٍش  

% ًجلعً ِلى مىاكْ الخىاـل الاحخماعي إلاذة ظاِخان فااهثر . 54,68 -6  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : الادمان ِلى وظائل الخىاـل  مً  الخذخالث اإلاىلىبت للخذ

ل ِ
ّ
ؽي   ؤلاهترهذ ِلى ؤلادمان ٌُ

ً
ِامت والفخُاث بؽيل خاؿ ببّذ زىسة الاهترهِذ التي  ألاشخاؿ خُاة في هبحرة مؽيلت

كلت  ومنها , اإلافِشه الاظخخذام حّشاء   دخلذ بفىسة مفاحإه للبُىث حّل بّن الاشخاؿ ًىدعبىن ِاداث ظِئت 

ذكاء او ٌهىس مؽاول هفعُت او احخماُِت او  ِاوفُت حشاء الاظخخذام الس ي لهزه الىىم او الابخّاد ًِ الاهل والـا

 ومنها :  ؤلاهترهذ بدمانجشن   مًهىان ِذة هلاه جمىً الصخق  , الخلىُت 

 

 تراف البذاًت, في ًجب:  الاهترهِذ ِلى مذمً باهً الاِتراف  الىكذ مً الىثحر جمط ي بإهً الِا

ً اإلاىاكْ هزه ؤمام
ّ
لذ وؤه  الخإهذ زم ومً الاحخماُِت, الؽبياث اظخخذام ِلى ؤلادمان مشخلت بلى ـو

 06 .ؤلادمان هزا مً الخخلق بّذ رلً مً ؤفمل خُاة حِّؾ ؤن حعخدم ؤهً

 

 اسمت مىمبىت كىاِذ الصخق ًمْ ؤن ًجب:  الىكذ جىٍُم  الزي الّؽىائي الىكذ لخللُق ـو

ٌ  ًخم ال بدُث اإلادّذد الىكذ بهزا الالتزام زم الخىاـل, مىاكْ ِلى ًلمُه  بّذ بال اإلاىاكْ لخلً الذخى

ماٌ ول مً الاهتهاء ا مدذد وكذ كماء مْ والاخخُاحاث, ألاظاظُت ألِا ًُّ  الىمبُىجش ؼاؼاث ؤمام ًىم

ٌ  والهاجف  مىاكْ ظدعخخذم ؤهً هفعً حّذ ال الّمل, إلهجاص اإلاخاح بالىكذ الخمعً ًجبو  .اإلادمى

 ِلى والعاِخحن العاِت جلط ي هفعً ظخجذ خُنها ألهً, الّمل بلى حّىد زم دكُلت 06 إلاذة الخىاـل

 00الّاللت ؤِمالً جىهي ؤن دون  ؤلاهترهذ

 

 الم وظائل وافت ًِ الصخق فيها ٌغُب صمىُت فاـالث حُّحن اإلافُذ مً:  الاهترهِذ ًِ ـُام  ؤلِا

, في واخذ ًىم إلاذة ”ـُام“ فتراث خلم ؤي والاجفاٌ, , بهترهذ دون  وامل ؤظبُى إلاذة ؤو ألاظبُى
ً

 مثال

الم ؤلاهترهذ مْ الخّامل في معخلل بؽيل والخدىم العُىشة حّلم في ًفُذ ورلً  00 ؤلالىترووي وؤلِا
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 ِذد صاد فيلما ؤظاظُت, الخىىة هزه حّخبر:  ـفدخً ًِ يهّمىهً ال الزًً ألاشخاؿ خزف 

ذ الصخق ًممُه الزي الىكذ ومّها الخدذًثاث مّه اصدادث ألاشخاؿ
ّ
 .الفىس  ومؽاهذة بالخفف

 

 اسة كم تر فِعبىن بدمان مً لإلفالث:  ؤخشي  مىاكْ بٍض اسة ًجب وجٍى دُذ. ؤخشي  مىاكْ ٍص  رلً ًُ

 
ً
ت ً.ومخخلفت مفُذة مىاكْ ِلى للخّشف فـش   اإلاشاهلحن ِىذ ؤلادمان جخفُف ِو

ً
 الاخخيان ًِ بُّذا

ٌ  مّهم, اإلاباؼش  لألهل مهم وهى ,"هىهتروٌ باسهخل جاًم دًجر" اظمه جىبُم هىان: "ًىوغ جلى

جب الاظخخذام, وبداسة بالىكذ للخدىم مفُذ واظخخذامه  جدخاحه, الّائلت ألن بجذًت مّه الخّامل ٍو

, اإلاىاكْ لهزه الىلىج مً هدشمه ال وليي الزاحي, باالهخفاء اإلاشاهم ٌؽّش ختى
ً
  ًىىن  فال نهائُا

ً
 بُّذا

  ِنها
ً
  وال ولُا

ً
ؤلادمان ختى مىغمعا

02 

 

 

  برا ؤخععذ بإن مىاكْ الخىاـل  : ؤلاهترهذلْ كائمت ؤؼُاء جدغ ؤهً ال جلىم بها بعبب

الاحخماعي جلتهم وكخً وجبّذن ًِ الخُاة الاحخماُِت, فُجب ؤن جمْ كائمت بإؼُاء حُّذ بلًُ 

الت, وصٍادة  ذكاء, كشاءة الىخب, مماسظت الٍش ذ مً الىكذ مْ الّائلت وألـا خُاجً, مثل كماء مٍض

 04اإلاّشفت واإلاهاساث اإلاهىُت
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 : مؽيلت الذساظت

في اإلاجخمّاث  واصدًادها الخىىس اإلالخىً في الىظائل الالىتروهُت  بّذبشصث مؽيلت الذساظت في العىىاث الاخحرة 

ْ و  ِام واإلاجخمْ الّشاقي بؽيل خاؿ  الّشبُت بؽيل ت والخٍىا , ظَش اساث الى اإلاذاسط الثاهٍى وهباخثحن كمىا بّذة ٍص

ً وكتهعدىفز هثحر مً والخففذ به ٌ فاالهترهِذ , الباث للىس ّي سابؽيل مباؼش ِلى الخدفُل الذ وحىد جإزحر  ظلبي 

ت, والىىم ؤزىاء الذسوط, ً واحباته,وؤداء ً دسوظهًِ مشاحّت   ً وحؽغله,  , وما ًترجب ِلى رلً مً مؽىالث جشبٍى

 مىاكْ الخىاـلجخّامل مْ وؼشائهم لهزه ألاحهضة التي  بىاتهم لوالترهحز, ولّف اللغت, ودالٌ آلاباء  وكلت الاهدباه

ىلبىن منهً الوهزلً اظخغالٌ الفخُاث مً كبل ,  الاحخماعّي مً غحر خذود الخلاه  ؽباب  بحجت الخب والّؽم ٍو

ظبب لهً الىثحر مً اإلاؽاول  ا الامش جلً الفخُاث ِلى ماٌ او غحره مً الامىس  وهز ـىس او ماؼابه  وبّذها يهذدون 

ْ الفخُاث  اهماٌ الذساظت مً احل ِذم  الاخخاله  م لبىاتهم بزون ومً حاهب اخش فإن الاهالي الًدمً حاهب 

 .الخّلُم مً فشؿ  هً الّىف وهى خشماناهىاُ وهزاظبب هُى مً اللىاحي لذيهم وؽاه غحر اخالقي بعبب  الاهترهِذ  

حمُّت بّمل دساظت خٌى مىلُى جازحر وظائل الخىاـل الاحخماعي ِلى الفخُاث مً كبل خاحت اللزلً اكخمذ 

ت لمً كاوْ مذاسط زا ثوكذ اخخحر ٍماث الاوعاهُت التي جخخق بمؽاول اإلاشؤة وعاء بغذاد  لىىنها اخذ اإلاى هٍى

اظباب اإلاؽيلت  إلاّشفت الخابْ للجمُّت  لمً هزا اللاوْلليعاء  مشهض اظخماُ  هِعان هُّىت بدث لىحىد 9

ٌى الى خلٌى مىاظبت    لها . والـى

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : الذساظت حعائالث

  ُ؟  الخىاـل الاحخماعي التي ًخم اظخخذامها مىاكْ  ماهي اهىا 

   ؟ماهي هُى اإلاؽاول التي ظببتها وظائل  الخىاـل الاحخماعي 

  الفائذة الّلمُت او الّملُت التي هخجذ مً وظائل الخىاـل ؟ماهي 

  في الجلىط ِلى مىاكْ الخىاـل الاحخماعي ؟ِلى الفُّذ الصخص ي  ما الىكذ اإلاعخغشق 

 امياهُت الاظخغىاء ًِ وظائل الخىاـل الاحخماعي ؟ 

 

  -همُت الذساظت :ؤ

 

 مّشفت الذوافْ الاظاظُت الظخخذام وظائل الخىاـل الاحخماعي لذي الفخُاث  -0

 مّشفت الخإزحر  العلبي والاًجابي ِلى الفخُاث مً اظخخذام  وظائل الخىاـل الاحخماعي  -0

ميان لاللخلاء الفخُاث في وظائل  الاحخماعيّ  الخىاـل مىاكْ مً ججّل التيمّشفت الذوافْ الخلُلت  -2

 الاحخماعي  لالخىاـ

 

 

 

 

 

 



 

   -: ؤهذاف الذساظت 

ت  -0 ظائل والخّلُمُت مً احل حعلُي المىء ِلى جإزحر العلبي لى كذ جفُذ هزة الذساظت اإلااظعاث التربٍى

ت للباخثاث الاحخماُِاث في اإلاذاسط .ال لمً الخىاـل الاحخماعي ودسحها   يؽاواث الخىٍِى

 

ش  ىٍماث التي حّمل لمً خلىق اإلاشؤة مً احلاإلاافادة مىٍماث اإلاجمخْ اإلاذوي وباالخق   -0 جفمُم وجىٍى

ت بشامج ج  الفخُاث في اظخخذام وظائل الخىاـل  وسفْ معخىي حعهم في جىٍُم ىٍِى

 

ُاث, مً ؤلافادة -2  .ِام بؽيل ظتاالذس  بها خشحذ التي والىخائج, واإلالترخاث, الخـى

 

 اإلاجاالث الذساظت  :

 

  ذ الذساظت في اواس مىىلت كاوْ اإلاجاٌ اإلاياوي  مىاوم وهي  9مً هِعان في  بغذاد اإلاخىىهت  9: احٍش

ىهت  –الّبُذي  –الىمالُت  –اإلاؽخل  –اإلاّامل  –الفمُلُت  –الامحن  –) بغذاد الجذًذة   البلذًاث(  –ٍص

 

  ت اإلاباظت في ِملُت حمْ البُاهاث مً ُِى: اظخغشكذ الذس اإلاجاٌ الضماوي ً دىزاث وامخذث مً ؼهش حؽٍش

 0607  الاٌو واهىن الى  0607 الاٌو 

 

  ت  : ًخمثل بُّىت اإلاجاٌ البؽشي ذادًت والثاهٍى ,  هِعان ببغذاد  9في كاوْ مً والباث مذاسط الِا

 ظىت . 02 – 02اِماسهً مً  والبت  056خمثل ب ج

 



  -مىهجُت الذساظت  :

م اإلاادي الى هؽف الخلائم بىاظىت مجمىِت مً اللىاِذ الّامت  كذ اِخمذث دساظدىا .05ٌّشف اإلاىهج بإهه الىٍش

ٌى ِلى بُاهاث ممىً جدلُلها ودساظتها  ِلى ِذد مً اإلاىاهج الّلمُت فإِخمذث ِلى مىهج اإلاسح الاحخماعي للـى

ت لخىفحر بُاهاث وافُت خٌى مىلُى البدث  . وجضداد ؤهمُخه في لىء هذسة اإلاّلىماث  ّذ اإلاسح خىىة لشوٍس َو

ّني الاهخفاء ِلى اإلاسح الاحخماعي فلي ولىً ًمىً دساظت بّن اإلاُذاهُت اإلاىزلت خٌى اإلاىلُى . وهزا الٌ

ُت اإلاؽاول التي حعببها وظائل الخىاـل الاحخماعي  ذها خالٌ ِملُت الاظخبُان إلاّشفت هِى اللفق التي جم ـس

حن ومّخ  . مذ ِلى خاالث خلُلت خٌى اإلاىلُىوهُفُت الخّامل مْ اإلاؽيلت لُىىن البدث ـس

 : ادواث حمْ البُاهاث

جم اظخخذام الاظخماسة الاظخبُاهُت وهي الاداة الشئِعُت في الذساظـت  التـي جـم جفـمُمها واِـذاد الاظـئلت مـً خـالٌ 

ذادًــــت  بااللــــافت الــــى الفخُــــاث  البــــاخثحن  . ٌؽــــمل الاظــــخبُان اظــــئلت جىحــــت الــــى والبــــاث مــــذاسط اإلاخىظــــىت والِا

هِعــــان  9لــــمً كــــاوْ إلاىخــــذًاث الؽــــبابُت  اللــــىاحي ًدفــــلً ِلــــى خذمــــت مــــً ماظعــــاث التــــي جخــــق اإلاــــشؤة منهــــا ا

دخىي ِلى بُاهاث اولُت مبدىزحن , )  الّمش الخالي  والخالت الاحخماُِت والخّلُمُت ( , وبُاهاث خاـت بالبدث .  ٍو

مىــــً  جاؼــــحر الاحابــــت ِليهــــا بعــــهىلت. ولمــــمان  وكـــذ سوعــــي فــــي اِــــذاد الاظــــئلت ان جىــــىن واضــــخت وغحــــر مخذاخلــــت ٍو

اظــخجابت اإلابدىزــاث وومــإهتهً فلــذ جــم الخاهُــذ فــي الفــفدت الاولــى مــً الاظــخماسة اإلاّذلــت ِلــى ِــذم رهــش الاظــماء 

ـــذم  ت البُاهـــاث ِو لـــى ظـــٍش ت. وكـــذ حـــشي الخإهُـــذ ِلـــى الباخثــــاث م غحـــر سظـــمُؤألي حهـــت, سظـــمُت واهــــذ  هؽـــفهاِو

 ؼّاس اإلاعخجُباث باألهذاف والفىائذ اإلاخىخاة مً جىفُز اإلاسح.ةاإلاُذاهُاث ب

ــذ خــاالث الخدــشػ او الابتــزاص اوماؼــابه ازىــاء اِىــاء وسػ ام الاداة الثاهُــ ت التــي جــم اظــخخذامها هــي  مــً خــالٌ ـس

لباث اإلاذاسط وماهي الاحشاءاث التي جخخـزها الىالبـاث جىُِت إلاماس اظخخذام وظائل الخىاـل الاحخماعي ِلى وا

 او الفخُاث في جلً اإلاىاكف 
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  -ُِىت البدث :

ذادًــت واإلاخىظـــىت فـــي كــاوْ الفخُـــاث ت البدـــث ِؽــىائُت مخمثلـــت بُِىــ . همـــا ان هِعـــان 9فــي اإلاـــذاسط الِا

بـا  اإلاُلـىهحن وعـمت ًىـىن لـِغ مـً  العـهل اهجـاصه وخاــت اخخُاس كاوْ في بغذاد ًىـىن ِـذد ظـياهه جلٍش

ت فمــــً الفــــّب ِمــــل بدــــث خعــــاط  ان اغلــــب مىــــاوم اللــــاوْ ٌعــــىدها الّــــاداث والخلالُــــذ الّؽــــائٍش

ومثـل هـزه اإلاّىكـاث ِلـى الـشغم مـً ؤهمُتهـا فـي جدذًـذ اللـذسة ًخيلم ًِ الفخُاث بهزا اإلاىكـْ الجغشافـي ,

خمــــاد ِلـــى ُِىــــت ِمذًــــت. ومــــً ِلـــى حّمــــُم هخــــائج البدـــث الا انهــــا الجمىــــْ مــــً دساظـــت هــــزا اإلاىلــــُى باالِ

خـــــٌى وظـــــائل واخـــــز اساءهـــــم الفخُـــــاث مـــــً  056الجـــــذًش بالـــــزهش ان جخـــــإلف ُِىـــــت الذساظـــــت الخالُـــــت مـــــً 

 الخىاـل الاحخماعي وجإزحرها ِليهً . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كفق خلُلُت

 

 :لت الاولى الخا

واخىة ازىان وزالر ظىت غحر متزوحت وحعىً مْ ِائلتها اإلاخىىهت مً اب وام  04فخاة جبلغ مً الّمش 

خىاث  وخالتها اإلاادًت مخىظىت جىحذ الىثحرمً اإلاؽاول بحن والذيها خُث جضوحىا صواج جللُذي وغحر 

لىمىن اهلها بمشبها وجشحْ الى والذها  مخفاهمحن فُلىم والذها بمشب والذتها وجخشج  الى بِذ اهلها ٍو

لها ختى في اظىا الاخخماالث وهي حِّؾ في الن لمً ِاداث وجلالُذ الًجىص اإلاشؤة الشحُى الى بِذ اه

لت جللُذًت فُجب ان جتزوج  هزه المغىه الىفعُت والاحخماُِت واهذ دائما جفىش بّذم صواحها بىٍش

عىدهم الخب لخىىًٍ ِائلُت جخخلف ًِ ِائلتها التي إشخق ًلىم ب ىىهىن مخفاهمحن َو خترامها ٍو

ـل الاحخماعي في الفِعبىن وجم الخّشف ِلى جشبذ  فيها فلامذ بخىىًٍ خعاب ِلى مىاكْ الخىا

شخق غمشها بالخب والاخترام والخىان الزي ؼبه افخلذجه مً والذها  فىلب منها بّذ فترة مُّىت 

باسظاٌ ـىسها الصخفُت له خُث واهذ زلت هبحرة بُنهم  فلامذ باسظالها وبذون اسجذاء حجاب وبّذ 

ماسط مّه ا الجيغ وبّذ سفمها ومداولت الابخّاد ِىه كام بابتزاصها فترة اساد ان ًخشج مّها الى بِذ ٍو

ذم جفههم اإلاىلُى   بيؽش الفىس اإلاىحىدة ِىه وواهذ خائفت حذا بخلبُغ اي شخق مً ِائلتها ِو

وبّذها كامذ بخّىُل خعابها وجفاحئذ بُىم وار بفىسها جم وؽشها في وافه الىشوباث وبّذ ِلم 

 " بيذ ِم الفخاة " مىلىله مً كامىا بلخلها  ها اهل

 

 

 

 



 :الخالت الثاهُت 

 

ظىت خُث جضوحذ وان لم ًىً لذي الىعي اليامل بالضواج والخلىق والىاحباث  02جضوحذ واوي بّمش 

خُث وال ختى خب  فاهم مّهخُث هىذ فشخه بالفعخان الابُن وبّذ الضواج وان صوجي الًىحذ اي ج

ضجه الجيعُت 22وان ِمشه  الافت الى  وختى في مماسظت الّالكت الخمُمت جىىن فلي الؼباُ غٍش

ظىت مً صواحىا واـبذ لذي زالر  05وبّذ مشوس الىثحر مً اإلاؽاول مّه ومْ ِائلخه واها في ِمش ـغحر 

ً خعاب  حّشفذ ِلى شخق وبّذ " فِعبىن ِبر مىاكْ الخىاـل الاحخماعي "اوفاٌ وبّذ جىٍى

ؽذ فترة اإلاشاهلت التي اهدشمذ ؼدامذ ِالكت  ً خُث ِىلني ًِ ول ماافخلذجه مً صوجي ِو هٍش

وجم جشن  وولب الىالق مً صوجي وهتزوج اها وهى الهشوب ب الاجفاق مّه جم منها بعبب صواجي اإلابىش 

الهشوب ظىىذ في فىذق مىكخا الى ان ًخم والقي خُث وان ٌعىً معي وبّذ مشوس  ختى اوفالي وبّذ

الشحُى الى ورهب ولم احّشف ِلى اي مياهه فلشسث بمماسظت الجيغ معي جشهني  ًلىم هىاظبىِحن و 

ىذها رهبذ الى بِذ كام بىالقيواوفالي لىىه سفن واهذ باهه بِذ صوجي  اهلي  ِىذ اإلاارون الؽشعي ِو

مل في بِذ دِاسة فلشسث الّ ي بّذها اخععذ اوي لُّفت وخعشث ول ش ي ختى ؼشفي ىشدفلامىا ب

 بّذ جخلي اليل ِني .وخاـت 

 

 

 

 

 

 



 الخالت الثالثت :

 

ظىت ولذي بيخان وجىفى صوجي وجشهني وجشن معىئلُت بىاث في ِمش ـغحر وبّذ  25ابلغ مً الّمش 

ائلتي وجلذم الىثحر لخىبتي ابذوا اهلي بشفمهم اإلاعخمش للخىاب بحجت جشجبُت اوفالي  مؽاول اها ِو

مىاكْ الخىاـل الاحخماعي حّشف ِلى شخق مً حيعُت ِشبُت وفي ًىم مً الاًام وازىاء دخىلي الى 

وساد ان ًلىم لي ببّن اِماٌ الؽّىرة "السخش " لغشك اكىاُ اهلي بضواجي وبّذ فترة والخّشف ِلُه 

اساد اسظاٌ ـىسي الصخفُت لغشك احشاء ِليها السخش فخم اسظاٌ ـىسي وبذون حجاب "واهذ 

ت " وبذا يهذد بي وبّذ فترة جم الخّشف ِلُه اهه وان حاسها بّذها جم رهابي الى اخذ  الفىس ؼبه ِاٍس

مشاهض الاظخماُ والللاء بالباخثت الاحخماُِت وجم جلذًم لي الذِم الىفس ي وجم جىىًٍ خىت ِمل 

والخمذ هلل جم الخخلق مً الصخق ومسح ـىسي وبّذها جمذ خىبتي لصخق اخش وحغُحر  ميان 

 ظىني  .

 

 

 

 

 

 

 



غ الاظخماساث   الاظخبُاهُتجفَش

 خٌى بدث "جإزحر وظائل الخىاـل الاحخماعي ِلى الفخُاث في 

 هِعان في بغذاد "  9كاوْ 

 

 العااٌ الاٌو / الّمش الخالي 

 اليعبت اإلائىٍت الّذد الّمش الخالي

02 -02 005 76.6% 

04 – 24 06 02.2% 

25 – 44 00 8% 

 %0 2 فااهثر – 45

 % 066 056 اإلاجمُى

 

( واليعبت اإلائىٍت 005هى ) 02 – 02الجذٌو اِاله  الّمش الخالي للفخُاث خُث واهذ مً ِمش ًىضح 

ذد 76.6هي ) ذد 02.2( واليعبت اإلائىٍت هي )06هى ) 24 -04%( ِو ( واليعبت 00هى ) 44- 25%( ِو

ذد 8اإلائىٍت هي ) فخُاث %( خُث واهذ اغلب اِماس ال0( واليعبت اإلائىٍت هي )2فا ؤهثر هى ) -45%( ِو

ذادًت . 02- 02مً   الن اغلب جىصَْ الاظخماسة الاظخبُاهُت  واهذ في اإلاذاسط اإلاخىظىت والِا

 

 

 

 



 

 العااٌ الثاوي / الخالت الاحخماُِت 

 اليعبت اإلائىٍت الّذد الخالت الاحخماُِت 

 %86 009 غحر متزوحت 

 %8.6 02 متزوحت

 %0.2 0 مىللت 

 %6.66 0 ؤسملت 

 %2.22 5 مهجىسة 

 % 066 056 اإلاجمُى

 

ًىضح الجذٌو اِاله وهى الخالت الضوحُت للفخُاث التي جم بحشاء بدث جإزحر وظائل الخىاـل 

%( 86( واليعبت اإلائىٍت هي )009هِعان خُث واهذ ِذد الغحر اإلاتزوحاث  هى ) 9الاحخماعي في كاوْ 

ذد اإلاتزوحاث  هى ) ذد اإلاىلل8.6( واليعبت اإلائىٍت هي )02ِو ( واليعبت اإلائىٍت هي 0اث  هى )%( ِو

ذد الاسامل هى )0.2) ( واليعبت اإلائىٍت 5%( واإلاهجىسة ِذدهم )6.66( واليعبت اإلائىٍت )0%( ِو

 %( اليعبت الاهبر واهذ غحر متزوحاث إلاّشفخه مذي جازحر وظائل الخىاـل الاحخماعي ِليهً .2.22)

 

 

 

 

 

 

 



 العااٌ الثالث / الخدفُل الذساس ي 

 اليعبت اإلائىٍت الّذد الخدفُل الذساس ي  

 %6 6 ؤمُت

 %0 2 جلشا وجىخب 

 %04.6 00 ابخذائُت  

 %55.2 82 مخىظىت  

 %02.2 25 اِذادًت  

 %0.2 0 دبلىم

 %2.22 5 بيالىسٍىط 

 %6 6 اخشي جزهش

 % 066 056 اإلاجمُى

 

بحشاء بدث جإزحر وظائل الخىاـل ًىضح الجذٌو اِاله وهى الخدفُل الذساس ي للفخُاث التي جم 

ذد جلشؤ 6( واليعبت اإلائىٍت هي )6هِعان خُث واهذ ِذد ؤمُت  هى ) 9الاحخماعي في كاوْ  %( ِو

ذد الابخذائُت هى )0( واليعبت اإلائىٍت هي )2وجىخب هى ) ذد 04.6( واليعبت اإلائىٍت هي )00%( ِو %( ِو

ذ55.2( واليعبت اإلائىٍت )82اإلاخىظىت هى ) %( اما 02.2( واليعبت اإلائىٍت )25ادًت ِذدهم )%( والِا

%( 2.22( واليعبت اإلائىٍت )5%( والبيالىسٍىط ِذدهم )0.2( واليعبت اإلائىٍت )0الذبلىم وان الّذد )

%( واهذ اليعبت الاهبر هى الذساظاث اإلاخىظىت ومً 6( واليعبت اإلائىٍت )6اما الاخشي جزهش ِذدهم )

ذادًت خُث رهش ظابلا ان جىصَْ الاظخماسة الاظخبُاهُت وصِذ في اإلاذاسط إلاّشفت مذي جىلّاث  زم الِا

 الفخُاث ِلى وظائل الخىاـل الاحخماعي ومذي الخإزحر .

 

 

 

 



 العااٌ الشابْ / هل لذًً خعاب ِلى مىاكْ الخىاـل الاحخماعي  ؟

هل لذًً خعاب ِلى مىاكْ الخىاـل 

 الاحخماعي  

 اليعبت اإلائىٍت الّذد

 %60 92 وّم 

 %28 57 هال  

 % 066 056 اإلاجمُى

ًىضح الجذٌو ؤِاله وهى هل لذًً خعاب ِلى مىاكْ الخىاـل الاحخماعي  خُث واهذ ِذد ؤلاحاباث 

ذد الاحابت بىال  هى )60( واليعبت اإلائىٍت هي )92بىّم  هى ) %( 28( واليعبت اإلائىٍت هي )57%( ِو

ها حضء مً خُث واهذ اليعبت الاهبر جمخلً خعاباث في وظائل الخىاـل الاحخماعي وواهذ اساءهً بان

 الدعلُت والترفُه والخّشف ِلى زلافاث الّالم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارا وان الجىاب وّم

 ؤ/ هل ًخم حسجُل خعابً الالىترووي باظمً الخلُلي ؟ 

هل ًخم حسجُل خعابً الالىترووي باظمً 

 الخلُلي

 اليعبت اإلائىٍت الّذد

 %24.4 20 وّم

 %65.5 60 هال

 % 066 92 اإلاجمُى

 

ًىضح الجذٌو ؤِاله وهى هل ًخم حسجُل خعابً الالىترووي باظمً الخلُلي خُث واهذ ِذد 

ذد ؤلاحابت ب هال  هى )24.4( واليعبت اإلائىٍت هي )20ؤلاحاباث بىّم  هى ) ( واليعبت اإلائىٍت 60%( ِو

ً 65.5هي ) باظمها %( واهذ اليعبت الاهبر باهه الًىخب الاظم الخلُلي ورلً خىفا مً مّشفت الاخٍش

ذكاء والن الاهثر ٌعىىىن في مىاوم ؼّبُت ولذيهم اِخلاداث بان الفخاة التي  وخاـت الاكاسب والـا

 .العمّت جمخلً خعاب هي فخاة ظِئت 

 

 هل مّلىماجً الصخفُت ًخم هخابتها بفىسة صخُدت في ملفً ؟   -ب

هل مّلىماجً الصخفُت ًخم هخابتها بفىسة 

 صخُدت في ملفً

 اإلائىٍتاليعبت  الّذد

 %42 46 وّم

 %56.9 52 هال

 % 066 92 اإلاجمُى

ًىضح الجذٌو ؤِاله وهى هل مّلىماجً الصخفُت ًخم هخابتها بفىسة صخُدت في ملفً خُث واهذ 

ذد ؤلاحابت ب هال  هى )42( واليعبت اإلائىٍت هي )46ِذد ؤلاحاباث بىّم  هى ) ( واليعبت 52%( ِو

الجىخب اإلاّلىماث الصخُدت وهزا مشجبي ب احابت ؤ لزلً جمىش  %( اليعبت الاهبر 56.9اإلائىٍت هي )

 الفخاة بىخابت مّلىماث خاوئت او ِباساث اظتهضاء ومطخىت .



 ما هي هُى وظُلت الخىاـل الاحخماعي التي ًخم اظخخذامها ؟ -ج

ما هي هُى وظُلت الخىاـل الاحخماعي 

 التي ًخم اظخخذامها

 اليعبت اإلائىٍت الّذد

 %20.0 26 فِعبىن

 %5.2 5 جىجحر

 %06.0 05 فاًبر

 %6.4 6 هىول

 %29.7 27 حمُْ البرامج

 % 066 92 اإلاجمُى

ًىضح الجذٌو ؤِاله وهى ما هي هُى وظُلت الخىاـل الاحخماعي التي ًخم اظخخذامها خُث واهذ ِذد 

ذد جىجحرهى )20.0( واليعبت اإلائىٍت هي )26فِعبىن هى ) ذد 5.2)( واليعبت اإلائىٍت هي 5%( ِو %( ِو

ذد هىول هى )06.0( واليعبت اإلائىٍت هي )05فاًبر هى ) %( بما حمُْ 6.4( واليعبت اإلائىٍت هي )6%( ِو

%( واهذ اليعبت الاهبر ٌعخخذمً حمُْ البرامج خُث 29.7( واليعبت اإلائىٍت )27البرامج وان ِذدها )

كْ وهزا اغلب الاخُان ماًذٌ اهذن اإلابدىزاث بان لذيهً الفمٌى بالخّشف وجىىًٍ خعاب في ول مى 

 ِلى الخفاخش بحن صمُلتهً .

 ما هى الىكذ اإلاعخغشق في الجلىط ِلى مىاكْ الخىاـل الاحخماعي ؟ -د

ما هى الىكذ اإلاعخغشق في الجلىط ِلى 

 مىاكْ الخىاـل الاحخماعي

 اليعبت اإلائىٍت الّذد

 %00.9 00 هفف ظاِت

 %20.0 26 ظاِت          

 %54.8 50 ظاِخان فا ؤهثر 

 % 066 92 اإلاجمُى

 

ًىضح الجذٌو ؤِاله وهى خُث واهذ ِذد هى ما هى الىكذ اإلاعخغشق في الجلىط ِلى مىاكْ 

ذد ظاِت هى )00.9( واليعبت اإلائىٍت هي )00الخىاـل الاحخماعي هفف ظاِت هى ) ( 26%( ِو



ذد ظاِخان فا ؤهثر هى 20.0واليعبت اإلائىٍت هي ) %( واهذ 54.8( واليعبت اإلائىٍت هي )50)%( ِو

 04اليعبت الاهبر هى ظاِخان فااهثر خُث اهذن اغلب اإلابدىزاث بان حلىظهم ِلى اإلاىاكْ ًىىن 

ظاِت في الُىم وختى في اإلاجئ الى اإلاذسظت ًىىن الهاجف الخلىي مّهم مً احل مخابّت اإلايؽىساث 

هلت اـبدً مذمىاث وبؽيل هبحر بخازشهً في وجدذًذ مىكْ فااغلب الفخُاث وخاـت في ِمش اإلاشا

 اإلاىاكْ الالىتروهُت .

 

 هل ًمىً الاظخغىاء ًِ وظائل الخىاـل الاحخماعي  ؟ -و

هل ًمىً الاظخغىاء ًِ وظائل الخىاـل 

 الاحخماعي  

 اليعبت اإلائىٍت الّذد

 %26.5 24 وّم

 %62.4 59 هال

 % 066 92 اإلاجمُى

ًىضح الجذٌو ؤِاله وهى هل ًمىً الاظخغىاء ًِ وظائل الخىاـل الاحخماعي  خُث واهذ ِذد 

ذد ؤلاحابت ب هال  هى )26.5( واليعبت اإلائىٍت هي )24ؤلاحاباث بىّم  هى ) ( واليعبت اإلائىٍت 59%( ِو

%( هزا العااٌ مشجبي بالعابم خُث اـبدً الفخُاث مذمىاث ِلى مىاكْ الخىاـل 62.4هي )

حخماعي والًمىً الاظخغىاء ِنها خُث اهذن في خالت اهلىاُ الاهترهِذ ٌؽّشن باإلالل والىإبت الا 

 .والاحخماُِت الؽذًذة النها اإلاخشج الىخُذ للخشوج مً المغىه الّائلُت 

 

 

 

 

 



 

ُفي  العااٌ الخامغ / هل حّلذ بن وظائل الخىاـل الاحخماعي جازش ِلى اإلاعخىي الذساس ي ؤو الٌى

 ظلبي ؟جإزحر 

هل حّلذ بن وظائل الخىاـل الاحخماعي جازش 

ُفي جإزحر ظلبي  ِلى اإلاعخىي الذساس ي ؤو الٌى

 اليعبت اإلائىٍت الّذد

 %68.6 062 وّم

 %20.2 47 هال

 % 066 056 اإلاجمُى

 

ًىضح الجذٌو ؤِاله وهى هل حّلذ بن وظائل الخىاـل الاحخماعي جازش ِلى اإلاعخىي الذساس ي ؤو 

ُفي  ذد 68.6( واليعبت اإلائىٍت هي )062جإزحر ظلبي خُث واهذ ِذد ؤلاحاباث بىّم  هى )الٌى %( ِو

%( اهذث اغلب الفخُاث بان وظائل الخىاـل جازش 20.2( واليعبت اإلائىٍت هي )47ؤلاحابت ب هال  هى )

ظاِت في الُىم واوؽغالىا  04بؽيل ظلبي وهبحر حذا ِلى معخىاها الذساس ي خُث حلىظىا خالٌ 

 إلايؽىساث ومؽاهذة الُىٍدُىب ًجّل جفىحرها به اهثر مً الذساظت .با

 

 

 

 

 

 

 

 



 العااٌ العادط / هل للّائلت دوس في جىىًٍ خعاب في مىاكْ الخىاـل الاحخماعي ؟

هل للّائلت دوس في جىىًٍ خعاب في مىاكْ 

 الخىاـل الاحخماعي

 اليعبت اإلائىٍت الّذد

 %76.6 066 وّم

 %09.2 44 هال

 % 066 056 اإلاجمُى

 

 

ًىضح الجذٌو ؤِاله وهى هل للّائلت دوس في جىىًٍ خعاب في مىاكْ الخىاـل الاحخماعي خُث واهذ 

ذد ؤلاحابت ب هال  هى )76.6( واليعبت اإلائىٍت هي )066ِذد ؤلاحاباث بىّم  هى ) ( واليعبت 44%( ِو

ً خعاب وهزا ٌّخمذ ِلى زلافت %( واهذ اليعبت الاهبر بان للّائلت دوس في 09.2اإلائىٍت هي ) جىٍى

الّائلت وجثلُفهم لالبىاء بهزه الخعاباث وجىُِتهم بخىىسة بّن اإلاىاكْ والثلت بُنهم  بذٌ مً الىلذ 

ىذما جىاحه اي مؽيلت الجخجشؤ بالبىح بها  .  اإلاعخمش للخعاباث فخمىش الفخاة بالىزب ِلى الّائلت ِو

 

 

 

 

 

 

 

 



 حخماعي دوس في وؽش الثلافت ؟العااٌ العابْ / هل الخىاـل الا 

 اليعبت اإلائىٍت الّذد هل الخىاـل الاحخماعي دوس في وؽش الثلافت

 %75.2 002 وّم

 %04.6 27 هال

 % 066 056 اإلاجمُى

 

 

ًىضح الجذٌو ؤِاله وهى هل الخىاـل الاحخماعي دوس في وؽش الثلافت خُث واهذ ِذد ؤلاحاباث بىّم  

ذد ؤلاحابت ب هال  هى )75.2هي )( واليعبت اإلائىٍت 002هى ) %( 04.6( واليعبت اإلائىٍت هي )27%( ِو

اهذن اغلب اإلابدىزاث بان مىاكْ الخىاـل حّخبر وظُلت مهمت في وؽش الثلافت والخّشف ِلى الثلافاث 

ْ ومىّها مً بّن الّىائل والىبذ اإلاعخمش حّل  الاخشي والخىُِت باالمىس مُّىت  ولىً دخىلها العَش

 خُاث بااظخخذمها بالجاهب العلبي اهثر مً الاًجابي.اغلب الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العااٌ الثامً / هل لذًً خعاب ظشي ؟

 

 اليعبت اإلائىٍت الّذد هل لذًً خعاب ظشي 

 %48.6 72 وّم

 %50.2 77 هال

 % 066 056 اإلاجمُى

 

 

( واليعبت 72)ًىضح الجذٌو ؤِاله وهى هل لذًً خعاب ظشي خُث واهذ ِذد ؤلاحاباث بىّم  هى 

ذد ؤلاحابت ب هال  هى )48.6اإلائىٍت هي ) %( لىخَ ان اليعبُتن 50.2( واليعبت اإلائىٍت هي )77%( ِو

مخلاسبخحن خُث وعبت الفُخاث الزي ًملىً خعاب ظشي هبحرة حذا وهزا هما رهش اغلب الّىائل جمىْ 

عاب ظشي بذون ِلم الاهل الفخاة مً جىىًٍ خعاب الالىترووي باِخباسها بيذ  فخمىش الى جىىًٍ خ

والخّشف ِلى ؼباب والدعلُت واهذن بّن اإلابدىزاث باسظاٌ ـىس شخفُت الى ؼباب او اسظاٌ 

ذم وعي الفخُاث .  ـىس صمُالتها باِخباسها هي  وجدذر الىثحر مً اإلاؽاول  هدُجت المغي ِو

 

 

 

 

 

 



 

 العااٌ الخاظْ / هل ظبب لً مىاكْ الخىاـل الاحخماعي مؽاول ؟

ظبب لً مىاكْ الخىاـل الاحخماعي هل 

 مؽاول

 اليعبت اإلائىٍت الّذد

 %40 62 وّم

 %58 87 هال

 % 066 056 اإلاجمُى

 

ًىضح الجذٌو ؤِاله وهى هل ظبب لً مىاكْ الخىاـل الاحخماعي مؽاول خُث واهذ ِذد ؤلاحاباث 

ذد ؤلاحابت ب هال  هى )40( واليعبت اإلائىٍت هي )62بىّم  هى ) %( 58واليعبت اإلائىٍت هي )( 87%( ِو

اث اهذن بىحىد مؽاول  خُث واهذ اليعبت الاهبر بانهً لم ٌعبب لهم مىاكْ الخىاـل مؽاول واخٍش

% حعبب مؽاول لهً وهزا الّذد غحر كلُل وخاـت هً في اِماس 40ولىً جم خلها ولىً وعبت 

 مشاهلت .

  برا واهذ ؤلاحابت بىّم

 ما هي هُى اإلاؽاول 

 اليعبت اإلائىٍت الّذد ما هي هُى اإلاؽاول  

 %28 04 ِائلُت 

 %56 20 ِاوفُت 

 %00 7 اكخفادًت

 % 066 62 اإلاجمُى

( واليعبت 04ًىضح الجذٌو ؤِاله وهى ما هي هُى اإلاؽاول خُث واهذ ِذد ؤلاحاباث بّائلُت  هى )

ذد ؤلاحابت بالّاوفُت هى )28اإلائىٍت هي ) %( واإلاؽاول الاكخفادًت 56اإلائىٍت هي )( واليعبت 20%( ِو

%( هزا العااٌ مشجبي بالزي ظبم خُث اغلب اإلابدىزار 00( واليعبت اإلائىٍت هي )7ِذدها هى )



حّشلً إلاؽاول وخاـت مً الىاخُت الّاوفُت خُث حّشفً ِلى ؼباب واما جشهها بّذ الخّلم به او 

 كام بتهذًذها بيؽش الفىس .

 لهذف مً اظخخذام وظائل الخىاـل الاحخماعي بشؤًً ؟العااٌ الّاؼش / ما هى ا

ً خعاب في مىاكْ الخىاـل  لت مفخىخت لغشك مّشفت هذف الفخُاث مً جىٍى وان هزا العااٌ بىٍش

ادة وعي  –الاحخماعي خُث واهذ اهذاف اًجابُت وهي )الخّشف ِلى زلافت اإلاجخمّاث  الخّشف ِلى  –ٍص

 ً ت ( واخشي اهذاف ظلبُت هي )لُاُ جشحمت بّن مف –خبراث وججاسب الاخٍش شداث باللغت الاهيلحًز

مؽاهذة فُذًىاث غحر  –جىىًٍ ِالكاث ِاوفُت والخّشف ِلى الجيغ الاخش  –جللُل الىإبت  –وكذ 

 ( .الدعلُت والطخً –اخز مبالغ مادًت مً الؽباب  –الئلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هِعان :  9سؤي سئِعت  لجىت اإلاشؤة والاظشة في اإلاجلغ البلذي في كاوْ 

ت وجدمل مّها الىثحر  الىّبي : خلف  جدذزذ العذ ظمحرة ان ٌاهشة الخىاـل الاحخماعي اـبدذ ٌاهشة غحر خماٍس

بعبب ىم بإفعادها مً اإلاؽاول وختى ان وظائل الخىاـل الاحخماعي الجلىي الّالكاث بحن الافشاد او الّائلت واهما جل

جب ان هبذؤ هدً مً اهفعىا بمداسبت  دمان ِليها وظائل الخىاـل للخخلق مً الا اظخخذام اإلاؽاول التي حعببها ٍو

همعاولت لجىت اإلاشؤة في اللاوْ اظمْ واؼاهذ الىثحر مً اإلاؽاول التي حعببها وظائل الخىاـل الاحخماعي فّىذ واها 

اسحي إلاذاسط البىاث جخدذر  اإلاذًشاث ًِ مؽاول الىالباث خٌى اإلاىلُى فبّن اإلاذًشاث ؼىً بإن الىالباث ٍص

لؽباب واكامت ِالكاث ًدؽاسهً فُما بُنهً لؽشاء حهاص مىباًل واظخخذامه في اإلاذسظت مً احل الخىاـل مْ ا

ىذ نهاًت الذوام الشظمي لهً ًلمً بإخفاء الجهاصغشامُت  الاخش مً اإلاذًشاث في العاخت الترابُت للمذسظت والبّن  ِو

رهشن ان الىالباث جلىم بدفَ الجهاص اإلاىباًل في اإلاىاوم غحر الئلت مً الجعم الخفائه مً الاداسة والىثحر مً 

 الخاالث اإلاؽابه .

ذ بعبب اكامت ان اخذي العُذاث متزوحت كذ وللكفحرة ث العذ ظمحرة كفت خلُلت خذزذ مىز فترة سو  هما

وصوحها ها ووحذها جخدذر مْ ِؽُلها ولهزا العبب كذ وللفإحئت ل ِليها اإلاجٌز دخ ِالكت مْ شخق اخش وصوحها

أ بمبلغ مالي بعبب اإلاىلُى .  ففل اهلها ِؽائٍش

 

 

 

 

 

 

 



 

 هِعان :  9سؤي سئِغ  لجىت اإلاىٍماث في اإلاجلغ البلذي في كاوْ 

سؤًه الاظخار هماٌ الخماس ي خٌى مىلُى البدث بإهه ًىحذ الىثحر مً اإلاؽاول  التي حعببها وظائل الخىاـل  اابذ

العلىه الزهىسٍت اي  خُث حعىدها مجهىلت الّىىان بعبب الىابْ الّؽائشي للمىىلتالاحخماعي وسغم رلً جبلى 

ًىلذ الاهفجاس  للفخاة المغي الضائذهخيلم دائما خٌى اهه ًىحذ الىثحر مً الالىهاد والٍلم لخم الفخاة وهدً 

فىالخَ ان الفخاة جلىم بّالكت مْ اي ؼاب مً احل الضواج والخخلق المغىه فجري الؽاب ًلىم بإظخغاللها زم 

 جشهها وغحرها مً اإلاؽاول .

هُى مً اإلاعاِذة للخخلق  ولىً دوسها الاحخماعي ًدخم ِلُىا الخّاون بُيىا وبحن اإلاىٍماث الاوعاهُت ودِمها في اي

 مً جلً الٍاهشة .

 

 

 

  -:عابمالهِعان 9سئِغ مجلغ البلذي للاوْ  سؤي

 

ص ي سؤًه  خ سظمُت خٌى اإلاىلُى بعبب الجاهب  ي ٌى مىلُى البدث بإهه الًىحذ ؼياو ابذا الاظخار مدمذ اللَش

خُث وّلم ان   ـّب خلٌى للمؽيلتًجاد ا  الّؽائشي والخىخم خٌى جلً اإلاىالُْ اما سؤي الخاؿ خٌى ماوشح ان

ًدخاج الى امياهُاث زلافُت ومخخففحن في ِلم الاحخماُ وان  لىً  في هزا اإلاىلُى  ًىحذ الىثحر مً البدىر

 .وحذث خلٌى بّذ الذساظت جدخاج الى اهثر مً حُلحن للخفٌى الى ِلى هخائج اًجابُت 

 

 



 

 

 

  -:هِعان 9هٍشة ِامت ًِ كاوْ 

مدلت جبذؤ مً خان بني ظّذ الى خذود ؼاُس مدمذ كاظم ومً حىىب حعش دًالى الى ظاخت 99هِعان 9ٌؽمل كاوْ 

ىهت والبلذًاث واحضاء مً مىىلت الامحن .  خمضة مىاوله جمُل الى  الثلافت الؽّبُت بىحىد اظخثىاءاث في مىاوم ٍص

ملُىن وعمت  وعبت 0ِذد ظيانها خىالي ,  الجىىب هما ان اغلب ظياهه ًمُلىن الجاهب اللبلي واهثرهم هضوخأ مً 

% اصخاب الذخل 66% اصخاب الذخل اإلاخىظي و46اماباليعبت لذخل اغلب الّىائل % .   50وحىد اليعاء 

مً اإلاؽاول   وهزا ًىلذ الىثحر  البعُي اي اكل مً مخىظي وهزا ٌّني ان اغلب ظيانها مً الىبلت الفلحرة

ت الّائلُت والاحخماُِت وكذ   06.جىىن اخُاهأ ِؽائٍش

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

ص ي  9مىلٌى مً سئِغ اإلاجلغ البلذي في كاوْ    هِعان العابم مدمذ جاغي  اللَش 26  



 

 

 

 الخاجمت :

 ؤهثر هي التي الىالباث  فئت ِلى الاحخماعي الخىاـل مىاكْ جإزحر اظخىاُل الذساظت هزه خاولذ

 . البدىر و الذساظاث, مً الّذًذ خعب اإلاىاكْ لهزه حّشلا

خماد جم خُث  للخشوج اإلاىلُى بجىاهب الاخاوت بِذادها في سوعي التي ,و الاظخبُان اظخماسة ِلى الِا

 . خٌى مخاوشها  الىعي جىمُت و الخىاـل مىاكْ جإزحر حّىغ واكُّت بيخائج

 

 فيظلبي  الخإزحر هزا ؤن وسغم بالذساظت اإلاّىُتالفخُاث   ِلى اإلاىاكْ لهزه جإزحر وحىد جاهذ الذساظت ؤن 

ُت والخىحيهاث  خاـت اًجابُت ِليهً  جإزحراث وحىد ِذم  ٌّني ال اغلب الاخُان لىً هزا  بيؽش الخِى

 خٌى امىس مُّىه . 

 

زاس إلاّشفتاإلاخىالّت الى  الذاسظت هزه ُىا ظّخالـت اللٌى 
 
 الاحخماعيّ  الخىاـل مىاكْ اظخخذام ا

للىاحي االفخُاث  هٍش وحهت مً هِعان  9بغذاد كاوْ  مدافٍت فيللفخُاث  س يّ س الذا الخدفُل ِلى

 .ًشجادن اظخخذام مىاكْ الخىاـل الاحخماُِت بمخخلفها 

 

 



 

 اإلافادس 

 ذة ول الىوً العّىدًت     http://www.kolalwatn.net/news1361201  حٍش

  فُش وىلىشوم  –حامّت اللذط اإلافخىخت –بدث سؼا ؤدًب مدمذ ِىك

0602-0604   

     ٌمىكْ البىابت    –مىخذي الؽُخ مدمذ اإلاشظا
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     حن الّشب          http://www.mawhopon.net/?p=7619مىكْ اإلاختِر

 سئِغ مشهض  ملاٌ للذهخىس/ ببشاهُم ؤخمذ الذوي  ؼبياث الخىاـل الاحخماعي

معدؽاس  اإلاىٍمت الّشبُت للهالٌ ألاخمش والفلُب ألاخمش -البدىر واإلاّلىماث 

  اإلاّلىماث

  مىكْ الالىترووي 
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http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A


  دهخىسة ِائؽت الخىميhttp://dr-aysha.com/inf/articles.php   

  مىكْ الالىتروويhttps://www.ultrasawt.com   

        مىلُى هىمhttp://mawdoo3.com  

 ب, ا صهش فىشة ِامت ًِ ؼبىت الاهترهذ, مجلت ألاوادًمُت  - 0606 -الغٍش

 الّشبُت اإلافخىخت في الذهماسن

  ( الكخه  0600الغامذي, ِبذ هللا ( , جشدد اإلاشاهلحن  ِلى ملاهي الاهترهذ ِو

ت بمىت اإلاىشمت.   ببّن اإلاؽىالث الىفعُت لذي ُِىت مً والب اإلاشخلت الثاهٍى

   

  ( اإلاىاكْ ؤلاباخُت ِلى ؼبىت الاهترهذ وؤزشها  0600اللذهي, مؽّل ِبذ هللا )

 ِلى الفشد واإلاجخمْ

  ٌاللاض ي ِلي هما  https://www.non14.net/91212/     

 اإلادامي اخمذ الخمُمي مىكْ هبْ الفشاث الالىترووي 

 alforat.com/vb/threads/31536-https://www.n 

  مىكْ ظاظتsites-networking-https://www.sasapost.com/social/ 

  0 605جمىص  09مىكْ الّشبي الجذًذ . الياجب ِمش كفلق 

  0606هِعان  08 مىكْ سادًى ظىا 

  ٌاًت الاحخماُِت للمعىحن في الّشاق ظىت  –مدمذ ـذًم , هما  0600الِش

 98 ؿ

  ص ي   هِعان 9سئِغ اإلاجلغ البلذي العابم في كاوْ  –مدمذ جاغي اللَش

https://www.n-alforat.com/vb/threads/31536
https://www.sasapost.com/social-networking-sites/

