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 اوال : التلفزيىى وصٌاعة الثقافة

ًْٔرا  -( فٙ يُرظف األرتعُٛٛاخ يٍ انقرزٌ انًاػرٙ اطرر از انثانصراٌ راؤرَرٕ ٔ ْٕررٓراًٚز

يظرله  انظرُا ح انصقافٛرحذ     -تانصاٌ أنًاَٛاٌ أظزٚا وراطاذًٓا فٙ انٕالٚاخ انًر اج األيزٚكٛرح 

قايا وراطح َقاٚح نًا أؽهقا  هّٛ اإلَراض انظرُا ٙ نهًرٕاو انصقافٛرح تا رثارْرا ةراْزج  رايهح ذٓرا  

رعاخ انصقافٛح راألفالو ٔانثزايط(  نٗ ذ ٕٚم اإلَراض انصقافٙ  نٗ طهع قاتهح نهثٛع ٔانشزاءذ    أٌ نهًُ

انظٛغ انرُظًٛٛح ٔانرخلٛلٛرح  اذٓرا أل٘  َرراض طرُا ٙذ فؼرال  رٍ أٌ انظرُا ح انصقافٛرح ذٕطرم 

تؼائعٓا انًرًاشهح  نٗ أ٘ يكاٌ نرهثٛح ناظاخ رصٛزج ٔيرُٕ رحذ ٔ رٍ ؽزٚرم ًَرؾ طرُا ٙ يعرٍٛ 

 ظًاْٛزٚح ذ ًم تظًح ْذِ انظُا ح.فٙ اإلَراض َ ظم  هٗ شقافح 

ٔانصقافح ْٙ انٕطٛهح األطاطٛح انرٙ ذعرٛ  فٛٓرا اإلَظراَٛح ٔذررعهىذ ٔنٓرا يكَٕراخ ذرًصرم فرٙ ان ُرٌٕ 

ٔانعهررٕو ٔانرراٍٚ ٔانقررإٌَذ فؼررال  ررٍ رافررح أًَرراؽ انظررهٕي انًكرظررثح انرررٙ ٚشرراري فٛٓررا اإلَظرراٌ 

ٌ أ ؼاء يعرًعّذ ٔاٌ قرٕاو انكٛراٌ انصقرافٙ ْرٕ ي ظرهح  ُاطرز انصقافرح فرٙ انًعرًرعذ ْرذا انكٛرا

انرذ٘ ٚعثررز  رٍ انلزٚقررح انررٙ ذُرررظى فٛٓرا  ُاطررز انصقافرح تعؼررٓا يرع انررثعغ اٜ رز نر نررف رررال  

يركايال ذ فٓذِ انعُاطز قا ذرٕاظا فٙ رم يعرًع ٔنكُٓا ذخرهف فٙ اَرظايٓا ػًٍ تُٛراٌ انصقافرحذ 

ظررخاو فرٙ ْٔذا ًٚكٍ ذشثّٛٓ تانثُاٚاخ انًخره ح فٙ انشكم انُٓاطٙذ ٔنكُُا َعرا اٌ انًرٕاو  اذٓرا ذ

تُائٓا ذ ٔنذنك ذثقٗ ُْاي فزٔقا تٍٛ أ كال ان ٛاج نكصٛز يٍ انًعرًعاخ ذ ف ٛاج انًعرًع األيزٚكٙ 

ٔانظُٛٙ ٔانُٓا٘ ٔغٛزْا يٍ انًعرًعاخ نٛظد يرشاتٓح تم َعا ُْاي ذثاُٚا ٔاػر ا فًٛرا تُٛٓراذ 

ُظررٛى انظٛاطررٙ ًٔٚكررٍ أٌ ذشرررًم ْررذِ ان ررزٔت  هررٗ ا رالفرراخ ذرعهررم تانهشررح ٔٔطررائم انعررٛ  ٔانر

ٔذزذٛثاخ ان ٛراج انً هٛرح ٔاال رقراواخ اناُٚٛرح ٔغٛزْرا انكصٛرزذ ْٔرذا انرثراٍٚ ٚ رٕت انرظرٕر ٔتًرا 

ٚكشررف  ررٍ يزَٔررح انُررٕ  انثشررز٘ فررٙ انرشرركٛم انصقررافٙ ذ ٔنررذنك فررُ ٍ ت اظررح  نررٗ ٔقررد ٔظٓررا 

ال ٔرتًرا رثٛزٍٚ يٍ اظم وراطح ْذِ انًعرًعاخ ٔ نك الٌ فًُٓا نٓا قا ٚكٌٕ طل ٛا ٔغٛز يكررً

 لأَ ذ ٔفٙ انشانة َ ٍ َزاْى  هرٗ انظرٕرج انررٙ َقز ْرا َ رٍ ٔنرٛض طرٕرذٓى ان قٛقٛرح ذ ْرذِ 

و نُا  ثز ٔطائم اإل رالو انررٙ ذعرزع نُرا ٔتاطررًزار يخرهرف انصقافراخ نًخرهرف  انظٕرج انرٙ ذقا 

 .انًعرًعاخذ ٔتًعزو قؼائُا نٕقد تًراتعرٓا َرعز   هٛٓا ذ َٔرًكٍ يٍ انًقارَح تُٛٓا 

ٔانٕٛو َشٓا ذافقا شقافٛا تكى ْائم يٍ انًعهٕيراخ ٔاألفكرار ٔاٜراء ٔانقرٛى ٔانًعرقرااخ انررٙ ذظرم 

 نُٛا تلزت  رٗذ ٔالطًٛا  ٍ ؽزٚم انره شٌٕٚ انذ٘ أطث  تًرا ٚقايرّ يرٍ ترزايط ذظرٕٚم انصقافرح 



ت يٍ نٛس انكى ٔانُٕ  رصٛزا ظااذ ت ٛس ٚ ٕت انًُرط انصقافٙ انً هٙ غانثا ذ فؼرال  رٍ   ٕ  نرك ذ ر

ذررأشٛزِ َرٛعررح ذلررٕر يظرررٕٖ طررُا ح انزطررائم اإل اليٛررح انرررٙ ذزرررى ش فررٙ غانثٛرٓررا  هررٗ اإلتٓررار 

ٔانرشٕٚم ٔرافح آنٛاخ انعذب انًرانرح ذ فٓرذِ انٕطرٛهح ا٘ انره شٚرٌٕ ٕٚاررة رطرا ان ٛراج انصقافٛرح 

ا تٓا ذ ٔٚععهٓا فٙ يرُأل انٛا ٔفٙ ان فُ  ًُشل ٔيٍ ؤٌ تذل أ٘ َٔقهٓا  نٗ انعًاْٛز انٕاطعح ٔٚعز 

ظٓا أٔ َ قاخذ ْٕٔ تذنك ٚظرٓى فرٙ َقرم انًعهٕيراخ انششٚرزج ٔانًرُٕ رح  رٍ  ررٗ يُرانٙ ان ٛراج 

يعرًاا فٙ  نك  هٗ نشح ذعثٛزٚح ظذاتحذ ياظعم انًاوج انرٙ ُٚقهٓا أرصرز قاتهٛرح نالَرشرار ٔانٕطرٕل 

ا األفكرار ٔانًشرا ز ترٍٛ ٔيٍ شى انرأشٛز فٙ انعًٕٓرذ ٔتذنك أطرث  انره شٚرٌٕ انرا  ٕايرم ذٕنٛر

أ ااو رثٛزج يرٍ انُراص انرذٍٚ ٚشراْأَّ  هرٗ انرأاوذ ترعثٛرز آ رز ذ أٌ أفرزاو انعًٓرٕر ٚشراْأٌ 

انً شزاخ َ ظٓا انرٙ ذقا و تشكم يظرًز ٔ ٍ ؽزٚم  نك ٚرى ذ قٛم ٔناج ان كز ٔاأل ٔاتذ ت ٛرس 

انزطٕخ ناٖ األفزاو  ٍ  ٚرًكٍ انره شٌٕٚ يٍ نعة ؤر ٔاػ  فٙ ذكٍٕٚ اَلثا اخ قا ذرخذ طًح

انأل ٔانًٕاقف ٔاألناازذ تم ٔٚ شز فٙ انلزٚقح انررٙ ٚراري تٓرا انُراص األيرٕر ٔانلزٚقرح انررٙ 

ٚ كزٌٔ تٓا ٔانظهٕي َ ٕ انعانى انذ٘ ٚعٛشٌٕ فّٛذ ٔتذنك فٕطرائم اإل رالو ٔرًرا ٚقرٕل طررٕٛارخ 

ار انصقافٛرح نرٕل ان قرائم ْال ذعا أفؼم طٕت أٔ يُراٖ ظًاْٛز٘ ٚرى فّٛ انظرزا  نرشركٛم األفكر

 ٔرطى نأوْا .  

فقا ذعاةى ؤر انره شٌٕٚ يٍ  الل انًؼًٌٕ انذ٘ ٚثصّ ٔانذ٘ ٚ ًم تظًاخ انًشزفٍٛ ٔانقائًٍٛ 

 هّٛذ فٕٓ ٚعكض َظرم اال رقراو انظرائا  ُراْىذ فرك ا ررشَرا  هرٗ انره شٚرٌٕ َعرا أٌ تزايعرّ انررٙ 

او ٔانعاواخ ٔانرقانٛا ٔ رٗ يٕػٕ اخ ان ٛاج ٚقايٓا ذ  م تشكم وائى تًٕػٕ اخ األسٚاء ٔانلع

االظرًا ٛح ذ فٓرٙ  ًهٛرح ذظرٕٚم نًُررط شقرافٙذ ْٔرذا يراٚثظٓز األشرز انثرانغ نٓرذِ انٕطرٛهح ٔقرارذٓا 

 انرأشٛزٚح  هٗ قٛى ٔاذعاْاخ األفزاو يٍ  الل ذعايهٓى االظرًا ٙ انٕٛيٙ .

  

 ثاًيا : تشكيل التصىرات 

 ٌ ٔطائم اإل الو ذظا ا األفزاو فٙ ذ ظٛز األنااز انرٙ ذقرع فرٙ ٚر م انثانصٌٕ اإل اليٌٕٛ  هٗ 

انعانى يٍ نٕنٓى ذ ْٔذِ ذعا ٔةٛ ح اطاطٛح نٓا ذ ٔ ػر اء أًْٛرح  هرٗ ْرذا انً ررٕٖ تًرا ٚرؼرًُّ 

يٍ قؼاٚا ٔأ خاص تشكم ًٚكىٍ  ان زو يٍ فٓى انً رٕٖ ٔذ ظٛزِ ذ ألٌ ٔطائم اإل الو الٚقرظز 

رٕٖ فٓٙ ذقٕو أٚؼا تثُاء يعُٗ نّ ذ ْذا انًعُٗ انذ٘ ٚعًم ترانرزارى ؤرْا  هٗ يعزو ذقاٚى انً 

  هٗ تُاء طٕر نهٕاقع .   

ٔنٕ رظعُا  نٗ انثااٚاخ األٔنرٗ نثُراء انًعُرٗ فًٛرا ٚخرض ٔطرائم االذظرال َعراْا قرا ةٓرزخ فرٙ 

 ذ 2211رراتاخ انظ  ٙ األيزٚكٙ رٔانررز نٛثًراٌ(ذ  ُرايا رررة ي ن رّ رانرزأ٘ انعراو( فرٙ انعراو 

و فّٛ أيصهح  اٚاج تخظٕص ياذقايّ انظ افح فٙ  نك انٕقد يرٍ ذ ظرٛزاخ نهعرانى انً رٛؾ  انذ٘ قا 



تاألفزاو ذ ٔأ ار  نٗ أٌ انر ظٛزاخ انًقا يرح فرٙ انظر ف  رٍ األنرااز ذظررلٛع أٌ ذشٛ رز ٔتشركم 

ا نأل رثٛز ذ ظٛزاخ انُاص نهٕاقعذ ٔتانرانٙ ذشٛ ز ًَا ض ذظزفاذٓى نٛال ْذا انٕاقعذ ٔيع  نك فق

رنٛثًاٌ( أٌ ٕٚػر   ٌ ؽزٚقرح ذظرٕٚز انظر افح نهعرانى آَرذاي راَرد فرٙ غانثٛرٓرا سائ رح ٔيؼرههح 

ٔذخهم طٕرا يشْٕح فٙ ر ٔطُا  ٍ انعانى انخارظٙ ذ ٔنذنك فٓٙ ذععم انُاص ٚرظزفٌٕ نرٛض 

أٌ اَرّ انًٕقرف  هٗ أطراص يرا ٚ راز فرٙ انٕاقرع أٔ يرا قرا ٔقرع فعرالذ ٔنكرٍ  هرٗ أطراص ياٚعرقر

 م ت عم انظ افح ذ ف قٛقح اإلَظاٌ أَّ ٚعٛ  فٙ  انًٍٛ يخره ٍٛ : ك  قٙ انذ٘ ذشان قٛ

  ّأنًٓا  انى قزٚرة ٔي رأو ذ ْٔرٕ ي ٛلرّ انًثا رز انرذ٘ ٚظررقٙ انًعهٕيراخ  ُرّ تُ ظر

 يثا زج  ٍ ؽزٚم نٕاطّ اال رٛاوٚح ذ ٔٚظًٗ تانعانى انً ظٕص . 

 ٌٚاررررّ يثا ررزج ٔنررذنك ٚهعررأ انررٗ  ٔشاًَٛٓررا فٓررٕ  ررانى تعٛررا ٔأٔطررع يررٍ األٔل ٔالًٚكررٍ أ

اطرررقاء انًعهٕيرراخ  ُررّ تٕاطررلح ٔطررائم االذظررال ٔانر ا ررم االظرًررا ٙ ٔٚظررًٗ تانعررانى 

انًُقٕلذ ٔذرشكم طٕرذّ انًْٕٛح انٛاَا فٙ األ ْاٌ  هٗ ياٖ سيُرٙ ًٚررا  ثرز يزانرم 

 ًَٕ اإلَظاٌ ٔذلٕرِ .  

شٚررٌٕ فررٙ ذشرركٛم انرظررٕراخ نرراٖ ْٔررذا ٚقٕوَررا  نررٗ يٕػررٕ  ؤر ٔطررائم اإل ررالو ٔالطررًٛا انره 

انعًٕٓرذ    أٌ نٕطائم اإل الو اَرشارا ٔاطعا ٔنٓرا انقرارج  هرٗ االطررقلاب ٔاإلتٓرارذ ٔذظررٕنٙ 

 هٗ أٔقاذُاذ ٔاٌ ياذثصّ يٍ يٕاو   اليٛح يخره ح ْٕ تًصاتح انُافذج انرٙ َلم يُٓا  هرٗ انعرانى يرٍ 

ر انًرزارًرح انررٙ ذركرٌٕ فرٙ أ ْاَُرا  رٍ نٕنُاذ ٔتذنك ًٚكٍ انقٕل اٌ انُظثح انعظًرٗ يرٍ انظرٕ

انعانى يٍ نٕنُاذ  ًَا َظرقٛٓا يٍ ٔطائم اإل الو تانارظح األٔنٗ ْٔٙ تانرأرٛا ذظٕغٓا ٔذ ؽزْا 

تلزٚقرٓا انخاطحذ ٔتذنك ذرًكٍ يٍ  هرم تٛةرح طرٕرٚح تُُٛرا ٔترٍٛ انعرانى انًٕػرٕ ٙ ان قٛقرٙ ذ 

و نُرا ذ ذععهُرا َعرٛ  فرٙ  رانى ريرش٘ذ ٔفٛرّ فانزطائم اإل اليٛح  ثارج  ٍ ريٕس يظرلُعح ذرىثقا  

الَرًكٍ تاطرًزار يٍ يقاتهح ان قائم ٔظٓا نٕظّ تم َقاتهٓا  ٍ ؽزٚم ْذا انعانى ذ ْٔكذا أطث ُا 

فٙ ان قٛقح َ ٛرا وا رم أ ركال نشٕٚرح ٔطرٕر فُٛرح يقايرح يرٍ ٔطرائم اإل رالوذ َٔرزٖ أ٘  ر  أٔ 

ٔطرائم اإل رالو انعًراْٛز٘ ذُشرز ظرٕا  قؼٛح  ٍ ؽزٚم ْرذا انٕظرٕو انًظرلُعذ ْٔرذا ٚعُرٙ أٌ

 ريشٚا ٚشكى م ظشءا الُٚ ظم  ٍ انعٕ انعاو . 

ْٔذا االيز ٚظثغ ذأشٛزِ  هرٗ يعًرم انعٕاَرة انُ ظرٛح ٔاالظرًا ٛرح ألفرزاو انًعرًرع ذ ٔٚثظٓرز نُرا 

ياٚظًٗ تأر يُظٕر انر ا م انزيش٘ فٙ االذظال اإلَظراَٙ تظر ح  ايرح ٔ القررّ تثُراء انًعُرٗ 

ٌ انُاص ٔذأشٛز ْذا انثُاء  هٗ االذظال يزج أ رزٖذ فانثشرز ٚرعرايهٌٕ ٔٚرظرزفٌٕ نٛرال فٙ أ ْا

األ ٛاء  هٗ أطاص ياذعُّٛ نٓىذ ٔانذ٘ ُْا ذهعة ٔطائم اإل الو ؤرا يًٓا فٙ َقهّ ٔ ٚظرانّ  نرٗ 

انعًٕٓر  ثز رطائهٓاذ ٔتعا  نك ٚرى ذراأل انًعراَٙ يرٍ ررم فرزو فرٙ ذعايهرّ يرع اإل راراخ انررٙ 



ٓٓا ٔٚشرزي يع غٛزِ فٙ ان ٓى نٓذِ اإل اراخذ ْٔذا فٙ ان قٛقح ٚعُرٙ  َُرا َخهرم  انًُرا تًرا ٕٚاظ

 َؼ ٙ َ ٍ  هّٛ يٍ يعاَٙ . 

 

 ثالثا : دور التلفزيىى في تشكيل التصىرات

ٔانره شٚررٌٕ ٔطررٛهح   اليٛررح ذرعايررم تانظررٕرج انرررٙ ذرر شز يثا ررزج فررٙ َ ظررٛح انًرهقررٙ ْٔررٙ غانثررا 

يع  قهّ  أٌ انكهًحذ ٔنٓا أنٛاَا ي عٕل ٔاطع تًا ٚععم نٓا ؤرا فٙ ذشكٛم االَلثا اخ  الذر ا م

ناٖ انًرهقٍٛ
 

 ٍ ؽزٚم  هم نانح يٍ انًشا ز انُ ظٛح ٔاالظرًا ٛح انًركَٕرح ت عرم ْرذِ انظرٕرج 

انرٙ ٚرعزع نٓا انعًٕٓر  ثز يؼايٍٛ ٔطائم اإل الوذ ٔذشكم  انًا يٍ انٕاقرع غٛرز ان قٛقرٙذ 

ًٛا  ٌ راٌ ْرذا انًؼرًٌٕ انًُقرٕل  ثرز انره شٚرٌٕ ٚر ا رم يرع انًخرشٌٔ انصقرافٙ ن َظراٌ ذ ٔالط

فٓذِ انٕطٛهح ذًشض تٍٛ انقارج  ٍ اإلقُرا  ان كرز٘ ٔانرصقٛرف ٔ ٚظرال انًعهٕيراخ يرٍ ظٓرح ٔترٍٛ 

انرظهٛح ٔانرزفّٛ يٍ ظٓح أ زٖذ أ٘ اَّ ٚعًم  هٗ ذصقٛ ُا يرٍ  رالل انرظرهٛحذ فرُ ٍ انٛرٕو َ رأل 

قؼاء  هٗ ًْٕيُا ٔٔقد فزاغُا تانرزفّٛذ ْٔذا ياناا تانً طظاخ اإل اليٛح  نرٗ أٌ ذععرم يرٍ ان

انرظهٛح ٔانرزفّٛ طُا ح  انٛح انًُٕ ٔفٙ انٕقد  اذّ ذعًم  هٗ انظٛلزج  هرٗ انعقرٕلذ ٔ نرك ٚررى 

انررٙ  ٍ ؽزٚم انكرة انٓشنٛح ٔانزطٕو انًر زرح ٔاألفالو انظًُٛائٛح فؼال  ٍ انثزايط انارايٛح 

تاذد ذأ ذ نٛرى شا رثٛرزا يرٍ ٔقرد انقُرٕاخ انره شَٕٚٛرحذ ْٔرذِ انرظرهٛح ٔانرزفٛرّ ي ًهرح ترانقٛى انررٙ 

 ذذٔب فٙ انعقم تًزٔر انٕقد  الل  ًهٛح انٓزٔب انً قد يٍ انٕاقع ٔنانح االطرز اء .  

ٔانثررزايط انارايٛررح يررٍ أفررالو ٔيظهظررالخ أطررث د انٛررٕو يررٍ أرصررز انًٕػررٕ اخ انرررٙ ٚظرررشهٓا 

انقائًٌٕ  هٗ اإل الو فٙ  ًهٛح ذشكٛم االَلثا اخ ٔانرظٕراخ انرٙ ٚزٚأَٓا ناٖ انعًٓرٕرذ    

أٌ ان ٍُٛٛ ٔانًظٕرٍٚ ٔانًخزظٍٛ ٔغٛزْى يٍ انعايهٍٛ فٙ نقم اإلَرراض انرارايٙ ٔتاطررخاايٓى 

يعًٕ ررح يررٍ ان ُررٌٕ ٔانرقُٛرراخذ ٚ طظررٌٕ  انًررا ٚقررٕو  هررٗ انرظُررى ع ٔانرًصٛررم ٔٚقايَٕررّ  نررٗ 

ًٕٓر  هٗ اَّ ًٚصم ان قٛقح االظرًا ٛح انًعا حذ ْٔذا تانرأرٛا ذًشرٛا يرع ذهرك انًُلهقراخ انررٙ انع

ذعًم  هٛٓا انً طظح انًُرعح ذ فأطث د انارايا ذًصرم ي ررٕٖ انٕطرائم اإل اليٛرح ٔرطرانرٓا فرٙ 

 انٕقد ان اػزذ ٔتٓذِ اٜنٛح ٚظررلٛع انره شٚرٌٕ ذأطرٛض اَلثا راخ ٔذظرٕراخ ذ ٔٚقرٕو تكنثاطرٓا

طررٕرا اٚعاتٛررح ذرٕظررّ  نررٗ األفؼررم ٔالذظٓررز انعررانى ان قٛقررٙ انظررهثٙ غانثررا ذ ٔتركررزار انزطررائم 

اإل اليٛررح يررٍ انًًكررٍ ظعررم انًخررشٌٔ انًعزفررٙ نه ررزو يررٍ ْررذِ انًعهٕيرراخ ٚرر شز فررٙ قزاراذررّ 

ٔأنكايّ  ٍ انًعرًعاخ ٔاأل ٛاء ٔ القراخ األفرزاو وا رم انًعرًرعذ ترم ٔذقٛرًٛٓى ٔان كرى  هرٛٓى 

ذهررك انًعهٕيرراخذ ٔ هررٗ ٔفررم  نررك ًٚكررٍ ذكررٍٕٚ  رراوا رثٛررزا يررٍ اال رقرراواخ تٕاطررلح  يررٍ  ررالل

 انره شٌٕٚ . 



فٕطائم اإل الو  ايح ٔيُٓا ان ؼائٛاخ انًزئٛح ذقٕو تركزار  زع طًاخ يعُٛح طرٕاء نشخظرٛح 

يا أ نًعرًع يعٍٛ فٙ انثزايط انرٙ ذعزػٓاذ ٔالطًٛا انًظهظالخ ٔاألفالوذ يا ٚ و٘  نٗ رطٕخ 

و نهرظرهٛح ٔانرزفٛرّ ذ ٔأقرم يرا ًٚكرٍ ْ ذِ انظًاخ ناٖ انعًٕٓر ٔذأشزِ تٓا ٔ ظٕطا  ٌ راَد ذقا 

و انًصم انذ٘ ٚعة أٌ ٚ رذٖذ ُْٔا  أٌ ذٕطف تّ ْذِ انظًاخ أَٓا يشْٕح الذعكض ان قٛقح ٔالذقا 

ٚعررة أٌ َالنرر  أٌ انرعررزع انًظرررًز نر زٚررف انٕاقررع انررذ٘ ذقايررّ ٔطررائم اإل ررالو  ثررز انكهًررح 

نظٕرج طٛ و٘  نٗ أٌ ًُٕٚ انُاص يع قرٛى ٔاذعاْراخ ٔيعرقرااخ يشٚ رح غٛرز ٔاقعٛرح فرٙ غانرة ٔا

األنٛاٌ ذ فعهٗ طثٛم انًصال راَد َظزج األٔرتٛرٍٛ  رٍ األيرزٚكٍٛٛ قرا  ركهرٓا ٔرطرخرٓا انظرًُٛا 

األيزٚكٛح َ ظٓاذ    راٌ األٔرتٌٕٛ قثم طرُٕاخ يؼرد ُٚظرزٌٔ  نرٗ أٌ  رزت انٕالٚراخ انًر راج 

رٛح  ثرارج  رٍ ارع نز راج انثقرز ٔانُٓرٕوذ أيرا غزتٓرا فًزذرع نهعظراتاخ ٔانُظراء طرٛةاخ األيٛز

 انظًعحذ ٔرم ْذا راٌ تظثة ياُٚرط ٔٚعزع يٍ أفالو طًُٛائٛح أيزٚكٛح ذ ًم ْذِ انظًاخ .  

ٔيٍ  نك َظرشف أٌ ٔطائم اإل الو ذخرار انرزرٛش  هٗ تعغ انًٕػٕ اخ ٔانقؼاٚا نٛض ألَٓرا 

الظرًا ٙذ تم يٍ اظم ذ قٛم تعرغ انًظران  ٔاألْراا  نهًظرٛلزٍٚ  هٛٓراذ ٔاٌ ذعكض انٕاقع ا

(  انًا ٚثأ نقٛقٛا نهًرهقٍٛذ انرذٍٚ قرا ٚرقثهرٌٕ ْرذا انٕاقرع  cultivateرطائم ْذِ انٕطائم ذًُٙ ر

اإل اليررٙ ألَٓررى غٛررز يرراررٍٛ  نهعًهٛرراخ انرررٙ ذرررى نخهررم ْررذا انٕاقررعذ ٔ ًَررا ٚشررعزٌٔ فقررؾ تررأَٓى 

ظررهٛح ٔانرزفٛررّ  ُررا يراتعررح انثررزايط انًخره ررحذ ٔانُرٛعررح انُٓائٛررح نٓررذا انرررزارى يررٍ ٚرعزػررٌٕ نهر

انرعزع نهزطائم انرٙ ذ ًم ْذِ انًؼايٍٛ انًرُاطقح ٔانًرعاَظح أٌ ٚثأ انعانى انذ٘ طُعرّ ذهك 

انٕطائم نقٛقٛا فٙ أ ْاَُا  نٗ ورظح أٌ انثعغ يُرا الٚظررلٛع أٌ ًٚٛرش ْرذا انعرانى انًظرلُع  رٍ 

 انى ان قٛقٙ  .انع

 

 رابعا : ًظرية الغرس الثقافي  

ذعا َظزٚح انشزص انصقافٙ  ناٖ انُظزٚاخ انرٙ قايد يثكزاً ناراطح ذأشٛزاخ ٔطائم اإل الوذ رًا 

ذٓرررى تانرررأشٛز انرزارًررٙ ؽٕٚررم انًرراٖ نٕطررائم اإل ررالوذ نٛررس ٚشررٛز انشررزص  نررٗ ذقررارب  وراي 

خ  ررٍ م ؽٕٚررم انًرراٖ نرهررك اإلوراررراخ ٔانًعرقررااظًٓررٕر انرهٛ شٚررٌٕ نهٕاقررع االظرًررا ٙذ ٔذشرركٛ

ٔذظرُف َظزٚرح انشرزص انصقرافٙ ػرًٍ َظزٚراخ اٜشرار  ذ اإل رالوانعانى َرٛعرح نهرعرزع نٕطرائم 

ذ ت ٛررس ال ذؼررخى فررٙ قررٕج ٔطررائم  Moderate effects theories انًعرانررح نٕطررائم اإل ررالو

اإل ررالو ٔال ذقهررم يررٍ ْررذِ انقررٕجذ ٔنكُٓررا ذقررٕو  هررٗ انعالقرراخ ؽٕٚهررح األيررا تررٍٛ اذعاْرراخ ٔآراء 

ٔسيرال ِ  Gerbner األفزاو يٍ َانٛحذ ٔ اوخ يشاْااذٓى يٍ َانٛح أ زٖذ نذا فقرا أررا ظٛزتُرز

ٕز انرقهٛاٚرح نررأشٛزاخ ٔطررائم  هرٗ أٌ َظزٚرح انشرزص نٛظرد تراٚالً ٔ ًَرا يكًرالً نهاراطراخ ٔانث ر

 .اإل الو 



 

    ًشأة وتطىر الٌظرية 

قثم انرلزت  نٗ َشأج انُظزٚح فٙ انثااٚح َشٛز  نٗ ُْاي ذظرًٛاخ يرعراوج نٓرا ٔيُٓرا االطررشرا  ذ 

 اإلًَاء ذ انرصقٛف اال اليٙ ذ رًا ٚعة اٌ َٕػ  ي اًْٛٓا األطاطٛح:

 :ا يررٍ انقررٛى ٔانعرراواخ ٔانرقانٛررا ى  قرريع"رررم  إدوارد تةةايلىرْٔررٙ نظررة ذعزٚررف  الثقافةةة

ٔاأل القٛرراخ ٔأًَرراؽ انظررهٕي" ٔٚر ررم انعاٚررا يررٍ اناارطررٍٛ  هررٗ أٌ انصقافررح ْررٙ األفكررار 

ٔانًعرقااخ ٔإَٔا  انًعزفح تظ ح  ايح  ٍ  عة يٍ انشعٕب ٔاٌ انصقافح نٛظد ةراْزج 

يررٍ ياوٚررح ٔنٛظررد طررهٕرٛاخ ٔ ًَررا ْررٙ ذُظررٛى نٓررذِ انًكَٕرراخ ذ ٔانصقافررح ذكررٌٕ يكرظررثح 

 انً ٛؾ انذ٘ ٚعٛشّ ان زو . 

 :ٚعرز  اَرّ سر  ٔذًُٛرح يكَٕراخ يعزفٛرح َٔ ظرٛح ذقرٕو تٓرا يظراور انًعهٕيراخ  الغرس

ٔانخثزج ناٖ يٍ ٚرعرزع نٓراذ ٔيظرله  انشرزص أطرث  يُرذ طرثعُٛٛاخ انقرزٌ انًاػرٙ 

ٚزذثؾ تانُظزٚح انرٙ نأند ذ ظٛز اٜشار االظرًا ٛح ٔانًعزفٛرح نٕطرائم اإل رالو  اطرح 

 ه شٌٕٚذ ٔانشزص ٚعرثز نانح  اطح يٍ  ًهٛاخ أٔطع ْٙ انرُشةح االظرًا ٛح.انر

ٔتانرررانٙ فًظررله  انشررزص انصقررافٙ ةٓررز ناراطررح أٔ ارذررثؾ تاراطررح ذررأشٛز انره شٚررٌٕ انرزارًررٙ 

ٔانشررايم تشررأٌ انلزٚقررح انرررٙ ٚررزٖ انعًٓررٕر تٓررا انعررانى انررذ٘ ٚعررٛ  فٛررّ ٔنررٛض ناراطررح اٜشررار 

 و.انًظرٓافح نٕطائم اإل ال

 

ف ررٙ انخًظررُٛٛاخ يررٍ انقررزٌ انًاػررٙ أطررث  انره شٚررٌٕ انقرراوو انعاٚررا نثٛررٕخ األيررزٚكٍٛٛ ذ ٔترراخ 

ريررشا نه ٛرراج االظرًا ٛررح فٛٓررا ٔيررٍ شررى اَرشررز نرراٖ يعظررى انعٕائررم األيزٚكٛررح ذ ٔفررٙ انظرررُٛٛاخ 

 ٔانظثعُٛٛاخ يٍ  اخ انقزٌ أطث  يٍ أرصز ٔطائم اإل الو يراتعح ٔنّ ظًٕٓر ٔاطع ذ فرٙ انٕقرد

انذ٘ راٌ انكصٛز يٍ تزايعرّ انارايٛرح ٔالطرًٛا األفرالو انررٙ ٚعزػرٓا ذرظرى تلراتع انعُرف ذ انرذ٘ 

راٌ نّ طاٖ فٙ ان ٛاج انعايح األيزٚكٛرحذ ْرذا األيرز انرذ٘ أقهرم انثرانصٍٛ االيٛرزرٍٛٛ يرٍ اسوٚراو 

يزٚكٛح فٙ ذأشٛز ْذا انعُف  هٗ انعًٕٓر ذ ٔالطًٛا تعا يٕظح االغرٛاالخ انرٙ  ٓاذٓا انظانح األ

ذ ٔيارذٍ نٕشز رُرغ فرٙ  2291انظرُٛٛاخ يٍ انقزٌ انًاػٙ ريقرم انزئٛض ظٌٕ رُٛا٘ فٙ انعاو 

( ذرًا اطر ٕ  ْذا األيز  هٗ ذ كٛز انظٛاطٍٛٛ األيزٚكٍٛٛ ذ ٔو ا انزئٛض األيزٚكٙ 2291انعاو 

ز   هرٗ اَذاي رنُٛرأٌ ظَٕظرٌٕ(  نرٗ  طراار قرزار ترشركٛم نعُرح ناراطرح أطرثاب انعُرف ٔانرعر

انلزت انك ٛهح تًُعّ ذ ٔتانرشايٍ يع  نك اطار انكَٕشزص األيزٚكٙ ذخرٕٚال نهقٛراو تث رس  رايم 

 ٍ انعُف ٔأطرثاتّ ذ ٔقرا طرار ذقزٚرزا انهعُررٍٛ ٔرراٌ فٛرّ ظرزوا  رايال ٔذ ظرٛهٛا نكًٛرح انعُرف 

ي فعرال ٔأ كانّ انرٙ طٕرْا انره شٌٕٚ فٙ ذهك ان رزج ذ ٔقا أٔػ د َررائط ْرذِ األت راز أٌ ُْرا



 ُ را يقررايا فررٙ ٔطررائم اإل رالو ٔت عررى رثٛررز ظرراا ٔٔاػرر  ٔنكُرّ الٚعكررض نعررى َٕٔ ٛررح انعُررف 

 انًٕظٕو تشكم اقم فٙ ٔاقع انًعرًع األيزٚكٙذ أ٘ أٌ ٔطائم اإل الو ذؼخى ى يٍ انعُف .

ٔقررا  ررععد ْررذِ انُرررائط يعًٕ ررح يررٍ تررانصٙ يارطررح رأُُٚٛثررزا( نالذظررال فررٙ أيزٚكررا ذ ٔ هررٗ 

ض ظٛزتُررز( ٔسيالئررّ رررم يررٍ رغررزٔص ٔيٕرغرراٌ ٔطررشُٕرٚههٙ( ذ انررذٍٚ رأٔا يررٍ رأطررٓى رظررٕر

 ررالل َرررائط انث ررٕز انرررٙ أظزْٔررا فًٛررا تعررا ذ أٌ انعررانى انًقرراو فررٙ انره شٚررٌٕ ْررٕ  ررانى يظررلُع 

ًْٔٔٙ ٔالذكاو ذكٌٕ نّ أوَٗ  القح تان ٛاج ان قٛقٛح االيزٚكٛرح ذ ٔيرع  نرك أ رارٔا انرٗ يظراًْح 

فرٙ ذشركٛم ذظرٕراخ األفرزاو  رٍ انٕاقرع انً رٛؾ تٓرى ذ ٔؤر  نرك فرٙ ذشركٛم  انره شٌٕٚ انكثٛرزج

انزأ٘ انعاو  هرٗ انًراٖ انثعٛرا ذ ْٔرى ٚشرثَٕٓٓا تعًهٛرح سر  يٕاقرف ٔأ ٔات ٔا رٛراراخ ذ يصهًرا 

ٚقٕو انًشار  ان قٛقٙ تشزص انُثاذاخ ٔر اٚرٓرا ذ ْٔرذا رراٌ انثااٚرح نظٓرٕر يراٚعز  ترى رَظزٚرح 

نرررٙ ذررزتؾ تررٍٛ يرراٚرى تصررّ فررٙ انره شٚررٌٕ يررٍ رطررائم اذظررانٛح ٔتررٍٛ انرررأشٛزاخ انشررزص انصقررافٙ( ذ ا

انً رًهح  هٗ انعًٕٓرذ ٔقا  ا ْا انثانصٌٕ فرٙ انٕالٚراخ انًر راج األيزٚكٛرح فرٙ انظرثعُٛٛاخ يرٍ 

ر أٌ ياأيررح انرعررزع انقررزٌ انًاػررٙ رًُظررٕر ظاٚررا ناراطررح آشررار ٔطررائم اإل ررالوذ ٔف ٕاْررا 

ً ٙ ناٖ انًشاْا ا رقاوا ترأٌ انعرانى انرذ٘ ٚرزاِ  هرٗ انشا رح نهره شٌٕٚ ٔن رزاخ ؽٕٚ هح ٔيُرظًح ذُ

ذ ٔٚقرٕل انثانرس رظٛزتُرز( فرٙ يشرزٔ ّ ْرذاذ  يإْ  ال  طٕرج  ٍ انعانى انٕاقعٙ انذ٘ ٚعٛشرّ (

انذ٘ أؽهم  هّٛ انً  زاخ انصقافٛح رأٌ يشاْاج انره شٌٕٚ أطث د ؽقظا ٕٚيٛا رًرا ْرٙ انلقرٕص 

رصرز اَرظايرا ذ ٔنررذنك فركٌ اغهرة انرذ٘ َعزفرّ أٔ َعرقررا أَُرا َعزفرّ ذ نٛظرد نرراُٚا اناُٚٛرح ذ ٔتاذرد أ

 ذعزتح  خظٛح تّ ٔنكٍ  نك تظثة ياَزاِ َٔظًعّ يٍ ٔطائم اإل الو ٔيُٓا انره شٌٕٚ( .  

ٔفٙ اتظؾ أ كانٓا فٓذِ انُظزٚح ذشٛز  نٗ أٌ ٔطرائم اإل رالو ٔالطرًٛا انره شٚرٌٕ ْرٙ انررٙ ذخهرم 

ٔاقعٛح ذ ٔذهعة ؤرا يًٓا فٙ ذشكٛم َٔقم ْذِ انظٕرج  نٗ انًرهقٙ ٔيٍ شى  طٕرا  او ح ٔغٛز

ذصقٛ ررّذ ٔتررذنك الًٚكررٍ ان ظررم تررٍٛ ْررذِ انٕطررائم ٔانصقافررح ذ ٔتانرررانٙ ًٚكررٍ ا رثررار ْررذِ انُظزٚررح 

ذظٕرا ذلثٛقٛا نألفكار انخاطح تعًهٛاخ تُاء انًعُٗ ٔذشركٛم ان قرائم االظرًا ٛرح ٔاألؤار انررٙ 

طائم اإل الو فٙ ْذِ انًعاالخ ذنٛس ذ را يا ظاءخ ترّ انُظزٚراخ انظراتقح تخظرٕص ذقٕو تٓا ٔ

قارج انٕطائم اإل اليٛح فٙ انررأشٛز  هرٗ يعزفرح األفرزاو ٔ ورارٓرى نهعرٕانى انً ٛلرح تٓرى ٔالطرًٛا 

تانُظثح نألفزاو انذٍٚ ٚرعزػٌٕ تكصافح نٕطائم اإل الو ذ فٓذِ انُظزٚح ذرعايم يرع انررأشٛزاخ انررٙ 

اشٓا انره شٚررٌٕ  هررٗ انعًٓررٕر ذ رًررا أَٓررا الذرعايررم يررع انرررأشٛزاخ انًثا ررزج تررم يررع انرررأشٛزاخ ٚ رر

انرزارًٛح انرٙ ذ ظم نه زو يع ياأيح ذعزػّ نهره شٚرٌٕ ذ ٔرٛرف  َٓرا ذشركم ر ٚررّ  رٍ انعرانى 

 انً ٛؾ تّ ذ ٔتذنك فٓٙ ذقاو طٕرج ذزطًٓا انٕطٛهح اإل اليٛح ٔٚظُعٓا انقائًٌٕ  هٛٓا .

 



نك ظرراءخ انث ررٕز نررٕل انرررأشٛزاخ انرزارًٛررح نٕطررائم اإل ررالو فررٙ ي أنررح ناراطررح يٕػررٕ  ٔنررذ

انرصقٛف اإل اليٙ ذ تعثارج أ زٖ فكٌ وراطح ظٕرض ظٛزتُرز انظراتقح انرذرزذ قرا ؽرٕرخ فكرزج أٌ 

ٔطائم االذظال ٔالطًٛا انره شٌٕٚ نٓرا ذرأشٛز  ًٛرم ٔؽٕٚرم األيرا  هرٗ قرٛى ٔطرهٕرٛاخ األفرزاو ذ 

 1رانًشراْأٌ تًعرال تظرٛؾ أقرم يرٍ رعايم يع يرشٛز رصافح انًشاْاج فٙ ْرذِ اناراطرح نٛس ذى ان

( طرا اخ ٕٚيٛرا ذ انًشراْأٌ تًعرال غشٚرز أرثرز 4-1طا ح ٕٚيٛا ذ انًشاْأٌ تًعال يرٕطرؾ ر

طا اخ ٕٚيٛا( ذ ٔ هض  نٗ  اج َرائط أًْٓا أٌ انًشاْاٍٚ تًعال غشٚرز ذكرٌٕ يعرقرااذٓى  4يٍ 

نرهك انرٙ طٕرخ فٙ انره شٌٕٚ تراال يرٍ انعرانى ان قٛقرٙ ذ يرا ٚ ررا أٌ انره شٚرٌٕ ٔآرا ْى يًاشهح 

ٚظُع نًشراْاّٚ  هرٗ انًراٖ انلٕٚرم ٔاقعرا  اطرا يخره را  رٍ انٕاقرع ان قٛقرٙ ذ ٔاٌ انًشراْاٍٚ 

ت كى يراتعرٓى انًرٕاطهح نثزايعّ ٚظاقٌٕ ْذا انٕاقع ٔٚرعايهٌٕ يعّ تا رثارِ نقٛقح ذ ْٔكذا فقا 

نًظرٓهكٍٛ نهثزايط انره شَٕٚٛح تكصافح يٍ األفزاو انكثار ٔانظشار نٓى ر ٚا نهعرانى ذعكرض ةٓز اٌ ا

َظزج ْذِ انٕطٛهح نٓذا انعانى ٔنٛض رًا ْٕ  هٗ نقٛقرّ ذ فانره شٌٕٚ فرٙ نقٛقررّ الٚقراو انٕاقرع ترم 

ٔاػ ح طٕرا  ٍ انٕاقع رًا ٚزاْا انًرهقٙ ذ ٔتذنك ذظث  ان أو تٍٛ انخٛال ٔطزو انٕاقع غٛز 

انًعرانى ذ ٔتركررزار انرعررزع يررع يٓراراخ االطررراالل انًعزفررٙ نرراٖ انًرهقرٙ َ ظررّ ذ ذ رراز  ًهٛررح 

اإلًَراء أٔ ياذظرًٗ أنٛاَرا ترانشزص انصقرافٙ ذ فٓرذِ انُظزٚرح ذزررش  هرٗ انعالقرح ترٍٛ ان قٛقرح انرررٙ 

زٌٔ أٌ ذقرايٓا انٕطررائم اإل اليٛرح ٔتررٍٛ ياٚر ًٓررّ انًشراْأٌ  هررٗ اَررّ نقٛقرح ذ ٔاٌ أطرر اتٓا ٚرر

ياٚقاو  ثارج  ٍ نقائم يشْٕح  ٍ انٕاقعذ ٔتانُظثح نًايُٙ انًشاْاج انره شَٕٚٛرح فركٌ يراٚعزع 

طٕ  ٚرزطخ فٙ أ ْآَى  هٗ انزغى يٍ انًشاالج فّٛ ذ أ٘ أَٓى ٚخرشٌَٕ  رٍ ان ٛراج طرٕرا غٛرز 

 ٔاقعٛح  .

 

 فرضيات الٌظرية 

راألفزاو انذٍٚ ٚرعزػٌٕ نًشاْاج انره شٌٕٚ ٚشٛز ان زع انزئٛظٙ نُظزٚح انشزص انصقافٙ انٗ أٌ 

تارظح رصٛ ح ْى أرصز اطرعااوا نرثُٙ يعرقااخ  ٍ انٕاقع االظرًا ٙ ذ ذرلاتم يع انظرٕر انذُْٛرح 

ٔاألفكررار ٔاألًَرراؽ انصقافٛررح انرررٙ ٚقررايٓا انره شٚررٌٕ  ررٍ انٕاقررع ان عهررٙ نهًعرًررع أرصررز يررٍ  ٔ٘ 

انشررزص انصقررافٙ فررٙ اتظررؾ أ رركانٓا ذشررٛز  نررٗ أٌ ذ ٔتانرررانٙ فرركٌ َظزٚررح انًشرراْاج انًُخ ؼررح( 

انرعزع نهره شٌٕٚ ٚشر  تًٓارج يع يزٔر انٕقد ي اْٛى  ٍ انٕاقع ناٖ االفزاو ترم ٔٚر شز  هرٗ 

َرٕ  يرٍ انررعهى انعزػرٙ ذ رًرا أٌ ياأيرح  جيربٌةر شقافرٓى رهٓرا ذ ألٌ  ًهٛرح انشرزص رًرا ٚرزٖ 

ً ٙ نراٖ انًشراْا ا رقراوا ترأٌ انعرانى انرعزع نٕطائم اإل الو  اطح انره شٌٕٚ ٔن رزاخ  ؽٕٚهح ذُ

 انذ٘ ٚزاِ فٙ انره شٌٕٚ يا ْٕ  ال  طٕر يًاشهح نهعانى انٕاقعٙ انذ٘ ٚعٛ  فّٛ.

 ٔ هٗ ٔفم  نك قايد َظزٚح انشزص انصقافٙ  هٗ ظًهح يٍ ان زػٛاخ َٕظشْا رًا ٚهٙ:



اإل اليٛرح األ رزٖ ذ ٔ نرك ٚعا انره شٌٕٚ ٔطٛهح فزٚراج نهشرزص انصقرافٙ يقارَرح تانٕطرائم  (2

نشررٕٛ  ٔظررٕوِ فررٙ انًُرراسل ٔطررٕٓنح اطرررخاايّ ٔانرعررزع نررّ ذ ٔ اطررح تانُظررثح ن ةررح 

األؽ ال ذ نٛس ٚعرا انل رم َ ظرّ يظررشزقا فرٙ تٛةرح انره شٚرٌٕ يُرذ انظرشز ٔنٓرذا ٚظراْى 

انره شٌٕٚ فٙ  ًهٛح ذُشرةح األؽ رال ذ ْٔرذا ؽثعرا نًرا ٚرًٛرش ترّ انره شٚرٌٕ يرٍ  ظرائض 

تقٛح انٕطائم اإل اليٛح  األ رزٖ يرٍ طرٕرج ٔطرٕخ ٔنزررح ٔأنرٕاٌ ذ سٚراوج  غُٛح  ٍ

 هٗ قهح ذكانٛف االطرخااو ٔٔقد ٔيكراٌ االطررخااو يقارَرح ترانزاوٕٚ ٔانظرًُٛا ٔانٕطرائم 

انًلثٕ ح ذ رم  نك ٚععم يٍ انره شٌٕٚ أْى ٔطائم اإل الو انرٙ ذرزي آشرارا  هرٗ أفكرار 

 عرًع.ٔقٛى ٔ زائ  ٔطهٕرٛاخ أفزاو انً

ٚقاو انره شٌٕٚ  انًا يرًاشال يٍ انزطائم ٔانظٕر انذُْٛح انرٙ ذعثز  ٍ االذعراِ انظرائا ذ  (1

   أٌ انره شٚررٌٕ ٚقررٕو تررأر انًررزآج انعارظررح فررٙ نٛرراج األفررزاو انرررٙ ذعكررض االذعرراِ انظررائا  

نصقافررح انًعرًررع ذ نٛررس ٚقهررم أٔ ٚؼررٛم اال رررال  يررٍ انقررٛى ٔاالذعاْرراخ ٔانظررهٕي تررٍٛ 

ٍٚ ذ  نٗ ان ا انذ٘ ٚعرقرأٌ فٛرّ أٌ انٕاقرع االظرًرا ٙ ٚظرٛز  هرٗ انلزٚقرح انررٙ انًشاْا

ٚعثرز  ُٓرا انعرانى انره شٚررَٕٙ ذ أ٘ أٌ انره شٚرٌٕ يرٍ  رالل رطررائهّ انًرُٕ رح ٚعًرم  هررٗ 

رتؾ ان ةاخ انًخره ح نهعًٕٓر رانظ ٕج ٔانعًٕٓر انعاو( ذ ٔ نك ترقاٚى انعاٚرا يرٍ اٜراء 

صقافاخ ان ز ٛح انرٙ ذشاْاْا رم ان ةراخ ٔانًظررٕٚاخ االظرًا ٛرح ٔانرظٕراخ انذُْٛح ٔان

 ٔاالقرظاوٚح انًخره ح نهًعرًع .

أٌ جيربٌةر ذ هٛم يؼًٌٕ انزطائم اإل اليٛح ٚقاو  اليراخ نعًهٛرح انشرزص ذ    ٚ ررزع  (1

أطررةهح انًظرر  انًظرررخايح فررٙ ذ هٛررم انشررزص ذعكررض يررا ٚقايررّ انره شٚررٌٕ فررٙ انزطررائم 

اخ رثٛزج يٍ انًشاْاٍٚ  هٗ فرزاخ سيُٛح ؽٕٚهح ذ يرع االْرًراو ؽثعرا انره شَٕٚٛح نعًا 

تانرزرٛش  هٗ قٛاص انًشاْاج انكهٛح ذ ٔأطةهح انًظ  انًظررخايح فرٙ ذ هٛرم انشرزص ٚعرة 

أٌ ذرعرّ َ رٕ ا رثرراراخ انعرانى انرٕاقعٙ ذ رًررا ذٕظرّ أًْٛرح يٕاسٚررح نهعرانى انزيرش٘ انررذ٘ 

ٚررم انره شٚررٌٕ فررٙ  ًهٛررح انشررزص ٚقررف  هررٗ رأ٘ أٌ فٓررى طررثم ٔؽزٚقايررّ انره شٚررٌٕ ذ 

 ظزاءاخ ذ هٛم انً رٕٖ انره شَٕٚٙ إلظزاء انًقارَراخ ترٍٛ انظرٕر انذُْٛرح ٔانقرٛى انررٙ 

ذثصٓا انزطائم ذ ْذا تاإلػافح  نٗ ذ اٚا نعى انرعزع نهره شٌٕٚ يٍ  الل   ااو ط ٛ ح 

 االطرثٛاٌ انرٙ ذقٛض  وراي انًث ٕشٍٛ نهٕاقع ان قٛقٙ(.

هٛم انشزص  هٗ ذا ٛى  اطرقزار انًعرًع ٔذعاَظّ ذ ت ٛس ٚعًم انره شٌٕٚ  هٗ ٚزرش ذ  (4

ذ قٛم االذعاْاخ انصقافٛح انصاترح ذ رًا ٚعًرم  هرٗ ذًُٛرح انً راْٛى ٔانظرهٕرٛاخ انًرًاطركح 

فٙ انًعرًع ذ أ٘ أٌ يظاًْح انره شٌٕٚ رٕناج  نهرًُٛح االظرًا ٛح ٔرأَٓا ذ قم انرعراَض 

 ٛح انًخره ح ذ ًٔٚكٍ يالنظح ْذا انرًاطك يٍ  الل يقارَرح رصٛ رٙ وا م ان ةاخ االظرًا



انًشاْاج تقهٛهٙ انًشاْاج يٍ َ ض انعًا اخ ذ ٔرٛ ٛح ذ ا هٓا فرٙ ان ٛراج انٕٛيٛرح ذ نٛرس 

ٚعا انعانى انزيش٘ انذ٘ ٚقايّ انره شٌٕٚ يٍ  الل انزطرائم انًركرزرج انًظرار انًٓرى فرٙ 

 ى ٔ انظهٕرٛاخ فٙ انًعرًع .انرُشةح االظرًا ٛح ٔذًُٛح انً اْٛ

  

 هفاهين ههوة في الغرس

ٔسيالئّ ذلٕٚز َظزٚح انشزص تعا انرؼارب ان اطم فٙ ذ هٛرم انثٛاَراخ انررٙ جيربٌر نقا نأل 

ذ ٔانرٙ نى ذرٕطم  نٗ َ ض انُرائط انظراتقح ذ نرذا قراو ْرذا انثانرس تكو رال  2299ظًعٓا فٙ انعاو 

رصافح انًشاْاج انره شَٕٚٛح ذخرهرف َرائعٓرا ترا رال  ان ةراخ يظله ٍٛ يٍ انٕاقع ٚشٛزاٌ انٗ أٌ 

 االظرًا ٛح ًْٔا :

 اوال : هفهىم االتجاٍ السائد 

ٚقظا تاالذعراِ انظرائا انرعراَض ترٍٛ االفرزاو  ٔ٘ ورظرح انكصافرح انٕانراج فرٙ اررظراب انخظرائض 

نررٙ ٚزاْرا ذ تانررانٙ ًٚكرٍ انصقافٛح انًشرزرح نهًعرًع انرٙ ٚقايٓا انره شٌٕٚ رقُاج شقافٛح ٔانظرٕر ا

انكشررف  ررٍ انرثرراٍٚ فررٙ اوراي انعررانى تررٍٛ انررذٍٚ ٚشرراْأٌ انره شٚررٌٕ تارظررح اقررم ٔتررٍٛ انررذٍٚ 

ٚشررراْأَّ تكصافرررح رثٛرررزج ذ   ٌ فرررأٌ االذعررراِ انظرررائا  ثرررارج  رررٍ َظرررٛط يرررٍ انًعرقرررااخ ٔانقرررٛى 

اْاج ٔال ذظٓرز تٛرُٓى ٔانًًارطاخ انرٙ ٚقايٓا انره شٌٕٚ فٙ طٕر يخره ح ٚرٕنا يعٓا رصٛ ٕ انًش

فزٔت رثٛزج فٙ اررظاب ْرذِ انظرٕر أ االفكرار ترا رال   ظائظرٓى االظرًا ٛرح ذ تانررانٙ فرأٌ 

االذعاِ انظائا ٚشٛز انٗ طرٛلزج انره شٚرٌٕ فرٙ غرزص انظرٕر ٔاالفكرار تشركم ٚععرم ان رٕارت أ 

اً انرٗ االذظرات اال رالفاخ ذقم أ ذخر ٙ ترٍٛ انعًا راخ  ٔ٘ انخظرائض انًرثاُٚرح ذ ٔٚشرٛز اٚؼر

تٍٛ االذعاْاخ ٔانظهٕي انذ٘ ًٚكٍ اٌ ٚقرٕو تررأشٛز انره شٚرٌٕ ارصرز يرٍ ٔطرائم أ  ٕايرم ير شزج 

 ا زٖ.

 

 ثاًيا : هفهىم الصدي او الرًيي 

ٚقظا تانظاٖ أ انزٍَٛ أ انرؼخٛى ذهك انرأشٛزاخ انًؼافح نهًشراْاج تعاَرة انخثرزاخ االطرهٛح 

ترذنك فانًشراْاج ًٚكرٍ اٌ ذ ررا انخثرزاخ يرٍ  رالل اطرررا ائٓا انًٕظرٕوج فعرالً نراٖ انًشراْاٍٚ ذ 

تٕاطلح انً رٕٖ انره شَٕٚٙ انرٙ ٚرعزع نٓا اط اب ْرذِ انخثرزاخ تكصافرح ا هرٗ ذ ٔقرا رررش ر 

ظٕرض ظٛزتُز ( فٙ ْذا انًعال  هٗ سٚاوج اوراي انعُف فٙ اال ًال انره شَٕٚٛرح ٔٔطرف انعرانى 

شٌٕ فٙ ةرزٔ   ُرف غٛرز  اوٚرح ٔٚرعزػرٌٕ نهره شٚرٌٕ انخارظٙ تّ ناٖ انًشاْاٍٚ انذٍٚ ٚعٛ

تكصافح ا هرٗ ذ ْرذِ انُرٛعرح أرراذٓا اٚؼراً اناراطراخ انُ ظرٛح ا  اَرٓرد انرٗ اٌ انره شٚرٌٕ ٚر شز فرٙ 

يعال انعأاَٛح  هٗ يٍ نٓى انًٛم انًثكز نهعأاَٛح نكٍ تلزت يخره ح
 
 . 



  Cultivation Analysisخطىات تحليل الغرس 

  ُا قٛاو انثانس تكظزاء ت صّ  هّٛ اٌ ٚرثع انخلٕاخ انرانٛح: 

 انخلٕج األٔنٗ: ذ هٛم انً رٕٖ انره شَٕٚٙ  (2

ْٔررٙ ذ هٛررم يؼررًٌٕ انزطررائم انرهٛ شَٕٚٛررح ذ نٛررس ذٕظررا فررزٔت ظْٕزٚررح تررٍٛ انٕاقررع 

االظرًررا ٙ ان قٛقررٙ ٔتررٍٛ انظررٕرج انرررٙ ذُقهٓررا انزطررائم انرهٛ شَٕٚٛررح نٓررذا انٕاقررعذ نرقٛررٛى 

  اٚا انظٕر انذُْٛح ٔانظٕر انًُعكظح ٔانقٛى انرٙ ذثصٓا ْذِ انزطائم. ٔذ

 

 انخلٕج انصاَٛح:   ااو ط ٛ ح االطرثٛاٌ  (1

ذرًصم فٙ اطرخااو َرائط ذ هٛم يؼًٌٕ انزطانح انرهٛ شَٕٚٛح فٙ   ااو ط ٛ ح االطرثٛاٌذ 

نهٕاقرع ان قٛقرٙذ ٔ راوج يرا ذشرًم  نٛس ٚرى طٛاغح األطرةهح انررٙ ذقرٛض  وراي انًث رٕشٍٛ

 ط ٛ ح االطرثٛاٌ  هٗ َٕ ٍٛ يٍ األطةهح ًْٔا:

  .أطةهح  ٍ ذٕقعاخ انًث ٕشٍٛ انكًٛح ن أز تعغ انظٕاْز فٙ انًعرًع 

  أطةهح ذقٛض يعرقرااخ انًث رٕشٍٛ  رٍ  نراٖ ةرٕاْز انًعرًرع يرٍ  رالل ذظرًٛى

 ُح.انعثاراخ انرٙ ذقٛض االذعاْاخ االظرًا ٛح َ ٕ ةاْزج يعٛ

 

 انخلٕج انصانصح:  ظزاء انًظ  انًٛااَٙ  هٗ انعًٕٓر  (1

 ظزاء انًظ   هٗ انعًٕٓر ترٕظٛرّ األطرةهح انررٙ ذرى ٔػرعٓا فرٙ انخلرٕج انصاَٛرح نر اٚرا 

 نعى انرعزعذ ٔرصافح انًشاْاج انُظثٛح ٔٚرى ذقظًٛٓا  نٗ:

  رصٛ ٕ انًشاْاجHeavy Viewer  

  يرٕطلٕ انًشاْاجMedium Viewer 

 ٕانًشاْاج  يُخ ؼLight Viewer  

 

 انخلٕج انزاتعح: ذ هٛم انثٛاَاخ ٔاطرخزاض انُرائط  (4

ٔذرًصم فرٙ اطررخزاض انُررائط نًعزفرح ان رزٔت األطاطرٛح ترٍٛ يظررٕٚاخ انًشراْاج انصالشرحذ 

 ٔ ًم يقارَح انٕاقع االظرًا ٙ انًاري نكم يٍ رصٛ ٙ ٔيُخ ؼٙ انًشاْاج.

 

 الغرس:  الوتغيرات والعىاهل الوؤثرة في عولية

ذرعاو انًرشٛزاخ فٙ  ًهٛرح انشرزصذ ٔٚرلهرة قٛراص انشرزص قٛراص يرشٛرزٍٚ أطاطرٍٛٛ  هرٗ األقرم 

 ًْا:



  انرعزع نهرهٛ شٌٕٚ رًرشٛز يظرقم 

  ا رقاواخ األفزاو  ٍ انٕاقع رًرشٛز ذاتع 

  ٍٚػررافح  نررٗ رصٛررز يررٍ انًرشٛررزاخ انٕطررٛلح انرررٙ ذ كررى انعالقررح تررٍٛ ْررذٍٚ انًرشٛررز 

 األطاطٍٛٛ.

 

  Independent Variableانًرشٛز انًظرقم 

ْٕٔ نعى انرعزع نهرهٛ شٚرٌٕ ٔٚررى قٛاطرّ  رٍ ؽزٚرم انظر ال انًثا رز  رٍ  راو انظرا اخ انررٙ 

ٚقؼررٛٓا انًث ررٕز أيرراو  ا ررح انرهٛ شٚررٌٕذ ٔٚررزٖ ظزتُررز أٌ نعررى انًشرراْاج ْررٕ انً  ررز األرصررز 

ٔذى ذقظرٛى انًث رٕشٍٛ  نرٗ رصٛ رٙ  ارذثاؽاً تعًهٛح انشزصذ ٔأٌ رصٛ ٙ انًشاْاج ٚرعزػٌٕ تانظا ح

ٔيرٕطلٙ ٔقهٛهٙ انًشاْاج ذًٓٛااً نر اٚا أشز اال رال  فرٙ انرعرزع  هرٗ اال ررال  فرٙ يرشٛرز 

 "انشزص" 

  Dependent Variableانًرشٛز انراتع 

 ْٕٔ انشزص انذ٘ ًٚصم يعرقااخ ٔذظٕراخ انًث ٕشٍٛ نٕل يٕػٕ  انث س.

 

 Variables   rmediateInteانًرشٛزاخ انٕطٛلح

ُْٔاي  او يٍ انًرشٛزاخ انرٙ قا ذرا م فرٙ انعالقرح ترٍٛ انرعرزع نهرهٛ شٚرٌٕ ٔنرأز ذرأشٛزاخ 

انشزصذ يًا قا ٚشٚا يٍ قٕج ْذِ انعالقحذ ٔيُٓا انًرشٛزاخ انإًٚظزافٛح: ٔذشًم انظٍذ انًظرٕٖ 

َرٕ  انرعرزع يرشٛزاخ يزذثلح تانًشاْاج يصرم رذنك االظرًا ٙ ٔاالقرظاو٘ذ انُٕ ذ انرعهٛى ذ ٔ

 ْم ْٕ اَرقائٙ ْٔاو  أو  زػٙ .

 

 

 


