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  اإلاحاطشة الػاششة

 

 الادسان غىذ اإلاعتهلً

 

:ؤلادسانمفهىم وحػٍشف   

بأهه الػملُاث اإلاػشفُت التي جخػلم باظخلباٌ واهخلاء وحسجُل وجصيُف اإلاثيراث، البُاهاث،  ؤلادسانٌػشف 

اإلاػلىماث، الحلائم اإلاىحىدة في البِئت اإلاحُؼت وجحلُلها وجفعيرها لغشض الخىصل ئلى مػان ومفاهُم والتي 

 غً الحلُلت أو الىاكؼ اخخالفا هبيرا.ً
ً
 كذ جخخلف أحُاها

بذي اإلاعتهلً غا ين مً ٍو :للمإزشاث في البِئت اإلاحُؼت الاظخجابتدة معخٍى  

باإلحعاطالحعُت أو الىحذاهُت والتي جشجبؽ ئلى حذ هبير  الاظخجابت  .1 

والتي جشجبؽ بالىىاحي الػللُت ؤلادساهُت الاظخجابت  .2 

بالىظش ئلى الصىسة التي ًملىها اإلاعتهلً غً  الامهم لفهم ظلىن اإلاعتهلً فمث الاظخجابتالىىغين مً  الاوه

ت ما المغ مت الاأنها جخظمً هىاحي ئدساهُت غللُت واإلاػلىماث واإلاػخلذاث حٌى خصائص الػ هالحظت ججاٍس

 الاظخجابتت وغلى اإلاعىق أن ًفهم واٌ الىىغين مً المئلى هىاحي وحذاهُت جخمثل باإلاشاغش ججاه الػ باإلطافت

ش  لُت الصحُحت حُث أن هىان الىثير مً اإلاىخجاث التي ًخأزش جلُُمها ئلى حذ  الاظتراجُجُاثلخؼٍى الدعٍى

.هبير بالىىاحي الىحذاهُت واإلاثلجاث والػؼىسا  

 خصائص الادسان غىذ اإلاعتهلً:

:بمجمىغت مً الخصائص وهي ؤلادسانجخصف غملُت   

  الادساناوال:  
ً
 الخخالفراحي أو غير مىطىعي: فما ًذسهه الفشد لِغ الحلُلت ئهما جصىسه لها وهظشا

.وكذساتهم فان ئدساههم لىفغ الحلائم أو اإلاثيراث حىلهم مخخلف ألاشخاص  

ٌعخؼُؼ ال مً حىله فهى  ألاشُاءاخخُاسي: هدُجت اللذسة اإلاحذودة للفشد غلى ئدسان  ؤلادسانزاهُا:  

.ممىً ئدساهه في وكذ واحذئدسان ول ما هى   
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لت  ؤلادسانزالثا:   صمني: ًذوم لفترة كصيرة فمً الصػب أن ججزب اإلاثيراث اهخمام الفشد لفتراث ػٍى

ؤلاغالهُتهما في حالت جىشاس الشظالت  ؤلادسانلزا ًحخاج اإلاعىق للخىشاس لخحلُم اإلاعخىي اإلاؼلىب مً   

في وكذ واحذ وججمُػها  ألاشُاءججمُعي: أي أن الفشد ٌعخؼُؼ ئدسان مجمىغت مً  ؤلادسانسابػا:  

 وسبؼها ببػظها، مثل ئدسان اإلاعتهلً إلاجمىغت أشُاء مجخمػت مثل مبنى ومىخجاث وغاملين غلى أنها مخجش

اهخلائي الادسانخامعا:   

 حمُؼ ًفعش وال ًىدبه ال لًفاإلاعته الُه جصل أو ًخللاها التي اإلاحشطاث بين ًخخاس اإلاعتهلً أن أي

:وهما منها فلؽ ازىين ًفعش واهما جصله التي اإلاحشطاث  

وجميزها بشذة هفعها وجفشض اهدباهه ججزب التي اإلاحشطاث - 

 فشدي أمش هى ألاولى بالذسحت الادسان اراها. غن ًبحث وججػله لذًه الخىجش وحالت جخىافم التي اإلاحشطاث -

به الصخص اهخمام مذي وغلى اإلاحشض شذة غلى ٌػخمذ  وهى شخص ي  

بلشبها الجالعين مً غيرها أحذ ٌعمػه ال كذ بِىما اإلاجاوسة الغشفت في ػفلها بياء حعمؼ الام مثاٌ   

يي اإلاعتهلً أن الحذًثت الذساظاث وجظهش  التي ؤلاغالهاث ولىً اغالن 0011 مً ألهثر ًىمُا ًخػشض ألامٍش

ذسهها ٌػيها  راهشجه في جخضنا وال جظُؼ لىحىدها اإلاعتهلً ًىدبه ال التي واإلاػلىماث بىثير رلً مً أكل ٍو

جػله اإلاعتهلً ٌشذ مألىف غير اغالن وطؼ ًحخم ما وهزا ومىاكفه ظلىهه في جإزش ال وبالخالي به مهخما ٍو  

ٌا اإلاحشطاث إلحذي اإلاعتهلً ًخػشض غىذما الادسان مشىه ظادظا:  ت البيُت الى طمها ًحاو  الفىٍش

ت البيُت مؼ اإلاحشض حػاسض غىذوامعبلا  لذًه اإلاصممت  أو مػىاه بخحٍشف اما ًلىم فاهه لذًه الفىٍش

.ألامذ اللصيرة راهشجه في باختزاهه  

 الُت غملُت ؤلادسان

ئحذي حىاظه الخمغ أو بػظها، وجخخلف  خالٌباظخلباٌ الفشد للمثيراث الحعُت مً  ؤلادسانجبذأ غملُت 

 لػذة غىامل منها هفاءة حىاظه وكىتها، وهزلً كىة اإلاثير الحس ي هفعه،  ألافشادحعاظُت 
ً
للمثيراث جبػا

خجاهل  لىم الفشد بخصفُت وغشبلت اإلاإزشاث التي ًخػشض لها فُػير اهدباهه إلاا يهمه منها ٍو يهمه، وجخأزش  ماالاٍو

ه الخاصت، حُث ًمُل في غملُت الخصفُت هزه بحاحاجه غير اإلاشبػت وخبراجه وججاسبه العابلت واهخماماج

ذ الللمإزشاث التي لها غ الاهدباهالػادة ئلى  كت بحاحاجه، واإلاإزشاث التي حػضص ئحعاظه بالشطا والعػادة وجٍض

ت.العابلمً ئحعاظه بالعالم الذاخلي، وهزلً اإلاإزشاث التي جخفم مؼ ججاسبه وخبراجه   
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ىلُه اهخمامه جيخلل ا عخىغبها وغىذما ًىدبه الفشد ئلى مثير ما ٍو إلاػلىماث الخاصت به ئلى اإلاخ فُػالجها َو

 لها، وبزلً جخيىن لذًه صىسة رهىُت أو اهؼباع مػين غىه، وهزا ٌػني في النهاًت أن 
ً
شيل مػنى مػُىا َو

 ] الشيل . ما ًىضحه، وهزا آلخشالحس ي ًخخلف مً شخص  ؤلادسان

 

 

نؤلادساغملُت   

 

 

Solomon, M. (2018). Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, 12th Edition,Global Edition, 

Pearson Education Limited, USA 
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 ألاحهضة الحعُت غىذ ؤلاوعان:

 باإلاثيراث الحعُت  –اإلاػلىماث الخاصت باإلاثيراث الخاسحُت  ؤلاوعانٌعخلبل 
ً
غً  –أو ما وعمُه غلمُا

م حىاظه الخمغ، لزلً وعخؼُؼ أن وعمي جلً اإلاػلىماث  الحعُت وكذ ًيىن مصذس هزه  باإلاذخالثػٍش

 ؤلاحعاطو أو الخلفاص، أ باإلراغتما ا ال غالنالؼشكُت أو ظماع وغمت مميزة  ؤلاغالهاثاإلاإزشاث سؤٍت أحذ 

ش أو جزوق هىع حذًذ مً  .أو شم سائحت غؼش حذًذ الشىوىالابىػىمت كمُص مصىىع مً الحٍش  

ػالجها  عخىغبها َو  مً البُاهاث الخام التي جىللها الحىاط ئلى اإلاخ فِعخلبلها َو
ً
وحشيل هزه اإلاإزشاث هىغا

.مما ًترجب غلُه جىلُذ اظخجاباث مػُىت لذي الفشد  

تالشؤٍحاظت اوال:   

اث  الاظتراجُجُاثظهش اهخمام اإلاعىكين باظخخذام حاظت الشؤٍت أزىاء جصمُم  لُت غلى ول اإلاعخٍى الدعٍى

ت وغيرها، وبُيذ الذساظاث أن  اإلاحالثوفي جصمُم  ؤلاغالهاثغىذ جصمُم الػبىة وفي جصمُم  ثالافم الخجاٍس

لخاصت بجىدة اإلاىخجاث وأدائها في هفىط اإلاعتهلىين جإزش في جىكػاتهم ا ألالىانالخىكػاث التي جخللها 

ت، وكذ أزبدذ هخائج الػذًذ مً الخجاسب في  اإلاحالثالىظُفي، وفي معخىي الخذماث التي جلذمها لهم  الخجاٍس

.ألالىانجلً  باخخالفجخخلف  لىانأللالىفعُت  الاظخجابتمجاٌ غلم الىفغ أن   

 بثلافت اإلاجخمؼ وحػني أشُاء مػُىت أفشاده كذ جخخلف  لىانأللومً الصفاث اإلاميزة 
ً
 وزُلا

ً
أنها جشجبؽ اسجباػا

ًٌ لىن  آلخشامػاهيها مً مجخمؼ  الحذاد في ول مً الػاإلاين الػشبي والغشبي أظىد، بِىما لىنها في  مالبغفمثا

أبُع ألاكص ىمجخمػاث الششق   

ت الػالماث بها جخميز التي ألالىان أصبحذ وللذ ا مشجبؼت الششواث لبػع الخجاٍس
ً
ا اسجباػا

ً
ا  لذسحت باظمها كٍى

 خالٌ مً ورلً الششواث، مً غيرها دونا ألالىان جلً اظخخذام في اإلاؼلم الحم لها أصبح الششهت أن

ج اللاهىهُت الحماًت ت وغالمتها اظمها في حعخخذمه الزي ألالىان إلاٍض .الػالمت بشداءة ٌعمى والزي الخجاٍس  

 حاظت الشم:

، وكذ جثير الشوائح بػع اإلاشاغش في ؤلاغالهاثًخم اظخخذام الشوائح مً كبل اإلاعىكين داخل اإلاىخجاث وفي 

اث وبػظها ًخفف ألافشادهفىط   غلى أغصابهم، فبػع الشوائح جثير الزهٍش
ً
 مهذئا

ً
 آلاالم، وكذ جترن أزشا

شحؼ رلً غادة ئلى الشبؽ  حذر الزي أحاغ بها في اإلااض يفي هفغ الفشد بين سائحت ما وال الالشػىسيٍو . 
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ت فلذ اظخخذمذ الػؼىس في جخفُف الظغؽ  ذ باظخخذام الشوائح الػؼٍش وهىان بػع الخجاسب التي أحٍش

لت واللاظُت غليهم في اإلاعدشفُاث، هما  الاخخباساثالىفس ي غلى اإلاشض ى أزىاء ئحشاء  الؼبُت الؼٍى

جحعً ئهخاحُتهم غىذما ظمح لهم باظخيشاق  اظخخذمذ مؼ الػماٌ الزًً ًإدون مهام شاكت كادث ئلى

.اإلاخخلؽ بشائحت الىػىاع مً أكىػت خاصت غلى فتراث مخلؼػت ألاوهسجين  

أزىاء جذٍسب خاص غلى جزهش اليلماث  الشىوىالاب الزًً اظخيشلىا سائحت الاهزلً وحذ الباحثىن أن الؼ

.ؤلاػالقغلى  الشىوىالاب الزًً لم ًخػشطىا لشائحت الاواهىا أكذس غلى جزهش اليلماث باإلالاسهت بالؼ  

 حاظت العمؼ

ت وفي اإلاخاحش بهذف الخأزير غلى ظلىن  ؤلاغالهاثًخم اظخخذام اإلاىظُلى مً كبل اإلاعىكين في  الخجاٍس

 أػٌى باإلاحل، اإلاحالثاإلاعتهلً، حُث جذفؼ اإلاىظُلى اإلازاغت داخل 
ً
ت اإلاعتهلً ئلى البلاء وكخا الخجاٍس  

ت المغً الػ إلغالنهما حعاغذ اإلاىظُلى اإلاصاحبت  ىن ئلى حػمُم مػشفت  باإلراغتاث الخجاٍس والخلفٍض

 اإلاحالثاإلاضعجت داخل  وألاصىاثاث، ومً وحهت أخشي ًإدي اسجفاع الطجُج الماإلاعتهلىين بخلً الػ

ت ئلى شػىس بػع اإلادعىكين بالظُم مما ًذفػهم ئلى  اإلاحالثفي الششاء والخشوج مً جلً  ؤلاظشاعالخجاٍس  

 حاظت اللمغ

والشم وهزه الحاظت جإزش غلى  ألابصاساحػخبر حاظت اللمغ الحاظت الشئِعُت حُث هخػلم اللمغ كبل 

 في هثير مً اإلاىاكف الششائُت اظتهالههامحاهمخىا للمىخجاث وججشبت 
ً
 هاما

ً
 والاظتهالهُت، فهي جلػب دوسا

شمل رلً ششاء  تي نهخم بىػىمت ملمعها، وظىائل الغعُل اإلاػؼشة التي حعاغذ غلى حػل ال اإلاالبغَو

الشامبى التي حػؼي الشػش الىػىمت لمغ وراث سائحت مىػشت، ومىخجاث اإلاغعىلت هاغمت اإلا اإلاالبغ

ماث الُذًً والىحه التي جحافظ غلى وػىمتهما وغير رلً مً اإلاىخجاث التي لها غاللت وزُلت  والىظاسة، وهٍش

اللمغبحاظت   

ش وبين اإلاىخجاث  لألوسجتئلى رلً ًمُل اإلاعتهليىن ئلى الشبؽ بين الصفاث اإلاميزة  باإلطافت هىػىمت الحٍش

ػخبرون أن الىػىمت في  ، الاظخػماٌسمض الفخامت وأن الخشىهت فيها سمض لؼٌى  ألاكمشتالتي ٌشترونها، َو

والعخائش، بِىما ًشغبىن في ششاء أكمشت أكل  اإلاالبغولزلً فهم يهخمىن بصفت الىػىمت غىذ ششائهم 

اإلاعخخذمت في صىؼ الىعاء الخاسجي أظشة الىىم وأػلم الجلىط.  ألاكمشتولىنها غملُت ومػمشة مثل  وػىمت

زاهُت ًضداد اسجباػهم باإلاىخج وهزا  01الزًً ًلمعىن اإلاىخج لحىالي  ألاشخاصالذساظاث ئلى أن  حشير

ذ مً احخماٌ دف الاسجباغ ػهم ظػش أغلى للمىخجًٍض  . 

احاظت الخزوقا

 في جىحُه ظلىن اإلاعتهلىين فُما ًخػلم بلؼاع
ً
ا  حٍُى

ً
ااإلاىاد الغزائُت جلػب حاظت الخزوق دوسا
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 مخىاصلت مً أحل جحعين مزاق مىخجاتها 
ً
واإلاششوباث، وجبزٌ الششواث اإلاىخجت في هزا اللؼاع حهىدا

الحالُت وابخياس مزاق مميز إلاىخجاتها الجذًذة. وأصبح هىان ششواث مخخصصت في اخخباس وئغذاد الىىهاث 

ادة الىعي الصحي للمعتهلىين الجذًذة واإلابخىشة مً أحل ئسطاء أرواق اإلاعتهلىين الذائمت الخغير، وخاصت ٍص

 . كلُلت الذظم وكلُلت العىش ألاػػمتوجضاًذ الؼلب غلى ئغذاد هىهاث ػُبت مً 

اؤلادسانمشاحل غملُت 

للمثير الحس ي أي دسحت مػالجت اإلاعتهلً لهزا  الاهدباهجبذأ بالخػشض للمثير الحس ي ًلُه  ؤلادسانأن غملُت 

احعُت وهزا ما ًىضحه الشيل اإلاثير وجيخهي بػملُت جفعير اإلاثيراث ال

 

 

,  

 أوال: الخػشض للمثير الحس ي

، ًذسن  (سائحت، صىث، هىهت، مىظش، ملمغ)ًحذر الخػشض غىذما حعخلبل الحىاط الخمعت اإلاثير الحس ي

 في أرهانهم جحذ الظشوف الػادًت ولىً  وألاحذار ألاشُاء ألافشاد
ً
 خاصا

ً
شيلىن لها جصىسا مً حىلهم َو

 
ً
لت جخخلف مً فشد ئلى آخش هظشا وجىىع اظخجاباتهم للمإزشاث البُئُت ألافشادحعاظُت  الخخالفبؼٍش . 

اث الحعُت غىذ  :الفشدوفُما ًلي هميز بين أسبػت مفاهُم مشجبؼت باإلاعخٍى   الػخبت الذهُا 
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الػخبت الذهُا هي أكل معخىي ٌعخؼُؼ الفشد غىذه الشػىس باحعاط ما، بحُث ئرا كلذ كىة اإلاثير اوال:

الحس ي غىه ًىػذم جأزيره غلى الفشد. فارا كام أحذ اإلاىخجين باحشاء حغُير ػفُف في جصمُم الػبىة الخاصت 

ت وجمىىذ مجمىغت مً اإلاعتهلىين مً المبػ لم حعخؼؼ مجمىغت أخشي  هزا الخغُير بِىما مالحظتخه الخجاٍس

وأكل مً الػخبت الذهُا  ألاولىغىذ اإلاجمىغت  لإلحعاط، وان هزا الخغُير أغلى مً الػخبت الذهُا تمالحظمً 

.غىذ اإلاجمىغت الثاهُت لإلحعاط  

 لالصدحامفي الخغلب غلى الخأزير العلبي  لإلحعاطمً مفهىم الػخبت الذهُا  الاظخفادةٌعخؼُؼ اإلاعىكىن 

ادة كذسة ؤلاغالوي م ٍص  مالحظتهاغلى الخىبُه الحس ي للمعتهلىين حتى ًخمىىىا مً  ئغالهاتهم، ورلً غً ػٍش

مىً جحلُم رلً بػذة ػشق منها :ٍو  

ؤلاغالهُتفي الشظالت  والابخياساالخجذًذ   . 

في وظائل غير جللُذًت ؤلاغالن   

لت حزابت   جصمُم الػبىة بؼٍش

الػخبت اللصىيا  -زاهُا:  

صىي غً أكص ى معخىي ٌعخؼُؼ غىذه الفشد الشػىس باحعاط ما، وبزلً فان ليل فشد حػبر الػخبت الل

اإلاثيراث الخاسحُت مالحظتٌعخؼُؼ فُه  مجاالا   

بها  ؤلاحعاطلؼبلاث الصىث التي ٌعخؼُؼ الفشد الػادي  وألاكص ى ألادوىغلى ظبُل اإلاثاٌ ًلذس الحذان 

الثاهُت غلى الخىالي، وهزا هى اإلاذي الزي جشهض غلُه  اهتزاصة في 010111اهتزاصة في الثاهُت و 01بملذاس (

ألاحهضةالصىجُت غىذ جصمُم جلً  لألحهضةالششواث اإلاىخجت   

 زالثا: غخبت الخمُيز:

ذه اإلاعىق في اإلاثير الحس ي حتى ٌشػش الفشد بىحىد فشق في  غخبت الخمُيز هي اإلالذاس الزي ًجب أن ًٍض

ذون مً اإلاعتهلىين في بػع ؤلاحعاط  ًالحظىاأن  ألاحُان. يهخم اإلاىخجىن بمفهىم غخبت الخمُيز أنهم ًٍش

ذونهم في أحُان أخشي  لُت بِىما ًٍش جلً الخغيراث،  ًالحظىا أالالخغيراث التي ًحذزىنها في ظُاظاتهم الدعٍى

ظػشي غلى العلػت ًشغب أو جلذًم خصم  ألافظلغىذما ًخم حغُير شيل الػبىة أو جصمُمها ئلى  الافمث

أو ًلللىن مً حجم الػبىة مؼ بلاء  ألاظػاسااإلاعتهليىن رلً الخغُير، أما غىذما ًشفػىن  ًالحظاإلاىخجىن أن 

.اإلاعتهليىن رلً ًالحظًشغبىن في أن  الاالعػش هما هى فهم   
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دون الىعي ؤلادسان   سابػا: 

بحُث ًيىن جأزيرها غلى اإلاعتهلىين أغلى مً الػخبت  ؤلاغالهُتيهخم اإلاعىكىن في الػادة باغذاد سظائلهم 

ػت  ؤلاغالهُتلذيهم، غير أن هىان مً ٌػخلذ أن الشظائل  لإلحعاطالذهُا  ًمىً جصمُمها بحُث جيىن ظَش

 وغلى الشغم مً رلً فانها جإزش في حشىُل أفياس ومػخلذاث 
ً
 أو راث مثيراث حعُت طػُفت حذا

ً
حذا

.ششاءاإلاعتهلىين وفي هُتهم في ال  

دون الىعي غلى ظلىن اإلاعتهلً، حُث كامذ ئحذي  ؤلادسانجم ئحشاء ججشبت للخأهذ مً الخأزير الزي ًحذزه 

ػت في ئحذي دوس الػشض العِىمائي ، أزىاء غشض فُلم ظهشث غباسة  ئغالهُتالششواث بػشض سظائل  ظَش

ػت غلى الشاشت جلٌى  ل فشاس)و  (وىواوىالاششب )ظَش
ُ
 وهى  (و

ً
مشة ول خمغ زىان ولفترة كصيرة حذا

 
ً
ؼ حذا بحعهم الىاعي، واظخمشث الخجشبت غلى هزا  ؤلاغالنٌعخؼُؼ مػه اإلاشاهذون ئدسان  الامػذٌ ظَش

ادة مبُػاث الفشاس بيعبت ٌ اإلاىىا إلاذة ظخت أظابُؼ مخىاصلت وصشحذ الششهت بػذها أن الخجشبت أدث ئلى ٍص

ادة مبُػاث  %0505 العخت  ألاظابُؼفترة الخجشبت باإلالاسهت بمبُػاث  خالٌ 0101بيعبت % وىالااليىواوئلى ٍص

.العابلت لها  

 الاهدباه

ئلى دسحت مػالجت اإلاعتهلً إلاثير مػين ، وجخخلف غملُت مػالجت اإلاثيراث اإلاحُؼت بالفشد  الاهدباهٌشير 

ا باخخالف
ً
خصائص اإلاثير واإلاخللي أًظا . 

 جفعير اإلاثير الحس ي

 

ًخػلم جفعير أو جشحمت اإلاثيراث بػذ مػالجتها بػملُت ئغؼاء مػاوي للمثير بالحس ي، وهزا الخفعير للمػاوي 

 آلخشاوالخبراث والخصائص التي جخخلف مً فشد  ألاهذافحُث ٌػخمذ الخفعير غلى  آلخشاًخخلف مً فشد 

فعشا ؤلاغالنفلذ ٌشاهذ شخصان هفغ   ؤلاغالنول منهما  في هفغ الظشوف اإلاحُؼت وفي هفغ الىكذ ٍو

 و سغباث مؼ جخىافم التي الخفعيراث أما الباب جفخح الغامظت الشظائل أن ئلى الباحثىنا ٌشيربشيل مخخلف 

ٌا ذه غما الىظش بغع فهمه ًىدونا ما ًفهمىا أن لألشخاص ًمىً الشظائل الغامظت اإلاخللين مؼ مُى  ًٍش

..الشظالت مشظل  

 

. 
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ؼت مػنى لفهم  مذسواجه اإلاعتهلً ًىظم غليهما باالغخماد أظاظُين بػذًً هىان أن هخصىسا الادساهُت الخٍش

العُاساث غً  

 

ٌا البػذ ؼت جيىنا أن ًمىً. اإلااسهت ظمػت و باإلاخاهت فُخػلم الثاوي البػذ أما بالعػش ًخػلم ألاو  الخٍش

ي:الخال الشيل غلى للمعتهلىين الادساهُت  
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شهشتها و اإلاخاهت غادًت لىنها سخُصت اإلاىاصفاث في مخلاسبت ماسواث  y،x،v ٌػخبرون اإلاعتهلىين أن وعخيخج 

طػُفت اإلااسواث . 

M،k اإلااسهخين. فائلخين مخاهت و شهشة رواث و الثمً مشجفػاث اإلاعتهلىين ئدسان حعب  M،k فان باإلالابل 

 اإلااسهخين

ألاولى اإلاجمىغت ماسواث غً جحخلهما التي اإلاىاكؼ في للمعتهلىين باليعبت جماما مخخلفخين .  

 

 بهزا. الىاكصت ألاحضاء ئًجاد و فيها الخفىير غلى اإلاخللي لحفض الىاكصت الصىسا ئًشاد ؤلاغالن سحل ًخػمذ كذ

 مػلىمت غلى بىدُجخه حصل خاصا حهذا اإلاخللي جفعيرها في بزٌ التي الشظالت مؼ أهثر حمُمت الػالكت جيىنا

 جىظُم مجمىغاث، في جصيُفها و ألاشُاء ججمُؼ الخفعير أزىاء ًحب اإلاعتهلىين. اإلاىخج غً صادكت

.اإلااسواث حعب أو اإلاىاصفاث حعب أو ظلػُت فئاث في مػلىماتهم  

: دوس الزاهشة  
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ً ًخم مشاحل أسبػت جخظمً آلُت خالٌ مً ئليها الحاحت لحين الزاهشة في اإلاػلىماث جخٍض  

ٌا هي نها اإلاػلىماث، جحلُل الخاسحُت، البِئت مً اإلاػلىماث دخى اظترحاغها و جخٍض  

 الىاسدة اإلاػلىمت واهذ ولما. جماما الحاظب حهاص مثل مخشحاث و مذخالث له هظام الزاهشة اغخباس ًمىً

نها و اظدُػابها ٌعهل وواضحت مفهىمت لها الحاحت وكذ اظترحاغها زم مً و جخٍض  

ً ظىء ًحذر كذ :بعبب الفشد راهشة في للمػلىماث جخٍض  

اإلاػلىماث، حػلُذ   

  اإلاػلىماث، غشض ظشغت 

  اإلاخللي، اهدباه غذم

للمخللي الزهىُت ؤلامياهُاث طػف   

  اإلاػلىماث، فهم غلى كذسجه غذم و
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 اإلاػلىماث، وفله جشد مىؼلي حعلعل وحىد غذم

 

اهىاع: لثالزت الزاهشة جىلعم  

لت الزاهشة و اللصيرة الزاهشة و الحىاط راهشة ألاحل الؼٍى   

ً ًخميز ً بأهه الحىاط راهشة في الخخٍض  و الخاسجي الػالم مً الىاسدة الحعُت اإلاػلىماث ًؼاٌ مإكذ جخٍض

 هزه أن ئال الحىاط راهشة في للمػالجت اإلاخصصت الضمىُت الفترة كصش سغم. الىاحذة الثاهُت جخجاوصا ال إلاذة

 الفشد وان ئرا اإلالمغ و اإلازاق و الشوائح و ألاصىاث و الصىسا مػالجت غلى الىبيرة باللذسة جخميز الزاهشة

 جيخلل و الاهدباه بىابت جفخح مىاظبت بصىسة مىفزة اإلاػلىماث هزه واهذ و اإلاػلىماث الظخلباٌ مهُأ

ألاحل اللصيرة الزاهشة ئلى اإلاػلىماث  

ذ ال لفتراث ألاحل اللصيرة الزاهشة في اإلاػلىماث حعخلش  مػشفت و بػمم جحلُلها ًخم حُث زاهُت 01 غً جٍض

لت الزاهشة في ئلُه ظخيخلل الزي اإلايان يُت اللذسة ألاحل الؼٍى  محذودة ألاحل اللصيرة للزاهشة الخخٍض

بخىشاس اإلاعخخذمت اإلاػلىماث فيها وجخىاحذ .  

ً ًخم لت الزاهشة في اإلاػلىماث جخٍض  منها ول ًجمؼ التي اإلاػشفت بهُاول ٌعمى ما غلى باالغخماد ألاحل الؼٍى

ةواحذ شبىت في راث الصلت الػىاصش  

ت أو طػُفت بخؼىغ مػشفت لهُيل الخابػت الػىاصش جشجبؽ بُنها اإلاذسهت الػالكت حعب كٍى   
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ا الاسجباغ ًيىنا غىذما آلاخش لخزهش ًإدي أحذهما جزهش فان آخش و مفهىم بين كٍى  
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:اثاإلاػلىم اظترحاع غلى اللذسة في مإزشا دوسا الػىامل بػع جلػب  

ً حىدة 1 للمػلىماث الخػشض غىذ الخخٍض   

مػها اإلاباششة غير و اإلاباششة الخجاسب جىشاس خالٌ مً حُذة مػشفت مػشفتها و اإلااسهت مؼ ألالفت  2 

غنها اإلاخضهت اإلاػلىماث أهمُت و اإلااسهت جميز .3 

ً ؟ ولمت أو صىسة شيل غلى صُاغتها جمذ هل اإلاػلىمت ػبُػت4  مً أظهل اظترحاغها و الصىسا جخٍض

 .اليلماث

ت غىاػف جثير التي اإلاػلىماث أن الباحثىنا ًإهذ0  و اظترحاغها ٌعهل ة، الزاهش في هام مىكؼ جحخل كٍى

لت لفترة باسصة جظل .الزاهشة مً جمحى أن دونا ػٍى  

 

 

 

 

 


