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ص  

وا ت ام اوم ر او اذي أ وا  ن  ودي آره ث وف        

او  زن اوت وارات ار م ات وام واوت وارت  اوى 

ار أو ار ار   او  او    اة ار. ول ن أرز اظو

وو ات وورة اوت أو رى دق اوت ر أر ودر أظم  اراق ادود 

 رز ت ال اإ ؤدي إ د ا وو ورة و وا ظر إإن ا و ،وا

وم  وق ا  رض ذيا راق اطورة او  ب رين اا  ق 

وظم إج اروز  ا ار  ،ل أن اؤت ا اد و  ارة م 

ث أرزت ورة ات واوت  د درة   ان ا  واء ت أراده،

ددا ن ارات  اوا ار إ أو  اس  أب اة وار وام، ود أدى ذك 

 ا ررة وة ات ا  رت آر وإ  ورة ل  تو إ

ا وارو وال وام وار وأط اة وأ، ون اط أن رك ذا اد وار و

  را ت اؤن ا دةوا ر دد أ  رةا  ره رول واا

 .ا 
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 ر اذي ادي، ذا إزاء رة ف و وارار أ  اوم ددة  ار وارة        

وو لم اوا ،دن ا ظا  ا ورورة اذ ا ند ز دى ءا 

 دى ار، ارة أن دد ا ادت ف و. واو او ن ا اوادة ا ون

 ات ظور   أرت رة دت ل وال ك اد ذا د ا، ا ؤت

 ءري اا أ دزا كري اف اط ورواا را طو ،رأوا رارة ون ا أداء 

وط دورا    ا ا ن. ات وطا ا  ر أا 

 ازو طر ن أ وزز ار ات  ارة ن  إ  ء واطط

ذي اا ر وو لم اوا ،دا طوي وا  ر دةا ا ا 

داع وا ا رم اد لدس اا را دةوان ا واتا ا ل اوا 

 زز راا  راوردة اا .  

  .او اري، ان اد، وام ال وو ارا، ادت ا ات

  

  

  

Summary: 

            Today's communities faces the age of globalization which have became a reality that it's 

effects can not be ignored or be evaded. In which , Globalization is described as the suitable 

time for transformation and changes to generalize trends , values , behaviors , and practices in 

the various fields of life . The most important elements or phenomenon to word globalization 

is the technology of communication and IT revolution, which is the huge and fast flow of 

information that crossed the national limits. To describe globalization as a technological 

revolution may leads to ignorance of the problems that it causes specially that is related the case 

of family security, because of the density and severity of the cultural penetration that faces and 

affects the forming of values and the production of symbols in the Arabic communit. Which 

make the traditional social corporations; specially the family; unable to protect the cultural 

security of the community, and also unable to provide the needs for it's members. As a result of 

the IT and communication revolution there have been some positive and at the same time 

some negative changes on the level of Arabic reality, which affected the styles of life, thouth 

and values. Which led to a serious changes that formed a cultural and media revolution, which 

left it's traces on the modern life and on the material, intellectual, ethical, and spiritual 

movements of the society. And also on the idols, values, standards, and styles of life. It is natural 
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that this changes and transformation to leave it's effects on the family which threatens it's 

security. Because it is considered one of the essential corporations in the communit.  

           Today, the Arabic family is threatened in it's security and stability. Because of it's 

unawareness of what to do to face this challenges of modern communication and media 

technology. Which is between the sustaining the inner inherited culture a long time ago within 

the children and between the new upcoming culture from globalization and informatics. And 

this challenges which threatens the security of the Arabic family ; as one of the important 

foundation of upbringing ; will not stop at that, there are factors that makes a bigger challenges 

that affects it's unity by leading to some disruptions on the level of family foundation . For 

example: the increase in family disintegration, the weakening of family relations and links, and 

the decrease in the quality of performing its duties and roles in the process of proper 

upbringing. From what we have dealed before, here come the importance of thinking and 

planning to found an effective media policy to protect and immune the family in the Arabic 

communities . And to enhance and enforce it's security to face the dangers of the cultural 

invasion which is under the modern communication and media technology. This policy aims 

to develop the media cultural material and to encourage the cultural Arabic creativity  in order 

to face this upcoming programs from foreign channels. And to work on continuous monitoring 

on the imported programs. 

  

Key words: Current Challenges, The modern Communication and Media Technology, 

Family Security, Globalization. 
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د 

 اوو ن ارا ال ذك و ر ر ارة ال وو ز  أم ن إن       

داوا ددوب و د طور إر، ان ام و ن ووت ا رد أدوات  

 ال وو ز ردا  ان أد وف. وا طور  ت   در دام

 ال وو أن ن  دود، را د ذات  ا اوو ادوات أن و ر ن

 ا ا إن اطق ذا ون. ازن ن دن د م ز وت   ام ت ارة

 ل أر ن اوازن ق   وا اوو ن ا  ره  ار اع م

 ت  طت  إذا ار در  دودة ظل ا ذه أن إ ار،  ارن ن

 اظور ذا ور. وا ار ات  ن ار ت ور  رة

و ن تؤل ا  إ  ما و لر ادل وان ا ووا وا إ 

 ار  ز ون ار؟  دأ ف ال  رف م  ر د إ  ظل او أن

؟ أم اووا )وو لت، اول وا ل ،رةزا76.ص ا.(  

  وا ومر ا وذي اا أ وا  ن  ن و دي ،رهف آوو وا  نز 

   او اوى  وارت واوت وام ات م ار وارات اوت

 ةا را .ووا  ر ر ن طور ما رو ودو و ن رظواا 

 او( ام دود ارة وا وا وادي واو ا اط ذات وادات

  ).226 ،185.ص.ص ن، وق ا، وات اد

 طرة أو ة ظر م ددة ت او رة أن ار   ر-اوو ال وف      

   أء أذت م ون وا از و اظرة ذه أط طول ر  وإ وادة،

 ارة ارة  م اردة ارب أت أرى رات و اورو اظم ا ن ارات ن رة

أ ا ،ون ا ل ذه ءدف ا رة دةوا   ربا  ،رقا و  

 را   تو  وأ   س ل طر نو  ا  ،ن ا 

 ار أو اظوار أرز ن ول. ون م  اوة ر ن وا أ ان ن اطوب

را   وا  وو تورة ات وورى أو ا قد توا ر رأ 

 ار وال أ رات ن أد و ارت  وار او، ادود اراق  أظم ودر

 دو ،م ا ،ل و رع او( ا ر وام طرد، ل ات ن

  . )10 ،9.ص.ص

 وو رز ا ات إل إ ؤدي د ا وو ورة و او إ اظر إن      

 ق وعو نري اب ا  طورةراق وا ذي ارض ا  ق مم اظو 

 د م ارة  و اد ا اؤت أن ل  ار، ا  اروز إج

 واروز ام ن أراده ت واء  ا ان   -ا أدا  وق- درة
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 ا ار( اوط وا واع ارا دود رج غ أت ا وارت وار

،و ووة أ ،مر 171،200.ص.ص(.  ررة أن ال ا ؤا ا وا ا 

 دانوا ا وطا طوا  ما ا ر  دانراد وذ ا م وا .ذه أن إ 

ؤا رد ا دت م دورا  ا ا ب وا وء در دةد ج 

 ا واوت ال ور ظل  أدواره ود ار ام د   ام ور

و )وا ووا ،د ا ز از( .  

 او ت اطرق إح إ ار ادول  ادي اوط ا اظم ول ك أدى د      

ا ا  د إو ما  ظو  ردة وب وا دون و تط و 

  .ا اوق

 ارة ط أت ا ار ا ام ول  أ ورة او  ود ذا   

رر ا را ت اروا  راتدول ام واواف وارر وارس وا ا 

ا  دثأ ور .راق إنا ذي اا ر وو لم اوا ددف ا 

 ل وذك واوك، وار اودان  ر  ر ا اورة ل ن ادراك  اطرة

 ط ذوقا ووك وا  طأ واع ا ددة ن توا وا رث وا  

 ار  ار أو ادل ن اث دون وول ان طوت ا وال اف ارار ل ن

(Mass-Communication, H. Schiller). د و  دا را و و مدي أ ثا 

ر اد اواك اوذ وا دي راقا ن ا ن دافأ وا س اط وا 

 وا و ار واطن اوط او دد دوره وذا اور، ر  رام اذي ا واراث

 أن رة  ط ن ددة، ر  دل ل وطور زز ا اوت ن ر ن

 ث ور. (اد ال ول ن ذك ور ال وأر اوت وورة اد ا رض

د ع إو اوا  ،ولطد ا فو ،دي 4.ص( .  

 اور ا و  ا اور ذه  اطرو ا ور دم   وء       

ا   

   ا دودة اون ا وو ل؟ اوا  

  و ث واا ا را  ت ظلدا ا ر و؟ اا 

   ت طدا ا ر وو لم اوا دا دد وا نرة أ؟ ارا 

 ل را رة دورا  ا ا  وو م؟ ادا 

 ف ن زز نرة أا را ن و دعك اوا  ت ظلد؟ اراا 

 ا   واش ل ول    دة و  ا اور ذه إن       

 إ  ن  وا وا، ار ات  -ا اظم واة– ارة أن س

  ا اداف و ق

 رإظ  وا داوأ ا.  



 

    125 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

 رفا  واا ن ا رةا  تا را  ت ظلدا ا ر وا. 

 رازر إا ا درات أا رة اا  ء رةا را ووظ. 

 دد ت طدا ا ر وو لم اوا دا طرو  نرة أا 

را. 

 روجت او  ن راحب اأ ز وز نرة أا را  ت ظلدا 

راا. 

  

1/ -إ ن ا وو لا وا  

  

 ن ا  ا ت و ور ظر ا ا ات ووت ددت       

وو لا وا وا   رذ  ذا رك اض أن ذ ذه تف ا  

 اوو رى ن ون ا، وال اوو ا ن ال و  ار ن ض طرف

  ء أر ات ك ذك و ا ،ط و را ون ا ر أ داة

 ر ن اه و ن اظر وض. ار اووو اظور ل ا إ ن ار

ووا  نو ن لا ا ،وا ل وا ا  رى وفم" ا "

(Heim) رات طدام ا ووا وا و رك أن راأ  ،ل ا رت أرا 

 ل لرع اص أل وأروأ رن و ا را  دامدوات اا ووا  

ا ن وا د أن ل ،ق اطم" و "(Heim)  ذه ون ا راتم اا 

(Ontic Change) .أ  ص لا ذ ا  ررات اا روول أي ان ا ط 

ل اوا ا إ ،ل اوع واطد ا رأ  طر أد اا  ا 

)وو لت، اووا را ، 81 ،80.ص.ص.(  

 دور وت ا اد اظرت ن  "(M. McLuhan)ون رل"  ء ا اظر د      

  أ را ؤر اوو ارات أن ذك ات، ف  ر وط ال ول

 اف  ا ارة وط اس ة رط ال وت ول طور وإن ات

 ا ام ول ط أن" ون" رى. )361.ص زارة، ل ال، ظرت( ال ون ام

 وو أن ظر  رض ذك ال ون   أر ات  ان  ل

 إ ث ن ام ول إ ظر أون ك و  ،  اذي ان ر ل ال

 أ  إ ظر وإذا اوو، اطور  ن زء أ أو وام وار اوت ر ول

ر و توا رم وان وا م رأ و وطر ،داوإذا ا ظر زء إ 

 ن ارى ا اطورات ن ذك    ا و ر دأت ا اوو ا ن

 ر . .(The Culture of Technology, A. Pacey)و ن اظر رف ر م ذ

 دوا اذن ارن اع ء د "(Louis Mumford)  ورد وس" ا ام
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درا ن ا وو توا ،م وان و ن نؤا  ن ووا وا 

 س اوو م ان  وم ا رات  إ  وارة اوو أن رى ون

ز و ،ذا وا أن إ ووا  رض را ا و  ظروفت اوا 

ا ر إ ،دو ر أن إا ا  ونر وب دامن اا وو.   

       رى دن أو از" و"(Castells)  أن ووا  ل ا  أن ا  

  ات ن  وود وذك  ، اؤرة اوال دد ب اوو اوت رض

 ا واوت ال وو ول رزة  أر  ات  دأت ا اوو ورة

  ا دأ أن ردو ار، ادة اوت  اد وادراط ار خ  ت

 ت ورةا ووت ا ر دورةا ور وار واوا ووا.  

 ك أن إ ، رات ن دا   وو اوو ا ظر دة ن ارم و ذا 

 ذا وأس" ا ال أو اء" اه ل اوو ا ن أ ل  أرى دال

 ا ات وط ا ء اوو، اطور رض اذي و ا أن اه

ددة واا  و ا ددوع ا وىو ووا ا) .وو لا 

  . )80.ص ، ار واوت،

       رى ها   د ول أن ان ا تا ا إ  تول ا و 

 مظ ،د ا لل" دل د "(Daniel Bell)  ج أنل إو وزك وت واوا  

 ا، ات وو د اذي ذك ن ف ادي ا ظم وء إ أدى ري وى

 ن او ذا زز  "(E.Toffler) ور" اث م ود اوت،  ظور إ دوره أدى واذي

 اذي اوت  ددا  و"، ر اري اطور ن ا او "ول  ل

 ا ن او  ا زراد. ار وا ز" ا "(Castells) ن رأ 

 وو (Networked Glob)" اك اون" وم وب اوت   ارن ارن ري

 ن ارم و ، ال  ادو درة ط  أس وق ل او ارأ أن رى

ر  ووا ره أن إرت أ وذج ووا  .  

 درا ءت وا واوت ال وو ارطت ا اظرت إدى ا ارس ظر د      

 ور إدراك رب إ ر ارس أن ذك اور،  ادى اطو ارا ام ول رات

 رض  ام ن وادات ادرات ك ادى اطول وال ا وا ازون

 ذه ءت ود .)(Communication Theories, Perspectives, K. Miller, P.282 ام ول

ظرا  سراف أوة ا لم وا روأ ا  نا طن ا ر مراا 

 ون رم د ان  ازون  ام ول ر ا ادى اطو ار س

 ا   ام ول دور ادادا ا ارس ظر ور. طو رض ودة ن

ا  ردث ا أن    م موم و  لا ن ا ردل اووا 

ا وا ،دف او ب إرد إت ات اوب و  دوره ل او 
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  لج ادوا   ،رى اب و ذه ظرر" ار "(Gerbner) ون أنزا 

در أا رت او   رةا  ور ندا وا ن ام و 

 ل" ادة  "م اوم  أر أو ت أر ازون دون ذن. ل م

" دةا ." رى أن  دةون ار ف رن أم و م رون راض رض 

م ورة أي ا م أنوأ اأ  و   واا )وو لت، اووا را ، 

  . )87- 85.ص.ص

  

  ام دد- /2

  ا ل و ذا   رز ا ا ام أم دد  ار ذا  ر      

وم- أو وا  

 ف وا و دد ظرا    د و ودد وا وم  إن      

 د، ل رد، م اد رة، ووو ( وام -إدوو– ان

 (Mondialisation) ار وا (Globalization) از  ر  او و ).112.ص

 ال اوب أ أس  ار وب  ا أن ر" او " أ  وض

 از أو  اء ل و  اوي وا. او   ري اذي واط ن

 وو اء م  ، طق إ دود طق ن ا أو ات أو ارف أو وت

رل دا ما  .  

       وت ا را رت اأ  طق  ن ما  تط  ل عطا 

وودي اوا وا م واوا وا (Global Transformations, David H. 

Anthony. M. P.P.15, 16) .و ر ل إ   دد وز تا وم او 

 سدة أد و  ت  س دا ا  رفأو ا ن أو ادوطن، أو اا وإ  

 وق  ث اد ا أس و ارت، واطن أو ارو ت اء راط أس

 دةل وا  مد س تا  طق ما ر او ،و  ن كذ 

). 31ار ا و ،ن اج ، ص.(  ا دات وظور اك ط ود

 رادود ال واواء ام وإا د ر م و دد مظ  وا ط دلو

ادول وات، وأت ل ات  أو   درت و واز واوو ن 

) زن ا  ش ا .ص ،وم زر ح ،روطن اوا و2ا(.   

      " وري" اد ا د" ررف ا  كل ذ وطن ووا وا دوا  ز مظ 

 إ  نؤد ودة ا ور ن فوا دوا ط فت. إن إت واا  ل

 ت ا ب ، واوا وا طوا ا أ ،دوا   ء ظ أطرا

) " تود ا د ،ور ار اا  .ري، ص149(  ن رف  .

"ذون دات" او " دة  وادة   ت اوب ارى  د ؤدي إ ذون 
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ول ن أرز اظوار أو  .)13، ذون دات، ص.2000 أن ن ن او و ذه اوب" (

ا   رر اا ر توق اد رى ت أووورة ات وا ر  و

أر ودرة أظم  اراق ادود او، وار ارت و أد ن رات أ   ال 

 ا ر مطرد وا ل تن ا رل اق، واوج وات واوق ادو

) وز و  موا دت اظ، ص.ص.وا ري ،وا وا و10- 9ا( .  

-مل واا وو وم  

ل اطق رة  رف وو ال وام وم  دئ ار دد ل ط ن      

طاو اا  ذادة و  ل و ت ا  

رف اوو اط  أ  و ن اظم واواد اط وأب اوو -أ/

ال ا ل طق اطت اد  اوث وادرات ارة  ل اج وادت، 

 اطق اظم ر وارات ا ا ل و ارل واب ا  و  ذك

 ا ردات واا وا بر  و ا  وا ف  نا د ا

. أ اوم ادث )15، 14ا ارو  اوطن ار ،د ار ال، ص.ص،(

وو ل اداع واق  إ اس واب وو رة ن  ارات 

) و ال ارا ل ن م وا ،دي واطور اا  زت ادات وا

  . )35ادي ار ،دى ور، ص.ا ووت ال 

و ا أو اطر ا م ن طر ال ار ن ص إ آر  وم ال -ب/

   وؤدي إ ام ن ذن ان أو أر، وذك  ذه ا ر ووت 

 هوا  ر هوا . رؤو  ل لو  إ   

و ك ا ا رب  ر ار واوت اد ا رز  ادق وم ام - ج/

  موم ام، ورأي اوى ا ءروا م اواطر وول ا طو راوا

 فر واوا) طدل ار وارح واوب اأ د ،رل ا د ،م اا

  . )87ص.

وو ال وام اد  أ رة ن و  وء   دم  إ دد وم      

وظ م ا ظم ال أو اودوات أو ات وان ا وى اون أو اا -

ا اذي راد و ن ل  ال اري أو ا أو ا أو اظ أو 

اوط، وا م ن   اوت وات او أو او أو اورة ارو أو 

واوت م ار  اوت اب، م م  ر ذه اواد  ار ،م زن ذه ات

ا أو ارل أو ان او أو او ر أو طو أو ر، و ن ن ر 

ر ار ول ود ود ون ك ات دو أو آ أو ارو أو ر ب ر اطو

  ).45ص.وو ال واوت، ار ، (ال وات ا  ذا اطور 



 

    129 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

 وزت ووج اإ  د ل اوأو ا زة ات أو ان ا و أ  رف

 .رو روا  

      أ ر مو  دل اودوات واوا وا رارات ارف وال ا" 

 ط رت". وراد واا إ و أي دو رو دا داروا ظوا

وث ول وال وو ال إ ازات واول ا ا أو ار ار  وإج 

  . )16وو ال، د وظ، ص.ورض اوت ا ن ات واراد (

-رين اوم ا  

ان -ل ارض رة وم ان اري وف دئ ذي دء د دد وم ل ن اطن      

  ا   وذا و ل -وارة

   وم ان-أ/

د ان  إ ورورة ر ورزة طر  ق ادة دو و دوم ارار  ده       

 م ورام وأوام وأم وأد  سن اط  ره، إذو ور رد واا  ن

 ر  م إر و ن وزالن أي اط ندر أ  نا م، و ضم و ن

دور ارة  أن ا ،ل ور  ون ، وأن اد اطن  أ و آن وأن (

روه  ورف ان   أ و ارار واط وده اوف أو و دم و ا ).5ارت، ص.

) ن ازت).ارا  ور ل ،رين اا   

 ود ث ن  ورات اددت ا ث ويه ا ن را رج  طن اف ار إن

وة، اا ،ن، ادا ،طظ واق، ادا ،دم ا إ و ر ،ويا را بم، ط

ا. ون رت ان "اطن ارد وارة وا  أن وا ة ط  اد و ون 

) " دى ن أن مرم وأم ووم وم ودرام وأوام وأأ  نأ  رةدور ا

  ).5ا، ار ، ص.

ك ن ان ن رى أن ان  ن رن و  أو ا ن اددات از ل      

 وة اط اأ  ؤوا ت ان ا ا   ود. وطرض واوع واا

ت اا  ل أوا  رة أوا  واء تو   دو ن أن داتدذه او ،

ادل وا  أي ، ور  ذا اطر إ أ ن م ان إ دة أواع  ان 

اري، ان ا، ان ادي، ان اذا، ان ا، ان ا، ان ا، ان 

ا) ا ن از)، أو فوز ، سر ،ما  وعا.   

   وم ارة-ب/

       م اظو أ ا   رءات أ  تا رر ا تإن ا

 ،ة اأول دروس ا رادأ   نوك، وط  ا أو ود در أو ر

ون ا ل  تف ا  ور طدد أ رة مرا و ، ل فر مد 

ن اف وت اظر و رف ارة إ أن ك ا ول أ ارة ظم ا ؤدي وظف 
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.ت ا وو رور .ص ،وء ا ،ة ارة وار )28(ارف ا و .

ارة "  ا او  م ا وأ اط او ا دأ  ا "أوت وت" 

م اع اط ،ح اد، اطور، وأ اوط اط ا اذي ررع  ارد" (

 واب ارار . ورف ط اب ارة  "  ا ا اظ ا)135ص.

وطور ا". أرز ذا ارف أن ارة   ر ف واد اظم وظر ذا  ل 

 و ة ارار اا ؤو بء رةا   وأ ،رادن أ رد ل  لودوار اا

. رف )42م اع ا ،ط اب، ص.( د أ د  ا طوره ووه

 زو طرا  وم رأةل وان ر ون وو ا  " رةري" اود ا"

  ما وا خ اا و طت اع اإ م وظن أو ،ؤوأ

  ). 14 -17م اع ا ار، د أد دة ص.ص.اء". (

وء   ق ل إ رف ان اري  أ" و ارار ارة وأدا و  ج ن       

ورم ووام وأرام وأد  سن اة واطور ار أ م وو طوا ا  م

ورف ان اري  م اع  ان اري، ار ). واطن واودة واطف" (

"اظ  اك اري واظ  ا ا ، و اواطن ن اطر 

ون ارى ام". وم ور دد ا ن ا  ن  ريا ون أن أ

ان ادي،  أن ان اط و اراد وام ن اري ن ث  ور اب وان 

واطف وال راد ارة، إ إ  ارة ل م إ ان او وا واروي، وذك 

رى ا ،وارل واوادوء وان واب وا ءا زو ار او ع أء اون وور

  ظ زازوا ووا ررب وان ا دةء ا راوا ا رار واوا

اور وارات او ارى و اوك ا اوم، وب اب اود ت اف و

  . أؤ ت وول، أ  و)ورس ض ار ارو اط ن ل اء (

د ار ام أن ء ارة و  ق ان و اراد ن اد وو ا ن       

راوا وا درا  رة م ا درم ا رة أوق اط  دأ ا رت، إن ا

او ا م  اطل اق واطل ار وار وب اؤو ور ارأي واذ ارار، ل ذه 

د ر  وز  و، ام ور  اطل   او  ف ارة ث د

وإذا م  ار ل ف دال ارة م ذه ام  ذر  د ذك ا  ون زءا 

ن و، وذا ن اول إن ان وارة ل أدم ار وود  راط وق وذك   ة 

 رة إ ديوا ن اا  ق رة واظل أ  ق إ ن أن  كن، وذب ا

 طف واطف واك واا ود طرا رأ  ون ث ،ديوا وي واروا

  ).20، 15، 2دور ارة  أن ا، إدرس ن د د، ص.ص.(
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   وظف ارة- /3

        رك د وواا ل ارى دا رة ز نر و  ن رةف ا

و اا   رذ واء د  وا راده أ رف اوظن ا و ما  

 -  ريوع اظ ا وظ  

م ارة ظ اوع اري وارار اة ا ن ل ال  روع زم دق      

ا وو وق واد ل   ظت ا م  ادات واد ا وء 

) إ ورم د  درا  رةت اا ل ا ري ،وطرة واا

   ).27ص.

 - طا وظا  

و ال اق ن ازون ون اء واء  زل ل  ق ودة أو رة ون      

ا ن ا وظذه ا تد أ ،رةء اأ  طع ا ردر ارة ا زة

  ن لم ا ث زرات اا  دةدة ارة اا  لس ا دا را

رة ن ارب اذن ون ورن، ود رب  ذه اوظ اددة أن أت ارة اواة ل 

 ذيد اودر ات اأ    ونراد اد ار  ذاو ،طب واراد اا  د

  . (Introduction to Sociology, James B. McKee, P.352)ازواج ط وإ ردون ازواج اد 

 - ا ا وظ  

      ا ا داف ار وأم و ن ا رةا و دوارا و إ 

ا ود ،دا واو ا   ظمم وار واا ل إ ن ة اا

) وأدواره ا ر، ص.ال ا ن ،ا رة ). 148اوم ا كن ذ 

  رد ط اا وظ ددات اا  لدة و كذ  د   رإط

    ).27م اع ا ار، ار ، ص.وادن واون (

 -  را وظا  

وم ارة داد أ  ل وال وار ا و ؤدي إ ارار      

ا إ  ذا ،رل اا  وند مم ورل وطب ال إ ن  ري

  رة وارات اذات ا ر ا تو رافم او رادأ   رةا ؤو

ل ا ؤ  د رة ،را م ا  ب ن م  ءا إ 

 .ج ادا  

 -  ا وظا  

ك ض ات  ن أن  ارد إ  ظل اة ا رد   إ اور      

ت اق ان طر وى   د   تا رام، ون وا  ردا إ 

وارة، رة ور راد ت ام وال وات وان و ر م   و 

ن ا ا دال اة ار ، أن ق و ن اع ا  ارة ق ن اطل 
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ء ا رارا وو ز ء إور ا سا  ورة ا  سري و

) ..ن، ص.ص ود ،رة و15، 14ا(.   

 - دا وظا  

إن ارة ج إ دل ادي م   ع  ا ن ن ول وس،       

  ا ؤ دور من ا   ت اون ا دد    رةد او

 ت ووذه ا ل  فو  ن نق ا ن را ك أن دي، ون اق ا

 ،دل اوان ا   ت ارا رب ادت أن اأ دت ادراا

 رة، وراد اأ راف أو اا  ر وار أ ن كذر ون ا  تران ا را وأن

ارة  و أراد إ أ اظ  ال  ب اة ووا اذي     دور

 و ت أراد، واظ  ون  ن إداره و راف  ا أو 

   ).445دور ارة  أن ا، إدرس ن د د، ص.ر أو ذره (

ون ور ادل ادي ام رة اذي  ع  ا ن ن ول       

وس وق ة أر آ ورة، ث إن ظم ات ا رط ز ارة ادي 

ور ان ا م أ نو رادت أر او ن إ ق ت اط ار ط

  .)53ارة و ،ود ن، ص.ادي (

   

4/ -دم ال واا وو ص  

   

        ن ز و دط اوذه ا ص مد أد  رذا ا  وءط ا

و  ذاو ،دل اوا "رورة واف وان ا طول ا"   "رو نر "أا 

ث ء  أن ك  ن اص ز  وو ال وام اد ر  او 

ا  

 -  م وارن وأرأدوار ا  ا ا  ونرر اؤ توم ا وند

وطق  ان ل ظ رن د ن در، وت ذه ا  ظور وع دد ن 

دت ال واوار ا ال وال ن د،  ل ا   ول ال 

.إ   

 - را  د  إند لا إ ر لر وز ن و دل ال او  ذؤ

 .(Mذه ارل و م ت و أر ، ور ادل إ أن رؤ" رل ون" 

McLuhan)  لو   ا  ر  ةم وادة او ل ا ريل اا

  ث ،روندي وارن ات واد ا  ظردة اإ إ   تد أ تد ا

 و زو رات ن رة دةع واراءة وارات ا ل إ دل اا وو لو
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وذك د وط ال ا ث أ ول ام وات  رات ر  رى "ون"،

) و أو رد تدة ادص.ا ،د رد ا دؤ ،ا و54ا( .  

 -  زال ا ن بط دم ورد ا ب تو  ل وارل اإر إ و

أن دم اظم  اوت    ،ظم ارد ارو رل ار إ   أي رك 

وت دون  إ وود ل ر، أو ن ل ر ت ال اد ل ادو ل 

.ت اوا  دو زو راا  

 - را ا  ن أي لا   دةا د ن رة ل اك و أن 

 ،ط زود ل ب آد وا   دف ال واف ال ا ر رآ إ  م ن

) ور و ل رآ ن إ ن تول ا إ  واتم  اا  راو ا

   .)100ا وا واو دى اب ازاري، طح د وآرون، ص.

 لوا  لو  ت ا رآ ط إن و تول ا  لل ادرة و و

 ،سوا وط ر إ وا رت  اد دم ت" اا" ظأ  لو ا

 ذا أ رزوع، ودد وا ز تأ ا ت زر  ونت ا  وط لور

) ا وزت اطض ا  لو ا  رواد ا روا دا ظأ  لو

   .)45د ورا  ات ار ،ف ول، ص.ال ا

 -  برل واوا  تدد ا ضا  ن زل ل لأدوات ا  تر د م

 داا ن ال، وأدوات ا   ت ارا  دات اول واذت اا ظأ

 ذك ودات اوا ار ا ن   ودت  ا  ؤدي وظ  ل 

  ال ارات ازو  أل و، واوا ام  ودات ان وادو ال.   

 -  رو ا وورة اذه ا ظل  رل اوا  ن رة لو إ ووا

 ن ن إ آر ول اذي ءم وظروف ك ذا ار اذي ز رة ال وارك، وذا 

س ك اود ا ا ات ون وات ون ا ن ذه اول اددة زون 

  ب ال ازود ط إرو.اب، اف ال، ا

 -  روع وال اا وو ا ل ط لم وداول ا لط ال و  و

  ز ذير اول ا ،ددا دي إن اط وا د إن ار وا م إن ا 

 وا دد أو راف ا ول را و د   ددةت اوا 

اذي وي    (Multimédia)ادت واوظف، وو  طق  ام اور دد اوط 

را  اوات ا وإرو وط وس وف أي  ر ف ت ال (

  ).101، 100ام ا وا واو دى اب ازاري، ار ، ص.ص.

 -  وا ول أو ادور او ا ها ل إا وو  رعطور ال ا د

ارة إ د أن أطق اض  ارة ل ا وازن وذا اطور  ن ا  اب 

ار ا ش  وف ار ا، وذا  ن ادرة ا ا  وو ال 
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 رادود اا ط ظن وام ازاء اف أ ن تودل ال و ل  دا

  اوط  .رة وق ادود

 -  ردام واا  لدام رأس اا   دد ادل وا وو م

واد ادد وارع ا، و  ل ذك ذ  ار ث رز دة  أدي أب اوة 

اوو م رز ادد   دد دود ن ادول واوذ ادة  ا. إن  ذه 

ا ارى وارت ا ددة ات،  زز ن إم  ات ا ذه 

) ل ا دولذه ا  رو  وردةدول اا  ووال واا وو ،

  .)81 ،82د اح د ا، ص.ص.

  

5/ -ا وت ادو رم اا  

  

وا ام ار ظر دت و اث ا ا دأت  رز  اد ار ن       

  وا ام ار إذ أن ارن ارن، وذه ادت ذات اط ا أرت ل ل ووا

 ت واؤض ا  طرةدول وا ددود اراق اا ت إ ا وم ا

  ط أدا ار ددة وط، وءت  ال اد واطورة ون إدى 

راق اا  ت ت ادا ذه ا دول اا  ولدود وا قآ  ا)

  ).9، ص.1996ر ،دد أول/رن اول، 

   و وا ظوا ا ت اوف ا  تد را ث اا وا

طود ار  إذ أ ،و إ ا  س اوا ا ن ا  ،ط قوا

 وق إ إ دودة، ون ن  ذك أن أ ذ دم او ور ن ن ب 

  آر،.

ور ا ن  ث  ردم او ا ور ا را ث اا واج و

و اداع،  د وو ارل ط أن    م اورد د  إ ره 

  . )346ا ار ور اوت، ل ، ص.(

رت او ا  اث ا ار و ن ادت ا د ن ارازات       

 د تدذه ا ض ،نرات اوا  ما  ر اا ث اا و ا

ث ا ن لدان ا  لا طور اا  لو و ر اا  ر

 ت ذات طد را و ، ر ب  را ت واول واط او و

  ور أل وا و و  رت ات ا ل اواذه او ،وودأ

رزت ا  ،وا  ذ) رةا و، ت ا د اا  ،ور ا  لا

  . )13ص.
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      أ إ را ث ا   موإ ث اا  ر  مظ ل م ن 

ض ا ده  ذاوق، وا و را إ  ري وإ دو طر و رت ا

  ك م إن ،رطر ا س إ و طر لو   م مإ أ  ،ا

اد ا  اوات ا اوادة وا د إ و وا ا ار ورم  ورة 

م ار ن  ال ام ن دود اث ط  أذن ارن. وادت ا وا ا

ا ار وف درا  اع اذي  ق إ ادل ام، واب رة ول ن أ أن 

اث ار ج  وا ا واز ا رض  اوطن ار و زال رض  ل 

) .ع، صدل واا إ رم ا16ا(.   

ون ات ه أن طور اث ا ار  وو ظر ور زال أل ن وى       

 وا ت ادن او ،زإ  وبطف اوظم واوى ا ن لوأ وا ت ادا

ا أ  ذيا ب اطوا رم اا وى ر ت ادر اذ رم ا

ات ار، وك ادت ا ا رط ت ا وازة از ل  ورة 

 ث ال ازة اوب وأزة اأ   ،توء (ار ا را رم اا

  . )222ودت او، إم رب، ص.

ك  ر ام ان واططن  دان اث ازو  ادان ا ث   

ت ر ا ا  ا ا م  ال  ارا اوادة،  ا  ر

 وزج ات ار أو رر ا أو رت اا     را د وا

  ن نن ا  رس اف واا رام وأ إ  ط   ص، واا

 روطن اا  داو  وبر أو داو ر)  لل اراق وا  وزط اطا

  . )2ادت ا ،ظر دوب، ص.

و د  اد ار و و أم دي اث ا ا ار اواد وذك       

  نن أد وا  

  ربا  لطور ادي وادم اا  رن أ مط ال ووا  ل 

  وأزة وب.

 .رن ار ا رر ازو ا  صو ري واوا ودي اا 

 ك وة وا ن وا اث ا ار واطورات ا وار ا ز  وات اث      

ا ، أن اطور ار   ام واوت و را ن   ادام و اث 

  ر رواطن ال ات، ودذه ا  لا  رم ادرة ا فد أ ا

ظل ا  روطن اا دة إواا ا وات ا) ووات ا   تدرا

. ت او اددة ظ   )17ال ار ،وري م ارو، ص.

دود وررة دون ود إذ س   دم ارا ار ورا اوت وات دون راة 

ت أواء أ راتا م أ ف راد اب أ د  رودون ا ،أم إ 
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 ر اود ان ا ددرض ا راء نررر ام أن ون ا با  را

) ت اد وأوا زر ادوا  لل اراق وا  وزط اطت ا

 . )1ا، ار ، ص.

إن ار ات ار ا وار  طق وات ددة  أو رص ر أم       

ن ادن ارب وأ وا، وج ت اب ك ا ا  ر ال اث 

 ن را ا ،د وبطر اء وات ا  رات أطول ندن ا

واط ق رت ل ادن وأن ط ل ط  ر و ازة ود ك 

د م ام ار و اد ،اوو اد واطت اد وووح اداف (

  .)164-162ا، ص.ص.

وإن ن أم ا ا  ذه اوات أن اواطن ار أ ط زر ل ن د إ دق  

إ روت إ ازار وس رورا رة، وءت أل اد رة وو اذي ن  و ن ادق 

 را وا م اددت أ  نر ن ،مل ان و ل و  واو  ذيا

اد ار  اء ا ار وأ ءل ل ذه ات ءت  ل  أه 

) رم اراط، ص.ا د ،رد ا ذات أمن ا ث رت ا2ا( . را ل

اوات ا ار د أن ظم اوات ا ب  إ ارا اط ار اد 

  ارب، وادل  ذك ادو ب اذي ث  اوات ا ار واذي دم  ارأة 

و رظذب ارض و  أ  .را روا ا  رول ان أ   

         ول رت اا د ا ران ا رة  أن د رطذا ا  ود و

 تا رداع اا ر نو أ را ن  و  س   أن رب إد ا س

  رد د إ ر او وات اظم ا  وزث اول ا دط، و دةوا

ورو ذج ووه أل  ل  أ دة ل اد ن طت وات ارد ار وه 

و ؤ ا روا و ا و ت.ادا وا ده   

ون اوا أن دول ادول ار ل ات و ر دة ذك ن ث إداد ارا لء       

ت اث ا ذي ذه ات أدى إ اد  را أ، وذه اطر دم ات 

 ت اداف اأ رول ام ددة، ورو ر إ  دو   د دة دونواا

  د ا وات اا  ا د إ أ إ وات ال ا ردول اا

ا اطط وار اوو  ث را، وذا ظ أن ظم ادن ون دة ار

) را ران ا دة اواد، ص.ص.اد أ د ،ورره اوآ م ا68- 64ا(.   
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  وا أن ارة ار  وء ر وو ال وام- /6

  

رزت ظرة او ر  طورة  ام ادث  ل اوت ا اددة       

اد وادال وا و، ودر وا د ام ه ار  وو  ب وء 

 وا ب اواس ا دةد  ت  ا وا رم واب ا كذ 

د أت ورة وو اوت ظم  .)200، 171ار ا و، أو وة رم، ص.ص.(

 ،وا دوا روا وا ت اا  را   راتت واوا

 ا و  ت ا و ،ر  ذو ر توت او در ام أك اذ ت

 ر ن مت ا ا رات، وت وان ا  ذواقردات وات وام وال اا

ر  إ ر  د او ادا إ ر  د ادا و دو إ ر او و

  . )94، 39او ،د ا د اق، ص.ص.(

       درات ا   ا ا وت اود ات أوم واا  ورر ظ

ورة ا ر  ووت اطرة، إذ أن ا و و وا  توم وا

إ زدة ا ون وى اة وزز رص ارة ادو وذل  ارار واذه، ر أن 

   ل ت أوور اا  وم تورق د ن ت رز ن أن تطذه ا

اد وام اورو وا  ات ا و ا زو ا اذي ر دات و

) .د، ص فطد ا ندر ا ،دت اورة ا ووا ا وض ا63(.   

إن ام ار وظف طرق  و و وم دور إ وروي و ود، وم ن       

ظر اض اوري  ب ظو ام أر وو    ان  وء رات ر 

ظو ا ور ا د  اوت، د ت ام  أس ا إ رؤ ددة ورة

 ر ءة ادام اوو وأرز ل  ذك ك اوة ا ن ت ام ووا ون 

زف أ و دوا. وإذا ن اراع ادوو زال دف ل او ،واء ز أو 

ار - ،راق ا ار دف اطرة  ادراك ن ل اورة ا ،ن ا

وذك ن أل ار  ار واودان واوك ن طرق ط اذوق وو اوك واط دم ذج 

) وا واد ان ا ا ،تور او را ص.ا ، ل364( ؤدي ذاو .

دوره إ إداث رات   ام ا وا وأط وك أراد اور ا واد 

) ا رت اا د و ت اا  و رل اا وض ا

ورة ا ووا ص.ا ، را ،د353ت ا(.    

و د أدى ظور اث ا ار  ام ار إ ق ادد ن ات واوف وإرة       

ار ن ادل ول اطر ا وا ا دد ظو ام ار ارا وارة ن 

رال ا ت ا دوق اوا زامدم ا ظل  و ،رث ار ا دةواا وزا 

) ت ا زا طرام ا ر ار ا ا رازام ارورة ا  ما
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،راق اوا راطدب ا ن رد ا واطف رن، ص.ا24( ن مرا ذا و .

ات ا  وو ال واوت اد إ أ د أرزت آرا  ارت أن 

ارة  ام ار .د رت ذه اوط،  دق ، ا ا ش  اء اوم ن ك 

وإذا ت ذه اول د رت أوب  و وا ووت را وطرق   ا ش  اء

و  ارة وادء واوت ن ل اس ف ال  إ ال اددة ا ش 

ر؟ وذا دث     ن اول واوط او ار طورا   س

  وت واوت؟.

ن  أرى ن ل ؤرات طور وو ال واوت ر إ ادام أو ووك ادام درة أي  

   أو ط  ا أو  ام ل اوت ادق دءا ن ادو واء رب ارة.

   وو طورة ث إنووا زو ات واك ا ل ن د دم ال واا 

) ول او وطت اد اوإ ن، ص.ص.ا مرار إ ،وا 421ا-

423.(  

      إ را واا  راتن ا ددا توت واورة ا رزتأ  سا  أو 

  ررك آ وإ  ورة ل  تو ك إد أدى ذم، ور واة واب اأ

ت اة ارة و ر ا اد وار وا وارو وال وام وار 

 أن رك ذا اول وار ره  ارة  دد أ ر وأط اة وأ، ون اط

) ا ا  دة أوو ا  را ت اؤن ا دةع وام ا

  ). 149ا ار، ار ، ص.

  وا أ  ومددة ا  ررة اوا وو ر ذيدي، اذا ا رة إزاء ف و رار

ال واوت اد ،ن اظ  ا اورو ارة ذ زن د دى اء ون 

إ دون ا اوادة ا ن او واو، ا إن أودت اواب دو  إ أن دل 

 دت، وو ت وأ  توك اذ د واءب إطورة وأ ت ن   ذانا

ف ادت ارا ا دد أن ارة ار ،دى ؤت ا ا د ذا اد ك 

ور اظ   رترة أ تد ل لوا ر أن ذ ريء اا  ت  

ار ا و  وم ازواج، واذي ف ف ارات    م ر ول  - 

 وى أ وىا  ف م وا ، را زواج أو ا روم اوى ا ل  م اا

 تأن أ  ز دار ترت وا دل او د ذا   ذهو ر ن

ارأة ظو وورة وط ذ و، وذه  رض ل و وظر إ ا  ؤدي 

  اء. إ ازع  اوا  ارة و رة ال م  ورد 

 أن اه ا و و إء  "زوج" وإل ظ "رك ة" د ، ورك اة س 

رورة أن ون ك و د  ظر و. و رت ال ازو وار ا ن 

 طا  رظو وط دأت وا ح اا  تزوزواج وان ا ر ف، وأ ل
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  قطا  د زادت با  قطا ون إظ وق اوا رزواج اط اون روار

  مررت او وظل ا  رت ارة اك ا  رو وا آ)

 د ا ، ،ا  .( ن  

ظور ال  ارواط ار وا وب اوال اري ث د ارة ار زدا ن  - 

ر أو اك وط أوار و اوار واش  أور د ون أ زءا ن ة ارة (

 را ،را ا  وت ادا.162-142، ص.ص(.  ر إ ب  كود ذو

 ،رات ازوا ءات ا صت اون ا ر  دم ال واا وو واذا

ث  اء ات اطوال   ات واوس أم ت اوب  ارت أو 

 لواق ا نراد ون ا وا ؤدي إ ذير ادود، ا ر تو ل اواا  ر

  او اري اذي ؤون  اة ا ا دم  ن اف  م.

 - ت ات واو ه لل ا ن ط اوا ووا رب ا را ر  وء، و

ارة ن أداء دور اوط    ا ا ا اذي   ف ط اوادن 

  رد وروظم ارة وط اوا  ءرد ام وراء ووك ا ط  طرةا 

واراف اء وا ءا  ن ءء اوا ،دا ردا ا  روي ارم ان دور ند

(آ او ور  ك ارة ا إل أوء اور ت وان ا وء اذات 

   .( را ،ا  

ة اط" ا ون ن س واد أو واد رو ول ام ار ط دد ن ارة و "ار - 

واد ودة  ون ذا اواد و ارأة ر زو وأطل ر رن ور ر رو اء، وا رى 

 ام ار وذج ارة ار ا واب ر اطور وادم ا ر ام، وذا اط 

   با ط  ذيوي ادور ان ا  وي وون او او أ وم أ ر إ رة

          ).146 ،147م اع ا ار، ار ، ص.ص.ارة (

 - ررة اا  دا م اش ا  رزا ق ادل او را  ما  ل

ا ار ن ات ار ذات  را و ث طت ام اد وات س 

  ،ا ا  ا روم ا قرد ودى ا ا زا و تم، وا

روا ء ات ارو دزا ا زطوة ا دزا ب رةا زا ب  

ث  اوط ا ). 74اب وام  م ر، د ازود، ص.دى اء اب (

ل ووو اوت وو او إ ول ا و ا وارد ن ل و و

 . ر  رو واد إ م دمو ردت ارت واطب ا  

و ك  أن دة ام ارد ف ن ام ادا طء  واك واون ن أراد 

 كن ذ طروأ ،ن ا راب رادور ا ن دزدة ووارة اوك او وا روز ا

م اع ا ار، اة د اء  اذارة أو  رم  ت ارة (

  ).150، 149ار ، ص.ص.
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 - وو لطور اظل ا  و و و  رد اة ا ل ك د م

ال وام اد د ت ر ن ل  زه رد  ره ود وت  ان  م ذك 

إ وت ن ارت او  ول ام وال، وإذا   ات ا  و ك 

ن ا دودا ت د د  إ  م ارأي اا  رووا (ا) ا وا

  . )142-140درات  ظر ال، د ارن زي، ص.ص.(

ظور أز أ دى اء اب  ظل ف اوازع اد وا وإراط ض اوات أو  - 

وا ا م اد  رث ات ذات اطل اا ق ادا  ،ذوذ ا رو

  و اوات ا ن واد إ (أم ت وإت) د  إرة اراز 

ا واد ا، وا ر ا (اد) دون راة اواب ا ودون راة ت 

 رة  مو م ا  رؤ رات اذه ا دون نذل اطن واران ا

) وا ردات ام واا    داتو ، رر، ا م  مب واا

  ).75، 73ص.ص.

اظت ار ا و ارة   ون  أ ال ال ك ات ا و 

اة ا ك ادول، وذا ر ن ا وارذ ن ل م اذوذ ا م وق 

 .م اا  م اظ داد ل  ورة، وء ا ضوو ا رن واا  

 -  ة إ وب ف نؤ  لأ   ن ف اا س ودب ا  

 رت اا  فوا روا رذر ان ا كذ  بر و ،وط د رةظو

 ات وادت  وا، وم  ذك ت ال اد واوات ا ورا

           .ا راروءة واء وادش ا ا را ا ف واا  و و را  

زدة دت ار واط وون ات ا ن اراد واظم ا اذي ب ار  - 

 رةا س ا ل إ وأدت ا  ،رذه ا م اد دوص ا 

واء ن أر اس ارن  ات اددة ارط وو اب ا ،س وة 

واوع، ون طر او ال  ج  ا ود ر أس ا إ  ار 

 رار اداث اإ  لا  ا طوا طا  ؤه ورا  م  ؤ

).( را ،رة اك ا  رو وا آ      
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         رت اا  رةأن ا ا ورذه ا ن قرض اا  ورد  ل ن ن

 ورة اح ظظل ا  دةؤ ت  ر، وم اا  راروا أ  ددة وا

ن ام وات وات، و أب اة دول ام ره وا أدت إ إزا ادود واواز 

ار  ات ار وا وزو ات ار اوادة  ا، وظور اراق 

را ن اب ا مأ  ذاو رت ا ت اووا وا و ا 

 ظل او، ودث ذك د  آ ا  وو ال وام اد ذه ارة 

  طر ن طر  ، رزاوا ، ررة ام ارزا أ د د ذا  ل ا

ا اث ا ار. وذك ن طق أن ارة د أ و أرز او ا ن دت  و

 ارزة ا  وأن اظ   وارار ون أ س  ارار 

  د رةأن ا  ، د و دو  ح و رةح ا أن  ،ن اوأ

ط اا وا ا ء ا ن ؤووا  لل وطن ا ذيول اا 

طل و اؤو ن   م و ا و ر ادر ان طل.، ذا أد 

  اط و و ن اك. ام  أ ارة وث  ا  واظ  ر رو

        ا ء اا   ويررة ار دور ا د إ را د را وا  د أ

 ر  رة اف اوظ  ورة اوا دل اا وو رتث أ ،وا

وا ات إ اظ ا، وارت ذك ارة، أو رى ات، ن أداء وا واف 

 ا اط إ ه أ، وذك  اراق اث ا ار ن ارة ار ر 

وا ردم ار اا و را ا  حا ا وا زرا دا زوا 

ا   م و ات ار، ود دت ذك ارة  ات ار  زادا 

 را ا  طرا م اد وادات وان ا رر أ  دزا   

و طا  ءرد او ،را ن ا دةرر ام ا رظل ا  ذاو ،دا د

او وف ارواط ار و ار  اف ا روج  ام ار وا أدت إ ارع 

  دل اف ن اء اب. 

       ت اطن اء و ا ا ررة اد ارورة ا  دون ا د ،

 را ر راراشء واوك ا  را واع ار أوأ ط اواوى ان أ ر

ل اد، وا ،درا رة إن ا وع آدد و ن  ،را وروءة ام (ا

 رو ن ادم ا  روا دق ا درا   ا  .(روا

ا ا واوط  اشء، واج أوب ار دوة ن طرق اداء ر اء وان 

ن ا ذجأن و  ن  وو ،وا رم اا ر  رزةذة اا وطوا رت ا

  ور ء ا وان  ف ارة ار ا م ادن ا اف.
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تو  

ذات   ا ن اراح   ذه اور ا  إ اراح و ن وت        

 و اا  و ،رات ادظل ا  رت اا  رةن از أز ب وأ  

رورة  إرا وط  ن ق ان ا وا ازو اري وا ث  - 

ار و ارة ن ار ا و، ون او ا ار ا اواد إ اوطن 

ن اراق ا ا ا ض  ص ووت ات ار ا، وون ذك ن 

ز أ ن طر ازو ل      ار واطط ء  إ  ن ارة ار وز

ا اذي ر وو ال وام اد، وا طوي  ث اون ن اوات 

ا ار  ر ادة ا ا، وام أر را ا واد دم ادل 

اودة ا ر ن ث ال واون  ارا اوادة ن  ن ارا ازو ذات

 دة اوردة واا راا  راز از  لك ان ذ  ،ا وات اا

.رم ان دول ا وا  

اج أب رو وم أ  زز اوار   او دى ارة ت ار رورة - 

واوال اري وارب واور  اء وم ار  ار و ات ا وام، 

  وذا د ن أب اردع واو وارب؛ 

 - وت اد وا دةو ر إ راإ ود  وس ار ل ن كوذ ا

 ،ء ارق ا ردول ان ا ل اا  راتدل اق ورك واون اوا

 را رءات اا  قن طر ل اروا را وزا رار اطو  لوا

ا  ا را ددي او ،وا راداد اإ  رداع واد اا  دان

ازو ا ا ت ط ر دول ام، وارص  إء اراث اري ا وإراز 

.م ال ار و ا ا 

ن اوم ا، وا درج ن إطر اث ا اق، ول  ف ادرات  دا - 

ارة  ات ار ث د  اوت وات واق اة ن ادان، وذك 

ظل ا  وا ت اا رة وطم اظ  طرأت رات ام اد أدف ر ا 

  وار    وق ان اري.

 -  دا ت اؤو رم وات اؤ ن ركل اط وارا  م رورة أن

 وت، ورا و ،دت اوا وو دام اطر ا بء اس ا

ا ،را رب ا ظل  ء ا ا  ث اوات ا ت ا رة

 رة اف وار اظ ن ريا طذات ا ا وات اض ا    ذاو

 ررو  م ا روو ا.ا را ا  ض   

 

 



 

    143 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

 

شواا  

   .76، ص.2014اردن، -، ن1وو ال واوت، ل ل ازارة، دار ارة ر، ط )1(

او اد وات ا ،وق ن، م ار، اس اوط  واون واداب، اوت،  )2(

  .93، ص.  ،2011ن اب وام  م ر، د ازود، دار اروق ر، اردن، 226، 185ص.ص.

)3( م د ،ل ا رع و ورة، ار، ا د ،10، 9، ص.ص.1999و وون ا  ،

 .230، ص.2008، ادر، 1وار ا، اد رد م، دار ار ا، ط

)4(  و ر اا -د و ء  ت اوظوظ ا -رم ا  ،مر وة وأ ، ،

،  ن اب وام  م ر، ار 200، 171اس اوط  واون واداب، اوت، ص.ص.

  . 95، ص.

،  ن ام ار 1997او واو ا ،د ا زز، دوة ارب واو ،روت، در  )5(

 واطف ،وا ر، طو رن، دار اررة، 1د ا20، ص.2003، ا.  

 )6( Mass-Communication and American Empire-Beacon Press, H. Schiller, 1977, 

  . 21ن ار ، ص.

، 4ص.، 2003ور ث د إ اع اوو  اطول، د وف دي،  ام، داد، ) 7(

،  2006ن اث ا ار ودت او ا ،د اك اد، اب ا ادث، ر، 

 .80ص.

    .80 ،81وو ال واوت، ار ، ص.ص.(8) 

،  ن وو ال 361، ص. ،2011ن، 1ظرت ال، ل زارة، دار ارة ر، ط )9(

  .  76واوت، ار ، ص.

(10) The Culture of Technology, A. Pacey, Cambridge Mass, the MIT Press Pew Internet & American 

life Project, 1994, 

 . 77 ،78ن ار ، ص.ص.

 (11) ل واا وو.ص.ص ، رت، او80 ،81.  

(12) Communication Theories; Perspectives, K. Miller, Processes and Contexts, New York: McGraw-

Hill, 2005, P.282, 

 .82-85وو ال واوت، ار ، ص.ص.  (13)

 )14(  ،درا ،ا رد، دار ا ل ،دم ر درة، ا ووو 2008 ،

  .112ص.

(15) Global Transformations: Politics, Economics and Culture, David Held, Anthony McGrew et al, 

Cambridge university Press, 1999, P.P.15-16, 

 .243ار ، ص. وو وار ا،ا  ن 

  .31ار ا و ،ن اج ، ار ، ص. )16(



 

    144 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

،  ن اوو وار 2، ص.2002او واوطن ار ،ح م زرو ، ارة، ر، ) 17(

  . 183ا، ار ، ص.

  ار ار او راع ارات، اودة إ اق، ا ،د د اري، رز  )18(

،  ن أر او  ا ار ،ن د ا اد، دار 149، ص.1998درات اودة ار ،روت، 

       .14، ص. ،2004روت، 1ا ار، ط

)19(  ون ا ن نأ 2000 ،ن ،دات نص.13، ص.2000، ذو ، رن ا  ،18 .  

، 10-9، ص.ص.1999رس -او وا او آت ا واو ،ري ظ، ادد ا ،رار )20(

  . 105ن  ووو رة، ار ، ص.

،  15، 14، ص.ص،2005ا ارو  اوطن ار ،د ار ال، دار اروق ر، ن،  )21(

  .2ن وو ال وام اد ادام وار، ار ، ص.

)22( طور، دار ا دى ،ردي ال ات اوو ت ار، طوا 1 ،روت ،1984.35، ص ،

  .  2ن ار ، ص.

  .  .3ن ار ، ص.27، 87، ص.ص.2006ام ا ،د ل ار، دار أ ،ن،  )23(

  .  45وو ال واوت، ار ، ص. )24(

)25(  ،درا ،ا روظ، دار ا د ،لا وو2005.16، ص ، رن ا  ،

  .42ص.

)26(  ت، ارا   ور ل ،"ن اأ  رةت  8"دور اط5، ص.2013أ وا ،

 روا  

http://www.assakina.com/book 

 ر  ط04/05/2018  ا 15h10.  

  

)27( روا وت، ارا   ور ل ،ن  ،"رين اا"  

http://www.avb.s-oman.net 

 ر  ط15/04/2018  ا 10h37.  

  .   5دور ارة  أن ا، ار ، ص. )28(

،  ن ا ار، 1982اوع  ام، رس  ،وزف وز، ؤ اث ار ،روت،  )29(

  . 26، ص.2008ث، ورات  دق، رس  ،وزف وز، دار اون را

)30(  ،درا ،ا ردار ا ،وء ا ،ة ارة وات 28، ص.1986ان ا  ،

 ،درث، ادا ب اا ،ل ا ري ،وطرة واا درا  رة7، ص.1992ا.   

)31( م ا.د، صح ا ،طع ا135 ،و دد أ ،طد ا دا ،رة وان ا  ،

 ،درا ،ا ر7، ص.2002دار ا.  

،  ن ات ارة 42 م اع ا ،ط اب، دار او ر، ارة، ص.) 32(

  .8ة واطو، ار ، ص.درا ار



 

    145 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

  .    17-14، ص.ص.2011، ارة، 1م اع ا ار، د أد دة، دار ار ر، ط )33(

)34(  ، رري"، ان اا"  

ه،  ن او وأر  ار 1428أؤ ت وول، أ  و، دار اء، ارض،  )35(

  .263، 262، ص.ص.2011، اردن، 1وا ار ،ء ادن ادرس، م اب ادث ر، ط

)36(  د، ور د ن سإدر ،"ن اأ  رةدور ا" وا دور  نوا دوة ا د ل

  .20، 15، 2، ص.ص.1425ا ، اك د ا، ارض، 

  .27ات ارة  درا ارة واطو، ار ، ص.) 37(

)38( Introduction to Sociology, James B . McKee, Holt Rinehart and Winston, N. Y. 1969, P.352. 

  ،درا ،ا ردار ا ،وء ا ،ثدوا ر ان ا 2011.215، ص.  

  .148، ص.2010اردن، -، ن1ا ا ،ن ل ار، دار اروق ر، ط )39(

  .29م اع ا ار، ار ، ص. )40(

،  ن ات ارة  15، 14ارة و ،ود ن، دار ارف، ادر، ص.ص. )41(

  .   27، 26درا ارة واطو، ار ، ص.ص.

  .  445"دور ارة  أن ا"، ار ، ص. )42(

)43( رف، ان، دار ا ود ،رة وص.ا ،در53 رةا درا  رةت ان ا  ،

  . 13واطو، ار ، ص.

،  ن وو 54، ص.2002اردن، - ، ن1او ا ،ؤد د ار د، ا ر، ط )44(

 دم ال وار–ادام واا-د ا ،  ،رزاا ،روز ا ،روندي وآ2011.7، ص.ص ،

8.  

)45(  ،دا ري، درازاب ادى ا ووا وا م اا  راو وات اا

  .  ،8ن ار ، ص.100طح د وآرون، دار ادى، ازار، دون ، ص.

)46(  ،ط  ،ر رةذ ،ول ف ،رت اا  راو دل ال ا2002و-

  .  ،8ن ار ، ص.45، ص.2003

.  ن ار 82، ص.1990وو ال وا ،د اح د ا، دار ار ر، ارة، ) 47(

  .9، 8.ص.، ص

،  ن اث ا ار ودت او 9، ص.1996ا  آق ر ،دد أول/رن اول،  )48(

 ،درث، ادا ب اا ،دك اد ا ،74، ص.2006ا .  

رؤ ل اطب ا ار ،ل  ،م ار، اس –ا ار ور اوت  )49(

  .   ،75ن ار ، ص.346، ص.2001اوط  واون واداب، اوت، 

،  ن ار ، 13، ص.1999ال  ر او، ادار ا ، اد ا و، روت،  )50(

  . 75ص.

  .   ،76ن ار ، ص.16، ص.1994ام ار إ ادل واع،  آق ر ،داد،  )51(
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،  ن ار ، 222، ص.2000ام ار ودت او، إم رب، ؤون ر، ارة،  )52(

  . 78ص.

اطط ازو  اراق ول ال  ادت ا ،ظر دوب، ث دم إ اؤر  )53(

  .   ،79ن ار ، ص.2، ص.2001اطري اول م،  اداب، م ام، داد، 

  .   ،81ن ار ، ص.17، ص.2000، درات   ال ار ،وري م ارو ،داد )54(

  . 1اطط ازو  اراق ول ال  ادت ا، ار ، ص. )55(

، 164-162، ص.ص. ،2006ن، 1ام ار و اد ،د م ا، دار ا ر، ط )56(

ا وو ن  دم ال وا–ردام واص.-ا ، ر28، ا.  

، 2، ص.1997، 334ات ار ث ن اذات أم د ار، د راط، ردة ان ارا، ادد ) 57(

  .    28 ،29ن ار ، ص.ص.

،  68-64، ص.ص.2008أد، ام وان ر، ادر،  ام ا وآره ارو ،د د )58(

  .29 ،30ن ار ، ص.ص.

)59(  و ر اا– د و ء  ت اوظوظ ا- ،رم ا  ،مر وة وأ ،

،  ن اب وام  م ر، 200، 171ص.ص.، اوت، 3اس اوط  واون واداب، ادد

  . 95ار ، ص.

)60(  وا - لا و روو ذور - ددك، ام ا  ،قد ا د ا ،2 ،توا ،

  .  ،97ن ار ، ص.94، 39ص.ص.

ة ات اد ،ر ادن د اطف د،  ا ادو ،ض او ا واو ور )61(

-  ،10ن أل ا ادو ول او وأر  ا ا، ازار، 63، ص.1994، أرل 116ادد 

  . ،349ورات اس ا ا، ص.2004ي 12

  .  ،352ن ار ، ص.364، ص.2001ا ار ور اوت، ل ، اوت،  )62(

)63(  ،دوا ا  ،د فطد ا ندر ا ،دت اورة ا ووا ا وض ا

  .   ،349ن ار ، ص.353، ص. 1994، أرل 116ادد 

،  ن ار ، 24) ام ار ن ب ادراط واراق ا ،واطف د ارن، ص.64(

  .    355ص.

  . 423-421، ص.ص.2007، دق، 1ا وا ،ر إرام ن، دار ار، ط )65(

  . 149م اع ا ار، ار ، ص. )66(

)67(  وا ، ور ، ن د ا ، د ،"رة اك ا  رو وا آ"

 روا  

 http://www.manifest.univ-ouargla.dz 

 ر  ط27/04/2018  ا 10h54.  

، روت، 93ر أو دات او  ا ار ،ن دن،  ار ار، ادد  )68(

  .             ،73 ،74ن اب وام  م ر، ار ، ص.ص.162-142ص.ص.
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)69(  را ،"رة اك ا  رو وا آ"  .  

  .        146 ،147م اع ا ار، ار ، ص.ص. )70(

  .74اب وام  م ر، ار ، ص. )71(

  .149 ،150م اع ا ار، ار ، ص.ص. )72(

-140، ص.ص. ،2003روت، 1درات  ظر ال، د ارن زي، رز درات اودة ار، ط )73(

142 دم ال واا وو ن  ،–ردام واص.-ا ، ر17، ا.  

  . 75، 73اب وام  م ر، ار ، ص.ص. )74(

)75( ا آ". را ،"رة اك ا  رو و  


