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 صخلملا

 ليبس ىلع ةينورتكيلالا باعلالا ىلا صاخشالا ضعب اجلي

 نم باصعالا ةحارا ليبس ىلع وا حرملل تقولا ضعب ءاضق
 رييغت ىف باعلالا هذه لغوتت نا نكل ،ةايحلا تاطوغض
 رييغتلا مث نمو نامدالا ىلا اهوبعال لوحتيو ىرشبلا كولسلا
 ةبرجتلا هذه موقت .رطخلا ريذن قدي انه ، تافرصتلا ضعب ىف

 ىف رييغتلا ىدم هسارد ىلع ةيثحبلا ةقرولا ىف هضورعملا
 نم هعومجم ىلع ةيصخشلا ىحاونلا ضعبو تايكولسلا
 لحارم عبتت عم كوبسيف ةصنم ىلع ةبعل لالخ نم نيبعاللا
 هبعللا ذختي لازام نيبعاللا نم ايا ؛ ىلا الوصو رييغتلا هذه

 نامدا هيلا ةبسنلاب تحبصا مهنم نمو ةبعل درجم اuا ىلع
 ةبسن نا ىلا ثحابلا لصوت .ءاذيالا ةجرد ىلا الوصو برحو
 دق نيبرقملا هئاقدصا نم صخالابو نيبعاللا نم اy ساب ال

 نم ةيصوتلا ناف هيلعو .ىسفنلا كولسلا ىف رييغت مهل ثدح

 ةفاكب باعلالا هذه ةبقارم هرورض ىلع ةساردلا هذه لالخ
 ءاقدصالا وا براقالا مه نيذلاو لقالا ىلع اهيبعال وا اهعاونا
 اولعف دق صاخشا ماما انسفنا دجن ال ىتح ،ءانبالا ىتحو

 ببست اهنطابو ئرب اهرهاظ باعلا ببسب ةيوس ريغ تافرصت
 .ةيرشبلا سفنلا ةبعج ىف ام ءوسا جارخا ىف

 ةيجولوكيس ، ةينورتكيلالا باعلالا :ةيحاتفملا تاملكلا

 ىرشبلا كولسلا يف رييغتلا ، ىبلسلا وا يباجيإلا ريثأتلا ، بعاللا
 .كولسلا يف لوحتلاو نامدالا ،ةيعوتلا ،

 ةمدقملا *

 ىغبي حرم ردصم نوكت نا اما ةينروتكيلالا باعلالا

yتاطوغض نم هلقع ةحارل تقولا ضعب ءاضق بعاللا ا 
 لوحت ام اذا ءاقشو ملا ردصم نوكت نا وا لمعلا وا ريكفتلا

 ةيوبرتلا تاساردلل ةيدوعسلا ةلجملا

 ةيسفنلاو

 سداسلا رادصإلا

 )١( ددعلا )٣( دلجملا
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 عاونا ضعب ىف راحتنالا وا لتقلا مث نمو نامدا ىلا بعللا
 ,ىلع .م .ر( )2008 ,يرورحشلا ينسح اهم( باعلالا

 حرط مت ،دحأ ىلع ىفخي ال امكو هريخالا هنوالا ىف .)2018
 وا لافطالا نم اهيبعال بلغا ناك ىتلاو قرزالا توحلا ةبعل
 الوا تادب اuا ا�روطخ ردصم تناك هبعللا هذه ،نيقهارملا
 ةبعللا تناك عقاولا ىف اهنكل ذيفنتلا ةلهس تايوتسم وا لحارمب

 ام“( هيادبلا ىف هفيفخ تاعرجب اديور اديور فاعزلا اهمس ثبت
 ”,؟رصم يف رعذلا تراثأ يتلا ’قرزألا توحلا‘ ةبعل يه

 ىلعا تايوتسم غولبو بعللا ىف رارمتسالا عمو . )2018
 دادزت ىدم لكو ىوتسم لك تابلطتم ذيفنتب نيبعالا ادبي

 ةيصخش ىف رييغتلاو سفنلا ءاذياو لازعنالا اهعم دادزيو ةبوعص
 اهثداوح رشن مت ىتلاو راحتنالا ةلحرمل لصي نا ىلا نيبعاللا
 نم ةيعونلا هذه نم اهريغو ،ةينروتكيلالا فحصلا ضعب ىف
 ام نكل .(Taylor, 2017) )2018 ,لداع( باعلالا

 هيادبلا ىف اهبسحا تنك هبعل ىه ةساردلا هذه ىف هنع ملكتا
 داكي ال ام دح ىلا ةينيتور اuاو اهتطاسبل ارظن هفيطل هحرم
 ضعب تببس اضيا اuا نيبت تقولا عم نكل بعللا ىف ريغتي
 ةيذا وا ةقرسلا دح ىلا لصو اهبعل نم كولس ىف تاريغتلا

 نع طيسب فيرعت ىطعن جئاتنلا نع ملكتن نا لبق .تاناويحلا
  .هبعللا هذه ةيهام

 لصاوتلا عقوم ىلع هيملاع هبعل زتيلب وجنيب

 ةرابع ةطاسبب ةبعللا .Fackbook كوب سيف ىعامتجالا
 مهنم ملاعلا ءاحنا فلتخم نم نيبعال نيب ةيسفانت ةقباسم نع
 ىكل .راعتسم مساب وه نم مهنمو ىقيقحلا همساب لخدي نم
 كيلع ، هبعللا اهحرطت ىتلا تاقباسملا فرغ وا هبعللاب زوفت

 ماقرالا ىوحي ىذلا عبرملا نم دومع وا لماك فص ىهنت نا

 حوارتت .ةزئاجلاب زوفت مث نمو وجنيب رز ىلع طغضت ىكل
 ةفرغ ىهنت ىكل تورك بسك نيب فرغلا بسح زئاوجلا

 هذه ملاعم مها ىه ةبسانملاب توركلا هذهو اهتلخد ىتلا هنيدملا
 ملعم لك نع هيفيرعت هرصتخم لمج تراك لك ىلعو هنيدملا
 زوفلاو هفرغلا نم ءاهتنالا دنعو .باذجو ىقيوشت قينا لكشب
 ملاعمب ىرخا ةنيدمب ىرخا هفرغل لقتنت اهملاعم تورك لكب

 هنيدملا هذه نم ءاهتنالا ةزئاج اعبطو . اذكهو ىرخا ةديدج
 تالمعلا  ىعدت تالمع نم نيعم مك ىلع لوصحلا ىه
 فرغلا ىف اy بعللا عيطتست هليصح نوكت اy ىتلا ءاقرزلا
  . اذكهو ىرخا تورك بسكت ىكل ىرخالا

 نم هبعللا لخاد تاقادص بسكت ةلحرلا لالخ ىف
 بعاللا نكمتي ىك هتجاح بسح الك توركلا لدابت لجا
 هفرغ قيرط نع اذه متيو .اذكهو هفرغلا نم ءاهتنالا نم
 ةدعاسم بلطي نم مهنم نيبعاللا نيب متي ىذلا راوحلل هيبناج

 عوضوم ىتاي انه نمو .ال وا بيجتسي نم مهنمو ام لكشب
 ءاقدصالا نم ضعب عم ةيصخش ةبرجت ةصالخ ،هلاحلا ةسارد
 .نييقيقحلا

 ةساردلا ةيمهاو ةلكشم *

 ىلع ءوضلا طيلست ىف ةساردلا هذه ةيمها نمكت

 ءاوس ةينورتكيلالا باعلالا اهببست دق ىتلا رارضالا ىدم
 ،ويديفلا باعلا وا ىعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع ةدجاوتملا
 نيذلاو اهيبعال تايسفن ىلع ،ررضلا تايوتسم تفلتخا امهم
 نيقهارملا نم ىيرثكالا نكل رامعالا فلتخم نم ةبسانملاب مه

 ىتح وا ةقرسلا ، نامدالا نيب رارضالا هذه حاورتت ، بابشلاو
 ,يلاجملا & ,نييميركلا ,روبجلا(  تاناويحلا ةيذا ىلا الوصو

 .)2019 ,دمحم ىفيلخ & دمحم( )2020
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 لوصحلا ةلوهس ىدم وه باعلالا هذه ىف ةلكشملا
 ىلع ةرشابملا ا�اريثات اضياو عساولا اهراشتنا ىدمو اهيلع

 كلذ ىف امو اy هثدحت ىذلا رييغتلا ىدمو ةيرشبلا تايكولسلا
 ةظحالم متي مل ول نيبعالل طيحملا عمتجملا ىلع رارضا نم
 ينسح اهم( اهتعباتمو تاريثاتلا هذه نينقتل ىعسلا وا كلذ
 سفنلا نا امبو .)2004 ,يداهلا( )2008 ,يرورحشلا

 عقوت وا تايكولسلا عقوت وا هراوغا ربس بعص رحب ةيرشبلا
 باعاللا تايبلسب رثاتلل ىئاجفلا دادعتسالا ىدم ىتح
 نم كانهف ا�ايكولسو تايسفنلا فالتخا عمف ةينورتكيلالا
 تايكولسلا حامج حبك عيطتسي نم كانهو هلوهسب رثاتي

 ةينورتكيلالا باعلالا بعل ىف رمتساو لغوت امهم ةيناودعلا
 .)2019 ,ميحرلا & نيدلا( )2018 ,يرتعلا(

 لعافت فيك ،ةساردلا عوضوم ىتاي انه نم
 ترثات مهنم نمو ةبعللا ضوخ ءانثا ثحبلا عوضوم نيبعاللا

 لازام مهنم نمو تاجردلا فلتخمب ليوطلا ىدملا ىلع هتيسفن
  .طيحملا عمتجملا عم تافرصتلا ميلس

 جئاتنلا و ثحبلا ةيجهنم *

 هذه فلؤمل نيبرقم نيبعال 10 ىلع ةساردلا تمت
 هذه نع تامولعملا ضعب فرع مهلالخ نم ىذلاو ثحبلا

 جمدنا املك تايكولسلا رييغت ىدم ةساردلا تلمش .ةبعللا
 ىذلا نمزلا طسوتم ايادبم ، ةبعللا ىف رثكا نيبعاللا ءالؤه
 هبعللا هذه ىف تاونس 6 وحن ىلاوح ءاقدصا ةرشعلا هاضق
 نكي ملو طقف بعللاو هبقارملا ىف تاونس 5 ىقب مهنم ضعبلا

 عم لعافتلا سداسلا ماعلا ىف اوادب مث ىئاu لكشب لعافتي
 نم لعافت ءاقدصالا ىقاب امنيب ملاعلا ءاحنا ةفاك نم نيبعاللا
 " ةبرجت لالخ نم ةكراشملا تناك .ةبعللا ىف ضوخلا موي لوا

ask for help" عوضوم فلؤملا ءاقدصا دجو اهعم ىتلاو 
 ىدمو ةدعاسملا بلط لالخ لاعفالا دودر فلتخم ةساردلا

 ىذلاو ريغصلا عمتجملا اذه نم  ةباجتسالا ةيفيكو ةباجتسالا
 .رشبلا تايكولسو ةايحلا ىلع طاقسا وه

 ميسقتلا مت مث نمو ىتالاك هصخلم ناك ثدح ام
 ةدعاسمب ماقو باجتسا نم كانه :ىلي امك تاعومجم ىلا

 ،)1م( ةدعاسملا بحي هنا درجمل لباقم نودب فلؤملا ءاقدصا
 نيبعاللا ضعب ىدل نكي ملام وهو لباقملاب بلاط نم كانه
 .)2م( ال وا دعاسي نا اما مث نمو نايحالا نم ريثك ىف ةرشعلا
 لباقملا ىف ةرشعلا نيبعاللا ىدل له الوا لاسي نم اضيا كانه

 ادبا دعاسي ال مهيدل نكي مل ةلاح ىفو ال ما هيلا جاتحي ام
 ةرشعلا نيبعاللا هديري ام هيدل ناك ول ىنمتي نم كانه .)3م(
 هبدا ءىسي نم اضيا كانهو .)4م( ديعسلا ظحلا ىنمتي و
 جاعزا رركتملا ةدعاسملا بلط ربتعيو عاد الب نيهيو بسيو

 نم كلذك كانه . )5م( هناهالاو بسلل رربمو هل ةبسنلاب
 وا ساسالا نم درلا ديري الو ، رثك مهو، تمص ىف بقاري
  ةدعاسملل  هاوهل اقبط نيناوق نسي نم اريخاو .)6م( ةكراشملا
 ىمسي ام هيدل الثم ةرشعلا نيبعاللا دحا نوكي نأك

 تورك اuا رابتعاب ، "لدابتلا وا عفدلل هلباق ريغلا توركلا"ب
 ةبسنلاب ىنعي اذهو ،ادج اهيلع لوصحلا بعصو ةردان و ةزيمم
 اريثك  اورسخو هبعللا ىف ريبك دوهجم اولذب دق نيبعاللا نا هل

 هرظن ةهجو نم اوقحتسي ىك ءاقرزلا تالمعلا نم ادج
 ءاهتنالا متي ىك تورك نم نوديري ام مهئاطعاو ةدعاسملا
 .)7م( اهيف نوبعلي ىتلا ةنيدملا ةفرغ نم

 تايكولسلا فلتخم نم تاعومجم 7 جتني انه نم

 نيبعاللا طسوتم نم ةبسن ةعومجم لكلو اقبسم اهتحرط ىتلا
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 نم اديدحتو هبعلل ةساردلا عوضوم نيبعال ةرشعلا تقو نم
 دجو ىرخالا ةيحانلا نمو .ةيراوحلا هفرغلا ىف ةكراشملا تقو

 هذه لاعفالا دودر فلتخمب اورثاتي اوادب دقو هئاقدصا فلؤملا
 ا�اجرد فلتخمب هناهالل اوضرعت .مهنم ةدعاسملا بلط ىلع
 ىتلاو ةريثك تورك ىلع اولصح ىرخالا ةيحانلا نم اضياو
 امم ريثكب  عرسا لكشب ندملا فرغ نم ريثكلا اوطخت دق اهعم

 تررق ىتلا ةعومجملا دوصقملا( مهدحو اوبعل امدنع هيلع اوناك
 ةبرجت مهضوخ نم سداسلا ماعلا ىف ةدعاسملا بلطو ةكراشملا
 ءاقدصالا ءالؤه ضعب رثات .طقف ةبقارم ةلاح ىف اوناكو )ةبعللا
 دودر تناكو هناهالا نم هل  اوضرعت امب اريثك ايسفن ةرشعلا

 نيبعاللا نم ددعل ىوكشلا وا موتكملا بضغلا نيب ام مهلاعفا
 ةبعللا ىف ءالمز مuا اوس اونوكي نيذلا ةيراوحلا ةفرغلا ىف
 ةدعاسملل به نم مهنم ، ةجيتنكو .هدحاولا هفرغلاو
 امل ىوكشلاب اوماق نيذلا ءاقدصالا لاحل ملأتو هريثك توركب

 ةهجو نم ناها نم عم قفتي نم مهنمو هناها نم هل اوضرعت
 نمض نم هذه لاعفالا دودر لاخدا مت دقو ، هرظن
  .اهليصفت متو قبس ىتلا عبسلا تاعومجملا

 ىف تادب دق هيباجيالا تايكولسلاو تاعانقلا ضعب

 ىعدي لكلا لاقي امكو ،نيبعاللا ضعب سوفن ىف رييغتلا
 ىقيقحلا رابتخالا ىتاي اهدنعو روظحملا ىف عقي ملام ةليضفلا
 هيباجيالا تايكولسلا هذy العف عنتقم انا له ،هيرشبلا سفنلل

 ةعانق نم ريغتام .؟العف اهقيبطتب موقا انا لهو اهتيعدا ىتلا
 ىه هيف ريكفتلل اوادتعا ام رخا ىنعمب وا نيبعاللا ضعب لخادب
 نم له قدا ىنعمب وا هدعاسملل لاسي نا دحا ىا قح نم له
 هناو هعم هنا درجمل هريغ دي ىف ام ىلا علطتي نا دحا ىا قح

 ةهجو نم هنال ؟انلع هب بلاطيو لب هذخاي نا ىنمتيو هجاتحي

 نع ديزي ام هعم رخالا فرطلا املاط هجاتحيو قحلا هل هرظن
 بجاو نم اذا ؟ ةدعاسملا عيطتسي وهو هب ظفتحي اذاملف هتجاح

 نيبعاللا ضعب .هايا هيطعي نا هريغ هجاتحي ام هعم ىذلا فرطلا
 نكل ايلك ضارتفالا اذه ىلع اوضرتعي اوناك ةساردلا ديق
 جايتحالا ديق اوحبصاو ةبعللا ىوتسم ىلع هل اوضرعت امدنع
 مهسفنا اودجو هيلا نوجاتحي ام مهيدل مهريغ اودجوو العف

 فيك هنا وهو جاجتحالا ىنا ةجردل مهرما نم ةريح ىف
 هيلا جاتحي ام مهعم مuا مغرلاب  نودعاسي ال نيرخالا نيبعالل
 نيبعاللا سفن ناف رخالا بناجلا ىلعو ةبرجتلا ديق نوبعاللا
 هذy ريكفتلا مهل فيك هناب مهسفنا نم لجخلاب نورعشي

 جاجتحالا ادبا مهقح نم سيل مuا مهسفنا مول عم هقيرطلا
yوه اذا دري مل نمو نكيلف  ةدعاسملا دارا نم ،هقيرطلا هذ 
  . كلذك

 هناها نم ثحبلا ديق نيبعاللا هل ضرعتام عم اعبط

 نم ضعب ، نيبعاللا لك ىلع ىبضغ مهسفنا اودجو فسالل
 ءاطعلا ةفص هيدل ناك امدعب هسفن دجو ءاقدصالا ءالؤه
 دحا ال هنا اوررق بضغلا نم  مهسفنا اودجو ةدعاسملا بحو
 مهتيبرت نسح نم نكل ةرتفل ثدح ام اذهو ةدعاسملا قحتسي

 امهم هنا اوررقو ريكفتلا اوداعا ةرتف دعب مهسفنا اودجو دقف
 نوعيطتسي املاط هدعاسملل مهبح نع ادبا اولختي نل ثدح
 ادبا ديجلا نم سيل هنا اودجو .مهريغ هجاتحي ام  نوكلميو

 مهكولس نسحو مهعبط اولدبي نا بضغلا ببسب عفادكو
 . دحاو نيئيسلا ددع دادزي ىك ءىس عبطب

 ىف نيبعاللا ميسقت مت دقف افلس حاضيالا مت امك
 وا طقف نيبقارملا ءاوس ثحبلا ديق نيبعاللاب ةنراقملاب ، مومعلا

 ،ةدعاسملل لاؤسلا اوادبو ةبرجتلا ىف لعفلاب اوكرتشا نيذلا
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 ىلا ةدعاسم نم بلط ام هاجت مهلاعفا دودرو م�ايكولسل اعبت
 ىلع نيبعاللا طسوتم ىلامجا نم بسنلا تناكو تاعومجم 7

 -:ىتالاك ةبعللا ىف تاونس تسلا لوط
 )4م( .% 12 )3م( .%7 )2م( ،%10 )1م(

 اريخاو .رمتسم ديازت ىفو %50 )6م( .% 16 )5م( . 3%
 لثمت نيبعاللا نم تاعومجملا هذهو ،)1 لكش( %2 )7م(

 .عمتجملا نم ةطيسب ةحيرش

 
 لاعفا دودرو تايكولسل ىحيضوت ىنايب مسر :)1( لكش

 نيبعاللا تاعومجم

 ىلا ريشي جئاتنلا ليلحت ناف ، ثحابلا رظن ةهجو نم
 كولس راشتنا عم بنج ىلا ابنج كولسك ةيبلسلا ةفك حيجرت
 جهتني نم ةبسن تناكو ،ةدعاسملا بلطي نم لكل هناهالا
 نم نا نيح ىف % 50 ىلاوح ةدعاسملا مدعب ىبلسلا كولسلا

 كولسل ىتان .% 20 ىلاوح مهتبسن ةناهالا كولس عبتي
 ةدشب م�ايسفن ترثات دق هنا دجن ،ثحبلا ديق ةرشعلا نيبعاللا
 ببسب م�ايكولس ىف هب ساب ال رييغت ثودح ىلا ةفاضالاب
 لبق نم تاناهالل بحاصملاو ىبلسلا كولسلا نم بسنلا هذه

 ةدعاسملا نوبحي نيبعال ةرشعلا ناك ام دعبو بناجالا نيبعاللا
 دهتجي نا عاطتسا نم طقف ةثالث اوحبصا طرش وا ديق نودب
 رييغت ىقابلا نا نيح ىف نسحلا كولسلا اذy ظافتحالاب
 بضغلل لعف دركو ةينانالا عفادب ةدعاسملا مدعل مهكولس

 ةشهد راثا امو ، ةاجافملا ةناهالا نم هوعرجت ام نع جتانلا
 تاناويحلا وا براقالا ءاذيا دح ىلا رمالا لصو هنا فلؤملا

 ةدعاسملا بلط ىف ادبيو برتقي نم نا عفادب ءاوس دح ىلع
 لصوو ةبعل درجم تناك اريخاو الوا .ءاذيالا ةباجتسالا نوكت
 باعلالا اذا ، !ءاذيالا دح ىلا اهببسب ىسفنلا رييغتلا نم دحلا
 تالاعفنالا ىف تارييغت ىلا ىدؤت نا نكمملا نم ةينورتكيلالا

 وا هسفن بعالل ىذؤم دح ىلا ريكفتلا قرطو تايكولسلاو
 .طيحملا طسولل

 تايكولسلا ىف لوحتلا ىدم هسارد ىف هتدجو ام
 رخآب وأ لكشب قباطتي هبعللا هذه لالخ نم هيسفنلا ةيحانلاو

 ىف ردابتي ام . ىرخا باعلا ىلع ىرخأ تاسارد نومضم عم
 ىهو دروفناتس نجس ةبرجت ىلوالا ،نيتبرجت ىوق لاثمك ىنهذ
 ماع »ودرابميز بيليف« ىكيرمالا سفنلا ملاع اy ماق هبرجت

 ىلع ةئيبلاو راودألا ريثأت ةفرعمل ةطاسبب فد� تناكو 1970

 ملاع ماق ،دحا ىلع ىفخي ال امكو راصتخاب .صاخشألا
 ةعماج ماسقأ دحأ يف نجس ةئيب قلخب ىكيرمالا سفنلا
 70 مدقتف ،ةبرجتلا يف عوطتلل ةصرف نع نلعأو ،دروفناتس
 تارابتخالاو تالباقملا دعب مهنم 24 ريتخاو ،اًعوطتم

 مت و ةبرجتلل مهتيلهأو ةيسفنلا مهتمالس نم دكأتلل ةيرايعملا
 و نيجاسملا رود اوبعل مهنم ةعومجم نيتعومجمل ةبلطلا ميسقت
 ناك امب هعاشبلا نم هجيتنلا تناكو ،نيناجسلا ىرخالا

 تجرخأ دقف، ةيملعلا طاسوألا يف اعساو ايقالخأ الدج تراثا
 لوحتلا ىدمل ةبقارملا لالخ نم هيرشبلا سفنلا ىف ام ءوسا
 جتانلا ءىسلا فرصتلا ىدم تحضواو ثدح ىذلا بعرملا
 دحاو ىعماج وا ىسارد فص ءالمز هعومجم نيب ةياهنلا ىف

 بساحم وأ بيقر ريغ نم مهل براغلا ىلع لبحلا كرت مت ام اذإ
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 لحلاو هيقيسوملا ىساركلا ةبعل ىف لثمتت هيناثلا هبرجتلا اما.
 انلك .نابايلا ةلود هتقبط ىذلا هتطاسب نم مغرلا ىلع ىرقبعلا

 نابايلا ىف نكل ،اهتيهام فرعيو اy عتمتساو هبعللا هذه بعل
 هذه لالخ نم لافطالا ميلعت ىف لثمتت هفلتخملا رظنلا ةهجو
 بجي نيبعال هرشع ىلع عقاوم هعست كانه ول ىتح هنأ هبعللا
 ضعبلا مهضعبب ثبشتلا ىلع نيبعال هرشعلا لمعي و ركفي نأ

 ىساركلا ىلع سولجلا ىف هلثمتملا صرفلا مهلك اوذخأيل
 ةلثمتم هدجنلا ناو ىعامجلا لمعلا حور مهميلعت متي .هعستلا
 دارفا ىلع صرحلاو نواعتلاو رخالا ىف ريكفتلا هفص ىف
 جارخال هجو لمكأ ىلع هعومجملا لمعت ىكل هعومجملا

 كولسلا سكع ىلع .هروص ىyأ ىف هزاجنإ بولطملا لغشلا
 لافطا ةرشعلا نأب هيقيسوملا ىساركلا هبعل ىف هيلع فراعتملا
 ىكل هقيرط نم رخالا حيزي فيك هسفن ىف ركفي دحاو لك
 اهبعلن انك ىتلا ءاوس باعلالا هذه . هعستلا نم ىسرك منتغي

 هيضمتل هيلست هليسو اuأ اوس الاب اهل ىقلن الو انرغص ىف
 باعلالا وأ ةلئاعلا دارفأ وأ ءاقدصألا عم بعللاو تقولا
 ادج مهملا نمف رصعلا اذه ىف انلافطا اهبعلي ىتلا هينورتكلالا
 وأ ىسفن للخ ىا حالصال لواب الوا مهعم هشقانملا مهتعباتم

 وأ ليج قلخ متي ال ىتح باعلالا هذه ا�دسفا هيكولس هيبرت
 ءوجللاو هينانالا ديحولا اهريكفتو اهكولس هعباتتم لايجا
 حاجنلا قيرط نم مهوحيزي ىكل مهلتق امبرو نيرخآلا ءاذيال

 عون ىأ وأ هينورتكلالا باعلالا العف . مهسفنأل اuورثاتسيو
 لمعي نم نكل هيرهاظلا ةيحانلا نم هيلستلل ودبت دق باعلا
 اهداعبأ ىف ةيدايحلاو ديرجتلا ىهتنمب رحبتيو هلقعو هريكفت
 دسفت نأ نكمملا نمو ةروطخلا ىهتنم ىف اهدجي ىرخالا

 نورهاط انلك لوقا ديدج نمو . لهألا هيبرت نم تاونس

 ةبعج ىف ام ءوسا جرخت ىتلا هصرفلا ىتات نأ الإ هريرسلا ءايقنا
 مكحتلا عيطتسي نم كانه اما ذئدنعو اهلاغداو هيرشبلا سفنلا

 دجي وا فسالل نوليلق مهو هلوح نم ىذؤي ال ىكل هسفن ىف
 ةيثراك هجيتنلا نوكتل هرورش نانع قلطاو ةدشب قاسنا هسفن
 .اهميجحت وا اهيلع ةرطيسلا عيطتسن نل

 ةمتاخلاو تايصوتلا *

 باعلالا عاونا لك بجح ليحتسملا نم هنا ودبي
 ىتلا صخالابو هراض وا ةديفم تناك ءاوس ةينورتكيلالا

  .ةباشام وا لتقلا وا راحتنالا تاببسم دنب تحت اهررض جردني
 نم تايعونلا هذه ميرجتو ميرحتب ىواتف ةدع راشتنا عم ىتحو
 ىرخأ تابلاطمو ةيعمتجملاو هيسفنلا ةحصلاب ةراضلا باعلالا
 باعلألا كلتب ىعولا عفر ةرورضب ىرخا تاهج بناج نم

 هذه نا الا ،ةينورتكلإلا باعلألا تالاص عاضوأ نينقتو
 ىف راشتنالا عساو روهمج اهلو لوبق ىقالت تلازام باعلالا
 . )2018 ,ديسلا( ملاعلا ءاحنا عيمج

 ىه تسيل ىوتحم ىأ بجح ةركف نأ ودبي امك
 ،اهيلإ لوصولاو لياحتلل ىرخأ قرط كانه نأ كلذ ،لحلا
 ىتحو نيقهارملاو لافطألا ةيامحل ىلاحلا ديحولا لحلا نأف كلذل
 ىف ويديفلا باعلا وا ةينورتكيلالا باعلاالا رطخ نم رابكلا

 لامعتسال ةددشملا ةبقارملاو ةرسألا لخاد ةيعوتلا وه مومعلا
 ءانبالا كولس ىف رييغت ىا ةبقارمو ءايلوألا لبق نم تنرتنإلا
 لواب الوا مهتيعوتو مهنس تناك امهمو طيسب ناك ولو ىتح
 نا امك. )2021 ,لماز & ةوراصق( )2018 ,ىلع .ل(

 تناك ءاوس ةديفم ةطشنا ىف غارفلا تقو ءاضما هرورضلا نم
 ناو ىلقعلاو ىبصعلا ءاخرتسالل وعدت تاضاير ىتح وا هيندب
 تاذ باعلا نكتلف ،ةينورتكيلالا باعلالا نم دب الو ناك
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 عجارملا *

 ةيبرعلا عجارملا -ًالوأ

 .ع .م ,يلاجملا & ,.أ .ي ,نييميركلا ,.ع .ر ,روبجلا
 فنعلا ىلإ ليملاو يجبوبلا ةبعل نيب ةقالعلا .)2020(

 يف تاهمألاو ءابآلا رظن ةهجو نم ءانبألا ىدل
 نم ةنيع ىلع ةيحسم ةسارد - يندرألا عمتجملا
 ةيناسنإلا مولعلا ، .لامشلا ميلقإ يلاهأ
 .(1(47 ,ةيعامتجالاو

 ىلع نامدالا .)2019( .ع .م ,ميحرلا & ,.ن .ب ,نيدلا
 ىناودعلا كولسلاب هتقالعو ةينورتكيلالا باعلالا
 فايضوب دمحم ةعماج .ةيئادتبا 5 ةنسلا ذيمالت ىدل
 .رئازجلا ،ةليسملا ،

 قرزألا توحلا ةبعل بجح :ءاربخ .)2018( .ه ,ديسلا
 Retrieved .ةيعوتلا ىف لحلاو ليحتسم

from ىنورتكيلالا عباسلا مويلا ةديرج عقوم 

website: 
https://www.youm7.com/story/

-توحلا-ةبعل-بجح-ءاربخ/2018/4/9
-ىف-لحلاو-ليحتسم-قرزألا

 3736774/ةيعوتلا
 باعلالاو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم رثأ .ر .ب .ن ,يرتعلا

 يف طسوتم ثلاثلا فصلا بلاط ىلع ةينورتكيلالا
 .(2018( , .جرخلاب حيسلا ةسردم

 ملعت ىف اهرثاو بعللا ةيجولوكيس .)2004( .ع .ن ,يداهلا

 .عيزوتلاو رشنلل لئاو راد :نامع .لافطالا
 ناك اذإ كلفط ىلع رهظت ةمالع 12 .)2018( .ح ,لداع

 .اهيلع فرعت ..”قرزألا توحلا“ ةبعلل اًسرامم
Retrieved from عباسلا مويلا ةديرج عقوم 

 :website ىنورتكيلالا
https://www.youm7.com/story/

-كلفط-ىلع-رهظت-ةمالع-2018/4/6/12
 3731861/توحلا-ةبعلل-اًسرامم-ناك-اذإ

 ةيدؤملا باعلألاو ةيحورلا باعلألا .)2018( .م .ر ,ىلع
 ةديرج عقوم Retrieved from .توملل

 :website ىنورتكيلالا عباسلا مويلا
https://www.youm7.com/story/

-بتكت-ىلع-ىدجم-ةيضار/2018/4/9
-ةيدؤملا-باعلألاو-ةيحورلا-باعلألا

 3736710/توملل
 ىملاعلا رهزألا زكرم نم ةحيصن 11 .)2018( .ل ,ىلع

 .pubg ةبعل رطخ نم عمتجملا ةيامحل
Retrieved from عباسلا مويلا ةديرج عقوم 

 :website ىنورتكيلالا
https://www.youm7.com/story/

-زكرم-نم-ةحيصن-2018/11/28/11

-نم-عمتجملا-ةيامحل-ىملاعلا-رهزألا
 4048124/رطخ

 ةسرامم ريثأت .)2021( .ع .م ,لماز & ,.س .أ ,ةوراصق
 هتقالعو يناودعلا کولسلا ىلع ةينورتکلإلا باعلألا

 ةلحرملا ةبلط ىدل ةيدلاولا ةلماعملا بيلاسأب



 
 )ةلاح ةسارد( ىرشبلا كولسلا ريغت ىلع اهريثاتو ةينورتكيلالا باعلالا 30

 

 ةريبلاو هللا مار ةظفاحم سرادم يف ايندلا ةيساسألا
 ةيبرع تاسارد .نيدلاولا رظن ةهجو نم ةيموکحلا
 .56–23 ,)132(132 ,سفنلا ملعو ةيبرتلا يف

https://doi.org/يمقرلا ةقيثولا فرعم: 
10.21608/SAEP.2021.160591 

 .؟رصم يف رعذلا تراثأ يتلا ”قرزألا توحلا“ ةبعل يه ام

)2018). Retrieved from عقوم BBC 
 :website ينورتكيلالا ىبرعرابخا

https://www.bbc.com/arabic/mi
ddleeast-43656828 

 ةينورتكلإلا باعلألا .)2019( .دمحم ىفيلخ & ,.م ,دمحم
 ةسارد - ةيناودعلا قهارملا تاكولس يف اهريثأت و
 رابتخا قيبطت لالخ نم ةدحاو ةلاحل ةيكينيلكإ
–18 ,)11( ,ةيرشبلا ةيمنتلا ةلجم .- غيافنزور

27. 
 ىف ةينورتكيلالا باعلالا .)2008( .يرورحشلا ينسح اهم

 .عيزوتلاو رشنلل ةريسملا راد :نامع .ةملوعلا رصع

 ةيبنجألا عجارملا ًايناث
Taylor, J. (2017). What is the Blue 

Whale Challenge? Retrieved 
from 
https://www.educare.co.uk/files
_cms/resources/What_is_the_bl
ue_whale_challenge.pdf 


