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امساةزأل    ياا اذريةزااأل اذمتاراي   ااا  ( صااي ن ريةزاأل امريمااألBowenان تمايز  اذاتاط قاًااي  ذاا  ااي ن            
اذا ث اذ يذا   زشزة اذى تةكزن ا  اراي  ت  داتةتزن ماةتاقتزن تااًزاي  يماي داتة  راسازأل تااًزاأل يًاى اذتمززا  
ازن ام كية  اذمشيية  دتة   ا مزتان اذعالديط ازن امشايص يًى اذتا ل  اا يالدايط  مزماأل ماخ انااةزن 

 اط  ا يته اذعالديط. اذم ي يأل يًى استًالذزأل اذت
(    اا ن تماايز  اذااتاط اذعاايذا زااةتاق اةتايقااي  ازبيازااي  ااايذك زة ماان م شااةاط Bowen   ًااي  ذمااي بااي  ااا   اااي ن       

اذصاا أل اذبساامزأل  اذراساازأل  اذعًًزااأل    كااتذم ااايذك زة ماان م شااةاط اذت ا اا  اذراسااا  ا بتمااييا  اذ  ابااا 
اهي  اا اذ  زايط اذمت ات  اممةزكزاأل اذاى   اايط اغًان ا تةا ايط  اذمهرا.  دت ت صًط تةاسيط يت  أبةزط اغً

اذريةزأل .  دت بةط م ي  ط يت   اتاية صت  يته اذريةزأل  ا مبتمعيط أاةى م ل اذمبتمعيط انسز زأل  ي 
يهةط اذرتيئج تيمي  ذصت  اذريةزاأل يااة اذ  ايةاط  ت يهاة ان مسات ى تمايز  اذاتاط دةزان مان مسات اه ذاتى 

مةزكزااأل     ااال  ياان اةتاااايق تماايز  اذااتاط ااااع  اذمت زااةاط اااارام اتباايه اةتايقاا   ااا اذمبتماااخ اذعزراايط ام
 اممةزكا.

بات ة  اا اميمايل اذماكاة  اذتاا ‘  من اذمت زةاط اذتا تةم ا ة تميز  اذتاط  زهي ي  اذالتاةت    ي  ماه م ذ      
   .et. al  سااتربة  راااة ن  م  ااا ريةزااأل اذ شاات .  داات قااة LeBon )5981قة هااي اذعاايذم  ذ ااا ن 

Festinger )5811 م    ل مة  ماه م اذالتاةت ذًتعازة ين أ كاية ذ اا ن.  زشازة اذالتااةت اذاى  يذاأل ايصاأل
يتت مان اذياة م م ال اذمبه ذزاأل  اا اذمبم ياأل ‘ زمة اهي اذاةت يرتمي زك ن  ا اذمبم يأل  يرتمي زت ا ة ذ 

 تتساام يااته اذ يذااأل ا ااعم اذاا يا ايذااتاط   ااعم ا يتماايم   ا ساات ية   يااتم ت ماال اذمساا  ذزأل  غزااة تذاام 
 ايذتًززم ا بتمييا  اذتةكز  يًى اذم دم اذ يذا   عم ا يتميم ايذمي ا ا  ايذمستًال.

 دت أشايةط امتازايط اذاى ان ذتمايز  اذاتاط أ اةا  ميرعاي  كيا اي(  اا اذالتااةت   أ  ان ت   تمايز  اذاتاط اذعايذا       
ااايذالتاةت مًيةرااأل ااات   اذتماايز  اذاا اقو يرااتمي تتاا ا ة اذيااة م اذما اازأل ذ اات ث اذالتاااةت  زك راا ن اداال شااع ةا  

اسااان أرهاام اك ااة اسااتًالذزأل  ااا اذم اداام ا بتمييزااأل  ارهاام زعتماات ن يًااى  شاايةاط تااًزااأل ك رهااي م بهاايط 
 ذسً كهم.

 -  ا     مي تًتم  ًت ت تتط أيتام اذا ث اذ يذا اآ تا:     
ااعيت اةاعأل يا  ةت اذاعل ا راعيذا   م دعا كاةت   اذًقخ ذتاط ذتى قًاأل اذبيمعأل يًى     دزيم تميز  ا -

 ‘.يم اذمست ى اإلبميذا ذ ا راعيذا   ا رتميج مخ ا اةزن (  دز
 يًى     مت زة :‘ اذتعةم يًى اذاة    ا أاعيت تميز  اذتاط أياله   ا اذمست ى اإلبميذا ذ  -
 (. ريث –اذبرم  تك ة  -



 اذتاصص  يًما    رسيرا(. -
 دزيم اذالتاةت ذتى قًاأل اذبيمعأل. (3
 -( اذتعةم يًى اذاة    ا اذالتاةت ذتى قًاأل اذبيمعأل يًى     مت زةاط:4
 اذ اقو(. –تميز  اذتاط  اذعيذا  -
  مكيرزأل اذتعةم(. –اذمبه ذزأل  ا اذمبم يأل  مبه ذزأل -ن
  ريث(. –اذبرم  تك ة  - ب

 -امازة  ًت دتمط  ة زيط يت  يا :  ت ًزًي  ذًهتم
 اذ اقو(. –ذزم يريم  ة  ت  ت ذأل ا صيئزأل  ا اذالتاةت يًى     مت زة تميز  اذتاط  اذعيذا  -
 –ذزم يريم  ة  ت  ت ذاأل ا صايئزأل  اا اذالتااةت يًاى   ا  مت زاة اذمبه ذزاأل  اا اذمبم ياأل  مبه ذزاأل  -

  مكيرزأل اذتعةم(.
  ريث(. – صيئزأل  ا اذالتاةت يًى     مت زة اذبرم  تك ة ذزم يريم  ة  ت  ت ذأل ا-3
اذاا اقو(  -ذاازم يراايم ا ااة ت  ت ذااأل ا صاايئزأل  ااا اذالتاااةت ذتايياال كاال ماان مت زااة  تماايز  اذااتاط اذعيذا-4

  مكيرزأل اذتعةم(. – اذمبه ذزأل  ا اذمبم يأل  مبه ذزأل 
اذاا اقو(  – زااة  تماايز  اذااتاط  اذعاايذا ذاازم يراايم ا ااة ت  ت ذااأل ا صاايئزأل  ااا اذالتاااةت ذتايياال كاال ماان مت-1

  ريث(. – اذبرم   تك ة 
ذزم يريم ا ة ت  ت ذأل ا صيئزأل  ا اذالتاةت ذتاييل كل من مت زة  اذمبه ذزأل  ا اذمبم يأل   مبه ذزأل -6
  ريث(. – مكيرزأل اذتعةم(  اذبرم  تك ة  –
اذاا اقو(  –اط تماايز  اذااتاط اذعيذا ذاازم يراايم ا ااة ت  ت ذااأل ا صاايئزأل  ااا اذالتاااةت ذتايياال كاال ماان مت زااة -7

  ريث(. – مكيرزأل اذتعةم(  اذبرم  تك ة  – اذمبه ذزأل  ا اذمبم يأل  مبه ذزأل 
 دت استً م ت ًز  أيتام اذا ث  اذت ً  من  ة زيت  استعميل أتاتزن    ا ت  ذًزيم تميز  اذتاط  يا ديئمأل      

م    ياا متك راأل مان Skowron & Schmitt )1003تميز  اذتاط اذمرً أل اذتا أيتيي  ساك ة ن  شامط 
(  ًااة     داات اسااتاةج ذهااي صاات  اذتةبمااأل  ية ااط يًااى اذااااةا  اذماتصاازن  اسااتاةبط ذهااي اصاايئص 46 

  ااا سيزك متةزأل تم ًط اتمزز
( قيذاي  بيمعزاي  رصااهم مان اذاتك ة  رصااهم مان اإلرايث  دات 300ذاًةاط ايستعميل يزرأل تك رط من  ا     

كًزيط اذهرتسأل  اذعً م  اذعً م اذسزيسزأل  اذً يط  ا بيمعاأل ا اتات    مان كًزايط اذهرتساأل ااتزة ا من 
(  ًاةاط  ااتا 1 اذعً م  اذتةازأل  انتان  ا اذبيمعأل اذمسترصاةزأل    دات أيهاةط رتايئج اذتمززا   اتم  

صات  (  ًة  استاةبط ذهاي م شاةاط صات  تم ًاط   اال  يان 45زك ن اذعتت اذرهيئا ذاًةاط اذًيئمأل  
ذصت  اذاريئا اذمتم ال ااا   يالداأل تةباأل اذاًاة  ايذتةباأل اذتةبمأل  اذصت  اذييية  ايذصت  اذمرقًا  ا

اذكًزأل  يالدأل تةبأل اذاًة  اتةبأل اذمبيل اذت  ترتماا أذزا   يالداأل تةباأل اذمبايل ايذتةباأل اذكًزاأل(. أماي 

 ز



(    اقةزًأل معيمال اذااي  دات 0894اذ ايط  ًت استاةج اقةزًأل اذتب ئأل اذرصازأل  ت اًغ معيمل اذ ايط  
( ذًمًاااايززم اذاةيزااااأل امةاعااااأل 0891(   0896(    0893(    0895مااااأل كااااال    ( ذًًيئ0896اًااااغ  

 (.0893ذًًيئمأل يًى اذت اذا.  استاةج اذ ايط از ي  اقةزًأل  ييت  ا اتاية  دت اًغ  
 يا   مريدشاأل ‘ أمي اذمًزيم اذ يرا  ه  مًزيم اذالتاةت اذت  زةتاق تقازًا  ام دام تبةزااا سايا  ذا      

ر   اذ اذتزن  ا     رتيئج ا تةا زأل تيهاة  با ت اتبييايط ساًازأل ذاتى اذقًااأل ر ا   اتبيييط اذقًاأل
اذ اذتزن(.  دت ت ا ة ذهتا اذمًزيم م شةاط صت  تم ًط اصت  اذم ت ى  اذييية  اذمرقًا(  اذصت  

 (.0868‘  اذاريئا    استاةج اذ ايط اقةزًأل معيمل اذاي  كيرط دزمت 
( 190الل تقاز  ديئمأل تميز  اذتاط اذمرً أل يًاى يزراأل تك راط مان   دت استاةبط رتيئج اذا ث من ا

قيذاي   قيذاأل ااتزة ا يش ائزي  من دسم يًم اذرام  ا كًزاأل انتان  مان دسام اذكزمزاي   اا كًزاأل اذعًا م 
( قيذااي   قيذااأل مان 540( قيذاُي  قيذاأل من دسم يًام اذارام   540 ا اذبيمعأل اذمسترصةزأل  ا ادخ  

( قيذاااأل ماان كااال اذًساامزن.  داات اسااتعمًط يااته اذعزرااأل 69( قيذاااُي    71  ماا  يزن اذااى  دساام اذكزمزااي
( قيذااي   قيذااأل ااتزاة ا مان 74 ستاةاج اذرتيئج اذمتعًًأل اتمايز  اذاتاط. اماي يزراأل اذتبةااأل  ًات كيراط  

زي ذتم ال %( اذعًزاي  اذاتر17قًاأل دسم يًم اذرام  ًق  دت بةى ااتزيةيم مان ااالل ااتزاية رسااتا اذاا  
( قيذااأل اتمايز  تاط يايلك  كاتذم 59( قيذاي    58اذتميز  اذعيذا  اذ اقو  كيرط اذرتزبأل اذ ص ل يًى  

 ( قيذاأل اتميز  تاط  اقو   ي ا ذية ا اذمبه ذزأل  ا اذمبم يأل  امكيرزأل اذتعةم.59( قيذاي    58 
 –اذ يذزاأل  ياا تمايز  اذاتاط  اذعايذا  ذمعيذباأل مت زاةاط اذتبةااأل 1×1×1 ايستعميل اذتصمزم اذتبةزاا       

 رايث (  ايساتعميل  – مكيرزاأل اذتعاةم(  اذبارم  تكا ة  –اذ اقو(  اذمبه ذزأل  ا اذمبم يأل  مبه ذزأل 
 -اذ سيئل اإل صيئزأل اذمريساأل   تم اذت صل اذى رتيئج اذا ث  كيرط يًى اذر   ر تا:

ذبيمعاأل  اا يزراأل اذا اث اذ ايذا يا  ادال مان ان اذمست ى اإلبميذا من تميز  اذتاط ذتى قًاأل ا-      
اذمت سق اذرية    أمي يًى مست ى اذمًيززم اذاةيزأل ذًيئمأل تميز  اذتاط اذمرً أل  ًت يهة ان ذتزهم ةت 
 عل اراعيذا  ذتزهم ارتميج مخ اناةزن   يتان م شةان من م شةاط تميز  اذتاط اذ اقو(   ذاتزهم داتة  

 ياتان م شاةان مان م شاةاط تمايز    اقاى دايط   ذاتزهم دقاخ اراعايذايًى  اتايت م دعا كااةت  اا اذعال
 اذتاط اذعيذا(.

ان اذمست ى اإلبميذا من تميز  اذتاط ذتى اذتك ة أيًاى مرا  ذاتى اإلرايث أماي  زماي زااتص اايذاة   -1     
ت اذاعال ازن اذبرسزن ا سن اماعيت امةاعأل ذًيئمأل تميز  اذتاط اذمرً أل  ًت يهة ان اإلرايث أيًاى  اا ة 

ا راعيذا  اك ة مزال  ذالرتميج مخ اناةزن مًيةرأل ايذتك ة    يهة أز ي ان    ة  ازن اذتك ة  اإلرايث 
  ا اعت  م دعا كاةت  اذًقخ ا راعيذا.



ان اذمساات ى اإلبماايذا ماان تماايز  اذااتاط ذااتى ت   اذتاصااص اذعًمااا أيًااى مراا  ذااتى ت   اذتاصااص -   
اة  ااازن ت   اذتاصصاازن  اذعًمااا  اإلرساايرا( ا ساان اماعاايت امةاعااأل اإلرساايرا. أمااي  زمااي زتعًاا  ااايذ

 -ذًًيئمأل اذمرً أل  ًت كين يًى اذر   ر تا:
أ.ان ت   اذتاصص اذعًما ادل  ا ةت اذاعل ا راعيذا   ا اذًقخ ا راعايذا   اا ا راتميج ماخ انااةزن      

 مًيةرأل ات   اذتاصص اإلرسيرا.
 ت   اذتاصصزن اذعًما  اإلرسيرا  ا اعت م دعا كاةت.ن.يهة ان    ة  ازن       
 زمي زتعً  اًزيم اذالتاةت ذتى يزرأل اذتبةاأل  ًت أيهةط اذرتايئج ان يرايم  تااةتا  ذاتى يزراأل اذتبةااأل  -4   

  ا اذا ث اذ يذا  أ  ان ية م اذتبةاأل اذ يذزأل دت تمكرط من است ية  اذالتاةت ذتى اذقًاأل.
اذ اقو( اذمبه ذزاااأل  اااا  –   اااا اذالتااااةت ا سااان مت زاااةاط تمااايز  اذاااتاط  اذعااايذا  زماااي زتعًااا  اااايذاة-1   

 - ريث(  ًت يهة ر تا:– مكيرزأل اذتعةم(  اذبرم  تك ة  –اذمبم يأل  مبه ذزأل 
  ذاازم يراايم  ااة  ت  ت ذااأل ا صاايئزأل  ااا اذالتاااةت ذااتى قًاااأل اذبيمعااأل يًااى   اا  مت زااة تماايز  اذااتاط      

 زعرا ار  ذزم ذتميز  اذتاط أ ة  ا اذالتاةت.اذ اقو(  يتا  - اذعيذا
ان يراايم  ةدااي  تا ت ذااأل   صاايئزأل  ااا اذالتاااةت ذااتى قًاااأل اذبيمعااأل يًااى   اا  مت زااة اذمبه ذزااأل  ااا   

 مكيرزااأل اذتعااةم( زعاا ى يااتا اذاااة  ذمت زااة اذمبه ذزااأل  يااتا زعرااا ان اذيااةم  –اذمبم يااأل  مبه ذزااأل 
ا اذمبم يااأل داات تمكاان ماان أ ااتاث اذالتاااةت ذااتى قًاااأل اذما ااا ذ اات ث اذالتاااةت  ياا  اذمبه ذزااأل  اا

 اذبيمعأل امست ى ييلك  تى ذتى اذقًاأل ت   تميز  اذتاط اذعيذا.
  تكا ة اذبارم مت زاة   ا  يًاى اذبيمعاأل قًاأل ذتى اذالتاةت  ا ا صيئزأل ت ذأل ت   ة  يريم ذزم . ب
 ا  اذاتك ة مان أ  زكان ذام   ىأااة   اكًمايط اذالتااةت  اا تا  زة ذا  ذازم اذبارم ان زعراا  يتا  ريث(–

 .اناة من ايذالتاةت شع ةا   اك ة اإلريث
ت. ذزم يريذم ت  زة ت  ت ذأل ا صيئزأل  ا اذالتاةت ذتى قًاأل اذبيمعأل ريتج من تاييال كال مان تمايز          

كل  مكيرزأل اذتعةم(   ريتج من تاييل  –اذ اقو(  اذمبه ذزأل  ا اذمبم يأل  مبه ذزأل  –اذتاط   اذعيذا 
 رايث(   رايتج مان تاييال كال مان اذمبه ذزاأل  اا  -اذا اقو(  اذبارم  تكا ة –من تميز  اذتاط  اذعايذا 

 ريث(  ريتج من تاييل كال مان تمايز  اذاتاط  – مكيرزأل اذتعةم(  اذبرم  تك ة  –اذمبم يأل  مبه ذزأل 
  ريث(. –م  تك ة  مكيرزأل اذتعةم(  اذبر –اذ اقو(  اذمبه ذزأل  ا اذمبم يأل   مبه ذزأل  –  اذعيذا 

  دت اةج اذا ث اعتتك من اذت صزيط اري ا  يًى يته اذرتيئج  اعتتك راة من اذمًتة يط.                   
    


