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ةيرظنو ةيساسأ ،  ةيسفن  تايرظن  رشع  ةلصلا :  تاذ  .ايجولوبورثنألا  ىتحو  ميظنتلاو  ةيصخشلا  مولعلا  لثم  تالاجم  يف  جذومنلا  اذه  قيبطت  زاجيإب  حرشنس  امك  .يعامتجالا  لعافتلا  طامنأ  وأ  ةيصخش  لثم  بناوج  طبتري  يعامتجالا  قايسلا  عم  فيكتي  انكولس  ةيفيك  حرشل  ةيتاذلا ، ةظحالملا  ريهشلا  هسايقم  عم  بنج  ىلإ  ابنج  فلؤملا ، اذه  لواحي  لاقملا ، اذه  يف 
يف 1970 حرتقا  رديانس  كرام  يعامتجالا  سفنلا  ملاعو  يتاذلا ،  لدابتلا  وأ  يتاذلا  لدابتلا  s دق ةيصخش  ةمس  ةيتاذلا  ةظحالملا  رابتعا  نكمي  ىنعملا ، اذهبو  .ةيعامتجالا  فقاوملا  يف  اهرهظن  يتلاو  انتروصو ، انكولس  يف  سانلا  اهب  مكحتي  يتلا  ةجردلا  ىلإ  تاحلطصملا  هذه  ريشت  .سفنلا  طبض  هنأ  ىلع  ايفرح  ريبك  دح  ىلإ  اضيأ  مجرتي  يذلاو  يتاذلا ،  لدابتلا  موهفم 
وأ ةيباجيإلا  تاضارعتسالا  لثم  ضارغأل  ةريبك  ةيمهأ  ءاطعإو  ةيعقاو ، رظن  ةهجو  نم  ةيعامتجالا  تاقالعلا  بثك  نع  روصتي  مهكولس  .مهكولس  عم  امئاد  قفاوتت  سانلا ال  ءالؤهل  ةيتاذلا  روصلا  .ةيعامتجالا  تالعافتلاب  ةصاخ  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةيوفعلا ،  نم  ادج  بيرق  حلطصم  وهف  يلاتلابو ،  .يعامتجالا  قايسلا  عم  كولسلا  فييكتل  هليضفت  وأ  صخشلا  ةردق  ىلإ  ريشت 

تايوتسم يف  مه  نيذلا  سانلاو  نيرخآلا ، نيفلؤملاو  رديانس  اقفو.اهمييقت ل  ةيفيك  لوح  امئاد  قلقلاب  رعشت  الو  ةيقيقحلا ، مهراكفأ  نع  ريبعتلا  ىلإ  ليمتو  ةتباث ، ةيعامتجا  طامنأ  رهظت  اهنإف  اذكهو ، .نيرخآلل  اهنومدقي  يتلا  ةيؤرلاو  مهتيؤر  نيب  قاستالا  ىلع  ظافحلا  ىلإ  سفنلا  طبض  نم  ضفخنم  ىوتسم  مهيدل  نيذلا  كئلوأ  ىعسي  ىرخأ ، ةيحان  نمو  .ةعئار  يفليس  لقن 
رديانس كرام  ةيصخشلاو ، جازملاو  ةيصخشلا  نيب  تافالتخالا  ةمتهم : نوكت  دق.يعامتجالا  ضفرلا  ىلإ  بناوجلا  هذه  نم  ديدعلا  طبترتو  .لمعلا  ىلع  ظافحلا  يف  ةبوعص  وأ  نيرخآلا  هاجت  تنعتلاو  بنذلاب ، روعشلاو  ةلزعلاو ، تاذلا ، مارتحا  ضافخناو  ةيناودعلاو ، بضغلاو ، بائتكالاو  قلقلا ، رثكأ  نوكي  نأ  ىلإ  ليمت  سفنلا  طبض  نم  ةضفخنم   delinignment ماع يف 

و 2000 ةيتاذلا ؛ ةبقارملا  رصانع  نم  ًارصنع  و 20  ةيتاذلا ؛ ةبقارملا  رصانع  نم  ًارصنع  و 20  ةيتاذلا ؛ ةبقارملا  رصانع  نم  ًارصنع  و 20  ةيتاذلا ؛ ةبقارملا  رصانع  نم  ًارصنع  و 20  ةيتاذلا ؛ ةبقارملا  بناوجب  ةقلعتملا  تاءاعدالا  لباقم  ًارصنع  نم 25  ةيادبلا  يف  فلأتي  رابتخالا  ناكو  .سفنلا  طبض  ميقت  يتلا  تاذلا  نع  غالبإلا  ةادأ  تاذلا ، مارتحا  سايق  رديانس  ترهظ  ، 1974
ةفلتخم تايلمع  تيرجأو  .ائطاخ  وأ  احيحص  نوكي  نأ  بجي  لب  ائطاخ ؛ وأ  احيحص  تارابعلا  هذه  ىلع  باوجلا  نوكي  نأ  بجيو  .تاعومجملا  يف  مامتهالا  زكرم  نوكأ  ام  اردان  وأ  يدحو  تنك  ول  امم  نيرخآ  صاخشأ  عم  ايديموكلا  دهاشأ  امدنع  رثكأ  كحضأ  هيلع ، ودبأ  يذلا  صخشلا  امئاد  تسل  انأ  رصانعلا : ىلع  ةلثمألا  ضعب  ارصنع  و 20  ةيتاذلا ؛ ةبقارملا  رصانع  نم  رصنع 
نكمي يتلا  تافلؤملا  ةعجارم  نإف  ينهملا ،  ىوتسملا  ىلع  لضفأ  يتاذ  طبض  نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألا  ةيامح  ةيادبلا  يف  لواح  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  .اهضرع  وأ  ةيعامتجالا  راودألا  ءادأ  ىدمو  نيرخآلا ، ىلع  زيكرتلاو  طاسبنالا ، ةلصفنم : لماوع  ةثالث  نم  فلأتيس  لب  ًايودحو ، نوكي  نل  سفنلا  طبض  نأو  صاخ ، لكشب  ًادئاس  رديانس  سايقم  ناك  امدنع  تانينامثلا ، يف 
طبض ضافخنا  نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألل  ةبسنلاب  لباقملا ، يف  .يسنجلا  باذجنالل  ةيولوألاو  رافكلاو  ارتاوت  رثكأ  نوكيل  ةيفطاعلا ) تاقالعلا  نم  ريثكلا  نود  نم  ةصاخو   ) نييسنجلا ءاكرشلا  رثكأ  نوكي  نأ  ىلإ  ليمت  رديانس  سايقم  ىلع  ةيلاع  تاجرد  ىلع  اولصح  نيذلا  كئلوأ  نأ  ىلإ  تاساردلا  ريشتو  .ءاعدالا  اذه  ىلع  ظافحلا  بعصلا  نم  لعجت  اهيلإ  لوصولا 

12-7 (: 1  ) 6 تالاصتالا ، ثاحبأ  ريراقت  .سفنلا  طبض  تافاقث  نيب  ةنراقم  ةفاقثلا ؛ ىلع  ايئزج  فقوتي  سفنلا  طبض  ىوتسم  نإف  (، 1989  ) نورخآو تسنوكيدوغ  اهارجأ  ةساردل  اقفوو  .ايجولوبورثنألاب  قلعتي  همجحو  رديانس  ةيرظن  نم  دمتسم  مامتهالل  ريثم  رخآ  فاشتكا  .ةيمهأ  رثكأ  نوكت  نأ  ىلإ  ةيصخشلا  ليمت  سفنلا ، .Snyder، M. (1974). كولسلا نم  سفنلا  طبض 
يدينس كرام  ةيرظن  . 526 (: 4  ) 30 ّةيعامتجا , سفن  ملعو  ةيصخش  ةلجملا  يف  .يريبعتلا   Y سايقملاو سفنلا  طبض  ةيرظنل  ةيسيئرلا  بناوجلا  ليلحتب  موقن  فوس  ةلاقملا ، هذه  يف  بناوج  ىلإ  يعامتجالا  قايسلا  عم  انكولس  اهب  فيكتن  يتلا  ةجرد  طبترت  فيك  حرش  لواحي  يتاذلا ، لدابتلل  ةريهشلا  سايقم  عم  بنج  ىلإ  ابنج  فلؤملا  اذه  اهروط  يتلا  يتاذلا ، لدابتلل 
نكمي ةلثامملا  يتاذلا  غالبإلا  تاودأ  وأ  ةيتاذلا  ةياعرلاب  صاخلا  ردينس  ريبدت  لامكإ  نإ  .ةيعامتجالا  فقاوملا  يف  اهرهظن  يتلا  انسفنأ  ةروصو  انكولس  ىلع  ةرطيسلاو  سانلا  ةبقارم  ةجرد  ىلإ  ريشت  فورظلا  هذه  .ايجولوبورثنألا  ىتحو  ميظنتلاو ، يصخشلا ، سفنلا  ملع  لثم  تالاجم  يف  جذومنلا  اذه  قيبطت  زاجيإب  حرشن  فوسو  .ميمصتلا  اذه  مييقتل  رديانس  هعضو  يذلا 
نولجسي نيذلا  صاخشألا  صخشلا : ىلع  تاذلا  ةبقارم  ريثأت  .يعامتجالا  لعافتلا  تالاحب  صاخ  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةيوفعلا ، حلطصم  نم  ادج  بيرق  حلطصم  وهف  اذكهو ، .ضفخنم  ىوتسم  يف  صاخشألاو  سفنلا  طبض  نم  ةيلاع  ةجرد  عم  سانلا  نم  ةعومجم  نيب  تافالتخالا  ديدحت  مت  دقو  .هكولس  صخشلا  هيف  بقاري  يذلا  ىوتسملا  نم  بيرق  مييقت  ىلإ  يدؤي  نأ 

 ، هيف بوغرم  هنأب  كلذ  فصي  رديانس  .ةريبك  يفليس  ةروص  لقن  وأ  ةيباجيإلا  لعفلا  دودر  لثم  فادهأل  ةريبك  ةيمهأ  ءاليإ  عم  ةيلمع ،  رظن  ةهجو  نم  ةيعامتجالا  تاقالعلا  روصت  ىلإ  نوليمي  مهكولس  بثك  نع  نوعباتي  نيذلا  كئلوأ  .ايعامتجا  ةيمهو  اهنأ  ىلع  مهسفنأ  ةروصو  يجراخلا  مهكولس  ىلع  ةيوق  ةرطيس  ةسراممو  تاذلا ،  باعيتسا  تارابتخا  يف  ةيلاع  تاجرد 
، نيرخآ نيفلؤمو  ردينل  اقفو  .اهمييقت  ةيفيك  لوح  رارمتساب  قلقلاب  رعشت  الو  ةيقيقحلا  اهراكفأ  نع  ريبعتلا  ىلإ  ليمتو  ةقستم ، ةيعامتجا  طامنأ  رهظت  اهنإف  اذكهو ، .نيرخآلل  اهنومدقي  يتلا  ةيؤرلاو  مهسفنأ  نم  مهيدل  يتلا  ةيؤرلا  نيب  كسامتلا  ىلع  ظافحلا  ىلإ  سفنلا  طبض  ىوتسم  ضافخنا  نم  نوناعي  نيذلا  كئلوأ  ىعسي  ىرخأ ، ةيحان  نمو  ضافخنا  رسفت  ةقيرطبو 

جازملاو ةيصخشلا  نيب  تافالتخالا  امتهم :  تنك  امبر  .يعامتجالا  ضفرلاب  بناوجلا  هذه  نم  ديدعلا  طبتريسو  .لمعلا  ىلع  ظافحلا  يف  ةبوعص  وأ  ايسنج  نيزيحتملا  صاخشألا  هاجت  تنعتلاو  بنذلاب ، روعشلاو  ةلزعلاو ، تاذلا ، مارتحا  نم  دحلل  ةيناودعلاو  بضغلاو ، بائتكالاو  قلقلا  نم  ديزملا  مهيدل  نوكي  نأ  ىلإ  تاذلا  مارتحا  ضافخنا  يف  مه  نيذلا  صاخشألا  ليمي 
و 20 ةيتاذلا ؛ ةظحالملا  رصانع  نم  ًارصنع  و 20  ةيتاذلا ؛ ةظحالملا  رصانع  نم  ًارصنع  و 20  ةيتاذلا ؛ ةظحالملا  رصانع  نم  ًارصنع  و 20  ةيتاذلا ؛ ةبقارملا  تانايب  لباقم  ًارصنع  نم 25  ةيادبلا  يف  فلأتي  رابتخالا  ناكو  .يتاذلا  مييقتلل  يتاذلا  غالبإلا  ةادأ  وهو  يتاذلا ،  دصرلا  سايقم  رديانس  نأ  ودبيو  ماع 1974  يف  تاذلا  ىلع  ةرطيسلا  قاطن  يف  رديانس  كرام  ةيصخشلاو 

ةيادبلا يف  اولواح  مهنأ  نم  مغرلا  ىلعو  .تامظنملا  وأ  سفنلا  ملع  لاجم  يف  ناك  ةيتاذلا  ةباقرلل  رديانس  ةيرظن  نم  اعويش  رثكألا  تاقيبطتلا  نم  ةدحاو  يه  يسفنلا  جذومنلا  اذه  جئاتنو  تاقيبطت  ةئطاخ ؛ وأ  ةحيحص  اهنأ  ىلع  تاملكلا  هذه  عمُست  نأ  بجيو  .ةيتاذلا  ةباقرلا  ةجرد  طسوتم  ىلإ  ىلإ 12 ) نم 9   ) تاجردلا طسوتم  ريشتو  ةظحالملا  رصانع  نم  ًارصنع 
رثكأ نوكيو  يفطاعلا ،) لاصتالا  نم  ريثكلا  نود  نم  ةصاخو   ) نييسنجلا ءاكرشلا  رثكأ  نوكي  نأ  ىلإ  ليمت  رديانس  سايقم  ىلع  ةيلاع  تاجرد  ىلع  نولصحي  نيذلا  كئلوأ  نأ  ىلإ  تاساردلا  ريشتو  .ءاعدالا  اذه  ىلع  ظافحلا  بعصلا  نم  لعجت  اهيلإ  لوصولا  نكمي  يتلا  تافلؤملا  ةعجارم  نإف  ينهملا ، ىوتسملا  ىلع  لضفأ  وحن  ىلع  ةيتاذلا  ةباقرلا  لاجم  يف  سانلا  ةيامح 

، انسح .ةفاقثلا  ىلع  ايئزج  دمتعي  سفنلا  طبض  ىوتسم  نإف  (، 1989  ) نورخآو تسنوكيدوغ  اهارجأ  ةساردل  اقفوو  .ايجولوبورثنألا  طبتريو  اهمجحو  رديانس  ةيرظن  نم  عبني  مامتهالل  ريثم  رخآ  فاشتكا  .ةيمهأ  رثكأ  نوكت  نأ  ىلإ  ةيصخشلا  ليمت  سفنلا ،  طبض  ضافخنا  نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألل  ةبسنلاب  ىرخأ ،  ةيحان  نم  .ةيسنجلا  ةبغرلا  ةيولوألا  ءاطعإو  رافكلا  ارتاوت 
وه سكعلا  ةيعامجلا  ثادحألا  يف  لاع ، ىوتسم  لضفت  ةيدرفلا  تاعمتجملا  نأ  نيح  يف   true.Perhaps عجارملا يف  يفطاعلا  ءاكذلا  مادختسا  امتهم : تنك   workBlyographic: Gudykunst, W.B., واغ , G., Nishida, T., Bond, M.H., غناو .ك  غنويل , , G. (1989). 12-7 (: 1  ) 6 تالاصتالا ، ثاحبأ  ريراقت  .سفنلا  طبضل  تافاقثلا  ةنراقم  .Snyder، M. (1974). طبض

2020 ربوتكأ 2020 .)  ) وينوطنأ يد  ليمإ  اهارجأ  ةلباقم  اكيرمأ : ةدرابلا  برحلا  يف  ةيسايس  ةيقئاثو  مالفأ  جرخم  . 526 (: 4  ) 30 ّةيعامتجا , سفن  ملعو  ةيصخش  ةلجملا  يف  .يريبعتلا  كولسلا  نم  سفنلا  ).
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