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 ُم٘مدُم٦م اًمِمٕم٦ٌم

 . اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع وهق اًمًامء ذم وٓ إرض ذم رء اؾمٛمف ُمع سمًؿ اهلل اًمذي ٓ يي

اًمذي ـم٤معم٤م اٟمحٍم ُمدًمقًمف ذم اًمذهـ  "آدُم٤من"ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل ُم٤م سمرح آٟم٤ًمن ذم مت٤مس ُمٕمٝم٤م 

آٟم٤ًمين قمغم شمٕم٤مـمل ُمقاد ُمٕمٞمٜم٦م ُمثؾ اعمخدرات واًمٙمحقل واًمٜمٞمٙمقشملم وهمػمه٤م، امم احلد اًمذي 

يٗم٘مد ومٞمف آٟم٤ًمن ىمدرشمف قمغم اًمتحٙمؿ سمٜمٗمًف، همػم أن اًمثقرة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمتل اضمت٤مطم٧م اًمٕم٤ممل اًمٞمقم 

آدُم٤من "ٕمتٜم٤م  اُم٤مم ُمدًمقل ضمديد هق ؾمٞمام ذم جم٤مل آشمّم٤مٓت وآضمٝمزة اًمذيمٞم٦م، ىمد وو

اًمذي يِمػم امم طم٤مًم٦م ُمـ آؾمتٖمراق ؿمٌف اًمدائؿ ُمع آضمٝمزة اًمذيمٞم٦م وُم٤م شمقومره ُمـ  "اًمًٚمقيمل

وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل )ُمثؾ ومٞمًٌقك وشمقيؽم وإٟمًتٖمرام وؾمٜم٤مب ؿم٤مت(، واًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق 

سمٌجل( أو قمغم ؿم٤مؿم٤مت اعمختٚمٗم٦م )ُمثؾ يم٤مٟمدي يمراش واعمزرقم٦م اًمًٕمٞمدة ويمالش اوف يمالٟمس و

اًمتٚمٗم٤مز اًمذيمٞم٦م واًم٤ًمقم٤مت اًمذيمٞم٦م سمؾ وطمتك ٟمٔم٤مرات اًمقاىمع آومؽمايض، وهذا اًمٜمٛمط آظمر ُمـ 

ٓ ي٘مؾ قمـ آول ذم آرضار اجلًٞمٛم٦م وآصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م اًمقظمٞمٛم٦م اًمتل  –اًمًٚمقيمل  -آدُم٤من 

اًمراهٜم٦م او شمداقمٞم٤مهت٤م  شمٚمحؼ اًمٗمرد واعمجتٛمع، ضمًدي٤م وٟمٗمًٞم٤م واضمتامقمٞم٤م وصم٘م٤مومٞم٤م، قمغم صٕمٞمد اعمرطمٚم٦م

 اخلٓمػمة ذم اعمًت٘مٌؾ.

اعمراىمٌقن آضمتامقمٞمقن واـم٤ٌمء اًمٜمٗمس وآقمّم٤مب أمجٕمقا اًمٞمقم قمغم رضورة دق ٟمقاىمٞمس ازاء ظمٓمر 

ُمـ طمٞم٨م اجلقهر طمٞم٨م أٟمف يٕمد ٟمزوقم٤ًم  "ادُم٤من اعمقاد"هذا آدُم٤من اًمًٚمقيمل اًمذي ٓ خيتٚمػ قمـ 

ومقري٦م رهمؿ اًمٕمقاىم٥م اًمقظمٞمٛم٦م ـمقيٚم٦م إضمؾ قمغم إمم آٟمخراط ذم ؾمٚمقك يٕمقد قمغم ص٤مطمٌف سمٛمتٕم٦م 

 ؾمالُم٦م اعمرء اجلًدي٦م أو اًمذهٜمٞم٦م أو آضمتامقمٞم٦م أو اعم٤مًمٞم٦م. 

وم٢من هذا اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل يٛمٙمـ أن يٗمٙمؽ اًمٕمالىم٤مت اًمزوضمٞم٦م واًمٕم٤مئٚمٞم٦م ويٛمٙمـ ايْم٤ًم ان يدُمر 

ت احل٘مٞم٘مٞم٦م طمتك اًمٕمالىم٤مت سملم إصدىم٤مء ذم اعمدرؾم٦م واجل٤مُمٕم٦م واًمٕمٛمؾ )سم٤مؾمتٌداًمف ًمٚمتٗم٤مقمال
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واًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمتل حتدث وضمٝم٤ًم ًمقضمف سمتٗم٤مقمالت اومؽماوٞم٦م وحٚم٦م(، وأن هيدد ؾمالُمتٜم٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

واًمّمحٞم٦م )وذًمؽ سمجٕمٚمٜم٤م ُمتًٛمريـ اُم٤مم ؿم٤مؿم٤مشمٜم٤م ًم٤ًمقم٤مت ُمتقاصٚم٦م وُم٤م يّم٤مطم٥م هذه احل٤مًم٦م ُمـ 

زم، آٓم ذم اًمٔمٝمر واًمرىم٦ٌم ٟمتٞمج٦م ـمقل ومؽمة اًمٜمٔمر إمم اهل٤مشمػ اًمذيمل أو اجلٚمقس قمغم احل٤مؾم٥م أ

وسم٥ًٌم ـمقل اًمٜمٔمر ذم اًمِم٤مؿم٦م وم٢مٟمٜم٤م ٟمٙمقن قمرو٦م يمذًمؽ ًمإلص٤مسم٦م سم٤مًمتٝم٤مب اًمٕمٞمٜملم(. سم٤مإلو٤موم٦م امم 

طم٘مٞم٘م٦م اٟمف يٛمٙمـ هلذا اإلدُم٤من ان يٜم٤مل ُمـ ـمٗمقًم٦م اـمٗم٤مًمٜم٤م )سمجٕمؾ اًمقصقل امم اإلسم٤مطمٞم٦م أؾمٝمؾ ُمـ 

اًمقصقل ًمٙم٠مس ُم٤مء ينمب(، يمام يٛمٙمٜمف ان جيٕمٚمٜم٤م ُمنوملم ذم اإلٟمٗم٤مق قمغم ذاء شمٓمٌٞم٘م٤مت 

اًمتًقق اعمٝمقوس ُمـ ظمالل اإلٟمؽمٟم٧م ٟم٤مهٞمؽ قمـ اعم٘م٤مُمرة وإًمٕم٤مب اًمتل شمتٓمٚم٥م اًمدومع. وذم و

 –هن٤مي٦م اعمٓم٤مف ؾمقف ي٘ميض ُمٕمٔمٛمٜم٤م وىمتف ذم قم٤ممل اومؽمايض ظمٞم٤مزم، وؾمقف يتٗمقق إهمراء هذا اًمٕم٤ممل 

 .واًمقاىمٕمل احل٘مٞم٘مل قم٤معمٜم٤م ذم اًمٕمٞمش ذم اًمرهم٦ٌم قمغم –اًمذي يٌدو ُمث٤مزم ًمٚمٌٕمض ُمٜم٤م 

دُم٤من وم٢من صمٛم٦م ظمٓم٠م ؿم٤مئع هق ان شم٠مصمػم ُمِمٙمٚمتف رهـ سمٌٕمض اًمٗما٤مت ُمـ اًمٜم٤مس، ورسمام وومٞمام خيص آ

.  ومٞمام شمتٛمتع "ُأٟم٤مس ذو ُمٞمقل إدُم٤مٟمٞم٦م"وصٗمٜم٤م هذه اًمٗما٤مت اًمذيـ هؿ قمرو٦م ٕن يٙمقٟمقا ُمدُمٜملم سمـ 

اًمٗما٤مت آظمرى سمٛمٜم٤مقم٦م إمم طمد ُم٤م، واًمقاىمع هق ان اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م ُمدُمٜمقن سم٤مًمٗمٕمؾ وسم٤مٓطمتامل. إٟمٜم٤م 

اًمتل ؾمتِمٕمؾ ومتٞمؾ اإلدُم٤من سمداظمٚمٜم٤م. وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌٕمض ُمٜم٤م، شمتٛمثؾ هذه  "اعمٜم٤مؾم٦ٌم"ر اًمٔمروف ٟمٜمتٔم

اًمٔمروف سم٤مًمقطمدة وؾمٝمقًم٦م اًمقصقل إمم ًمٕم٦ٌم ومٞمديق دمٕمٚمٝمؿ يرشمٌٓمقن سمٛماليلم إؿمخ٤مص طمقل 

اًمٕم٤ممل. وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌٕمض أظمر، ىمد شمتٛمثؾ هذه اًمٔمروف ذم طم٤مٓت آيمتا٤مب واًمْمٞمؼ اًمٜمٗمز 

ؿ ذم ُمٜمّم٦م شمقاصؾ اضمتامقمل ختٗمػ قمٜمٝمؿ آُٓمٝمؿ اًمٜمٗمًٞم٦م سمتزويدهؿ سم٢مُمداد همػم ومٞمجدون و٤مًمتٝم

حمدود ُمـ اًمتقاصؾ واعمٕمٚمقُم٤مت. وسم٤مًمٜم٦ًٌم ٔظمريـ، يٛمٙمـ ان شمٙمقن هذه اًمٔمروف هل اًمٗمراغ 

اًمذي يٕمٞمِمف اًمٙمثػم ُمـ ؿم٤ٌمسمٜم٤م اعمتًٛمريـ ًم٤ًمقم٤مت ُمتقاصٚم٦م اُم٤مم ؿم٤مؿم٤مهتؿ اًمذيمٞم٦م ويِم٤مهدون 

 رى.اعمًٚمًالت احلٚم٘م٦م شمٚمق آظم

وعم٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمٔم٤مهرة آدُم٤مٟمٞم٦م وُم٤م شمٚم٘مل ُمـ فمالل وظمٞمٛم٦م ىمد ؿمٛمٚم٧م واىمٕمٜم٤م اًمٕمريب وسم٤مت اسمٜم٤مء 

اعمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م هؿ ايْم٤ًم قمرو٦م ًمتٚمؽ اعمخ٤مـمر سمٕمد شمٗمٌم آدُم٤من اًمًٚمقيمل ومٞمٝمؿ، يم٤من ٓسمد 
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ًٞمٜمٞم٦م، ُمـ ضمٝمقد طم٘مٞم٘مٞم٦م ًمدرء هذا اخلٓمر، وهذا ُم٤م ضمٕمؾ  ؿمٕم٦ٌم اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت ذم اًمٕمت٦ٌم احل

ووٛمـ ُمنموقمٝم٤م اًمتث٘مٞمٗمل اًمذي هنْم٧م سمف، واًمراُمل امم رصد ُمٔم٤مهر اخلٚمؾ وآٟمحراف ذم اعمٜم٤مخ 

ٓ "اًمًٚمقيمل واًمٗمٙمري واًمٕم٘م٤مئدي اًمٕم٤مم عمجتٛمٕمٜم٤م آؾمالُمل، أن شم٘مدم ًمٚمٛمٙمت٦ٌم آؾمالُمٞم٦م يمت٤مب 

 ضم٤مُمٕم٦م إؾمت٤مذ اعمِم٤مرك ذم قمٚمؿ اًمتًقيؼ ذم -ًمؽم مج٤ًم قمـ آٟمٙمٚمٞمزي٦م عم١مًمٗمف آدم أُمؽم "ي٘م٤موم

 ٟمٞمقيقرك.

ُمًتٕمرو٤ًم ُم٤مهٞم٦م آدُم٤من  "اعمقاد اعمخدرة واًمًٚمقيمل"يتٜم٤مول اًمٙمت٤مب ُمقوقع آدُم٤من سمٜمققمٞمف 

وطم٘مٞم٘متف يمٔم٤مهرة اٟم٤ًمٟمٞم٦م سم٤مٓو٤موم٦م امم اؾم٤ٌمسمف ودواقمٞمف اعم١مدي٦م سم٤معمدُمٜملم امم ؾمٚمقك آدُم٤من وشم٘مديؿ 

 احلٚمقل اجلذري٦م اًم٘مٛمٞمٜم٦م سم٤مًمتخٚمص ُمـ اعمِمٙمٚم٦م. 

ضمؾ أن شمٙمقن هذه اجلٝمقد ذم دوطم٦م رو٤مه وىمٌقًمف ويٙمٚمٚمٝم٤م سم٤مًمٜمج٤مح واعمقوم٘مٞم٦م ؾم٤مئٚملم اعمقمم قمز و

 إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.

 

 ؿمٕم٦ٌم اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت                        

 ىمًؿ اًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م / اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م        

 م8108  -هـ   0441                                                                             
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 اعم٘مّدُم٦م

 .(0)إّي٤مك أن شمًتٝمٚمؽ اعمقاد اًمتل شمٌٞمٕمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس

 امم اًمٕم٤ممل ىم٤مئاًل:  "أي٤ٌمد"ضمقسمز ضمٝم٤مز ؾمتٞمػ ىمّدم  8101ذم يٜم٤مير  (8)ذم ُُم١ممتر ذيم٦م آسمؾ اًمتٕمٚمٞمٛمل

ّٟمف ُمدهش ذم ُم٤م يٗمٕمٚمف هذا اجلٝم٤مز هق أُمر ومقق اًمٕم٤مدّي.. أُمٌر اؾمتثٜم٤مئّل.. إٟمف دمرسم٦م ٓ شمّمّدق.. إ

 …اعمراؾمٚم٦م.. إّن اؾمتخداُمف يِمٌف احلٚمؿ

نمح يمٞمػ يقومر ًمٜم٤م أي٤ٌمد اًمٓمري٘م٦م اعُمثغم ًمٚمٜمٔمر إمم اًمّمقر ، ىم٤مم ضمقسمز سمعمدة شمًٕملم دىمٞم٘م٦م ، و

 ، وشمّمٗمح(3)اى شمٞمقٟمز يق ، واظمذ اًمدروس قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م قمـ ـمريؼ شمٓمٌٞمؼاًمّمقشمٞم٤متوآؾمتامع إمم 

ُمؾ ُمع أٓف ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت، يم٤من ضمقسمز يٕمت٘مد أن قمغم ، ومم٤مرؾم٦م إًمٕم٤مب، واًمتٕم٤ماًمٗمٞمًٌقك

 .اجلٛمٞمع اىمتٜم٤مء اضمٝمزة أي٤ٌمد اًمٚمقطمٞم٦م

  ًمٙمٜمّف رومض أن يًٛمح ٕـمٗم٤مًمف سم٤مؾمتخدام أي٤ٌمد.

 ـــــ

                                                           

 !‖اعمخّدرات دّم٤مر ًمدى إؾم٤مؾمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة“( إّي٤مك أن شمًتٝمٚمؽ اعمقاد اًمتل شمٌٞمٕمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس وهق اًمتٜمٌٞمف اًمذي ُيٕمتؼم 0)

(2) John D. Sutter and Doug Gross, "Apple Unveils the 'Magical' iPad," CNN, January 28, 

2010, www.cnn.com/2010/TECH/01/27/apple.tablet/. Video of the event: 

EverySteveJobsVideo, "Steve Jobs Introduces Original iPad—Apple Special Event," 

December 30, 2013, www.youtube.com/watch?v=_KN-5zmvjAo. 

رات اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمٙمقرؾم٤مت ُمـ خمتٚمـػ أطمد اًمتٓمٌٞم٘م٤مت ًمٚمتٕمٚمٞمؿ قمـ سمٕمد أوٟماليـ ووؾمٞمٚم٦م إلٟمِم٤مء وُمِم٤مهدة اًمدو  iTunes Uشمٓمٌٞمؼ (3)

 اجل٤مُمٕم٤مت رم اًمٕم٤ممل قمغم ضمٝم٤مز أي٤ٌمد أو إيٗمقن.
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اًمذي يٕمٛمؾ ذم اًمٜمٞمقيقرك شم٤ميٛمز، إن  (0)، أظمؼم ضمقسمز اًمّمحٗمل ٟمٞمؽ سمٞمٚمتقن8101ذم أواظمر قم٤مم 

ٟمحـ ٟمحد ُمـ طمجؿ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمتل يًتخدُمٝم٤م  ىم٤مل ، طمٞم٨مأـمٗم٤مًمف مل يًتخدُمقا ضمٝم٤مز أي٤ٌمد

 – ضمقسمز همػم –أن قمامًم٘م٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م أظمريـ  سمٞمٚمتقن، سمٕمد ذًمؽ، . ايمتِمػأـمٗم٤مًمٜم٤م ذم اعمٜمزل

 ص٤مرُم٦م ىمٞمقد سمٗمرض وايرد، عمجٚم٦م اًم٤ًمسمؼ اعمحرر أٟمدرؾمقن، يمريس ىم٤مم وم٘مد. مم٤مصمٚم٦م ىمٞمقدا ومروقا

ٕٟمٜم٤م ؿمٝمدٟم٤م خم٤مـمر اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م )اًمرىمٛمٞم٦م( سمِمٙمؾ ف ُمٕمّٚماًل ذًمؽ سم٘مقًم ُمٜمزًمف، ذم ضمٝم٤مز يمؾ قمغم

اُم٤م ُُم١مؾمس . ومل يًٛمح أسمدًا ٕـمٗم٤مًمف اخلٛم٦ًم سم٤مؾمتخدام إضمٝمزة اًمٚمقطمٞم٦م ذم همرف ٟمقُمٝمؿ. ُم٤ٌمذ

، إيٗم٤من ويٚمٞم٤مُمز، وم٘مد وومر ًمقًمديف اًمّمٖمػميـ ُما٤مت اًمٙمت٥م اعمٓمٌققم٦م ؿُمٞمديوشمقيؽم و ُمٜمّم٤مت سمٚمقهمر

. اًمٚمقطمٞم٦مأضمٝمزة أي٤ٌمد سمدًٓ ُمـ إقمٓم٤مئٝمام  ذم أي وىم٧م.اًمتل ُيٛمٙمٜمٝمؿ احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م وىمراءهت٤م 

ًمٚمٕمالىم٤مت اإلقمالُمٞم٦م، ًمٞمززم  "روبؾمقزرٟٓمد همقًمد يم"اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمنميم٦م وشمتٌع اعم١مؾم٦ًم واًمرئٞم٦ًم 

وٓ ختٗمػ ُمـ طمدة   .همقًمد، ىم٤مقمدة ص٤مرُم٦م سمٕمدم اؾمتخدام إـمٗم٤مل إضمٝمزة ظمالل أي٤مم إؾمٌقع

ضمٝمزة اًمٙمٛمٌٞمقشمر ًمٚمٕمٛمؾ اعمدرد. اُم٤م واًمؽم إيزايمًقن، ُمقىمٗمٝم٤م إٓ قمٜمدُم٤م يٙمقٟمقن سمح٤مضم٦م إمم أ

اًمذي شمٜم٤مول اًمٕمِم٤مء ُمع قم٤مئٚم٦م ضمقسمز أصمٜم٤مء سمحثف ذم اًمًػمة اًمذاشمٞم٦م ًمًتٞمػ ضمقسمز، وم٘مد أووح سمدوره 

همػم ُُمدُمٜملم قمغم اإلـمالق هلذه إضمٝمزة ومٚمؿ خُيرج أطمد ُمٜمٝمؿ أن أـمٗم٤مل ضمقسمز ًمٚمّمحٗمل سمٞمٚمتقن: 

. يٌدو أن إؿمخ٤مص اًمذيـ يٜمتجقن ُمٜمتج٤مت غم إـمالقأو ضمٝم٤مز يمقُمٌٞمقشمر قم آي٤ٌمد أي ضمٝم٤مز

إّي٤مك أن شمتٕم٤مـمك ُمـ اًمرزُم٦م : اًم٘م٤مقمدة إؾم٤مؾمٞم٦م ًمدى دّم٤مر اعمخّدراتاًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م يم٤مٟمقا يتٌٕمقن 

 .اًمتل شمٌٞمٕمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس

إٟمف ُٕمٌر يدقمق ًمٚم٘مٚمؼ، عم٤مذا ٟمرى ان أيمؼم ُمٜم٤مسي اًمتٙمٜمٚمقضمٞم٤م قم٤معمٞم٤ًم هؿ أيمثر اعمتخقوملم ُمٜمٝم٤م 

ن اًمًامح ٕـمٗم٤مهلؿ ديٜمٞمقيٛمٙمٜمؽ ختٞمؾ اًمْمج٦م اًمتل ؾمتحّمؾ ًمق رومض اًمزقمامء اًم ؿمخّمٞم٤ًم؟ هؾ

                                                           

 هذه اًمٗم٘مرة اخل٤مص٦م سم٤مٔراء اًمقاردة ُمـ ظمؼماء اًمتٙمٜمٚمقضمٞم٤م ُمّمدره٤م: (0)

Nick Bilton, "Steve Jobs Was a Low-Tech Parent," New York Times, September 11, 2014, 

www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html. 
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داظمؾ وظم٤مرج قم٤ممل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م يِم٤مريمقٟمٜمل وضمٝم٤مت ٟمٔمر  (0)سمٛمامرؾم٦م اًمديـ؟ اًمٙمثػم ُمـ اخلؼماء

 Worldمم٤مصمٚم٦م. أظمؼمين قمدد ُمـ ُمّمٛمٛمل أًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق أهنؿ دمٜمٌقا ًمٕم٦ٌم ورًمد أوف وريمراوم٧م 

of Warcraft  سمِمٙمؾ ؾمٞمب سم٠مهن٤م ُُم٦ًٌٌم ًمألدُم٤من. ووصٗم٧م أظمّم٤مئٞم٦م ٟمٗمًٞم٦م ذم جم٤مل اعمٕمرووم٦م

أهمٌك إؿمٞم٤مء ذم  اهن٤م وىم٤مًم٧م –ادُم٤من اًمتامريـ اًمري٤موٞم٦م ان ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞم٤مىم٦م اًمٌدٟمٞم٦م اًمذيمٞم٦م ظمٓمرة 

 اإلٟمؽمٟم٧م إدُم٤من قمٞم٤مدة ُم١مؾِم٦ًم أظمؼمشمٜمل وىمد ُمٜمٝم٤م: واطمدة شمِمؽمي ًمـ أهن٤م وأىمًٛم٧م – اًمٕم٤ممل

٤م شمتجٜمه٥م إدوات اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م إطمدث ُمٜمذ صمالث ؾمٜمقات. ومل  إقم٤مدة اًمت٠مهٞمؾ اًمرىمٛمل() أهنه

طمتك ٓ شمٜمجذب امم اًمتح٘مؼ  ووع ه٤مشمٗمٝم٤م ذم همػم ُمٙم٤مٟمفضمرس ه٤مشمٗمٝم٤م، وشمتٕمٛمد  اً أسمدشمًتخدم 

ُمـ سمريده٤م اإلًمٙمؽموين )ىمْمٞم٧م ؿمٝمريـ ذم حم٤موًم٦م اًمقصقل إًمٞمٝم٤م قمـ ـمريؼ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين، 

قمغم ه٤مشمػ ُمٙمتٌٝم٤م إريض(. ًمٕم٦ٌم اًمٙمٛمٌٞمقشمر اعمٗمْمٚم٦م  وٟمجح٧م وم٘مط قمٜمدُم٤م صدف وان اضم٤مسم٧م

قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م أضمٝمزة اًمٙمٛمٌٞمقشمر ٓ شمزال ؿمديدة  0993اًمتل شمؿ إصداره٤م ذم قم٤مم  ُمٞم٧ًم،ًمدهي٤م هل 

اًمٌٓملء ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع رؾمقُم٤مت إًمٕم٤مب. وىم٤مًم٧م زم إن اًم٥ًٌم اًمقطمٞمد اًمذي جيٕمٚمٝم٤م شمرهم٥م ذم 

ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م ويًتٖمرق وىمت٤ًم ـمقيالً إلقم٤مدة  هق أن طم٤مؾمقهب٤م يم٤من يتقىمػ يمؾ ُمٞم٧ًم،ًمٕم٥م ًمٕم٦ٌم 

 اًمتِمٖمٞمؾ.

ًمإلدُم٤من  ٤مً حمريم، أٟمف يم٤من يٌٜمل (8)أدرك أطمد اعمٝمٜمدؾملم اعم١مؾمًلم إلٟمًتٖمرام، ضمري٩م هقشمِمٛمقث

ًمٚمٜم٘مر، صمؿ شمّمٌح هلذا اهل٤مؿمت٤مك طمٞم٤مة ظم٤مص٦م سمف ُمثؾ اي يم٤مئـ  ُمت٤مح ه٤مؿمت٤مك آظمر يقضمد دائامً وم٘م٤مل 

 .طمل، وىمد يّمٞم٥م هذا اًمٜم٤مس سم٤مهلقس

                                                           

شم٠ميت هذه اعم٘متٓمٗم٤مت ُمـ ُم٘م٤مسمالت ُمع وما٤مت ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُمّمٛمٛمل إًمٕم٤مب سمٞمٜمٞم٧م ومقدي وومراٟمؽ ٟٓمتز، وظمٌػمشم٤م إدُمـ٤من اًمتٛمريٜمـ٤مت ًمٞمـززم  (0)

 راي. يمقزي٧م إلقم٤مدة شم٠مهٞمؾ اعمدُمٜملم قمغم إٟمؽمٟم٧مؾمٞمؿ ويم٤مصمريـ ذايؼم، وُم١مؾم٦ًم ُمريمز ريًت٤مرت 

 هذه آىمت٤ٌمؾم٤مت ُمّمدره٤م: (8)

Natasha Singer, "Can't Put Down Your Device? That's by Design," New York Times, December 

5, 2015, www.nytimes.com/2015/12/06/technology/personaltech/cant-put-down-your-device-

thats-by-design.html. 
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ًتٖمرام، ؿم٠مٟمف ؿم٠من اًمٕمديد ُمـ ُمٜمّم٤مت وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل إظمرى، هق شمٓمٌٞمؼ همػم وم٤مإلٟم

 ًمٚمؼماُم٩م اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م وإومالمحمدود. اُم٤م ُمٜمِمقرات اًمٗمٞمًٌقك ومال هن٤مي٦م هل٤م، شمٜمت٘مؾ ظمدُم٦م ٟمتٗمٚمٞمٙمس 

ًمٌح٨م : يمام يِمجع شمٓمٌٞمؼ شمٜمدر ُمًتخدُمٞمف قمغم آؾمتٛمرار ذم اًٚمًؾإمم احلٚم٘م٦م اًمت٤مًمٞم٦م ُمـ اعم ٤مً شمٚم٘م٤مئٞم

قمـ ظمٞم٤مر أومْمؾ. ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م ىمد يًتٗمٞمد اعمًتخدُمقن ُمـ هذه اًمتٓمٌٞم٘م٤مت وُمـ ُمقاىمع اًمقي٥م، 

ٓؾمتخداُمٝم٤م سم٤مقمتدال. يرى ظمٌػم أظمالىمٞم٤مت اًمتّمٛمٞمؿ ذم همقهمؾ شمريًت٤من  ٤مً أيْموًمٙمٜمٝمؿ يّم٤مرقمقن 

هٜم٤مك آٓف ه٤مريس أن اعمِمٙمٚم٦م ًمٞم٧ًم أن اًمٜم٤مس يٗمت٘مرون إمم ىمقة اإلرادة: وًمٙمٜمٝم٤م شمٙمٛمـ ذم أن 

 .ٌنم يٕمٛمٚمقن قمغم اجل٤مٟم٥م إظمر ُمـ اًمِم٤مؿم٦م ًمٙمن طمقاضمز اعم١ًموًمٞم٦م اًمتل شمتقٓه٤ماًم

 ـــــ

اىمَم طم٤موم٦م ُمـ  اممقمٜمد قمٛمٚمٝمؿ ومٝمؿ ظمؼماء اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ه١مٓء ًمدهيؿ ؾم٥ٌم وضمٞمف ًمٚم٘مٚمؼ. 

آطمتامل، ايمتِمٗمقا ؿمٞمالم. أوًٓ، أن ومٝمٛمٜم٤م ًمإلدُم٤من وٞمؼ ًمٚمٖم٤مي٦م، ومٜمحـ ٟمٛمٞمؾ إمم اًمتٗمٙمػم ذم 

أوًماؽ اًمذيـ ٟمّمٗمٝمؿ سم٤معمدُمٜملم، ُمدُمٜمل اهلػمويـ  -ٟمف رء ُمت٠مصؾ ذم سمٕمض اًمٜم٤مس اإلدُم٤من قمغم أ

ًمٚمٜمٞمٙمقشملم، ُمدُمٜمل اًمٕم٘م٤مىمػم اًمٓمٌٞم٦م اعمخدرة.  (0)ذم سمٞمقت اخلالء اًمِم٤مهمرة، ُمدُمٜمل اًمتدظملم اعمتقاصؾ

 ومقصٗمٜم٤م إي٤مهؿ سم٤معمدُمٜملم يدل قمغم أهنؿ خمتٚمٗملم قمٜم٤م ٟمحـ سم٘مٞم٦م اًمٌنم، وأهنؿ ىمد يؽميمقا إدُم٤مٟم٤مهتؿ ذم

يقم ُمـ إي٤مم، ًمٙمٜمٝمؿ أن يٜمتٛمقن إمم وماتٝمؿ اخل٤مص٦م. ذم احل٘مٞم٘م٦م ُيٜمت٩م اإلدُم٤من سمدرضم٦م يمٌػمة سمٗمٕمؾ 

 ُمع –اًمٌٞما٦م واًمٔمروف، وىمد قمرف ؾمتٞمػ ضمقسمز هذا وىم٤مم سم٢مسمٕم٤مد أي٤ٌمد قمـ أسمٜم٤مئف ٕٟمف أدرك أهنؿ 

 اجلٝم٤مز هذا ًمًحر قمرو٦م يم٤مٟمقا – ًمٚمٛمخدرات ُمدُمٜملم يٙمقٟمقا ان ُمـ شمٌٕمدهؿ ىمد اًمتل اعمزاي٤م مجٞمع

 واًمتل –هل٤م  يروضمقن اًمتل إضمٝمزة أن ضمٞمداً  يدريمقن ه١مٓء إقمامل رواد ان طمٞم٨م. اًمٚمقطمل

 واوح٦م طمدود شمقضمد ومال. متٞمٞمز دون سم٤معمًتخدُملم ؾمتقىمع – ًمٚمٛم٘م٤موُم٦م ىم٤مسمٚم٦م همػم ًمتٙمقن ُصٛمٛم٧م

                                                           

ٓؿمــٕم٤مل  إظمـػمة اًمًـج٤مرة مجـرة سم٤مؾمـتخدام أطمٞم٤مٟمـ٤م شمقىمـػ، دون اًمتتـ٤مسمع قمـغم ؾمـج٤مئر قمـدة سمتـدظملم ٘مٞمـ٤مماًم هـق اعمتقاصـؾ اًمتـدظملم (0)

 .اًمًٞمج٤مرة اًمت٤مًمٞم٦م
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ـ إٟمِم٤مء ٤م ُمإذا ُم٤م اىمؽمسمٜمٟمٜمتٛمل امم ُمٜمت٩م واطمد أو دمرسم٦م واطمدة  ٤مً مجٞمٕم ٟمحـ. اعمدُمٜملم وسملم سمٞمٜمٜم٤م

 إدُم٤مٟمٜم٤م اخل٤مص.

أن اًمٌٞما٦م وفمروف اًمٕمٍم اًمرىمٛمل أيمثر ُمالئٛم٦ًم  ٤مً أيْمايمتِمػ ظمؼماء اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم ذيم٦م سمٞمٚمتقن 

ًمإلدُم٤من ُمـ أي رء قم٤ميِمف اًمٌنم ذم شم٤مرخيٜم٤م. ومٗمل اًمًتٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض، يمٜم٤م ٟمًٌح ذم ُمٞم٤مه 

خدرات اًمتل يم٤مٟم٧م سم٤مهٔم٦م اًمثٛمـ وٓ اًمًج٤مئر واًمٙمحقل واعميمِّمٜم٤ّمَرات وم٘مط:  ِصٜم٤ّمَراتومٞمٝم٤م سمْمع 

يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ قم٤مم. وًمٙمـ ذم اًمٕم٘مد اًمث٤مين ُمـ إًمٗمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ُُمٚما٧م هذه اعمٞم٤مه اًمتل 

إومالم اإلسم٤مطمٞم٦م ِصٜم٤ّمَرة اإلٟمًتٖمرام و ِصٜم٤ّمَرةاًمٗمٞمًٌقك و ِصٜم٤ّمَرةٟمًٌح ومٞمٝم٤م سم٤مًمّمٜم٤مرات. ومٝمٜم٤مك 

مم٤م  أـمقل –ًمتًقق قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م وهٚمؿ ضمرا. اًم٘م٤مئٛم٦م ـمقيٚم٦م اِصٜم٤ّمَرة اًمؼميد اإلًمٙمؽموين وِصٜم٤ّمَرة و

 .اًمِّمٜم٤ّمَرات، وٟمحـ ٟمتٕمٚمؿ وم٘مط ىمقة شم٠مصمػم هذه يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ُمـ أي وىم٧م ُم٣م ذم شم٤مريخ اًمٌنمي٦م

يم٤من ظمؼماء ذيم٦م سمٞمٚمتقن ي٘مٔملم ٕهنؿ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن أهنؿ يّمٛمٛمقن شم٘مٜمٞم٤مت ٓ شم٘م٤موم ُم٘م٤مرٟم٦م 

٤مت وأوائؾ إًمٗمٞم٦م اجلديدة، وم٢من اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلديث٦م شمتًؿ سم٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م قم٤مًمٞم٦م اًمدىم٦م ذم اًمتًٕمٞمٜمٞم

سم٤مًمٗم٤مقمٚمٞم٦م واًم٘مدرة قمغم اًمت٥ًٌم سم٢مدُم٤من يِم٤مرك ُما٤مت اعماليلم ُمـ اًمٜم٤مس طمٞم٤مهتؿ ذم اًمقىم٧م أين ُمـ 

، وسمنقم٦م يتؿ شم٘مٞمٞمؿ طمٞم٤مهتؿ قمغم ؿمٙمؾ شمٕمٚمٞم٘م٤مت وإقمج٤مسم٤مت. اُم٤م اإلٟمًتٖمرام ظمالل ُمِم٤مريم٤مت

ق ومٞمام ُم٣م أيمثر ُمـ ؾم٤مقم٦م ًمٞمتؿ حتٛمٞمٚمٝم٤م اصٌح٧م شمّمؾ أن ذم اعم٘م٤مـمع اًمّمقشمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمًتٖمر

صمقاٍن، وىمد شمٌخر اًمت٤ٌمـم١م اًمذي يم٤من يثٜمل اًمٜم٤مس قمـ اًمتحٛمٞمؾ ذم سم٤مدئ إُمر. وم٘مد اصٌح٧م 

شمٙم٤مًمٞمػ سم٤مهٔم٦م. ُي٘م٤مد  ٤مً أيْم، وًمٙمٜمٝم٤م شمقومر (0)اًمراطم٦م واًمنقم٦م وشمٚم٘م٤مئٞم٦م اعمٕم٤مجل٦م اًمتٙمٜمٚمقضمٞم٤م شمقومر

ٚمًٚم٦م ُمـ طم٤ًمسم٤مت اًمتٙمٚمٗم٦م واًمٗم٤مئدة آٟمٕمٙم٤مؾمٞم٦م اًمتل حتدد ُم٤م اًمًٚمقك اًمٌنمي ضمزئٞم٤ًم قمـ ـمريؼ ؾم

إذا يم٤من ؾمٞمتؿ شمٜمٗمٞمذ اًمٗمٕمؾ ُمرة واطمدة أو ُمرشملم أو ُم٤مئ٦م ُمرة أو وٓ ُمرة. قمٜمدُم٤م شمتٖمٚم٥م اًمٗمقائد قمغم 

                                                           

 عمزيد ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت طمقل اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل شمدومع هب٤م اًمنقم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل، اٟمٔمر: (0)

Art Markman, "How to Disrupt Your Brain's Distraction Habit," Inc.com, May 25, 2016, 

www.inc.com/art-markman/the-real-reason-technology-destroys-yourattention-span-is-

timing.html. 
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، ظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م شمٕمزف قمغم اً وشمٙمرار اً ُمراراًمتٙم٤مًمٞمػ، يٙمقن ُمـ اًمّمٕم٥م قمدم اًم٘مٞم٤مم سم٤مٕقمامل 

 .ٜم٤مؾم٦ٌماًمٜمقشم٤مت وإوشم٤مر اًمٕمّمٌٞم٦م اعم

وم٤مإلقمج٤مب قمغم ومٞمًٌقك وإٟمًتٖمرام ييب أطمد شمٚمؽ إوشم٤مر، يمام هق احل٤مل ُمع ضم٤مئزة إيمامل 

، أو رؤي٦م أطمد شمٖمريداشمؽ يتؿ ُمِم٤مريمتٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اعما٤مت ُمـ ورًمد أوف وريمراوم٧مُمٝمٛم٦م ذم ًمٕم٦ٌم 

ُمًتخدُمل اًمتقيؽم. إن إؿمخ٤مص اًمذيـ ي٘مقُمقن سم٢مٟمِم٤مء وحتًلم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وإًمٕم٤مب 

. يتؿ اضمراء آٓف آظمت٤ٌمرات ُمع اعماليلم ُمـ ومٞمام ي٘مقُمقن سمف اً ضمد سم٤مرقمقنًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م واًمتج٤مرب ا

أي اخلٓمقط وإًمقان اخلٚمٗمٞم٦م  —اعمًتخدُملم عمٕمروم٦م أي اًمتٕمديالت شمٕمٛمؾ وأهي٤م ٓ شمٕمٛمؾ 

هٜم٤مك واًمٜمٖمامت اًمّمقشمٞم٦م اًمتل شمزيد ُمـ اًمتٗم٤مقمؾ وشم٘مٚمؾ ُمـ اإلطم٤ٌمط. ُمع شمٓمقر اًمتجرسم٦م، شمّمٌح 

، يم٤من 8114ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٛم٘م٤موُم٦م ُمـ اًمتجرسم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤ميض. ذم قم٤مم  ٟمًخ٦م ُمًّٚمح٦م وهمػم

 ، أصٌح داومٕم٤ًم ًمإلدُم٤من.8106اًمٗمٞمس سمقك ممتٕم٤ًم: ذم قم٤مم 

ًم٘مد يم٤مٟم٧م اًمًٚمقيمٞم٤مت اإلدُم٤مٟمٞم٦م ُمقضمقدة ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ، وًمٙمـ ذم اًمٕم٘مقد إظمػمة أصٌح٧م 

ٓ شمٜمٓمقي قمغم اسمتالع  (0)٤مت اجلديدة. هذه اإلدُم٤مٟماً اٟمتِم٤مر، وأصٕم٥م ُم٘م٤موُم٦م، وأيمثر ٤مً ؿمٞمققمأيمثر 

ُم٤مدة، ومٝمل ٓ شم٘مدم ُمقاد يمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م ُم٤ٌمذة امم ٟمٔم٤مُمؽ اجلًدي، وًمٙمٜمٝم٤م شمٜمت٩م اًمت٠مصمػمات ٟمٗمًٝم٤م ٕهن٤م 

اسم٦م  وُمّمٛمٛم٦م سمِمٙمؾ ضمٞمد. وم٤مًمٌٕمض ُمٜمٝم٤م ىمديؿ، ُمثؾ اعم٘م٤مُمرة ومم٤مرؾم٦م اًمري٤مو٦م: واًمٌٕمض ضَمذه

                                                           

ُمــ قمـدة ُمّمـ٤مدر،  اًمقؾمـقاس واًمًـٚمقك اًم٘مٝمـري اعم٘مؽموـ٦مٕهمراض هذا اًمٙمت٤مب، اقمتٛمدت شمٕمريٗمـ٤ميت اخل٤مصـ٦م ًمإلدُمـ٤من اًمًـٚمقيمل،  (0)

اًمٙمتٞم٥م اًمت٤مزم، وهق قمٛمؾ قمٚمٛمل يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمف قمـ اإلدُمـ٤من اًمًـٚمقيمل جيٛمـع ومّمـقًٓ ُمــ  وًمٙمـ قمغم وضمف اخلّمقص اقمتٛمدت قمغم

 قمنمات اخلؼماء: 

Kenneth Paul Rosenberg and Laura Curtiss Feder, eds., Behavioral Addictions: Criteria, 

Evidence, and Treatment (Elsevier Academic Press: London, 2014). I also relied on: Aviel 

Goodman, "Addiction: Definitions and Implications," British Journal of Addiction no. 85 

(1990): 1403-8. To some extent, I 

adopted the definitions in: American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, 5th ed. (American Psychiatric Publishing: Washington, DC, 

2013). 
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زيقٟمٞم٦م واؾمتخدام اهل٤مشمػ اًمذيمل. ًمتٚمٗماإلومراط ذم ُمِم٤مهدة اًمؼماُم٩م اأظمر ضمديد ٟمًٌٞم٤ًم، ُمثؾ 

 أصٌحقا شمدرجيٞم٤ًم أيمثر صٕمقسم٦م ًمٚمٛم٘م٤موُم٦م. ٤مً مجٞمٕمًمٙمٜمٝمؿ 

وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف، وم٘مد ضمٕمٚمٜم٤م اعمِمٙمٚم٦م أؾمقأ ُمـ ظمالل اًمؽميمٞمز قمغم ومقائد حتديد إهداف دون 

 اًمٜمٔمر إمم قمٞمقهب٤م. يم٤من حتديد إهداف أداة حتٗمٞمزي٦م ُمٗمٞمدة ذم اعم٤ميض، ٕن ُمٕمٔمؿ اًمٌنم يٗمْمٚمقن ذم

سف اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمقىم٧م واًمٓم٤مىم٦م سم٘مدر اإلُمٙم٤من. ومٜمحـ ًمًٜم٤م جمتٝمديـ، واىمقي٤مء،  أهمٚم٥م إطمٞم٤من

ـّ  ت ىمد آوو٤مع واصح٤مء طمدؾمٞم٤ًم، ًمٙم  أىمؾ وىم٧م ذم اعمزيد إٟمج٤مز قمغم سمِمدة ٟمريمز أن ٟمحـ. شمٖمػمه

 .اًمٓمقارئ ومراُمؾ اؾمتٕمامل ٟمًٞمٜم٤م اٟمٜم٤م درضم٦م امم

اًمذيـ وصٗمقا طمجؿ اعمِمٙمٚم٦م،  (0)اإليمٚمٞمٜمٞمٙمٞملم اًمٜمٗمس اظمّم٤مئٞمل قمٚمؿًم٘مد حتدصم٧م إمم اًمٕمديد ُمـ 

يمؾ ؿمخص أقمٛمؾ ُمٕمف ًمديف إدُم٤من ؾمٚمقيمل وم٘م٤مًم٧م زم اطمداهـ وهل اظمّم٤مئٞم٦م ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس: 

يمؾ اعمج٤مٓت: اعم٘م٤مُمرة، واًمتًقق، ووؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ  يٜمتٛمقن امم واطمد قمغم إىمؾ وًمدّي ُمرى

ديد ُمـ اعمرى، سم٠من مجٞمٕمٝمؿ . ووصٗم٧م اًمٕمآضمتامقمل، واًمؼميد اإلًمٙمؽموين، وُم٤م إمم ذًمؽ

 اًمّدوٓرات، ُمـ أٓف سمٛما٤مت ي٘مّدر ، ويت٘م٤موقن راشم٤ٌمً سمقفم٤مئػ ُمٝمٜمٞم٦م رومٞمٕم٦م اعمًتقىيتٛمتٕمقن 

اُمرأة مجٞمٚم٦م ضمدًا، وذيمٞم٦م ضمدًا، وسم٤مرقم٦م ضمدًا، اطمدى ه١مٓء . إدُم٤مهنؿ سم٥ًٌم سمِمدة شمٕمثروا ًمٙمٜمٝمؿ

اًمتًقق قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م، طم٤مصٚم٦م قمغم درضمتل ُم٤مضمًتػم وهل ُمٕمٚمٛم٦م ايْم٤ًم، ًمٙمٜمٝم٤م ُمدُمٜم٦م قمغم 

أًمػ دوٓر. ومتٙمٜم٧م ُمـ إظمٗم٤مء إدُم٤مهن٤م قمـ يمؾ ُمـ شمٕمرومف  81ومتٙمٜم٧م ُمـ شمٙمديس ديقن سم٘مٞمٛم٦م 

 .شم٘مري٤ٌمً 

                                                           

واومؼ أظمّم٤مئٞمق قمٚمؿ اًمٜمٗمس قمغم اًمتحدث سمنمط أن ٓ اؾمتخدام أؾمامئٝمؿ، يم٤مٟمقا ىمٚم٘ملم ُمـ أن ُمروـ٤مهؿ ىمـد يتٕمرومـقن قمـغم احلٙم٤ميـ٤مت  (0)

 اًمتل ٟم٘مٚمقه٤م دون اًمٙمِمػ قمـ هقيتٝمؿ.
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أؾمٝمؾ سمٙمثػم  -ُمـ اًمًٝمؾ ضمدًا إظمٗم٤مء اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل . ٤مً ؿم٤مئٕم ٤مً ُمقوققم(0)يم٤مٟم٧م هذه اًمتجزئ٦م

ٙمقٟمقن همػم ُُمالطمٔملم ُمـ إظمٗم٤مء اإلدُم٤من قمغم اعمخدرات. وهذا ُم٤م جيٕمٚمٝمؿ ظمٓمريـ، ٕهنؿ ي

. وىمد متٙمٜم٧م ُمريْم٦م صم٤مٟمٞم٦م، وسمٜمٗمس سمراقمتٝم٤م ذم اًمٕمٛمؾ ُمـ إظمٗم٤مء إدُم٤مهن٤م قمغم ومٞمًٌقك قمـ ًمًٜمقات

ًم٘مد ُمرت سمتجرسم٦م اٟمٗمّم٤مل ُم١معم٦م، صمؿ فمٚم٧م شمتٕم٘م٥م ـمٚمٞم٘مٝم٤م اًم٤ًمسمؼ قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م أصدىم٤مئٝم٤م. 

ُم٤م حيدث ًمًٜمقات، ومٗمل زُمـ اًمٗمٞمًٌقك أصٌح ُمـ اًمّمٕم٥م ًمٚمٖم٤مي٦م أن شمٜمتٝمل إُمقر سمًالم قمٜمد

إٟمف همػم . وىم٤مًم٧م قمـ رضمؾ آظمر رأشمف يٗمحص سمريده اإلًمٙمؽموين ُما٤مت اعمرات ذم اًمٞمقم اإلٟمٗمّم٤مل

ىم٤مدر قمغم آؾمؽمظم٤مء وآؾمتٛمت٤مع سمقىمتف ذم إضم٤مزة، إٟمف ؿمديد اًم٘مٚمؼ، ًمٙمٜمف ي٘مدم اًمٙمثػم ُمـ إؿمٞم٤مء 

يٕمرف ُمدى  طمدأوٓ اًمٙمٌػمة امم اًمٕم٤ممل. ومٚمديف ُمًػمة ُمٝمٜمٞم٦م ٟم٤مضمح٦م ذم جم٤مل اًمرقم٤مي٦م اًمّمحٞم٦م، 

 .ُمٕم٤مٟم٤مشمف

شم٠مصمػم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل يم٤من ه٤مئاًل، ًم٘مد ؾمٞمٓمرت وؾم٤مئؾ أظمؼمين ـمٌٞم٥م ٟمٗمز آظمر أن 

اًمتقاصؾ آضمتامقمل قمغم أدُمٖم٦م اًمِم٤ٌمب اًمذيـ أشمٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ سم٤مًمٙم٤مُمؾ. وهٜم٤مك رء واطمد اوٕمف 

٤مدصمتل ُمع ؿم٤مب طمقل : سمٕمد مخس أو قمنم دىم٤مئؼ ُمـ حمأن دائاًم ذم آقمت٤ٌمر ذم اي ُمـ اجلٚم٤ًمت هق

ام إذا يم٤من هذا اًمٜم٘م٤مش ىمد قماًمٜم٘م٤مش اًمذي دار سمٞمٜمف وسملم صدي٘مف أو ظمٓمٞمٌتف، وم٠مٟم٤م أشمذيمر أن أؾم٠مًمف 

 ٤مً وضمٝمآضمتامقمل أو اًمتقاصؾ ضمرى قمـ ـمريؼ اًمرؾم٤مئؾ اًمٜمّمٞم٦م أو قمؼم اهل٤مشمػ أو قمغم وؾم٤مئؾ 

اًمتقاصؾ  قمـ ـمريؼ اًمرؾم٤مئؾ اًمٜمّمٞم٦م أو وؾم٤مئؾ"ًمقضمف، يٙمقن اجلقاب ذم أهمٚم٥م إطمٞم٤من هق 

سم٤مًمٜم٦ًٌم زم. سمدا إُمر زم يمٛمح٤مدصم٦م  ٤مً واوح، وًمٙمـ ذم روايتٝمؿ ًمٚم٘مّم٦م، ٓ يٙمقن هذا "آضمتامقمل

شم٠مُمؾ، هذا اًمِمخص ٓ يٗمرق سملم اؾم٤مًمٞم٥م آشمّم٤مل واوضمٝم٤ًم ًمقضمف، أشمقىمػ دائاًم قمٜمده٤م  "طم٘مٞم٘مٞم٦م"

 .ن٤مواإلدُماعمختٚمٗم٦م سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل أىمقم هب٤م. . . واًمٜمتٞمج٦م هل ُمِمٝمد ُمكمء سم٤مٟٓمٗمّم٤مل 

                                                           

 قمـدم أو اعمٕمـرذم، اًمتٜمـ٤مومر شمًـتخدم ًمتجٜمـ٥م اًمٜمٗمًـٞم٦م اًمـدوم٤مقم٤مت إطمـدىهـل Compartmentalization :  اًمت٘مًـٞمؿ أو اًمتجزئ٦م (0)

شمتـٞمح  .اًمٜم٤مضمؿ قمـ وضمقد ساع سملم اًم٘مٞمؿ، واإلدراك، واًمٕمقاـمػ، واعمٕمت٘مدات، وُمـ٤م إمم ذًمـؽ داظمـؾ ٟمٗمـس اًمٗمـرد واًم٘مٚمؼ اًمٜمٗمًٞم٦م اًمراطم٦م

 .اف اعم٤ٌمذ أو اًمٍميح هب٤م واًمتٗم٤مقمؾ سملم أضمزائٝم٤مقمٛمٚمٞم٦م اًمتجزئ٦م هلذه إومٙم٤مر اعمتْم٤مرسم٦م سم٤مًمتقاضمد اعمِمؽمك قمـ ـمريؼ شمثٌٞمط آقمؽم
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فمٝمقر اًمًٚمقيمٞم٤مت اإلدُم٤مٟمٞم٦م، ويدرس ُمقاىمع ٟمِمقئٝم٤م، وُمـ هؿ  "ٓ ي٘م٤موم"يمت٤مب يتتٌع 

إؿمخ٤مص اًمذيـ يّمٛمٛمقهن٤م، واحلٞمؾ اًمٜمٗمًٞم٦م اًمتل دمٕمٚمٝم٤م ُُمٚمح٦م ضمدا، ويمٞمٗمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اإلدُم٤من 

قمـ يمٞمٗمٞم٦م شمًخػم ٟمٗمس اًمٕمٚمؿ ًمتح٘مٞمؼ هم٤مي٤مت ُمٗمٞمدة. إذا يم٤من سم٢مُمٙم٤من  اًمًٚمقيمل اخلٓمػم، ومْمالً 

اًمتٓمٌٞم٘م٤مت إىمٜم٤مع اًمٜم٤مس سم٘مْم٤مء اعمزيد ُمـ اًمقىم٧م واعم٤مل قمغم ًمٕم٦ٌم ه٤مشمػ ذيمل، ومرسمام ُمّمٛمٛمل 

شمِمجٞمع اًمٜم٤مس قمغم ادظم٤مر اعمزيد ًمٗمؽمة شم٘م٤مقمدهؿ أو  ٤مً أيْميًتٓمٞمع ظمؼماء ذم اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕم٤مُم٦م 

 .اًمتؼمع إلٟمِم٤مء اعمزيد ُمـ اعم١مؾم٤ًمت اخلػمي٦م

 ـــــ

وأظمل ُمع واًمدي إمم أؾمؽماًمٞم٤م ذم قم٤مم  اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٞم٧ًم ؾمٞما٦م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م. قمٜمدُم٤م اٟمت٘مٚم٧م أٟم٤م

، شمريمٜم٤م ضمديٜم٤م ذم ضمٜمقب إومري٘مٞم٤م. حتدصمٜم٤م ُمٕمٝمؿ ُمرة واطمدة ذم إؾمٌقع قمؼم ُمٙم٤معم٤مت 0988

اخلٓمقط إروٞم٦م اًم٤ٌمهٔم٦م اًمثٛمـ، وأرؾمٚمٜم٤م رؾم٤مئؾ وصٚم٧م سمٕمد أؾمٌقع. وقمٜمدُم٤م اٟمت٘مٚم٧م إمم 

، ٤مً شم٘مريًٌمدي وؿم٘مٞم٘مل يمؾ يقم إمم وا ٤مً إًمٙمؽموٟمٞم اً سمريد، يمٜم٧م أرؾمؾ 8114اًمقٓي٤مت اعمتحدة ذم قم٤مم 

قمؼم يم٤مُمػما اًمقي٥م يمٚمام  يمٜم٤م ٟمتحدث قمؼم اهل٤مشمػ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من، وًمقطمٜم٤م ًمٌٕمْمٜم٤م اًمٌٕمض

 اؾمتٓمٕمٜم٤م. ًم٘مد ىمٚمّم٧م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعم٤ًموم٦م اًمتل سمٞمٜمٜم٤م. يمت٥م ضمقن سم٤مشمريؽ سمقًمـ ذم جمٚم٦م شم٤ميؿ

 :ايض ضمٕمٚمتف يٌٙملصٗم٤ًم يمٞمػ أن اًمِمحٜم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م ًمٚمقاىمع آومؽماو 8106ذم  (0)إُمريٙمٞم٦م

. . .  أـمٚمؼ قمكّم زُمٞمؾ اًمٚمٕم٥م ، ايريـ ، ؿمٕم٤مع اًمت٘مٚمٞمص. وومج٠مة مل شمٙمـ مجٞمع إًمٕم٤مب وخٛم٦م

سم٤مًمٜم٦ًٌم زم ومح٥ًم، سمؾ أن صقرة إريـ اًمرُمزي٦م يم٤مٟم٧م شمٌدو ويم٠مهن٤م قمٛمالق وخؿ. شمٖمػم طمتك 

صقشمف ودظمؾ رأد سمٜمؼمة ظمٗمٞمْم٦م وسمٓمٞما٦م، أصمٜم٤مء شمدوم٘مف ُمـ ظمالل ؾمامقم٤مت اًمرأس. وًمٚمحٔم٦م، 

هذا اًمِمخص اًمٕمٛمالق اًمذي يم٤من يٚمٕم٥م ُمٕمل سمٛمح٦ٌم. ُمٜمحٜمل هذا سمقضمقد  دُت ـمٗمالً ُمرة أظمرىقم

                                                           
(1) John Patrick Pullen, "I Finally Tried Virtual Reality and It Brought Me to Tears," Time, 

January 8, 2016, www.time.com/4172998/virtual-reality-oculus-rift-htc-vive-ces/. 
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رؤي٦م قمٛمٞم٘م٦م قمـ يمٞمٗمٞم٦م اًمِمٕمقر قمٜمدُم٤م أيمقن حمؾ وًمدي ًمدرضم٦م أٟمٜمل سمدأت ذم اًمٌٙم٤مء داظمؾ ؾمامقم٦م 

اًمرأس. ًم٘مد يم٤مٟم٧م دمرسم٦م ٟم٘مٞم٦م ومجٞمٚم٦م ؾمتٕمٞمد شمِمٙمٞمؾ قمالىمتل ُمٕمف ًمٚمٛميض ىمدُم٤ًم. رهمؿ اٟمٜمل يمٜم٧م 

  .اًمٕمٛمالق، ًمٙمٜمٜمل ؿمٕمرت سم٤مُٕم٤من اعمٓمٚمؼ قمرو٦م ًمزُمٞمكم

شمًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م اًمنميم٤مت طمتك  ،ًمٞم٧ًم ضمٞمدة أو ؾمٞما٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م إظمالىمٞم٦مذم ذاهت٤م،  ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

يٛمٙمـ ُمٜمّم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ُمثؾ شمّمٛمٞمؿ شمٓمٌٞم٘م٤مت واًمتل شمّمٛمٛمٝم٤م ًمالؾمتٝمالك اًمْمخؿ. 

ٟمٗمًف يٛمٙمـ ان يٙمقن شمّمٛمٞمٛمٝم٤م يمتّمٛمٞمؿ وذم اًمقىم٧م تٕمزيز اًمرواسمط آضمتامقمٞم٦م اًمٖمٜمٞم٦م اؾمتخداُمٝم٤م ًم

اًمٞمقم شمِمجع قمغم اإلدُم٤من. ـ ًمألؾمػ ـ اًمٕمديد ُمـ اًمتٓمقرات اًمتٙمٜمٚمقضمٞم٦م إن اًمًج٤مئر ًمٚمٛمدُمـ. 

يم٤من يم٤معمدُمـ طمتك أن سمقًمـ ذم يمالُمف اعمتحٛمس قمـ دمرسمتف اًمقاىمٕمٞم٦م آومؽماوٞم٦م، ىم٤مل إٟمف 

 .اعمٝمقوس

ُمِم٤مقمر ـ ذم سم٨م احلامس ذم قاىمع آومؽمايض ُمثؾ اًمـ رة واًمٖم٤مُمرة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمًٞمٓمِ  ًم٘مد اصٌح٧م

أن هذه ص٤محل٦م ًمالؾمتٖمالل وإؾم٤مءة آؾمتٕمامل، إٓ ـ اعمِم٤مقمر ـ ت همد طمتكٞم٤مؿم٦م ًتٝمٚمؽ اجلاعم

ٓ شمزال ذم ُمٝمده٤م، ًمذا ُمـ اًم٤ًمسمؼ ٕواٟمف ُمٕمروم٦م ُم٤م إذا يم٤من ؾمٞمتؿ اؾمتخداُمٝم٤م  اًمتٙمٜمٚمقضمٞم٤م

 سمٛم١ًموًمٞم٦م.

قاد اعمخدرة واإلدُم٤من اًمًٚمقيمل ُمتِم٤مهبلم ًمٚمٖم٤مي٦م. ذم يمثػم ُمـ اًمٜمقاطمل، يٙمقن إدُم٤من اًمٕم٘م٤مىمػم واعم

ُمـ ظمالل سمٕمض آطمتٞم٤مضم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  شمٖمذيتٝمامن ُمٜم٤مـمؼ اًمدُم٤مغ ٟمٗمًٝم٤م، ويتؿ يٜمِّمٓم٤م ومٝمام

إؾم٤مؾمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م: يم٤معمِم٤مريم٦م آضمتامقمٞم٦م واًمدقمؿ آضمتامقمل، واًمتحٗمٞمز اًمذهٜمل، واًمِمٕمقر 

 .ٜمِم٠م ًمدهيؿ يمال اإلدُم٤مٟملم.سم٤مًمٗمٕم٤مًمٞم٦م. ىمؿ سمتجريد اًمٜم٤مس ُمـ هذه آطمتٞم٤مضم٤مت، وؾمٞم

ٓ يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م: ردود إجي٤مسمٞم٦م  ُُمٚمِّح٦ميتٙمقن اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل ُمـ ؾمت٦م ُمٙمقٟم٤مت: أهداف 

همػم ُمتقىمٕم٦م وٓ يٛمٙمـ ُم٘م٤موُمتٝم٤م: اًمِمٕمقر سم٤مًمتحًـ اًمتدرجيل واًمت٘مدم: اعمٝم٤مم اًمتل شمّمٌح أيمثر 
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حتت٤مج امم طمٚمقل: واًمٕمالىم٤مت صٕمقسم٦م سمٌطء ُمع ُمرور اًمقىم٧م: اًمتقشمرات واًمٜمٝم٤مي٤مت اًمٕم٤مًم٘م٦م واًمتل 

قمغم إىمؾ ُمـ  اً واطمد اإلضمتامقمٞم٦م اعمتٞمٜم٦م. دمًد اإلدُم٤مٟم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م اًمٞمقم، قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمٜمققمٝم٤م،

اًمتل سمٕمض اًمّمقر  سم٥ًٌمسم٤مإلدُم٤من  اإلٟمًتٖمرام هذه اعمٙمقٟم٤مت اًمًت٦م. قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، يت٥ًٌم

إظمرى. ومٞم٘مقم شمٜمجح ذم ضمذب اًمٙمثػم ُمـ اإلقمج٤مسم٤مت، ذم طملم شمٗمِمؾ سمٕمض اًمّمقر 

اعمًتخدُمقن سم٤مًمًٕمل ًمتح٘مٞمؼ اًمرىمؿ اًمٙمٌػم اًمت٤مزم ًمإلقمج٤مسم٤مت قمـ ـمريؼ آؾمتٛمرار سمٜمنم اًمّمقر 

ُمٕمٞمٜم٦م  ٤مً أًمٕم٤مسمواطمدة شمٚمق إظمرى، واًمٕمقدة إمم اعمقىمع سم٤مٟمتٔم٤مم ًمدقمؿ أصدىم٤مئٝمؿ. يٚمٕم٥م اًمالقمٌقن 

ىمقي٦م شمرسمٓمٝمؿ  ن ٓؾمتٙمامل اعمٝم٤مم، وٕهنؿ ؿمٙمٚمقا رواسمط اضمتامقمٞم٦مُمدومققمقٕي٤مم قمديدة ٕهنؿ 

 .سم٤مًمالقمٌلم أظمريـ

ُم٤م هق احلؾ؟ يمٞمػ ٟمتٕم٤ميش ُمع اًمتج٤مرب اإلدُم٤مٟمٞم٦م اًمتل شمٚمٕم٥م ُمثؾ هذا اًمدور اعمريمزي ذم  ناذ

 طمٞم٤مشمٜم٤م؟ 

، ًمٙمـ اعم٘مٚمٕملم قمـ اإلٟمؽمٟم٧م متٙمـ اعماليلم ُمـ اعم٘مٚمٕملم قمـ اًمٙمحقل ُمـ دمٜم٥م احل٤مٟم٤مت مت٤مُم٤مً ًم٘مد 

ٙمٜمؽ اًمت٘مدم سمٓمٚم٥م ًمٚمحّمقل قمغم شم٠مؿمػمة ؾمٗمر أو جيؼمون قمغم اؾمتخدام اًمؼميد اإلًمٙمؽموين. ٓ يٛم

وفمٞمٗم٦م، أو اًمٌدء ذم اًمٕمٛمؾ، دون قمٜمقان سمريد إًمٙمؽموين. واًمٕمدد اًم٘مٚمٞمؾ اعمتٌ٘مل ُمـ اًمقفم٤مئػ 

احلديث٦م اًمتل شمًٛمح ًمؽ سمتجٜم٥م اؾمتخدام أضمٝمزة اًمٙمٛمٌٞمقشمر واهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م آظمٌذ سم٤مًمتٜم٤مىمص. 

ُمـ جيٕمٚمٝم٤م ذات شم٠مصمػم أظمٓمر  ، وهذا ُم٤م٤ًمئداًماحلٞم٤ميت اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اإلدُم٤مٟمٞم٦م هل ضمزء ُمـ اًمتٞم٤مر 

، وًمٙمـ هٜم٤مك سمدائؾ أظمرى. يٛمٙمٜمؽ طمٍم دم٤مرب ُمت٤مطم٤مً ًمٞمس ومٞمٝم٤م ، وم٤مُٓمتٜم٤مع اعمقاد اعمخدرة

اإلدُم٤من ذم اطمدى زواي٤م طمٞم٤مشمؽ، ُمـ ظمالل ُمزاوًم٦م اًمٕم٤مدات اجلٞمدة اًمتل شمٕمزز اًمًٚمقيمٞم٤مت 

ًٚمقيمل، يّمٌح سم٢مُمٙم٤مٟمؽ اًمتخٗمٞمػ اًمّمحٞم٦م. ذم هذه إصمٜم٤مء، سمٛمجرد أن شمٗمٝمؿ آًمٞم٦م قمٛمؾ اإلدُم٤من اًم

ُمـ ارضاره٤م، أو طمتك اًمتحٙمؿ هب٤م ًمألسمد. ٟمٗمس اعم٤ٌمدئ اًمتل شمدومع إـمٗم٤مل إمم مم٤مرؾم٦م إًمٕم٤مب، 
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ىمد شمدومٕمٝمؿ ايْم٤ًم ًمٚمتٕمٚمؿ ذم اعمدرؾم٦م، وإهداف اًمتل شمدومع اًمٜم٤مس إمم مم٤مرؾم٦م اإلدُم٤من ىمد شمدومٕمٝمؿ 

 .إمم شمقومػم اعم٤مل ًمٚمت٘م٤مقمد ٤مً أيْم

 ـــــ

دُم٤من اًمًٚمقيمل ومتٞم٤ًم، ًمٙمـ اًمدٓئؾ اعمٌٙمرة شمِمػم إمم وضمقد أزُم٦م. شمٙمقن اإلدُم٤مٟم٤مت ٓ يزال قمٛمر اإل

ُمدُمرة ٕهن٤م شمًتٌٕمد اًم٘مْم٤مي٤م اًميوري٦م إظمرى يم٤مًمٕمٛمؾ واًمٚمٕم٥م سمؾ طمتك اًمٜمٔم٤موم٦م واًمتٗم٤مقمؾ 

آضمتامقمل. واخلؼم اًم٤ًمر هق أن قمالىم٤مشمٜم٤م ُمع اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل ًمٞم٧ًم صم٤مسمت٦م. هٜم٤مك اًمٙمثػم مم٤م 

ىمٌؾ قمٍم اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م، ورؾم٤مئؾ اًمؼميد  اً ُمقضمقدؾمتٕم٤مدة اًمتقازن اًمذي يم٤من يٛمٙمٜمٜم٤م ومٕمٚمف ٓ

، وؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل، وإومالم واًمٕمروض (0)اإلًمٙمؽموين، واًمتٙمٜمٚمقضمٞم٤م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالرشمداء

اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م طم٥ًم اًمٓمٚم٥م. اعمٝمؿ هق أن ٟمٗمٝمؿ ؾم٥ٌم شمٗمٌم اإلدُم٤مٟم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م، ويمٞمٗمٞم٦م اإلؾمتٗم٤مدة 

 .اًمٌنمي، ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٖمٚم٥م قمغم اإلدُم٤مٟم٤مت اًمتل شم١مذيٜم٤م، وشمًخػم شمٚمؽ اًمتل شم٤ًمقمدٟم٤م ُمـ قمٚمؿ اًمٜمٗمس

  

                                                           

اعمتّمٚم٦م سم٤مإلٟمؽمٟمـ٧م، اًمًـ٤مقم٤مت اًمذيمٞمـ٦م، وإضمٝمـزة  اضمٝمزة وادوات شم٘مٜمٞم٦م يٛمٙمـ ارشمداؤه٤م يم٤مًمٜمٔم٤مراتاًمتٙمٜمٚمقضمٞم٤م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالرشمداء هل  (0)

  اعمراىم٦ٌم ًمٚمّمح٦م،
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 اجلزء األول

 ما يو اإلدماى السلوكي ومو أيو يأتي؟
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 اًمٗمّمؾ إول

 ارشمٗم٤مع اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل

 

 ُمع قم٤مئٚمتف. ٤مً يم٤مومٞم ٤مً وىمتيمٞمٗمـ هقًمش، أطمد ُمٓمقري اًمتٓمٌٞم٘م٤مت، أٟمف ٓ ي٘ميض  أدركىمٌؾ قم٤مُملم، 

ويم٤من اًم٥ًٌم هق اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م، ويم٤من ه٤مشمٗمف اًمذيمل هق اجل٤مين إيمؼم. أراد هقًمش ُمٕمروم٦م ُم٘مدار 

ي٘مقم  (.Momentُمقُمٜم٧م )يدقمك  اًمقىم٧م اًمذي ي٘مْمٞمف ُمع ه٤مشمٗمف يمؾ يقم، ًمذًمؽ صٛمؿ شمٓمٌٞم٘م٤مً 

ؿم٤مؿم٦م ه٤مشمػ هقًمش اعمحٛمقل وسمذًمؽ حي٥ًم  هذا اًمتٓمٌٞمؼ سمتًجٞمؾ اًمقىم٧م اًمٞمقُمل اًمذي شمٕمٛمؾ سمف

هقًمش ومل  دم سمف ه٤مشمٗمف يمؾ يقم. سمٕمده٤م ىمْمٞم٧م أؿمٝمرًا حم٤موًٓ اًمقصقل إمماًمقىم٧م اًمذي يًتخ

ىمد يت٠مظمر ذم اًمرد قمغم سمريده اإلًمٙمؽموين ٕٟمف رسمام ، أٟمف (0)ُمقُمٜم٧م أؾمتٓمع ٕٟمف يمت٥م قمغم ُمقىمع شمٓمٌٞمؼ

سمٕمد صمالث حم٤موٓت  ق رضمؾ يٗمٕمؾ ُم٤م ي٘مقًمف. ذم اًمٜمٝم٤مي٦محي٤مول ان ي٘مٚمؾ ُمـ اؾمتخداُمف ًمإلٟمؽمٟم٧م وه

يتقىمػ اًمتٓمٌٞمؼ قمـ هقًمش سم٤مقمتذار ُمٝمذب وواومؼ قمغم احلدي٨م. ىم٤مل زم هقًمش: وم٤مؿمٚم٦م، أضم٤مب 

يٌدأ إُمر ُمرة أظمرى ، واًمتًجٞمؾ قمٜمد آؾمتامع إمم اعم٘م٤مـمع اًمّمقشمٞم٦م أو إضمراء ُمٙم٤معم٤مت ه٤مشمٗمٞم٦م

٤مًمؽ رؾم٤مئؾ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين أو شمّمٗمحؽ اًمقي٥م، قمغم ؾمٌٞمؾ إرؾم قمٜمد –قمٜمدُم٤م شمٜمٔمر إمم ؿم٤مؿمتؽ 

يٌدو يمثػمًا  وهق وىم٧مسمِم٤مؿمتف،  ُمٚمتّم٘م٤مً دىمٞم٘م٦م ذم اًمٞمقم  05٘ميض ؾم٤مقم٦م و . يم٤من هقًمش ياعمث٤مل

                                                           
(1) The Moment website: inthemoment.io/; Holesh‘s blog: inthemoment.io/blog. Other pieces 

on Holesh and his app include: Conor Dougherty, ―Addicted to Your Phone? There‘s Help for 

That,‖ New York Times, July 11, 2015, www.nytimes.com/2015/07/12/sunday-

review/addicted-to-your-phone-theres-help-for-that.html; Seth Fiegerman, ―‗You‘ve Been on 

Your Phone for 160 Minutes Today,‘‖ Mashable, August 14, 2014, 

mashable.com/2014/08/19/mobile-addiction/; Sarah Perez, ―A New App Called Moment 

Shows You How Addicted You Are to Your iPhone,‖ TechCrunch, June 27, 2014, 

techcrunch.com/2014/06/27/a-new-app-called-moment-shows-you-how-addicted-you-are-to-

your-iphone/; Jiaxi Lu, ―This App Tells You How Much Time You Are Spending, or Wasting, 

on Your Smartphone,‖ Washington Post, August 21, 2014, 

www.washingtonpost.com/news/technology/wp/2014/08/21/this-app-tells-you-how-much-

time-you-are-spending-or-wasting-onyour- smartphone./ 
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ضمدًا. ويم٤من ًمٌٕمض أصدىم٤مئف دواقمل ىمٚمؼ مم٤مصمٚم٦م، وًمٙمـ مل يٙمـ ًمدهيؿ ايْم٤ًم أي ومٙمرة قمـ ُم٘مدار 

اًمقىم٧م اًمذي ي٘مقُمقن سم٢مو٤مقمتف قمغم هقاشمٗمٝمؿ اعمحٛمقًم٦م. ًمذًمؽ ىم٤مم هقًمش سمٛمِم٤مريم٦م اًمتٓمٌٞمؼ وىم٤مل 

ُم٤م هق اؾمتخداُمٝمؿ اًمٞمقُمل وىمد يم٤مٟم٧م ٟم٥ًم اؾمتخدام ٟمّمٗمٝمؿ ذم  ـمٚم٧ٌم ُمـ اًمٜم٤مس أن ي٘مّدروا

 ..اًمٖم٤مًم٥م ُمتدٟمٞم٦م ضمداً 

ُمٜمذ قمدة أؿمٝمر، وم٘مد ظمٚم٧م أٟمٜمل يمٜم٧م أؾمتخدم ه٤مشمٗمل ًم٤ًمقم٦م  ُمقُمٜم٧م شمٓمٌٞمؼًم٘مد ىمٛم٧م سمتٜمزيؾ 

واطمدة ذم اًمٞمقم قمغم إيمثر، وًمٙمٜمٜمل يمٜم٧م اًمت٘مٓمف قمنم ُمرات ذم اًمٞمقم. مل أيمـ ومخقًرا هبذه 

٘مٞم٘مٞم٦م. سمٕمد ؿمٝمر اووح زم ُمقُمٜم٧م أين يمٜم٧م أؾمتخدم ه٤مشمٗمل عمدة صمالث إرىم٤مم، ًمٙمٜمٝم٤م سمدت طم

يمٜم٧م اًمت٘مٓمف سمٛمٕمدل أرسمٕملم ُمرة ذم اًمٞمقم. ًم٘مد أذهٚمتٜمل هذه  ىمدؾم٤مقم٤مت يقُمٞم٤ًم ذم اعمتقؾمط، و

إرىم٤مم، ومٚمؿ أيمـ اًمٕم٥م أي٤م ُمـ آًمٕم٤مب قمغم اهل٤مشمػ ومل أيمـ أشمّمٗمح اًمقي٥م ًم٤ًمقم٤مت، وًمٙمٜمٜمل 

 .٤مقم٦م أؾمٌققمًٞم٤م حمدىم٤ًم ذم ه٤مشمٗملاٟمتٝمٞم٧م سمٓمري٘م٦م ُم٤م سم٘مْم٤مء قمنميـ ؾم

سم٤مًمت٠ميمٞمد، ومٚمديٜم٤م أٓف ُمـ اعمًتخدُملم، ٘م٤مل زم ومؾم٠مًم٧م هقًمش ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ارىم٤مُمل ـمٌٞمٕمٞم٦م، 

ُمرة ذم  39وُمٕمدل اؾمتخداُمٝمؿ أىمؾ ُمـ صمالث ؾم٤مقم٤مت سم٘مٚمٞمؾ، ومٝمؿ يٚمت٘مٓمقن هقاشمٗمٝمؿ سمٛمٕمدل 

٧م اًمذي ي٘مْمقه . وأظمؼمين هقًمش أن ه١مٓء إؿمخ٤مص يم٤من ي٤ًمورهؿ اًم٘مٚمؼ طمقل اًمقىماًمٞمقم

. هٜم٤مك اعماليلم ُمـ ُمًتخدُمل وم٘م٤مُمقا سمتحٛمٞمؾ شمٓمٌٞمؼ اًمتتٌع هذاُمٚمتّم٘ملم سمِم٤مؿم٤مت هقاشمٗمٝمؿ 

 -اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م اًمذيـ ٓ يٗمٝمٛمقن أو ٓ هيتٛمقن سمدرضم٦م يم٤مومٞم٦م ًمتتٌع ُمدة اؾمتخداُمٝمؿ هلقاشمٗمٝمؿ 

 .وصمٛم٦م اطمتامل ُمٕم٘مقل ذم اهنؿ ي٘مْمقن أيمثر ُمـ صمالث ؾم٤مقم٤مت قمغم هقاشمٗمٝمؿ يمؾ يقم

يم٤من هٜم٤مك جمرد جمٛمققم٦م صٖمػمة ُمـ اعمًتخدُملم اعمٗمرـملم اًمذيـ ي٘مْمقن ُمٕمٔمؿ وىمتٝمؿ اًمٞمقُمل رسمام 

قمغم هقاشمٗمٝمؿ اًمذيمٞم٦م، راومٕملم ُمـ ُمتقؾمط اوىم٤مت آؾمتخدام، ًمٙمـ هقًمش ؿم٤مرك سمٞم٤مٟم٤مت 

ًمتقوٞمح أن إُمر ًمٞمس يمذًمؽ قمغم  شمٓمٌٞمؼ ُمقُمٜم٧م آؾمتخدام ًمثامٟمٞم٦م آٓف ُمـ ُمًتخدُمل

 :اإلـمالق
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 وىمت٤مً  اًمٕمديد ويٛميض – ٤مً يقُمٞمص ُم٤م سملم ؾم٤مقم٦م وأرسمع ؾم٤مقم٤مت قمغم هقاشمٗمٝمؿ ي٘ميض ُمٕمٔمؿ إؿمخ٤م

أن ٟم٘ميض أىمؾ ُمـ  اإلرؿم٤مدات،يمام شم٘مؽمح  قمٚمٞمٜم٤م، يم٤من إذا أىمٚمٞم٦م، ُم٠ًمًم٦م ًمٞم٧ًم هذه. سمٙمثػم أـمقل

ُمـ ُمًتخدُمل شمٓمٌٞمؼ ُمقُمٜم٧م يٛمٙمـ اقمت٤ٌمرهؿ  %88 ؾم٤مقم٦م قمغم هقاشمٗمٜم٤م يمؾ يقم، وم٢من ٟم٦ًٌم

 يٕمتؼم وهذا –قن ذم اعمتقؾمط رسمع ومؽمة ي٘مٔمتٝمؿ قمغم هقاشمٗمٝمؿ وم٘مد يم٤مٟمقا ي٘مْم، ُمًتخدُملم ُمٗمرـملم

 ًمٗمحص ؿمٝمر يمؾ ؾم٤مقم٦م اعم٤مئ٦م ىمراسم٦م يْمٞمع. اًمٜمقم سم٤مؾمتثٜم٤مء آظمر يقُمل ٟمِم٤مط أي ُمـ أـمقل وىمت٤مً 

ًمٕم٤مب، وشمّمٗمح اإلٟمؽمٟم٧م، وىمراءة اعم٘م٤مٓت، إ ومم٤مرؾم٦م اًمٜمّمٞم٦م، واًمرؾم٤مئؾ اإلًمٙمؽموين، اًمؼميد

إمم ذًمؽ. قمغم ُمدى ُمتقؾمط اًمٕمٛمر وم٢من هذا يّمؾ إمم ُم٤م واًمتح٘مؼ ُمـ إرصدة اعمٍمومٞم٦م، وُم٤م 

يٚمت٘مٓمقن هقاشمٗمٝمؿ صمالث ُمرات ذم اًم٤ًمقم٦م ذم  ٤مً أيْمقم٤مم وهق رىمٌؿ ُمذهؾ. ويم٤مٟمقا  00جمٛمققمف 

ُمٜمتنم إمم درضم٦م أن اًم٤ٌمطمثلم ص٤مهمقا ُمّمٓمٚمح  (0)اعمتقؾمط. هذا اًمٜمقع ُمـ اإلومراط ذم آؾمتخدام

                                                           

 اًمتل يمت٧ٌم طمقل هذا اعمقوقع:وُمـ اًمٌحقث  (0)

ALS. King and others, ―Nomophobia: Dependency on Virtual Environments or Social 

Phobia?,‖ Computers in Human Behaviors 29, no. 1 (January 2013): 140–44; A. L. S. King, A. 

M. Valença, and A. E. Nardi, ―Nomophobia: The Mobile Phone in Panic Disorder with 

Agoraphobia: Reducing Phobias or Worsening of Dependence?,‖ Cognitive and Behavioral 

Neurology 23, no. 1 (2010): 52–54; James A. Roberts, Luc Honore Petnji Yaya, and Chris 
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اًمٌ٘م٤مء ُمـ دون اهل٤مشمػ اعمحٛمقل ًمٞمّمٗمقا اخلقف ُمـ  " nomophobiaاًمٜمقُمقومقسمٞم٤م "

اخلقف ُمـ قمدم وضمقد "أي ‖no-mobile-phone phobia― ًمـ اظمتّم٤مراً  اعُمّمٓمٚمح ُيٕمد  )

 .("اهل٤مشمػ اعمحٛمقل

،  8103ومٗمل قم٤مم  ،(0)شمْمٞمع اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م اًمٙمثػم ُمـ وىمتٜم٤م سمؾ طمتك جمرد وضمقده٤م هق اُمر و٤مر

روم٦م صٖمػمة وـمٚمٌقا ُمٜمٝمؿ اعمِم٤مريم٦م ذم حم٤مدصم٦م. ُمـ اًمٖمرسم٤مء إمم هم دقم٤م اصمٜم٤من ُمـ قمٚمامء اًمٜمٗمس أزواضم٤مً 

طمدث ًمؽ ظمالل  اً ُمثػم ٤مً طمدصماىمؽمح قمٚمامء اًمٜمٗمس ُمقوققًم٤م: عم٤مذا ٓ شمٜم٤مىمِمقا  اًمٕمٛمٚمٞم٦م،ًمتًٝمٞمؾ 

اًمِمٝمر اعم٤ميض؟ حتدث سمٕمض إزواج أصمٜم٤مء وضمقد ه٤مشمػ ذيمل ُمٓمٗم٠م ذم ُمٙم٤من ىمري٥م، سمٞمٜمام اؾمتٌدل 

٤من يمؾ زوج ُمـ إزواج ُمتٗم٤ممه٤ًم إمم طمد اهل٤مشمػ سمدومؽم ُمالطمٔم٤مت اصمٜم٤مء حتدث اًمٌٕمض أظمر. يم

وًمٙمـ أوًماؽ اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم دراي٦م ذم وضمقد اهل٤مشمػ اًمذيمل واضمٝمقا صٕمقسم٦م ذم اًمتقاصؾ.  ُم٤م،

وصٗمقا اًمٕمالىم٤مت اًمتل شمِمٙمٚم٧م سم٠مهن٤م أىمؾ ضمقدة، ووصٗمقا ذيم٤مئٝمؿ سم٠مهنؿ أىمؾ شمٕم٤مـمٗم٤ًم وُمقصمقىمٞم٦م. 

ٓ شمٙمقن ىمٞمد آؾمتخدام اًمٗمٕمكم. طمتك قمٜمدُم٤م  وضمقده٤م،وم٤مهلقاشمػ شمٕمتؼم ُمّم٤مدر شمِمقيش سمٛمجرد 

 اًمقطمٞمد،واحلؾ  اعم٤ٌمذة،طمٞم٨م إهن٤م شمِمت٧م اٟمت٤ٌمهٜم٤م ٕهن٤م شمذيمرٟم٤م سم٤مًمٕم٤ممل اًمقاىمع ظم٤مرج ٟمٓم٤مق اعمح٤مدصم٦م 

 .هق إزاًمتٝم٤م سم٤مًمٙم٤مُمؾ اًم٤ٌمطمثقن،يمام يمت٥م 

ًمٕم٥م سمٞمٜمٞم٧م ومقدي آٓف ُمـ أًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق، ًم٘مد . ًمالدُم٤من اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م ًمٞم٧ًم اًم٥ًٌم اًمقطمٞمد

ًمٕم٥م ًمٕم٦ٌم ورًمد أوف وريمراوم٧م. ومٝمق ُمٗمٙمر سم٤مرع وًمديف اًمٕمنمات ُمـ آهتامُم٤مت ًمٙمٜمف يرومض 

                                                                                                                                                         
Manolis, ―The Invisible Addiction: Cell-Phone Activities and Addiction Among Male and 

Female College Students,‖ Journal of Behavioral Addictions 3, no. 4 (December 2014): 254–

65; Andrew Lepp, Jacob E. Barkley, and Aryn C. Karpinski, ―The Relationship between Cell 

Phone Use, Academic Performance, Anxiety, and Satisfaction with Life in College Students,‖ 

Computers in Human Behavior 31 (February 2014) 343–50; Shari P. Walsh, Katherine M. 

White, Ross McD. Young, ―Needing to Connect: The Effect of Self and Others on Young 

People‘s Involvement with Their Mobile Phones,‖ Australian Journal of Psychology 62, no. 4 

(2010): 194–203. 

(1) Andrew K. Przybylski and Netta Weinstein, ―Can You Connect with Me Now? How the 

Presence of Mobile Communication Technology Influences Face-to-Face Conversation 

Quality,‖ Journal of Social and Personal Relationships 30, no. 3 (May 2013): 237–46. 
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ويٕمٛمؾ يمٛمٓمقر أًمٕم٤مب وأؾمت٤مذ ذم ُمريمز إًمٕم٤مب سمج٤مُمٕم٦م ٟمٞمقيقرك. وًمد ومقدي وقم٤مش ذم 

  Cut Copyأؾمؽماًمٞم٤م، طمٞم٨م يم٤من قم٤مزف ىمٞمث٤مرة ذم ومرىم٦م أؾمؽماًمٞم٦م شمدقمك 

طمتك اٟمت٘مؾ إمم ضم٤مُمٕم٦م سمريٜمًتقن أوًٓ صمؿ إمم ضم٤مُمٕم٦م أيمًٗمقرد ًمدراؾم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م. يٙمـ ومقدي 

أٟم٤م أقمتؼم ًمٕم٥م مجٞمع وًمٙمٜمف ٓ يٚمٕمٌٝم٤م سمٜمٗمًف. ومٝمق ي٘مقل  ورًمد أوف وريمراوم٧م اطمؽماُم٤ًم ؿمديدًا ًمٚمٕم٦ٌم

قمٛمكم، ًمٙمٜمٜمل مل أًمٕم٥م شمٚمؽ اًمٚمٕم٦ٌم ٕٟمٜمل ٓ أؾمتٓمٞمع حتٛمؾ  إًمٕم٤مب ذات اًم٘مٞمٛم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م يمجزء ُمـ

أن  قمغمظم٤ًمرة اًمقىم٧م، وم٠مٟم٤م أقمرف ٟمٗمز ضمٞمًدا، وأفمـ قمغم إرضمح اٟمف ؾمٞمٙمقن ُمـ اًمّمٕم٥م 

 .اشمزطمزح

واطمدة ُمـ أيمثر اًمتج٤مرب اًمًٚمقيمٞم٦م اعم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من قمغم هذا  ورًمد أوف وريمراوم٧مىمد شمٙمقن ًمٕم٦ٌم 

، ُمع (8)اإلٟمؽمٟم٧م اًمٕم٤مب شم٘مّٛمص إدوار ُمتٕمددة اًمالقمٌلم قمغمًمٕم٦ٌم ومٞمديق ُمـ ٟمقع . هل (0)اًمٙمقيم٥م

ُماليلم ُمـ اًمالقمٌلم ُمـ مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل اًمذيـ يٜمِماقن دمًٞمدات دمقل قمؼم اعمٜم٤مفمر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، 

وي٘م٤مشمٚمقن اًمقطمقش، ويٙمٛمٚمقن اعمٝم٤مم، ويتٗم٤مقمٚمقن ُمع ٓقمٌلم آظمريـ. ُم٤م ي٘م٤مرب ُمـ ٟمّمػ جمٛمقع 

ًمٕم٦ٌم ورًمد  Popular Science. وصػ ُم٘م٤مل ذم جمٚم٦م "ُمدُمٜملم"اًمالقمٌلم يٕمتؼمون أٟمٗمًٝمؿ 

ذم اًمٕم٤ممل. هٜم٤مك  ٤مً إدُم٤مٟمقمٜمد اًمٌح٨م قمـ اًمٚمٕم٦ٌم إيمثر  اخلٞم٤مر اًمقاوحأوف وريمراوم٧م سم٠مهن٤م 

جمٛمققم٤مت دقمؿ شمْمؿ أٓف ُمـ إقمْم٤مء، وأيمثر ُمـ رسمع ُمٚمٞمقن ؿمخص ىمد ظمْمٕمقا ٓظمت٤ٌمر 

ْمقن قمنم ؾمٜمقات، طم٘م٘م٧م اًمٚمٕم٦ٌم أيمثر إدُم٤من ورًمد أوف وريمراوم٧م اعمج٤مين قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م. ذم هم

                                                           
(1) Colin Lecher, ―GameSci: What Is (Scientifically!) the Most Addictive Game Ever?,‖ 

Popular Science, March 27, 2013, www.popsci.com/gadgets/article/2013-03/gamesci-what-

scientifically-most-addictive-game-ever; WoWaholics Anonymous discussion board, 

www.reddit.com/r/nowow/; WoW Addiction Test, www.helloquizzy.com/tests/the-new-and-

improved-world-ofwarcraft- addiction-test. 

 Massively Multiplayer Online Role-Playing ٦مسم٤مإلٟمجٚمٞمزي)اإلٟمؽمٟم٧م  اًمٕم٤مب شم٘مّٛمص إدوار ُمتٕمددة اًمالقمٌلم قمغم (8)

Game  ًواظمتّم٤مرا (MMORPG طمٞم٨م جيتٛمع ومٞمٝم٤م قمدد ه٤مئؾ ُمـ اًمالقمٌلم ويتٗم٤مقمٚمقن ومٞمام سمٞمـٜمٝمؿ  إدوار شم٘مّٛمص هل ٟمقع ُمـ أًمٕم٤مب

 .آومؽمايض اًمٚمٕم٦ٌم قم٤ممل سمداظمؾ
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. إذا ُم٤م أراد هذا اًمٕمدد شمِمٙمٞمؾ (0)ُمـ قمنمة ُمٚمٞم٤مرات دوٓر، واضمتذسم٧م أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م ُمٚمٞمقن ُمِمؽمك

اًمّمقرة  ورًمد أوف وريمراوم٧مأُم٦م، ومًتٙمقن صم٤مين أيمؼم دوًم٦م قمغم وضمف إرض. خيت٤مر ٓقمٌق ًمٕم٦ٌم 

 يدقمك أزيروث. يتجٛمع اًمٕمديد ُمـ اًمرُمزي٦م، اًمتل متثٚمٝمؿ وهؿ يٙمٛمٚمقن اعمٝم٤مم ذم قم٤ممل اومؽمايض

وهل أطمد إؾم٤ٌمب  -ومرق ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اًمرُمزي٦م اعمتح٤مًمٗم٦م  -اًمالقمٌلم ُمٕم٤م ًمتِمٙمٞمؾ ٟم٘م٤مسم٤مت 

اًمتل دمٕمؾ ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم ُم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من. ومٛمـ اًمّمٕم٥م أن شمٜم٤مم ذم اًمٚمٞمؾ قمٜمدُم٤م شمٕمرف أن صمالصم٦م ُمـ 

  مج٤مقمتؽ ذم يمقسمٜمٝم٤مضمـ وـمقيمٞمق وُمقُم٤ٌمي ذم رطمٚم٦م ُمٚمحٛمٞم٦م سمدوٟمؽ.

 -ُماليلم اعمراه٘ملم واًمِم٤ٌمب اًم٤ٌمًمٖملم، وهٜم٤مك أىمٚمٞم٦م يمٌػمة  ورًمد أوف وريمراوم٧مذب أًمٕم٤مب ُمثؾ دم

 سمتقطمٞمد ٟمٗمز وقم٤ممل يمٛمٌٞمقشمر ُمؼمُم٩م ىم٤مم ؾمٜمقات، قمدة ُمٜمذ. ُمدُمٜملم يّمٌحقن – (8)%41شمّمؾ إمم 

ُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م ذم اًمٖم٤مسم٤مت سم٤مًم٘مرب ُمـ ؾمٞم٤مشمؾ. يْمؿ اعمريمز، وإد ًمألًمٕم٤مب ُمريمز ًمٗمتح ضمٝمقدمه٤م

اطمدى أو  ورًمد أوف وريمراوم٧م، أيمثر ُمـ قمنمة رضم٤مل ؿم٤ٌمب ُمدُمٜملم قمغم (3)ريًت٤مرت اعمًٛمك

)طم٤مول ُمريمز ريًت٤مرت أن يًت٘مٌؾ جمٛمققم٦م صٖمػمة ُمـ اًمٜم٤ًمء، ًمٙمـ اًمٕمديد ُمـ  إًمٕم٤مب إظمرى

ُمدُمٜمل اإلٟمؽمٟم٧م هؿ ُمدُمٜمقن قمغم اجلٜمس أيْم٤ًم، ًمذًمؽ أصٌح اًمتٕم٤ميش ُمّمدرًا يمٌػمًا ًمٚمتِمتٞم٧م(. مل 

اًمتل هل  ورًمد أوف وريمراوم٧مًمٙمٛمٌٞمقشمر أسمدًا ذايمرة يم٤مومٞم٦م ًمتِمٖمٞمؾ أًمٕم٤مب ُمثؾ شمٙمـ ًمدى أضمٝمزة ا

أهع وأيمثر حتٗمٞمزًا وأىمؾ صم٘ماًل ُمـ اًمٕم٤مب اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ومٝمل شمًٛمح ًمؽ سم٤مًمتٗم٤مقمؾ ُمع أظمريـ 

 ظمالل اًمٚمٕم٦ٌم وهق أطمد أيمؼم إؾم٤ٌمب اًمتل دمٕمٚمٝم٤م ُم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من.

                                                           
(1) Ana Douglas, ―Here Are the 10 Highest Grossing Video Games Ever,‖ Business Insider, 

June 13, 2012, www.businessinsider.com/here-are-the-top-10-highest-grossing-video-games-

of-all-time-2012-6; Samit Sarkar, ―Blizzard Reaches 100M Lifetime World of Warcraft 

Accounts,‖ Polygon, January 28, 2014, www.polygon.com/2014/1/28/5354856/worldof- 

warcraft-100m-accounts-lifetime. 

(2) Jeremy Reimer, ―Doctor Claims 40 Percent of World of Warcraft Players Are Addicted,‖ 

Ars Technica, August 9, 2006, arstechnica.com/uncategorized/2006/08/7459./ 

(3) Information on reSTART: www.netaddictionrecovery.com./ 
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ٚمتامريـ اًمري٤موٞم٦م. ىمٌؾ مخ٦ًم قمنم قم٤مُم٤ًم اؿمؽمي٧م همػمت أيْم٤م ُمـ ـمري٘م٦م مم٤مرؾمتٜم٤م ًماًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م 

ؾم٤مقم٦م مت٤مريـ هم٤مرُملم اًمٜمٛمقذضمٞم٦م اعمٌٙمرة، وهل قم٤ٌمرة قمـ ضمٝم٤مز ُمًتٓمٞمؾ وخؿ سملم اًم٤ًمقم٦م 

واًمقزن اًمذي يٚمٌس قمغم اعمٕمّمؿ. يم٤مٟم٧م صم٘مٞمٚم٦ًم ًمدرضم٦م أٟمٜمل اوٓمررت حلٛمؾ زضم٤مضم٦م ُم٤مء ذم يدي 

ع اًمٕم٤معمل يمؾ سمْمع دىم٤مئؼ، ويم٤من قمٛمر إظمرى عمقازٟم٦م وزٟمف، يمٜم٧م أوم٘مد إؿم٤مرة ٟمٔم٤مم حتديد اعمقاىم

ًمدرضم٦م أٟمف يم٤من قمديؿ اًمٗم٤مئدة قمغم اعمدى اًمٓمقيؾ. اًمٞمقم هٜم٤مك أضمٝمزة أرظمص  اً ضمد حمدوداً اًمٌٓم٤مري٦م 

٤م وصٗم٦م أيْموأصٖمر ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٌس ويٛمٙمٜمٝم٤م شمًجٞمؾ يمؾ ظمٓمقة، ومٝمل اؿمٌف سم٤معمٕمجزة، وًمٙمٜمٝم٤م 

ّمّم٤مت اًمٓم٥م اًمٜمٗمز ٕن ًمٚمٝمقس، وم٘مد أصٌح اإلدُم٤من قمغم مم٤مرؾم٦م اًمتامريـ خيْمع امم أطمد خت

اًمري٤موٞملم يتؿ شمذيمػمهؿ سم٤مؾمتٛمرار سمٜمِم٤مـمٝمؿ، سمؾ ويتؿ شمذيمػمهؿ سمٕمدم ٟمِم٤مـمٝمؿ ايْم٤ًم، وأصٌح 

إؿمخ٤مص اًمذيـ يرشمدون ؾم٤مقم٤مت اًمتامريـ حم٤مسيـ ذم دورة شمّمٕمٞمد، وم٘مد شمٙمقن قمنمة آٓف 

ذم إؾمٌقع ظمٓمقة هل اعمٕمٞم٤مر اًمذهٌل إؾمٌقع اعم٤ميض، وًمٙمـ هذا إؾمٌقع هل أطمد قمنم أًمٗم٤ًم. و

اعم٘مٌؾ اصمٜم٤م قمنم أًمٗم٤ًم، صمؿ أرسمٕم٦م قمنم أًمٗم٤ًم وهٙمذا ٓ يٛمٙمـ هلذا اًمتّمٕمٞمد أن يًتٛمر إمم إسمد، وًمٙمـ 

اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يتحٛمٚمقن يمًقر اإلضمٝم٤مد وإص٤مسم٤مت ظمٓمػمة أظمرى ذم حم٤موًم٦م ًمٚمحّمقل قمغم 

 ضم٤مء ُمـ محؾ ري٤ميض أظمػ سمٙمثػم ىمٌؾ أؿمٝمر وم٘مط. اًمذي (0)ٟمٗمس ُمًتقى اإلٟمدوروملم

 إُمقر اًمال اظمالىمٞم٦مضمٕمٚم٧م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اإلىمتح٤مُمٞم٦م هروب آٟم٤ًمن ُمـ اًمتًقق واًمٕمٛمؾ ويمام 

، وًمٙمـ يٛمٙمٜمؽ اًمتًقق واًمٕمٛمؾ ذم ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ اعمت٠مظمرة ؿمٌف ُمًتحٞمؾيم٤من وم٘مد أيمثر صٕمقسم٦م. 

 أن اًمتًقق قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م وآشمّم٤مل سمٛمحؾ قمٛمٚمؽ ذم أي وىم٧م ُمـ اًمٞمقم. 

  هٜم٤م؟يمٞمػ وصؾ احل٤مل سمٜم٤م امم إذن 

 ـــــ

                                                           

 ُمـ٤ماعمقاد يمثـػما شمتِمـ٤مسمف خمتٚمٗمـ٦م شمـ٠مصمػمات وًمـف اًمٜمخ٤مُمٞمـ٦م واًمٖمدة اعمخ ذم ُمرايمز ُمـ يٗمرز قمّمٌل هرُمقن هق ، Endorphinاإلٟمدوروملم  (0)

 .إومٞمقٟمٞم٦م
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. ذم أوائؾ يم٤مٟمقن إول / (0)يم٤مٟمقا أـمٗم٤مًٓ ذم اًمِمٝمر اًمث٤مين ُمـ اًمٕمٛمر "اعمدُمٜملم اًمًٚمقيمٞملم"إن أول 

قم٤معم٤م ٟمٗمًٞم٤ًم ًمٚمت٤ٌمطم٨م ذم ُمقوقع اًمرؤي٦م اًمٌنمي٦م ذم ُمديٜم٦م ٟمٞمقيقرك ذم  40، اًمت٘مك 0968ديًٛمؼم 

ؾم٥ٌم ومِمؾ ىمدرشمٜم٤م  آضمتامع اًمًٜمقي ًمراسمٓم٦م اًمٌحقث ذم إُمراض اًمٕمّمٌٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م وىمد ٟم٤مىمِمقا

قمغم اًمرؤي٦م ذم سمٕمض إطمٞم٤من. يم٤من يمتجٛمع ًمٚمٜمخ٥م إيم٤مديٛمٞم٦م. روضمر ؾمٌػمي اًمذي وم٤مز سمج٤مئزة 

. وقم٤ممل إقمّم٤مب ومٞمٚمدر سمٞمٜمٗمٞمٚمد اًمذي وصػ ذات ُمرة سم٠مٟمف ٟمقسمؾ ذم اًمٓم٥م سمٕمد صمالصم٦م قمنم قم٤مُم٤مً 

ىمػم واًمد اًمٕم٘م٤م"، وويٚمٞم٤مم ِدُِمٜم٧م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م ؾمت٤مٟمٗمقرد اًمذي شمقج سمٚم٘م٥م "أقمٔمؿ يمٜمدي طمل"

 ."اعمٜمقُم٦م

 

ويم٤من ُمـ سملم احل٤مرضيـ قم٤ممل اًمٜمٗمس ضمػموم يم٤مضم٤من، اًمذي اًمتحؼ ىمٌؾ قم٘مد ُمـ اًمزُم٤من )ُمـ شم٤مريخ 

إضمتامع( سمج٤مُمٕم٦م ه٤مروم٤مرد إلٟمِم٤مء أول سمرٟم٤مُم٩م ذم جم٤مل اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م وقمٜمدُم٤م شم٘م٤مقمد سمٕمد ٟمّمػ 

ٛمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ٕومْمؾ وٛمـ ىم٤مئٛم٦م إيم٤مدي ٤مً قم٤معمٞمّ ىمرن، أدرج اؾمٛمف ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنميـ 

 .وٟمٕمقم شمِمقُمًٙمل سم٤مومٚمقف، إيٗم٤من يقٟمغ، يم٤مرل ُمثؾ قمامًم٘م٦م ىمٌؾ –قمٚمامء اًمٜمٗمس قمغم ُمر اًمٕمّمقر 

يمٞمػ يٕمرف إـمٗم٤مل ذم  :ٟم٤مىمش يم٤مضم٤من آهتامم اًمٌٍمي قمٜمد اًمروع، وـمرح ؾم١مآً  آضمتامع،ذم 

ؿ اًمٜم٤مُمٞم٦م ًمٚم٘مّمػ اًمِمٝمر اًمث٤مين ُم٤م اًمذي جي٥م اًمٜمٔمر إًمٞمف وُم٤م اًمذي جي٥م دم٤مهٚمف؟ شمتٕمرض أدُمٖمتٝم

وُمع ذًمؽ يتٕمٚمٛمقن سمٓمري٘م٦م ُم٤م اًمؽميمٞمز قمغم سمٕمض  اًمٌٍمي٦م،ُمـ ىمٌؾ جمٛمققم٦م ُمتٜمققم٦م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت 

يم٤مٟمقا يٜمجذسمقن إمم  اًمّمقر واًمتٖم٤ميض قمـ إظمرى. ٓطمظ يم٤مضم٤من أن إـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مر ضمداً 

ٝم٤م قمٜمدُم٤م ىم٤مم مل يتٛمٙمٜمقا ُمـ اسمٕم٤مد اٟمٔم٤مرهؿ قمٜم اًمقاىمع،إضم٤ًمم اعمتحريم٦م ذات احلقاف اًمّمٚم٦ٌم. ذم 

اًم٤ٌمطمثلم سمجٕمؾ يمتٚم٦م ظمِمٌٞم٦م شمتدمم أُم٤مُمٝمؿ. ويرى يم٤مضم٤من أن ه١مٓء اًمروع يم٤مٟمقا ئمٝمرون  أطمد

إدُم٤من ؾمٚمقيمل قمغم احلقاف واحلريم٦م. 

                                                           
(1) Jerome Kagan, ―The Distribution of Attention in Infancy,‖ in Perception and Its Disorders, 

eds. D. A. Hamburg, K. H. Pribram, and A. J. Stunkard, (Williams and Wilkins Company: 

Baltimore, MD, 1970), 214–37. 
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ًمتًٛمٞم٦م اًمروع ُمدُمٜملم ؾمٚمقيمٞملم. يم٤من يم٤مضم٤من حم٘م٤ًم  وُمع ذًمؽ، ُمـ ظمالل اعمٕم٤ميػم احلديث٦م، ؾمٞمٛمتد

ًمٙمـ اًمٓمري٘م٦م اًمتل ٟمٗمٙمر هب٤م ذم اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل اًمٞمقم  ذم أهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اسمٕم٤مد اٟمٔم٤مرهؿ سمٕمٞمدًا،

 ٜمٗمسخمتٚمٗم٦م مت٤مُم٤ًم. إهن٤م أيمثر ُمـ همريزة ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م دم٤موزه٤م، ٕن ذًمؽ ىمد يتْمٛمـ طمريم٦م اجلٗمقن واًمت

ذم اًمٜمٝم٤مي٦م قمغم اًمتٜمٗمس ُمرة  )طم٤مول أن حتٌس أٟمٗم٤مؾمؽ طمتك شمٗم٘مد اًمققمل وم٠من دُم٤مهمؽ ؾمٞمجؼمك

أٟمٗمًٜم٤م ُمـ اًمِمٝمٞمؼ واًمزومػم يٕمٜمل أٟمٜم٤م ُمـ همػم اعمرضمح أن  وطم٘مٞم٘م٦م أٟمٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع ان ٟمٛمٜمع أظمرى،

ٟمٛمقت ُمـ ٟمًٞم٤من اًمتٜمٗمس(. شمدرك اًمتٕمريٗم٤مت احلديث٦م أن اإلدُم٤من هق ذم اًمٜمٝم٤مي٦م أُمر دء. طمٞم٨م ان 

ؾمٚمقك ُم٤م يّمٌح ادُم٤مٟم٤ًم وم٘مط إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمقائد أٟمٞم٦م اًمتل شم٠ميت ُمٕمف شمتٗمقق ذم اًمٜمٝم٤مي٦م قمغم آصم٤مره 

س واًمٜمٔمر إمم اًمٙمتؾ اخلِمٌٞم٦م ٓ شمٕمتؼم ُم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من، طمتك وإن يم٤من اعمدُمرة، إن ؾمٚمقيمٞم٤مت يم٤مًمتٜمٗم

ُمـ اًمّمٕم٥م ُم٘م٤موُمتٝم٤م ومٝمل ًمٞم٧ًم و٤مرة. وم٤مإلدُم٤من هق ارشم٤ٌمط قمٛمٞمؼ سمتجرسم٦م و٤مرة وُمـ اًمّمٕم٥م 

آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م، ٓ شمِمٛمؾ اإلدُم٤مٟم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م شمٜم٤مول أو ذب أو طم٘مـ أو شمدظملم اعمقاد اعمخدرة. 

ص ُم٘م٤موُم٦م اًمًٚمقك اًمذي يٜمت٩م قمٜمف رضر يمٌػم قمغم اعمدى اًمٓمقيؾ وشمٜمِم٠م قمٜمدُم٤م ٓ يًتٓمٞمع اًمِمخ

 قمغم اًمرهمؿ ُمـ ُمٕم٤مجلتف حل٤مضم٦م ٟمٗمًٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م قمغم اعمدى اًم٘مّمػم.

اًمقؾمقاس واًمًٚمقك اًم٘مٝمري هؿ ُمـ أىم٤مرب اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل. وم٤مًمقؾم٤موس هل أومٙم٤مر ٓ يٛمٙمـ 

ٛمٙمـ ًمٚمِمخص أن ًمٚمِمخص أن يتقىمػ قمـ اًمتٗمٙمػم هب٤م، واًمًٚمقيمٞم٤مت اًم٘مٝمري٦م هل ؾمٚمقيمٞم٤مت ٓ ي

يتقىمػ قمـ شمٜمٗمٞمذه٤م، ًمٙمـ هٜم٤مك ومرق رئٞمز سملم اإلدُم٤مٟم٤مت واًمقؾم٤موس واًمًٚمقيمٞم٤مت اًم٘مٝمري٦م. 

شمٕمدك اإلدُم٤مٟم٤مت سم٤معمٙم٤موم٠مة اًمٗمقري٦م، أو اًمدقمؿ اإلجي٤ميب. وقمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ ذًمؽ، يٙمقن شمرك 

 ًمدقمؿسم٤م أيًْم٤م يٕمرف –اًمقؾم٤موس واًمًٚمقيمٞم٤مت اًم٘مٝمري٦م أُمرًا ُُمزقمج٤ًم ًمٚمٖم٤مي٦م، ومٝمل شمٕمد سم٤مًمتٕمقيض 

ه )وسمام ان هذ اجلذاسم٦م اًمتل ًمدى اإلدُم٤من اعمزُمـوًمٙمٜمف ًمٞمس ُمـ ٟمقع اعمٙم٤مومآت  -اًمًٚمٌل 

 .ؾم٠مؾمتخدُمٝم٤م مجٞمٕمٝم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب( اعمّمٓمٚمح٤مت اًمثالصم٦م وصمٞم٘م٦م اًمّمٚم٦م
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، يمت٥م ؾمٌٕم٦م ُمـ 8113. ذم قم٤مم (0)إلدُم٤من اًمًٚمقيمل هق اًمِمٖمػ إؾمتحقاذيهٜم٤مك ىمري٥م صم٤مًم٨م ًم

اًم٤ٌمطم٨م روسمرت وم٤مًمػماٟمد، سمحث٤ًم ي٘مًؿ ُمٗمٝمقم اًمٕم٤مـمٗم٦م امم اصمٜملم.  قمٚمامء اًمٜمٗمس اًمٙمٜمديقن، سم٘مٞم٤مدة

ف قمغم أٟمف ، يمام ي٘مقًمقن، "اًمِمٖمػ" ُمٞمؾ اإلٟم٤ًمن إمم اؾمتثامر وىمتف وجمٝمقده سمِمٙمؾ ُمتٙمرر ُيٕمره

. إن اًمِمٖمػ اًمتٜم٤مهمٛمل هق ودائؿ ذم أٟمِمٓم٦م حيٌٝم٤م وجيده٤م ُمٝمّٛم٦م، وشم٤ًمهؿ ذم شمٕمريٗمف وحتديد ذاشمف

 يٕمٛمؾ اًمذي اًم٘مٓم٤مر ٟمٛمقذج ُمثؾ –ه٤م اًمٜم٤مس ُمـ دون ىمٞمقد او ذوط أٟمِمٓم٦م صحٞم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م خيت٤مر

 ُمٜمتّمػ ذم اُمرأة ختٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمتجريدي٦م اًمٚمقطم٤مت ُمـ ؾمٚمًٚم٦م أو ؿم٤ٌمسمف، ُمٜمذ ُمًـ رضمؾ قمٚمٞمف

إومراد ًمٞمًقا جمؼميـ قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٜمِم٤مط، وًمٙمٜمٝمؿ : اًم٤ٌمطمثقن ىم٤مل. ومراهمٝم٤م وىم٧م ذم اًمٕمٛمر

وًمٙمـ  -اًمٜمقع ُمـ اًمِمٖمػ، حيتؾ اًمٜمِم٤مط ُم٤ًمطم٦م يمٌػمة  خيت٤مرون سمحري٦م اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ. ُمع هذا

 .ُمـ هقي٦م اًمِمخص ويٙمقن قمغم شمٜم٤مهمؿ ُمع ضمقاٟم٥م أظمرى ُمـ طمٞم٤مشمف -ًمٞم٧ًم اؾمتحقاذي٦م 

وُمع ذًمؽ، وم٢من اًمِمٖمػ آؾمتحقاذي هق همػم صحل وىمد يّمٌح ظمٓمػم أطمٞم٤مٟم٤ًم. وسمام اٟمف ىم٤مئؿ قمغم 

دي إمم إدُم٤من ؾمٚمقيمل. ويمام ىم٤مل احل٤مضم٦م اًمتل شمتٕمدى طمدود اًمتٛمتع اًمًٌٞمط، ومٛمـ اعمرضمح أن ي١م

ٓ يًٕمف ؾمقى آٟمخراط ذم اًمٜمِم٤مط اًمِمٖمٗمل. ومًٞمّمٌح ُمـ احلتٛمل ان اًم٤ٌمطمثقن، وم٢من اًمٗمرد 

ٕن آٟمخراط سم٤مًمٜمِم٤مط أصٌح ظم٤مرج  اً وٟمٔمري٠مظمذ اًمِمٖمػ جمراه ٟمٔمرًا ٕٟمف يتحٙمؿ ذم اًمِمخص. 

وي٥ًٌم شمٕم٤مرًو٤م ُمع يمٌػمًا ُمـ هقيتف  اً طمٞمزٟمٓم٤مق ؾمٞمٓمرة اًمِمخص، وم٢مٟمف ي٠مظمذ ذم هن٤مي٦م إُمر 

ومٝمق ًمٕم٦ٌم اًمٗمٞمديق اًمتل يٚمٕمٌٝم٤م اعمراهؼ ـمقال اًمٚمٞمؾ سمدًٓ ُمـ اًمٜمقم  .إٟمِمٓم٦م إظمرى ذم طمٞم٤مشمف

واًم٘مٞم٤مم سمقاضمٌف اعمٜمززم. أو اًمٕمداءة اًمتل ريمْم٧م ذات ُمرة ًمٚمؽمومٞمف قمـ ٟمٗمًٝم٤م، ًمٙمٜمٝم٤م شمِمٕمر أن سم٠مهن٤م 

طمتك ُمع وىمقع إص٤مسم٤مت ٟم٤مدم٦م قمـ ُمْمٓمرة ًمريمض ُم٤م ٓ ي٘مؾ قمـ ؾمت٦م أُمٞم٤مل ذم اًمٞمقم سمقشمػمة ُمٕمٞمٜم٦م، 

اإلضمٝم٤مد. ؾمتًتٛمر ذم اجلري يقُمٞم٤م امم ان شمّمٌح همػم ىم٤مدرة قمغم اجلري هن٤مئٞم٤ًم ٕن هقيتٝم٤م وؾمالُمتٝم٤م 

                                                           
(1) Jerome Kagan, ―The Distribution of Attention in Infancy,‖ in Perception and Its Disorders, 

eds. D. A. Hamburg, K. H. Pribram, and A. J. Stunkard, (Williams and Wilkins Company: 

Baltimore, MD, 1970), 214–37. 
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، ًمٙمـ اًمِمٖمػ "جيٕمؾ ًمٚمحٞم٤مة ىمٞمٛم٦م"ُمرشمٌٓم٤من ارشم٤ٌمـم٤م وصمٞم٘م٤م ُمٕمٝم٤م دون اٟم٘مٓم٤مع. اًمِمٖمػ اًمتٜم٤مهمٛمل 

 إؾمتحقاذي يّمٞم٥م اًمٕم٘مؾ.

 ـــــ

قن ُمع ومٙمرة أن اإلدُم٤من يٛمٙمـ أن يٙمقن ؾمٚمقيم٤ًم حمْم٤ًم، ويت٤ًمءًمقن: هٜم٤مك أؿمخ٤مص خيتٚمٗمسم٤مًمٓمٌع، 

إذا أُمٙمٜمؽ أن شمدُمـ قمغم أًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق واهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م، ومٚمامذا ٓ شمٙمقن ُمدُمٜم٤م قمغم  أيـ اعمقاد؟

إذا ُم٤م متٙمٜم٧م ُمـ  ٤مً ٟمٔمرييٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمدُمٜم٤ًم قمغم هذه إؿمٞم٤مء  ؿمؿ اًمزهقر أو اعمٌم إمم اخلٚمػ؟

٦م ٓ يٛمٙمٜمؽ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م، وشمٌدأ ذم ُمت٤مسمٕمتٝم٤م ُمع دم٤مهؾ ضمقاٟم٥م أظمرى ُمـ شمٚمٌٞم٦م رهم٦ٌم قم٤مرُم

طمٞم٤مشمؽ، وُمـ صمؿ ؾمتّمٌح ُمدُمٜم٤ًم ؾمٚمقيمٞم٤ًم ًمرائح٦م اًمزهقر أو اعمٌم إمم اخلٚمػ. ىمد ٓ يٙمقن هٜم٤مك 

اًمٙمثػم ُمـ إؿمخ٤مص اًمذيـ يٕم٤مٟمقن ُمـ هذه اإلدُم٤مٟم٤مت قمغم وضمف اخلّمقص، وًمٙمـ هذا ًمٞمس 

اًمقىم٧م ٟمٗمًف، هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ إؿمخ٤مص اًمذيـ شمٔمٝمر قمٚمٞمٝمؿ سم٤مُٕمر اعمًتحٞمؾ شمّمقره. ذم 

أقمراض ُمِم٤مهب٦م قمٜمدُم٤م شم٘مدم هلؿ ه٤مشمػ ذيمل أو ًمٕم٦ٌم ومٞمديق آهة أو شمٕمرومٝمؿ سمٗمٙمرة اًمؼميد 

 اإلًمٙمؽموين.

ٓ يٛمٙمـ أن يٜمٓمٌؼ قمغم ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس،  "اإلدُم٤من"أؿمخ٤مص ي٘مقًمقن إن ُمّمٓمٚمح  ٤مً أيْمهٜم٤مك 

ذم قم٤مم  اإلدُم٤من؟ أٓ جيٕمؾ ذًمؽ إُمر سمال ُمٕمٜمك؟أٓ ي٘مٚمؾ هذا ُمـ ىمٞمٛم٦م ُمّمٓمٚمح وي٠ًمًمقن: 

قمٜمدُم٤م ىمتؾ وسم٤مء اٟمٗمٚمقٟمزا مخ٦ًم وؾمٌٕملم ُمٚمٞمقن ؿمخص، مل ينم أطمد إمم أن شمِمخٞمص 0908

آٟمٗمٚمقٟمزا ٓ ُمٕمٜمك ًمف، شمٓمٚم٧ٌم اًم٘مْمٞم٦م آٟمت٤ٌمه قمغم وضمف اًمتحديد ٕهن٤م أصمرت قمغم اًمٙمثػم ُمـ 

اًمّمٕم٥م ُم٘م٤موُم٦م اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م واًمؼميد اًمٜم٤مس، وٟمٗمس اًمٌمء يٜمٓمٌؼ قمغم اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل، ومٛمـ 

وؾمتٙمقن  -ُمـ ٟمًٞم٩م اعمجتٛمع ويٕمززان دم٤مرب ٟمٗمًٞم٦م ُمٚمح٦م  اً ضمزءٕهنام يٛمثالن  -اإلًمٙمؽموين 

هٜم٤مك دم٤مرب إدُم٤مٟمٞم٦م أظمرى ذم اًمٕم٘مقد اًم٘م٤مدُم٦م.  ٓ يٜمٌٖمل ًمٜم٤م اؾمتخدام ُمّمٓمٚمح ُم٤مئل ًمقصٗمٝم٤م: 

ٜم٤م اجلامقمل، وُم٘مدار آهتامم جي٥م أن ٟمٕمؽمف سمٛمدى ضمديتٝم٤م، وُمدى اًمير اًمذي شمًٌٌف ًمروم٤مه
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اًمذي شمًتح٘مف. وم٤مٕدًم٦م اعمتقومرة طمتك أن شمٌٕم٨م قمغم اًم٘مٚمؼ، وشمِمػم اعم١مذات إمم أٟمٜم٤م ٟمٖمقص 

 قمٛمٞم٘م٤ًم ذم اعمٞم٤مه اخلٓمرة.

، وم٤مًمقصػ يٛمٙمـ أن يِمجع (0)سمٕمٜم٤مي٦م "إدُم٤من ؾمٚمقيمل"ٛمـ اعمٝمؿ اؾمتخدام ُمّمٓمٚمح ومُمع ذًمؽ، 

ػ إـمٗم٤مل اخلجقًملم سمِمٙمؾ ُمٗم٤مضمب سمـ إؿمخ٤مص قمغم رؤي٦م آوٓمراب ذم يمؾ ُمٙم٤من. ُصٜمّ 

قمٜمدُم٤م أصٌح اعمّمٓمٚمح ؿم٤مئًٕم٤م: وقمغم ٟمحٍق مم٤مصمؾ ؾُمّٛمل إؿمخ٤مص  (8)"ُمرى ُمتالزُم٦م أؾمؼمضمر"

. يِمٕمر أًملم ومراٟمًٞمس، وهق ـمٌٞم٥م (3)"صمٜم٤مئٞمل آؾمت٘مٓم٤مب"اًمذيـ يٕم٤مٟمقن ُمـ اًمٕمقاـمػ اعمت٘مٚم٦ٌم سمـ 

ُمـ % 35إذا يم٤من . وي٘مقل "قيملاإلدُم٤من اًمًٚم"ٟمٗمز وظمٌػم ذم اإلدُم٤من، سم٤مًم٘مٚمؼ إزاء ُمّمٓمٚمح 

اٟمف ُمـ اخلٓم٠م حتقيؾ  ،إؿمخ٤مص يٕم٤مٟمقن ُمـ اوٓمراب، ومٝمذا ضمزء ُمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م وم٘مط

 ـمٌل، ُم٤م جي٥م أن ٟمٗمٕمٚمف هق ُم٤م ي٘مقُمقن سمف ذم شم٤ميقان ويمقري٤م، ومٝمٜم٤مك 
ٍ
إدُم٤من اًمًٚمقيمل امم رء

. ومٚمٞمس يمؾ ُمـ ُمٕمف شمٗمؼ، وأٟم٤م أيرون اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل يمٛم٠ًمًم٦م اضمتامقمٞم٦م سمدًٓ ُمـ ىمْمٞم٦م ـمٌٞم٦م

يًتخدم اهل٤مشمػ اًمذيمل ٕيمثر ُمـ شمًٕملم دىمٞم٘م٦م ذم اًمٞمقم جي٥م أن يدظمؾ اعمّمح٦م، وًمٙمـ ُم٤م اًمذي 

جيٕمؾ اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م ُُمّٚمح٦م ًمٚمٖم٤مي٦م؟ هؾ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م إدظم٤مل وقاسمط وشمقازٟم٤مت هٞمٙمٚمٞم٦م طمقل اًمدور 

ػم ُمـ اًمٜم٤مس ًمٞمس أىمؾ اعمتٜم٤مُمل اًمذي شمٚمٕمٌف ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اعمِمؽميم٦م؟ إن اًمٕمرض اًمذي ي١مصمر قمغم اًمٙمث

                                                           

 ًمإلـمالع قمغم اعمزيد ُمـ اراء أًملم ومراٟمًٞمس اىمرأ: (0)

Allen Frances, ―Do We All Have Behavioral Addictions?,‖ Huffington Post, March 28, 2012, 

www.huffingtonpost.com/allen-frances/behavioral-addiction_b_1215967.html. 

 ُمـع آضمتامقمـل شمٗمـ٤مقمٚمٝمؿ ذم يمٌـػمة صـٕمقسم٤مت اعمـرض هبـذا اعمّم٤مسمقن وُئمٝمر اًمتقطمد، ـمٞمػ اوٓمراسم٤مت إطمدى هل ُمتالزُم٦م أؾمؼمضمر (8)

 اًمٜمًـٌل احلٗمـ٤مظ ٟم٤مطمٞمـ٦م ُمــ اًمتقطمد ـمٞمػ اوٓمراسم٤مت ُمـ همػمه قمـ خيتٚمػ واعمرض. وُمٙمررة ُم٘مٞمدة ؾمٚمقيمٞم٦م وأٟمامط رهم٤ٌمت ُمع أظمريـ،

جلقاٟم٥م اًمٚمٖمقي٦م واإلدرايمٞم٦م ًمدى اعمريض. وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يرد وضمقد وٕمػ اعمٝم٤مرات احلريمٞم٦م واؾمتخدام ًمٖم٦م همػم ٟمٛمٓمٞمـ٦م اؾمتٛمراري٦م شمٓمقير ا قمغم

 .ذم اًمتِمخٞمص، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمتِمخٞمص ٓ يِمؽمط وضمقده٤م

ُمــ ارشمٗمـ٤مع وومـؽمات  ٓيمتاـ٤مبا يًـ٥ٌم ومـؽمات ُمــ ٟمٗمزـ اوٓمراب هق اهلقد، آيمتا٤مب اعمٕمروف ؾم٤مسم٘م٤م سم٤مؾمؿ صمٜم٤مئل آؾمت٘مٓم٤مب (3)

 إذا ُمـ٤م أو ؿمـدهت٤م قمـغم اقمتامدا ظمٗمٞمػ، اهلقس أو اهلقس سمِمٙمؾ همػم ـمٌٞمٕمل، هذه إظمػمة اًمتل شمٕمرف أيْم٤م سم٤مؾمؿ ومؽمات (آسمتٝم٤مج) اعمزاج

 .اًمذه٤من وضمقد ُمع وضمقده٤م شمّم٤مدف
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واىمٕمٞم٦م أو أيمثر ىمٌقًٓ ٕٟمف سم٤ًٌمـم٦م يّمٌح ُمٕمٞم٤مرًا ضمديدًا: ٟمحـ سمح٤مضم٦م ًمٗمٝمؿ شمٚمؽ إقمراض 

 ًمتحديد ُم٤م إذا يمٜم٤م ؾمٜمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ويمٞمػ ؾمٜمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م.

 ـــــ

 ؟(0) ُم٤م ُمدى اٟمتِم٤مر اإلدُم٤مٟم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م

ؿ همػم ىم٤مدريـ طمتك قمغم قمٞمش اإلدُم٤مٟم٤مت إيمثر شمدُمػمًا، واًمتل شمدظمؾ اًمٜم٤مس اعمًتِمٗمك أو دمٕمٚمٝم

وشم١مصمر وم٘مط قمغم ٟم٦ًٌم ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمًٙم٤من. ًمٙمـ اإلدُم٤مٟم٤مت  ضمدًا،طمٞم٤مهتؿ سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل، هل ٟم٤مدرة 

ودمٕمٚمٜم٤م أىمؾ ومٕم٤مًمٞم٦م ذم  ىمٞمٛم٦م،. وهذه اإلدُم٤مٟم٤مت دمٕمؾ طمٞم٤مشمٜم٤م أىمؾ ٤مً ؿمٞمققماًمًٚمقيمٞم٦م اعمٕمتدًم٦م هل أيمثر 

ُمـ  سمّمدُم٤مت ٟمٗمًٞم٦م أيمثر اقمتدآً  وٟم٘مٚمؾ ُمـ شمٗم٤مقمالشمٜم٤م ُمع أظمريـ. ومٝمل شمت٥ًٌم واًمٚمٕم٥م،اًمٕمٛمؾ 

شمؽمايمؿ ُمع ُمرور اًمقىم٧م ًمت٘مٚمؾ روم٤مهٞم٦م  اإلدُم٤مٟم٤مت اًمِمديدة، وًمٙمـ طمتك اًمّمدُم٤مت إيمثر اقمتدآً 

 اًمِمخص.

ُمـ اًمّمٕم٥م ُمٕمروم٦م قمدد إؿمخ٤مص اًمذيـ يٕم٤مٟمقن ُمـ اإلدُم٤مٟم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م، ٕن ُمٕمٔمؿ هذه 

ضم٤مء اًمٓمرح  ىمدؾم٤مت ذم اًم١ًمال، واإلدُم٤مٟم٤مت ٓ يتؿ اًمتٌٚمٞمغ قمٜمٝم٤م. وىمد طم٘م٘م٧م اًمٕمنمات ُمـ اًمدرا

إيمثر ؿمٛمقًٓ ُمـ أؾمت٤مذ قمٚمؿ اًمٜمٗمس اإلٟمجٚمٞمزي اعمًٛمك ُم٤مرك ضمريٗمٞم٨م، اًمذي يم٤من يدرس 

. ومٝمق يتٙمٚمؿ سم٤مًمنقم٦م واًمِمٖمػ ذاشمف اًمذي شمتقىمٕمف ُمـ ٤مً قم٤مُماإلدُم٤من اًمًٚمقيمل ٕيمثر ُمـ قمنميـ 

ٞم٦م. يمٓم٤مًم٥م ُمٌٙمر ؿمخص ٟمنم أيمثر ُمـ مخًامئ٦م ورىم٦م سمحثٞم٦م وهق ُم٤م يزال ذم ُمٜمتّمػ طمٞم٤مشمف اعمٝمٜم

اًمٜمْمقج، ٟمجح ضمريٗمٞم٨م ذم احلّمقل قمغم ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ذم ؾمـ اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنميـ، أي ىمٌؾ 

، ًم٘مد يمٜم٧م أىمدم 0994يم٤من ذًمؽ ذم قم٤مم سمْمٕم٦م أقمقام ُمـ ازده٤مر اإلٟمؽمٟم٧م. ي٘مقل ضمريٗمٞم٨م: 

                                                           
(1) Steve Sussman, Nadra Lisha, and Mark D. Griffiths, ―Prevalence of the Addictions: A 

Problem of the Majority or the Minority?,‖ Evaluation and the Health Professions 34 (2011): 

3–56. 
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ورىم٦م سمح٨م ذم اضمتامع ؾمٜمقي ًمٚمجٛمٕمٞم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م طمقل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واإلدُم٤من، ويم٤من 

هٜم٤مك ُم١ممتر صحٗمل سمٕمد احلدي٨م. ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م يم٤من اًمٜم٤مس يتحدصمقن قمـ آًم٦م اًم٘مامر، ًمٕم٦ٌم 

اًمٗمٞمديق، واإلدُم٤من قمغم اًمتٚمٗمزيقن، وؾم٠مل أطمدهؿ قمام إذا يمٜم٧م ىمد ؾمٛمٕم٧م قمـ هذا اًمٌمء اجلديد 

. ذم اًمٌداي٦م مل اًمذي يًٛمك اإلٟمؽمٟم٧م، وُم٤م إذا يم٤من يٛمٙمـ أن ي١مدي إمم أٟمقاع ضمديدة ُمـ اإلدُم٤من

ًمإلدُم٤من،  ٤مً ـمري٘مسمٗمٙمرة أٟمف ىمد يٙمقن  ٤مً ُمٗمتقٟمضمريٗمٞم٨م ُمت٠ميمدًا مم٤م يّمٜمٕمف اإلٟمؽمٟم٧م، ًمٙمٜمف يم٤من  يٙمـ

 ومت٘مدم سمٓمٚم٥م ًمٚمحّمقل قمغم اًمتٛمقيؾ احلٙمقُمل وسمدأ ذم دراؾم٦م اعمقوقع.

٤ًٌم ُم٤م ؾم٠مل اعمراؾمٚمقن ضمريٗمٞم٨م ُم٤م ُمدى اٟمتِم٤مر اإلدُم٤مٟم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م ُمٜمحٝمؿ ذم ، ًمٙمٜمف قم٤مٟمك ؟هم٤مًم

٤مت مل شمٙمـ ُمت٤مطم٦م، ًمذًمؽ اؿمؽمك ُمع اصمٜملم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ذم ضم٤مُمٕم٦م ضمٜمقب إضم٤مسم٦م حمددة، ٕن اًمٌٞم٤مٟم

، طمٞم٨م ىم٤مُمقا 8100يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م عمٕمروم٦م ذًمؽ. ٟمنموا ورىم٦م اؾمتٕمراض ـمقيٚم٦م وؿم٤مُمٚم٦م ذم قم٤مم 

قمنمات اًمدراؾم٤مت، وشمؿ ومحص يمؾ ُمٜمٝم٤م سمٕمٜم٤مي٦م ىمٌؾ إدراضمٝم٤م. يتؿ شمْمٛملم اًمدراؾم٦م  سم٤مؾمت٘مّم٤مء

ئ٦م ُمًتجٞم٥م، ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، اًمذيـ شمؽماوح أقمامرهؿ وم٘مط إذا يم٤من ًمدهي٤م ُم٤م ٓ ي٘مؾ قمـ مخًام

، وجي٥م أن شمٙمقن أؾم٤مًمٞم٥م ىمٞم٤مؾمٝم٤م ُمقصمقىم٦م وُمدقمقُم٦م سم٠مسمح٤مث ٤مً قم٤مُمسملم ؾمت٦م قمنم ومخ٦ًم وؾمتلم 

دىمٞم٘م٦م. يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م صمالصم٦م وصمامٟملم دراؾم٤مت ُمثػمة ًمإلقمج٤مب ُمع إمج٤مزم ُمٚمٞمقن وٟمّمػ ُمًتجٞم٥م 

ر، واحل٥م، واجلٜمس، واًمتًقق، واإلٟمؽمٟم٧م، ُمـ أرسمع ىم٤مرات. وىمد ريمزت اًمدراؾم٤مت قمغم اًم٘مام

 واًمتامريـ، وإدُم٤من اًمٕمٛمؾ، ويمذًمؽ اًمٙمحقل، واًمٜمٞمٙمقشملم، واعمخدرات، وإدُم٤من اعمقاد إظمرى.

ُمـ اًمًٙم٤من ُمـ إدُم٤من ؾمٚمقيمل واطمد قمغم إىمؾ ظمالل إؿمٝمر % 40ظمالص٦م اًم٘مقل: ًم٘مد قم٤مٟمك 

وزُمالؤه ي٘مقًمقن إن ٟمّمػ  آصمٜمل قمنم اعم٤موٞم٦م، ومٝمذه ًمٞم٧ًم اوٓمراسم٤مت شم٤مومٝم٦م. يم٤من ضمريٗمٞم٨م

وم٘مدان اًم٘مدرة قمغم آظمتٞم٤مر سمحري٦م ُم٤م إذا يم٤من إلي٘م٤مف أو ُمقاصٚم٦م اًمًٙم٤من شم٘مري٤ًٌم ىمد قم٤مٟمقا ُمـ 

اًمًٚمقك )وم٘مدان اًمًٞمٓمرة( ودمرسم٦م اًمٕمقاىم٥م اًمًٚمٌٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمًٚمقك. وسمٕم٤ٌمرة أظمرى، يّمٌح 

ؾمتٛمراره، وُمتك اًمِمخص همػم ىم٤مدر قمغم اًمتٜم١ٌم سمِمٙمؾ ُمقصمقق سمف قمٜمد طمدوث اًمًٚمقك، وُمدة ا
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ؾمٞمتقىمػ، أو ُم٤م هل اًمًٚمقيمٞم٤مت إظمرى اًمتل ىمد شمرشمٌط هبذا اًمًٚمقك اإلدُم٤مين. وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ، 

يتؿ اًمتخكم قمـ أٟمِمٓم٦م أظمرى، أو إذا اؾمتٛمرت، وم٢مهن٤م ٓ شمٌ٘مك مت٤مرس سمٜمٗمس اعمتٕم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م 

داء أدوار احلٞم٤مة وىمد شمِمٛمؾ اًمٕمقاىم٥م اًمًٚمٌٞم٦م إظمرى ًمٚمًٚمقك اإلدُم٤مين اًمتدظمؾ ذم أ ذم اًم٤ًمسمؼ.

ْمٕمػ اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م، أو سم شمت٥ًٌم )ُمثؾ اًمقفمٞمٗم٦م أو إٟمِمٓم٦م آضمتامقمٞم٦م أو اهلقاي٤مت(، أو

٤معمِمٙمالت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، أو اعمِم٤مريم٦م ذم اعمقاىمػ اخلٓمػمة، أو اإلص٤مسم٦م اًمٌدٟمٞم٦م، سم٤مًمٜمِم٤مط اإلضمراُمل، أو سم

 أو اخلٚمؾ، أو اخل٤ًمرة اعم٤مًمٞم٦م. أو صدُم٦م قم٤مـمٗمٞم٦م.

ه اإلدُم٤مٟم٤مت ذم اًمٜمٛمق ُمع آسمتٙم٤مر اًمتٙمٜمقًمقضمل واًمتٖمػم آضمتامقمل. أؿم٤مرت شمًتٛمر سمٕمض هذ

% ُمـ اًمًٙم٤من يٕم٤مٟمقن ُمـ ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل 41إطمدى اًمدراؾم٤مت احلديث٦م إمم أن ُم٤م يّمؾ إمم 

اإلدُم٤من قمغم اإلٟمؽمٟم٧م، ؾمقاء ذم اًمؼميد اإلًمٙمؽموين أو إًمٕم٤مب أو اإلسم٤مطمٞم٦م. وايمتِمٗم٧م دراؾم٦م 

% 41، و"ُمدُمٜملم قمغم اإلٟمؽمٟم٧م"اجل٤مُمٕم٤مت إُمريٙمٞم٦م يم٤مٟمقا  % ُمـ قمٞمٜم٦م ـمالب48اظمرى أن 

. وقمٜمدُم٤م ـُمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُمٜم٤مىمِم٦م شمٗم٤مقمٚمٝمؿ ُمع (0)آظمرون يم٤مٟمقا ُمدُمٜملم حمتٛمٚملم أو قمغم طمدود اإلدُم٤من

اإلٟمؽمٟم٧م، ادمف ُمٕمٔمؿ اًمٓمالب ٟمحق اًمٜمت٤مئ٩م اًمًٚمٌٞم٦م، ُمقوحلم أن قمٛمٚمٝمؿ، وقمالىم٤مهتؿ، وطمٞم٤مة 

 .ػم ُمـ اًمقىم٧م قمغم اإلٟمؽمٟم٧مقم٤مئالهتؿ يم٤مٟم٧م أوم٘مر ٕهنؿ ىمْمقا اًمٙمث

ُمـ  "ُمدُمٜم٤ًم قمغم اإلٟمؽمٟم٧م"ذم هذه اعمرطمٚم٦م، ىمد شمت٤ًمءل قمام إذا يمٜم٧م أٟم٧م أو أي ؿمخص حتٌف 

، وهق اً قمٜمٍم 81اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م. هذه قمٞمٜم٦م ُمـ مخ٦ًم أؾماٚم٦م ُمـ اظمت٤ٌمر إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م اعمٙمقن ُمـ 

                                                           

 هذه اإلطمّم٤مئٞم٤مت ُمّمدره٤م: (0)

Susan M. Snyder, Wen Li, Jennifer E. O‘Brien, and Matthew O. Howard, ―The Effect of U.S. 

University Students‘ Problematic Internet Use on Family Relationships: A Mixed-methods 

Investigation,‖ Plos One, December 11, 2015, 

journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0144005. 
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٧م ًمإلضم٤مسم٦م قمـ يمؾ ؾم١مال . ظمذ سمٕمض اًمقىم(0)ُم٘مٞم٤مس يًتخدم قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع إلدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م

 :5إمم  1سم٤مؾمتخدام اعم٘مٞم٤مس أدٟم٤مه، ُمـ 

 اظمت٤ٌمر ادُم٤من آٟمؽمٟم٧م

 طمدد اإلضم٤مسم٦م اًمتل متثؾ أومْمؾ ُمٕمدل ًمٙمؾ ؾمٚمقك ُمدرج سم٤مؾمتخدام اعم٘مٞم٤مس أدٟم٤مه:

 = ٓ يٜمٓمٌؼ 1

 = ٟم٤مدًرا 0

 = ُمـ طملم ٔظمر 8

 = يمثػًما 3

 = ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من 4

 = دائام 5

 اإلٟمؽمٟم٧م ًمٗمؽمة أـمقل مم٤م يمٜم٧م شم٘مّمد؟ يمؿ قمدد اعمرات اًمتل يِمٙمق يمؿ ُمرة دمد ٟمٗمًؽ سم٤مٍق قمغم

ومٞمٝم٤م أظمرون ذم طمٞم٤مشمؽ سمِم٠من ُم٘مدار اًمقىم٧م اًمذي شم٘مْمٞمف قمغم اإلٟمؽمٟم٧م؟ يمؿ ُمرة شمتٗم٘مد سمريدك 

اإلًمٙمؽموين ىمٌؾ أي رء آظمر حتت٤مج إمم اًم٘مٞم٤مم سمف؟ يمؿ ُمرة شمٗم٘مد اًم٘مدرة قمغم اًمٜمقم سم٥ًٌم شمًجٞمؾ 

قمٜمد آشمّم٤مل  "سمْمع دىم٤مئؼ وم٘مط"ٞمؾ؟ يمؿ ُمرة دمد ٟمٗمًؽ شم٘مقل اًمدظمقل ذم وىم٧م ُمت٠مظمر ُمـ اًمٚم

 سم٤مإلٟمؽمٟم٧م؟

                                                           

 يٛمٙمٜمؽ اًمٕمثقر قمغم آظمت٤ٌمر اًمٙم٤مُمؾ هٜم٤م: (0)

netaddiction.com/Internet-addiction-test/. 
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ٟم٘م٤مط أو أىمؾ، وم٢مٟمؽ ٓ شمٔمٝمر أي قمالُم٤مت ًمإلدُم٤من قمغم اإلٟمؽمٟم٧م. ذم طملم  7إذا يم٤مٟم٧م ٟمتٞمجتؽ 

ـمقيالً قمغم اًمقي٥م ذم  ٤مً وىمت شم٘ميضوم٘مد  -إمم إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م اعمٕمتدل  08إمم  8شمِمػم اًمٜمتٞمج٦م ُمـ 

إمم  81إمم  03تحٙمؿ سمِمٙمؾ قم٤مم ذم اؾمتخداُمؽ. وشمِمػم اًمٜمتٞمج٦م ُمـ سمٕمض إطمٞم٤من، وًمٙمٜمؽ شم

ُمِمٙمالت قمروٞم٦م أو "إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م اعمٕمتدل، مم٤م يٕمٜمل أن قمالىمتؽ سم٤مإلٟمؽمٟم٧م شم٥ًٌم ًمؽ 

ومتِمػم إمم إدُم٤من ؿمديد قمغم اإلٟمؽمٟم٧م، ويٕمٜمل ذًمؽ أن  85و 80. اُم٤م اًمٜمتٞمج٦م سملم "ُمتٙمررة

٠مقمقد إمم اًم١ًمال طمقل يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع درضم٦م )ؾم "ُمِمٙمالت يمٌػمة ذم طمٞم٤مشمؽ"اإلٟمؽمٟم٧م ي٥ًٌم 

  قم٤مًمٞم٦م ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب(.

% ُمـ اًمٜم٤مس إهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن حتٛمؾ اًمٕمٞمش سمدون هقاشمٗمٝمؿ 46وسمخالف إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م، ي٘مقل 

% ُمـ 81، و(0)اًمذيمٞم٦م )اًمٌٕمض يٗمْمٚمقن ان يٕم٤مٟمقا ُمـ إص٤مسم٦م ضمًدي٦م أيمثر ُمـ إص٤مسم٦م هقاشمٗمٝمؿ(

، يم٤من ي٘ميض 8118. ذم قم٤مم (8)حّمقن هقاشمٗمٝمؿ ُمرة واطمدة قمغم إىمؾ ذم اًم٤ًمقم٦ماعمراه٘ملم يٗم

، يم٤مٟمقا ي٘مْمقن 8105: ذم قم٤مم (3)اًم٤ٌمًمٖمقن صمامٟمٞم٦م قمنم دىمٞم٘م٦م ذم اعمتقؾمط قمغم هقاشمٗمٝمؿ ذم اًمٞمقم

ؾم٤مقمتلم وأرسمٕملم دىمٞم٘م٦م ذم اًمٞمقم. هذه اًمٜم٘مٚم٦م إمم إضمٝمزة اعمحٛمقًم٦م هل أُمر ظمٓمػم، ٕن اجلٝم٤مز 

% ُمـ اعمِم٤مريملم 61أومْمؾ وؾمٞمٚم٦م ًمإلدُم٤من. ذم إطمدى اًمدراؾم٤مت، أوم٤مد  ؽ هق دائامً اًمذي يتٜم٘مؾ ُمٕم

سم٠مهنؿ يِم٤مهدون سمِمٙمؾ ُمٗمرط قمنمات احلٚم٘م٤مت اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م قمغم اًمتقازم سم٤مًمرهمؿ ُمـ ٟمٞمتٝمؿ اعمٌٙمرة 

% ُمـ إؿمخ٤مص أهنؿ يٕمتٛمدون قمغم ُمقاىمع اًمِمٌٙم٤مت آضمتامقمٞم٦م 59ًمٚمتقىمػ. ي٘مقل ُم٤م يّمؾ إمم 

                                                           

 اردة هٜم٤م ُمقضمقدة ذم:مجٞمع اإلطمّم٤مءات اًمق (0)

Rosenberg and Feder, Behavioral Addictions.  

 أٟمٔمر ايْم٤ًم:

Aaron Smith, ―U.S. Smartphone Use in 2015,‖ PewResearchCenter, April 1, 2015, 

www.pewInternet.org/2015/04/01/us-smartphone-use-in-2015/; Ericsson Consumer Lab, ―TV 

and Media 2015: The Empowered TV and Media Consumer‘s Influence,‖ September 2015 

(2) Kelly Wallace, ―Half of Teens Think They‘re Addicted to their Smartphones,‖ CNN, May 

3, 2016, www.cnn.com/2016/05/03/health/teens-cell-phone-addiction-parents/index.html. 

(3) Kleiner Perkins Caulfield & Byers, ―Internet Trends Report 2016,‖ SlideShare, May 26, 

2015, www.slideshare.net/kleinerperkins/internet-trends-v1/14-

14Internet_Usage_Engagement_Growth_Solid11. 
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هذه اعمقاىمع جيٕمٚمٝمؿ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م همػم ؾمٕمداء. ُمـ سملم هذه اعمجٛمققم٦م، ي٘مقل وأن اقمتامدهؿ قمغم 

ٟمّمٗمٝمؿ أهنؿ سمح٤مضم٦م إمم اًمتح٘مؼ ُمـ شمٚمؽ اعمقاىمع ُمرة واطمدة قمغم إىمؾ ذم اًم٤ًمقم٦م. وسمٕمد ؾم٤مقم٦م 

، يم٤من 8105ؾمٞمٙمقٟمقن ىمٚم٘ملم وُمْمٓمرسملم وهمػم ىم٤مدريـ قمغم اًمؽميمٞمز. وذم همْمقن ذًمؽ ذم قم٤مم 

غم اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م. إذا ُم٤م أرادوا اًمتجٛمع ًمتِمٙمٞمؾ دوًم٦م ُمٚمٞمقن ُمدُمـ قم 881هٜم٤مك طمقازم 

، وم٢مهن٤م ؾمتٙمقن راسمع أيمؼم دوًم٦م ُمـ طمٞم٨م قمدد اًمًٙم٤من ذم "اًمقٓي٤مت اعمتحدة عمدُمٜمل اهل٤مشمػ"

 اًمٕم٤ممل، سمٕمد اًمّملم واهلٜمد واًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م.

شمٌٚمغ اصمٜمل قمنم  (8)ت٤ٌمهأٟمف ًمدى اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مدي ومؽمة اٟم (0)، أوم٤مدت ُم٤ميٙمروؾمقوم٧م يمٜمدا8111ذم قم٤مم 

وم٢من ُمتقؾمط ومؽمة  عم٤ميٙمروؾمقوم٧م )ووم٘م٤مً  اٟمخٗمض هذا اًمرىمؿ إمم صمامين صمقان 8103صم٤مٟمٞم٦م: سمحٚمقل قم٤مم 

إن آهتامم  آٟمت٤ٌمه ًمدى اًمًٛمٙم٦م اًمذهٌٞم٦م، قمغم ؾمٌٞمؾ اعم٘م٤مرٟم٦م، يٌٚمغ شمًع صمقان(. يمام أقمٚمـ اًمت٘مرير

ي٘مقًمقن  ٦م قمنم وأرسمٕم٦م وقمنميـ قم٤مُم٤مً % ُمـ اًمذيـ شمؽماوح أقمامرهؿ سملم صمامٟمٞم .77اًمٌنمي يتْم٤مءل

% اهنؿ 87إهنؿ يتح٘م٘مقن ُمـ هقاشمٗمٝمؿ ىمٌؾ اًم٘مٞم٤مم سم٠مي رء آظمر قمٜمدُم٤م ٓ يقضمد رء ًمٗمٕمٚمف. وىم٤مل 

هم٤مًم٤ٌم ُم٤م يٜمًقن أٟمٗمًٝمؿ وهؿ يِم٤مهدون طمٚم٘م٤مت ُمتت٤مًمٞم٦م ُمـ ُمًٚمًؾ شمٚمٗمزيقين. ُم٤م هق أيمثر إصم٤مرة 

٤مهٝمؿ قمغم ؾمٚمًٚم٦م ُمـ إرىم٤مم ًمٚم٘مٚمؼ ـمٚم٧ٌم ُم٤ميٙمروؾمقوم٧م ُمـ أًمٗمل ؿم٤مب سم٤مًمغ ان يريمزوا اٟمتٌ

أىمؾ قمغم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ  واحلروف شمٔمٝمر قمغم ؿم٤مؿم٦م اًمٙمٛمٌٞمقشمر. أوًماؽ اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مْمقن وىمت٤مً 

 يم٤مٟمقا أومْمؾ سمٙمثػم ذم هذه اعمٝمٛم٦م. آضمتامقمل

                                                           
(1) Microsoft Canada, Consumer Insights, Attention Spans, Spring 2015, 

advertising.microsoft.com/en/WWDocs/User/display/cl/researchreport/31966/en/microsoft-

attention-spans-research-report.pdf. Microsoft couldn‘t conclude with certainty that social 

media compromised attention. It was possible, for example, that the kinds of people who use 

social media are less attentive in general. But in concert with the report‘s other findings, the 

correlation was concerning. 

هل اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل يًتٓمٞمع ومٞمٝم٤م اًمِمخص اًمؽميمٞمـز قمـغم ٟمِمـ٤مط واطمـد. شمٕمتـؼم ىمـدرة اًمِمـخص  Attention span : ومؽمة آٟمت٤ٌمه (8)

شمزيـد ًمـدى إؿمـخ٤مص يمٚمـام يمـ٤من  آٟمتٌـ٤مه ريمٞمز ضمٝمده اًمذهٜمل أو أي ضمٝمد آظمر قمغم رء ُمٕملم ُمٝمٛم٦م ضمـًدا ًمتح٘مٞمـؼ إهـداف. ومـؽمةقمغم شم

 .اًمٜمِم٤مط اًمذي ي٘مقُمقن سمف ممتع هلؿ
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 ـــــ

: ان شمٙمقن ُمدُمٜم٤ًم ذم روُم٤م اًم٘مديٛم٦م (0)ُمـ آرشم٤ٌمط اًم٘مقي ٤مً خمتٚمٗم ٤مً يم٤من اإلدُم٤من ذم إصؾ يٕمٜمل ٟمققم

سم٠مُمقال ًمِمخص ُم٤م وٓ شمًتٓمٞمع ؾمداد  ٤مً ُمديٜمأٟمف ىمد شمؿ احلٙمؿ قمٚمٞمؽ سم٤مًمٕمٌقدي٦م، إذا يمٜم٧م  يٕمٜمل

اًمديـ، وم٢من اًم٘م٤ميض ؾمقف حيٙمؿ قمٚمٞمؽ سم٤مإلدُم٤من. ؾمتْمٓمر إمم اًمٕمٛمؾ يمٕمٌد إمم أن شمًدد ديقٟمؽ، 

ويم٤من هذا أول اؾمتخدام ًمٙمٚمٛم٦م إدُم٤من، ًمٙمٜمٝم٤م شمٓمقرت ًمتّمػ أي راسمٓم٦م يّمٕم٥م يمنه٤م، ومٛمثاًل 

اخلٛمر، وم٠مٟم٧م ُمدُمـ ًمٚمخٛمر: إذا يمٜم٧م حت٥م ىمراءة اًمٙمت٥م، وم٠مٟم٧م ُمـ ُمدُمٜمل إذا يمٜم٧م حت٥م ذب 

. اًمٕمديد ُمـ اعمدُمٜملم يم٤مٟمقا وم٘مط أٟم٤مؾًم٤م ٤مً ُمدُمٜماًمٙمت٥م، ومٚمؿ يٙمـ هٜم٤مك أي ظمٓم٠م ضمقهري ذم يمقٟمؽ 

حيٌقن شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم أو اًمنمب أو ًمٕم٥م اًمقرق أو اًم٘مراءة. أن شمٙمقن ُمدُمٜم٤م هق أن شمٙمقن ؿمٖمقوم٤ًم 

 وىمٕم٤ًم قمغم ُمر اًم٘مرون. أظمػ٤من أصٌح٧م سمٌمء ُم٤م، وأن يمٚمٛم٦م اإلدُم

 ضمديدة ذم اًمٙمٚمٛم٦م. طمٞم٨م أوٓه٤م إـم٤ٌمء اهتامُم٤مً  ُمٝمٜم٦م اًمٓم٥م روطم٤مً سمث٧م ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم، 

 ُمـذم أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم قمٜمدُم٤م شمٕمٚمؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞمقن شمريمٞم٥م اًمٙمقيم٤ميلم، ٕٟمف أصٌح  ظم٤مص٤مً 

اًمٌداي٦م سمدا اًمٙمقيم٤ميلم ويم٠مٟمف ُمٕمجزة، مم٤م ًمدواء. ذم قمـ ااعمًتخدُملم  اسمٕم٤مد اًمّمٕمقسم٦م سمِمٙمؾ ُمتزايد

ؾمٛمح ًمٚمٛمًٜملم سم٤مًمًػم ُٕمٞم٤مل، وًمٚمٛمٜمٝمٙملم سم٤مًمتٗمٙمػم سمقوقح ُمرة أظمرى. وًمٙمـ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م، أصٌح 

  ُمٕمٔمؿ اعمًتخدُملم ُمدُمٜملم، وومِمؾ اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ ذم اًمٌ٘م٤مء قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة.

 اًمؽميمٞمز قمغم إدُم٤من ؾم٠مقمقد إمم اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل ىمري٤ًٌم، ًمٙمـ ًمٗمٝمؿ ؾم٥ٌم اٟمتِم٤مره، ؾم٠مطمت٤مج إمم

يم٤مٟم٧م شمٕمٜمل وم٘مط شمٕم٤مـمل اعمخدرات قمغم ُمدى ىمرٟملم ُمـ اًمزُمـ،  "إدُم٤من"اعمخدرات أوًٓ. إن يمٚمٛم٦م 

إمم  (8)وًمٙمـ اًمٌنم يم٤مٟمقا ُمدُمٜملم قمغم اعمقاد اعمخدرة ُمٜمذ آٓف اًمًٜملم. شمِمػم أدًم٦م احلٛمض اًمٜمقوي

                                                           
(1) Etymology of ―addiction‖: Oxford English Dictionary, 1989, www.oup.com; see also Mark 

Peters, ―The Word We‘re Addicted To,‖ CNN, March 23, 2010, 

www.cnn.com/2011/LIVING/03/23/addicted.to.addiction./ 

(2) Justin R. Garcia and others, ―Associations Between Dopamine D4 Receptor Gene Variation 

with Both Infidelity and Sexual Promiscuity,‖ Plos One, 2010, 

journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0014162; see also: B. P. Zietsch and 
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 لموهق اجل ػ ؾمٜم٦مىمٌؾ أرسمٕملم اًم  DRD4-7R يٕمرف سم٤مؾمؿ ٤مً ضمٞمٜمأن اإلٟم٤ًمن اًم٘مديؿ حيٛمؾ 

ُمـ اًمٌنم إوائؾ، سمام  همػمهاعم١ًمول قمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت اًمتل ُمٞمزت اإلٟم٤ًمن اًم٘مديؿ قمـ 

اعمج٤مزوم٦م وحتٛمؾ اعمخ٤مـمر، واًمٌح٨م قمـ اًمتجديد، واًمٌح٨م قمـ اإلطم٤ًمس. وسمٞمٜمام يم٤من اًمٌنم  ٝم٤مومٞم

اإلٟم٤ًمن اًم٘مديؿ اًمٌدائٞمقن ىمٌؾ اإلٟم٤ًمن اًم٘مديؿ يتًٛمقن سم٤مخلقف وآسمتٕم٤مد قمـ اعمخ٤مـمرة، يم٤من 

 يٕمرف سم٤مؾمؿ DRD4-7R. ٓ يزال ُمتٖمػم ُمـ ٤مً راوٞميًتٙمِمػ سم٤مؾمتٛمرار وٟم٤مدرًا ُم٤م يٙمقن 

DRD4-4R ُمـ اًمٌنم، واًمذيـ هؿ أيمثر قمرو٦م ُمـ همػمهؿ ٕن يٙمقٟمقا 01ذم طمقازم  اً ُمقضمقد %

 ُمتٝمقريـ وُمدُمٜملم.

أيمثر ُمـ صمالصم٦م  ذُمٜم ُمـ اعمًتحٞمؾ حتديد اعمدُمـ اًمٌنمي إول، ًمٙمـ اًمًجالت شمِمػم إمم أٟمف قم٤مش

يم٤مٟم٧م إرض ٓ شمزال ُمٖمٓم٤مة سم٤مٕهن٤مر و ،(0)٤مً مت٤مُم ٤مً خمتٚمٗم ٤مً ُمٙم٤مٟميم٤من اًمٕم٤ممل وىمد قمنم أًمػ قم٤مم 

قث اًمّمقذم أًمٗمل قم٤مم اظمرى، ويم٤من اًمٌنم ىمد سمدأوا ًمٚمتق ذم ُماجلٚمٞمدي٦م، ومٙم٤من ُمتٌ٘مل قمغم وضمقد اعم٤م

قم٦م سمٕمدة آٓف ُمـ اًمًٜملم، شمرسمٞم٦م إهمٜم٤مم واخلٜم٤مزير واعم٤مقمز وإسم٘م٤مر. يم٤من ذًمؽ ىمٌؾ ٟمِمقء اًمزرا

 .(8)وًمٙمـ ذم ضمزيرة شمٞمٛمقر اًمنمىمٞم٦م ذم ضمٜمقب ذق آؾمٞم٤م، قمثر اطمدهؿ قمغم ضمقز اًمتٜمٌقل

                                                                                                                                                         
others, ―Genetics and Environmental Influences on Risky Sexual Behaviour and Its 

Relationship with Personality,‖ Behavioral Genetics 40, no. 1 (2010): 12–21; David Cesarini 

and others, ―Genetic Variation in Financial Decisionmaking,‖ The Journal of Finance 65, no. 5 

(October 2010): 1725–54; David Cesarini and others, ―Genetic Variation in Preferences for 

Giving and Risk Taking,‖ Quarterly Journal of Economics 124, no. 2 (2009): 809–42; Songfa 

Zhong and others, ―The Heritability of Attitude Toward Economic Risk,‖ Twin Research and 

Human Genetics 12, no. 1 (2009): 103–7. 

 أٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: (0)

Tammy Saah, ―The Evolutionary Origins and Significance of Drug Addiction,‖ Harm 

Reduction Journal 2, no 8 (2005), 

harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-7517-2-8. 

 ومّمـٞمٚم٦م ُمــ اًمٗمقومؾ ضمٜمس يتٌع ٟم٤ٌميت ٟمقع هق Areca catechu:اًمٕمٚمٛمل آؾمؿ اهِلٜمِْدّي  احُلَْمض أو ضمقز اًمتٜمٌقل أو ومقومؾ يم٤مشمِمق (8)

 .اًمٗمقومٚمٞم٦م
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هق اسمـ قمؿ ىمديؿ ًمٚمًج٤مئر احلديث٦م. حيتقي ضمقز اًمتٜمٌقل قمغم ؾم٤مئؾ زيتل قمديؿ  (0)ضمقز اًمتٜمٌقل

 اًمتٜمٌقل،ضمقز  اًمرائح٦م يٕمرف سم٤مؾمؿ أريٙمقًملم، هل٤م شم٠مصمػم ُمِم٤مسمف ًمت٠مصمػم اًمٜمٞمٙمقشملم. قمٜمدُم٤م متْمغ

وخيٗمػ ُمـ طمدة ُمزاضمؽ.  أيمؼم،يْمخ اًمدم سمنقم٦م  أيمؼم،شمتٜمٗمس سمًٝمقًم٦م  اًمدُمقي٦م،شمتقؾمع إوقمٞم٦م 

وٓ يزال اًمدواء  اًمتٜمٌقل،سمٕمد ُمْمغ ضمقز  ٤مً ووقطمُم٤م يّدقمل اًمٜم٤مس أهنؿ يٗمٙمرون سمِمٙمؾ أيمثر  اً يمثػم

 اعمٗمْمؾ ذم أضمزاء ُمـ ضمٜمقب وضمٜمقب ذق آؾمٞم٤م.

ر ضم٤مٟمٌٞم٦م ؾمٞما٦م. إذا ىمٛم٧م سمٛمْمٖمف سمٙمٛمٞم٤مت يم٤مومٞم٦م، ومًقف شمّمٌح وُمع ذًمؽ، وم٢من ضمقز اًمتٜمٌقل ًمف آصم٤م

أؾمٜم٤مٟمؽ ؾمقداء ووم٤مؾمدة وىمد شمً٘مط، وقمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمتجٛمٞمٚمٞم٦م اًمقاوح٦م عمْمغ اجلقز، 

وم٢من اًمٙمثػم ُمـ اعمًتخدُملم يًتٛمرون ذم اعمْمغ طمتك قمٜمدُم٤م يٗم٘مدون أؾمٜم٤مهنؿ. قمٜمدُم٤م زار 

أًمٗمل ؾمٜم٦م، ؾم٠مل ُمْمٞمٗمٞمف عم٤مذا يم٤مٟم٧م أؾمٜم٤مهنؿ ؾمقداء، اإلُمؼماـمقر اًمّمٞمٜمل شمِمق شمِمٜمٖمقاٟمغ ومٞمتٜم٤مم ىمٌؾ 

ُمْمغ اًمتٜمٌقل هق ًمٚمحٗم٤مظ قمغم اًمٔمروف اًمّمحٞم٦م اجلٞمدة ذم اًمٗمؿ، ًمذا وم٢من وم٠مووحقا ًمف أن 

. هذا هق اعمٜمٓمؼ اهلش، ذم أطمًـ أطمقاًمف. قمٜمدُم٤م شمتحقل أضمزاء إؾمٜم٤من شمتحقل إمم اًمٚمقن إؾمقد

 ٗمتح ٓؾمتٜمت٤مج أن اًمتحقل يم٤من صحٞم٤ًم!ُمٜمؽ إمم اًمٚمقن إؾمقد، وم٢مٟمؽ حتت٤مج إمم قم٘مؾ ُمٜم

ن اًم٘مدُم٤مء اًمقطمٞمدون، ومٝمٜم٤مك ؿمٕمقب اظمرى يم٤مٟم٧م شمتٕم٤مـمك مل يٙمـ اجلٜمقب آؾمٞمقيقن هؿ اعمدُمٜمق

حمٚمٞم٤ًم. ُمٜمذ آٓف اًمًٜملم، وم٘مد يم٤من ؾمٙم٤من ؿمٌف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م واًم٘مرن اإلومري٘مل  ٤م يٜمٛمقيمؾ ُم

ٞمث٤مُمٗمٞمت٤مُملم. يّمٌح ُمتٕم٤مـمق يٛمْمٖمقن أوراق اًم٘م٤مت، وهق ُمٜمٌف يٕمٛمؾ ُمثؾ هقم٦م اًمدواء، أو اعم
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ٗمرـمل اًمٜمِم٤مط، ويرشمٗمع ُمٕمدل ٟمٌْم٤مت ىمٚمٌٝمؿ يمام ًمق يم٤مٟمقا ُمتٜم٤موًملم ُماًم٘م٤مت صمرصم٤مريـ، وُمٜمتِملم، و

قمدة أيمقاب ُمـ اًم٘مٝمقة اًم٘مقي٦م. وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م شم٘مري٤ًٌم، قمثر ؾمٙم٤من أؾمؽماًمٞم٤م إصٚمٞملم قمغم ٟمٌت٦م 

ٌغ. يٛمٙمـ أن يدظمـ يمال اًمٌٞمتقري، ذم طملم ايمتِمػ ُمٕم٤مسوهؿ ذم أُمريٙم٤م اًمِمامًمٞم٦م ٟم٤ٌمت اًمت

اًمٜم٤ٌمشملم أو يٛمْمغ، ويمالمه٤م حيتقي٤من قمغم ضمرقم٤مت صم٘مٞمٚم٦م ُمـ اًمٜمٞمٙمقشملم. ذم هذه إصمٜم٤مء، ىمٌؾ ؾمٌٕم٦م 

آٓف ؾمٜم٦م، سمدأ إُمريٙمٞمقن اجلٜمقسمٞمقن ذم ضم٤ٌمل إٟمديز ذم ُمْمغ أوراق ٟم٤ٌمت اًمٙمقيم٤م ذم 

ًمًقُمريقن يتٕمٚمٛمقن اضمتامقم٤مهتؿ اعمحٚمٞم٦م اًمٙمٌػمة. وذم اًمٜمّمػ أظمر ُمـ اًمٙمرة إروٞم٦م، يم٤من ا

روا اًمتٕمٚمٞمامت قمغم اًمقاح صٖمػمة ُمـ اًمٓملم اً ، اًمذي ينهؿ يمثػمإقمداد إومٞمقن  .ًمدرضم٦م أهنؿ طَمٗمه

 ـــــ

ٕٟمف يٕمتٛمد قمغم يمٞمٛمٞم٤مء ُمتٓمقرة وُمٕمدات  هق ضمديد ٟمًٌٞم٤مً  -يمام ٟمٕمرومف  -إدُم٤من اعمقاد اعمخدرة 

، وهق ُمٕمٚمؿ "واًمؽم واي٧م"، يم٤من ه٤مضمس "اظمتالل و٤مل"سم٤مهٔم٦م اًمثٛمـ. ذم اعمًٚمًؾ اًمتٚمٗمزيقين 

، وهق "سمٚمق ؾمٙم٤مي" سمٜم٘م٤موة ُمٜمتجف. وهق يٜمت٩م ٤مً ُمٝمقوؾميمٞمٛمٞم٤مء يتحقل امم ُمٜمتج٤ًم ًمٚمٛمٞمث٤مُمٗمٞمت٤مُملم 

، وحئمك سم٤مطمؽمام قم٤معمل ه٤مئؾ )وُماليلم اًمدوٓرات ُمـ أُمقال اعمخدرات(. %99.0ٟم٘مل سمٜم٦ًٌم 

 ٚمٞمف، ًمذا ىم٤مم دم٤مراعمٞمث٤مُمٗمٞمت٤مُملم أي رء يٛمٙمـ أن يٕمثروا قم ؾمٞمِمؽمي ُمدُمٜمق ذم اًمقاىمع وًمٙمـ

اعمٞمث٤مُمٗمٞمت٤مُملم سمخٚمط اعمٜمت٩م اخل٤مم سمٛمقاد ُم٤مًما٦م شمْمٕمػ ٟم٘م٤موشمف. سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمؽميمٞمز قمغم اًمٜم٘م٤مء، 

وم٢من قمٛمٚمٞم٦م شمّمٜمٞمع اعمٞمث٤مُمٗمٞمت٤مُملم ُمٕم٘مدة وشم٘مٜمٞم٦م، ويٜمٓمٌؼ اًمٌمء ٟمٗمًف قمغم اًمٕمديد ُمـ اعمخدرات 

 .تقي قمغم ُمٙمقٟم٤مهت٤م إؾم٤مؾمٞم٦مقمـ اًمٜم٤ٌمشم٤مت اخل٤مم اًمتل حت ٤مً اًمتل ختتٚمػ يمٞمٛمٞم٤مئٞم٤ًم مت٤مُم إظمرى،

ىمٌؾ أن شمّمٌح إدوي٦م دم٤مرة يمٌػمة، ايمتِمػ إـم٤ٌمء واًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞمقن آصم٤مره٤م قمـ ـمريؼ اًمتجرسم٦م 

، اٟمتخ٧ٌم اجلٛمٕمٞم٦م اًمٓمٌٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م رئٞمًٝم٤م اًمراسمع 0875واخلٓم٠م، أو قمـ ـمريؼ اًمّمدوم٦م. ذم قم٤مم 
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 . يم٤من يمريًتٞمًـ ـمقيالً (0)٤مً قم٤مُم لموإرسمٕملم اًمًػم روسمرت يمريًتلم اًم٤ٌمًمغ ُمـ اًمٕمٛمر صمامٟمٞم٦م وؾمٌٕم

، ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤من وهمري٥م إـمقار، ويم٤من ىمد سمدأ مم٤مرؾم٦م اًمٓم٥م ىمٌؾ مخًلم قم٤مُم٤مً  اً وؿمديد

قا سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم سم٤مًمزرٟمٞمخ واًمًؽميٙمٜملم واًمًٞم٤مٟمٞمد، شم٤ًمءل يتٕمٚمؿ آٟمجٚمٞمز اًم٘متٚم٦م أن يًٛمّ 

اًمّمٕم٥م احلّمقل قمغم يمريًتٞمًقن يمٞمػ أصمرت هذه اًمًٛمقم وهمػمه٤م قمغم ضمًؿ اإلٟم٤ًمن، يم٤من ُمـ 

ذم اسمتالع وشم٘مٞمٞمد اًمًٛمقم اخلٓمػمة سمٜمٗمًف، وشمقصمٞمؼ آصم٤مره٤م ذم اًمقىم٧م  اً ًمذًمؽ أُم٣م قم٘مقد ُمتٓمققملم،

 اًمٗمٕمكم ىمٌؾ أن يٗم٘مد وقمٞمف.

يم٤من أطمد شمٚمؽ اًمًٛمقم قم٤ٌمرة قمـ ورىم٦م ظمياء صٖمػمة، ظمدرت ومؿ يمريًتٞمًقن، وأقمٓمتف دومٕم٦م 

يم٤من يمريًتٞمًقن ؾمٜمقاشمف اًمثامٟملم سمٕم٘مقد. ُمـ اًمٓم٤مىم٦م ـمقيٚم٦م إُمد، وضمٕمٚمتف يِمٕمر ويم٠مٟمف أصٖمر ُمـ 

ًمدرضم٦م أٟمف ىمرر اخلروج ًمٚمٛمٌم عم٤ًموم٦م ـمقيٚم٦م. سمٕمد شمًع يِمٕمر سم٘مدر يمٌػم ُمـ اًمٜمِم٤مط واحلامس 

قم٤مد إمم سمٞمتف ويمت٥م أٟمف ٓ يِمٕمر سم٤مجلقع وٓ سم٤مًمٕمٓمش. ذم ص٤ٌمح اًمٞمقم  ؾم٤مقم٤مت ومخ٦ًم قمنم ُمٞمالً 

قم اجلديد. يم٤من يمريًتٞمًقن يٛمْمغ أوراق ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٞم آؾمتٕمداداًمت٤مزم، اؾمتٞم٘مظ وهق قمغم اه٦ٌم 

 .اًمٙمقيم٤م، وهق اًمٜم٤ٌمت اعم١ًمول قمـ اسمـ قمٛمف اعمٜمِمط اًمِمٝمػم، اًمٙمقيم٤ميلم

سمتجري٥م  ٤مً اًمنمىمل، يم٤من ـمٌٞم٥م أقمّم٤مب ؿم٤مب ي٘مقم أيْمقمغم سمٕمد أًمػ ُمٞمؾ إمم اجلٜمقب  ومٞمٞمٜم٤م،ذم 

اجلٜمًٞم٦م،  ٜمٔمري٤مشمف قمـ ؿمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن، واحلٞم٤مةسماًمٙمقيم٤ميلم. يتذيمر اًمٙمثػمون ؾمٞمٖمٛمقٟمد ومرويد 

واحلٚمؿ، ًمٙمٜمف يم٤من ُمِمٝمقرًا أيْم٤ًم ذم زُمٜمف سمتِمجٞمٕمف اًمٙمقيم٤ميلم. يم٤من اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞمقن ىمد ىم٤مُمقا سمتجٛمٞمع 

اًمٕم٘م٤مر ٕول ُمرة ىمٌؾ صمالصم٦م قم٘مقد، وىمرأ ومرويد قمـ ُمًػمة اخلٛم٦ًم قمنم ُمٞماًل إقمج٤مزي٦م 

ـ ٟمقسم٤مت ُم ًمٙمريًتٞمًقن. وضمد ومرويد أن اًمٙمقيم٤ميلم مل يٕمط ًمف اًمٓم٤مىم٦م ومح٥ًم، سمؾ إٟمف هدأت أيْم٤مً 

                                                           
(1) David F. Musto, ―America‘s First Cocaine Epidemic,‖ The Wilson Quarterly 13, no. 3 

(Summer 1989): 59–64; Curtis Marez, Drug Wars: The Political Economy of Narcotics 

(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004); Robert Christison, ―Observations on the 

Effects of the Leaves of Erythroxylon Coca,‖ British Medical Journal 1 (April 29, 1876): 527–
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ُمتٙمررة ُمـ آيمتا٤مب وقمن اهلْمؿ. ذم واطمدة ُمـ أيمثر ُمـ شمًٕمامئ٦م رؾم٤مًم٦م إمم ظمٓمٞمٌتف، ُم٤مرصم٤م 

 :سمػمٟم٤ميز، يمت٥م ومرويد

سملم  قيم٤ميلم[ وأشمقىمع أن يٗمقز سمٛمٙم٤مٟم٦مإذا ؾم٤مرت إُمقر قمغم ُم٤م يرام وم٠ًميمت٥م ُم٘م٤مًٓ قمـ ]اًمٙم

ضمرقم٤مت صٖمػمة وُمٜمتٔمٛم٦م  ويتٗمقق قمٚمٞمف طمتك . . . اصٌح٧م اشمٜم٤مول اًمٕمالضم٤مت امم ضم٤مٟم٥م اعمقروملم

  .ُمٜمف ود آيمتا٤مب وود قمن اهلْمؿ وطمّمٚم٧م قمغم ٟمت٤مئ٩م اجي٤مسمٞم٦م

هذه اًمرؾم٤مًم٦م إمم ُم٤مرصم٤م يم٤من يم٤مٟم٧م طمٞم٤مة ومرويد ُمٚمٞما٦م سم٤معمت٤مقم٥م واعمنات، وًمٙمـ اًمٕم٘مد اًمذي أقم٘م٥م 

 Über" : ٟمنم ُم٘م٤مًمتف سمٕمٜمقان اوسمر يمقيم٤م(0)سمِمٙمؾ ظم٤مص، وم٘مد سمدأ إُمر سمٜم٘مٓم٦م قم٤مًمٞم٦م ٤مً ُمْمٓمرسم

Coca" قمغم طمد شمٕمٌػم ومرويد، يم٤مٟم٧م ُم٘م٤مًم٦م اوسمر يمقيم٤م 0884قم٤مم  ذم . سمٛمث٤مسم٦م ٟمِمٞمد صمٜم٤مء قمغم هذه

. ًمٕم٥م ومرويد يمؾ إدوار ذم ُم٘م٤مًمتف هذه وم٘مد يم٤من ص٤مطم٥م اًمتجرسم٦م، وُمقوقع اعم٤مدة اًمًحري٦م

 :٤مً ُمتحريم ٤مً ويم٤مشمٌ اًمٌح٨م،

يمام ويِمٕمر سمٕمد دىم٤مئؼ ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ شمٕم٤مـمل اًمٙمقيم٤ميلم، يقاضمف اعمرء ومرطم٦م ُمٗم٤مضما٦م وؿمٕمقر سم٤مخلٗم٦م .

اًمت٠مصمػم اًمٜمٗمز  ... سمت٠مصمػم ُمٕملم قمغم اًمِمٗم٤مه وؾم٘مػ احلٚمؼ، يٚمٞمف ؿمٕمقر سم٤مًمدفء ذم ٟمٗمس اعمٜم٤مـمؼ

يتٙمقن ُمـ آسمتٝم٤مج واًمٜمِمقة اًمدائٛم٦م، واًمتل ٓ ختتٚمػ سم٠مي طم٤مل ُمـ اًمٜمِمقة  ... ًمٚمٙمقيم٤ميلم

 .اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمِمخص ذم اشمؿ صحتف

ُمٗمتقٟم٤ًم  ٚمٙمقيم٤ميلم، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن ومرويد سمداً إمم اجل٤مٟم٥م اعمٔمٚمؿ ًم ٤مً أيْم "اوسمر يمقيم٤م"ُم٘م٤مًم٦م شمٚمٛمح 

  أيمثر ُمـ يمقٟمف ىمٚم٘م٤ًم:

                                                           

 ُمقضمز ضمٞمد قمـ ومرويد وُم٘م٤مًم٦م أوسمر يمقيم٤م: (0)

“Über Coca, by Sigmund Freud,‖ scicurious, May 28, 2008, 

scicurious.wordpress.com/2008/05/28/uber-coca-by-sigmund-freud/; Sigmund Freud, ―Über 

Coca‖ classics revisited, Journal of Substance Abuse and Treatment 1 (1984), 206–17; Howard 

Markel, An Anatomy of Addiction: Sigmund Freud, William Halsted, and the Miracle Drug, 

Cocaine (New York: Vintage 2012( 
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 ظمالل هذه اًمتجرسم٦م إومم، واضمٝم٧م ومؽمة ىمّمػمة ُمـ اًمت٠مصمػمات اًم٤ًمُم٦م. . . أصٌح اًمتٜمٗمس أسمٓم٠م

وأقمٛمؼ وؿمٕمرت سم٤مًمتٕم٥م واًمٜمٕم٤مس. شمث٤مئ٧ٌم ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من وؿمٕمرت سم٤معمٚمؾ سمٕمض اًمٌمء. . . 

ؾم٤مقم٤مت يٙمقن هٜم٤مك  5إمم  3ٗم٦م وهق حت٧م شم٠مصمػم اًمٙمقيم٤م، وم٢مٟمف سمٕمد إذا قمٛمؾ اطمدهؿ سمّمقرة ُمٙمث

اٟمخٗم٤مض ذم اإلطم٤ًمس سم٤مًمروم٤مهٞم٦م ، وهٜم٤مك طم٤مضم٦م إمم ضمرقم٦م إو٤مومٞم٦م ُمـ اًمٙمقيم٤م ُمـ أضمؾ شمٗم٤مدي 

 .اإلره٤مق

اظمت٤ٌمره٤م، ًمٙمـ  ٓ يٛمٙمـ ٟمٔمري٤مشمف إيمثر ؿمٝمرةٕن وىمد اٟمت٘مد اًمٕمديد ُمـ قمٚمامء اًمٜمٗمس ومرويد 

اًمدىمٞمؼ. ويمام أفمٝمرت رؾم٤مئٚمف، وم٠مٟمف ىمد ايمتِمػ  آظمت٤ٌمرشمٜمٓمٚمؼ ُمـ  يم٤مٟم٧م اًمٙمقيم٤ميلم اومٙم٤مره قمـ

أن اًمٙمقيم٤ميلم ؿم٠مٟمف ؿم٠من أي حمٗمز إدُم٤مين، سمدأ شم٠مصمػمه يتالؿمك ويْمٕمػ سمٛمرور اًمقىم٧م. اًمٓمري٘م٦م 

اًمقطمٞمدة ًمٚمحّمقل قمغم اًمٜمِمقة إوًمٞم٦م يم٤مٟم٧م سمتٜم٤مول ضمرقم٤مت ُمتٙمررة وُمتّم٤مقمدة. سمدأ سمتٜم٤مول قمغم 

وذم اًمٜمٝم٤مي٦م أصٌح ُمدُمٜم٤ًم. يم٤من يّم٤مرع ًمٚمتٗمٙمػم واًمٕمٛمؾ سمدون إىمؾ اصمٜمتل قمنمة ضمرقم٦م يمٌػمة، 

، أصٌح أٟمٗمف 0895سم٠من أومْمؾ أومٙم٤مره ازدهرت حت٧م شم٠مصمػمه. ذم قم٤مم  يمقيم٤ميلم، وأصٌح ُم٘متٜمٕم٤مً 

ُمٚمتٝم٤ًٌم وحتٛمؾ ُمٕم٤مٟم٤مة اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ًمٕمالج أٟمٗمف اعمّم٤مب. ذم اطمدى اًمرؾم٤مئؾ إمم صدي٘مف اظمّم٤مئل 

ومرويد سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًمدىمٞمؼ آصم٤مر اًمٙمقيم٤ميلم. وُمـ  إٟمػ وإذن واحلٜمجرة ومٞمٚمٝمٚمؿ ومٚمٞمس، وصػ

اعمٗم٤مرىم٤مت أن اًمٌمء اًمقطمٞمد اًمذي يم٤من هيدئ ُمـ امل أٟمٗمف يم٤من ضمرقم٦م أظمرى ُمـ اًمٙمقيم٤ميلم. قمٜمدُم٤م 

يم٤من يّمٌح إمل ومْمٞمٕم٤ًم ًمٚمٖم٤مي٦م، يم٤من ي٘مقم سمدهـ أٟمٗمف سمٛمحٚمقل اعم٤مء واًمٙمقيم٤ميلم. وسمٕمد ؾمٜم٦م، ُمـ 

سمٕمد اصمٜمل قمنم  ،0896 أيمثر ُمـ وم٤مئدشمف. ذم قم٤مم ، شمقصؾ إمم أن رضر اًمٙمقيم٤ميلمي٠مؾمف ُمـ اًمٕمالج

 .٤مً مت٤مُمُمـ اول شمٜم٤مول ًمٚمٙمقيم٤ميلم، اوٓمر ومرويد ًمٚمتقىمػ قمـ اؾمتخداُمف  ٤مً قم٤مُم

؟ ذم سمداي٦م ؾمٚمٌٞم٤مشمف اعمٝمقًم٦ميمٞمػ يٛمٙمـ أن يرى ومرويد اجل٤مٟم٥م اإلجي٤ميب ًمٚمٙمقيم٤ميلم وم٘مط وًمٞمس 

ن اعمقروملم. ووصػ طم٤مًم٦م اقمج٤مسمف اًمِمديد سمامدة اًمٙمقيم٤ميلم ىم٤مل اهن٤م ؾمتٙمقن احلؾ عمِمٙمٚم٦م إدُم٤م

ُمريض شمقىمػ قمـ شمٜم٤مول اعمقروملم ومج٠مة، سم٠مٟمف ىمد أهنٙمف آرشمٕم٤مش وٟمقسم٤مت آيمتا٤مب. ًمٙمـ قمٜمدُم٤م 
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، وقمٛمؾ سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل سمٛم٤ًمقمدة ضمرقم٦م يقُمٞم٦م يمٌػمة ُمـ سمدأ اًمرضمؾ ذم شمٜم٤مول اًمٙمقيم٤ميلم، شمٕم٤مرم مت٤مُم٤مً 

 :ميم٤من ؾمٞمدوػم اًمٙمقيم٤ميلم. يم٤من أيمؼم ظمٓم٠م ارشمٙمٌف ومرويد هق آقمت٘م٤مد سم٠من هذا اًمت٠مصم

 سمٕمد قمنمة أي٤مم، متٙمـ ُمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمـ قمالج اًمٙمقيم٤م مت٤مًُم٤م. وًمذًمؽ، وم٢من قمالج إدُم٤من اعمقروملم

 .سم٤مًمٙمقيم٤م ٓ ي١مدي إٓ إمم اؾمتٌدال سمآظمر. . . اؾمتخدام اًمٙمقيم٤م ُم١مىم٧م وم٘مط

سم٤مًمٙمقيم٤ميلم ٕٟمف قم٤مش ذم وىم٧م يم٤من يٗمؽمض ومٞمف أن اإلدُم٤من ي١مصمر قمغم  ُمٗمتقٟم٤مً  يم٤من ومرويد

اًمذيـ يم٤مٟمقا وٕمٗم٤مء قم٘مٚمٞم٤ًم وضمًدي٤ًم. يم٤مٟم٧م اًمٕمٌ٘مري٦م شمتٜم٤مرم ُمع اإلدُم٤من، وايمتِمػ )ُمثؾ  إؿمخ٤مص

روسمرت يمريًتٞمًقن( اًمٙمقيم٤ميلم ذم أوج ىمقشمف اًمٗمٙمري٦م. ًم٘مد أؾم٤مء ومرويد سمِمٙمؾ قمٛمٞمؼ ومٝمؿ اًمدواء 

اًمذي يٕمت٘مد أٟمف يٛمٙمـ أن حيؾ حمؾ اإلدُم٤من قمغم اعمقروملم وي٘ميض قمٚمٞمف، مل يٙمـ اًمِمخص اًمقطمٞمد 

أصٌح  اًمزُمـ،ُم٘م٤مًم٦م اوسمر يمقيم٤م سمٕم٘مديـ ُمـ  ان يٙمت٥م ومرويد ؾ هذا آقمت٘م٤مد، وم٘مٌؾاًمذي حيٛم

يمقًمقٟمٞمؾ ُمـ ضمٞمش اًمٙمقٟمٗمدراًمٞم٦م ُمدُمٜم٤ًم قمغم اعمقروملم سمٕمد أن أصٞم٥م ظمالل اعمٕمريم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م 

ًمٚمحرب إهٚمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م. هق أظمر يم٤من يٕمت٘مد أٟمف يٛمٙمٜمف اًمتٖمٚم٥م قمغم إدُم٤مٟمف ًمٚمٛمقروملم سمّمٌٖم٦م 

قمالضمف ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف أطمد أيمثر اعمقاد اؾمتٝماليم٤م قمغم وضمف  أصٌحًمٙمـ  خمٓما٤ًم، اًمٙمقيم٤ميلم. يم٤من

 .إرض

 ـــــ

. 0865أسمريؾ  06اٟمتٝم٧م احلرب إهٚمٞم٦م سمٛمٕمريم٦م ىمّمػمة ًمٙمـ داُمٞم٦م ذم ُم٤ًمء قمٞمد اًمٗمّمح، 

شم٘م٤مرسم٧م ضمٞمقش آحت٤مد واًمٙمقٟمٗمدراًمٞم٦م قمغم هنر شمِم٤مشم٤مهقشمٌم، سم٤مًم٘مرب ُمـ يمقًمقُمٌقس، ضمقرضمٞم٤م، 

فمٝمقر اجلٞم٤مد سم٤مًم٘مرب ُمـ ضمنيـ يٛمتدان قمغم اًمٜمٝمر. أطمد اجلٜمقد اًمٙمقٟمٗمدراًمٞملم وطم٤مرسم٧م قمغم 

ُمـ ومرؾم٤من آحت٤مد قمٜمدُم٤م طم٤مول ؾمد اجلن اعم١مدي إمم  اًمًٞمب احلظ، ضمقن سمٞمٛمؼمشمقن، واضمف ضمداراً 

وؾمط يمقًمقُمٌقس. ؾمح٥م سمٞمٛمؼمشمقن ؾمٞمٗمف وًمٙمـ ىمٌؾ أن يتٛمٙمـ ُمـ اؾمتخداُمف، شمؿ إـمالق اًمٜم٤مر 
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طم٤مًم٦م ُمـ إمل، ـمٕمٜمف أطمد ضمٜمقد آحت٤مد ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمّمدر واًمٌٓمـ، ومً٘مط  ذم شمراضمعقمٚمٞمف، وقمٜمدُم٤م 

 .يّم٤مرع اعمقت، وًمٙمـ أطمد روم٤مىمف ىم٤مم سمجره إمم سمر إُم٤من

ٟمج٤م سمٞمٛمؼمشمقن، وًمٙمـ يم٤من يتؿ طمرق ضمرطمف ًمٕمدة أؿمٝمر. ُمثؾ أٓف اجلٜمقد اعمّم٤مسملم أظمريـ، 

٤مت صٖمػمة قمغم ومؽمات ُمت٤ٌمقمدة، ًمٙمـ وقمقًم٩م أعمف سم٤معمقروملم. ذم اًمٌداي٦م، اقمٓم٤مه أـم٤ٌمء اجلٞمش ضمرقم

سمٞمٛمؼمشمقن سمدأ يتحٛمؾ اعمقروملم. وأصٌح يٓم٤مًم٥م سمجرقم٤مت أيمؼم وأيمثر، وذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف أصٌح 

ُمدُمٜم٤ًم سم٤مًمٙم٤مُمؾ. سمذل إـم٤ٌمء ىمّم٤مرى ضمٝمدهؿ إلسمٕم٤مده قمـ اعمقروملم، ًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا خيٗم٘مقن ذم يمؾ 

ه اًم٘مداُمك قمٜمدُم٤م ؽ شمدظمؾ ُمزودوًمذًم ىمٌؾ احلرب، ٤مً يمٞمٛمٞم٤مئٞم يم٤من سمٞمٛمؼمشمقن ٕن –ظمٓمقة خيٓمقهن٤م 

شمقىمػ اجلٞمش قمـ شمزويده سم٤معمقروملم. وأصٌح أصدىم٤مؤه ىمٚم٘ملم، واوٓمر سمٞمٛمؼمشمقن ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم 

 .آقمؽماف سم٠من اعمقروملم يم٤من يي ضمًده أيمثر مم٤م يٜمٗمٕمف

، يم٤من هدومف اجي٤مد سمديؾ ٓ (0)ىم٤مم سمٞمٛمؼمشمقن سم٤مًمتجرسم٦م -وُمثؾ ومرويد ُمـ سمٕمده  -ُمثؾ أي قم٤ممل ضمٞمد 

ٕدُم٤من ُمثؾ اعمقروملم ًمٚمتخٗمٞمػ ُمـ إمل اعمزُمـ. وسمحٚمقل صمامٟمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم، ي٥ًٌم ا

: ُمزي٩م ُمـ "اًمٙمقيم٤م اًمٗمرٟمز ذاب"وسمٕمد قمدة سمداي٤مت ظم٤مـما٦م، وضمد سمٞمٛمؼمشمقن اًمٌديؾ اًمٜم٤مضمح ذم 

وأوراق اًمٙمقيم٤م وضمقزة اًمٙمقٓ وؿمجػمة قمٓمري٦م شمًٛمك داُمٞم٤مٟم٤م. وطمٞم٨م اٟمف مل شمٙمـ هٜم٤مك  ٙمحقلاًم

ذم اًمتٖمٜمل  ذي٦م وإدوي٦م ذم صمامٟمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم، ًمذًمؽ وم٘مد يم٤من سمٞمٛمؼمشمقن طمراً إدارة ًمألهم

                                                           

 قمـ سمٞمٛمؼمشمقن واًمٙمقيم٤ميمقٓ: (0)

Bruce S. Schoenberg, ―Coke‘s the One: The Centennial of the ‗Ideal Brain Tonic‘ That 

Became a Symbol of America,‖ Southern Medical Journal 81, no. 1 (1988): 69–74; M. M. 

King, ―Dr. John S. Pemberton: Originator of Coca-Cola,‖ Pharmacy in History 29, no. 2 

(1987): 85–89; Guy R. Hasegawa, ―Pharmacy in the American Civil War,‖ American Journal 

of Health-System Pharmacy 57, no. 5 (2000): 457–89; Richard Gardiner, ―The Civil War 

Origin of Coca- Cola in Columbus, Georgia,‖ Muscogiana: Journal of the Muscogee 

Genealogical Society 23 (2012): 21–24; Dominic Streatfeild, Cocaine: An Unauthorized 

Biography (London: Macmillan, 2003); Richard Davenport-Hines, The Pursuit of Oblivion: A 

Global History of Narcotics (New York: Norton, 2004). 
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، دومع اًمٙمثػم ُمـ 0885سمخّم٤مئص ُمٜمِمٓمف اًمٓمٌل رهمؿ قمدم شم٠ميمده اًمت٤مم ُمـ يمٞمٗمٞم٦م قمٛمٚمف. ومٗمل قم٤مم 

 :اعم٤مل ُمـ اضمؾ إقمالن ذم ضمريدة واًمذي يم٤من ٟمّمف يمام يكم

 ـ قمنمون أًمػ ـمٌٞم٥م هؿ إيمثر قمٚماًم وُمٕمروم٦م ذم حئمك سمت٠ميٞمد أيمثر ُم اًمٙمقيم٤م اًمٗمرٟمز ذابان

 . . اًمٕم٤ممل .

إُمريٙمٞمقن هؿ أيمثر اًمٜم٤مس شمقشمًرا ذم اًمٕم٤ممل. . . مجٞمع اًمذيـ يٕم٤مٟمقن ُمـ اًمتقشمر ٟمٜمّمحٝمؿ  . . .

سم٤مؾمتخدام اًمٕمالج اًمرائع ، ٟمٌٞمذ اًمٙمقيم٤م اًمٗمرٟمز ، ٟم٤مضمح ذم قمالج مجٞمع اًمذيـ يٕم٤مٟمقن ُمـ أي 

اإلره٤مق اًمذهٜمل واجلًدي ، ومجٞمع أُمراض اهلزال اعمزُمـ ، يمؾ قمّمٌٞم٦م ، وقمن اهلْمؿ ، و٤مُمِم

يمقيم٤م ُمٕم٤مجل٦م يمؾ  نمابواًمتٝمٞم٩م اعمٕمدي ، واإلُم٤ًمك واًمّمداع وإمل اًمٕمّمٌل ، طمٞم٨م يٛمٙمـ ًم

 . . .هذه إُمراض سمًٝمقًم٦م

احلظ اعمدُمٜملم قمغم اعمقروملم أو إومٞمقن، أو قمغم  ًمًٞمالاًمٙمقيم٤م اًمٗمرٟمز ٟمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م  ذابيٕمتؼم 

 .اعمٗمرط ًمٚمٛمٜمِمٓم٤مت اًمٙمحقًمٞم٦مآؾمتخدام 

وُمثؾ ؾمٞمٖمٛمقٟمد ومرويد، اقمت٘مد سمٞمٛمؼمشمقن أن ُمزي٩م ُمـ اًمٙم٤مومٞملم وأوراق اًمٙمقيم٤م ؾمقف شمتٖمٚم٥م قمغم 

إدُم٤مٟمف قمغم اعمقروملم دون أن شمًتٌدًمف سم٢مدُم٤من ضمديد. امم أن أدظمٚم٧م احلٙمقُم٦م اعمحٚمٞم٦م ىمقاٟملم اعمٜمع ذم 

 يمقيم٤ميمقٓ.قمٚمٞمف  وأـمٚمؼ، أزال سمٞمٛمؼمشمقن اًمٜمٌٞمذ ُمـ أدويتف، 0886قم٤مم 

اًم٘مّم٦م شمٜم٘مًؿ هٜم٤م إمم ىمًٛملم. سم٤مًمٜم٦ًٌم عمٜمتجل يمقيم٤م يمقٓ يم٤مٟم٧م ـمٛمقطم٤مهتؿ شمٜم٤مـمح اًمًامء طمٞم٨م 

طم٘م٘م٧م اًمنميم٦م ٟمج٤مطم٤مت ُمتت٤مًمٞم٦م وسمٞمٕم٧م ذم اًمٌداي٦م إمم رضمؾ إقمامل آؾم٤م يم٤مٟمدًمر، وُمـ صمؿ إمم 

٦م ًمٌٞمع قم٤ٌمىمرة اًمتًقيؼ إرٟم٧ًم وودروف ووًمٞم٤مم يمالرك سمرادزم، طمٞم٨م اسمتٙمر إصمٜم٤من اًمٗمٙمرة اًمرائٕم

اًمٙمقيم٤ميمقٓ ذم ؾم٧م قمٚم٥م، ًمٞمتؿ محٚمٝم٤م سمًٝمقًم٦م أيمؼم سملم اعمتجر واعمٜمزل، وىمد أصٌح٤م أصمري٤مء امم اسمٕمد 

احلدود. واُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرضمؾ ضمقن سمٞمٛمؼمشمقن وم٤مًمٕمٙمس هق اًمّمحٞمح طمٞم٨م شمٌلم ومٞمام سمٕمد ان اًمٙمقيم٤م 
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ؾ اعمقروملم، زاد يمقٓ قمجزت ان شمّمٌح سمدياًل ص٤محل٤ًم ًمٚمٛمقروملم، وشمٗم٤مىمؿ إدُم٤مٟمف. وسمدًٓ ان حيؾ حم

 .٤مً ُمٗمٚمً 0888اًمٙمقيم٤ميلم اًمٓملم سمٚم٦م، واؾمتٛمرت صح٦م سمٞمٛمؼمشمقن ذم اًمتدهقر امم ان شمقذم قم٤مم 

ُمـ اًمًٝمؾ أن ٟمرضمع إمم اًمقراء وٟمٜمٔمر امم ُمدى ىمٚم٦م ومٝمؿ ومرويد وسمٞمٛمؼمشمقن ًمٚمٙمقيم٤ميلم سمِمٕمقر ُمـ 

٤مٟمقا يٕمتؼمون اًمتٗمقق، ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ أـمٗم٤مًمٜم٤م أن اًمٙمقيم٤ميلم ظمٓمػم، وُمـ اًمّمٕم٥م شمّمديؼ أن اخلؼماء يم

ىمرن واطمد وم٘مط، ًمٙمـ رسمام إطم٤ًمؾمٜم٤م سم٤مًمتٗمقق ذم همػم حمٚمف. اًمٞمقم ٟمحـ  ىمٌؾاًمدواء طماًل ؾمحري٤ًم 

يمام ؾمحر اًمٙمقيم٤ميلم ومرويد وسمٞمٛمؼمشمقن، يمام واٟمٜم٤م قمغم اؾمتٕمداد  ُمًحقرون سم٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م مت٤مُم٤مً 

قمٜمد اًمٓمٚم٥م ًمٚمتٖم٤مومؾ قمـ شمٌٕم٤مهت٤م اعمدُمرة ُمـ اضمؾ ُمزاي٤مه٤م اًم٤ٌمهرة: ُمـ أضمؾ سمقاسم٤مت اًمؽمومٞمف 

 (0)دي٧ميور واٟمًتٖمرام وؾمٜم٤مب ؿم٤متاًمٗمٞمًٌقك وشمقيؽم ووظمدُم٤مت اًمًٞم٤مرات وذيم٤مت اًمتٜمٔمٞمػ 

وُمقاىمع اعم٘م٤مُمرة قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م وُمٜمّم٤مت  (6)ضمٞمزُمقدوو (5)وهم٤مويمر (4)وُم٤مؿمٌؾ (3)وسمزومٞمد (8) وإجمقر

 اؾمٌققمٞم٤ًم وىمٞمٚمقًم٦م هيٕم٦م قمٛمؾ اًمٗمٞمديق قمغم اإلٟمؽمٟم٧م وجمٛمققم٤مت اًم٨ٌم اًمّمقيت وُم٤مئ٦م ؾم٤مقم٦م

اإلدُم٤مٟم٤مت واًمقؾم٤موس ومت٤مريـ إرسمع دىم٤مئؼ ذم اًمّم٤مًم٦م اًمري٤موٞم٦م. وصٕمقد ضمٞمؾ ضمديد ُمـ 

 .اًم٘مرن اًمٕمنميـ يم٤مدت ان شمٙمقن ُمٕمدوُم٦م ذماًمتل  واًمًٚمقيمٞم٤مت اًم٘مٝمري٦م

 .وُمـ صمؿ هٜم٤مك اًمٕم٤ممل آضمتامقمل ًمٚمٛمراهؼ احلدي٨م

                                                           

ــ٤مت  أظمٌــ٤مر جمتٛمــع هــق ذم إصــؾ ريــدي٧م (0) ــ٤ًم ُمـــ ُمقاىمــع ُمِمــ٤مريم٦م اًمــرواسمط وُمٜم٤مىمِمــتٝم٤م طمتــك سم ــف يٕمتــؼم ومٕمٚمٞم قمــغم اإلٟمؽمٟمــ٧م، إٓ أٟم

قمٚمٞمٝمـ٤م وقمـغم  اًمتّمـقي٧م صمـؿ اًمٜمّمـٞم٦م، اعمـداظمالت أو اًمـرواسمط إوـ٤موم٦م ومٞمـف اعمِمـؽميمقن يًـتٓمٞمع. ممٞمـزة سمٓمري٘مـ٦م شمٜمٔمٞمٛمـف ُمع اعمٜمتدي٤مت، يِمٌف

 .شمرشمٞم٥م شمٕمٚمٞم٘م٤مهت٤م، جلٕمؾ اعمقوقع )أو اًمتٕمٚمٞمؼ( يت٘مدم أو يؽماضمع ذم

 قمـؼم اعمٜمتنمـة اًمّمـقر سم٠مؿمـٝمر وآؾمـتٛمت٤مع واعمِمـ٤مريم٦م ًمٚمّمـقر آؾمتْمـ٤موم٦م ظمـدُم٤مت ي٘مـدم آٟمؽمٟمـ٧م قمـؼم إًمٙمـؽموين جمتٛمـع هق إجمقر (8)

 .ٗمحلم سمِمٙمؾ يقُمليًتخدم اًمؼمٟم٤مُم٩م طم٤مًمًٞم٤م ُماليلم اعمتّم ؿم٤مومق آٓن أؾمًف .اًمٕم٤ممل دول مجٞمع ُمـ آٟمؽمٟم٧م

 شمريمـز "وشمًـٚمٞم٦م اضمتامقمٞمـ٦م أظمٌـ٤مر ذيمـ٦م"شمّمـػ اًمنمـيم٦م ٟمٗمًـٝم٤م سم٠مهنـ٤م  .ؾمـٞمتل ٟمٞمقيـقرك شم٘مـع ذم اإلٟمؽمٟمـ٧م إلقمـالم ذيمـ٦م هل سمزومٞمد (3)

 .ًمتقومػم إظم٤ٌمر اًمٕم٤مضمٚم٦م إيمثر ُمِم٤مريم٦م، واًمت٘م٤مرير إصٚمٞم٦م، واًمتًٚمٞم٦م، وُم٘م٤مـمع اًمٗمٞمديق واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمرىمٛمٞم٦م اًمرىمٛمل اإلقمالم قمغم

 ٤مؿمٌؾ هق ُمقىمع شم٘مٜمل اظم٤ٌمري اُمريٙمل.ُم (4)

 ُمتخّمص سمٜمنم إظم٤ٌمر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمِم٤مهػم وقم٤ممل صٜم٤مقم٦م اإلقمالم.هم٤مويمر هق ُمقىمع اُمريٙمل  (5)

 ضمٞمزُمقدو هق ُمقىمع شم٘مٜمل ُمتخّمص ذم اًمتٙمٜمٚمقضمٞم٤م واًمٓمٌٞمٕم٦م. (6)
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 ـــــ

رسم٦م اًمٕمديد ُمـ إـمٗم٤مل أٟمف شمٌدأ دم يم٤مصمريـ ؿمت٤ميٜمر ادير أووح٧م قم٤معم٦م ٟمٗمًٞم٦م شمدقمك 8103ذم قم٤مم 

. ىم٤مل (0)همػم ُمقضمقديـ ومٕمٚمٞم٤مً إُمريٙمٞملم إومم ُمع اًمٕم٤ممل اًمرىمٛمل قمٜمدُم٤م يالطمٔمقن أن واًمدهيؿ 

إن أُمل دائاًم ُم٤م شمًتخدم أي٤ٌمد قمٜمد شمٜم٤مول اًمٕمِم٤مء ومٝمل دائام يمقًمـ ذو اًمًٌع ؾمٜمقات يم٤مصمريـ 

ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م سم٤مًمٚمٕم٥م وهل ٓ شمٜمٗمؽ قمـ اٟم٤م ٓ اٟمٗمؽ قمـ ذم اًم٤ًمسمٕم٦م  ٤مً ْمىم٤مًم٧م سمٞمٜمل وهل أيو. شمتٗم٘مده

أن يٗمٝمؿ  . ومتٜم٧م أٟمجٞمال وهل ذم اًمث٤مًمث٦م قمنمة ُمـ اًمٕمٛمرٟمّمٞم٦م قمغم ه٤مشمٗمٝم٤مإرؾم٤مل اًمرؾم٤مئؾ ً

ًمديؽ قم٤مئٚم٦م! ُم٤م رأيؽ  ٤مً أيْم أن اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٞم٧ًم اًمٕم٤ممل يمٚمف . . . إٟمف أُمر ُمزقم٩م ٕٟمؽه٤م واًمدا

٘مط اًمتح٘مؼ ُمـ رء ُم٤م قمغم ه٤مشمٗمل. أريد وم اٟمتٔمر،" اإلضم٤مسم٦مومتٙمقن  ُمٕمٝم٤م،ذم ىمْم٤مء سمٕمض اًمقىم٧م 

. يت٥ًٌم أسم٤مء وإُمٝم٤مت سم٤معمزيد ُمـ اًمير "أطمت٤مج إمم آشمّم٤مل سم٤مًمٕمٛمؾ ورؤي٦م ُم٤م حيدث

ًمألـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مر قمٜمدُم٤م يٗمحّمقن هقاشمٗمٝمؿ وأضمٝمزهتؿ اًمٚمقطمٞم٦م سم٤مؾمتٛمرار. سم٤مؾمتخدام اًمٙم٤مُمػمات 

قن آسم٤مئٝمؿ. إن أسم٤مء اعمِمتتل قمٞم ٤مً ر اًم٤ٌمطمثقن أن اًمروع يتٌٕمقن همريزي، أفمٝم(8)اعمثٌت٦م قمغم اًمرأس

اًمذهـ يٜمٛمقن اـمٗم٤مًٓ ُمِمتتلم ُمثٚمٝمؿ، ٕن أسم٤مء اًمذيـ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًمؽميمٞمز يٕمّٚمٛمقن أـمٗم٤مهلؿ 

ىمدرة إـمٗم٤مل قمغم ان  (3)ٟمٗمس إٟمامط اًمذهٜمٞم٦م. طمٞم٨م يرى اًم٤ٌمطم٨م اًمرئٞمز هلذه اًمقرىم٦م اًمٌحثٞم٦م

جم٤مٓت قمديدة ُمثؾ ايمت٤ًمب اًمٚمٖم٦م وطمؾ شمٕمرف سم٠مهن٤م ُم١مذ ىمقي ًمٚمٜمج٤مح ذم  آٟمت٤ٌمهُمقاصٚم٦م شمريمٞمز 

اعمِمٙمالت وهمػمه٤م ُمـ اعمٕم٤ممل إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اعمٕمرومٞم٦م. يٌدو أن ُم٘مدُمل اًمرقم٤مي٦م اًمذيـ ئمٝمرون 

قمغم اهتامم إـمٗم٤مل اعمتزايد ظمالل  ٤مً سمٞمٜمام يٚمٕم٥م أـمٗم٤مهلؿ ي١مصمرون ؾمٚمٌ اً أقمٞمٜمٝمؿ يمثػم ُمِمتتلم أو هتٞمؿ

 .ُمرطمٚم٦م اًمٜمٛمق إؾم٤مؾمٞم٦م

                                                           
(1) Catherine Steiner-Adair, The Big Disconnect: Protecting Childhood and Family 

Relationships in the Digital Age (New York: Harper, 2013(. 

(2) Chen Yu and Linda B. Smith. ―The Social Origins of Sustained Attention in One-year-old 

Human Infants,‖ Current Biology 26, no. 9 (May 9, 2016): 1235–40. 

(3) Indiana University, ―Infant Attention Span Suffers When Parents‘ Eyes Wander During 

Playtime: Eyetracking Study First to Suggest Connection between Caregiver Focus and Key 

Cognitive Development Indicator in Infants,‖ ScienceDaily, April 28, 2016, 

www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160428131954.htm. 



 

50 
 

ؿمٖمٗملم سم٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م، ًمٙمٜمٝمؿ سمٛمرور اًمزُمـ ؾمٞمٕمتؼموهن٤م ؿمٞما٤ًم ٓ همٜمك قمٜمف، وذم ٓ يقًمد إـمٗم٤مل 

اًمقىم٧م اًمذي يدظمٚمقن ومٞمف اعمدرؾم٦م اعمتقؾمٓم٦م، شمٜمت٘مؾ طمٞم٤مهتؿ آضمتامقمٞم٦م ُمـ اًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل إمم اًمٕم٤ممل 

إٟمًتٖمرام  اًمرىمٛمل. ـمقال اًمٞمقم وذم يمؾ يقم ي٘مقُمقن سمٛمِم٤مريم٦م ُما٤مت اعماليلم ُمـ اًمّمقر قمغم

اًمرؾم٤مئؾ اًمٜمّمٞم٦م. ٓ يٛمٚمٙمقن ظمٞم٤مر أظمذ آؾمؽماطم٦م، ٕهنؿ ضم٤مءوا امم هٜم٤م ًمٚمتح٘مؼ  وُمٚمٞم٤مرات ُمـ

 .واًمّمداىم٦م

ٓ خيتٚمػ اًمتقاصؾ قمغم اإلٟمؽمٟم٧م قمـ اًمتقاصؾ ذم اًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل ومح٥ًم: سمؾ هق أؾمقأ ُمٜمف سمٙمثػم. 

وم٤مًمٌنم يتٕمٚمٛمقن اًمتٕم٤مـمػ واًمتٗم٤مهؿ ُمـ ظمالل ُمِم٤مهدة يمٞمػ شم١مصمر أومٕم٤مهلؿ قمغم أظمريـ، ٓ 

وىمد شمٌلم ُمـ حتٚمٞمؾ ًمٚمتٕم٤مـمػ ان يتٓمقر دون ردود ومٕمؾ ومقري٦م، وهق ُمٝم٤مرة سمٓمٞما٦م اًمتٓمقر. يٛمٙمـ 

، ومٝمؿ أىمؾ ىمدرًة 8119و  0979دراؾم٦م ان اًمتٕم٤مـمػ ىمد اٟمخٗمض سملم ـمالب اجل٤مُمٕم٤مت سملم  78

قمغم ومٝمؿ وضمٝم٦م ٟمٔمر أظمريـ يمام اهنؿ يٌدون أىمؾ اهتامُم٤ًم سم٤مٔظمريـ. اعمِمٙمٚم٦م ؾمٞما٦م سملم إوٓد ، 

أ سملم اًمٗمتٞم٤مت، ومقومً٘م٤م إلطمدى اًمدراؾم٤مت وم٢من واطمدة ُمـ يمؾ صمالث ومتٞم٤مت ُمراه٘م٤مت ًمٙمٜمٝم٤م أؾمق

شم٘مقل إن إؿمخ٤مص ذم ؾمٜمٝم٤م همػم ًمٓمٞمٗملم ذم اًمٖم٤مًم٥م دم٤مه سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض قمغم ُمقاىمع اًمِمٌٙم٤مت 

 08صٌل شمؽماوح أقمامرهؿ سملم  00آضمتامقمٞم٦م، وٟمٗمس إُمر يٜمٓمٌؼ قمغم صٌل واطمد ُمـ سملم يمؾ 

 .يمؾ ؾمت٦م أوٓد شمؽماوح اقمامرهؿ ُم٤م سملم اًمراسمٕم٦م قمنم واًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة، وواطمد ُمـ ٤مً قم٤مُم 03إمم 

يرومض اًمٕمديد ُمـ اعمراه٘ملم اًمتقاصؾ قمغم اهل٤مشمػ أو وضمًٝم٤م ًمقضمف، وجيرون ُمِم٤مضمراهتؿ قمـ ـمريؼ 

إٟمف ُٕمر حمرج ًمٚمٖم٤مي٦م ان حتدث اعمِم٤مضمرة أدير: -اًمرؾم٤مئؾ اًمٜمّمٞم٦م. ىم٤مًم٧م ومت٤مة ًمٚمّمحٗمٞم٦م ؿمت٤ميٜمر

هؾ يٛمٙمٜمٜمل آشمّم٤مل سمؽ أم "ُمع اطمداهـ ويمٜم٧م أراؾمٚمٝم٤م وم٠ًمًمتٝم٤م:  وضمٝم٤ًم ًمقضمف يمٜم٧م ذم ُمِم٤مضمرة

ذم اعمراؾمٚم٦م يٛمٙمٜمؽ اًمتٗمٙمػم . وىم٤مًم٧م ومت٤مة أظمرى: "يمال"وم٠مضم٤مسم٧م  "يٛمٙمٜمٜم٤م إضمراء حم٤مدصم٦م ومٞمديق؟

. ُمـ سمِمٙمؾ أيمؼم واًمتخٓمٞمط عم٤م شمريد أن شم٘مقًمف، وًم٧ًم ُمْمٓمرًا عمقاضمٝمتٝمؿ أو رؤي٦م ردة ومٕمٚمٝمؿ

ٕمٚمؿ اًمتقاصؾ، ٕهن٤م ٓ شمِمجع قمغم اًمتقاصؾ اعم٤ٌمذ. ويمام ىم٤مًم٧م اًمقاوح أن هذه ـمري٘م٦م ومٔمٞمٕم٦م ًمت
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اًمرؾم٤مئؾ اًمٜمّمٞم٦م هل أؾمقأ ىم٤مقمدة شمدري٥م ممٙمٜم٦م ٕي ؿمخص يٓمٛمح أدير، وم٢من -اًمّمحٗمٞم٦م ؿمت٤ميٜمر

وقمٜمدُم٤م ي٘مع اعمراه٘مقن رهٞمٜم٦م هذه اًمقؾمٞمٚم٦م، ومٝمؿ  إمم قمالىم٦م ٟم٤موج٦م وحم٦ٌم وطم٤ًمؾم٦م ُمع أظمريـ

ُمع  "ىمْم٤مء سمٕمض اًمقىم٧م"ٟمؽمٟم٧م أو اهنؿ ؾمٞمخت٤مرون قمدم اُم٤م ؾمٞمتٕمٚم٘مقن سم٤مًمٕم٤ممل آومؽمايض ًمإل

 .أصدىم٤مئٝمؿ

ُمثؾ يم٤مصمريـ ؿمت٤ميٜمر أدير أضمرت اًمّمحٗمٞم٦م ٟم٤مٟمز ضمق ؾمقسمس ُم٘م٤مسمالت ُمع ومتٞم٤مت شمؽماوح أقمامرهـ 

ؾمٜم٦م ًمٗمٝمؿ يمٞمٗمٞم٦م شمقاصٚمٝمـ قمؼم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، وظمالل قم٤مُملم  09و  03سملم 

دة، وزارت قمنم وٓي٤مت وحتدصم٧م إمم ُما٤مت وٟمّمػ ؾم٤مومرت امم مجٞمع أٟمح٤مء اًمقٓي٤مت اعمتح

. وظمٚمّم٧م هل إظمرى إمم أهنؿ يم٤مٟمقا قم٤مًم٘ملم ذم اًمٕم٤ممل آومؽمايض ًمإلٟمؽمٟم٧م، طمٞم٨م (0)اًمٗمتٞم٤مت

ٜم٦م وآوٓمراب آضمتامقمل. ذم سمٕمض إطمٞم٤من،  ًَ شمٕمٚمٛمـ وواضمٝمـ ؾمقء اعمٕم٤مُمٚم٦م واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اجلَٜمْ

قاصؾ، ًمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمديد ُمـ اًمٗمتٞم٤مت يم٤مٟم٧م وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل جمرد وؾمٞمٚم٦م أظمرى ًمٚمت

هل سمٛمث٤مسم٦م ـمريؼ ُم٤ٌمذ إمم احلزن. ويّمٌح إُمر، ُمع ُميض اًمًٞم٤مىم٤مت اإلدُم٤مٟمٞم٦م، اؿمٌف سمٕم٤مصٗم٦م 

هقضم٤مء: إذ يم٤مٟم٧م يمؾ ومت٤مة ذم ؾمـ اعمراه٘م٦م شم٘مري٤ًٌم شمًتخدم واطمدة أو أيمثر ُمـ ُمٜمّم٤مت وؾم٤مئؾ 

آضمتامقمٞم٦م واإلومراط ذم آؾمتخدام  اًمتقاصؾ آضمتامقمل، اذن ؾمٞمْمٓمررن إمم آظمتٞم٤مر سملم اًمٕمزًم٦م

إٟمًتٖمرام  اًم٘مني. ٓ قمج٥م أن اًمٕمديد ُمٜمٝمـ ىمْملم ؾم٤مقم٤مت ذم اعمراؾمٚم٦م وحتٛمٞمؾ اعمِم٤مريم٤مت قمغم

يمؾ يقم سمٕمد اعمدرؾم٦م. سمٙمؾ اعم٘م٤ميٞمس، يم٤من هذا هق اًمٌمء اًمٕم٘مالين اًمذي جي٥م اًم٘مٞم٤مم سمف. ويمت٧ٌم 

. يمقٟمؽميرا (8)حٞمٗم٦م واؿمٜمٓمـ سمقؾم٧مًمّم "، ذم اًمقىم٧م اًمراهـ03"ضمٞمًٞمٙم٤م يمقٟمؽميرا ُم٘م٤مٓ سمٕمٜمقان 

ىم٤مُم٧م سمتقصمٞمؼ قمدة أي٤مم ذم طمٞم٤مة يم٤مصمريـ سمقُمريٜمٞمٜمغ اًم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اًمٕمٛمر صمالصم٦م قمنم قم٤مُم٤ًم، وهل شمٚمٛمٞمذة 

قمغم ُمقاىمع اًمتقاصؾ  "اًمٙمثػم ُمـ اإلقمج٤مسم٤مت واهلٝمٝمٝم٤مت"ذم اًمّمػ اًمث٤مُمـ ىم٤مؾم٧م أقم٤ٌمء 

                                                           
(1) Nancy Jo Sales, American Girls: Social Media and the Secret Lives of Teenagers (New 

York: Knopf, 2016(. 

(2) Jessica Contrera. ―13, Right Now,‖ Washington Post, May 25, 2016, 

www.washingtonpost.com/sf/style/wp/2016/05/25/2016/05/25/13-right-now-this-is-what-its-

like-to-grow-up-in-the-age-of-likeslols- and-longing./ 
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ة ُمـ يم٤مصمريـ سمقُمريٜمٞمٜمغ ٟمٗمًٝم٤م: آضمتامقمل. وأيمثر اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ايالُم٤ًم ضم٤مء ذم ؾمٓمقر اعم٘م٤مل إظمػم

مل أقمد اؿمٕمر أين ـمٗمٚم٦م سمٕمد أن أٟم٤م ٓ أومٕمؾ أي رء ـمٗمقزم، طمٞم٨م أٟمك ذم هن٤مي٦م طمٞم٨م شم٘مقل: 

ؾمٜم٤مب ؿم٤مت  اًمّمػ اًم٤ًمدس )قمٜمدُم٤م أصٌح مجٞمع أصدىم٤مئٝم٤م يٛمٚمٙمقن هقاشمػ وىم٤مُمقا سمتحٛمٞمؾ

٤مب ذم اًمٗمًح٦م، شمقىمٗم٧م قمـ اًم٘مٞم٤مم سمٙمؾ ُم٤م ىمٛم٧م سمف قم٤مدة ُمـ مم٤مرؾم٦م إًمٕمشمقيؽم( وواٟمًتٖمرام 

 .واًمٚمٕم٥م سم٤مًٕمٕم٤مب، يمؾ ذًمؽ اٟمتٝمك

أىمؾ ذم اإلوٓمالع ذم اًمتٗم٤مقمالت اًمْم٤مرة قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م وًمٙمـ اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ  ٤مً ٘ميض إوٓد وىمتي

ن قمغم إًمٕم٤مب سمدًٓ ُمـ ذًمؽ. اعمِمٙمٚم٦م واوح٦م طمتك أن سمٕمض ُمٓمقري إًمٕم٤مب ىم٤مُمقا قُمدُمٜم

ًمٞمس ٕن أًمٕم٤مهبؿ شمتًؿ سم٤مجلٜمس أو  - سمًح٥م أًمٕم٤مهبؿ ُمـ اًمًقق ٕهنؿ سمدأوا يِمٕمرون سم٤مًمٜمدم

اًمٕمٜمػ، وًمٙمـ ٕهن٤م ُم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من سمِمٙمؾ دء. ُمع اعمزي٩م اعمٜم٤مؾم٥م سملم اًمؽمىم٥م واًمتج٤موب يتؿ 

، 8103شمِمجٞمٕمٜم٤م قمغم اًمٚمٕم٥م ًم٤ًمقم٤مت، وأي٤مم، وأؾم٤مسمٞمع، وأؿمٝمر، وؾمٜمقات ذم يمؾ ُمرة. ومٗمل ُم٤ميق 

. شمٓمٚم٥م (0)وماليب سمػمد ٕم٦ٌم شمًٛمكقيـ ه٤م دوٟمغ ًمٟمج أصدر ُمٓمقر أًمٕم٤مب ومٞمديق ومٞمتٜم٤مُمل ُمٜمٕمزل يدقمك

ًمٕم٦ٌم اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م اًمًٌٞمٓم٦م ُمـ اًمالقمٌلم شمقضمٞمف ـم٤مئر يٓمػم ُمـ ظمالل اًمٕمقائؼ قمـ ـمريؼ اًمٜم٘مر 

وماليب سمػمد، وأدان  اعمتٙمرر قمغم ؿم٤مؿم٤مت هقاشمٗمٝمؿ. ًمٌٕمض اًمقىم٧م، دم٤مهؾ ُمٕمٔمؿ اًمالقمٌلم

اًمتل  ؾمقسمر ُم٤مريق سمروس اعمراضمٕمقن اًمٚمٕم٦ٌم ٕهن٤م يم٤مٟم٧م صٕم٦ٌم ًمٚمٖم٤مي٦م وسمدت ُمِم٤مهب٦م ًمٚمٖم٤مي٦م ًمٚمٕم٦ٌم

                                                           

 سمػمد: وماليبقمـ ٟمجقيـ ه٤م دوٟمغ و (0)

Much of the information in this section is from the original Flappy Bird download page, which 

is no longer available online. Other references include: John Boudreau and Aaron Clark, 

―Flappy Bird Creator Dong Nguyen Offers Swing Copters Game,‖ Bloomberg Technology, 

August 22, 2014, www.bloomberg.com/news/articles/2014-08- 22/flappy-bird-creator-dong-

nguyen-offers-swing-copters-game; Laura Stampler, ―Flappy Bird Creator Says ‗It‘s Gone 

Forever‘,‖ Time, February 11, 2014, http://time.com/6217/flappy-bird-app-dong-nguyen-

addictive/; James Hookway, ―Flappy Bird Creator Pulled Game Because It Was ‗Too 

Addictive,‘‖ Wall Street Journal, February 11, 2014, 

www.wsj.com/articles/SB10001424052702303874504579376323271110900; Lananh Nguyen, 

―Flappy Bird Creator Dong Nguyen Says App ‗Gone Forever‘ Because It Was ―An Addictive 

Product,‘‖ Forbes, February 11, 2014, 

www.forbes.com/sites/lananhnguyen/2014/02/11/exclusive-flappy-bird-creator-dong-nguyen-

says-app-gone-forever-because-itwas- an-addictive-product./ 
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ذم أؾمٗمؾ ىمقائؿ حتٛمٞمؾ  يم٤مٟم٧م وماليب سمػمد شم٘مٌع أصدرهت٤مـمقرهت٤م ذيم٦م ٟمٞمٜمتٜمدو سمٕمد صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر ُمـ 

 .اًمتٓمٌٞم٘م٤مت

، وم٘مد اضمتذسم٧م وماليب سمػمد آٓف اًمتحٛمٞمالت سملم قمِمٞم٦م 8104شمٖمػمت ذم يٜم٤مير ٟمٖمقيـ إٓ أن صمروة 

تٓمٌٞم٘م٤مت اعمج٤مٟمٞم٦م اًمتل شمؿ شمٜمزيٚمٝم٤م ذم ووح٤مه٤م، وسمحٚمقل هن٤مي٦م اًمِمٝمر، يم٤مٟم٧م اًمٚمٕم٦ٌم ُمـ أيمثر اًم

ُمتجر أسمؾ قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م. وذم ىمٛم٦م ذروة اًمٚمٕم٦ٌم، يم٤من اؾمتقديق اًمتّمٛمٞمؿ اخل٤مص سمٜمجقيـ يٙم٥ًم 

 دوٓر ذم اًمٞمقم ُمـ إيرادات اإلقمالٟم٤مت وطمده٤م. 51111

، سم٤مًمٜم٦ًٌم عمّمٛمؿ ًمٕم٦ٌم صٖمػمة، يم٤من هذا هق اًمٖم٤مي٦م اعمٜمِمقدة. يم٤من يٜمٌٖمل قمغم ٟمٖمقيـ أن يٙمقن ُمٜمتِمٞم٤مً 

ًمٙمٜمف يم٤من ممزىم٤ًم، وم٘مد اؿمتٙمك اًمٕمنمات ُمـ ُمراضمٕملم ومجٝمقر اًمٚمٕم٦ٌم ُمـ أهنؿ يم٤مٟمقا ُمدُمٜملم سمِمٙمؾ 

ًم٘مد دُمرت طمٞم٤ميت. . قمغم ُمقىمع ُمتجر أسمؾ،  Jasoom 79ُمٞم١موس ُمٜمف قمغم ًمٕم٦ٌم وماليب سمػمد. قمٚمؼ 

٤مي٦م هنشمٕمٚمٞم٘مف سمـ  Walter19230. قمٜمقن اعمٞمث٤مُمٗمٞمت٤مُملم. آصم٤مره٤م اجل٤مٟمٌٞم٦م أؾمقأ ُمـ اًمٙمقيم٤ميلم او 

ومحذر اًمالقمٌلم اعم٘مٌٚملم ُمـ حتٛمٞمؾ  Mxndlsnsk. اُم٤م طمٞم٤ميت ىمد اٟمتٝم٧م، وسمدأه سمٕم٤ٌمرة اًمٕم٤ممل

ؾمتٙمقن ؾم٥ٌم ُمقيت. اؾمٛمحقا زم أن أسمدأ سم٤مًم٘مقل ٓ شم٘مؿ سمتحٛمٞمؾ وماليب سمػمد . . . اًمٚمٕم٦ٌم ىم٤مئاًل: 

 .طمذرين اًمٜم٤مس، ًمٙمٜمل مل أهتؿ. . . أٟم٤م ٓ أٟم٤مم، أٟم٤م ٓ آيمؾ، أٟم٤م أوم٘مد أصدىم٤مئل

ك ًمق يم٤من هٜم٤مك ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اعمراضمٕم٤مت، يٌدو أن رضر اًمٚمٕم٦ٌم أيمثر ُمـ ٟمٗمٕمٝم٤م. اعما٤مت ُمـ اًمالقمٌلم طمت

ضمٕمٚمقا ُمـ ٟمٖمقيـ يٌدو ويم٠مٟمف شم٤مضمر خمدرات قمٜمدُم٤م ىم٤مرٟمقا ُمٜمتجف سم٤معمٞمث٤مُمٗمٞمت٤مُملم واًمٙمقيم٤ميلم. أن ُم٤م 

ٟمجقيـ  سمدأ يمٕمٛمؾ ُمث٤مزم سمداومع احل٥م اٟمتٝمك ويم٠مٟمف يٗمًد طمٞم٤مة اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، وىمد ـمٖمك وٛمػم

 ، ىم٤مم سم٤مًمتٖمريد:8104ومؼماير  8قمغم ٟمج٤مطمف، ومٗمل 

أؾمتٓمٞمعؾم٤مقم٦م ُمـ أن، ؾم٠موىمػ وماليب سمػمد وم٠مٟم٤م ٓ  88وماليب سمػمد، سمٕمد  أٟم٤م آؾمػ ُمًتخدُمل 

 .حتٛمؾ هذا سمٕمد آن
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قمت٘مد سمٕمض ُمًتخدُمل شمقيؽم أن ٟمٖمقيـ يم٤من يًتجٞم٥م عمٓم٤مًم٤ٌمت اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م، ًمٙمٜمف هقم٤من ُم٤م ا

 رومض هذا آومؽماض:

أٟم٤م وم٘مط مل اقمد ىم٤مدرًا قمغم آسم٘م٤مء قمٚمٞمٝم٤مًمٞم٧ًم هٜم٤مك ىمْم٤مي٤م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وراء اًم٘مرار ،. 

اظمتٗم٧م اًمٚمٕم٦ٌم ذم اًمقىم٧م اعمحدد ودمٜم٥م ٟمٖمقيـ إوقاء، وفمٝمرت قمغم اإلٟمؽمٟم٧م ُما٤مت إًمٕم٤مب 

ًمٕم٦ٌم أيمثر شمٕم٘مٞمًدا ُمّمٛمٛم٦م  -اعم٘مٚمدة ًمٗماليب سمػمد، ًمٙمـ ٟمٖمقيـ يم٤من يريمز سم٤مًمٗمٕمؾ قمغم ُمنموقمف اًمت٤مزم 

 ظم٤مص سمحٞم٨م ٓ شمٙمقن ُم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من. سمِمٙمؾٍ 

شم٥ًٌم اإلدُم٤من ضمزئٞم٤ًم ٕن يمؾ شمٗم٤مصٞمؾ اًمٚمٕم٦ٌم شمتحرك سمنقم٦م: اًمٜم٘مر اًمنيع، ٧م وماليب سمػمد يم٤مٟم

يم٤من يتحرك سمِمٙمؾ  ٤مً أيْماًمقىم٧م سملم إًمٕم٤مب، هجٛم٦م اًمٕم٘م٤ٌمت اجلديدة. اًمٕم٤ممل ظمٚمػ اًمٗماليب سمػمد 

تجٞمٌقن سمِمٙمؾ أيمثر أومْمؾ ًمٚمرواسمط أهع ُمـ اعمٕمت٤مد. اًمريمقد هق قمدو اإلدُم٤من، ٕن اًمٜم٤مس يً

ُمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م إمم اًمٜم٘مؾ إمم  -اًمنيٕم٦م سملم اًمٕمٛمؾ واًمٜمتٞمج٦م. اؿمٞم٤مء ىمٚمٞمٚم٦م وم٘مط قمـ قم٤معمٜم٤م اًمٞمقم 

 .حتدث سمٌطء، وًمذا وم٢من أدُمٖمتٜم٤م شمًتجٞم٥م سمتٚمٝمػ أيمؼم -اًمتج٤مرة 

 ـــــ

 ٜمف حتقل أيْم٤مً اًمٞمقم أصٌح اإلدُم٤من ُمٗمٝمقُم٤م سمِمٙمؾ أومْمؾ مم٤م يم٤من قمٚمٞمف ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم، ًمٙم

وشمٖمػم ُمع ُمرور اًمقىم٧م. ىم٤مم اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞمقن سم٢مقمداد اعمقاد اعم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من سمِمٙمؾ ظمٓمػم، وىم٤مم رضم٤مل 

إقمامل اًمذيـ ىم٤مُمقا سمتّمٛمٞمؿ دم٤مرهبؿ سم٢مقمداد ؾمٚمقيمٞم٤مت إدُم٤مٟمٞم٦م ُمِم٤مهب٦م. ًم٘مد شم٤ًمرع هذا اًمتٓمقر 

أوٟم٦م إظمػمة، ؿمخص ظمالل اًمٕم٘مديـ أو اًمثالصم٦م اعم٤موٞم٦م، وٓ ئمٝمر أي سمقادر قمغم اًمت٤ٌمـم١م. ذم 

وهق و٤مسمط سمحري جمٜمد واًمذي فمٝمرت قمٚمٞمف أقمراض  -ـمٌٞم٥م أول ُمدُمـ قمغم ٟمٔم٤مرات ضمقضمؾ 
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. يم٤من يًتخدُمف عمدة صمامين قمنمة ؾم٤مقم٦م ذم اًمٞمقم، (0)آُمتٜم٤مع قمٜمدُم٤م طم٤مول أن يٗمٓمؿ ٟمٗمًف ُمـ إداة

اٟمف ىمد متٙمـ ذم وسمدأ يٕمٞمش أطمالُمف يمام ًمق اٟمف يم٤من يٜمٔمر اًمٞمٝم٤م قمؼم ٟمٔم٤مرات ضمقضمؾ. أظمؼم إـم٤ٌمء 

وىم٧ٍم ؾم٤مسمؼ ُمـ اًمتٖمٚم٥م قمغم اإلدُم٤من قمغم اًمٙمحقل ًمٙمـ هذا اإلدُم٤من يم٤من أؾمقأ سمٙمثػم. ذم اًمٚمٞمؾ 

إمم ضم٤مٟم٥م وضمٝمف. طمٞم٨م يم٤من يٌح٨م قمـ زر  اً وشمٙمرار اً ُمرارقمٜمدُم٤م يرشم٤مح يم٤من إصٌٕمف إيٛمـ حيقم 

 .شمِمٖمٞمؾ اًمٜمٔم٤مرة اًمذي مل يٕمد هٜم٤مك

  

                                                           
(1) Kathryn Yung and others, ―Internet Addiction Disorder and Problematic Use of Google 

Glass in Patient Treated at a Residential Substance Abuse Treatment Program,‖ Addictive 

Behaviors 41 (2015): 58–60; James Eng, ―Google Glass Addiction? Doctors Report First Case 

of Disorder,‖ NBC News, October 14, 2014, www.nbcnews.com/tech/Internet/google-glass-

addictiondoctors- report-first-case-disorder-n225801. 
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 هٜم٤مك ُمدُمـ ذم يمؾ واطمد ُمٜم٤م

ىم٣م آٓف اجلٜمقد  ومٞمتٜم٤مم،. ذم (0)ٕمٔمؿ أومالم احلرب شمتج٤مهؾ اعمٚمؾ اًمذي ي٘مع سملم ٟمقسم٤مت اًمٕمٛمؾُم

ذم  رؤؾم٤مئٝمؿ،إُمريٙمٞملم أؾم٤مسمٞمع أو أؿمٝمر أو طمتك ؾمٜمقات ذم آٟمتٔم٤مر. اٟمتٔمر اًمٌٕمض شمٕمٚمٞمامت ُمـ 

 ومٞمتٜم٤مم،وهق ـمٌٞم٥م سمٞمٓمري ذم  سملم،. ذيمر هٞمق إًمٞمٝمؿطملم يم٤من يٜمتٔمر اًمٌٕمض أظمر وصقل اعمٕم٤مرك 

أن اجلٜمقد ىمد ىمْمقا اًمقىم٧م سمٚمٕم٥م يمرة اًم٘مدم إُمريٙمٞم٦م وذب اًمِم٤مي. ًمٙمـ اعمٚمؾ هق اًمٕمدو 

طمٞم٨م مل يٙمـ اجلٛمٞمع يٛمٞمٚمقن امم إُمقر اًمّمحٞم٦م اًمتل يم٤مٟمقا يزاوًمقهن٤م ذم  احلًـ،اًمٓمٌٞمٕمل ًمٚمًٚمقك 

 اًمقٓي٤مت اعمتحدة.

وشمِمٛمؾ هذه اعمٜمٓم٘م٦م . (8)شم٘مع ومٞمتٜم٤مم ظم٤مرج ُمٜمٓم٘م٦م ضمٜمقب ذق آؾمٞم٤م اعمٕمرووم٦م سم٠مؾمؿ اعمثٚم٨م اًمذهٌل

ُمٞم٤مٟمامر وٓوس وشم٤ميالٟمد، وىمد يم٤مٟم٧م ُم١ًموًم٦م قمـ ُمٕمٔمؿ إُمدادات اهلػمويـ ذم اًمٕم٤ممل ظمالل طمرب 

ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ومٞمتٜم٤مم. ي٠ميت اهلػمويـ ذم درضم٤مت خمتٚمٗم٦م، ويم٤مٟم٧م ُمٕمٔمؿ خمتؼمات اعمثٚم٨م اًمذهٌل 

                                                           
(1) Jason Massad, ―Vietnam Veteran Recalls Firefights, Boredom and Beer,‖ Reporter 

Newspapers, November 4, 2010, www.reporternewspapers.net/2010/11/04/vietnam-veteran-

recalls-firefights-boredom-beer./ 

 قن:ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ دم٤مرة اهلػمويـ ذم اعمثٚم٨م اًمذهٌل ظمالل طمرب ومٞمتٜم٤مم، ورد ٟمٞمٙمً (8)

Alfred W. McCoy, Cathleen B. Read, and Leonard P. Adams II, The Politics of Heroin in 

Southeast Asia (New York: Harper and Row, 1972); Tim O‘Brien, The Things They Carried 

(New York: Houghton Mifflin Harcourt, 1990); Liz Ronk, ―The War Within: Portraits of 

Vietnam War Veterans Fighting Heroin Addiction, Time, January 20, 2014, 

time.com/3878718/vietnam-veterans-heroinaddiction- treatment-photos/; Aimee Groth, ―This 

Vietnam Study about Heroin Reveals the Most Important Thing about Kicking Addictions,‖ 

Business Insider, January 3, 2012, www.businessinsider.com/vietnam-study-addictions-2012-

1; Dirk Hanson, ―Heroin in Vietnam: The Robins Study,‖ Addiction Inbox, July 24, 2010, 

addiction-dirkh.blogspot.com/2010/07/heroin-in-vietnam- robins-study.html; Jeremy 

Kuzmarov, The Myth of the Addicted Army: Vietnam and the Modern War on Drugs 

(Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 2009); Alix Spiegel, ―What Vietnam 

Taught Us about Breaking Bad Habits,‖ NPR, January 2, 2012, www.npr.org/sections/health-

shots/2012/01/02/144431794/what-vietnam-taught-us-about-breaking-bad-habits; Alexander 

Cockburn and Jeffrey St. Clair, Whiteout: The CIA, Drugs, and the Press, (New York: Verso, 

1997). 
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، يمؾ ذًمؽ 0970(. ذم قم٤مم 3اهلػمويـ رىمؿ )يٕمرف سم٤مؾمؿ  ٤مً ُمٜمخٗمض اًمدرضم٦م وُمٕمرووم ٤مً شمٜمت٩م ُمٜمتج

شمٖمػم. دقم٧م اعمختؼمات ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞملم اًمرئٞمًٞملم ُمـ هقٟم٩م يمقٟم٩م اًمذيـ أشم٘مٜمقا قمٛمٚمٞم٦م 

، واًمذي يم٤مٟم٧م درضم٦م ٟم٘م٤موشمف (4اهلػمويـ رىمؿ )ظمٓمػمة شمٕمرف سم٤مؾمؿ شمرؾمٞم٥م إصمػم. سمدأوا ذم اٟمت٤مج 

ٙمٞمٚمق، سمدأ ًمٚم اً دوٓر 04781دوًٓرا إمم  04841وُمع ارشمٗم٤مع ؾمٕمر اهلػمويـ ُمـ  .%99شمّمؾ إمم 

 إُمر ذم اًمقصقل إمم ضمٜمقب ومٞمتٜم٤مم طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًم٘مقات إُمريٙمٞم٦م اًمتل شمِمٕمر سم٤معمٚمؾ شمٜمتٔمر اًمؽمومٞمف.

ذم يمؾ ُمٙم٤من. سم٤مقم٧م اًمٗمتٞم٤مت اعمراه٘م٤مت زضم٤مضم٤مت اهلػمويـ ُمـ  (4اهلػمويـ رىمؿ )ومج٠مة أصٌح 

ُمريٙمل. قمغم ضمقاٟم٥م اًمٓمرق قمغم ـمقل اًمٓمريؼ اًمنيع سملم ؾم٤ميٖمقن وىم٤مقمدة ًمقٟمغ سمٞمٜمف ًمٚمجٞمش إ

ذم ؾم٤ميٖمقن يم٤من دم٤مر اًمِمقارع يْمٕمقن قمٞمٜم٦م ُمـ اعم٤مدة ذم ضمٞمقب اجلٜمقد إُمريٙمٞملم اعم٤مريـ قمغم 

أُمؾ أن يٕمقدوا ٓطم٘م٤م ًمٚمحّمقل قمغم ضمرقم٦م صم٤مٟمٞم٦م. سم٤مقم٧م اخل٤مدُم٤مت اًمٚمقايت ٟمٔمٗمـ صمٙمٜم٤مت اجلٞمش 

هنؿ ُمـ اجلٜمقد اًمذيـ يم٤مٟمقا قم٤مئديـ أ %85زضم٤مضم٤مت اهلػمويـ أصمٜم٤مء قمٛمٚمٝمؿ. ذم اعم٘م٤مسمالت، ىم٤مل 

شمٕم٤مـمقا اهلػمويـ. وىمد قُمرض اهلػمويـ قمغم أطمد اجلٜمقد ُم٤ٌمذة سمٕمد ٟمزوًمف ُمـ اًمٓم٤مئرة اًمتل ٟم٘مٚمتف 

إمم ومٞمتٜم٤مم. وىمد ـمٚم٥م اًم٤ٌمئع وهق ضمٜمدي آظمر ُمدُمـ قم٤مئٌد ُمـ احلرب قمٞمٜم٦م ُمـ اًمٌقل وم٘مط طمتك 

 ُمـ اهلػمويـ. ٤مً اًمًٚمٓم٤مت إُمريٙمٞم٦م سم٠مٟمف يم٤من ٟمٔمٞمٗميتٛمٙمـ ُمـ إىمٜم٤مع 

ط ُمـ ه١مٓء اجلٜمقد ىمريٌلم ُمـ اهلػمويـ ىمٌؾ آٟمْمامم إمم اجلٞمش. إهمٚمٌٞم٦م ًم٘مد يم٤من قمدد ىمٚمٞمؾ وم٘م

ُمدُمٜملم قمغم  أصٌحقاًمٙمٜمٝمؿ  اًم٘مت٤مل،ُمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا سمّمح٦م ضمٞمدة طملم وصٚمقا امم ومٞمتٜم٤مم وقمزُمقا قمغم 

% ُمـ اًمرضم٤مل اعمجٜمديـ إهنؿ 35ىم٤مل  احلرب،أىمقى اعمخدرات قمغم هذا اًمٙمقيم٥م. وسمحٚمقل هن٤مي٦م 

% ُمـ مجٞمع 54يم٤من اهلػمويـ ؿمديد اًمٜم٘م٤مء ًمدرضم٦م أن  إهنؿ ُمدُمٜمقن، %09ل وىم٤م اهلػمويـ،ضمرسمقا 

ُمـ ُمتٕم٤مـمل إُمٗمٞمت٤مُملم % 01امم  5أيمثر سمٙمثػم ُمـ  اًمٕمدد وهذا –اعمًتخدُملم أصٌحقا ُمدُمٜملم 

 ذم ومٞمتٜم٤مم.ُمدُمٜملم قمٚمٞمٝم٤م  أصٌحقاواًم٤ٌمرسمٞمتقرات اًمذيـ 
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احلٙمقُمٞمقن قمغم اًمتٍمف، ومٗمل  طمٞم٨م أضمؼم اًمٌػموىمراـمٞمقن واؿمٜمٓمـ،شمنسم٧م اظم٤ٌمر قمـ اًمقسم٤مء إمم 

أرؾمؾ اًمرئٞمس ريتِم٤مرد ٟمٞمٙمًقن اصمٜملم ُمـ أقمْم٤مء اًمٙمقٟمٖمرس إُمريٙمٞملم إمم  ،0970أوائؾ قم٤مم 

ُم٤م يم٤من اًمٕمْمقان اجلٛمٝمقري٤من روسمرت ؾمتٞمؾ  ومٞمتٜم٤مم ًم٘مٞم٤مس ُمدى ظمٓمقرة اًمقسم٤مء. وٟم٤مدراً 

رضمالً  91يمتِمٗمقا أن واًمديٛمقىمراـمل ُمقرضم٤من ُمقرذم قمغم اشمٗم٤مق، ًمٙمٜمٝمام اشمٗم٘م٤م قمغم أهن٤م يم٤مرصم٦م. وىمد ا

وشمقىمٕمقا أن شمرشمٗمع  ،0971ُمـ اًمرضم٤مل اعمجٜمديـ ىمد ُم٤مشمقا ُمـ ضمرقم٤مت زائدة ُمـ اهلػمويـ ذم قم٤مم 

. وىمد طم٤مول سم٤مقم٦م اهلػمويـ اًمت٘مرب ُمـ هذيـ اًمرضمٚملم 0970هذه إقمداد سمحٚمقل هن٤مي٦م قم٤مم 

ري٘مٝم٤م إمم ظمالل ومؽمة سم٘م٤مئٝمؿ اًم٘مّمػمة ذم ؾم٤ميٖمقن، ويم٤مٟمقا ُم٘متٜمٕملم سم٠من هذه اعم٤مدة ؾمتجد ـم

طمرب ومٞمتٜم٤مم قم٤مدت طم٘م٤ًم إمم اًمقـمـ اًمقٓي٤مت اعمتحدة. وىم٤مل ؾمتٞمؾ وُمقرهم٤من ذم شم٘مرير أن 

. ًمتٓم٤مردٟم٤م، اعمقضم٦م إومم ُمـ اهلػمويـ هل سم٤مًمٗمٕمؾ ذم ـمري٘مٝم٤م إمم أـمٗم٤مًمٜم٤م ذم اعمدرؾم٦م اًمث٤مٟمقي٦م

ُمدى  ٟمنمت صحٞمٗم٦م ٟمٞمقيقرك شم٤ميٛمز صقرة ُمقؾمٕم٦م ًمًتٞمؾ ُمع ىمٜمٞمٜم٦م ُمـ اهلػمويـ ذم يده إلفمٝم٤مر

إمم اًمٕم٘م٤مر. وـم٤مًم٥م ُم٘م٤مل اومتت٤مطمل ذم صحٞمٗم٦م شم٤ميٛمز سمًح٥م  اجلٜمقد إُمريٙم٤من ؾمٝمقًم٦م وصقل

 .إلٟم٘م٤مذ اًمٌالد ُمـ وسم٤مء اعمخدرات اعمٜمٝمٙم٦ممجٞمع اًم٘مقات إُمريٙمٞم٦م ُمـ ومٞمتٜم٤مم 

أقمٚمـ اًمرئٞمس ٟمٞمٙمًقن احلرب قمغم اعمخدرات، طمٞم٨م ٟمٔمر  0970يقٟمٞمق  07ذم ُم١ممتر صحٗمل ذم 

 .اًمٕمدو رىمؿ واطمد ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة هق اعمخدراتؿمديد وىم٤مل:  إمم اًمٙم٤مُمػمات سم٢مسار

 ـــــ

يم٤من ٟمٞمٙمًقن وُم٤ًمقمدوه ىمٚم٘ملم، ًمٞمس وم٘مط ٕن اجلٜمقد يم٤مٟمقا ُمدُمٜملم قمغم اهلػمويـ ذم ومٞمتٜم٤مم، 

 ـوًمٙمـ سم٥ًٌم ُم٤م ؾمٞمحدث قمٜمدُم٤م يٕمقدون إمم دي٤مرهؿ، يمٞمػ شمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمتدومؼ اعمٗم٤مضمب ًم

٧م اعمِمٙمٚم٦م أؾمقأ ُمـ ذًمؽ ٕن اهلػمويـ هق أيمثر اعمخدرات ُمـ ُمدُمٜمل اهلػمويـ؟ يم٤مٟم 011111

 .ؾمقءًا ذم اًمًقق
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، يم٤من اهلػمويـ (0)قمٜمدُم٤م ىم٤مم سم٤مطمثقن سمريٓم٤مٟمٞمقن سمت٘مٞمٞمؿ اًمير اًمذي شمًٌٌف اعمخدرات اعمختٚمٗم٦م

إؾمقأ سمٗم٤مرق يمٌػم. قمغم صمالصم٦م ُم٘م٤ميٞمس ًم٘مٞم٤مس اطمتامًمٞم٦م شم٥ًٌم اعم٤مدة ذم إحل٤مق أذى سمدين، وإطمداث 

صمالصم٦م ُمـ أصؾ صمالصم٦م، وم٘مد يم٤من  -ذم رضر اضمتامقمل، ؾمجؾ اهلػمويـ أقمغم ُمٕمدل إدُم٤من، وشم٥ًٌم 

 .إمم طمد سمٕمٞمد اعم٤مدة اعمخدرة إيمثر ظمٓمقرة وشم٤ًًٌٌم ًمإلدُم٤من ذم اًمٕم٤ممل

 

% ُمـ اعمدُمٜملم اٟمتٙمًقا 95يم٤من ُمـ اًمّمٕم٥م ضمدًا ختٚمٞمص ُمدُمٜمل اهلػمويـ ُمـ اعمخدرات، ًمٙمـ 

سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ  سم٤مإلىمالعاًمًٛمقم، ىمًٚم٦م وم٘مط ُمـ ٟمجحقا  ُمرة واطمدة قمغم إىمؾ طمتك سمٕمد ختٚمٞمّمٝمؿ ُمـ

قمـ اهلػمويـ. يم٤من ٟمٞمٙمًقن قمغم طمؼ ذم اًم٘مٚمؼ، وىمد ىم٤مم سمتِمٙمٞمؾ ومريؼ ُمـ اخلؼماء اًمذيـ أُمْمقا 

                                                           
(1) David Nutt, Leslie A. King, William Saulsbury, and Colin Blakemore, ―Development of a 

Rational Scale to Assess the Harm of Drugs of Potential Misuse,‖ Lancet 369, no. 9566 (March 

2007): 1047–53 
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ُمريض ضمديد ُمـ ُمرى إقم٤مدة اًمت٠مهٞمؾ. ىمرر ومريؼ  011.111يمؾ ؾم٤مقم٦م ي٘مٔم٦م ذم اًمتخٓمٞمط هلجقم 

 ٤مم طمتك يٜمٔمٗمقا ُمـ اًمًٛمقم.ٟمٞمٙمًقن أن اجلٜمقد اعمدُمٜملم جي٥م ان يٌ٘مقا ذم ومٞمتٜم

اؾمت٘مرت احلٙمقُم٦م ذم هجقم قمغم ضمٌٝمتلم، ُمٕمززًة اعمقارد ذم ومٞمتٜم٤مم وذم اًمداظمؾ. وذم ومٞمتٜم٤مم اهُتؿ 

اعمٞمجقر ضمٜمرال ضمقن يمقؿمامن سم٤مخت٤مذ إضمراءات ص٤مرُم٦م ود اؾمتخدام اهلػمويـ، اًمذي اٟمتنم سمِمٙمؾ 

. وأيمد إـم٤ٌمء أن (0)اعمخٞمؿيمٌػم ًمدرضم٦م أن يمقؿمامن يٛمٙمـ أن يرى اعمِمٙمٚم٦م ُمـ ظمالل اًمًػم قمؼم 

اعما٤مت إن مل يٙمـ أٓف ُمـ اًمرضم٤مل يم٤مٟمقا ُمدُمٜملم قمغم اعمخدرات. صدم يمقؿمامن سم٥ًٌم طمجؿ 

اعمِمٙمٚم٦م وسمدأ سمحٛمٚم٦م ص٤مرُم٦م، ومٗمل اًم٤ًمقم٦م اخل٤مُم٦ًم واًمٜمّمػ ُمـ ص٤ٌمح أطمد إي٤مم، وم٤مضم٠م ىمقاشمف 

ٞمع، وإٟمِم٤مء قمٞم٤مدات ُمـ ظمالل طمجزهؿ ذم اًم٘م٤مقمدة عمدة أرسمع وقمنميـ ؾم٤مقم٦م، وىمد شمؿ شمٗمتٞمش اجلٛم

ـمٌٞم٦م ـم٤مرئ٦م عمٕم٤مجل٦م اعمتٕم٤مـملم قمٜمد إزاًم٦م اًمًٛمقم ُمـ اضم٤ًمدهؿ. يم٤من ُمـ اًمّمٕم٥م ضمدًا احلّمقل 

ًمزضم٤مضم٦م اهلػمويـ اًمتل  اً ئًقن قمغم دومع أرسمٕملم دوٓرقمغم اهلػمويـ سمٕمد أن أضمؼم اعمًتخدُمقن اًمٞم٤م

ٛمٚمؽ اًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شم٤ٌمع سمثالصم٦م دوٓرات ىمٌؾ يقم واطمد وم٘مط. ذم اًمٌداي٦م يم٤من يمقؿمامن ي

ىم٤مم صمالصمامئ٦م رضمؾ سمتًٚمٞمؿ أٟمٗمًٝمؿ ًمٚمٕمالج، وًمٙمـ سمٕمد أي٤مم سمٛمجرد أن ظمٗمٗم٧م طمٔمر اًمًٗمر، 

ارشمٗمٕم٧م ُمٕمدٓت آؾمتخدام ُمرة أظمرى. وذم همْمقن أؾمٌقع، يم٤من اهلػمويـ ي٤ٌمع سم٠مرسمٕم٦م 

دوٓرات ًمٚمزضم٤مضم٦م، وأيمثر ُمـ ٟمّمػ اًمرضم٤مل اًمذيـ طم٤موًمقا اًمتخٚمص ُمـ اًمًٛمقم قم٤مدوا إمم 

 .راًمٕم٘م٤م

. (8)ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة قمٞمٜم٧م احلٙمقُم٦م سم٤مطمث٦م شمدقمك زم روسمٞمٜمز عمراىم٦ٌم شم٘مدم طم٤مًم٦م اجلٜمقد اًمٕم٤مئديـ

يم٤مٟم٧م روسمٞمٜمز أؾمت٤مذة ذم اًمٓم٥م اًمٜمٗمز وقمٚمؿ آضمتامع ذم ضم٤مُمٕم٦م واؿمٜمٓمـ، ذم ؾم٤مٟم٧م ًمقيس، طمٞم٨م 

                                                           
(1) Peter Brush, ―Higher and Higher: American Drug Use in Vietnam,‖ Vietnam Magazine, 

December 2002, nintharticle.com/vietnam-drug-usage.htm; Alfred W. McCoy, Cathleen B. 

Read, and Leonard P. Adams II, The Politics of Heroin in Southeast Asia (New York: Harper 

and Row, 1972). 

 ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ زم روسمٞمٜمز وشم٘مريره٤م: (8)

Lee N. Robins, ―Vietnam Veterans‘ Rapid Recovery from Heroin Addiction: A Fluke or 

Normal Expectation?,‖ Addiction 88, no. 8 (1993), 1041–54; Lee N. Robins, John E. Helzer, 
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رح أؾماٚم٦م درؾم٧م إؾم٤ٌمب اجلذري٦م ًمألوسما٦م اًمٜمٗمًٞم٦م، يم٤مٟم٧م روسمٞمٜمز ُمٕمرووم٦م سم٘مدرهت٤م اًمٖمري٦ٌم قمغم ـم

اعم٘م٤مسمٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م. وصمؼ اًمٜم٤مس هب٤م وسمدا أهن٤م شمٙمِمػ قمـ ُمٕمٚمقُم٤مت طم٤ًمؾم٦م 

يٗمْمؾ إؿمخ٤مص اًمذيـ ضمرت ُم٘م٤مسمٚمتٝمؿ قم٤مدة قمدم ُمِم٤مريمتٝم٤م. وىمررت احلٙمقُم٦م أن روسمٞمٜمز هل 

 اًمِمخص اعمث٤مزم عم٘م٤مسمٚم٦م آٓف اجلٜمقد اعمدُمٜملم وُمت٤مسمٕم٦م اؾمتِمٗم٤مئٝمؿ ًمدى قمقدهتؿ إمم دي٤مرهؿ.

ىم٤مئٚم٦ًم:  ٦ًٌ8101م ًمروسمٞمٜمز، يم٤مٟم٧م هذه ومرص٦م همػم قم٤مدي٦م، وىمد وصٗم٧م هذه اًمتجرسم٦م ذم قم٤مم سم٤مًمٜم

 دراؾم٦م[ شمٕم٤مـمل اهلػمويـ ذم جمٛمققم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م اًمتٕمرض يم٤مٟم٧م ومريدة ُمـ ٟمققمٝم٤م ٕٟمف ٓ يقضمد[

  .ُمٙم٤من ذم اًمٕم٤ممل يًتخدم ومٞمف اهلػمويـ سمِمٙمؾ ؿم٤مئع هبذا اًم٘مدر

،طمٞم٨م وضمد ]ُمًح وـمٜمل[ اضمري اً ضمد اً اؾمتخدام اهلػمويـ ٟم٤مدر يٕمد ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة ٟمٗمًٝم٤م ،

ُمٜمٝمؿ وم٘مط يم٤مٟمقا يتٕم٤مـمقن اهلػمويـ ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض،  ٤مً ؿمخّم 08 أن ٤مً سم٤مًمٖم ٤مً ؿمخّم 8411قمغم 

، وم٢من ُمٕمٔمؿ ُمٕمٚمقُم٤مشمٜم٤م ح٤مء اًمٕم٤ممل وذم اًمقٓي٤مت اعمتحدةوٕن ُمتٕم٤مـمل اهلػمويـ ٟم٤مدرون ذم مجٞمع أٟم

 .٤مئٞم٦م شمؿ قمالضمٝم٤مقمـ اهلػمويـ شم٠ميت ُمـ قمٞمٜم٤مت ضمٜم

ًمٙمـ قمٜمدُم٤م سمدأت روسمٞمٜمز سمتتٌع اجلٜمقد اًمٕم٤مئديـ يم٤مٟم٧م ُمتحػمة، ٕن ُم٤م وضمدشمف يم٤من همػم ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم قمغم 

 اإلـمالق.

                                                                                                                                                         
and Darlene H. Davis, ―Narcotic Use in Southeast Asia and Afterward,‖ Archives of General 

Psychiatry 32, no. 8 (1975): 955–961; Lee N. Robins and S. Slobodyan, ―Post-Vietnam Heroin 

Use and Injection by Returning US Veterans: Clues to Preventing Injection Today,‖ Addiction 

98, no. 8 (2003): 1053–60; Lee N. Robins, Darlene H. Davis, and Donald W. Goodwin, ―Drug 

Use by U.S. Army Enlisted Men in Vietnam: A Follow-up on Their Return Home,‖ American 

Journal of Epidemiology 99, no. 4 (May 1974): 235–49; Lee N. Robins, The Vietnam Drug 

User Returns, final report, Special Action Office Monograph, Series A, Number 2, May 1974, 

prhome.defense.gov/Portals/52/Documents/RFM/Readiness/DDRP/docs/35%20Final%20Repo

rt.%20The%20Vietnam%20drug%20user%20returns.pdf; Lee N. Robins, John E. Helzer, 

Michie Hesselbrock, and Eric Wish, ―Vietnam Veterans Three Years after Vietnam: How Our 

Study Changed Our View of Heroin,‖ American Journal on Addictions 19, 203–11 (2010); 

Thomas H. Maugh II, ―Lee N. Robins Dies at 87; Pioneer in Field of Psychiatric 

Epidemiology,‖ Los Angeles Times, October 6, 2009, www.latimes.com/nation/la-melee- 

robins6-2009oct06-story.html. 
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 ـــــ

% وم٘مط ُمـ مجٞمع ُمدُمٜمل اهلػمويـ قمغم ٟمٔم٤موم٦م أضم٤ًمدهؿ ُمـ اًمًٛمقم ًمٙمـ روسمٞمٜمز 5قم٤مدة ُم٤م حي٤مومظ 

% 95، وسمٓمري٘م٦م ُم٤م متٙمـ ًمالٟمتٙم٤مسوم٘مط ُمـ اجلٜمقد اعمتٕم٤موملم قم٤مدوا  %5وضمدت اًمٕمٙمس طمٞم٨م أن 

ُمـ اجلٜمقد اعمتٕم٤موملم ُمـ اعمح٤مومٔم٦م قمغم ٟمٔم٤موم٦م أضم٤ًمدهؿ ُمـ ؾمٛمقم اهلػمويـ. ًم٘مد يم٤من اجلٛمٝمقر ذم 

اٟمتٔم٤مر يم٤مرصم٦م سمٕمد ُم١ممتر ٟمٞمٙمًقن اًمّمحٗمل اًمٙمٌػم ٕهنؿ يم٤مٟمقا ُم٘متٜمٕملم سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل أن روسمٞمٜمز 

ٜمقات. ويمت٧ٌم ُم٘م٤مٓت شمتْمٛمـ يم٤مٟم٧م ختٗمل احل٘مٞم٘م٦م. مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م شمداومع قمـ دراؾمتٝم٤م ًمٕمدة ؾم

. ؾم٠مهل٤م "اًمدراؾم٦م أصقل"وقمـ  "عم٤مذا يم٤مٟم٧م اًمدراؾم٦م ٟم٤مضمح٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م"قمٜم٤مويـ ُمثؾ 

قمـ ُمدى شم٠ميمده٤م ُمـ أن ٟمت٤مئجٝم٤م دىمٞم٘م٦م، وإذا يم٤مٟم٧م دىمٞم٘م٦م، ومٚمامذا شمٕم٤مـمك  اً وشمٙمرار اً ُمٜمت٘مدوه٤م ُمرار

اًمًٝمؾ ومٝمؿ ؿمٙمقيمٝمؿ. وىمد شمؿ قمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ اجلٜمقد ُم٤مدة اهلػمويـ سمٕمد قمقدهتؿ إمم اًمقـمـ، ُمـ 

شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ رئٞمس حم٤مس أقمٚمـ احلرب قمغم اعمخدرات، واىمؽمح شم٘مرير روسمٞمٜمز أٟمف يم٤من ىمد سمدأ 

يتٛمتع سمٌٕمض اًمتٗمقق. طمتك ًمق يم٤مٟم٧م ومقق آقمت٤ٌمرات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وم٢من ٟمت٤مئجٝم٤م يم٤مٟم٧م سم٤ًٌمـم٦م ضمٞمدة 

ؾ اٟمخٗم٤مو٤مت سمًٞمٓم٦م ًمدرضم٦م يّمٕم٥م شمّمدي٘مٝم٤م. ذم قم٤ممل اًمّمح٦م اًمٕم٤مُم٦م، شم٠مظمذ آٟمتّم٤مرات ؿمٙم

% ذم ُمٕمدٓت 91هٜم٤مك. وم٤مٟمخٗم٤مض % 5% هٜم٤م أو اٟمخٗم٤مض 3اٟمخٗم٤مض سمٜم٦ًٌم  -ُمتدرضم٦م 

آٟمتٙم٤مس يٕمد اُمرًا همري٤ًٌم، ًمٙمـ روسمٞمٜمز ومٕمٚم٧م يمؾ رء سمِمٙمؾ صحٞمح. يم٤مٟم٧م دمرسمتٝم٤م ؾمٚمٞمٛم٦م 

% وم٘مط ُمـ اجلٜمقد اًمذيـ يم٤مٟمقا 5 اٟمتٙم٤مسويم٤مٟم٧م اًمٜمت٤مئ٩م طم٘مٞم٘مٞم٦م، اعمِمٙمٚم٦م يم٤مٟم٧م ذم شمٗمًػم ؾم٥ٌم 

 .ائرة اظمت٤ٌمره٤موٛمـ د

وىمد شمٌلم أن اجلقاب ىمد شمؿ ايمتِم٤مومف ىمٌؾ أيمثر ُمـ قمنم ؾمٜمقات ذم خمتؼم قمٚمقم إقمّم٤مب ذم 

 .اًمقٓي٤مت اعمتحدة قمغم سمٕمد صمامٟمٞم٦م آٓف ُمٞمؾ
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 ـــــ

ي٘مقم اًمٕمٚمامء، اًمٕمٔمامء سم٤ميمتِم٤موم٤مهتؿ، سم٤مؾمتخدام هنجلم ُمتٛمٞمزيـ: اًمٕم٨ٌم واًمتٖمٞمػم اجلذري. ي١مدي 

، سمٞمٜمام يرى اعمٗمٙمر اًمٕمٔمٞمؿ ذم ٤معم٤مء اًمذي يْمٕمػ اًمّمخقرٌطء، يماًمٕم٨ٌم إمم إمخ٤مد اعمِمٙمٚم٦م سم

اًمتٖمٞمػمات اجلذري٦م ُم٤م ٓ يٛمٙمـ ٕي ؿمخص آظمر رويتف، إذا يم٤من اعمٝمٜمدس سمٞمؽم ُمٞمٚمٜمر ؿمخًّم٤م قم٤مسمث٤ًم، 

. وإصمٜم٤من ىم٤مُم٤م ُمٕم٤م سمٕمٛمؾ ومريؼ رائع ويم٤من ذًمؽ ذم (0)٤مً يم٤من قم٤ممل اًمٜمٗمس ضمٞمٛمس أوًمدز صمقري وم٘مد

نميـ ذم خمتؼم صٖمػم ذم اًمٓم٤مسمؼ اًمًٗمكم ممٚمقء سم٤مجلرذان اعم٘مٜمٜم٦م واعمٕمدات أوائؾ مخًٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اًمٕم

اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م ُم٤ميمجٞمؾ ذم ُمقٟمؽمي٤مل، طمٞم٨م يم٤من أوًمدز وُمٞمٚمٜمر يديران واطمدة ُمـ أؿمٝمر 

 ٤مً ٦م ًمٚمٖم٤مي٦م أهن٤م مل شمٙمـ ُمّمٛمٛم٦م ومٕمٚمٞمدم٤مرب اإلدُم٤من قمغم اإلـمالق. وُم٤م ضمٕمؾ هذه اًمتجرسم٦م ُمٚمحقفم

 .إلدُم٤منإلقم٤مدة شمِمٙمٞمؾ ومٝمٛمٜم٤م ًم

  ذم اًمقاىمع، رسمام يم٤مٟم٧م ؾمتٛمر دون ان شمثػم اٟمت٤ٌمه أطمد ًمق ىم٤مم أوًمدز سمٕمٛمٚمف سمِمٙمؾ صحٞمح.

اضمتٛمع أوًمدز وُمٞمٚمٜمر ذم ضم٤مُمٕم٦م ُمٙمٖمٞمؾ ذم ُمقٟمؽمي٤مل ذم أوائؾ اخلٛمًٞمٜم٤مت، وىمد يم٤مٟم٤م خمتٚمٗملم مت٤مُم٤ًم 

ُمٕمرومتف  ُمـ ٟمقاح قمديدة طمٞم٨م يم٤مٟم٧م أيمؼم ٟم٘م٤مط ىمقة ُمٞمٚمٜمر ُمٕمرومتف اًمت٘مٜمٞم٦م، ومٙم٤من يٕمرف يمؾ ُم٤م جي٥م

يٗمت٘مر أوًمدز إمم اخلؼمة وًمٙمٜمف يٗمٞمض  أظمرى،قمـ أدُمٖم٦م اًمٗماران واًمتٞم٤مرات اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م. ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

                                                           

 ُم٘م٤مسمالت ُمع ـمالهبؿ: -ـ ُمّمدريـ ضم٤مئ٧م اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ أوًمدز وُمٞمٚمٜمر ُم (0)
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Stimulation of Septal Area and Other Regions of Rat Brain,‖ Journal of Comparative and 
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in the Brain,‖ Scientific American 195 (1956): 105–16; James Olds and M. E. Olds, ―Positive 

Reinforcement Produced by Stimulating Hypothalamus with Iproniazid and Other 

Compounds,‖ Science 127, no. 3307 (May 16, 1958): 1155–56; Robert H. Wurtz, 

Autobiography, n.d., 

www.sfn.org/~/media/SfN/Documents/TheHistoryofNeuroscience/Volume%207/c16.ashx; 

Richard F. Thompson, James Olds: Biography (National Academies Press, 1999) 

www.nap.edu/read/9681/chapter/16. 



 

65 
 

سم٤مٕومٙم٤مر اًمٙمٌػمة. يم٤من اًم٤ٌمطمثقن اًمِم٤ٌمب حيقُمقن دظمقًٓ وظمروضم٤ًم ُمـ خمتؼمات أوًمدز ُمٜمجذسملم 

 امم اؾمٚمقسمف وُمقهٌتف ٓيمتِم٤مف اًمٌمء اًمٙمٌػم اًمت٤مزم.

يم٤من أوًمدز  ، طمٞم٨م ىم٤مل، ذيمره سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦ميْم٤م ُمع أوًمدزضمقٟمز، اًمذي درس أهم٤مري اؾمتقن 

يريمز قمغم إؾماٚم٦م اًمٙمٌػمة، يمام ان داومٕمف اًمٜمٔمري يم٤من دائاًم اىمقى ُمـ داومٕمف اًمت٘مٜمل او اًمٗمٜمل، وقمٜمدُم٤م 

مل ، ؾم٘مط أوًمدز قمغم يديف يمٜم٤م ٟمح٤مول أن ٟمٗمٝمؿ يمٞمػ يٛمٙمـ ًمذسم٤مسم٦م وم٤ميمٝم٦م أن شمتٕمرف قمغم اًمٕم٤م

. وقمغم اًمٕمٙمس ُمٜمف مل يٙمـ ُمٞمٚمٜمر ًمٞمٕم٤مًم٩م اعم٠ًمًم٦م ٤مهر سم٠مٟمف ذسم٤مسم٦م، وشمٔموريمٌتٞمف، وزطمػ قمغم إرض

ُمٞمٚمٜمر يم٤من يِمٌف "أن  أوًمدز،وهق ـم٤مًم٥م صم٤مًم٨م قمٛمؾ ُمع  روشمتٞمٜمٌػمغ،هبذه اًمٓمري٘م٦م. وأووح أريٞمف 

وُمتقاري٤ًم قمـ إٟمٔم٤مر ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤من أوًمدز  ٤مً وُمتقاوٕم ٤مً يم٤من ه٤مدئ اًمقضمف أظمر ٕوًمدز، وم٘مد

 يمٌػمًا! ٤مً د طم٘م٘مٜم٤م ايمتِم٤مومًم٘مًمٞمٕمٚمـ ه٤مشمٗم٤ًم سمٗمخر 

ُمًتحي ) ؿم٤مريب اًمٚمقداٟمٞمقم –قمغم ُمدى قم٘مقد، يم٤من اخلؼماء ىمد اومؽموقا أن ُمدُمٜمل اعمخدرات 

يم٤مٟمقا ُمٝمٞمالم سمِمٙمؾ او سمآظمر هلذه  - وُمدُمٜمل اعمقاد إومٞمقٟمٞم٦م اخلِمخ٤مش،وؿم٤مريب ؿم٤مي  (،أومٞمقين

قا سم٘مٚم٥م هذه اًمٗمٙمرة رأؾم٤ًم قمغم احل٤مًم٦م إدُم٤مٟمٞم٦م. يم٤من أوًمدز وُمٞمٚمٜمر ُمـ أوائؾ اًم٤ٌمطمثلم اًمذيـ ىم٤مُم

 .ُمدُمٜملم مجٞمٕم٤مً  ٟمّمٌح أن يٛمٙمـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم، اًمٔمروف فمؾ ذم رسمام سم٠مٟمف ًمٞمِمػموا –قم٘م٥م 

 ـــــ

سمدأ ايمتِم٤مومٝمؿ إيمؼم سمِمٙمؾ ُمتقاوع. يم٤من أوًمدز وُمٞمٚمٜمر حي٤موٓن إفمٝم٤مر أن اًمٗماران ؾمقف شمّمؾ 

اًمّمٖمػمة. زرع اًم٤ٌمطمثقن ُم٤ًٌمرا إمم اًمٜمٝم٤مي٦م اًمٌٕمٞمدة ٕىمٗم٤مصٝم٤م يمٚمام صٕمؼ اًمتٞم٤مر اًمٙمٝمرسم٤مئل أدُمٖمتٝمؿ 

صٖمػما، واًمذي يقصؾ ؿمحٜم٦م ُمـ اًمتٞم٤مر اًمٙمٝمرسم٤مئل ًمدُم٤مغ اًمٗماران قمٜمدُم٤م يٚمٛمس اًمٗم٠مر ىمْمٞم٥م 

سمدًٓ ُمـ ان يؽماضمع يم٤من يريمض قم٤مسمرًا ىمٗمّمف ويٚمٛمس  34هق ان اًمٗم٠مر رىمؿ  أدهِمٝمؿُمٕمدين. ُم٤م 

اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م يمام ومٕمٚم٧م  سمٕمٜم٤مد. ومٌدًٓ ُمـ ان خي٤مف ُمـ اًمّمٕم٘م٤مت وشمٙمراراً  اًم٘مْمٞم٥م اعمٕمدين ُمراراً 
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 34اًمٗماران إظمرى ذم وىم٧م ؾم٤مسمؼ يم٤من هذا اجلرذ يًٕمك ورائٝم٤م. ٟمٔمر اًم٤ٌمطمثقن إمم أن اًمٗم٠مر رىمؿ 

عمس اًم٘مْمٞم٥م أيمثر ُمـ ؾمٌٕم٦م آٓف ُمرة ذم اصمٜمتل قمنمة ؾم٤مقم٦م: ُمرة يمؾ مخس صمقاٍن دون راطم٦م. 

ُمـ اعم٤مء وصحٜم٤ًم  اً اًمٓمٕم٤مم، دم٤مهؾ اًمٗم٠مر طمقو٤ًم صٖمػموُمثؾ قمداء ُم٤مراصمقين يرومض اًمتقىمػ ًمتٜم٤مول 

سمدء ُمـ اًمٌٜمدق. ًمألؾمػ يم٤مٟم٧م قمٞمٜم٤مه شمرى اًم٘مْمٞم٥م اعمٕمدين وم٘مط. سمٕمد اصمٜمتل قمنمة ؾم٤مقم٦م ُمـ 

 سم٥ًٌم اإلره٤مق. ٤مً ُمٞمت 34اًمتجرسم٦م، يم٤من اًمٗم٠مر رىمؿ 

ذم اًمٌداي٦م اقمؽمت أوًمدز وُمٞمٚمٜمر احلػمة. إذا يم٤مٟم٧م اًمٗماران إظمرى شمتجٜم٥م اًمّمٕم٘م٤مت، ومٚمامذا يٗمٕمؾ 

ًمتجرسم٦م إُمر  اً ٤م ظمٓم٠م ذم دُم٤مهمف. يم٤من ُمٞمٚمٜمر ُمًتٕمد يم٤من هٜم٤مك رء ُماًمٕمٙمس؟ رسمام 34اًمٗم٠مر رىمؿ 

احلٞم٤مة يمذسم٤مسم٦م  . زطمػ أوًمدز ُمرة ًمٞمتّمقر٤مً ىمؽماطًم٤م ضمرياسم٤مؾمتخدام ضمرذ خمتٚمػ سمٞمٜمام ىمدم أوًمدز ا

 34، وهق أن حي٤مول ىمراءة ـمري٘م٦م شمٗمٙمػم اًمٗم٠مر، وسمٕمد اًمٜمٔمر سمٕمٜم٤مي٦م إمم ؾمٚمقك اًمٗم٠مر رىمؿ وم٤ميمٝم٦م

ق أٟمف يم٤من يٌح٨م قمـ ٗم٠مر يم٤من يًتٛمتع سم٤مًمّمٕم٘م٤مت. مل يٙمـ اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ هأصٌح ُم٘متٜمٕم٤ًم سم٠من اًم

يم٤من ، وىم٤مل قمٜمف أؾمتقن ضمقٟمز: ٤مً رائٕم اً ، وًمٙمـ إطمرى هق أٟمف يم٤مٟم٧م اًمّمٕم٘م٤مت شمٕمٓمٞمف ؿمٕمقرإمل

سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م  ٤مً سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م وجمٜمقٟم ٤مً أٟمف يم٤من ُمٜمٗمتح ضمٞمؿ أوًمدز يٛمٚمؽ ُمـ اًمٕمٌ٘مري٦م امم درضم٦م

، مل يٙمـ أطمد يتخٞمؾ أن اًمتحٗمٞمز اًمٙمٝمرسم٤مئل ذم ذم ذًمؽ اًمقىم٧مٞمقان حي٥م ان يّمٕمؼ، ًمٞمٕمت٘مد أن احل

يًتٛمتع سمام يٙمٗمل ًمٞمٕمت٘مد أن احلٞمقان يم٤من  ٤مً ، ًمٙمـ أوًمدز يم٤من جمٜمقٟم٤مً تٕماًمدُم٤مغ يٛمٙمـ أن يٙمقن مم

 .سمقىمتف

قن ًمذًمؽ حترى أوًمدز إُمر، وم٘م٤مم سم٢مزاًم٦م اعم٤ًٌمر ُمـ دُم٤مغ اًمٗم٠مر وٓطمظ أٟمف يم٤من ُمثٜمٞم٤ًم. ي٘مقل أؾمت

يم٤من أوًمدز يًتٝمدف ُمٜمتّمػ اًمدُم٤مغ، وًمٙمـ اعم٤ًٌمر اعمٜمحٜمل يم٤من حمّمقرًا ذم ُمٜمٓم٘م٦م ضمقٟمز: 

. ضمزء ُمـ اًمٌقص٦م صٜمع اًمٗم٤مرق سملم اًمٌٝمج٦م وآٟمزقم٤مج. شمقمم احل٤مضمز اًمدُم٤مهمل اًمِمٗم٤مف ًمٚمٗم٠مر

وهق اؾمؿ شمًٌٞمٓمل جيًد اًمٜمِمقة اًمتل شمِمٕمر  ،"ُمريمز اعمتٕم٦م"أوًمدز شمًٛمٞم٦م هذه اعمٜمٓم٘م٦م ُمـ اًمدُم٤مغ سمـ 

٤م اجلرذان ـ واًمٙمالب واعم٤مقمز واًم٘مرود وطمتك اًمٜم٤مس ـ قمٜمدُم٤م يتؿ حتٗمٞمز اعمٜمٓم٘م٦م. سمٕمد سمْمع هب
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قمٜمدُم٤م ىم٤مم قم٤ممل إقمّم٤مب روسمرت هٞم٨م سمزرع ىمٓم٥م يمٝمرسم٤مئل ذم ُمريمز اعمتٕم٦م اخل٤مص  ؾمٜمقات،

سمدُم٤مغ اُمرأة شمٕم٤مين ُمـ آيمتا٤مب سمدأت ذم اًمْمحؽ، وم٠ًمهل٤م قمـ ؾم٥ٌم وحٙمٝم٤م، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أهن٤م 

أظمؼمشمف أهن٤م ؿمٕمرت سم٤مًمًٕم٤مدة ًمٚمٛمرة إومم قمغم ىمدر ُم٤م شمتذيمر. سمٛمجرد  شمٗمًػم،يؿ مل شمًتٓمع شم٘مد

وإؾمقأ ُمـ  أظمرى،إزاًم٦م هٞم٨م اعم٤ًٌمر اظمتٗم٧م اسمت٤ًمُم٦م اعمريْم٦م. وأصٌح٧م شمِمٕمر سم٤مٓيمتا٤مب ُمرة 

ذًمؽ أهن٤م اصٌح٧م شمٕمرف أن ـمٕمؿ اًمِمٕمقر سم٤مًمًٕم٤مدة. ًم٘مد أرادت أيمثر ُمـ أي رء أن يٌ٘مل 

 "أوًمدز" ومػم صدُم٤مت ُمٜمتٔمٛم٦م ُمثؾ ُمٜمٔمؿ رضسم٤مت اًم٘مٚم٥م اًمّمٖمػم. قمغم ظمٓمك، ًمتق٤مً ُمزروقماعم٤ًٌمر 

 .يمٞمػ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ٟمِمقة اإلدُم٤من "هٞم٨م"، أفمٝمر ىمٌٚمف "ُمٞمٚمٜمر"و 
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، وضمد أوًمدز وُمٞمٚمٜمر ٟمٗمس اًمًٚمقك اإلدُم٤مين قمٜمدُم٤م طمٗمزوا ُمريمز اعمتٕم٦م 34سمٕمد ُمقت اًمٗم٠مر رىمؿ 

واعم٤مء سمٞمٜمام ىم٤مُم٧م عمس اًم٘مْمٞم٥م اعمٕمدين ًمٚمٗماران إظمرى. شمٚمؽ اًمٗماران أيْم٤م دم٤مهٚم٧م اًمٓمٕم٤مم 

. قمٛمؾ أريٞمف روشمتٜمٌػمغ قمغم سمٕمض ُمـ هذه دم٤مرب اًمتٙمٛمٞمٚمٞم٦م، ويذيمر أن وشمٙمراراً  اًمّمٖمػم ُمراراً 

اًمٗماران شمٍموم٧م ُمثؾ اعمدُمٜملم. مل شمٙمـ اًمٗماران اًمتل يم٤مٟم٧م شمٚمٛمس اًم٘مْمٞم٥م اعمٕمدين شمتٍمف سمِمٙمؾ 

 أدُمٖمتٝم٤م. يّمػ روشمٜمؼمج دمرسم٦م أفمٝمرت خمتٚمػ قمـ اًمٗماران اًمتل شمؿ طم٘مـ ُمقاد إدُم٤مٟمٞم٦م ُم٤ٌمذة ذم

إُمٗمٞمت٤مُملم  -ًم٘مد أًم٘مٞمٜم٤م يمؾ أٟمقاع اًمٕم٘م٤مىمػم اعمحًٜم٦م ًمٚمٛمزاج قمغم احلٞمقاٟم٤مت ىمقة ُمريمز اعمتٕم٦م 

 ٤مً وشمٍموم٧م ُمثؾ اجلرذان اعمحٗمزة ذاشمٞم - وُمثٌٓم٤مت أيمًٞمداز أطم٤مدي إُملمواًمٙمٚمقرسمروُم٤مزيـ 

 :واو٤مف

 ًق أٟمف يٛمٙمٜمؽ دراؾم٦م ُم٤م شمريد. يمٜم٧م أرهم٥م ذم ه واطمدة ُمـ إؿمٞم٤مء اًمٚمٓمٞمٗم٦م قمـ يمقٟمؽ أؾمت٤مذا

رؤي٦م ُم٤م ؾمٞمحدث إذا ُم٤م ضمٕمٚم٧م احلٞمقاٟم٤مت اًمالُم٦ًم ًمٚم٘مْمٞم٥م اعمٕمدين صمٛمٚم٦م. وطم٘مٜم٧م اعمٙم٤مومب 

اًم٘مْمٞم٥م  وىمدٟم٤مهؿ إمماًمٙمحقزم ذم قمدة وماران، طمٞم٨م ؾم٘مٓمقا ارو٤ًم صمٛمٚملم. وسمٕمد ان رومٕمٜم٤مهؿ 

صٕم٘م٦م يمٝمرسم٤مئٞم٦م  أرؾمؾاعمٕمدين اًمّمٖمػم، وووٕمٜم٤مهؿ طمتك شمالُمس رؤوؾمٝمؿ اًم٘مْمٞم٥م اًمذي 
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، سمٕمد وشمٙمراراً  ٕدُمٖمتٝمؿ، سمٕمد وىم٧م ىمّمػم، سمدأت هذه اًمٗماران اًمْمٖمط قمغم اًم٘مْمٞم٥م اعمٕمدين ُمراراً 

! سمٕمد قمنمة أو مخ٦ًم أن يٌدون ـمٌٞمٕمٞملم مت٤مُم٤مً  أصٌحقا وم٘مط،ان يم٤مٟمقا ُمِمٚمقًملم ُمٜمذ دىمٞم٘م٦م واطمدة 

 .٦موقم٤مدت اًمٗماران ُمرة أظمرى امم طم٤مًم٦م اًمٖمٞمٌقسم اًمّمدُم٤مت،قمٓمٚمٜم٤م  دىمٞم٘م٦م،قمنم 

مل يٙمـ هذا هق اًم٥ًٌم اًمقطمٞمد اًمذي ضمٕمؾ اًم٤ٌمطمثلم يرون اًمٗماران يمٛمدُمٜملم صٖم٤مر، وم٘مد أفمٝمروا 

ٟمٗمس اهل٤مضمس اعم١مرق اًمذي ئمٝمره ُمدُمٜمق اعمخدرات سملم اجلرقم٤مت. وقمٜمدُم٤م ُمٜمع اًم٤ٌمطمثقن اًمٗماران 

ُمـ صٕمؼ أٟمٗمًٝمؿ أيمثر ُمـ ُمرة يمؾ سمْمع دىم٤مئؼ، أظمذت اًمٗماران شمنمب اًمٙمثػم ُمـ اعم٤مء ًمتٛمرير 

ًم٘مد ، ذم اًمٚمحٔم٦م اًمتل شمقىمٗم٧م ومٞمٝم٤م اعمٙم٤موم٠مة، سمدأوا ينمسمقن يم٤معمج٤مٟملميذيمر روشمتٜمٌػمغ ىم٧م. اًمق

قمدت سملم اجلٚم٤ًمت اًمتجريٌٞم٦م ويم٤مٟمقا جيٚمًقن هٜم٤مك، ُمٜمتٗمخلم مت٤مًُم٤م ُمـ ذب اعم٤مء! إُمر يمام ًمق 

 ًمتٛمرير اًمقىم٧م، ًم٘مد يم٤مٟم٧م اعمٙم٤موم٠مة قمٔمٞمٛم٦م ًمدرضم٦م أهنؿ يم٤مٟمقا -أي رء  -يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ؿمٞمًا٤م 

 .سمح٤مضم٦م إمم إجي٤مد ـمري٘م٦م ًمتٛمرير اًمقىم٧م إمم أن شمت٤مح اجل٤مئزة اًمت٤مًمٞم٦م

ًم٘مد ؾمٛمٕمٜم٤م أن ي٘مقل سمقب ورشمز ظمرضم٧م اظم٤ٌمر اًمتج٤مرب وسمدأ اًم٤ٌمطمثقن يًٛمٕمقن اًمِم٤مئٕم٤مت. 

، أو طمتك جلٚم٥م اًمذظمػمة إمم اجلٜمقد اهنؿ يم٤مٟمقا يرؿمدون اعم٤مقمز ،اجلٞمش يم٤من ي٘مقم سمتدري٥م اعم٤مقمز

ٛمٙمـ ًمٚمجٜمقد أن يِمجٕمقا اعم٤مقمز قمغم اًمًػم ذم ادم٤مه ُمٕملم قمـ ـمريؼ . يمحؾ اًم٘مٜم٤مسمؾ إمم اًمٕمدو

اًمّمدُم٦م أو طمج٥م اًمّمدُم٤مت ُمـ ُمريمز اعمتٕم٦م. أصمر اًمٌح٨م قمغم يمٞمٗمٞم٦م ومٝمؿ ظمؼماء ُمثؾ ومقرشمز 

يم٤من ُمٝمٞما٤ًم  34واؾمتقن ضمقٟمز وروشمتٜمٌػمغ ًمإلدُم٤من. يم٤من أوًمدز وُمٞمٚمٜمر يٕمت٘مدان أصاًل أن اًمٗم٠مر رىمؿ 

أن ُمِمٙمٚم٦م ذم شمقصٞمالشمف اًمداظمٚمٞم٦م دومٕمتف إمم ووع اًمتحٗمٞمز  ٕن يٙمقن ُمدُمٜم٤ًم. ًم٘مد اومؽموقا

طمتك اًمٓمٕم٤مم واعم٤مء واحلٞم٤مة ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف. وًمٙمـ سمٕمد احل٤مح  آظمر،اًمٙمٝمرسم٤مئل ومقق يمؾ رء 

، مل يٙمـ ُمدُمٜم٤ًم سمٓمٌٞمٕمتف، ًم٘مد يم٤من اًمٗم٠مر دء 34أدريمقا أٟمف مل يٙمـ هٜم٤مك ظمٓم٥م سم٤مًمٗم٠مر رىمؿ  أوًمدز،

 ٓم٠م وذم اًمقىم٧م اخلٓم٠م.احلظ طمدث أن يٙمقن ذم اعمٙم٤من اخل
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 ـــــ

يتٍمف ويم٠مٟمف ُمدُمـ  34هذا هق أطمد اًمدروس اًمرائٕم٦م ُمـ دم٤مرب اوًمدز وُمٞمٚمٜمر، يم٤من وم٠مر رىمؿ 

همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمٕمالج وًمٙمـ هذا مل يٙمـ يٕمٜمل وضمقد ظمٓم٠م ذم دُم٤مهمف، ُمثؾ اجلٜمقد إُمريٙمٞملم ومٞمتٜم٤مم، 

اًمّمٕم٘م٤مت عمريمز اعمتٕم٦م  ف. يم٤من سم٤ًٌمـم٦م يًتجٞم٥م يم٠مي وم٠مر قمٜمدُم٤م أوصؾ اعم٤ًٌمرويم٤من وحٞم٦م ًمٚمٔمر

 اخل٤مص ذم دُم٤مهمف.

شم٤ًمءل روشمٜمؼمج قمام إذا يم٤من هذا ىمد خيؼمٟم٤م سمٌمء قمـ اإلدُم٤من قمٜمد اًمٌنم. وًمٙمـ رسمام يٛمٙمـ ٕي 

سمدأٟم٤م اًمتٗمٙمػم ذم اإلدُم٤من يمٜمقع . ي٘مقل روشمٜمؼمج 34ؿمخص أن يتقىمػ قمـ اًمتٗمٙمػم ُمثؾ اًمٗم٠مر رىمؿ 

. وىمد شمٕمٚمؿ اعمدُمٜمقن سم٤ًٌمـم٦م رسمط ذايمرةُمـ اًمتٕمٚمؿ، يٛمٙمٜمؽ أن شمٗمٙمر ذم اإلدُم٤من يمجزء ُمـ اًم

: عمريمز اعمتٕم٦م اخل٤مص سمف اً ، يم٤من هذا حتٗمٞمز34ؾمٚمقك ُمٕملم ُمع ٟمتٞمج٦م ضمذاسم٦م. سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمجرذ رىمؿ 

 .، شمتدومؼ اعمتٕم٦م ُمـ ضمرقم٦م ضمديدةعمدُمـ اهلػمويـسم٤مًمٜم٦ًٌم 

ؿمؽمى ًم٘مٞم٤مس اًمٕمالىم٦م سملم اإلدُم٤من واًمذايمرة، زار روشمٜمؼمغ ُمتجر احلٞمقاٟم٤مت إًمٞمٗم٦م اعمحكم وا

ي٘مقل روشمٜمؼمغ ؾمٕمدان ؾمٜمج٤ميب يدقمك يمٚمٞمقسم٤مشمرا. مل شمٙمـ ًمقائح إظمالىمٞم٤مت ص٤مرُم٦م يمام هل أن. 

ًمذًمؽ يم٤من سم٢مُمٙم٤مين ومٕمؾ ُم٤م أريد، ًم٘مد ىمٛم٧م سم٢مضمراء اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م يم٤من ًمدي خمتؼم ظم٤مص يب ،

ووع . وووٕم٧م أىمٓم٤مب يمٝمرسم٤مئٞم٦م ذم أٟمٔمٛم٦م اعمٙم٤موم٠مة ذم دُم٤مهمٝم٤م، مل يٙمـ هذا جمرسم٤ًم ُمـ ىمٌؾ ُمع ىمرد

إمم ُمريمز  ٤مً يمٝمرسم٤مئٞم اً ٞم٤مرروشمتٜمؼمغ يمٚمٞمقسم٤مشمرا ذم ىمٗمص أُم٤مم ىمْمٞمٌلم ُمٕمدٟمٞملم، طمٞم٨م أرؾمؾ إول شم

اعمتٕم٦م ذم دُم٤مغ يمٚمٞمقسم٤مشمرا، وأـمٚمؼ اًمث٤مين إُمدادات ضمديدة ُمـ اًمٓمٕم٤مم. ذم اًمٌداي٦م دومٕم٧م يمٚمٞمقسم٤مشمرا 

 ، ُمتج٤مهٚم٦م34اًم٘مْم٤ٌمن سمِمٙمؾ قمِمقائل، وًمٙمـ سمنقم٦م يمٌػمة سمدأت شمتٍمف ُمثؾ اًمٗم٠مر رىمؿ 

. رأى أوًمدز ُم٤م ومٕمٚمف وشمٙمراراً  ىمْمٞم٥م اًمٖمذاء وو٤مهمٓم٦ًم قمغم ىمْمٞم٥م اًمّمدُم٤مت اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ُمراراً 

 ٤مً ، يم٤من سم٤مطمثًم٘مد ٟمزل اوًمدز إمم اعمختؼم ُمع صديؼ ًمفروشمٜمٌػمغ:  . ويْمٞمػاً ويم٤من ؾمٕمٞمد روشمتٜمؼمغ،

٤مم اًمتل ذم ضم٤مُمٕم٦م ضمقٟمز هقسمٙمٜمز وأفمٝمرت هلام ُم٤م شمٗمٕمٚمف يمٚمٞمقسم٤مشمرا، يم٤مٟم٧م واطمدة ُمـ أيمثر إي اً يمٌػم
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أزال روشمتٜمؼمغ يمٚمٞمقسم٤مشمرا ُمـ اًم٘مٗمص ًم٤ًمقم٤مت أو  ٓطمؼ،. ذم وىم٧م ؿمٕمرت ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗمخر ذم طمٞم٤ميت

 .طمتك أي٤مم

 ـــــ

وضمد خمتؼم ضمٞمؿ أوًمدز احلؾ عمٕمْمٚم٦م زم روسمٜمز. وم٘مد يم٤من اًم٥ًٌم ذم أن ضمٜمقده٤م اًمٕم٤مئديـ ُمـ ومٞمتٜم٤مم 

الت ُمـ اًمٔمروف اًمتل ٟمجحقا ذم اًمتخٚمص ُمـ إدُم٤مهنؿ قمغم اهلػمويـ، ٕهنؿ ٟمجحقا ذم اإلوم

اوىمٕم٧م هبؿ. يم٤من هذا هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمٚمٞمقسم٤مشمرا اًمًٕمداٟم٦م اًمًٜمج٤مسمٞم٦م ٕريٞمف روشمٜمؼمج اًمتل يم٤من 

يمؾ رء حمٗمزًا قمغم إدُم٤من داظمؾ ىمٗمّمٝم٤م، وميسم٧م اًم٘مْمٞم٥م اعمٕمدين اًمذي اوصؾ اًمّمدُم٤مت 

ا اًم٘مٗمص يٕمٜمل ، ودم٤مهٚم٧م ـمٕم٤مُمٝم٤م وُم٤مئٝم٤م. ويم٤من هذُمرارًا وشمٙمراراً عمريمز اعمتٕم٦م ذم دُم٤مهمٝم٤م 

اًمذيـ أصٌحقا وًمٙمٚمٞمقسم٤مشمرا ُم٤م يم٤مٟم٧م شمٕمٜمٞمف ومٞمتٜم٤مم إمم اجلٜمقد اًمذيـ يم٤مٟمقا يِمٕمرون سم٤معمٚمؾ 

يًتٓمٕمٛمقن ُمذاق ًمٚمٝمػمويـ. يم٤مٟم٧م يمٚمٞمقسم٤مشمرا سمّمح٦م ضمٞمدة طمتك اًمتح٘م٧م سم٤معمختؼم، وقمٜمدُم٤م 

أظمرضمٝم٤م روشمٞمٜمٌػمغ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُمـ اًم٘مٗمص، أصٌح٧م ؾمٚمٞمٛم٦م ُمرة أظمرى، وًمٙمـ قمٜمدُم٤م ضمٚم٧ًم 

 ّمٝم٤م، قم٤مد اإلدُم٤من سم٤مٟمت٘م٤مم.داظمؾ ىمٗم

قم٤مدت يمٚمٞمقسم٤مشمرا إمم ىمٗمّمٝم٤م، ًمٙمـ اًم٘مٚمٞمؾ وم٘مط ُمـ أومراد اجلٞمش قم٤مدوا إمم ومٞمتٜم٤مم. ًم٘مد وصٚمقا إمم 

، مل يٙمـ هٜم٤مك أي رء يذيمر سم٤مٕدهم٤مل او سمٗمّمؾ اًمّمٞمػ ذم ؾم٤ميٖمقن او ٤مً ٤مُماًمٌٞم٧م حلٞم٤مة خمتٚمٗم٦م مت

ؽ، ذهٌقا امم اًمٌ٘م٤مًم٦م ُمـ ذًم سمّمقت اًمرص٤مص، أو سمّمقت دوران ؿمٗمرات اعمروطمٞم٤مت. سمدًٓ 

ًمٚمتًقق، وقم٤مدوا إمم اًمٕمٛمؾ، وحتٛمٚمقا رشم٤مسم٦م اًمْمقاطمل، ومتتٕمقا سمٛمٚمذات اًمقضم٤ٌمت اعمٓمٌقظم٦م ذم 

اعمٜمزل. أصم٧ٌم يمؾ ُمـ يمٚمٞمقسم٤مشمرا واجلٜمقد أن روشمٞمٜمٌػمج يم٤من قمغم طمؼ: اإلدُم٤من يدُم٩م ٟمٗمًف ذم 

يم٤مٟم٧م ومٞمف ُمدُمٜم٦م، ومل  ، قم٤مد هب٤م إمم اًمقىم٧م اًمذياً يم٤من اًم٘مٗمص حمٗمز اًمذايمرة، سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمٚمٞمقسم٤مشمرا

شمًتٓمع ُم٘م٤موُم٦م اًمرضمقع إمم اًمٕم٤مدات اًم٘مديٛم٦م. مل يقاضمف اجلٜمقد اعمحٔمقفمقن اًمٕم٤مئدون ُمـ ومٞمتٜم٤مم 
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هذه اًمذيمري٤مت، ٕهنؿ سمٛمجرد ُمٖم٤مدرهتؿ ومٞمتٜم٤مم، متٙمٜمقا ُمـ اًمٗمرار ُمـ اإلؿم٤مرات اًمتل شمتامؿمك ُمع 

 شمٕم٤مـمل اعمخدرات.

ن ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم ٟمٔم٤موم٦م اضم٤ًمدهؿ. ُمثؾ هذا هق اًم٥ًٌم ذم أن ُمٕمٔمؿ ُمتٕم٤مـمل اهلػمويـ يٙم٤مومحق

يمٚمٞمقسم٤مشمرا، يٕمقدون إمم ُمنح اجلريٛم٦م ُمرارًا وشمٙمرارًا، ومٝمؿ يرون أصدىم٤مء يذيمروهنؿ سم٤مًمقىم٧م اًمذي 

يم٤مٟمقا ومٞمف ُمدُمٜملم: يٕمٞمِمقن ذم ٟمٗمس اعمٜم٤مزل يٛمِمقن ذم ٟمٗمس آطمٞم٤مء، ٓ رء يتٖمػم قمٜمدُم٤م شمٜمٔمػ 

وهذا جيٕمؾ  ًمإلدُم٤من، وم٢مهنؿ ي٘م٤موُمقٟمف يمؾ يقم،اضم٤ًمدهؿ، سم٤مؾمتثٜم٤مء طم٘مٞم٘م٦م أٟمف سمدًٓ ُمـ آؾمتًالم 

قمٜمدُم٤م شم١مدي يمؾ رؤي٦م  ٤مً ُم٘م٤موُم٦م اعمٖمري٤مت اُمرًا ذم هم٤مي٦م اًمّمٕمقسم٦م. ُم٤م اًمذي يٗمؽمض قمٚمٞمٝمؿ ومٕمٚمف أيْم

 ورائح٦م وصقت إمم إطمٞم٤مء حلٔم٦م اًمٜمٕمٞمؿ اًمتل شمتٌع يمؾ ضمرقم٦م؟

 ـــــ

إدُم٤من. ٓ رء  وهق ُمدُمـ أًمٕم٤مب ؾم٤مسمؼ، خم٤مـمر اًمٕمقدة إمم ُمنح (0)ويٕمرف إؾمح٤مق وم٤ميًٌػمج

ٕم داقمٛم٦م رائٕم٦م وٕب  0998يٛمٞمز إؾمح٤مق يمٛمرؿمح ـمٌٞمٕمل ًمإلدُم٤من. وًمد ذم ومٜمزويال ذم قم٤مم 

اٟمٗمّمؾ واًمداه واٟمت٘مؾ إمم  صٌٞم٤ًم،سم٤مًمٕمٛمؾ ًمٙمٜمف ُمٝمتاًم سمٕم٤مئٚمتف. قمٜمدُم٤م يم٤من إؾمح٤مق  آٟمِمٖم٤مليمثػم 

ويم٤من  إطمٞم٤من،ُمـ ُمٞم٤مُمل ُمع أُمف. وفمؾ واًمده ذم ومٜمزويال، وًمٙمـ آصمٜملم يم٤مٟم٤م يتحدصم٤من ذم يمثػم 

هن٤مي٦م  ذم .اعمٛمت٤مزإؾمح٤مق يزوره ذم أي٤مم اًمٕمٓمؾ. يم٤مٟم٧م درضم٤مشمف ممت٤مزة، وٟم٤مدرًا ُم٤م شمٜمخٗمض إمم ُم٤م دون 

ممٙمـ ذم اظمت٤ٌمرات اًمٙمٗم٤مءة  8411ُمـ أصؾ  8811طمّمؾ قمغم  اًمث٤مٟمقي٦م،اًمًٜم٦م إومم ُمـ اعمدرؾم٦م 

 دة، ويمام شمؿ ىمٌقًمف ذمُمـ مجٞمع اًمٓمالب ذم اًمقٓي٤مت اعمتح %0اًمدراؾمٞم٦م، مم٤م ووٕمف ذم أقمغم 

 اً ضمد ، وهل ًمٞم٧ًم سمٌٕمٞمدةداظمٚمٞم٦م إيمثر شمٜم٤مومًٞم٦م ذم اًمٌالد، إطمدى اعمدارس اًمورؾمًؽمأيم٤مديٛمٞم٦م 

إمم اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م ذم واؿمٜمٓمـ، مل يٙمـ إؾمح٤مق قم٤معم٤ًم ومح٥ًم، سمؾ يم٤من ، وسمٕمده٤م قمـ سمقؾمٓمـ

                                                           

 واٟمتامئف عمريمز ريًت٤مرت، ُمـ ُم٘م٤مسمٚمتلم ، سمام ذم ذًمؽ إدُم٤مٟمف قمغم ورًمد أوف وريمراوم٧مإؾمح٤مق وم٤ميًٌػمجضم٤مئ٧م اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ  (0)

 .وم٤ميًٌػمجُمع 
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ويم٤من  رائع،ًامين ووصؾ امم ؿمٙمؾ ضم اًم٘مدم،. ُمٜمحتف ورؾمًؽم ُمٜمح٦م دراؾمٞم٦م ًمٙمرة ٤مً ري٤موٞم ٤مً أيْم

 .قمغم اؾمتٕمداد ًمٚمٕم٥م يمٔمٝمػم اول

، ضمداً  اٟمٗمّمؾ واًمداي قمٜمدُم٤م يمٜم٧م صٖمػماً . ًمألؾمػ، هذا ٟمّمػ اًم٘مّم٦م وم٘مط. اؾمح٤مق يم٤من وطمٞمداً 

واٟمتٝمك يب إُمر سملم ومٜمزويال واًمقٓي٤مت اعمتحدة. وسم٥ًٌم ذًمؽ، يمٜم٧م ُم٤مهرًا ذم شمٙمقيـ قمالىم٤مت 

. سمدًٓ ُمـ ذًمؽ، ذم شمٙمقيـ قمالىم٤مت قمٛمٞم٘م٦مضمديدة ُمع أصدىم٤مء ضمدد، ًمٙمٜمٜمل مل أيمـ ضمٞمدًا ضمدًا 

  وضمد اؾمح٤مق أصدىم٤مئف قمغم اإلٟمؽمٟم٧م.

ورًمد . شمٕمتؼم ورًمد أوف وريمراوم٧مقمٜمدُم٤م يم٤من إؾمح٤مق ذم اًمراسمٕم٦م قمنمة ُمـ قمٛمره، سمدأ ًمٕم٥م ًمٕم٦ٌم 

ًمٕم٦ٌم ادُم٤مٟمٞم٦م ًمٕمدة أؾم٤ٌمب، وًمٙمـ اؾمح٤مق وضمد اًمٌٕمد آضمتامقمل ًمٚمٕم٦ٌم ٓ ي٘م٤موم.  أوف وريمراوم٧م

قمٌلم، اٟمْمؿ إمم ٟم٘م٤مسم٦م، وهل جمٛمققم٦م صٖمػمة ُمـ اًمالقمٌلم اًمذيـ يِم٤مريمقن ُمثؾ اًمٕمديد ُمـ اًمال

اعمقارد ويتحدصمقن سم٤مٟمتٔم٤مم ذم همرف اعمح٤مدصم٦م اخل٤مص٦م سم٤مًمٜم٘م٤مسم٦م. وأصٌح أشم٤ٌمقمف اًمٜم٘م٤مسمٞمقن أصدىم٤مئف 

اعم٘مرسملم، وضم٤مءت صداىمتٝمؿ ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف سمديٚم٦م ًمٕمالىم٤مت ذات ُمٖمزى اومت٘مده٤م ذم اًمٕم٤ممل همػم 

 اعمتّمؾ سم٤مإلٟمؽمٟم٧م.

يمٜم٧م اًمٕم٥م  طمٞم٨م ي٘مقل سمدأ أول اٟمٖمامس ظمٓمػم إلؾمح٤مق ظمالل ؾمٜمتف إومم ذم اعمدرؾم٦م اًمث٤مٟمقي٦م.

واشمريمٝم٤م قمدة ُمرات، ًمٙمـ هذه اعمرة أصٌح٧م وؾمٞمٚمتل اًمقطمٞمدة ًمٚمتقاصؾ  ورًمد أوف وريمراوم٧م

آضمتامقمل وُمتٜمٗمز اًمقطمٞمد، يمٜم٧م اشمٜم٤مول ضمرقم٦م صٖمػمة ُمـ اًمدوسم٤مُملم يمؾ ًمٞمٚم٦م، وؾم٤مقمدشمٜمل قمغم 

قمٜمدُم٤م أست  ٤مً ضمًدي ٤مً واٟمخٗمْم٧م درضم٤مشمف وأصٌح ُمريْم . شمقىمػ قمـ اًمٜمقم،ىمٚم٘مل اًمتٖمٚم٥م قمغم

يمٜم٧م ؾم٠مضمـ وأص٤مب سم٤مهلٚمع، وقمٜمدُم٤م ضمٚم٧ًم ذم اًمًٞم٤مرة ويْمٞمػ واًمدشمف قمغم ذه٤مسمف إمم اعمدرؾم٦م. 

ص٤ٌمطم٤ًم ؿمٕمرت سم٤مًمٖمثٞم٤من، وًمٙمـ زاًم٧م يمؾ هذه إقمراض حلٔم٦م قمٚمٛمل سم٠مٟمف ًمٞمس قمكّم اًمذه٤مب إمم 

ٓم٤مف شمٕم٤مرم إؾمح٤مق سمٕمد هذا آٟمٖمامس إول، وسمحٚمقل هن٤مي٦م اًمٕم٤مم اًمدراد . ذم هن٤مي٦م اعماعمدرؾم٦م

 يم٤من يٌكم طمًٜم٤ًم ًمدرضم٦م أٟمف شمٗمقق ذم اظمت٤ٌمرات اًمٙمٗم٤مءة اًمدراؾمٞم٦م.
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ُمـ اًمتح٤مىمف سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م ورؾمًؽم، طمٞم٨م ىم٤مم سمٛمٖم٤مدرة  أؿمٝمرسمدأت اٟمتٙم٤مؾم٦م اؾمح٤مق اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد سمْمٕم٦م 

قف ٟم٘م٤مسمتف اًم٘مديٛم٦م وأقم٤مد إطمٞم٤مء اًمّمداىم٤مت قمغم همروم٦م ؾمٙمٜمف اجل٤مُمٕمل ُمـ دون رىم٤مسم٦م، وقم٤مد إمم صٗم

ويت٤مسمع ىمقًمف اإلٟمؽمٟم٧م اًمتل ؿمٙمٚمٝم٤م ذم اًمٕم٤مم اًم٤ًمسمؼ. وهقم٤من ُم٤م أصٌح٧م ه٤مضم٤ًًم ُمرة أظمرى. 

 قمٜمدُم٤م وصٚم٧م إمم أيم٤مديٛمٞم٦م ورؾمًؽم، يم٤من وزين طمقازم صمالث وارسمٕملم يمٞمٚمق همرام وم٘مط. وىمد

٤مي٦م اًمٗمّمؾ اًمدراد إول يم٤من يمٜم٧م اًمٕم٥م يمرة اًم٘مدم، وسمحٚمقل هن إينيمٜم٧م سمّمح٦م ضمٞمدة ويمام 

شمريم٧م ومريؼ يمرة  إينُمـ ؿمٕمر رأد، يمام  اً يمٌػم اً وم٘مدت ىمدروزين طمقازم ُم٤مئ٦م وؾمت٦م يمٞمٚمقهمراُم٤مت، و

. رهمؿ ذًمؽ يم٤من إؾمح٤مق ىم٤مدرًا قمغم قمغم اًمٚمقطم٦م قمالُم٤مت سمت٘مدير ُم٘مٌقل ًمدّي  أصٌحاًم٘مدم، 

اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م. ذم هذه اًمّمٛمقد، طمٞم٨م متٙمـ ُمـ إيمامل ؾمٜمتف إظمػمة واحلّمقل قمغم اًم٘مٌقل ذم 

اعمرطمٚم٦م، يم٤من ٓ يزال يٕمت٘مد أن اٟمتٙم٤مؾمتف يم٤مٟم٧م ُمزيٗم٦م، ومٚمؿ يٙمـ يٕمت٘مد ُمـ أن إدُم٤مٟمف ىمد يتٌٕمف 

  ًمٚمٙمٚمٞم٦م.

وم٘مد اؾمتٗم٤مد ُمـ دروؾمف وفمؾ يتٛمتع  - ٤مً اًمقٓي٤مت اعمتحدة ٟم٤مضمح يم٤من أول ومّمؾ دراد ًمف ذم

 ورًمد أوف وريمراوم٧مسمٚمٕم٦ٌم  "ىمٚمٞمال اًمٚمٕم٥م"سمّمح٦م ضمٞمدة. ذم ومّمٚمف اًمث٤مين زاد قمٜمده اًمتقشمر، وم٘مرر 

ًمٚمؽمومٞمف قمـ ٟمٗمًف ومرؾم٥م ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف ذم اًمٗمّمؾ اًمدراد اًمث٤مين. وم٘مد يم٤مٟم٧م قمالُم٤مت اؾمح٤مق 

واًمٗمِمؾ، ويم٤مٟم٧م واًمدشمف ىمٚم٘م٦م ًمٚمٖم٤مي٦م ًمدرضم٦م أهن٤م وصٚم٧م دون  آُمتٞم٤مزدرضم٤مت  اؿمٌف سم٢مومٕمقاٟمٞم٦م ُمـ

ُمـ اإلدُم٤من اًمذي ي٘مع ظم٤مرج ؾمٞم٤مشمؾ  ؾم٤مسمؼ إٟمذار وىمدُم٧م ًمف يمتٞم٤ًٌم عمريمز ريًت٤مرت إلقم٤مدة اًمتٕم٤مذم

ُم٤ٌمذًة. واومؼ قمغم اًمتًجٞمؾ ذم سمرٟم٤مُم٩م اًمٕمٞم٤مدة اًمداظمٚمٞم٦م وًمٙمـ وم٘مط سمٕمد ان قمٛمؾ شمًجٞمؾ اًمدظمقل 

اخل٤مص سمف إلظم٤ٌمر زُمالئف سم٤مًمٜم٘م٤مسم٦م أٟمف ؾمٞمٙمقن همػم ُمتّمؾ  ورًمد أوف وريمراوم٧مًمٕم٦ٌم  إمم طم٤ًمب

 .ًمٗمؽمة ُمـ اًمقىم٧م

 ٤ميمؾ اإلدُم٤من قمغم اإلٟمؽمٟم٧م وإًمٕم٤مب. طمٞم٨ميٕمد ُمريمز ريًت٤مرت أول ُمريمز قم٤معمل ًمٕمالج ُمِم

أن اؾمتخدام اإلٟمؽمٟم٧م خيتٚمػ قمـ إدُم٤من اعمقاد اعمخدرة، ٕٟمف يٙم٤مد يٙمقن ُمـ  يدرك ُم١مؾمًقه
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اعمًتحٞمؾ اًمٕمقدة إمم اعمجتٛمع دون اؾمتخدام اإلٟمؽمٟم٧م. يٛمٙمٜمؽ احلّمقل قمغم وفمٞمٗم٦م، ودومع 

سمدون اؾمتخدام اإلٟمؽمٟم٧م. ومقاشمػمك، واًمتقاصؾ دون اؾمتخدام اعمخدرات واًمٙمحقل، وًمٙمـ ًمٞمس 

وُمـ صمؿ، وم٢من اعمريمز، قمغم همرار احلريم٦م اخلياء اًمداقمٛم٦م ًمٚمٌٞما٦م، هيدف اعمريمز إمم شمٕمٚمٞمؿ اعمرى 

 .٤مً مت٤مُم ، سمدًٓ ُمـ شمِمجٞمٕمٝمؿ قمغم دمٜمٌف"سمِمٙمؾ ُمًتدام"يمٞمٗمٞم٦م اؾمتخدام اإلٟمؽمٟم٧م 

واعمٌم  ًمرؾمؿ،واسمدأ إؾمح٤مق سمرٟم٤مجمف اًمذي يًتٛمر ًمًت٦م أؾم٤مسمٞمع سمحامس، ىم٤مم سمتٙمقيـ اًمّمداىم٤مت، 

واؾمتٕم٤مدة ىمقشمف ذم اًمّم٤مًم٦م اًمري٤موٞم٦م. ىم٤مم سمتٙمقيـ رواسمط وصمٞم٘م٦م ُمع  اعمريمز،ذم اًمدروب اًمرائٕم٦م طمقل 

ىمد أقمٓمتف وهؿ اًمًٞمٓمرة قمغم طمٞم٤مشمف  ورًمد أوف وريمراوم٧مسمٕمض اعمقضمٝملم اًمذيـ أظمؼموه أن ًمٕم٦ٌم 

 واىمؾ أمهٞم٦مو أىمؾ ًمٙمـ ذًمؽ يم٤من يٌد آهنٞم٤مر،سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف اًمِمخّمٞم٦م ظم٤مرج اًمٚمٕم٦ٌم شمًتٛمر ذم 

واطمدة شمٚمق إظمرى. قمغم اًمرهمؿ ُمـ إطمراز شم٘مدم  ورًمد أوف وريمراوم٧مقمٜمدُم٤م يم٤من يٗمقز سمٛمراطمؾ 

ضمٞمد، يم٤من يِمٕمر ذم سمٕمض إطمٞم٤من سم٤مإلطم٤ٌمط، وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن ُمريمز ريًت٤مرت يم٤من ي٤ًمقمده، 

صحٞم٦م  إمم ُمرطمٚم٦م وآٟمت٘م٤مليمح٤مضمز يِمٖمٚمف قمـ ايمامل اًمٙمٚمٞم٦م  أصٌحآ اٟمف رأى أن وىمتف هٜم٤مك 

طمتك يًت٘مر ذم اًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل. طمتك  ٤مً طم٘م "أومْمؾ"أن يٙمقن ذم طمٞم٤مشمف، ومال يٛمٙمـ ًمف  ُمٙمتٗمٞم٦م ذاشمٞم٤مً 

اٟمتٝمك سمف إُمر امم طمد ذاء شمذيمرة ـمػمان إمم اًمٕم٤مصٛم٦م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م، إٓ أٟمف سم٘مل ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف 

 عمدة ؾمت٦م أؾم٤مسمٞمع يم٤مُمٚم٦م.

٦م اًمؼمٟم٤مُم٩م واص٤مسمٜمل سمٕمض اًمٖمرور ومٙمٜم٧م أيمثر أيمٛمٚم٧م سم٘مٞمصمؿ ارشمٙم٥م اؾمح٤مق أيمؼم ظمٓم٠م ًمف، ىم٤مئاًل 

صم٘م٦م ومٞمام يمٜم٧م أومٕمٚمف، وًمٙمـ قمٜمدُم٤م طم٤من اًمقىم٧م ًمت٘مديؿ ظمٓم٦م شمقازن طمٞم٤ميت ذم هن٤مي٦م اًمؼمٟم٤مُم٩م، يم٤من 

. يّمػ إؾمح٤مق ذًمؽ اًمٌمء اًمقطمٞمد اًمذي اٟمت٘مده اجلٛمٞمع هق ىمراري سم٤مًمٕمقدة إمم اًمٕم٤مصٛم٦م

ؿمٕمرت أٟمٜمل ٓ أؾمتٓمٞمع أن أٟم٤م وم٘مط : سم٤مؾمتخدام اًمٚمٖم٦م اًمتل شمتقىمٕمٝم٤م ُمـ أطمد اًمالقمٌلم اعمخيُملم

 يٙمـ مل ُم٤م وهذا –ُمـ دون ان اومقز سمف، مل أؾمتٓمع شمرك اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م سمدون ؿمٝم٤مديت  ٤مً أشمرك ؿمٞما

  .اًمنمق إمم اًمٕمقدة ىمررت اًمٓمٌٞم٦م، ًمٚمٛمِمقرة وظمالوم٤مً . ًمٞمحدث
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ب ُمـ ؾمٞم٤مق اهلروُمـ  ختتٚمػ دمرسم٦م اؾمح٤مق قمـ دمرسم٦م ضمٜمقد زم روسمٜمز اًمٕم٤مئدون ُمـ ومٞمتٜم٤مم. سمدًٓ 

، قم٤مد إؾمح٤مق إمم اًمٕم٤مصٛم٦م، وعمدة ؿمٝمريـ أو صمالصم٦م أؿمٝمر ؾم٤مرت إُمقر سمِمٙمؾ إدُم٤مٟمف إمم إسمد

ُمـ اعم٤مل، واقم٤مده  اً ضمٞمد ضمٞمد، وم٘مد طمّمؾ قمغم وفمٞمٗم٦م وسمدأ اًمٕمٛمؾ يمٛمدرس ري٤موٞم٤مت وطم٘مؼ ُمٌٚمٖم٤مً 

 .طمتك شمقىمٗم٧م قمـ يمذًمؽ -ُمًتِم٤مر اًمتقضمٞمف امم اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م. سمدأت إُمقر سم٤مًمتحًـ 

أظمؼمين إؾمح٤مق أن أظمٓمر وىم٧م ًمٚمٛمدُمـ هق اًمٚمحٔم٦م إومم اًمتل شمًػم ومٞمٝم٤م إُمقر سمِمٙمؾ ضمٞمد 

قمغم ىمٜم٤مقم٦م سم٠مٟمؽ صم٤مسم٧م، ًمذا  قمٜمدُم٤م شمٙمقن ًمدرضم٦م أٟمؽ شمٕمت٘مد أٟمؽ شمريم٧م اإلدُم٤من ظمٚمٗمؽ إمم إسمد.

يٛمٙمٜمؽ اًمٕمقدة إمم ومٕمؾ ُم٤م يمٜم٧م شمٗمٕمٚمف ُمـ ىمٌؾ. شمريم٧م طمذري ضم٤مٟم٤ًٌم وقمٜمدُم٤م أرؾمؾ صديؼ زم 

 !"أضمؾ سم٤مًمت٠ميمٞمد"اضمٌتف  "هؾ شمريد أن شمٚمٕم٥م ُمٕمٜم٤م ىمٚمٞماًل؟"شم٘مقل: رؾم٤مًم٦م ٟمّمٞم٦م 

، ويم٤من إؾمح٤مق ُمت٠ميمدًا ُمـ اًمت٤مريخ ٕٟمف شمرك سمّمٛم٦م ٓ 8103ومؼماير  80يم٤من ذًمؽ يقم اخلٛمٞمس 

متحك ذم ذايمرشمف. سمٕمد يقُملم، يم٤من ُمـ اعم٘مرر أن يدّرس ـمٗمالً يم٤من ًمديف اُمتح٤من اجلؼم، ًمٙمٜمف ختٚمػ 

ٗمّمؾ يقم اإلصمٜملم، صمؿ أُم٣م مخ٦ًم أؾم٤مسمٞمع ًمقطمده ذم ؿم٘متف. مل يٖم٤مدر وًمق قمـ اعمققمد. مل يذه٥م إمم اًم

عمرة ومل يًتحؿ. طمتك ان اًمٌقاب يم٤من حيي ًمف اًمٓمٕم٤مم اًمذي يٓمٚمٌف قمؼم اهل٤مشمػ امم همرومتف ُم٘م٤مسمؾ 

رائح٦م شمزيمؿ إٟمقف واًمٕمٚم٥م اًمٗم٤مرهم٦م سمدأت شمٕمٚمق طمقل  ُمـ ؿم٘متفايمراُمٞم٦م صٖمػمة. سمدأت شمٗمقح 

اًمٞمقم وؾم٘مط ُمتٕم٤ًٌم ًمٌْمع ؾم٤مقم٤مت ُمـ اًمٜمقم ىمٌؾ ان يٕمقد إمم اًمٚمٕم٦ٌم،  ُمٙمتٌف. ًمٕم٥م قمنميـ ؾم٤مقم٦م ذم

أيمٛمؾ ُمٝمٛم٦م شمٚمق إظمرى، وحتدث ُمع زُمالئف ذم ٟم٘م٤مسم٦م اًمٚمٕم٦ٌم ًمٕمدة أي٤مم، ووم٘مد آشمّم٤مل ُمع اًمٕم٤ممل 

اخل٤مرضمل. ُمرت مخ٦ًم أؾم٤مسمٞمع سمنقم٦م، مل يرد قمغم ُم٤مئ٦م واصمٜمتلم وأرسمٕملم ُمٙم٤معم٦م ه٤مشمٗمٞم٦م )وهق رىمؿ 

ٙمـ أن يٜمًك(، وًمٙمـ ًم٥ًٌم ُم٤م ٓ يذيمره طمتك أن ىمرر أن جيٞم٥م قمغم اعمٙم٤معم٦م آظمر ي٘مقل إٟمف ٓ يٛم

  اعم٤مئ٦م واًمث٤مًمث٦م وإرسمٕملم، ومٙم٤مٟم٧م اعمتّمٚم٦م هل واًمدشمف، وىم٤مًم٧م ًمف أهن٤م ؾمتزوره ذم همْمقن يقُملم.

. ًم٘مد ؿمٕمر "حلٔم٦م احلْمٞمض"سمٕمد ٟمٙمًتف إظمػمة، ىمرر شمٜمٔمٞمػ ؿم٘متف وآؾمتحامم. يم٤مٟم٧م هذه 

، ٤مً دهٜمٞمُمـ اًمدهـ اخل٤مًمص، ويم٤من ؿمٕمره   رـمالً آه ذم اعمرآة، زاد وزٟمف ؾمتلمسم٤مٓؿمٛمازاز سم٥ًٌم ُم٤م ر
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وُمالسمًف ىمذرة. وصػ صقرة يم٤مٟم٧م شمراوده سمِمٙمؾ ُمتٙمرر طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمدومٕمف ًمٚمٌٙم٤مء يمٚمام شمذيمره٤م 

 :اً ؿمٝمرطمتك سمٕمد صمامٟمٞم٦م قمنم 

ؾ ذم ذم ٟمِم٠ميت مل يٙمـ واًمدي يٛمٚمؽ اًمٙمثػم ُمـ اعم٤مل، طمٞم٨م سمدأ قمٛماًل صٖمػمًا ويم٤من يٖم٤مدر ًمٚمٕمٛم

ّمؾ إمم ويٕمقد إمم اعمٜمزل طمقازم اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٞماًل. يم٤من يِمٕمر سم٤مًمًٕم٤مدة اًمٖم٤مُمرة قمٜمدُم٤م ي اخل٤مُم٦ًم ص٤ٌمطم٤مً 

يمٌػمًا، ويٛمًؽ سمٙمقب صٖمػم ُمـ اًمٕمّمػم، ويذه٥م إمم يمرؾمٞمف سمجقار  ٤مً اعمٜمزل. يم٤من يٕمٓمٞمٜمل قمٜم٤مىم

 .يقميمؾ  اًمٜم٤مومذة ويٗمتحٝم٤م طمتك يتٛمٙمـ ُمـ آؾمتٛمت٤مع سم٤مًمٜمًٞمؿ. صمؿ يٗمٕمؾ يمؾ ذًمؽ ُمرة أظمرى

يم٤مٟم٧م صقرشمف وهق يًػم ذم ؿم٘متل وهق حيٛمؾ يمقسم٤ًم صٖمػمًا ُمـ اًمٕمّمػم ويذه٥م إمم يمرؾمٞمف ويٌٙمل، 

ُم٤م  مل ار ايب وهق يٌٙمل ُمـ ىمٌؾ، يم٤من ُمٙم٤مسمرًا وىمقي٤ًم دائاًم، وختٞمٚمتف وهق يٌٙمل ذم يمرؾمٞمف ُمت٤ًمئالً 

يِمٕمر ايب هبذا اخلٓم٠م اًمذي ومٕمٚمف ُمٕمل. جمرد احلدي٨م قمـ إُمر ي١معمٜمل، اٟمف ٕمل طم٤مرق ذم ىمٚمٌل سم٠من 

 .احلزن سم٥ًٌم ومِمكم

أظمذ إؾمح٤مق أُّمف إمم اًمٕمِم٤مء، طمٞم٨م اهن٤مر وأظمؼمه٤م سم٠مٟمف قم٤مد امم ادُم٤مٟمف. أظمؼمه٤م أٟمف سمح٤مضم٦م إمم إقم٤مدة 

اعمح٤موًم٦م ُمرة أظمرى، ًمٙمـ هذه اعمرة ؾمٞمتٍمف سمِمٙمؾ أومْمؾ، ومٚمـ يٕمقد إمم اًمٕم٤مصٛم٦م، وسمٕمد اٟمتٝم٤مء 

٤مسمٞمع، ؾمٞمًجؾ ذم سمرٟم٤مُم٩م اًمرقم٤مي٦م اًمالطم٘م٦م سمرٟم٤مُم٩م اًمٕمٞم٤مدة اًمداظمٚمٞم٦م اًمذي يًتٛمر عمدة ؾمت٦م أؾم

  ًمٚمٛمدُمٜملم اخل٤مرضمٞملم )او يمام شمًٛمك سم٤مًمٕمٞم٤مدة اخل٤مرضمٞم٦م( عمدة ؾمٌٕم٦م أؿمٝمر.

ذم وقمده، وم٘مد اسمغم ضمٞمدًا ذم سمرٟم٤مُم٩م اًمٕمٞم٤مدة اًمداظمٚمٞم٦م ؿم٤مقمرًا سم٤مٓرشمٞم٤مح ًمٕمٚمٛمف  يم٤من اؾمح٤مق ص٤مدىم٤مً 

غم اًمٕمٞمش واًمٕمٛمؾ ظم٤مرج اعمريمز. أن سمرٟم٤مُم٩م اًمٕمٞم٤مدة اخل٤مرضمٞم٦م ؾمٞمٕمٓمٞمف دقماًم إو٤مومٞم٤ًم وهق يٕمت٤مد قم

طمٞم٨م صٜمع سمرٟم٤مُم٩م اًمٕمٞم٤مدات اخل٤مرضمٞم٦م يمؾ اًمٗمرق. ُمثؾ سم٘مٞم٦م اعمدُمٜملم اخل٤مرضمٞملم، ىم٣م إؾمح٤مق ُم٤م 

سمٞمٜمام يم٤من يٕمٛمؾ سمقفمٞمٗم٦م سمدوام ضمزئل. يم٤من يٕمٞمش  أؾمٌقع،سملم قمنميـ وصمالصملم ؾم٤مقم٦م ذم اعمريمز يمؾ 
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اًمذيـ دقمٛمقا  اًمت٠مهٞمكم،ٞم٤مدة اًمداظمٚمٞم٦م ُمع اًمٕمديد ُمـ اعمدُمٜملم اًم٤ًمسم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم سمرٟم٤مُم٩م اًمٕم

 .آٟمتٙم٤مسسمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض وطمرصقا سمِمٙمؾ ي٘مظ قمغم أن زُمالئٝمؿ ذم اًمٖمروم٦م ًمـ يٕمقدوا امم 

ُمريمز ريًت٤مرت. وهق يزور اعمريمز ذم يمثػم ُمـ  ىمرر إؾمح٤مق اًمٌ٘م٤مء ذم ُمٜمٓم٘م٦م ؾمٞم٤مشمؾ، سم٤مًم٘مرب ُمـ

ٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمنميم٦م يمروس وم٧م إطمٞم٤من ًمٙمٜمف ي٘ميض ُمٕمٔمؿ وىمتف ذم شمِمٖمٞمؾ ادارة ص٤مًم٦م مت٤مريـ ري٤مو

اؿمؽمى ص٤مًم٦م إًمٕم٤مب اًمري٤موٞم٦م ُمـ ُم٤مًمٙمٞمٝم٤م اًم٤ًمسم٘ملم وسمٕمد أرسمٕم٦م  8105اًمٕم٤معمٞم٦م. وذم أسمريؾ 

أؿمٝمر وم٘مط حت٧م ادارشمف شمْم٤مقمٗم٧م قمْمقيتٝم٤م صمالث ُمرات، ًم٘مد ُمٜمحتف اًمّم٤مًم٦م اًمري٤موٞم٦م وؾمٞمٚم٦م 

ويْمع  وصحتف صحٞم٦م ًمتٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مشمف اًمٜمٗمًٞم٦م: ًمديف اًمٙمثػم ُمـ إصدىم٤مء وحي٤مومظ قمغم ٟمِم٤مـمف

 ذات ُمٜمحٜمك دم٤مري اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م ان شمٌ٘مٞمف ُمتحٛم٤ًًم. ٤مً أهداوم

قمـ  ٛمٞم٘م٤مً قم ٤مً وأوًمدز، وـمالهبؿ، سمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤ممل درؾم وُمٞمٚمٜمر،، ىم٤مم إؾمح٤مق وم٤ميًٌػمغ، ُمثؾ روسمٞمٜمز

اإلدُم٤من ووح٤مي٤مه: أن ُمٕمٜمك اإلدُم٤من ٓ ي٘مػ قمٜمد طمدود اًمِمخّمٞم٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمإلدُم٤من. اعمدُمٜمقن 

وٕمػ ُمـ همػم اعمدُمٜملم وٓ هؿ أومًد اظمالىمٞم٤ًم ُمـ همػم اعمدُمٜملم. سمدٓ ُمـ ذًمؽ ًمٞمًقا جمرد ٟمامذج أ

يمثػمون ُمٜمٝمؿ، إن مل يٙمـ ُمٕمٔمٛمٝمؿ، همػم حمٔمقفملم. ًمٞمس اعمقىمع هق اًمٕم٤مُمؾ اًمقطمٞمد اًمذي ي١مصمر قمغم 

قمٚمؿ اًمقراصم٦م أيمؼم سمٙمثػم مم٤م فمـ اًمٕمٚمامء سمف ؾم٤مسم٘م٤ًم. إن  اً وًمٙمٜمف يٚمٕم٥م دور ومرصؽ ذم أن شمّمٌح ُمدُمٜم٤ًم،

دورهؿ ًمٕم٘مقد ُمْم٧م. وًمٙمـ ُم٤م هق ضمديد وُم٤م مل يتْمح ، ًمٙمٜمٜم٤م يمٜم٤م ٟمٕمل ٤مً قضمٞم٤م ُمٝمٛملم أيْمواًمٌٞمقًم

. طمتك إيمثر صم٤ٌمشم٤ًم ذم صٗمقومٜم٤م ٤مً أن اإلدُم٤من يٕمد ُم٠ًمًم٦م سمٞماٞم٦م أيْم إٓ ذم اًمًتٞمٜمٞم٤مت واًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت هق

٤م يم٤مٟمقا قمرو٦م ًمٚمْمٕمػ قمٜمدُم -اًمِم٤ٌمب اًمذيـ يم٤مٟمقا خيٚمقن ُمـ اإلدُم٤من قمٜمدُم٤م هم٤مدروا إمم ومٞمتٜم٤مم  -

أٟمٗمًٝمؿ ذم اعمٙم٤من اخل٤مـمب. وطمتك أيمثر اعمدُمٜملم اعمتٕم٤موملم صالسم٦م ؾمقف يٜمتٙمًقن قمٜمدُم٤م  وضمدوا

 يٕمٞمدون زي٤مرة اًمٜم٤مس وإُم٤ميمـ اًمتل شمذيمرهؿ سم٤مإلدُم٤من.

 ـــــ
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اًمقىم٧م يم٤من يمٗمٞماًل سمجٕمؾ اخلؼماء، اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون ذم اًم٤ًمسمؼ أن اإلدُم٤من ُم٘متٍم قمغم أىمٚمٞم٦م 

س ذم اًمٕم٤ممل ئمٝمر قمنمات اعماليلم ُمـ اًمٜم٤م وم٤ميًٌػمغ،ُمثؾ إؾمح٤مق سم٤مئ٦ًم، يٌدون يم٤محلٛم٘مك ٕٟمف 

أو أيمثر. يم٤من اعمٗمٝمقم ذاشمف همري٤ًٌم قمغم أوًمدز وُمٞمٚمٜمر ذم  اً واطمد ٤مً ؾمٚمقيمٞم ٤مً اعمت٘مدم اًمٞمقم إدُم٤مٟم

وًمٞمس اًمًٚمقيمٞم٤مت. اًمٜمت٤مئ٩م  -اخلٛمًٞمٜم٤مت، وًمروسمٜمز ذم اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت. يم٤من اًمٜم٤مس ُمدُمٜملم قمغم اعمقاد 

أن شمرشم٘مل إمم ؿمدة اًمٜمِمقة ُمـ طم٘مٜم٦م  اًمًٚمقيمٞم٤مت وطمده٤م ٓ يٛمٙمـ أسمداً  اًمتل طمّمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ

اهلػمويـ. وًمٙمـ ُمثٚمام أصٌح٧م اعمقاد اعمخدرة أيمثر ىمقة سمٛمرور اًمقىم٧م، وم٢من اإلصم٤مرة واًمًٚمقك 

اعمرشمٌط سم٤مًمًٚمقيمٞم٤مت يم٤من يمذًمؽ. ُمّمٛمٛمق اعمٜمتج٤مت أذيمك ُمـ أي وىم٧م ُم٣م. إهنؿ يٕمرومقن يمٞمٗمٞم٦م 

. شمٕمٚمؼ ُمرارًا وشمٙمراراً اؾمتخدام ُمٜمتج٤مهتؿ ًمٞمس عمرة واطمدة وم٘مط سمؾ اصم٤مرشمٜم٤م ويمٞمٗمٞم٦م شمِمجٞمٕمٜم٤م قمغم 

أُم٤ميمـ اًمٕمٛمؾ اجلزرة اًمتل شمٌدو دائام سمٕمٞمدة اعمٜم٤مل، اًمؽمىمٞم٦م اًم٘م٤مدُم٦م هل ىم٤مب ىمقؾملم أو أدٟمك، ُمٙم٤موم٠مة 

 اعمٌٞمٕم٤مت اًم٘م٤مدُم٦م هل قمغم سمٕمد سمٞمٕم٦م واطمدة.

ىمٗمّمف، وم٢من أدُمٖمتٜم٤م شمًت٘مٌؾ  ، اًمذي يم٤من ييب اًم٘مْمٞم٥م اعمٕمدين ذم34أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٗم٠مر رىمؿ 

ُمقضم٦م ُمـ اًمٜمِم٤مط اًمٙمٝمرسم٤مئل قمٜمدُم٤م ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع ؾمٚمقك إدُم٤مين. ًمٕم٘مقد ُمـ اًمزُم٤من، اقمت٘مد اًم٤ٌمطمثقن 

. ًمٙمـ سمٞمقًمقضمٞم٤م ٤مً ُمدُمٜم أن هذا اًمٜمِم٤مط هق أصؾ اإلدُم٤من: ىمٚمد أٟمامط اًمدُم٤مغ اًمّمحٞمح٦م وؾمتّمٌح

٤مإلدُم٤من، يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم اإلدُم٤من ُمٕم٘مدة أيمثر ُمـ جمرد حتٗمٞمز جمٛمققم٦م ُمـ اخلالي٤م اًمٕمّمٌٞم٦م. وم

، هق ُم٠ًمًم٦م ُمٕمروم٦م إداة ادُم٤مٟمٞم٦م )ًمٕم٦ٌم او 34رىمؿ  ، واًمٗم٠مرذم ومٞمتٜم٤مم إلؾمح٤مق وم٤ميًٌػمج، اجلٜمقد

 .واعمحٜم٦مأو ىمْمٞم٥م ُمٕمدين صٖمػم( شمٕم٤مًم٩م اًمقطمدة وقمدم اًمرو٤م  سم٤مهلػمويـ،ُمٙم٤من ي٘مؽمن 
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 سمٞمقًمقضمٞم٤م اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل

راوف: أُمراض اًم٘مٚم٥م، ، وشمِمٛمؾ أقم(0)يّمٞم٥م صمٚمثل مجٞمع اًم٤ٌمًمٖملم هٜم٤مك داء ذم اًمٕمٍم احلدي٨م

تحٙمؿ سم٤مًمقزن، ووٕمػ وفم٤مئػ وٕمػ اًمو، اًمِمٝمٞم٦م اٟمٕمدامو، وأُمراض اًمرئ٦م، وأُمراض اًمٙمغم

، ، وشم٘مٚم٤ٌمت اعمزاجشم٤ٌمـم١م ومؽمة رد اًمٗمٕمؾو، اعم٘م٤موُم٦م ًمٚمٛمرض، وطم٤ًمؾمٞم٦م أقمغم ًمألمل وٕمػو، اعمٜم٤مقم٦م

 ، وأؿمٙم٤مل ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمنـم٤من.٦م، واًمًٙمريوفم٤مئػ اعمخ، وآيمتا٤مب، واًمًٛمٜم اوٓمرابو

هذا اًمداء هق احلرُم٤من ُمـ اًمٜمقم اعمزُمـ أظمذ ذم اإلرشمٗم٤مع ذم أقم٘م٤مب اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م وأضمٝمزة ىمراءة 

اًمٙمت٥م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، وهمػمه٤م ُمـ إضمٝمزة اًمتل يٜمٌٕم٨م ُمٜمٝم٤م وقء. احلرُم٤من ُمـ اًمٜمقم هق ىمريـ 

اًمٙمثػم ُمـ  اً . إهن٤م ُمِمٙمٚم٦م قم٤معمٞم٦م ضمذسم٧م ُم١مظمرٗمرـم٦مٟمتٞمج٦م اؾمتٛمرار اعمامرؾم٦م اعم -اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل 

. ذم اعمٜمتدى آىمتّم٤مدي اًمٕم٤معمل أري٤مٟم٤م ه٤مومٞمٜمٖمتقنآهتامم، سمام ومٞمٝمؿ اًمرائدة ذم جم٤مل إقمامل واعم١مًمٗم٦م 

صمقرة "هذه اعمِمٙمٚم٦م ذم يمت٤مب هل٤م قمـ اًمٜمقم سمٕمٜمقان ذم داومقس، ٟم٤مىمِم٧م ه٤مومٞمٜمٖمتقن  8106ًمٕم٤مم 

  وىمد ذيمرت ومٞمف: "اًمٜمقم

                                                           
(1) Anne-Marie Chang, Daniel Aeschbach, Jeanne F. Duffy, and Charles A. Czeisler, ―Evening 

Use of Lightemitting eReaders Negatively Affects Sleep, Circadian Timing, and Next-morning 

Alertness,‖ Proceedings of the National Academy of Sciences 112, no. 4 (2015): 1232–37; 

Brittany Wood, Mark S. Rea, Barbara Plitnick, and Mariana G. Figueiro, ―Light Level and 

Duration of Exposure Determine the Impact of Self-luminous Tablets on Melatonin 

Suppression,‖ Applied Ergonomics 44, no. 2 (March 2013) 237–40. Apple recently introduced 

a function called Night Shift into its screen-based devices, which changes the color of the 

screen through the day to reduce blue light before bedtime: www.apple.com/ios/preview/. 

More on this: Margaret Rhodes, ―Amazon and Apple Want to Save Your Sleep by Tweaking 

Screen Colors,‖ Wired, January 1, 2016, www.wired.com/2016/01/amazon-and-apple-want-to-

improve-your-sleep-by-tweaking-screen-colors/; TechCrunch, ―Arianna Huffington on 

Technology Addiction and the Sleep Revolution,‖ January 20, 2016, 

techcrunch.com/video/arianna-huffington-onpolitics- and-her-new-book-the-sleep-

revolution/519432319./ 
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 ُمٜمذ ؾم٤مقمتلم ُمـ ُم١مؾم٦ًم داومقس اًمرؾمٛمٞم٦م، اًمتل يم٤مٟم٧م قم٤ٌمرة قمـ دراؾم٦م  ٤مً إًمٙمؽموٟمٞم اً سمريدشمٚم٘مٞم٧م

أـمقل قمغم  ٤مً ٔمٝمر أن اًمٜم٤مس ي٘مْمقن وىمتاؾمت٘مّم٤مئٞم٦م قمـ اًمٜمقم اضمري٧م ذم مجٞمع اٟمح٤مء اًمٕم٤ممل. شم

أن ٟمٜمٔمر إمم اًمٕمالىم٦م سملم  ٤مً أقمت٘مد أٟمف ُمـ اعمثػم ًمالهتامم طم٘مأضمٝمزهتؿ اًمرىمٛمٞم٦م سمدًٓ ُمـ اًمٜمقم. . . 

تٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمٕمٜم٤مي٦م سم٠مٟمٗمًٜم٤م. ٕٟمف ُمـ اًمقاوح أٟمٜم٤م مجٞمًٕم٤م ُمدُمٜمقن قمغم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وإضمٝمزة اًم

اًمرىمٛمٞم٦م. ومٙمٞمػ ٟمْمٕمٝم٤م ذم ُمٙم٤مهن٤م؟ وًمٞمس قمغم اعمٜمْمدة اجل٤مٟمٌٞم٦م ًمٚمنير اخل٤مص سمؽ. هذه هل 

 .ٓ شمِمحٜمقا هقاشمٗمٙمؿ سم٤مًم٘مرب ُمـ اهشمٙمؿ -اًمٜم٘مٓم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ي٤مروم٤مق 

ُمٝم٤م ذم ُمقوقع ؿمحـ اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م. طمٞم٨م يًتخدم مخ٦ًم يم٤مٟم٧م ه٤مومٞمٜمٖمتقن ذيمٞم٦م سم٤مهتام

ًمٚمْمقء ذم اًم٤ًمقم٦م اًمتل شمًٌؼ اًمٜمقم، ويتٗم٘مد  سم٤مقمث٤مً  ٤مً  ضمٝم٤مزًا إًمٙمؽموٟمٞموشمًٕمقن سم٤معم٤مئ٦م ُمـ اًم٤ٌمًمٖملم

% ُمـ اًم٤ٌمًمٖملم اًمذيـ شمؽماوح 61أيمثر ُمـ ٟمّمٗمٝمؿ رؾم٤مئؾ سمريدهؿ اإلًمٙمؽموين ظمالل اًمٚمٞمؾ. ويْمع 

هقاشمٗمٝمؿ سم٤مًم٘مرب ُمٜمٝمؿ قمٜمدُم٤م يٜم٤مُمقن، مم٤م ىمد يٗمن ؾم٥ٌم  ٤مً قم٤مُم 64و  ٤مً قم٤مُم 08رهؿ سملم أقمام

% ُمـ اًم٤ٌمًمٖملم سم٠مهنؿ ٓ حئمقن سمٜمقم ضمٞمد ٟمٔمرًا ٓشمّم٤مهلؿ اًمدائؿ سم٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م. طمٞم٨م 51ؿمٙمقى 

شمدٟم٧م ٟمققمٞم٦م اًمٜمقم سمِمٙمؾ يمٌػم ظمالل ٟمّمػ اًم٘مرن اعم٤ميض، ٓ ؾمٞمام ظمالل اًمٕم٘مديـ اعم٤موٞملم، ويم٤من 

اعمزرق اًمذي يٜمٌٕم٨م ُمـ اًمٕمديد ُمـ هذه إضمٝمزة أطمد أهؿ إؾم٤ٌمب اًمرئٞمًٞم٦م هق اًمْمقء 

 .اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

وم٘مط ظمالل اًمٜمٝم٤مر. يم٤مٟم٧م ٟمػمان اًمِمٛمقع وطمٓم٥م  اً يم٤من اًمْمقء إزرق ُمقضمقد ُمٜمذ آٓف اًمًٜملم،

اعمدوم٠مة شمٜمت٩م وقءًا أصٗمر حمٛمر، ومل شمٙمـ هٜم٤مك إو٤مءة اصٓمٜم٤مقمٞم٦م ذم اًمٚمٞمؾ. ٓ يٛمثؾ وقء اًمٜم٤مر 

محر يم٢مؿم٤مرة ًمقىم٧م اًمٜمقم. اًمْمقء إزرق هق ىمّم٦م خمتٚمٗم٦م، ُمِمٙمٚم٦م، ٕن اًمدُم٤مغ يٗمن اًمْمقء إ
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اوٓمراب ُمٜم٤م يت٥ًٌم سمح٤مًم٦م اوٓمراٍب ذم اًمٜمقم ُمِم٤مهب٦م حل٤مًم٦م % 95ٕٟمف يِمػم إمم اًمّم٤ٌمح. ًمذا وم٢من 

  .سم٢مظم٤ٌمر أضم٤ًمدٟم٤م سم٠من اًمٜمٝم٤مر ؾمٞمٌدأ ىمٌؾ أن ٟمذه٥م إمم اًمٗمراش (0)اًمرطمالت اجلقي٦م اًمٓمقيٚم٦م

سمري٦م اًمتل شم٘مع ذم دمقيػ اًمدُم٤مغ سم٢مٟمت٤مج هرُمقن يًٛمك ذم اًمٔمروف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م شم٘مقم اًمٖمدة اًمّمٜمق

اعمٞمالشمقٟملم ذم اًمٚمٞمؾ، ومتت٤مز قمٛمٚمٞم٦م إٟمت٤مج هذه سم٠مهن٤م ٓ شمتؿ آ ذم اًمٚمٞمؾ. اعمٞمالشمقٟملم جيٕمٚمؽ شمٜمٕمس 

وشمرهم٥م ذم اًمٜمقم، وهذا هق اًم٥ًٌم اًمذي يدومع إؿمخ٤مص اًمذيـ يٕم٤مٟمقن ُمـ اوٓمراب اًمرطمالت 

شمقٟملم ىمٌؾ اًمٜمقم. قمٜمدُم٤م ييب اًمْمقء إزرق ُم١مظمرة اجلقي٦م اًمٓمقيٚم٦م ٕظمذ ُمٙمٛمالت اعمٞمال

ُمع اًمٚمٞمؾ قمغم اٟمف قمٞمٜمٞمؽ شمتقىمػ اًمٖمدة اًمّمٜمقسمري٦م قمـ إٟمت٤مج اعمٞمالشمقٟملم ضم٤مقمٚم٦ًم ضمًٛمؽ يتٕم٤مُمؾ 

صمالصم٦م  ادُمٖم٦م ٜمتجٝم٤متل شم، ىم٤مُم٧م جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٘مٞم٤مس يمٛمٞم٦م اعمٞمالشمقٟملم اًم8103ص٤ٌمح. ذم قم٤مم 

عمدة ؾم٤مقمتلم ذم وىم٧م ُمت٠مظمر ُمـ اًمٚمٞمؾ. قمٜمدُم٤م ارشمدى  ي٤ٌمدأ قمنم ُمتٓمققم٤ًم سمٕمد اؾمتخداُمٝمؿ جلٝم٤مز

أٟمتجقا اًمٙمثػم ُمـ اعمٞمالشمقٟملم، واًمتل  -عمح٤ميم٤مة وقء اعم٤ًمء  -ه١مٓء اعمتٓمققمقن ٟمٔم٤مرات سمرشم٘م٤مًمٞم٦م 

ضمٕمٚم٧م أضم٤ًمُمٝمؿ ُمًتٕمدة ًمٚمٜمقم. وًمٙمـ قمٜمدُم٤م ارشمدوا ٟمٔم٤مرات زرىم٤مء )وإمم طمد ُم٤م قمٜمدُم٤م 

أٟمتج٧م أضم٤ًمدهؿ يمٛمٞم٦م أىمؾ سمٙمثػم ُمـ اعمٞمالشمقٟملم.  (،اؾمتخدُمقا ضمٝم٤مز أي٤ٌمد سمدون ٟمٔم٤مرات

ُمّمٛمٛم٦م سم٢مو٤مءة  اعمّمٜمّٕملم قمغم شمّمٛمٞمؿ أضمٝمزة إًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمراقمٞم٦م ًمدورة اًمٜمقموطم٨م اًم٤ٌمطمثقن 

ظمٚمٗمٞم٦م شمتحقل شمدرجيٞم٤ًم إمم اًمٚمقن اًمؼمشم٘م٤مزم ذم اًمٚمٞمؾ. ووضمدت دراؾم٦م صم٤مٟمٞم٦م، هذه اعمرة سمدون ٟمٔم٤مرات 

سم٤مًمتٕم٥م  ويٜم٤مُمقن سمِمٙمؾ أىمؾ، ويِمٕمرون اعمٞمالشمقٟملم،أىمؾ ُمـ واىمٞم٦م، ٟمٗمس اًمت٠مصمػم: يٜمت٩م اًمٜم٤مس يمٛمٞم٦م 

وم٢من رضوراشمٜم٤م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م  اًمٓمقيؾ،ىمٌؾ اًمٜمقم. قمغم اعمدى  أي٤ٌمدأيمثر قمٜمدُم٤م يًتخدُمقن ضمٝم٤مز 

  .شم١مصمر سمّمقرة ُمدُمرة قمغم صحتٜم٤م

                                                           

 "Desynchronosis" إًمٞمـف ـمٌٞمـ٤ًم سم٤مؾمـؿ ويِمـ٤مرJet lag   اًمتقىمٞمـ٧مسمـ٤مظمتالف  أيْمـ٤مويٕمـرف  اوٓمراب اًمرطمالت اجلقي٦م اًمٓمقيٚم٦م (0)

 .اًمٜمـقم اوـٓمراب تُم٤ًٌٌم وشمّمٜمػ قمغم أهن٤م واطمدة ُمـ اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م حتدث ٟمتٞمج٦م ًمٚمتٕمديالت اًمٓم٤مرئ٦م قمغم ومًٞمقًمقضمٞم٦م وهق طم٤مًم٦م

 .ٟمٗم٤مصم٦م ـم٤مئرة هذا آوٓمراب ي٠ميت ٟمتٞمج٦م اًمًٗمر عم٤ًموم٤مت ـمقيٚم٦م سمنقم٦م قم٤مًمٞم٦م )سملم اًمنمق واًمٖمرب أو سملم اًمٖمرب واًمنمق( قمغم ُمتـ
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سم٘مدر ُم٤م يٕمقق اًمْمقء إزرق ىمدرشمٜم٤م قمغم اًمٜمقم، وم٢من اًمير احل٘مٞم٘مل ًمإلدُم٤من اًمًٚمقيمل حيدث 

٤محلقاؾمٞم٥م اعمحٛمقًم٦م وأضمٝمزة اًمتّمٗمح ٤م ٟمٙمقن ذم طم٤مل اًمٞم٘مٔم٦م اًمت٤مُم٦م، طملم ٟمٙمقن ُمِمٖمقًملم سمقمٜمدُم

 .وأضمٝمزة شمتٌع اًمٚمٞم٤مىم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م اًمٚمقطمٞم٦م

 ـــــ

. طمٞم٨م شمٓمٚمؼ يمتٚم٦م ُمـ اخلالي٤م (0)يٕمرض اًمدُم٤مغ اًمٌنمي ٟمامذج خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمٜمِم٤مط ًمتج٤مرب خمتٚمٗم٦م

شمتخٞمؾ وضمف أُمؽ، سمٞمٜمام شمٓمٚمؼ يمتٚم٦م همػمه٤م وُمْم٤مت أظمرى  اًمٕمّمٌٞم٦م شمٓمٚمؼ وُمْم٤مت يمٝمرسم٤مئٞم٦م قمٜمدُم٤م

قمٜمدُم٤م شمتخٞمؾ اعمٜمزل اًمذي ٟمِم٠مت ومٞمف. هذه اًمٜمامذج همػم واوح٦م، وًمٙمـ قمٜمد ٟمٔمرك إمم دُم٤مغ 

 ؿمخص ُم٤م، يٛمٙمٜمؽ اعمٕمروم٦م سمِمٙمؾ شم٘مريٌل ُم٤م إذا يم٤من يٗمٙمر ذم أُمف أو ُمٜمزًمف إول.

ح٘مـ اهلػمويـ ، وٟمٛمقذج صم٤من يٕمرض دُم٤مغ ُمدُمـ خمدرات قمٜمدُم٤م ي٘مقم سم (8)ٟمٛمقذج ٤مً هٜم٤مك أيْم

. وشمٌلم أن ورًمد أوف وريمراوم٧ميٕمرض دُم٤مغ ُمدُمـ أًمٕم٤مب وهق يٌدأ ُمٝمٛم٦م ضمديدة ُمـ ُمٝم٤مم ًمٕم٦ٌم 

اًمٜمٛمقذضملم ُمتٓم٤مسم٘ملم امم طمٍد ُم٤م. يٕمٛمؾ اهلػمويـ قمغم ٟمحٍق أيمثر ُم٤ٌمذًة ُمت٤ًًٌٌم سم٤مؾمتج٤مسم٦م اىمقى ُمـ 

ل شمٓمٚمؼ قمؼم اًمدُم٤مغ ُمتٓم٤مسم٘م٦م ٌٞم٦م اًمتوًمٙمـ أٟمامط اخلالي٤م اًمٕمّم إًمٕم٤مب،آؾمتج٤مسم٦م اًمتل شمت٥ًٌم هب٤م 

، قم٤معم٦م إقمّم٤مب اًمتل شمدرس اًمًٚمقيمٞم٤مت آؾمتحقاذي٦م واعمتٙمررة: . وشم٘مقل يمٚمػم ضمٞمالن٤مً شم٘مريٌ

ـم٤معم٤م يم٤من ، إن اعمخدرات واًمًٚمقيمٞم٤مت اعم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من شمٜمِمط ٟمٗمس ُمريمز اعمٙم٤موم٠مة ذم اًمدُم٤مغ

وم٢من اًمدُم٤مغ ؾمٞمٕم٤مُمٚمف سمٜمٗمس  -٤ميض إذا ُم٤م اىمؽمن سمٜمت٤مئ٩م جمزي٦م ذم اعم -اًمًٚمقك يثٛمر قمـ ُمٙم٤موما٦م 

. ان ُم٤م جيٕمؾ ُمـ اعمخدرات ُمثؾ اهلػمويـ واًمٙمقيم٤ميلم أيمثر اًمٓمري٘م٦م اًمتل يٕم٤مُمؾ هب٤م اعم٤مدة اعمخدرة

                                                           
(1) K. M. O‘Craven and N. Kanwisher, ―Mental Imagery of Faces and Places Activates 

Corresponding Stimulus-Specific Brain Regions,‖ Journal of Cognitive Neuroscience 12, no. 6 

(2000): 1013–23; Nancy Kanwisher, Josh McDermott, and Marvin M. Chun, ―The Fusiform 

Face Area: A Module in Human Extrastriate Cortex Specialized for Face Perception,‖ Journal 

of Neuroscience 17, no. 11 (June 1, 1997): 4302–311. 

شم٠ميت ُمٕمٔمؿ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمقاردة ذم هذا اًمٗمّمؾ ُمـ ُم٘م٤مسمالت ُمع ظمؼماء اإلدُم٤من وقمٚمامء اًمـٜمٗمس: يمٚمـػم ضمـٞمالن ، ٟمٞمٙمـقل أومٞمٜمـ٤م ، ضمٞمًـٞمٙم٤م  (8)

 سم٤مرؾمقن ، يمٞمٜم٧م سمػمدج ، أٟمدرو ًمقرٟمس ، ؾمت٤مٟمتقن سمٞمؾ ، وُم٤مي٤م ؾمزاومٞمتز.
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، وشمْمٞمػ ظمٓمقرة قمغم اعمدى اًم٘مّمػم هق اهن٤م حتٗمز ُمريمز اعمٙم٤موم٠مة سم٘مقة أيمؼم سمٙمثػم ُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت

٤مهمؽ ُمـ اعم٘م٤مُمرة قمغم ٤مىمالت اًمٕمّمٌٞم٦م ذم دُماًمٙمقيم٤ميلم ًمف شم٠مصمػمات ُم٤ٌمذة أيمؼم قمغم اًمٜم ضمٞمالن

 .، وًمٙمٜمٝم٤م شمٕمٛمؾ سمٜمٗمس أًمٞم٦م قمغم ٟمٗمس إٟمٔمٛم٦م، اًمٗمرق هق ذم طمجٛمٝم٤م ويمث٤مومتٝم٤مؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

. طمٞم٨م اقمت٘مد قمٚمامء إقمّم٤مب ًمٕم٘مقد أن اعمخدرات واًمٙمحقل وم٘مط هذه اًمٗمٙمرة ضمديدة مت٤مُم٤مً 

تٚمػ ُمع اًمًٚمقيمٞم٤مت. ورأوا يٛمٙمـ أن شمت٥ًٌم سم٤مإلدُم٤من سمٞمٜمام يم٤من اًمٜم٤مس يتج٤موسمقن سمِمٙمؾ خم

، ًمٙمـ شمٚمؽ اعمتٕم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمرشم٘مل امم طمد اإلحل٤مح اعمدُمر أن شمٙمقن اًمًٚمقيمٞم٤مت ممتٕم٦ماطمتامًمٞم٦م 

اعمرشمٌط سمتٕم٤مـمل اعمخدرات واًمٙمحقل، سمٞمٜمام أفمٝمرت إسمح٤مث احلديث٦م أن اًمًٚمقيمٞم٤مت اعم٦ًٌٌم 

، شم٘مقم قمدة يمٚمت٤م احل٤مًمتلم ذمًمإلدُم٤من شمٜمت٩م ٟمٗمس اؾمتج٤مسم٤مت اًمدُم٤مغ اًمتل شمتٌع شمٕم٤مـمل اعمخدرات. و

، واًمتل شمٚمتّمؼ  dopamineُمٜم٤مـمؼ قمٛمٞم٘م٦م داظمؾ اًمدُم٤مغ سم٢مـمالق ُم٤مدة يمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م شمدقمك اًمدوسم٤مُملم

ٓ  إوىم٤مت،سم٤معمًت٘مٌالت ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمدُم٤مغ واًمتل سمدوره٤م شمٜمت٩م ُمقضم٦م ُمـ اعمتٕم٦م. ذم ُمٕمٔمؿ 

رة واًمتج٤مرب اإلدُم٤مٟمٞم٦م وًمٙمـ سمٕمض اعمقاد اعمخد اًمدوسم٤مُملم،يٓمٚمؼ اًمدُم٤مغ ؾمقى ضمرقم٦م صٖمػمة ُمـ 

يم٤مًمٚمٕم٥م دمٕمؾ اًمدوسم٤مُملم يٜمت٩م سمِمٙمؾ ُمٗمرط. شمدوما٦م يديؽ قمغم ىمٓمٕم٦م طمٓم٥م شمِمتٖمؾ ذم ًمٞمٚم٦م سم٤مردة 

أو أظمذ رؿمٗم٦م ُمـ اعم٤مء قمٜمدُم٤م شمِمٕمر سم٤مًمٕمٓمش يٕمٓمٞمؽ ؿمٕمقرًا ضمٞمدًا، ًمٙمـ هذا اإلطم٤ًمس يٙمقن 

يٌدأ ُمرطمٚم٦م أيمثر يمث٤موم٦م سمِمٙمؾ يمٌػم ًمٚمٛمدُمـ قمٜمدُم٤م ي٘مقم سمح٘مـ اهلػمويـ أو سمدرضم٦م أىمؾ قمٜمدُم٤م 

 .ورًمد أوف وريمراوم٧مضمديدة ُمـ ًمٕم٦ٌم 

طمٞم٨م أن اًمدُم٤مغ يؽمضمؿ اٟمدوم٤مع  اًمًٚمٌٞم٦م،شمٗمقق اعمٙم٤مؾم٥م سمِمٙمؾ يمٌػم قمغم اجلقاٟم٥م  اًمٌداي٦م،ذم 

اًمدوسم٤مُملم إمم ُمتٕم٦م. وًمٙمـ هقم٤من ُم٤م يٗمن اًمدُم٤مغ هذه آضمتٞم٤مح يمخٓم٠م، مم٤م ي١مدي إمم إٟمت٤مج 

ذا آٟمخٗم٤مض هل زي٤مدة ضمرقم٦م اعمخدر أو اًمدوسم٤مُملم سمِمٙمؾ أىمؾ، واًمٓمري٘م٦م اًمقطمٞمدة عمٕم٤مجل٦م ه

ُمـ اًمٙمقيم٤ميلم أو ىمْم٤مء  أيمؼماعم٘م٤مُمرة سمٛمزيد ُمـ اعم٤مل أو اظمذ ضمرقم٦م  - أيمؼممم٤مرؾم٦م اًمتجرسم٦م سمِمٙمؾ 

وم٢من ُمٜم٤مـمؼ إٟمت٤مج  سم٤مًمت٤ًمهؾ،اعمزيد ُمـ اًمقىم٧م ذم ًمٕم٥م اعمزيد ُمـ أًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق. ُمع سمدأ اًمدُم٤مغ 
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ْم٦م ُمـ اًمدوسم٤مُملم سمٕمد يمؾ طم٤مًم٦م ٟمِمقة ؾمتٜمخٗمض اًمدوسم٤مُملم ؾمتٌدأ سم٤مًمؽماضمع، وطمتك اًمٜم٥ًم اعمٜمخٗم

ًمٚمتٗم٤مؤل  اً ذم اعم٤ميض ُمّمدر . ومٌدًٓ ُمـ إٟمت٤مج اًمٜم٦ًٌم اًمّمحٞم٦م ًمٚمدوسم٤مُملم اًمتل يم٤مٟم٧موأيمثر أيمثر

واًمرو٤م اؾمتج٤مسم٦ًم ًمٚمٌمء اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعمتٕم٦م، وم٢من هذه اعمٜم٤مـمؼ شمٌ٘مك ظم٤مُمٚم٦م إمم أن يتؿ حتٗمٞمزه٤م ُمـ 

د أن اًمدُم٤مغ ي٘مقم سم٠مُمريـ: أوًٓ أٟمف يٜمت٩م يمٛمٞم٦م أىمؾ ُمـ ضمديد. إن اإلدُم٤مٟم٤مت شمٌٚمغ ُمـ اإلُمت٤مع امم طم

اًمدوسم٤مُملم ًمًد ـمقوم٤من اًمٜمِمقة، صمؿ قمٜمدُم٤م خيتٗمل ُمّمدر هذه اًمٜمِمقة وم٢مٟمف يٙم٤مومح ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع طم٘مٞم٘م٦م 

أٟمف يٜمت٩م أن يمٛمٞم٦م أىمؾ سمٙمثػم ُمـ اًمدوسم٤مُملم ُمـ اًمذي اقمت٤مد اٟمت٤مضمف. وهٙمذا شمًتٛمر اًمدورة قمٜمدُم٤م 

ويًتجٞم٥م اًمدُم٤مغ قمـ ـمريؼ إٟمت٤مج اًمدوسم٤مُملم سمِمٙمؾ أىمؾ وأىمؾ يٌح٨م اعمدُمـ قمـ ُمّمدر إدُم٤مٟمف، 

 سمٕمد يمؾ ضمرقم٦م.

 ـــــ

قمٜمدُم٤م يمٜم٧م ـمٗماًل يمٜم٧م اؿمٕمر سم٤مًمذقمر ُمـ اعمخدرات. يم٤من ًمدي يم٤مسمقس ُمتٙمرر أن أطمدهؿ يم٤من 

جيؼمين قمغم أظمذ اهلػمويـ امم ان أدُمـ. مل أيمـ أقمرف ؾمقى اًم٘مٚمٞمؾ قمـ اإلدُم٤من، ًمٙمٜمٜمل يمٜم٧م اختٞمؾ 

زسمد ذم اًمٗمؿ ذم ُمريمز قمالج ىم٤مشمؿ. وسمٛمرور اًمقىم٧م، أدريم٧م أن ُمقزقمل اعمخدرات ٟمٗمز دائاًم واٟم٤م ا

ُمـ اًمٙم٤مسمقس فمؾ  اً ، ًمٙمـ ضمزءًمـ يْمٞمٕمقا وىمتٝمؿ قمغم ؿمخص ُمْمٓمرب ذم اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ قمٛمره

رهماًم قمٜمف. أٟمف إذا ُم٤م ص٤مدف واطمتٙمٞم٧م سمامدة  ٤مً ومٙمرة أن اًمِمخص يٛمٙمـ أن يّمٌح ُمدُمٜمقم٤مًم٘م٤ًم ُمٕمل: 

. إذا يم٤من اإلدُم٤من سم٤ًٌمـم٦م جمرد اوٓمراب دُم٤مهمل، وم٠ًميمقن قمغم ُم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من ومًتّمٌح ُمدُمٜم٤مً 

طمؼ قمٜمدُم٤م يمٜم٧م ذم اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٕمٛمر: اهمٛمر اًمدُم٤مغ سم٤مًمدوسم٤مُملم وؾمتحّمؾ قمغم ُمدُمـ. ًمٙمـ ٓ 

يٕمٛمؾ اإلدُم٤من هبذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م قمغم اإلـمالق، وعم٤م يم٤من دُم٤مهمؽ يتٗم٤مقمؾ سمِمٙمؾ أؾم٤مس ُمع أي طمدث 

ٔيس يمريؿ ُمدُمٜملم قمغم ا ٤مً مجٞمٕم إٓ وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمّمٌحو -ممتع ومًٞمتقضم٥م أن يٙمقن هٜم٤مك قمٜمٍم آظمر 

)وم٘مط ختٞمؾ دومٕم٦م اًمدوسم٤مُملم اًمتل حتدث ذم دُم٤مغ ـمٗمؾ يتذوق  سمِمٙمؾ ُمدُمر ُمـ ؾمـ ُمٌٙمرة

 اعمثٚمج٤مت ًمٚمٛمرة إومم ذم طمٞم٤مشمف(.
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اًمٕمٜمٍم اعمٗم٘مقد هق اًمقوع اًمذي حيٞمط هبذا آرشمٗم٤مع ذم اًمدوسم٤مُملم. إن اعم٤مدة أو اًمًٚمقك ذم طمد ذاشمف 

دُم٤من امم ان ٟم٘مقم سم٤مؾمتخداُمف يمٛم٤ًمهؿ حلؾ ُمِم٤ميمٚمٜم٤م اًمٜمٗمًٞم٦م. إذا يمٜم٧م ىمٚم٘م٤ًم أو ُمٙمتا٤ًٌم، ٓ ي٥ًٌم اإل

، وم٘مد اً وطمٞمدقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، ىمد شمتٕمٚمؿ أن اهلػمويـ أو اًمٓمٕم٤مم أو اًم٘مامر ي٘مٚمؾ ُمـ إمل. إذا يمٜم٧م 

 شمٚمج٠م امم ًمٕم٦ٌم ومٞمديق هم٤مُمرة شمِمجٕمؽ قمغم إٟمِم٤مء ؿمٌٙم٤مت اضمتامقمٞم٦م ضمديدة.

ًمديٜم٤م ٟمٔمؿ ظم٤مص٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمرقم٤مي٦م ، اًمٙم٤مشم٦ٌم اًمتل شمريمز قمغم اإلدُم٤من ذًمؽ ىم٤مئٚم٦ًم شمقوح ُم٤مي٤م ؾمزاومٞمتز

إن اًمٜمٔم٤مم  ، اًمرهمؿ ُمـ اًمٕمقاىم٥م اًمًٚمٌٞم٦مإسمقي٦م واحل٥م وهذه إٟمٔمٛم٦م شمدومٕمٜم٤م ًمالؾمتٛمرار قمغم

اعمّمٛمؿ هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمًٚمقك هق ٟمٛمقذج ُمتٕمٚمؼ سم٤مإلدُم٤من. قمٜمدُم٤م يّمٌح هذا اًمٜمٔم٤مم همػم ُمتامؾمؽ 

رضورات "يمؾ ُمـ إٟمٔمٛم٦م اًمتل شمِمػم إًمٞمٝم٤م ؾمزاومٞمتز هل جمٛمققم٦م ُمـ ؾمٚمقيمٞم٤مت . ؾمتّمٌح ُمدُمٜم٤مً 

ُمثؾ اًمداومع ًمرقم٤مي٦م أـمٗم٤مًمؽ أو ًمٚمٕمثقر قمغم ذيؽ روُم٤مٟمز. إن ٟمٗمس اًمٖمرائز اًمتل  "اًمٌ٘م٤مء اًمٖمريزي٦م

شمدومٕمٜم٤م إمم اعمث٤مسمرة ذم وضمف إمل واًمّمٕمقسم٦م يٛمٙمـ أن شمدومع ايْم٤ًم امم اًمتٕمّم٥م واًمًٚمقك اإلدُم٤مين 

 .اعمدُمر

ٓ . وشم٘مقل ؾمزاومٞمتز: (0)ذم أطمد اعم٘م٤مٓت شمقوح ؾمزاومٞمتز أٟمف ٓ أطمد يًتٓمٞمع حتقيٚمؽ إمم ُمدُمـ

جي٥م أن شم٠مظمذ  ومٚمٙمل شمّمٌح ُمدُمٜم٤مً  ُمـ ىمٌؾ أـم٤ٌمئٝمؿٕمل ُمدُمٜملم يّمٌح اعمرى اًمذيـ يٕم٤مٟمقن ُمـ ا

شمًتٓمٞمع اًمٕمٞمش ؾمٕمٞم٤ًم امم اًمراطم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م وإمم اًمدرضم٦م اًمتل شمِمٕمر ومٞمٝم٤م أٟمؽ ٓ  اً وشمٙمرار اً اًمدواء ُمرار

سمدوٟمف. . . يٛمٙمـ أن حيدث ذًمؽ وم٘مط قمٜمدُم٤م شمٌدأ سم٠مظمذ ضمرقم٤مت ُمٌٙمرة أو شم٠مظمذ اعمزيد ُمـ 

اجلرقم٤مت قمٜمدُم٤م شمِمٕمر سم٤محل٤مضم٦م ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمِمٙمالت أظمرى همػم إمل. ٓ حيدث اإلدُم٤من إمم أن 

                                                           
(1) Maia Szalavitz, ―Most of Us Still Don‘t Get It: Addiction Is a Learning Disorder,‖ Pacific 

Standard, August 4, 2014, www.psmag.com/health-and-behavior/us-still-dont-get-addiction-

learning-disorder-87431; see also Maia Szalavitz, ―How the War on Drugs Is Hurting Chronic 

Pain Patients,‖ Vice, July 16, 2015, www.vice.com/read/how-the-war-on-drugs-is-hurting-

chronicpain- patients-716; Maia Szalavitz, ―Curbing Pain Prescriptions Won‘t Reduce 

Overdoses. More Drug Treatment Will,‖ Guardian. March 26, 2016, 

www.theguardian.com/commentisfree/2016/mar/29/prescription-drug-abuse-addiction-

treatment-painkiller. 
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 يتٕمٚمؿ دُم٤مهمؽ أن هذا اًمدواء هق رضوري ُمـ اضمؾ اؾمت٘مرارك اًمٜمٗمز. إن اإلدُم٤من هق ًمٞمس جمرد

اؾمتج٤مسم٦م ضمًدي٦م، سمؾ هق اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل شمًتجٞم٥م هب٤م هلذه ًمتجرسم٦م اًمٌدٟمٞم٦م ٟمٗمًٞم٤ًم. ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم هذه 

اًمٜم٘مٓم٦م، شمٚمج٠م ؾمزاومٞمتز إمم اهلػمويـ، وهق ُمـ اعمخدرات اعمحٔمقرة وإيمثر ظمٓمقرة وادُم٤مٟمٞم٦م. 

 وسمٍماطم٦م، إذا ىمٛم٧م سم٤مظمتٓم٤مومؽ، ورسمٓمؽ، وطم٘مٜمؽ سم٤مهلػمويـ عمدة ؿمٝمريـ، يٛمٙمٜمٜمل أن أضمٕمؾ

وًمٙمـ إذا ظمرضم٧م وشمٕم٤مـمٞم٧م سمٕمد أن أطمررك قمٜمده٤م وم٘مط  -ارهت٤من سمدين وأقمراض طمرُم٤من  ًمديؽ

 .ؾمتّمٌح ُمدُمٜم٤مً 

يٛمٙمـ ، إن اإلدُم٤من ٓ يٕمٜمل يمن قم٘مٚمؽ، أو اظمتٓم٤مف قم٘مٚمؽ، أو اإلرضار سمٕم٘مٚمؽشم٘مقل ؾمزاومٞمتز: 

لم أن يدُمـ اًمٜم٤مس قمغم اًمًٚمقيمٞم٤مت ، وطمتك قمغم دمرسم٦م احل٥م. اإلدُم٤من هق ذم احل٘مٞم٘م٦م قمـ اًمٕمالىم٦م سم

٥م قمغم هذا جي -. ٓ يٙمٗمل ان شمٖمقي ؿمخّم٤م ُم٤م سمامدة خمدرة أو ؾمٚمقك اًمِمخص واًمتجرسم٦م

 أن يٕمت٘مد أن هذه اًمتجرسم٦م هل قمالج طمٞمقي ًمٙمؾ ُم٤م ي١مذيف ٟمٗمًٞم٤ًم. ٤مً اًمِمخص أيْم

أظمٓمر ومؽمة ًمإلدُم٤من هل اعمراطمؾ إومم ُمـ اًمٌٚمقغ، ىمٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مس شمّم٤مب سم٤مإلدُم٤من ذم وىم٧م 

ٛمري٦م ذم احلٞم٤مة إذا مل شمٙمـ ُمدُمٜم٦م ذم ؾمـ اعمراه٘م٦م. أطمد إؾم٤ٌمب اًمرئٞمًٞم٦م هق ٓطمؼ هلذه اعمرطمٚم٦م اًمٕم

أن اًمِم٤ٌمب يتٚم٘مقن يماًم ه٤مئالً ُمـ اعم١ًموًمٞم٤مت اًمٖمػم اعمُجٝمزيـ ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م. ومٞمٌدأون حم٤موًم٦م 

اًمت٠مىمٚمؿ ُمٕمٝم٤م قمـ ـمريؼ شمٕم٤مـمل اعمقاد أو اًمًٚمقيمٞم٤مت اًمتل ختٗمػ أٓم اعمٚمح٦م ًمتٚمؽ اعمّم٤مقم٥م 

ل ومؽمة ُمٜمتّمػ اًمٕمنميٜمٞم٤مت ُمـ قمٛمرهؿ، يٙمت٥ًم اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ُمٝم٤مرات اعمًتٛمرة. ظمال

إذا يمٜم٧م ٓ اًمتٙمٞمػ واًمِمٌٙم٤مت آضمتامقمٞم٦م اًمتل اومت٘مروا إًمٞمٝم٤م ذم ؾمـ اعمراه٘م٦م. شم٘مقل ؾمزاومٞمتز 

يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمت٤مقمٌؽ  ٤مً تٕمٚمؿ أيْمشمتٕم٤مـمك اعمخدرات ذم ؾمـ اعمراه٘م٦م، رسمام ؾمتًتٓمٞمع ان شم

ًمذًمؽ أٟم٧م شمٌٚمقر درضم٦م ُمـ اعمروٟم٦م ذم اًمقىم٧م اًمذي خترج ومٞمف ُمـ ىمت٤مل  ، سم٤مؾمتخدام ـمرق أظمرى

  اعمراه٘م٦م.



 

87 
 

. إٟمف طم٥م هبقس وًمٞمس هم٤موٍ أُمر إصم٤مرة ًمٚمدهِم٦م ىم٤مًمتف زم ؾمزاومٞمتز هق أن اإلدُم٤من هق سمٛمث٤مسم٦م طُم٥ٍم  أيمثر

 .سمدقمؿ قم٤مـمٗمل. ىمد شمٌدو هذه اًمٗمٙمرة همٌٞم٦م ًمٙمٜمٝم٤م شمًتٜمد إمم أدًم٦م قمٚمٛمٞم٦م

 ـــــ

أٟمثروسمقًمقضمٞم٤م شمدقمك هٞمٚملم ومٞمنم وزُمالؤه٤م سم٢مظمْم٤مع قمِم٤مق ُمٗمتقٟملم  ىم٤مُم٧م قم٤معم٦م 8115ذم قم٤مم 

 :(0)"احل٥م هق يم٤مًمٙمقيم٤ميلم"امم ُمًح دُم٤مهمل. ووصٗم٧م اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚمقا إًمٞمٝم٤م ذم ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان 

 ذم ُمـ اًمٜمِم٤مط  ّٟم٘مطؿمٕمرت ويم٠مين اىمٗمز وم٠مصؾ ًمٚمًامء. وم٠مُم٤مم قمٞمٜم٤مي يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ومحقص٤مت شمٔمٝمر

. ذم اًمقاىمع هذه VTAدُم٤مغ شمدقمك اعمٜمٓم٘م٦م اًمً٘مٗمٞم٦م اًمٌٓمٜمٞم٦م او ُمّمٜمع صٖمػم سم٤مًم٘مرب ُمـ ىم٤مقمدة اًم

اخلالي٤م شمّمٜمع اًمدوسم٤مُملم وهل ُم٤مدة ُمٜمٌٝم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م وشمٜمنمه٤م ذم اًمٙمثػم ُمـ ُمٜم٤مـمؼ اًمدُم٤مغ . . . 

وهل ؿمٌٙم٦م اًمدُم٤مغ اًمتل شمقًمد اًمرهم٦ٌم  واًمقاىمع أن هذا اعمّمٜمع هق ضمزء ُمـ ٟمٔم٤مم اعمٙم٤موم٠مة ًمٚمدُم٤مغ

يمٞمز واًمتحٗمٞمز. ومال قمج٥م أن ئمؾ اًمٕمِم٤مق ُمًتٞم٘مٔملم ـمقال واًمِمٖمػ واًمًٕم٤مدة واًمٓم٤مىم٦م واًمؽم

ةاًمٚمٞمؾ يتحدصمقن. وٓ قمج٥م ان يٙمقٟمقا ؿم٤مردي اًمذهـ ودائخلم وُمتٗم٤مئٚملم  ٌلّم ًمِٚمِٕمنْمَ  وحُمِ

وُمٗمٕمٛملم سم٤محلٞم٤مة . . . قمالوة قمغم ذًمؽ، قمٜمدُم٤م أقم٤مد زُمالئل إضمراء دمرسم٦م ُمًح اًمدُم٤مغ هذه ذم 

وُم٤ًمرات  اعمٜمٓم٘م٦م اًمً٘مٗمٞم٦م اًمٌٓمٜمٞم٦م٘مدر ُمـ اًمٜمِم٤مط ذم اًمّملم، أفمٝمر اعمِم٤مريمقن اًمّمٞمٜمٞمقن ٟمٗمس اًم

اعم٤ًمرات اًمٕمّمٌٞم٦م اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م. يِمٕمر اجلٛمٞمع شم٘مري٤ٌم قمغم وضمف  -اًمدوسم٤مُملم إظمرى 

 .إرض هبذا اًمِمٖمػ

                                                           
(1) Arthur Aron and others, ―Reward, Motivation, and Emotion Systems Associated with 

Early-Stage Intense Romantic Love,‖ Journal of Neurophysiology 94, no. 1 (July 1, 2005), 

327–37; see also: Helen Fisher, ―Love Is Like Cocaine,‖ Nautilus, February 4, 2016, 

nautil.us/issue/33/attraction/love-is-like-cocaine. See also: Richard A. Friedman, ―I Heart 

Unpredictable Love,‖ New York Times, November 2, 2012, 

www.nytimes.com/2012/11/04/opinion/sunday/i-heart-unpredictable-love.html; Helen Fisher, 

Arthur Aron, and Lucy L. Brown, ―Romantic Love: An fMRI Study of a Neural Mechanism 

for Mate Choice,‖ Journal of Comparative Neurology 493 (2005): 58-62. 
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احل٥م "سمٕمٜمقان  ذم ؾمٌٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ ، ٟمنم قم٤ممل ٟمٗمز يدقمك ؾمت٤مٟمتقن سمٞمؾ ، يمت٤مسم٤مً 

اًمتٕمٚمؼ اًمّمحل اًمذي ٟمِمٕمر سمف دم٤مه إؿمخ٤مص اًمذيـ ٟمحٌٝمؿ يٛمٙمـ أن  أن ٤مً ، ُمقوح(0)"واإلدُم٤من

أو طم٘مٜم٦م اهلػمويـ أو  اًمٙمحقل. يٛمٙمـ شمقضمٞمف هذا اًمتٕمٚمؼ ٟمٗمًف دم٤مه زضم٤مضم٦م ٤مً دُمرًا أيْميٙمقن ُم

أُمًٞم٦م ذم اًمٙم٤مزيٜمق. وهذا اؿمٌف سم٤مإلطمتٞم٤مل ٕٟمف هيدئ آٟمزقم٤مج اًمٜمٗمز سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م اًمتل يًٝمؾ 

ًمٙمٜمف هقم٤من ُم٤م يًتٌدل ُمتٕم٦م ىمّمػمة إُمد سم٠ممل  -ػم ُمـ اعمّم٤مقم٥م هب٤م اًمدقمؿ آضمتامقمل اًمٙمث

 ُمًتٛمر. 

ع ًمٙمـ اًمتٕمريٗم٤مت إوؾم اإلدُم٤من،اًمتدُمػم هق ضمزء ه٤مم ُمـ اإلدُم٤من. هٜم٤مك ـمرق قمديدة ًمتٕمريػ 

صحٞم٦م أو رضوري٦م ًمٚمٌ٘م٤مء قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة. ذم ُم٘م٤مل اومتت٤مطمل ذم  شمذه٥م سمٕمٞمدًا ٕهن٤م شمتْمٛمـ أومٕم٤مًٓ 

٦م اًمؼميٓم٤م احلٞم٤مة ، زقمؿ ـمٌٞم٥م ٟمٗم٤ًمين يدقمك إؾمح٤مق ُم٤مريمس أن (8)0991قم٤مم  ٟمٞمه٦م ًمإلدُم٤مناًمدوريه

 ُم٘م٤مًمتف اإلومتت٤مطمٞم٦م. قمٜمقن ُم٤مريمس قم٤ٌمرة قمـ ؾمٚمًٚم٦م ُمـ طم٤مٓت اإلدُم٤من اًمتل ىمد ٟمٛمقت ُمـ دوهن٤م

ويم٤من اؾمتٗمزازي٤ًم ًم٥ًٌم وضمٞمف وهق ان طم٤مٓت  ،"اإلدُم٤مٟم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م )همػم اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م("سمٕمٜمقان 

  قمغم جم٤مل اًمٓم٥م اًمٜمٗمز: يم٤مٟم٧م ضمديدة ٟمًٌٞم٤مً  اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل

 ذم همْمقن صمقان وم٢مٟمٜم٤م ٟمًٕمك ضم٤مهديـ  ذًمؽ،يمؾ سمْمٕم٦م حلٔم٤مت ٟمًتٜمِمؼ اهلقاء. إذا طمرُمٜم٤م ُمـ

 اًمتقشمر،ُمع راطم٦م ه٤مئٚم٦م قمٜمدُم٤م ٟمٜمجح. ذم طملم يت٥ًٌم احلرُم٤من ًمٗمؽمة اـمقل سمتّم٤مقمد  ًمٚمتٜمٗمس،

همْمقن دىم٤مئؼ. قمغم ٟمٓم٤مق زُمٜمل  إو٤موم٦م امم اقمراض آٟم٘مٓم٤مع اًم٘مقي٦م ُمـ آظمتٜم٤مق واًمقوم٤مة ذم

                                                           

 ٕمٚمقُم٤مت قمـ سمٞمؾ ُمـ ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمع سمٞمؾ وصمالصم٦م يمت٥م:ضم٤مئ٧م اعم (0) 

Stanton Peele and Archie Brodsky, Love and Addiction (New York: Taplinger, 1975); Stanton 

Peele, The Meaning of Addiction: An Unconventional View (Lexington, MA: Lexington 

Books, 1985); Stanton Peele and Archie Brodsky, with Mary Arnold, The Truth about 

Addiction and Recovery: The Life Process Program for Outgrowing Destructive Habits (New 

York: Fireside, 1991). 

(2) Isaac Marks, ―Behavioural (Non-chemical) Addictions,‖ British Journal of Psychiatry 85, 

no. 11 (November 1990): 1389– 94. 
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وم٢من إيمؾ واًمنمب واًمتٖمقط واًمتٌقل واجلٜمس يٜمٓمقون أيًْم٤م قمغم اًمرهم٦ٌم اعمتزايدة ذم أداء  أـمقل،

 .ي١مدي اًمٗمٕمؾ إمم إي٘م٤مف هذه اًمرهم٦ٌم ، اًمتل شمٕمقد ذم همْمقن ؾم٤مقم٤مت أو أي٤مم اًمٗمٕمؾ:

ظمرى. ًمٙمـ يم٤من إؾمح٤مق ُم٤مريمس قمغم طمؼ: سمدا أن اًمتٜمٗمس يٕمٙمس ظمّم٤مئص طم٤مٓت اإلدُم٤من إ

ومٙمرة اإلدُم٤من ٓ شمٙمقن ُمٝمٛم٦م أو ُمٗمٞمدة إذا يم٤مٟم٧م شمّمػ يمؾ ٟمِم٤مط يٚمٕم٥م دورًا ذم سم٘م٤مئٜم٤م. ًمٞمس ُمـ 

ٕٟمف حيت٤مج إمم اًمٕمالج اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل اخل٤مص سمف. جي٥م أن  ٤مً ل أن ٟمٓمٚمؼ قمغم ُمريض اًمنـم٤من ُمدُمٜماعمٜمٓم٘م

شمٕمٙمس ٤م. ُم٤مداُم٧م ، ومرصٜم٤م ذم اًمٌ٘م٤مء قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة قمغم طم٤مهلاإلدُم٤من، قمغم أىمؾ شم٘مدير شمؽمك طم٤مٓت

ان  ٓ يٛمٙمـوم٢مٟمٜم٤م  اًمٙمٞماموي،، وقم٘م٤مىمػم اًمٕمالج يمؾ، وإظمّم٤مئص احلٗم٤مظ قمغم احلٞم٤مة، ُمثؾ اًمتٜمٗمس

 ."اإلدُم٤من"ٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م صٗم٦م 

ىم٤مئالً إن احل٥م ي٥ًٌم اإلدُم٤من  اعم٤ميض،رسمط ؾمت٤مٟمتقن سمٞمؾ احل٥م واإلدُم٤من ذم اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن 

مم أهداف ظمٓمػمة. وُمثؾ ُم٤مريمس سمٕمد مخ٦ًم قمنم قمٜمدُم٤م يتؿ شمقضمٞمٝمف سمٓمري٘م٦م ظم٤مـما٦م ويتحقل إ

. يم٤من هذا هق يم٤من سمٞمؾ ي٘مقل أيًْم٤م إن اإلدُم٤من يتج٤موز طمدود اعمخدرات همػم اعمنموقم٦م قم٤مُم٤ًم،

، ًمدرضم٦م أن اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا قمغم اؾمتٕمداد ًم٘مٌقل أن اًمٜمٞمٙمقشملم ي٥ًٌم ُمقىمػ اًمٕمٚمامء ًمٕم٘مقد

، وم٢من ُمٙمقٟم٤مشمف ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُم٦ًٌٌم ٝمؿ، ُمـ ظمالل ُمٜمٓم٘م٤مً دُم٤من. سمام أن اًمتدظملم يم٤من ىم٤مٟمقٟمٞماإل

ُمقصقُم٤ًم إمم درضم٦م أٟمف طُمِنَ قمغم شمٕم٤مـمل جمٛمققم٦م صٖمػمة  "اإلدُم٤من"ًمإلدُم٤من. وأصٌح ُمّمٓمٚمح 

. وأؿم٤مر سمٞمؾُمـ اعمقاد اعمخدرة. ًمٙمـ هذا اعمّمٓمٚمح مل يٙمـ ؿمٞما٤ًم حمّمٜم٤ًم همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمتٖمٞمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم امم 

هلػمويـ ٙمقشملم سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م اًمتل يٕمتٛمد هب٤م ُمدُمٜمق اإمم أن اًمٕمديد ُمـ اعمدظمٜملم يٛمٞمٚمقن إمم اًمٜمٞم

سمِمٙمؾ واوح ذم اعمدى  ، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اهلػمويـ يم٤من أيمثر رضراً قمغم اهلػمويـ يمٕمٙم٤مز ٟمٗمز

يٕمتؼم هرـم٘م٦م ذم اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت، ًمٙمـ اًمٕم٤ممل اًمٓمٌل اؾمتٓم٤مع ُمقايمٌتف ذم  سمٞمؾ اًم٘مّمػم. يم٤من ُمٜمٔمقر

سم٠من أي قمٙم٤مز ُمدُمر يٛمٙمـ أن يّمٌح ُمّمدرًا  ٤مً أيْم اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت واًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت. واقمؽمف سمٞمؾ
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ًمإلدُم٤من. يٛمٙمـ ًمٕم٤مُمؾ ُمـ ذوي اًمٞم٤مىم٤مت اًمٌٞمْم٤مء يٛمٞمؾ إمم اعم٘م٤مُمرة ٕن اًمتِمقيؼ اًمذي يٗمت٘مر إًمٞمف 

 ذم اًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل يٛمٙمـ ان جيٕمؾ ُمٜمف ُمدُمـ ُم٘م٤مُمرة.

يمرت حتدصم٧م امم سمٞمؾ اصمٜم٤مء اضمرائل اًمٌح٨م اًمالزم هلذا اًمٙمت٤مب، ًمٙمٜمف ؿمٕمر سم٤مٟٓمزقم٤مج قمٜمدُم٤م ذ

، ُمِمػمًا إمم أٟمف ؾمٞمًٕمده أن يتحدث سم٤مؾمتثٜم٤مء أٟمف مل يًتخدم "سم٤مًمت٠ميمٞمد"اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل. ىم٤مل زم 

أسمدًا ُمّمٓمٚمح اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل. سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم سمٞمؾ، يم٤من اعمّمٓمٚمح هرـم٘م٦م، ٕٟمف يقطمل أن هٜم٤مك 

 وضمقد ًمف اظمتالوم٤ًم يٕمتد سمف سملم اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل واإلدُم٤من قمغم اعمخدر، وهق اظمتالف ي٘مقل اٟمف ٓ

ٕن اإلدُم٤من ٓ يتٕمٚمؼ سم٤معمقاد اعمخدرة أو اًمًٚمقيمٞم٤مت أو اؾمتج٤مسم٤مت اًمدُم٤مغ. اإلدُم٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم 

وًمٙمٜمٝم٤م ضمزء أؾم٤مد ُمـ سمٞما٦م  ُم٤م،ارشم٤ٌمط ُمتٓمرف وُمدُمر سمتجرسم٦م ؿمديدة اًمير ًمِمخص سمٞمؾ، هق 

ٞمقم. . هٙمذا قمرومف ُمٜمذ قم٘مقد، هٙمذا يراه٤م اًموٓ يًتٓمٞمع هذا اًمِمخص اًمتخكم قمٜمٝم٤م اًمِمخص،

واعمٚمٕم٘م٦م  سمٕمٜم٤مي٦م،وؾمٚمقك حتْمػم اإلسمرة  احلدث،اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٙم٤مُمؾ سم٤مًمٔمروف: شمرىم٥م  "اًمتجرسم٦م"

جيد ـمري٘مف إمم اجلًؿ قمؼم  -وهق ُم٤مدة إيمثر شم٤ًٌٌُم ًمإلدُم٤من  -واًمقٓقم٦م. طمتك اهلػمويـ  اعمتٗمحٛم٦م،

اهلػمويـ إمم  إدُم٤منُمـ اإلدُم٤من. إذا يم٤من طمتك  اً ًمًٚمقيمٞم٤مت اًمتل شمّمٌح هل ٟمٗمًٝم٤م ضمزءؾمٚمًٚم٦م ُمـ ا

 .٤مً ، يٛمٙمٜمؽ أن شمرى اًم٥ًٌم اًمذي ضمٕمؾ سمٞمؾ يتجٜم٥م هذا اعمّمٓمٚمح مت٤مُم"٤مً ؾمٚمقيمٞم"طمد ُم٤م 

، وًمٙمٜمف قمغم ُمدى قم٘مقد ىم٤مم سمٗمّمؾ "اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل"ىمد اؾمتٕمٛمؾ ُمّمٓمٚمح  ىمد ٓ يٙمقن سمٞمؾ

اًمًٚمقيمٞم٤مت اإلدُم٤مٟمٞم٦م واعمقاد اإلدُم٤مٟمٞم٦م ذم يمتٌف. قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس ُمـ يمت٤مسمف 

، اًمذي يمت٥م ُمع اًمٓمٌٞم٥م اًمٜمٗمز ارر سمرودؾمٙمل ذم قم٤مم "٘مٞم٘م٦م سمِم٠من اإلدُم٤من واًمتٕم٤مذماحل"

. ؾماؾ سمٞمؾ "طم٤مٓت اإلدُم٤من قمغم اًم٘مامر واًمتًقق ومم٤مرؾم٦م اًمتامريـ اًمري٤موٞم٦م"، سمٕمٜمقان 0990

هؾ يٛمٙمـ ًمٚمٛمرء أن يدُمـ قمغم اًم٘مامر أو اًمتًقق أو مم٤مرؾم٦م اًمتامريـ اًمري٤مو٦م أو وسمرودؾمٙمل، 

 -يم٤مٟم٧م إضم٤مسمتٝمام ٟمٕمؿ  سمٜمٗمس اعمٕمٜمك اًمذي يدُمـ سمف قمغم اًمٙمحقل أو اعمخدرات؟ اجلٜمس أو احل٥م

ـ أن يّمٌح أي ٟمِم٤مط أو اٟمخراط أو ؿمٕمقر ىمد جيده اًمِمخص يًتٝمٚمؽ قمغم ٟمحق يم٤مٍف يٛمٙم
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ويمٞمػ . . . يٛمٙمـ ومٝمؿ اإلدُم٤من وم٘مط ُمـ طمٞم٨م اًمتجرسم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م اًمتل شمٜمتجٝم٤م ًمِمخص ُم٤م. . . ٤مً إدُم٤مٟم

 .ٞمٌم واطمتٞم٤مضم٤مشمفشمتالءم ُمع ووع اًمِمخص اعمٕم

وهقم٤من ُم٤م اؾمتٌٕمد يمؾ ُمـ سمٞمؾ وسمرودؾمٙمل اًمٗمٙمرة اًم٘م٤مئٚم٦م سم٠من أي ٟمِم٤مط ممتع وُمٜمت٩م ًمإلٟمدوروملم  

اًمٜم٤مس يريمْمقن طمتك شمٜمزف أىمداُمٝمؿ أو ي٠ميمٚمقن طمتك  ٓ جيٕمؾآٟمدوروملم . وم٘م٤مٓ يٕمتؼم إدُم٤مٟم٤مً 

دُمٜملم. رومْم٤م شمًٛمٞم٦م ُمـ اًمتٛمريـ ٓ جيٕمؾ ُمٜمٝمؿ ُم "قم٤مل". جمرد دمرسم٦م اًمٕمدائلم عمًتقى يت٘مٞم١موا

ًمٙمٜمٝمام اقمؽموم٤م سم٠من شمٚمؽ  اًم٘مٝمري٦م، "إُمراض"ومم٤مرؾم٦م اًمتامريـ اًمري٤موٞم٦م سمـ  واًمتًقق، اًم٘مامر،

 إٟمِمٓم٦م ىم٤مدرة قمغم اًمتِمجٞمع قمغم اًمًٚمقيمٞم٤مت اإلدُم٤مٟمٞم٦م.

يٛمٙمـ أن يّمٌح أي ٟمِم٤مط أو ُمِم٤مريم٦م أو إطم٤ًمس يٛمٙمـ أن يراه اًمِمخص ُمًتٝمٚمًٙم٤م سمِمٙمؾ يم٤مٍف 

اإلدُم٤من وم٘مط ُمـ طمٞم٨م اًمتجرسم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م اًمتل شمٜمتجٝم٤م ًمِمخص ُم٤م. . . ويمٞمػ إدُم٤مًٟم٤م. . . يٛمٙمـ ومٝمؿ 

 شمتالءم ُمع طم٤مًم٦م طمٞم٤مة اًمِمخص واطمتٞم٤مضم٤مشمف.

ُمدُمٜمق اًمٙمحقل "وُمٜمٔمٛم٦م شمؿ هتٛمٞمش سمٞمؾ ًمٕم٘مقد. ويم٤من يٕم٤مرض آٟم٘مٓم٤مع قمـ اًمتٕم٤مـمل 

ٗمًٞم٦م همػم ، ويمت٥م ُمرارًا وشمٙمرارًا أن اإلدُم٤من ًمٞمس ُمرو٤ًم، وًمٙمٜمف ارشم٤ٌمط سملم طم٤مضم٦م ٟم(0)"اعمجٝمقًمقن

، إٓ إهن٤م اعمدى اًم٘مّمػم حم٘م٘م٦م وجمٛمققم٦م ُمـ اإلضمراءات اًمتل ختٗمػ ُمـ احل٤مح شمٚمؽ احل٤مضم٦م قمغم

شمٙمقن و٤مرة ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف قمغم اعمدى اًمٓمقيؾ. يم٤من يمالم سمٞمؾ شمّمٕمٞمدي٤ًم واؾمتٗمزازي٤ًم ذم يمثػم ُمـ 

إذا سمدا أهن٤م هتدئ  إطمٞم٤من، ًمٙمـ رؾم٤مًمتف اعمريمزي٦م مل شمتٖمػم: أي دمرسم٦م يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من

                                                           

ُمٜمٔمٛمـــ٦م قم٤معمٞمـــ٦م شمًـــ٤مقمد سمٕمـــالج إدُمـــ٤من اًمٙمحـــقل، شم٠مؾمًـــ٧م ذم  Alcoholics Anonymous ُمـــدُمٜمق اًمٙمحـــقل اعمجٝمقًمـــقن: (0)

، جيتٛمع إومراد اعمٜمتًٌلم هل٤م دوري٤م ًمدقمؿ سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض. شمْمؿ أيمثر ُمـ ُما٦م أًمػ جمٛمققمـ٦م، ذم أيمثـر 0935قم٤مم  ؿمٞمٙم٤مهمق إُمريٙمٞم٦م ُمديٜم٦م

ا إمم أطمـد هـذه اعمجٛمققمـ٤مت. وهـل أطمـد أؿمـٝمر اًمـٜمامذج % ُمـ إُمريٙمٞملم سم٠مهنؿ ذم حلٔم٦م ُم٤م ُمــ طمٞمـ٤مهتؿ ىمـد اٟمْمـٛمق9دوًم٦م، أىمّر  011ُمـ 

هل ُمرض وجي٥م قمغم اًمٙمحـقًمٞملم أن يٕمؽمومـقن سم٢مدُمـ٤مهنؿ ًمٚمٙمحـقل وشمـ٠مصمػمه اعمـدُمر  اًمٙمحقًمٞم٦م عمٕم٤مجل٦م إدُم٤من اًمٙمحقل، ٟمِم٠مت قمغم ومٙمرة أن

ا اًمٓمريؼ اخلٓمـ٠م سمنمـب اخلٛمـر. سمٜمدًا، وذم ُمٕمٔمٛمٝمؿ اقمؽماوم٤مت ًمٚمخ٤مًمؼ سم٠مهنؿ ىمد اظمت٤مرو 08هذه اعمٜمٔمٛم٦م قمغم  "دؾمتقر"قمغم طمٞم٤مهتؿ. حيتقي 

 .وـمٚم٥م ُمٜمف أن ي٤ًمقمدهؿ قمغم شمريمف
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آوٓمراسم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م. ًم٘مد اٟمجروم٧م أومٙم٤مر سمٞمؾ سمٌطء إمم آدم٤مه اًم٤ًمئد. قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اجلٛمٕمٞم٦م 

، ًمٙمٜمٝم٤م اقمؽموم٧م سمٕمد أرسمٕم٦م قم٘مقد ٤مً ( ٓ شمزال شمٕمتؼم اإلدُم٤من ُمروAPAإُمريٙمٞم٦م ًمٚمٓم٥م اًمٜمٗمز )

 قمغم شمٕم٤مـمل اعمخدرات. ُمـ اقمت٤ٌمر سمٞمؾ ًمٚمح٥م ٟمققم٤ًم ُمـ أٟمقاع اإلدُم٤من سم٠من اإلدُم٤من ٓ ي٘متٍم

 ـــــ

يمؾ مخس قمنمة ؾمٜم٦م أو ٟمحق ذًمؽ، شمٓمٚمؼ اجلٛمٕمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمٚمٓم٥م اًمٜمٗمز ـمٌٕم٦م ضمديدة ُمـ يمت٤مهب٤م 

(. ي٘مقم DSM)(0)"اًمدًمٞمؾ اًمتِمخٞميص واإلطمّم٤مئل ًمالوٓمراسم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م"اًمذي حيٛمؾ اؾمؿ 

ات ُمـ اًمدًمٞمؾ اًمتِمخٞميص واإلطمّم٤مئل ًمالوٓمراسم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م سمتٛمٞمٞمز قمالُم٤مت وأقمراض اًمٕمنم

آوٓمراسم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م، ُمـ آيمتا٤مب واًم٘مٚمؼ إمم اًمٗمّم٤مم وٟمقسم٤مت اهلٚمع. قمٜمدُم٤م أصدرت اجلٛمٕمٞم٦م 

إُمريٙمٞم٦م ًمٚمٓم٥م اًمٜمٗمز اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمدًمٞمؾ اًمتِمخٞميص واإلطمّم٤مئل ًمالوٓمراسم٤مت 

، أو٤موم٧م اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل إمم اًم٘م٤مئٛم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمح٤مٓت اًمتل شمؿ 8103اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم قم٤مم 

رات آرهت٤منوختٚم٧م قمـ قم٤ٌمرة شمِمخٞمّمٝم٤م،  ًمّم٤مًمح قم٤ٌمرة طم٤مٓت اإلدُم٤من  وشمٕم٤مـمٞمٝم٤م ًمٚمٛمخدِّ

وآوٓمراسم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م. يم٤من إـم٤ٌمء اًمٜمٗم٤ًمٟمٞمقن يٕم٤مجلقن اعمدُمٜملم قمغم ؾمٚمقك ُمٕملم ًمًٜمقات، 

 وأن اجلٛمٕمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمٚمٓم٥م اًمٜمٗمز شمٚمحؼ سم٤مًمريم٥م.

ٓقمتامد قمغم ُم٤مدة أو ؾمٚمقك ًمٞمس يم٤مومٞم٤ًم اجلٛمٕمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمٚمٓم٥م اًمٜمٗمز أن جمرد ا يمام أووح٧م

ًمْمامن شمِمخٞمص اإلدُم٤من، طمٞم٨م يٕمتٛمد اًمٕمديد ُمـ ُمرى اعمًتِمٗمٞم٤مت قمغم اعمقاد إومٞمقٟمٞم٦م قمغم 

وًمٙمـ هذا ٓ جيٕمؾ مجٞمع ُمرى ُمدُمٜمل إومٞمقن ذم اعمًتِمٗمٞم٤مت. اعمٙمقٟم٤مت اعمٗم٘مقدة  اعمث٤مل،ؾمٌٞمؾ 

ُمٜملم يٕمرومقن أهنؿ ي٘مقوقن ذم هن٤مي٦م هل اإلطم٤ًمس سم٤مًمِمٖمػ اًمٜم٤مشم٩م قمـ اإلدُم٤من، وطم٘مٞم٘م٦م أن اعمد

اعمٓم٤مف قم٤مومٞمتٝمؿ قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد. ُمريض اعمًتِمٗمك اًمذي يٕمتٛمد قمغم اعمقروملم أصمٜم٤مء شمٕم٤مومٞمف ُمـ 

                                                           
(1) American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(5th ed.), Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2013(. 
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اجلراطم٦م يٗمٕمؾ ُم٤م هق إومْمؾ قمغم يمؾ ُمـ اعمدى اًم٘مّمػم واًمٌٕمٞمد. يٕمرف ُمدُمـ اعمقروملم أن إدُم٤مٟمف 

أظمؼمين قمدد ُمـ اعمدُمٜملم اًمًٚمقيمٞملم احل٤مًمٞملم  جيٛمع سملم اًمٜمٕمٞمؿ اًم٘مّمػم اعمدى واًمير اًمٌٕمٞمد اعمدى.

ُم٤م يٙمقن طمٚمق وُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ. ُمـ  ًمإلدُم٤من دائامً  واًم٤ًمسم٘ملم ٟمٗمس اًمٌمء: إن ؿمٕمقر مم٤مرؾمتٝمؿ

  .اعمًتحٞمؾ أن يٜمًقا أهنؿ هيددون قم٤مومٞمتٝمؿ طمتك وهؿ يًتٛمتٕمقن هبذا آٟمدوم٤مع إول ُمـ اإلؿم٤ٌمع

اًمٕمالىم٦م سملم إدُم٤من اعمقاد اعمخدرة واإلدُم٤من اًمًٚمقيمل  مل شم٘مر اجلٛمٕمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمٚمٓم٥م اًمٜمٗمز قمغم

آ ُم١مظمرًا، ًمٙمـ يم٤من هٜم٤مك سم٤مطمثلم يٕمٛمٚمقن سمِمٙمؾ ُمٜمٗمرد ويم٤مٟمقا ي٘مدُمقن ُمٓم٤مًم٥م ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ. 

سمٜمنم أومٙم٤مره، ٓطمظ ـمٌٞم٥م ٟمٗمز ؾمقيدي يدقمك ضمقؾمت٤م  سمٞمؾومٗمل اًمًتٞمٜمٞم٤مت، طمتك ىمٌؾ أن يٌدأ 

سملم يم٤مٟمقا يتٍمومقن ُمثؾ احلٞمقاٟم٤مت اًمؼمي٦م ريالٟمدر أن قمنمات ُمـ ُمدُمٜمل اعمخدرات اعمٕمذ

. قمٜمدُم٤م يتؿ طمٌس احلٞمقاٟم٤مت ذم ُم٤ًمطم٤مت صٖمػمة، وم٢مهن٤م هتدئ ٟمٗمًٝم٤م ُمـ ظمالل شمٙمرار (0)اعمْمٓمرسم٦م

. شمًٌح اًمدٓوملم واحلٞمت٤من سمِمٙمؾ دائري، ومٞمام شم٘مقم اًمٓمٞمقر سمٜمتػ ُمرارًا وشمٙمراراً ٟمٗمس اإلضمراءات 

% 41ت. وشمِمػم سمٕمض اًمت٘م٤مرير إمم أن ًم٤ًمقم٤م ريِمٝم٤م، اُم٤م اًمدسم٦ٌم وإؾمقد ومتٛمٌم داظمؾ طمْم٤مئره٤م

  .ُمـ إومٞم٤مل اعمحٌقؾم٦م شمًػم ذم دوائر وشمتحرك ذه٤مسم٤ًم وإي٤مسم٤ًم ذم حم٤موًم٦م ي٤مئ٦ًم ًمٚمحّمقل قمغم اًمراطم٦م

                                                           

 سمػمدج، اٟمٔمر ايْم٤ًم امم:دٟم٩م ُمـ ُم٘م٤مسمالت ُمع أٟمدرو ًمقراٟمس ويمٞمٜم٧م فم٤مهرة سم٤مٟمريالٟمدر وضم٤مئ٧م اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ  (0)

Andrew D. Lawrence, Andrew H. Evans, and Andrew J. Lees, ―Compulsive Use of Dopamine 

Replacement in Parkinson‘s Disease: Reward Systems Gone Awry?,‖ Lancet: Neurology 2, no. 

10 (October 2003): 595–604; A. H. Evans and others, ―Punding in Parkinson‘s Disease: Its 

Relation to the Dopamine Dysregulation Syndrome,‖ Movement Disorders 19, no. 4 (April 

2004): 397–405; Gösta Rylander, ―Psychoses and the Punding and Choreiform Syndromes in 

Addiction to Central Stimulant Drugs,‖ Psychiatria, Neurologia, and Neurochirurgia 75, no. 3 

(May–June 1972): 203–12; H. H. Fernandez and J. H. Friedman, ―Punding on L-Dopa,‖ 

Movement Disorders 14, no. 5 (September 1999): 836–38; Kent C. Berridge, Isabel L. Venier, 

and Terry E. Robinson, ―Taste reactivity analysis of 6-Hydroxydopamine-Induced Aphasia: 

Implications for Arousal and Anhedonia Hypotheses of Dopamine Function,‖ Behavioral 

Neuroscience 103, no. 1 (February 1989): 36–45. Both Berridge and Lawrence have published 

dozens of papers on the brain and addiction; for more, see: Berridge: 

lsa.umich.edu/psych/research&labs/berridge/Publications.htm; Lawrence: 

psych.cf.ac.uk/contactsandpeople/academics/lawrence.php#publications. 
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هذه هل ُم١مذات آوٓمراب اًمٕم٤مُم٦م، ًمذًمؽ يم٤من ريالٟمدر ىمٚم٘م٤ًم ُمـ رؤي٦م ؾمٚمقك مم٤مصمؾ ًمدى 

سمجٛمع وشمرشمٞم٥م ُما٤مت اًمّمخقر ُمـ طمٞم٨م  اعمرى أطمدُمًتخدُمل إُمٗمٞمت٤مُملم اًمٕم٤مديلم، وم٘مد ىم٤مم 

صمؿ ىم٤مم سمخٚمٓمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم طمتك يتٛمٙمـ ُمـ سمدء اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ اًمّمٗمر. دار اًمٕمنمات ُمـ  واًمِمٙمؾ،احلجؿ 

ُمتٕم٤مـمل إُمٗمٞمت٤مُملم طمقل ٟمٗمس اعمرسمع جمٛمققم٦م ُمـ  ٝمؿوٛمٜموُمـ اًمٜم٤مري٦م رايمٌل اًمدراضم٤مت 

اُمرأة سمؼمد أفم٤مومره٤م عمدة اًمًٙمٜمل ُماتل ُمرة. ذم طملم يم٤من هٜم٤مك ُمـ يٜمتػ ؿمٕمره سمال شمقىمػ، وىم٤مُم٧م 

صمالصم٦م أي٤مم طمتك ٟمزوم٧م. وقمٜمدُم٤م ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ريالٟمدر ذح ُم٤م يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف، ص٤مرقمقا ُمـ أضمؾ 

ًمٙمٜمٝمؿ ؿمٕمروا سم٠مهنؿ جمؼمون  همري٥م،صٞم٤مهم٦م إضم٤مسم٤مت ُمٕم٘مقًم٦م. يم٤مٟمقا يٕمرومقن أهنؿ يتٍمومقن سمِمٙمؾ 

 طملم وضمد ذم اًمِمديد،قمغم آؾمتٛمرار. يم٤من اًمداومع وراء اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمٗمْمقل اعمريض 

طمٞم٨م وصػ هذا اًمًٚمقك  دوري٦م،. ذيمر ريالٟمدر ُم٤م رآه ذم ُم٘م٤مل ذم آظمرون شمٙمرار اًمٗمٕمؾ ُمٝمدئ٤مً 

، وهل يمٚمٛم٦م ؾمقيدي٦م شمٕمٜمل اًمٖم٤ٌمء أو اًمٌاله٦م. ًمٙمـ إيمثر إصم٤مرة ًمالهتامم punding سم٤مٟمدٟم٩م سمٙمٚمٛم٦م

اإلدُم٤من ًمدى ريالٟمدر هق أٟمف سم٤مًمٜم٦ًٌم هل١مٓء اعمرى مل يٙمـ هٜم٤مك ظمط سملم إدُم٤من اعمخدرات و

  ويم٤من يمالمه٤م ُمي وُمٝمدئ وٓ ي٘م٤موم سمِمٙمؾ مم٤مصمؾ. أظمر،ي٘مقد امم  أطمدمه٤ماًمًٚمقيمل. يم٤من 

. وىمد اسمٚمٖم٧م جمٛمققم٦م ُمتٜم٤مُمٞم٦م ُمـ إـم٤ٌمء اً يمٌػمًمٙمٜمف شمرك إرصم٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم  ،0979شمقذم ريالٟمدر ذم قم٤مم 

ى ُمدُمٜمل )اًمٖم٤ٌمء او اًمٌاله٦م( اًمتل أؿم٤مر هل٤م ريالٟمدر ًمد سم٤مٟمدٟم٩مواًم٤ٌمطمثلم قمـ وضمقد فم٤مهرة 

 ٤مً ريالٟمدر ُما٤مت اعمرات. هم٤مًمٌ ، وشمؿ إؿم٤مرة امم سمح٨ميم٤ميلم وهمػمهؿ ُمـ ُمتٕم٤مـمل اعمخدراتاًمٙمق

، وًمٙمٜمٝم٤م أصمرت سم٤مًمْمٌط قمغم ُمـ شمقىمع اخلؼماء ان يت٠مصمروا سمف وهؿ ري٦ٌمً هم سم٤مٟمدٟم٩مُم٤م شمٙمقن ؾمٚمقيمٞم٤مت 

ُمـ اًم٘مرن  ائؾ اًمٕم٘مد إولقمغم إىمؾ طمتك أو ٤مً . يم٤من هذا صحٞمحقمدد يمٌػم ُمـ ُمتٕم٤مـمل اعمخدرات

ُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت  وهمػمه سم٤مٟمدٟم٩م، قمٜمدُم٤م سمدأت جمٛمققم٦م صٖمػمة ُمـ قمٚمامء إقمّم٤مب ذم رؤي٦م احل٤مزم

 اًمتٙمراري٦م اًمٖمري٦ٌم ذم أىمؾ اعمِمتٌف هبؿ اطمتامًٓ.

 ـــــ



 

95 
 

أؾمت٤مذ قمٚمؿ إقمّم٤مب ذم ضم٤مُمٕم٦م  ًمقراٟمس،ٓطمظ أٟمدرو  اًمٕم٘مد إول ُمـ إًمٗمٞم٦م اجلديدة ذم أوائؾ

ققم٦م ُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت آدُم٤مٟمٞم٦م اًمٖمري٦ٌم ذم إؿمخ٤مص اًمذيـ يٕم٤مٟمقن وسمٕمض زُمالئف، جمٛم يم٤مرديػ،

أي شمداظمؾ سملم اًمِمخّمٞم٤مت اًمٜمٛمٓمٞم٦م عمتٕم٤مـمل  ٤مً ٓ يقضمد شم٘مريٌُمـ ُمرض سم٤مريمٜمًقن. واحل٘مٞم٘م٦م اٟمف 

، وم٢من ُمرى وُمٜمدومٕملم اً اعمخدرات صٖم٤مر اعمخدرات وُمرى اًم٤ٌمريمٜمًقن. وسمٞمٜمام يٙمقن ُمتٕم٤مـمق

وُمتزٟملم. طمٞم٨م أهنؿ ي٠مُمٚمقن أن يًتٛمتٕمقا سم٤مًمٕم٘مقد إظمػمة ُمـ سم٤مريمٜمًقن هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يٙمقٟمقا ُمًٜملم 

طمٞم٤مهتؿ ُمـ دون ُمٕم٤مٟم٤مة آرشمٕم٤مؿم٤مت اًمٕمْمٚمٞم٦م اًمتل شمٕمتؼم ُمـ اقمراض اعمرض اًمت٘مٚمٞمدي٦م. اًمتداظمؾ 

ًمٚمٖم٤مي٦م ًمٕمالج  ٤مً ه١مٓء يم٤مٟمقا يًتخدُمقن دواًء ىمقي اًمقطمٞمد ذم اًمقاىمع هق أن ُمرى سم٤مريمٜمًقن

رض سم٤مريمٜمًقن ُمـ ٟم٘مص ذم اًمدوسم٤مُملم، ًمذًمؽ ٟمٕم٤مًم٩م اعمرض يٜمت٩م ُم. وىم٤مل ًمقراٟمس: ارشمٕم٤مؿم٤مهتؿ

ويٜمت٩م  اًمدُم٤مغ،. يتؿ إٟمت٤مج اًمدوسم٤مُملم ُمـ ىمٌؾ قمدد ُمـ ُمٜم٤مـمؼ سم٤مٕدوي٦م اًمتل حتؾ حمؾ اًمدوسم٤مُملم

جمٛمققم٦م واؾمٕم٦م ُمـ أصم٤مر، ومٝمق يتحٙمؿ ذم احلريم٦م )وُمـ هٜم٤م شم٠ميت إرشمٕم٤مؿم٤مت ذم ُمرى 

ٗمٞم٦م اؾمتج٤مسم٦م اًمٜم٤مس ًمٚمٛمٙم٤مومآت واعمتٕم٦م. اًمدوسم٤مُملم ذم شمِمٙمٞمؾ يمٞم ٤مً رئٞمًٞم اً ٚمٕم٥م دورسم٤مريمٜمًقن( وي

اٟمف ي٘مدم ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اعمتٕم٦م أو  يًتٝمدف اإلرشمٕم٤مؿم٤مت اًم٤ٌمريمٜمًقٟمٞم٦م، وًمٙمـ حيدث أيْم٤مً 

ُمدُمٜملم قمغم اًمٕم٘م٤مىمػم  وأصٌحقااعمٙم٤موما٦م. مل يتٌؼ اُم٤مم اًمٙمثػم ُمـ اعمرى آ وؾم٤مئٚمٝمؿ اخل٤مص٦م 

ضمرقم٤مهتؿ قمـ يمث٥م. ًمٙمـ مل يٙمـ هذا أيمثر ُم٤م  اًمٌديٚم٦م ًمٚمدوسم٤مُملم، ًمذًمؽ يراىم٥م أـم٤ٌمء إقمّم٤مب

  أصم٤مر إقمج٤مب وىمٚمؼ ًمقراٟمس.

 يم٤من اعمرى يٙمتٜمزون أدويتٝمؿ، وىمد طمدث أن ٓطمٔمٜم٤م أن سمٕمْمٝمؿ يم٤مٟمقا ئمٝمرونوىم٤مل ًمقراٟمس: 

أهنؿ يقاضمٝمقن ُمِمٙمٚم٦م اعم٘م٤مُمرة وُمِمٙمٚم٦م اًمتًقق، وُمِمٙمٚم٦م  يذيمرون، ًمذا وم٢مهنؿ ٤مً ؾمٚمقيمٞم ٤مً إدُم٤مٟم ٤مً أيْم

، صٜمػ ًمقراٟمس سمٕمض هذه 8114. ذم قم٤مم ٕمالىم٤متوإومراط ذم اًم ه٦م شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم،ذا

إقمراض ذم ورىم٦م ُمراضمٕم٦م ُمذهٚم٦م. أصٌح أطمدهؿ ُم٘م٤مُمرًا وهق حم٤مؾم٥م ُمتٗم٤من وُمدظمر ضمٞمد عمدة 

ٟمّمػ ىمرن. مل يًٌؼ ًمف أن ىم٤مم سم٤معم٘م٤مُمرة ُمـ ىمٌؾ، ًمٙمٜمف ومج٠مة يم٤من يِمٕمر سم٤مٓرشمٞم٤مح إلصم٤مرة ؿمٕمقر 

ؾ ُمتحٗمظ وًمٙمـ هقم٤من ُم٤م يم٤من ي٘م٤مُمر قمدة ُمرات ذم اعمخ٤مـمرة، ذم اًمٌداي٦م يم٤من يراهـ سمِمٙم
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ي٘م٤مُمر ذم يمؾ يقم. سمدأت ُمدظمراشمف اًمت٘م٤مقمدي٦م اًمتل حت٘م٘م٧م سمِمؼ إٟمٗمس شمت٘مٚمص  أصٌحإؾمٌقع صمؿ 

ذم اًمٌداي٦م سمٌطء صمؿ سمِمٙمؾ أهع طمتك دظمؾ ذم اًمديقن. وم٘مد أصٞم٧ٌم زوضم٦م اًمرضمؾ سم٤مًمذقمر وـمٚم٧ٌم 

إمم شمٖمذي٦م إدُم٤من اًمرضمؾ. وذم أطمد إي٤مم، وضمدشمف  ُمـ اسمٜمٝمام اعم٤مل، وًمٙمـ ُم٤ًممه٦م اسمٜمٝمام مل شم١مد إٓ

زوضمتف يٗمتش ذم اًم٘مامُم٦م، قمغم أُمؾ اؾمؽمداد شمذايمر اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م اًمتل ىم٤مُم٧م سمتٛمزي٘مٝم٤م ذم وىم٧م ؾم٤مسمؼ 

ُمـ ذًمؽ اًمٞمقم. إؾمقأ ُمـ ذًمؽ يمٚمف، هق ان اًمرضمؾ ٓ يًتٓمٞمع شمٗمًػم هذا اًمتٖمٞمػم اعمٗم٤مضمب ذم 

ظمره ـمقال طمٞم٤مشمف، ًمٙمٜمف مل يًتٓمع ُم٘م٤موُم٦م ُم٤م يم٤من يدّ ؿمخّمٞمتف. مل يٙمـ يرهم٥م ذم اعم٘م٤مُمرة، أو هيدر 

ٟمٗمًف، وقمٜمدُم٤م طم٤مرب ُمٞمٚمف إمم اعم٘م٤مُمرة اطمتؾ يمؾ أومٙم٤مره، سمدا ويم٠من اعم٘م٤مُمرة هل اًمٌمء اًمقطمٞمد 

 اًمذي يرحيف.

رسمام إهمرب ُمـ ذًمؽ يمٚمف يم٤من اًمرضمؾ اًمذي مل يًتٓمع اًمتقىمػ قمـ اًمتؼمع سم٠مُمقاًمف، وقمٜمدُم٤م أصٌح 

، (0)ذم اًمتخكم قمـ ممتٚمٙم٤مشمف سمدًٓ ُمـ ذًمؽ. قمٜمدُم٤م اصٞم٥م سمٞمكم يمقٟمقزمطم٤ًمسمف اعمٍمذم وم٤مرهًم٤م، سمدأ 

اعمٛمثؾ اًمٙمقُمٞمدي إؾمٙمتٚمٜمدي اًمِمٝمػم سمٛمرض سم٤مريمٜمًقن ذم أواظمر اًمًتٞمٜمٞم٤مت ُمـ قمٛمره، سمدأ 

سمتٜم٤مول أدوي٦م اؾمتٌدال اًمدوسم٤مُملم. هق أيْم٤م اؾمتًٚمؿ ًمإلدُم٤من اًمًٚمقيمل واوٓمر ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم 

ًمٙمقٟم٤من أوسمرايـ ذم سمرٟم٤مُم٩م طمقاري ذم وىم٧م ُمت٠مظمر ُمـ اًمٚمٞمؾ اًمتقىمػ قمـ اًمٕمالج. ىم٤مل يمقٟمقزم 

 ضمٕمٚمٜمل إـم٤ٌمء اىمٚمع قمـ اًمٕمالج، ٕن أصم٤مر اجل٤مٟمٌٞم٦م يم٤مٟم٧م أىمقى ُمـ اًمت٠مصمػمات. ؾم٠مًمتٝمؿ ُم٤م هل

ذم احل٘مٞم٘م٦م ًم٘مد ظمٗمػ يمقٟمقزم ُمـ طمدة  واعم٘م٤مُمرة ٕمالىم٤متأصم٤مر اجل٤مٟمٌٞم٦م، وم٘م٤مًمقا رهم٦ٌم قم٤مرُم٦م ذم اًم

، آ ان شمقىمٗمف قمـ شمٜم٤مول اًمٕمالج ضمٕمؾ رقم٤مؿمف يزداد ؾمقًء. ًم٘مد يم٤من إُمر قمغم ؿم٤مؿم٦م اًمتٚمٗمزيقن

 اًمٕمالج ىمقي٤ًم ضمدًا ًمدرضم٦م أن طمقازم ٟمّمػ اعمرى فمٝمرت ًمدهيؿ سمٕمض هذه أصم٤مر اجل٤مٟمٌٞم٦م.

ىم٤مل ًمقراٟمس سم٠من ه١مٓء اعمرى يم٤مٟمقا سم٤ًٌمـم٦م ي٘مقُمقن سمٛمزاوًم٦م أي ؾمٚمقك يم٤من ي٠مشمٞمٝمؿ سمِمٙمؾ 

شم٤مريخ احلٞم٤مة "شمدقمك اًمّمقر اًمٜمٛمٓمٞم٦م، شمٕمتٛمد قمغم  ـمٌٞمٕمل. وأو٤مف أن هذه اًمًٚمقيمٞم٤مت، اًمتل

                                                           

  يمقٟم٤من أوسمرايـ:ومٞمديق ًمٙمقٟمقزم يٜم٤مىمش ُمرض سم٤مريمٜمًقن وقمالضمف ذم (0)

teamcoco.com/video/billy-connolly-hobbit-hater. 
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قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، ي٘مقم ُمقفمٗمق اعمٙم٤مشم٥م سمخٚمط إوراق سمٓمري٘م٦م ٟمٛمٓمٞم٦م، وشم٘مقم اخلٞم٤مـم٦م . "اًمٗمردي٦م

سمِمٙمؾ ُمتٙمرر سمتٗمٙمٞمؽ وإقم٤مدة شمِمٙمٞمؾ  ٤مً قم٤مُم 65. ىم٤مم رضمؾ أقمامل قمٛمره رارسمجٛمع وشمرشمٞم٥م إز

ُمرشم٤ًٌم اؾم٤مؾم٤ًم. سمٞمٜمام هدم ُمٝمٜمدس ُمٕمامري يٌٚمغ ُمـ إىمالم، وذع ايْم٤ًم سمؽمشمٞم٥م ُمٙمتٌف اًمذي يم٤من 

اًمٕمٛمر مخًلم قم٤مُم٤ًم ُمٙمتٌف اعمٜمززم وإقم٤مدة شمِمٙمٞمٚمف ُمرارًا وشمٙمرارًا. اُم٤م اًمٜمج٤مر اًمذي يٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر 

وم٘مد مجع أضمٝمزة وأدوات اًم٘مٓمع وسمدأ سم٘مٓمع ؿمجرة ذم ومٜم٤مء ُمٜمزًمف دون داع. أصٌح٧م  مخًلم قم٤مُم٤مً 

 ٕهن٤م ضم٤مءت سمٓمالىم٦م وشمٓمٚم٧ٌم اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمتٗمٙمػم.هذه إقمامل اعم٠مًمقوم٦م ُمّمدرا ًمٚمراطم٦م 

وؿمٝمد ًمقرٟمس وىمٌٚمف ريٙمالٟمدر قمدم ووقح اخلط اًمٗم٤مصؾ سملم إدُم٤من اعمقاد اعمخدرة واإلدُم٤من 

اًمًٚمقيمل. ُمثؾ اًمٕم٘م٤مىمػم أو اعمخدرات، ىمدُم٧م إٟمامط اًمًٚمقيمٞم٦م ـمري٘م٤ًم اظمر ًمتٝمدئ٦م اًمٜمٗمًٞم٦م 

طمٔم٦م أن اًمٕمديد ُمـ اعمرى اًمذيـ قمٚم٘مقا اعمْمٓمرسم٦م. أؿم٤مر ًمقراٟمس إمم هذا اًمتداظمؾ ُمـ ظمالل ُمال

ذم دواُم٦م اًمًٚمقك ىمد شمٜم٤موًمقا ضمرقم٦م زائدة أيْم٤ًم ُمـ إدوي٦م اعمٜمتج٦م ًمٚمدوسم٤مُملم. وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يم٤من يزود 

. قمغم أوًماؽ اًمذيـ يٙمقن قمٜمدهؿ ُمرض اًم٤ٌمريمٜمًقن قمٜمٞمٗم٤ًم سمٛمْمخ٦م صٖمػمة شمدير اًمٕمالج داظمٚمٞم٤مً 

آ اٟمف يٛمٙمٜمٝمؿ اًمْمٖمط قمغم زر إلدارة ضمرقم٦م  اًمرهمؿ ُمـ أٟمف ـُمٚم٥م ُمٜمٝمؿ آًمتزام سمجدول زُمٜمل،

ضمديدة ُمـ اًمدواء قمٜمدُم٤م شمزداد أقمراوٝمؿ. طمٞم٨م سمدأ اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ سم٤مشم٤ٌمع اجلدول اًمزُمٜمل، ًمٙمٜمٝمؿ 

سم٤مًمراطم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م. سمٕمض اعمرى اًمذيـ أصٌحقا  ٤مً ضمٕمٚمٝمؿ يِمٕمرون أيْم هقم٤من ُم٤م ان هذا اًمدواء

سملم آصمٜملم. ىمد ي٠مظمذون  وإي٤مسم٤مً  ذه٤مسم٤مً  يٜمت٘مٚمقنُمدُمٜملم قمغم اًمٕمالج أصٌحقا ُمدُمٜملم ؾمٚمقيمٞم٤ًم ويم٤مٟمقا 

ذم أطمد إي٤مم سمْمٕم٦م ضمرقم٤مت إو٤مومٞم٦م ُمـ اًمدواء، وىمد ي٘مقُمقن ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم سمخٚمط إوراق ًمٕمدة 

ؾم٤مقم٤مت ذم اًمّم٤ٌمح ىمٌؾ مجع وشمرشمٞم٥م اًمّمخقر ُمـ احلدي٘م٦م ذم ومؽمة ُم٤م سمٕمد اًمٔمٝمر، وذم سمٕمض 

سمٙمؾ ُمـ اًمٕم٘م٤مىمػم اًمٓمٌٞم٦م  أٟمٗمًٝمؿ٨م يٕم٤مجلقن إطمٞم٤من يٗمٕمٚمقن يمال آُمريـ ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م، طمٞم

يم٤مٟمقا أؾم٤مؾم٤م  ًمإلدُم٤من:واًمًٚمقيمٞم٤مت اعمٝمدئ٦م، مل يٙمـ هٜم٤مك اظمتالف ُم٤مدي سملم هذيـ اًمٓمري٘ملم 

 .ٟمًختلم ًمٜمٗمس اًمؼمٟم٤مُم٩م اعمٕمٓمقب
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 ـــــ

يم٤من قم٤ممل أقمّم٤مب ذم ضم٤مُمٕم٦م ُمٞمتِمٞمٖم٤من يدقمك يمٞمٜم٧م سمػمدج حي٤مول أن يٗمٝمؿ عم٤مذا  ذم اًمتًٕمٞمٜم٤مت

ذم شمٕم٤مـمل اعمخدرات ُمع شمدهقر طمٞم٤مهتؿ. يم٤من أطمد اإلضم٤مسم٤مت اًمقاوح٦م هق أن  اؾمتٛمر اعمدُمٜمقن

اعمدُمٜملم حيّمٚمقن قمغم اًمٙمثػم ُمـ اعمتٕم٦م ُمـ إدُم٤مهنؿ اًمتل دمٕمٚمٝمؿ ُمًتٕمديـ ًمٚمتْمحٞم٦م سمّمحتٝمؿ قمغم 

 ُمع وم٤مؿمؾ طم٥م وحٞم٦م ي٘مٕمقن اهنؿ طمٞم٨م –اعمدى اًمٓمقيؾ ُمـ أضمؾ ضمرقم٦م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ اًمٗمقري 

ىمٌؾ قمنميـ قم٤مُم٤م يمٜم٤م ٟمٌح٨م قمـ آًمٞم٤مت اعمتٕم٦م، ويم٤من  سمػمدج لوىم٤م. اعم٘م٤مسمؾ ذم يدُمرهؿ ذيؽ

اًمدوسم٤مُملم أومْمؾ آًمٞم٦م ًمٚمحّمقل قمغم اعمتٕم٦م، ويم٤من اجلٛمٞمع يٕمٚمؿ اٟمف يم٤من ُمتقرط ذم اإلدُم٤من، ًمذا 

. ذقمٜم٤م ذم مجع اعمزيد ُمـ إدًم٦م إلصم٤ٌمت أن اًمدوسم٤مُملم يم٤من ُمـ سملم آًمٞم٤مت احلّمقل قمغم اعمتٕم٦م

ًمدرضم٦م أٟمف  اً ضمد ٤مً واوح - وح٤مً سمدا اًمراسمط وا أظمريـ،اًم٤ٌمطمثلم  سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم سمػمدج واًمٕمديد ُمـ

يم٤من يتقىمع اًمٕمثقر قمٚمٞمف سمنقم٦م طمتك يتٛمٙمـ ُمـ آٟمت٘م٤مل ًمإلضم٤مسم٦م قمغم أؾماٚم٦م أطمدث وأيمثر إصم٤مرة 

  ًمالهتامم.

سمػمدج اًمٗماران ؾم٤مئؾ ؾمٙمري  ًمٙمـ اًمٜمتٞمج٦م حتقًم٧م إمم أُمر سمٕمٞمد اعمٜم٤مل، ومٗمل اطمدى اًمتج٤مرب أقمٓمك

ُمثؾ أـمٗم٤مل اًمٌنم، شمٚمٕمؼ اًمٗماران هؿ يٚمٕم٘مقن ؿمٗم٤مهٝمؿ سمنور. وىم٤مل سمػمدج: ًمذيذ وراىمٌٝمؿ و

. يٕمرف اًم٤ٌمطمثقن اًمذيـ يٕمٛمٚمقن ُمع اًمٗماران شمٗمًػم ؿمٗم٤مهٝم٤م سمِمٙمؾ إي٘م٤مقمل قمٜمدُم٤م شمتذوق احلالوة

شمٕمٌػمات اًمٗماران اعمختٚمٗم٦م، وهذا اًمتٕمٌػم سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ هق اعمٕمٞم٤مر اًمذهٌل ًمٚمٛمتٕم٦م. واؾمتٜم٤مدًا إمم ومٝمٛمف 

سمػمدج أن اًمدُم٤مغ اًمّمٖمػم ًمٙمؾ وم٠مر يٖمٛمر اعمٜمٓم٘م٦م احل٤موٜم٦م ًمف سم٤مًمدوسم٤مُملم ذم يمؾ  ، اومؽمضًمٚمدوسم٤مُملم

إذا  ُمرة يذوق ومٞمف اًم٤ًمئؾ احلٚمق، وىمد دومع هذا آرشمٗم٤مع ذم اًمدوسم٤مُملم اًمٗم٠مر إمم ًمٕمؼ ؿمٗمتٞمف. ُمٜمٓم٘مٞم٤مً 

ع ُمـ سمػمدج سمٜمق سمػمدج اًمٗماران ُمـ إٟمت٤مج اًمدوسم٤مُملم، جي٥م أن شمتقىمػ ًمٕمؼ ؿمٗمتٞمٝم٤م. ًمذا ىم٤مم أوىمػ

 .ضمراطم٦م اًمدُم٤مغ قمغم اًمٗماران عمٜمٕمٝمؿ ُمـ إٟمت٤مج اًمدوسم٤مُملم، وإـمٕم٤مُمٝمؿ اًم٤ًمئؾ ُمرة أظمرى
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ومٕمٚم٧م اًمٗماران ؿمٞمالم سمٕمد اجلراطم٦م، أطمدمه٤م وم٤مضم٠م سمػميدج سمٞمٜمام مل يٗم٤مضماف أظمر. يمام يم٤من ُمتقىمٕم٤ًم، 

شمقىمٗم٧م اًمٗماران قمـ ذب اًمًقائؾ اًمًٙمري٦م. وىمد أومْم٧م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اجلراطمٞم٦م إمم ظمٗمض ؿمٝمٞمتٝمؿ 

ظمالل ُمٜمع أدُمٖمتٝمؿ ُمـ إٟمت٤مج اًمدوسم٤مُملم، ًمٙمـ اًمٗماران ُم٤م زاًم٧م شمٚمٕمؼ ؿمٗمتٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م أـمٕمٛمٝم٤م ُمـ 

سمػميدج سمامء اًمًٙمر ُم٤ٌمذة. مل يٌدوا أهنؿ يريدون ذًمؽ، وًمٙمـ قمٜمدُم٤م شمذوىمقه سمدوا ويم٠مهنؿ 

حيّمٚمقن قمغم ٟمٗمس اًم٘مدر ُمـ اعمتٕم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ًمدهيؿ ىمٌؾ اجلراطم٦م. سمدون اًمدوسم٤مُملم وم٘مدوا 

 ائؾ اًمًٙمري٦م، ًمٙمٜمٝمؿ اؾمتٛمتٕمقا هب٤م قمٜمدُم٤م شمذوىمقه٤م قمغم أي طم٤مل.ؿمٝمٞمتٝمؿ ًمٚمًق

. اؾمتٖمرق إُمر قمنم ؾمٜمقات ًمٞمؽمؾمخ ذًمؽ سملم اوؾم٤مط جمتٛمع قمٚمؿ إقمّم٤مبي٘مقل سمػمدج: 

ًمٕمدة ؾمٜمقات أظمؼمٟم٤م شمٜم٤مىمْم٧م اًمٜمت٤مئ٩م ُمع ُم٤م اقمتؼمه قمٚمامء إقمّم٤مب ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م سم٠مٟمف طم٘مٞم٘م٦م. 

أن اًمدوسم٤مُملم هق اًمذي حيرك اًمِمٕمقر سم٤مًمٚمذة: ًمذا ومال سمد  يمال، ٟمحـ ٟمٕمٚمؿاًمٜم٤مس ذم قم٤ممل إقمّم٤مب 

، وًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ سمدأت إدًم٦م شم٠ميت ُمـ اًمدراؾم٤مت قمغم اًمٌنم، وأن قمدد ىمٚمٞمؾ اٟمٙمؿ قمغم ظمٓم٠م

ُمـ اًم٤ٌمطمثلم يِمؽ ذم اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م، ذم هذه اًمدراؾم٤مت، اقمٓمك اًم٤ٌمطمثقن  ضمداً 

ـ شمؿ اضمراء اًمتج٤مرب قمٚمٞمٝمؿ يمام اقمٓمقهؿ أيْم٤ًم دواء اًمٙمقيم٤ميلم أو اهلػمويـ امم إؿمخ٤مص اًمذي

آظمر ُصٛمؿ عمٜمع إٟمت٤مج اًمدوسم٤مُملم. مل حيد طمٔمر اًمدوسم٤مُملم ُمـ اعمتٕم٦م اًمتل ؿمٕمروا هب٤م، وًمٙمٜمف ىمٚمؾ ُمـ 

  .يمٛمٞم٦م اعم٤مدة اعمخدرة اًمتل شمٕم٤مـمقه٤م

ٝم٤م. سملم اإلقمج٤مب سم٤معمخدرات واًمرهم٦ٌم ذم شمٕم٤مـمٞم يمٌػماً  وىمد أفمٝمر سمػمدج وزُمالؤه أن هٜم٤مك ومرىم٤مً 

وم٤مإلدُم٤من أيمثر ُمـ جمرد إقمج٤مب، ومٚمؿ يٙمـ اعمدُمٜمقن هؿ إؿمخ٤مص اًمذيـ طمدث اهنؿ أطمٌقا اعمقاد 

اًمتل يم٤مٟمقا يتٕم٤مـمقهن٤م، ومٝمؿ أٟم٤مس أرادوا شمٚمؽ اعمقاد سمِمدة طمتك قمٜمدُم٤م أصٌحقا يٙمرهقهن٤م سم٥ًٌم 

ُم٦م شمدُمػمه٤م حلٞم٤مهتؿ. صٕمقسم٦م قمالج اإلدُم٤من شمٙمٛمـ ذم أن ُم٘م٤موُم٦م اًمرهم٦ٌم هل أصٕم٥م سمٙمثػم ُمـ ُم٘م٤مو

قمٜمدُم٤م يتخذ اًمٜم٤مس اًم٘مرارات، وم٢مهنؿ يٗمْمٚمقن اًمرهم٦ٌم قمغم آقمج٤مب، اإلقمج٤مب. وىم٤مل سمػمدج: 

ًمٚمٖم٤مي٦م  إن اًمرهم٦ٌم شمٙمقن أيمثر ؿمدة وىمقة وقمٛمقُمٞم٦م ووخ٤مُم٦م سمٙمثػم، سمٞمٜمام يٙمقن اإلقمج٤مب صٖمػماً 
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ُمـ اًمدُم٤مغ. ذم اعم٘م٤مسمؾ، ًمٞمس  ومٝمق يتقىمػ سمًٝمقًم٦م وٓ حيتؾ ؾمقى ضمزء صٖمػم ضمداً  -شم٘مٜمٞم٤ًم  وهِم٤مً 

ـ اًمًٝمؾ شمٕمٓمٞمؾ وم٤مقمٚمٞم٦م اًمرهم٦ٌم اًمِمديدة. وسمٛمجرد أن يرهم٥م اًمٜم٤مس ذم احلّمقل قمغم اعمقاد ُم

وشمًتٛمر عمدة قم٤مم قمغم إىمؾ ذم ُمٕمٔمؿ إؿمخ٤مص،  -اعمخدرة، وم٢من هذه اًمرهم٦ٌم شمّمٌح ؿمٌف دائٛم٦م 

. شمقوح أومٙم٤مر سمػمدج ؾم٥ٌم ؿمٞمقع قمقدة اعمدُمٜملم امم اإلدُم٤من طمتك ٤مً دوم قمٛمرًا يم٤مُماًل شم٘مريٌوىمد شم

ًمتٕم٤مذم. طمتك سمٕمد أن شمٙمره اعمخدرات سم٥ًٌم شمدُمػمه٤م حلٞم٤مشمؽ، يًتٛمر دُم٤مهمؽ ذم اًمرهم٦ٌم ذم سمٕمد ا

شمٜم٤موهل٤م. ومٝمق يتذيمر أن شمٚمؽ اعم٤مدة يم٤مٟم٧م شمٚمٌل طم٤مضم٦م ٟمٗمًٞم٦م ذم اعم٤ميض، وهٙمذا يًتٛمر اًمتٕمٓمش هل٤م. 

ويٜمٓمٌؼ اًمٌمء ٟمٗمًف قمغم اًمًٚمقيمٞم٤مت: طمتك قمٜمدُم٤م شمٙمره اًمٗمٞمًٌقك أو اإلٟمًتٖمرام ٕهنام يًتٝمٚمٙم٤من 

ًمٙمثػم ُمـ وىمتؽ، ًمٙمٜمؽ ؾمتًتٛمر سم٤مًمرهم٦ٌم ذم ُمقايم٦ٌم اعمًتجدات سمٜمٗمس اًمرهم٦ٌم اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ا

إمم أن إُمقر  (0)قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمتٓمٌٞم٘م٤مت شمِمٕمرك سم٤مًمًٕم٤مدة. شمِمػم إطمدى اًمدراؾم٤مت احلديث٦م

اًمتل يّمٕم٥م احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م هل٤م ٟمٗمس اًمت٠مصمػم: ذيؽ قم٤مـمٗمل سمٕمٞمد اعمٜم٤مل هق أىمؾ ُمدقم٤مة ًمألقمج٤مب 

أيمثر ُمدقم٤مة ًمٚمرهم٦ٌم، مم٤م يٗمن عم٤مذا جيد سمٕمض إؿمخ٤مص اًمنميم٤مء اًمٖمػم ُمت٤مطملم قم٤مـمٗمٞم٤ًم  وًمٙمٜمف

  ُمٖمري٤ًم.

يتداظمؾ إقمج٤مب واًمرهم٦ٌم ذم ُمٕمٔمؿ إطمٞم٤من، وهذا ُم٤م جيٕمؾ اظمتالوم٤مهتؿ ُمٌٝمٛم٦م. ٟمحـ ٟمٛمٞمؾ إمم 

ًمٜم٤م، اًمرهم٦ٌم ذم إؿمٞم٤مء اًمتل ٟمحٌٝم٤م، واًمٕمٙمس صحٞمح، ٕن ُمٕمٔمؿ إُمقر اعمٛمتٕم٦م هل ضمٞمدة سم٤مًمٜم٦ًٌم 

احل٥م اًمٖمريزي ورصم٧م صٖم٤مر اًمٗماران وُمٕمٔمؿ إؿمٞم٤مء اًمٖمػم ممتٕم٦م هل ؾمٞما٦م ًمٜم٤م. ذم دراؾم٤مت سمػمدج 

ٕن اعمقاد احلٚمقة متٞمؾ إمم أن شمٙمقن همػم و٤مرة وهمٜمٞم٦م سم٤مًمًٕمرات احلراري٦م.  اعمحغم،ًمٓمٕمؿ اعم٤مء 

واًمتزاوج  طمْم٤ًم ذم اًمٕمٞمش ًمٗمؽمة أـمقل أيمثراًمٗماران اعمٜمجذسم٦م امم إـمٕمٛم٦م احلٚمقة شمٙمقن  وم٠مؾمالف

ُمع اًمٗماران إظمرى، ًمذًمؽ شمؿ شمقارث ٟمزقمتٝم٤م ذم طم٥م احلٚمقي٤مت ُمـ ضمٞمؾ إمم ضمٞمؾ. يم٤مٟم٧م اًمٗماران 

 اًمتل شمٜم٤موًم٧م أـمٕمٛم٦م ُُمرة أيمثر قمرو٦م ًمٚمقوم٤مة، إُم٤م سم٥ًٌم اًمتًٛمؿ أو ؾمقء اًمتٖمذي٦م. قمدد ىمٚمٞمؾ ضمداً 

                                                           
(1) Xianchi Dai, Ping Dong, Jayson S. Jia, ―When Does Playing Hard to Get Increase 

Romantic Attraction?,‖ Journal of Experimental Psychology: General 143, no. 2 (April 2014): 

521–26. 
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اًمٜم٤ٌمشم٤مت ُمـ إـمٕمٛم٦م اعُمرة يٙمقن ُمٚمٞما٤ًم سم٤معمٖمذي٤مت طم٘م٤ًم، وُمـ قمٛمر صٖمػم ٟمتجٜم٥م اًمٕمديد ُمـ 

واجلذور اعُمرة اًمتل شمٙمقن ؾم٤مُم٦م. قمغم اًمرهمؿ ُمـ يمقن اإلقمج٤مب واًمرهم٦ٌم ُمرشمٌٓم٤من ذم يمثػم ُمـ 

ٌَلْمَ ضمٜم٤ٌمت اإلدُم٤من ٓ إطمٞم٤من، أفمٝمر سمػمدج أهنام يتخذان ُم٤ًمرات خمتٚمٗم٦م ذم طم٤مًم٦م اإلدُم٤من. وم

رقم٦م دون ُمتٕم٦م قمغم اإلـمالق، وهذه هل ـمري٘م٦م أظمرى ًمٚم٘مقل سم٠من اعمدُمٜملم يتقىمقن إمم اجل يقضمد

 اإلقمج٤مب سم٤مًمتجرسم٦م. 

يِمٌف ؾمت٤مٟمتقن سمٞمؾ اإلدُم٤من سم٤محل٥م اًمٖمػم ُمقومؼ، وم٤مًمقىمقع ذم طم٥م اًمِمخص اخلٓم٠م هق طم٤مًم٦م 

ًمدرضم٦م أن ًمديٜم٤م  اً . إن طم٥م اًمِمخص اخلٓم٠م أُمر ؿم٤مئع ضمديمالؾمٞمٙمٞم٦م ًمٚمرهم٦ٌم ُمـ دون اقمج٤مب

يّمٚمحقن ًمٜم٤م . ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أهنؿ ٓ "اعمرأة اًمٚمٕمقب"و  "ًمٚمرضمؾ اًمذي ٓ جيدي ٟمٗمٕم٤مً "ٟمٛمٓمٞم٦م  اً صقر

 ٝمؿ.ومٞموًمٙمـ ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م ُم٘م٤موُم٦م رهمٌتٜم٤م 

ؾمت٤مٟمتقن سمٞمؾ  سمػمدج ي٘ميض أيمثر وىمتف ذم سمح٨م إدُم٤من اعمخدرات، ًمٙمٜمف ُمثؾ قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن

يمٜم٤م  قمغم اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل، طمٞم٨م ي٘مقل سمػمدج: ٤مً ، يٕمت٘مد أن أومٙم٤مره شمٜمٓمٌؼ أيْمًمقراٟمس وأٟمدرو

ًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمٕمرف اًمٌمء ٟمٗمًف قمـ  هذه،ٛم٦م اًمدُم٤مغ أن اعمخدرات يٛمٙمـ أن شم١مصمر قمغم أٟمٔم ٟمٕمرف دائامً 

شمقصٚمٜم٤م إمم ُمٕمروم٦م أن إُمر ٟمٗمًف  ذًمؽ،اًمًٚمقيمٞم٤مت. ظمالل اخلٛمس قمنمة ؾمٜم٦م اعم٤موٞم٦م أو ٟمحق 

. ويمام شمٕمٛمؾ اعمخدرات واًمٕمٛمٚمٞم٦م شمٕمٛمؾ ُمـ ظمالل آًمٞم٤مت اًمدُم٤مغ ٟمٗمًٝم٤م -يٜمٓمٌؼ قمغم اًمًٚمقيمٞم٤مت 

ًمًٚمقيمٞم٦م. قمٜمدُم٤م يِمٖمؾ ُمدُمـ إًمٕم٤مب يمذًمؽ شمٗمٕمؾ اإلؿم٤مرات ا اًمدوسم٤مُملم،قمغم حتٗمٞمز إٟمت٤مج 

قمٜمدُم٤م شمرسمط ُمدُمٜم٦م مم٤مرؾم٦م اًمتامريـ اًمري٤موٞم٦م  ًمديف:يرشمٗمع ُمًتقى اًمدوسم٤مُملم  اعمحٛمقل،طم٤مؾمقسمف 

يرشمٗمع ُمًتقى اًمدوسم٤مُملم قمٜمده٤م. ُمـ هٜم٤م يِمٌف ه١مٓء اعمدُمٜمقن اًمًٚمقيمٞمقن ُمدُمٜمل  اجلري،طمذاء 

سمٗمٙمرة يتؿ شمٕمٚمٛمٝم٤م قمؼم اًمقىم٧م قمغم أهن٤م اعمخدرات. اإلدُم٤من ٓ ي٘م٤مد سم٤معمقاد أو اًمًٚمقيمٞم٤مت، وًمٙمـ 

 .حتٛمل اعمدُمٜملم ُمـ اًمْمٞمؼ اًمٜمٗمز
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طم٘مٞم٘م٦م اإلدُم٤من شمتحدى اًمٕمديد ُمـ أومٙم٤مرٟم٤م. وم٤مجلًؿ ٓ ي٘مع ذم طم٥م ُمـ ـمرف واطمد ُمع قم٘م٤مر 

ظمٓمػم، وًمٙمـ اًمٕم٘مؾ يتٕمٚمؿ رسمط أي ُم٤مدة أو ؾمٚمقك ُمع ختٗمٞمػ إمل اًمٜمٗمز. ذم اًمقاىمع، اإلدُم٤من 

مجٞمع اعمدُمٜملم يريدون شمٚمؽ اعم٤مدة اًمتل ضمٕمٚمتٝمؿ  سمػمدج،فمٝمر يمٞمٜم٧م ًمٞمس وىمققم٤ًم ذم احل٥م. يمام أ

وُمرى  وم٤ميًٌػمج،ًمٙمـ اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ ٓ حيٌقٟمف قمغم اإلـمالق. أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إؾمح٤مق  يدُمٜمقن،

وم٢من اإلدُم٤من يًتٛمر طمتك سمٕمد أن  ،34اًم٤ٌمريمٜمًقن اًمذيـ قم٤ميٜمٝمؿ أٟمدرو ًمقرٟمس، واًمٗم٠مر رىمؿ 

أو إدارة  اًمؽمشمٞم٥م،أو اهلقس ذم  اًمٚمٕم٥م،خ٤مص اعمدُمٜملم اًمرهم٦ٌم ذم شمؽماضمع ضم٤مذسمٞمتف شم٤مريم٤ًم ًمدى إؿم

 .اًمّمدُم٦م سمٕمد ومؽمة ـمقيٚم٦م ُمـ اعمتٕم٦م
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 اجلزء الثاني: 

 مكونات اإلدماى السلوكي

 (تًهدس جتربة االدماى أو كيف)
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 اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 إهداف

 شم٘مٜمٞم٦م سمًٞمٓم٦م أدت إمم حتًلم ، قمثر صمالصم٦م أظمّم٤مئٞملم اؾمؽماًمٞملم ذم اجلٝم٤مز اًمٕمّمٌل قمغم0987ذم قم٤مم 

طمٞم٤مة أٓف ُمـ ُمرى سم٤مريمٜمًقن اًمذي جيٕمؾ اًمٕمديد ُمـ اعمرى همػم ىم٤مدريـ قمغم اعمٌم ٕن 

رآرشمٕم٤مؿم٤مت دمٕمٚمٝمؿ  . سمدأ أـم٤ٌمء إقمّم٤مب شم٘مريرهؿ قمـ ـمريؼ وصػ (0)ون ذم اُم٤ميمٜمٝمؿيتًٛمه

ُمع  قم٤مُم٤مً  00دة ايمتِم٤مف ضم٤مء سمٛمحض اًمّمدوم٦م. ىمّم٦م آيمتِم٤مف شمٌدأ سمرضمؾ قم٤مٟمك ُمـ سم٤مريمٜمًقن عم

آطمتٗم٤مظ سم٘مدرشمف قمغم اًمقىمقف ُمـ ووع اجلٚمقس، ًمٙمٜمف مل يٕمد يًتٓمٞمع اعمٌم. وذات ص٤ٌمح، دمّم 

ؾم٤مىمٞمف قمغم طم٤موم٦م هيره وووٕمٝمام سم٘مقة قمغم إرض ومٜمٝمض، وسمٛمجرد أن وىمػ، ٟمٔمر إمم أؾمٗمؾ 

وٓطمظ أن ومردشم٤م طمذائف يم٤مٟم٧م ُمقوققم٦م سمِمٙمؾ ُمرشم٥م ُمثؾ طم٤مضمزيـ صٖمػميـ أُم٤مم ىمدُمٞمف. ومم٤م 

قمـ اًمٙمٗم٤مح ُمـ أضمؾ اعمٌم، اؾمتٓم٤مع أن يتخذ ظمٓمقة ُمٌدئٞم٦م ًمتج٤موز  صم٤مر دهِمتف، أٟمف قمقو٤مً أ

احلذاء، صمؿ ظمٓمقة صم٤مٟمٞم٦م قمغم احلذاء أظمر. اصٌح٧م إطمذي٦م أن ظمٚمٗمف. وسمٛم٤ًمقمدة هدومف دم٤موز 

 .طمذائف اًمّمٖمػم، وم٘مد متٙمـ ٕول ُمرة ُمٜمذ ؾمٜمقات ُمـ اعمٌم سمدًٓ ُمـ ضمر ىمدُمٞمف قمغم إرض

، ومجرب شم٘مٜمٞم٤مت خمتٚمٗم٦م. ذم اًمٌداي٦م يم٤من حيٛمؾ أؿمٞم٤مء صٖمػمة أيٜمام ذه٥م، ومٙم٤من اً ٤مُمريم٤من اًمرضمؾ ُمٖم

يرُمٞمٝم٤م سمْمع سمقص٤مت إمم إُم٤مم يمٚمام شمًٛمر ذم ُمٙم٤مٟمف. وهقم٤من ُم٤م أصٌح سم٢مُمٙم٤مٟمف شمتٌع ـمري٘مف طمقل 

اعمٜمزل سم٤مشم٤ٌمع أصمر اعمقاد اعمٜمزًمٞم٦م. صمؿ سمٕمد ان هبر سم٤مٕهمراض اعمتٜمققم٦م واعمتٜم٤مصمرة قمغم إرض، ايمتِمػ 

أٟمف يٛمٙمٜمف اؾمتخدام قمّم٤م اعمٌم يمٕم٤مئؼ ىم٤مسمؾ إلقم٤مدة آؾمتخدام. ىمٚم٥م اًمٕمّم٤م رأؾم٤ًم قمغم قم٘م٥م، 

وم٤مؾمت٘مٌؾ ُم٘مٌْمف إرض أُم٤مم ىمدُمف اًمٞمٛمٜمك. ضمٕمؾ اعم٘مٌض يمٕم٤مئؼ، اختذ ظمٓمقة أومم، صمؿ يمرر 

                                                           
(1) J. W. Dunne, G. J. Hankey, and R. H. Edis, ―Parkinsonism: Upturned Walking Stick as an 

Aid to Locomotion,‖ Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 68, no. 6 (June 1987): 

380–81. 
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ُمِمٞم٦م  سم٢مٟمِم٤مءاًمتٙمتٞمؽ سم٘مدُمف اًمٞمنى. وقمٜمدُم٤م ايمت٥ًم سمٕمض اًمزظمؿ سمٕمد سمْمع ظمٓمقات، ىم٤مم 

  ٌم سمٌطء دون ُم٤ًمقمدة قمّم٤مه.ُمٜمتٔمٛم٦م ومتٙمـ ُمـ اعم

اًمٕمٚمامء اًمثالصم٦م شمقضمٝمقا ذهٌقا ًمٙمت٤مسم٦م اًمٌح٨م  أطمدزار اًمرضمؾ ـمٌٞم٥م إقمّم٤مب اخل٤مص سمف وىمد يم٤من 

اًمت٤مرخيل، وسملم ًمف طمٞمٚمتف اجلديدة. ومٙمت٥م اًمٓمٌٞم٥م، يمٞمػ أُمٙمـ ًمٕم٤مئؼ ان حيًـ ُمـ ُمِمٞم٦م اعمريض؟ 

ٗمض إهداف اًمٙمٌػمة اًمٌٕمٞمدة واجلقاب هق أٟمف إذا يمٜم٧م شمريد إضم٤ٌمر اًمٜم٤مس قمغم اًمتٍمف، وم٢مٟمؽ خت

اعمٜم٤مل إمم أهداف أصٖمر شمٙمقن ُمٚمٛمقؾم٦م ىمري٦ٌم اعمٜم٤مل. إن اًمٌنم ُمدومققملم سمِمٕمقر ُمـ اًمت٘مدم، وُمـ 

إؾمٝمؾ إدراك اًمت٘مدم قمٜمد رؤي٦م ظمط اًمٜمٝم٤مي٦م. سم٤مؾمتخدام قمّم٤م اعمٌم، اسمتٙمر اًمرضمؾ ؾمٚمًٚم٦م ُمـ 

ّم٤مئل إقمّم٤مب واصمٜم٤من إهداف ذات احلجؿ اًمّمٖمػم اًمتل يم٤مٟم٧م ؾمٝمٚم٦م اعمٜم٤مل. وقمٜمدُم٤م أيمد أظم

ُمـ زُمالئف أن هذا اًمٜمٝم٩م ٟم٤مضمح سم٤مًمٜم٦ًٌم عمرى سم٤مريمٜمًقن أظمريـ، شمؿ وصٗمف ذم اًمّمحػ سم٠مٟمف ىمد 

 ؾمٚمح أـم٤ٌمء إقمّم٤مب سم٠مداة ضمديدة ًمٕمالج واطمد ُمـ أيمثر أقمراض ُمرض سم٤مريمٜمًقن.

غم ُم٤م حتٗمز إهداف اًمٜم٤مس قم ٤مً هم٤مًمٌ ُمثؾ احلقاضمز اًمّمٖمػمة اًمتل صٜمٕمٝم٤م ُمريض سم٤مريمٜمًقن ًمٜمٗمًف،

اًمتحرك ٕهن٤م أصٌح٧م ٟم٘م٤مط شمثٌٞم٧م. يٛمٙمٜمؽ أن شمرى ذًمؽ قمٜمدُم٤م شمٗمحص أوىم٤مت آٟمتٝم٤مء عماليلم 

  ُمـ قمدائلم اعم٤مراصمقن اعمدومققملم هبدف حمدد.

 ـــــ

يمٞمٚمقُمؽم( ذم طمقازم أرسمع ؾم٤مقم٤مت  48.8ُمٞمؾ ) 86.8يٙمٛمؾ قمداء اعم٤مراصمقن ذم اعمتقؾمط دورة 

ًمري٤موٞملم اًمذيمقر يٜمٝمقن اعم٤ًموم٦م ذم أيمثر ُمـ وٟمّمػ اًم٤ًمقم٦م. وقمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ ذًمؽ، وم٢من ٟمخ٦ٌم ا

شمتقىمع  ؾم٤مقمتلم، ذم طملم أن أسمٓم٠م اعم٤مؿملم ي٘مْمقن قمنم ؾم٤مقم٤مت أو أيمثر إليمامل ٟمٗمس اعم٤ًمر. ىمد

ًمألوىم٤مت سملم هذيـ اًمٜم٘مٞمْملم. رء ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، طمٞم٨م يِمػم ارشمٗم٤مع يمؾ ذيط  ٤مً ؾمٚمً ٤مً شمقزيٕم

 إمم قمدد اًمٕمدائلم اًمذيـ اهنقا ذم ذًمؽ اًمقىم٧م:
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ل جمٛمققم٦م صٖمػمة ُمـ اًمٕمدائلم ذم اعم٤ًمر أىمؾ ُمـ صمالث ؾم٤مقم٤مت، سمٞمٜمام يٌدأ قمدد اًمٕمدائلم اًمذيـ يٜمٝم

اهنقا ذم أوىم٤مت أيمثر سم٤مًمتزايد طمتك يّمؾ إمم اًمذروة ذم أرسمع ؾم٤مقم٤مت وصمالث دىم٤مئؼ )اًمنميط 

إؾمقد(. ًمٞمس هٜم٤مك أي ارشمٗم٤مع أو اٟمخٗم٤مض واوح ذم اًمتقزيع، وهق أُمر ٟمٛمٓمل ًمٙمٞمٗمٞم٦م إداء اًمٌنم 

 ٕمديد ُمـ اعمٝم٤مم اًمٌدٟمٞم٦م.ًمٚم

، ٕن سمٕمض إوىم٤مت اعمرطمٚمٞم٦م أيمثر أمهٞم٦م ُمـ همػمه٤م. أقمرف (0)ًمٙمـ ًمٞمس هذا ُم٤م يٌدو قمٚمٞمف اًمتقزيع

. اًمٕمديد ُمـ اًمري٤موٞملم 8101ذًمؽ ُمـ اًمتجرسم٦م ٕٟمٜمل ريمْم٧م ُم٤مراصمقن ُمديٜم٦م ٟمٞمقيقرك ذم قم٤مم 

اًمذيـ حيٛمٚمقن  (8)اٟم٥م(يريمْمقن ظمٚمػ ُمٜمٔمٛمل إي٘م٤مع اًم٤ًٌمق )او يمام يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اظمتّم٤مرًا سم٤مٕر

. ُمٜمٔمٛمق إي٘م٤مع اًم٤ًٌمق اًمذيـ "4:11"أو  "3:31"أو  "3:11"ٓومت٤مت يمٌػمة شمٕمرض أوىم٤مشم٤ًم ُمثؾ 

حيٛمٚمقن هذه اًمٕمالُم٤مت هؿ ُمـ اًمٕمدائلم اعمتٛمرؾملم اًمذيـ هيدومقن ان يٜمٝمقا ذم وىم٧ٍم اىمؾ ُمـ وىم٧م 

حيٛمؾ اًمتقىمٞم٧م  اًمالومت٦م اعمٚمّمقىم٦م قمغم صدورهؿ، وقم٤مدة ُم٤م يٜمجحقن. ريمْم٧م ظمٚمػ إرٟم٥م اًمذي

                                                           
(1) Eric J. Allen, Patricia M. Dechow, Devin G. Pope, and George Wu, ―Reference-Dependent 

Preferences: Evidence from Marathon Runners,‖ NBER Working Paper No. 20343, July 2014, 

www.nber.org/papers/w20343. 

ُمٜمٔمٛمق إي٘م٤مع اًم٤ًٌمق أو اظمتّم٤مرًا إراٟم٥م، هؿ قمـدائلم ُمتٛمرؾمـلم شمًـتخدُمٝمؿ اجلٝمـ٤مت اعمٜمٔمٛمـ٦م ذم ؾمـ٤ٌمىم٤مت اعمٜم٤مومًـ٤مت اعمتقؾمـٓم٦م أو  (8)

٦م ًمٞمٜمٔمٛمقا إي٘م٤مع اجلري ذم ُمرطمٚمتف إومم واحلٞمٚمقًم٦م دون هروًمـ٦م اعمتًـ٤مسم٘ملم سمِمـٙمؾ ُمٌـ٤مًمغ ومٞمـف أو ًمتجٜمٞمـ٥م اعمتًـ٤مسم٘ملم اًمٌٕمٞمـديـ قمــ اًمٓمقيٚم

 .ٟم٘مٓم٦م آٟمٓمالق اًمِمٕمقر سم٤مإلطم٤ٌمط وشمِمجٞمٕمٝمؿ قمغم ُمقاصٚم٦م اًم٤ًٌمق
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ُمت٘مدُم٤ًم  3:31إرٟم٥م  أصٌحٕـمقل ومؽمة ممٙمٜم٦م، وًمٙمـ ُمع ُمرور اًم٤ًٌمق شم٤ٌمـم٠مت. وقمٜمدُم٤م  3:31

إمم  4:11ىمراءة اإلؿم٤مرة اًمتل حيٛمٚمٝم٤م، ضم٤مء إرٟم٥م  أؾمتٓمٞمعسمٗم٤مرق يمٌػم ًمدرضم٦م أٟمٜمل سم٤مًمٙم٤مد يمٜم٧م 

قن هذا ضم٤مٟمٌل. ًم٘مد ختٚمٞم٧م قمـ ظمٓم٦م اًم٤ًٌمق اخل٤مص٦م يب وىمٛم٧م سمقوع هدف ضمديد وصم٤مسم٧م: ىمد يٙم

أن أهنل ذم أىمؾ ُمـ أرسمع ؾم٤مقم٤مت. وقمٜمدُم٤م يمٜم٧م قمغم سمٕمد أُمٞم٤مل  ، ًمذا يم٤من قمكمه ُم٤مراصمقين اًمقطمٞمد

ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ ظمط اًمٜمٝم٤مي٦م يمٜم٧م ُمره٘م٤ًم مت٤مُم٤ًم. أشمذيمر اٟمٜمل اًمتٝمٛم٧م ُمقزشملم ىمدُمٝم٤م زم أطمد اعمِمجٕملم 

ضمٞمد!  قمٛمؾإصدىم٤مء إمم اعم٤ًمر وسخ:  أطمداًمٚمٓمٞمٗملم اًمذيـ يم٤مٟمقا يِمٗم٘مقن قمكم. سمٕمده٤م ىمٗمز 

ًم٘مد ومجرت يمٚمامشمف سمار خمٗمل  أٟم٧م قمغم وؿمؽ أن شمٜمتٝمل ذم أىمؾ ُمـ أرسمع ؾم٤مقم٤مت ومخس دىم٤مئؼ!

. قمٜمدُم٤م وضمدت ٟمٗمس 3:57:55ًمٚمٓم٤مىم٦م، وريمْم٧م أهع ىمٚمٞمالً عم٤م شمٌ٘مك ُمـ اًم٤ًٌمق. اهنٞم٧م ذم 

يمٜم٧م قمغم وؿمؽ آٟمتٝم٤مء اًمّمديؼ سمٕمد اًم٤ًٌمق ىم٤مل زم إٟمف يم٤من يٙمذب قمٜمدُم٤م ىم٤مل ذًمؽ، وىم٤مل زم: 

يمٜم٧م أقمٚمؿ أٟمؽ ؾمؽميمض أٟمؽ ىمد شمٌٓمب، وم٘مد ُمـ أرسمع ؾم٤مقم٤مت ، ًمٙمٜمٜمل يمٜم٧م ىمٚم٘م٤ًم ُمـ ذم أىمؾ 

. يم٤من ُم٤مراصمقن ُمديٜم٦م ٟمٞمقيقرك ًمٕم٤مم 4:15سمِمٙمؾ اهع إذا اقمت٘مدت أٟمؽ ذم ـمري٘مؽ ٕن شمٜمٝمل ذم 

ًمق اٟمٜمل ؿم٤مريم٧م ذم اًم٤ًٌمق ُمرة أظمرى ذم قم٤مم و أن،طمتك سم٤مًمٜم٦ًٌم زم هق إول وإظمػم  8101

 ُمـ أرسمع ؾم٤مقم٤مت. أيمثر ًمٙمٜم٧م اهنٞم٧م ذم 8100

، ىم٤مم أرسمٕم٦م قمٚمامء خمتّملم سم٤مًمًٚمقك اًمٌنمي سمتخٓمٞمط أوىم٤مت 8104ٗمل قم٤مم وم. ًم٧ًم وطمدي

 آٟمتٝم٤مء عم٤م ي٘مرب ُمـ قمنمة ُماليلم قمداء ُم٤مراصمقن قمغم رؾمؿ سمٞم٤مين واطمد:
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يٛمٙمٜمؽ أن شمرى ساقمل ذم أووح  ؾم٤مقم٦م،إذا ريمزت قمغم إوىم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل شم٠ميت يمؾ ٟمّمػ 

 ،3:89 ،8:59إقمٛمدة اعمٔمٚمٛم٦م إمم أوىم٤مت شم٘مؾ ىمٚمٞماًل قمـ شمٚمؽ إوىم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م )صقره. شمِمػم 

ويٛمٙمٜمؽ أن شمرى أهن٤م أيمثر ؿمٞمققًم٤م ُمـ إوىم٤مت اًمتل شمزيد ىمٚمٞماًل )ذيٓم٤من أو  (،89: 4و ،3:59

ُمـ اًمٓم٤مىم٦م اعمدومقٟم٦م وهؿ حي٤موًمقن  ٤مً جيد اعمت٤ًمسم٘مقن سمٓمري٘م٦م ُم٤م خمزوٟم صمالصم٦م أىمٍم قمغم يٛمٞمٜمٝمؿ(.

 3:59أو  3:58ُمٜمٝمؿ ذم  أيمؼمسمحٞم٨م يٜمٝمل قمدد  اعمرطمٚمٞم٦م، أوىم٤مت اىمؾ ُمـ هذه إوىم٤مت إهن٤مء ذم

. ذم ؾم٤ٌمق ُمثؾ ُم٤مراصمقن ُمديٜم٦م ٟمٞمقيقرك سمٛمِم٤مريم٦م ُم٤م ي٘مرب 4:18أو  4:10قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ُمـ 

سمٞمٜمام يٜمٝمل وم٘مط صمالصمامئ٦م  ،3:59يٜمتٝمل مخًامئ٦م قمداء ُمٜمٝمؿ اًم٤ًٌمق سمتقىمٞم٧م  قمداء،ُمـ مخًلم أًمػ 

. طمجؿ هذا اًمٗمرق يٕمٙمس ُمدى طم٤مضم٦م قمدائل اعم٤مراصمقن اعمٚمح٦م ٕن يٜمٝمقا 4:10قىمٞم٧م وشمًٕمقن سمت

اًم٤ًٌمق ذم أىمؾ ُمـ أرسمع ؾم٤مقم٤مت. هذه هل اًم٘مقة اعمٚمح٦م ًمألهداف: طمتك قمٜمدُم٤م شمٙمقن اعمقزشم٤من ٓ 

ؾم٤مقم٤مت، ؾمتجد ذم  أرسمعحتتقي٤من قمغم اًمٓم٤مىم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م جلٕمٚمؽ شمٜمٝمل اًم٤ًٌمق ذم شمقىمٞم٧م اىمؾ ُمـ 

  ، اذن ُم٤م اًمذي حيدث قمٜمدُم٤م شمّمؾ إمم هدومؽ؟٤مً يض ىمدُماًمٓم٤مىم٦م جلٕمٚمؽ مت اإلرادة ُم٤م يٙمٗمل ُمـ

 ـــــ
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، ٟمٞمقيقرك، ُم٤ٌمذة سمٕمد هن٤مي٦م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، (0)وًمد روسمرت سمٞمٛمقن ذم قم٤مئٚم٦م وم٘مػمة ذم يمقيٜمز

يم٤من واًمده يٕم٤مُمٚمف سمٕمٜمػ ومخ٤موم٧م واًمدشمف قمغم طمٞم٤مشمف، ًمذًمؽ ىم٤مُم٧م سم٢مرؾم٤مل اًمِم٤مب روسمرت سمٞمٛمقن 

شمف. وقمٜمد اًمتح٤مىمف سم٤معمدرؾم٦م اًمث٤مٟمقي٦م، يم٤من ـمقيؾ اًم٘م٤مُم٦م وٟمحٞمؾ وٟمِمٞمط. يم٤من حي٥م ًمٞمٕمٞمش ُمع ضمد

اًمريمض واًم٘مٗمز، وٓطمٔمف اًمٙمِم٤موم٦م وهق يث٥م ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمقصم٥م اًمٓمقيؾ. سمدأ ذم اًمٗمقز سم٠مًم٘م٤مب 

اعمدارس اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة، وسمحٚمقل اًمقىم٧م اًمذي خترج ومٞمف ُمـ اعمدرؾم٦م اًمث٤مٟمقي٦م يم٤من 

 ٜملم أو صمالصم٦م ٓقمٌلم ذم اًمٌالد.ُمـ سملم أومْمؾ اصم

ىمٌؾ سمٞمٛمقن ُمٜمح٦م دراؾمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م شمٙم٤ًمس ذم إل سم٤مؾمق وهٜم٤مك ووع ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف اهلدف إؾمٛمك 

، ذم إًمٕم٤مب 0968ًمري٤موٞمق اًمٜمخ٦ٌم: اًمٗمقز سم٤معمٞمداًمٞم٦م اًمذهٌٞم٦م. ضم٤مءت ومرص٦م سمٞمٛمقن ذم قم٤مم 

وقمنميـ ُمـ أصؾ اًمثالصم٦م إوعمٌٞم٦م ذم ُمٙمًٞمٙمق ؾمٞمتل. وصؾ إمم ُمٙمًٞمٙمق ؾمٞمتل سمٕمد ومقزه سم٤مصمٜملم 

واًمٕمنميـ ُمٜم٤موم٦ًم ؾم٤مسم٘م٦م، ويم٤من ُمرؿمح٤ًم سمِمدة ًمٚمٗمقز سم٤معمٞمداًمٞم٦م اًمذهٌٞم٦م، ًمٙمـ سمٞمٛمقن أصٞم٥م 

سم٤مًمذقمر، وم٘مد يم٤من صمٛم٦م اُمٍر همػم صحٞمح ذم اجلقٓت اًمت٠مهٞمٚمٞم٦م، ًمٚمٛمرة إومم ُمٜمذ ؾمٜمقات يم٤من ُمّم٤مسم٤ًم 

اول وصمٌتلم ًمف. وأصٌح يمؾ  سم٤مًمتقشمر، وقمغم همػم اعمٕمت٤مد اؾم٤مء سمٞمٛمقن اًمت٘مدير ذم اإلىمالع ومٗمِمؾ ذم

طم٤مُمؾ اًمرىمؿ اًم٘مٞم٤مد اًمٕم٤معمل  سمقؾمٓمـ،رء ُمتقىمٗم٤ًم قمغم ومرصتف اًمث٤مًمث٦م وإظمػمة ًمٚمت٠مهؾ. ىم٤مم راًمػ 

سم٠من ي٘مٗمز ُمتحٗمٔم٤ًم، يذيمر سمٞمٛمقن اٟمف ىم٤مل ًمف:  وأظمؼمهوزُمٞمؾ سمٞمٛمقن ذم اًمٗمريؼ، سمًح٥م سمٞمٛمقن ضم٤مٟم٤ًٌم 

 ًمٚمقح وم٠مومٕمؾ ذًمؽوًمق شمقضم٥م قمٚمٞمؽ أن شم٘مٗمز ىمٌؾ ا أىمدام،ارضمع ىمٗمزشمؽ صمالصم٦م وذم ىمٗمزشمف اًمث٤مًمث٦م .

 وإظمػمة وقمغم اًمرهمؿ ُمـ وصمٌف ىمٌؾ اًمٚمقطم٦م، متٙمـ سمٞمٛمقن ُمـ اًمت٠مهؾ.

 ٤مً قم٤مُم سمدأ اًمٜمٝم٤مئل ذم ص٤ٌمح اًمٞمقم اًمت٤مزم. قمٜمدُم٤م يم٤من سمٞمٛمقن يًتذيمر احلدث ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م سمٕمد أرسمٕملم

ٟمف ارشمِمػ سمْمٕم٦م . وذم وىم٧م ٓطمؼ ىم٤مل ًمٚمٛم٘م٤مسمٚملم ًمُف إسم٤مهلدوء واًمراطم٦مشمذيمر أٟمف يم٤من يِمٕمر 

يم١موس ُمـ اًمٕمّمػم ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، ُمتخٚمًٞم٤م ًمٗمؽمة وضمٞمزة قمـ ٟمٔم٤مم شمدريٌف اعمٕمتدل ذم إيمؾ 

                                                           
(1) Rob Bagchi, ―50 Stunning Olympic Moments, No. 2: Bob Beamon‘s Great Leap Forward,‖ 

Guardian, November 23, 2011, www.theguardian.com/sport/blog/2011/nov/23/50-stunning-

olympic-bob-beamon. 
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سمٞمٛمقن ووم٘م٤ًم ًمٚمؽمشمٞم٥م اًمذي ضمرى ومٞمف شمًجٞمؾ ه١مٓء اًمري٤موٞملم  واًمنمب. ىمٗمز صمالصم٦م ري٤موٞملم ىمٌؾ

وم٦م ُمًتٝمدوم٦م، ُمـ دون ُم٤ًم سمٞمٛمقن إوعمٌٞملم، ًمٙمـ اًمثالصم٦م اظمٓم٠موا وصم٤ٌمهتؿ إومم، ًمذا سم٘مل

 ٤مً اؾمتٖمرىم٧م ىمٗمزشمف إومم ؾمٌع صمقان وم٘مط ُمـ اًمٌداي٦م وطمتك اًمٜمٝم٤مي٦م. وم٠مٟمٓمٚمؼ يم٤مًمرص٤مص٦م وىمٗمز قم٤مًمٞم

سمٞمٛمقن سمٕمٞمدًا امم درضم٦م أن  وصم٥م اعمًتٓمٞمؾ اًمرُمكم، طمٞم٨م ُمـ سمداي٦م ـمقيؾ ضمداً  وسمٕمٞمدًا، ىم٤مـمٕم٤ًم ـمري٘م٤مً 

ال سم٢مُمٙم٤مٟمؽ ُمِم٤مهدة ٟمٔم٤مم اًم٘مٞم٤مس اإلًمٙمؽموين يم٤من همػم ىم٤مدر قمغم طم٤ًمب ُم٤ًموم٦م اًم٘مٗمزة، وٓ يز

اًمتّمقير اًمٞمقم: ي٘مقم ُم١ًمول ضم٤مد سمتحريؽ ضمٝم٤مز اًم٘مٞم٤مس إمم هن٤مي٦م اًمًٙم٦م اًمث٤مسمت٦م، واسمتًؿ قمٜمدُم٤م 

أدرك أن اًم٘مٗمزة همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚم٘مٞم٤مس، يتِم٤مور اعم١ًموًمقن سم٢مجي٤مز ىمٌؾ أن يدريمقا أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ذيط 

ٕمٚمٞمؼ احلدث. سمٕمد ُمرور ىمٞم٤مس ُمٜم٤مؾم٥م ذم اعمٚمٕم٥م، ومٞمتؿ إرؾم٤مل أطمدهؿ ًمٚمٕمثقر قمغم ذيط أصمٜم٤مء شم

ًم٘مٗمزة  اً يمٌػم اً ووع اعم١ًموًمقن قمدد دىمٞم٘م٦م شمؿ اًمٕمثقر قمغم ذيط وسمٕمد ىمٞم٤مؾمف وإقم٤مدة ىمٞم٤مؾمف 45

 وسمقصت٤من وٟمّمػ. ىمٗمز ٤مً ىمدُم، أو شمًٕم٦م وقمنمون اً ؾمٜمتٞمٛمؽمسمٞمٛمقن اهل٤مئٚم٦م: صمامٟمٞم٦م أُمت٤مر وشمًٕمقن 

ظمر ذم اًمت٤مريخ. اهن٤مر أسمٕمد ُمـ أي رضمؾ آ - مخ٦ًم ومخًلم ؾمٜمتٞمٛمؽماً  -ُم٤م ي٘مرب ُمـ ىمدُملم  سمٞمٛمقن

قمغم اعم٤ًمر سمٞمٜمام طم٤مول سمقؾمٓمـ ُم٤ًمقمدشمف ًمٞم٘مػ قمغم ىمدُمٞمف ىمٌؾ أن يٜمٝم٤مر ُمرة أظمرى ىمٌؾ أن شمًٜمد 

ٟمقسم٦م وىم٤مل اٟمف ٟمجك ُمـ ؾم٤مىمٞمف ضمًٛمف. أصمٜم٤مء ُمِم٤مهدة اًمٚم٘مٓم٤مت، ىم٤مم أطمد إـم٤ٌمء سمتِمخٞمص سمٞمٛمقن 

ف اًمٙمٚمٛم٦م درضم٦م أٟمىم٤مشمٚم٦م ٟمتج٧م قمـ اًمّمدُم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م إلٟمج٤مزه. يم٤مٟم٧م اًم٘مٗمزة ُمثػمة ًمإلقمج٤مب ًم

دًٓم٦م قمغم إٟمج٤مز آظمر ُمـ ضم٤مءت ًمٚم "قمغم إؾمٚمقب اًمٌٞمٛمقين"أي  Beamonesqueاإلٟمجٚمٞمزي٦م 

 .٘مّزم أؾمالومفٟمقع آظمر ي

ًم٘مد طمٓمؿ سمٞمٛمقن أهداومف اًمري٤موٞم٦م، ومٙم٤من ص٤مطم٥م اعمٞمداًمٞم٦م اًمذهٌٞم٦م إوعمٌٞم٦م وطم٤مُمؾ اًمرىمؿ اًم٘مٞم٤مد 

ُم٤م اهلدف؟ ل اعمداومع قمـ اًمٚم٘م٥م، أضم٤مب ًملم ديٗمٞمز وهق سمٓمؾ اًمقصم٥م إوعمٌ وطملم ؾُماؾاًمٕم٤معمل. 

يم٤من ُمٜم٤مومًق  أووم٤مٟمٞمًٞم٤من-إيٖمقر شمػم. سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم سمٓمؾ روؾمٞم٤م وم٘مٗمزة سمٞمٛمقن ىمد اومًدت اعمٜم٤موم٦ًم

. صٛمد هذا اًمرىمؿ ُم٤م ي٘مرب ُمـ صمالصم٦م وقمنميـ قم٤مًُم٤م طمتك دم٤موز اًمٌٓمؾ أـمٗم٤ملسمٞمٛمقن جمرد 
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هق رىمؿ ىمٞم٤مد ٓ يزال ىم٤مئاًم طمتك و -إوعمٌل إُمريٙمل ُم٤ميؽ سم٤مول قمالُم٦م سمٞمٛمقن سمٌْمع سمقص٤مت 

  اًمٞمقم.

ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م يم٤من يٜمٌٖمل أن يٙمقن سمٞمٛمقن ُمٌتٝمج٤ًم، ومٌٕمد ضمقًم٦م شم٠مهٞمٚمٞم٦م ُمٝمزوزة، متٙمـ ُمـ 

اؾمتدقم٤مء إداء اًمذي شمؿ آؾمتِمٝم٤مد سمف سم٤مؾمتٛمرار ُمـ سملم أقمٔمؿ مخ٦ًم ُمٗم٤مظمر ري٤موٞم٦م ذم يمؾ 

ذم طمٞم٤مة سمٞمٛمقن، ًمٙمـ هذا مل حيدث.  اًمٕمّمقر. جي٥م أن شمٙمقن طمّمٞمٚم٦م ذًمؽ اًمٞمقم ُمـ سملم إقمٔمؿ

قمٜمدُم٤م وصٚم٧م إمم ذيمر سمٞمٛمقن ان اطمتٗم٤مًمف اؾمتٛمر ًمٌْمع دىم٤مئؼ وم٘مط. طمٞم٨م ىم٤مل  ،8118ومٗمل قم٤مم 

ُم٤مذا ؾم٠مومٕمؾ سمٕمد ذًمؽ؟ ًم٘مد وصٚم٧م إمم أقمغم اعمراطمؾ، ُم٤م "ُمٜمّم٦م اًمتتقي٩م سم٤معمٞمداًمٞم٦م اًمذهٌٞم٦م، ىمٚم٧م 

 "اًمت٤مًمٞم٦م ذم طمٞم٤ميت؟ هل دمرسم٦م اًم٘مٛم٦م

ًمٞمتٚم٘مك دروؾم٤ًم ذم قمٚمؿ آضمتامع ًمٜمٞمؾ درضم٦م سمٞمٛمقن رضمع  إوعمٌٞم٦م سم٠مؾمٌقع سمٕمد اٟمتٝم٤مء إًمٕم٤مبو

اعم٤مضمًتػم ذم ضم٤مُمٕم٦م أديٚمٗمل. ًم٘مد ختغم شم٘مري٤ًٌم قمـ أًمٕم٤مب اًم٘مقى، وطمتك اًمٞمقم يٛمٙمٜمؽ أن شمرى اٟمف 

قمٜمدُم٤م ُيًاؾ قمـ هذا اإلٟمج٤مز وم٠مٟمف جُيٞم٥م سم٠مٟمُف ٓ يِمٕمرُه سم٤مًمٙمثػم ُمـ اًمًٕم٤مدة، وم٘مط ي٘مقم سم٢ميامءة 

ٕمؽمف هبدوء أن اًم٘مٗمزة يم٤مٟم٧م ُمثػمة ًمإلقمج٤مب قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمٍمومف اعمتقاوع، صمؿ وضمٞمزة، وي

  يًتٛمر ذم ُمٜم٤مىمِم٦م قمٛمٚمف يمٗم٤مقمؾ ًمٚمخػم أو يتحدث قمـ ومْمؾ زُمالئف ذم اًمٗمريؼ إوعمٌل.

وًمٙمـ سمّمقرة قم٤مُم٦م طمتك ُمًجٚمق إرىم٤مم  اقمتٞم٤مدي،رسمام يٙمقن سمٞمٛمقن ُمتحٗمٔم٤ًم قمغم ٟمحق همػم 

ـ اًمٜمج٤مطم٤مت اخلٞم٤مًمٞم٦م. يم٤من هذا سم٤مًمت٠ميمٞمد هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤ميٙمؾ اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م اعمتٗم٤مظمرون يٕم٤مٟمقن ُم

 وهق أؾمٓمقرة ذم قم٤ممل سمراُم٩م إًمٕم٤مب اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م. ٓرؾمقن،

 ـــــ
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. ًم٘مد ؾمٕمك ظمٚمػ إهداف سم٤مؾمتٛمرار، اًمّمٖمػمة واًمٙمٌػمة. (0)قمرف ٓرؾمقن سم٠مٟمف رضمؾ إهداف

ًمٕم٤مئٚم٦م ُمتقاوٕم٦م ذم  0949قم٤مم  اًمٕمديد ُمٜمٝم٤م ؿم٤مرك ذم صٜمع اعم٤مل، طمٞم٨م وًمد ُم٤ميٙمؾ ٓرؾمقن ذم

سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ. وهق  ٤مً مل يٙمـ ؾمٚمقيمف أظمالىمٞم سمٚمدة صٖمػمة شمدقمك ًمٌٜم٤من ذم أوه٤ميق. ذم سمٕمض إطمٞم٤من،

ُم٤م يّمدق قمغم اًمقىم٧م اًمذي سم٤مع ومٞمف هًا ىمٓمع احلٚمقى سمرسمح ًمزُمالئف ذم اعمدرؾم٦م اإلقمدادي٦م، وذم 

خمتٚمٗم٦م طمتك يتٛمٙمـ ُمـ اعمٓم٤مًم٦ٌم  اًمقىم٧م اًمذي ومتح ومٞمف اًمٕمديد ُمـ احل٤ًمسم٤مت اعمٍمومٞم٦م حت٧م أؾمامء

دوٓر. يم٤من ٓرؾمقن ُمـ إؿمخ٤مص  511سمٛمٙم٤موم٠مة احل٤ًمب اجلديدة ًمٚمٌٜمؽ اًمتل شمٌٚمغ ىمٞمٛمتٝم٤م 

اًم٤ًمقملم ظمٚمػ هدف واطمد، طمٞم٨م يم٤من يًٓمر هدوم٤ًم شمٚمق أظمر وىمٚمام هي٤مضمؿ هدوم٤ًم ضمديدًا ىمٌؾ ان 

 إومؼ. يم٤من هذا اًمٜمٝم٩م يٙمتٛمؾ ُمنموقمف احل٤مزم. وذم اًمٜمٝم٤مي٦م، ويم٤من ٓ هيدأ دوٟمام ُمًٕمك ضمديد ذم

 .اعمحٛمقم ًمألهداف هق اًمذي دومٕمف إمم اًمؽماضمع

سم٤مؾمتثٜم٤مء  اًمٕمٛمؾ،يم٤من ٓرؾمقن ذم اًمراسمٕم٦م واًمثالصملم ُمـ قمٛمره وقم٤مـمؾ قمـ  0983ذم صٞمػ قم٤مم 

اقمامل ُمتٗمرىم٦م يم٤ًمئؼ ؿم٤مطمٜم٦م آيس يمريؿ وُمّمٚمح ُمٙمٞمٗم٤مت اهلقاء. سمدأ سمتجٛمٞمع اًمٙمثػم ُمـ أضمٝمزة 

وضمد و٤مًمتف  اعمٓم٤مف،قمـ ومرص ًمٚمحّمقل قمغم اعم٤مل. ذم هن٤مي٦م  ٤مً سمحثاًمتٚمٗم٤مز وىم٤مم سمتٗمتٞمش اًمِمٌٙم٤مت 

اًمذي قمرض ٕول  Press Your Luck "ضمرب طمٔمؽ"قمغم ؿمٙمؾ سمرٟم٤مُم٩م ُم٤ًمسم٘م٤مت ضمديد، 

. يم٤مٟم٧م ومٙمرة اًمؼمٟم٤مُم٩م سمًٞمٓم٦م: أضم٤مب اعمت٤ًمسم٘مقن قمغم 0983ُمرة قمغم ؿمٌٙم٦م د يب اس ذم ؾمٌتٛمؼم 

شمٚمؽ اًمدورات قمغم ًمقطم٦م أًمٕم٤مب يمٌػمة ًمٚمٗمقز  صمؿ اؾمتخدُمقا ،"اًمدورات"إؾماٚم٦م اًمت٤مومٝم٦م ًمتجٛمٞمع 

إمم اًمّمٗمر. ؿم٤مهد  اًمتل شمٕمٞمد اعمٙم٤مؾم٥م "احلظ اًمٕم٤مصمر"سمجقائز ٟم٘مدي٦م وضمقائز ُمع دمٜم٥م ُمرسمٕم٤مت 

اٟمدومع طمقل اعمرسمٕم٤مت اًمثامٟمٞم٦م قمنم ًمٚمقطم٦م اًمٚمٕم٦ٌم، ووٖمٓمقا قمغم اًمزر  ٤مً ُٓمٕم اً اعمت٤ًمسم٘مقن وقء

مم٤م  أظمرى،ٖمػم حمتقى يمؾ ُمرسمع ُمـ حلٔم٦م إمم إمحر إلي٘م٤مف اًمْمقء أيٜمام او٤مء ذم ذًمؽ اًمقىم٧م. يت

                                                           

 :Big Bucks ظمالل ومٞمٚمؿ وصم٤مئ٘مل سمٕمٜمقان Press Your Luck "ضمرب طمٔمؽ"مت٧م ُمٜم٤مىمِم٦م طمٚم٘م٦م ٓرؾمقن ذم سمرٟم٤مُم٩م  (0)

The Press Your Luck Scandal (James P. Taylor Jr. [director], Game Show Network, 2003); 

Larson‘s story is also recounted in: Alan Bellows, ―Who Wants to Be a Thousandaire?,‖ Damn 

Interesting, September 12, 2011, www.damninteresting.com/who-wants-tobe- a-thousandaire/; 

This American Life, ―Million Dollar Idea,‖ NPR, July 16, 2010, 

www.thisamericanlife.org/radioarchives/ episode/412/million-dollar-idea. 
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أو احلظ  اجلقائز،أو  اًمٜم٘مقد،جيٕمؾ ُمـ اًمّمٕم٥م ًمٚمٖم٤مي٦م اًمتٜم١ٌم سمام إذا يم٤من اعمرسمع اعمخت٤مر ؾمٞمِمػم امم 

اًمٕم٤مصمر. وُمـ هٜم٤م اشمك اؾمؿ اًمؼمٟم٤مُم٩م: يٛمٙمـ ًمٚمٛمت٤ًمسم٘ملم اظمتٞم٤مر مترير اًمدورات اعمتٌ٘مٞم٦م إمم اًمالقم٥م 

قمـ ـمريؼ ًمٕم٥م ضمقًم٦م اظمرى. شمؿ شمّمٛمٞمؿ اًمٚمٕم٦ٌم  "غم طمٔمٝمؿاًمْمٖمط قم"أو آؾمتٛمرار ذم  اًمت٤مزم،

مم٤م ُمٜمع اًمالقمٌلم ُمـ مجع أيمثر  دورات،سمحٞم٨م يً٘مط اًمْمقء قمغم احلظ اًمٕم٤مصمر يمؾ مخس أو ؾم٧م 

  ُمـ قمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمدورات اًمٗم٤مئزة قمغم اًمتقازم.

ؿم٤مهد ٓرؾمقن اًمٚمٕم٦ٌم سم٤مهتامم يمٌػم. سم٤مًمٜم٦ًٌم امم ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس شمتٍمف اًمٚمقطم٦م سمِمٙمؾ قمِمقائل، 

سمٕمد يقم، يًجؾ ٟمتٞمج٦م يمؾ دورة طمتك  ٤مً يقُم وًمٙمـ ٓرؾمقن مل يٙمـ ُمثؾ ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس. يم٤من جيٚمس،

يتؿ طمؾ ؾمٚمًٚم٦م ُمـ إٟمامط أُم٤مُمف. ؿم٤مرك آيمتِم٤مف ُمع زوضمتف: وم٤مًمْمقء يتٌع مخ٦ًم أٟمامط ممٞمزة، 

وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٜمٛمط اًمذي يتٌٕمف ُمٜمٝمؿ، وم٠من اصمٜم٤من ُمـ صمامٟمٞم٦م قمنم ُمرسمع ٓ ئمٝمر ومٞمٝمام احلظ 

٤مصمر. ذم أطمد إٟمامط، قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، هٌط اًمْمقء قمغم ُمرسمع آُمـ سمٕمد هٌقـمف ذم أرسمع ُمرسمٕم٤مت اًمٕم

. عمدة اً ضمديد ٤مً هدومظمٓمرة. ُمع اعمامرؾم٦م يٛمٙمـ ٕي ؿمخص شمٕمٚمؿ اًمٚمٕم٦ٌم. أصٌح ٓرؾمقن يٛمٚمؽ 

ؾمت٦م أؿمٝمر، طمٗمظ ٓرؾمقن أٟمامط اًمٗمقز اخلٛم٦ًم، يم٤من يٚمٕم٥م ُمع اعمت٤ًمسم٘ملم طمتك أصٌح ي٠ميمؾ ويٜم٤مم 

ؼ اًمتًٚمًالت اًمًحري٦م. ىم٤مم سمؽمىمٞمؿ يمؾ ُمرسمع واًمتدرب قمغم ُم٤ًمر اًمْمقء أصمٜم٤مء شمٜم٘مٚمف قمغم ويًتٜمِم

يم٤من ؾمٚمقيمف  اصمٜم٤من. اصمٜم٤م قمنم. واطمد. شمًٕم٦م. آُمـ! اصمٜم٤من. اصمٜم٤م قمنم. واطمد. شمًٕم٦م. آُمـ!اًمٚمقح. 

همري٥م إـمقار سم٤مًمت٠ميمٞمد وًمٙمـ ٓرؾمقن يم٤من قمغم اؾمتٕمداد ًمٚمذه٤مب إمم أسمٕمد ُمدى ًمتح٘مٞمؼ هدومف 

  اعمرسمح.اعمحتٛمؾ 

وذات يقم، أظمؼم ٓرؾمقن زوضمتف أٟمف ُمًتٕمد. مجع يمؾ سمٜمس ًمديف وؾم٤مومر ُمـ أوه٤ميق إمم 

اؾمتقديقه٤مت اوٖمط قمغم طمٔمؽ ذم ًمقس أٟمجٚمقس. يم٤من قمغم اًمٓم٤مئرة يرشمدي سمدًم٦م رُم٤مدي٦م جمٕمدة، 

 ويم٤من يرشمدي ٟمٗمس شمٚمؽ اًمٌدًم٦م يمؾ ص٤ٌمح وومؽمة سمٕمد اًمٔمٝمر، سمٞمٜمام يم٤من جيّرب ُمرشملم ذم اًمٞمقم ًمٕمدة
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آظمر، ؾَمحرت ـم٤مىمتف اعمتٗم٤مئٚم٦م ُم٤م يٙمٗمل ُمـ ـم٤مىمؿ اظمتٞم٤مر اًمالقمٌلم اًمذيـ دقمقه  ٤مً ُمع مخًلم ـم٤محمأي٤مم 

 .0984ُم٤ميق  09إمم اًمٔمٝمقر ذم اًمؼمٟم٤مُم٩م ذم يقم 

سمدأ اًمٕمرض يمام ذم ُمٕمٔمؿ إي٤مم، ىم٤مم ُمْمٞمػ اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمدُم٨م سمٞمؽم شمقُم٤مريمـ سم١ًمال ُم٤ميٙمؾ 

ُم٤ميٙمؾ ىمد شمٜم٤مول ضمرقم٦م زائدة ُمـ أيس  إٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن ٓرؾمقن قمـ قمٛمٚمف، وىم٤مل ُم٤مزطم٤مً 

يمريؿ يم٤ًمئؼ ؿم٤مطمٜم٦م آيس يمريؿ، وم٢مٟمف ي٠مُمؾ أٓ ي٠مظمذ ُم٤ميٙمؾ ضمرقم٦م زائدة ُمـ اعم٤مل. قمٜمدُم٤م سمدأت 

قمـ ُمٜم٤مومًٞمف. ومٌٞمٜمام يم٤مٟمقا يْمٖمٓمقن  ٤مً ح ُمـ اًمقاوح أن ٓرؾمقن يم٤من خمتٚمٗمضمقًم٦م إؾماٚم٦م، أصٌ

جلرس ُمثؾ إومٕمك اجلرؾمٞم٦م. اضمراؾمٝمؿ احلٛمراء سمٞمد واطمدة اؾمتخدم ٓرؾمقن ىمٌْمتٞمف ورضب ا

  هٜم٤م يم٤من رضمؾ ذو شم٘مٜمٞم٦م، رضمؾ ىم٣م أؿمٝمر ذم اًمتخٓمٞمط ًمٖمزوه.

ًمٙمـ حم٤موًم٦م ٓرؾمقن مل شمٌدأ يمام هق خمٓمط هل٤م. وم٘مد وىمٗم٧م دورشمف إومم قمغم ُمرسمع احلظ اًمٕم٤مصمر، 

ٓرؾمقن يم٤من ذم  ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م طمتك اؾمتج٤مسم٧م ًمٚمجرس. اً ًمٚمٕم٦ٌم أظمذت ضمزءطمٞم٨م يٌدو أن ًمقطم٦م ا

شم٘مدُم٤ُم ُمٜمتٔماًم وسمدأ ذم مجع ضمٌؾ ُمـ اعم٤مل واجلقائز.  أطمرز، وًمٙمـ هقم٤من ُم٤م وضمٞمزةذهقل ًمٗمؽمة 

ًمدي اسمـ يٌٚمغ ٓطمظ اعمدير اعم٤ًمقمد ريؽ ؾمتػمن اًمٕمزم واًمتّمٛمٞمؿ قمغم وضمف ٓرؾمقن طملم ىم٤مل 

شمٙمقن هذه اًمٜمٔمرة قمغم وضمٝمف قمٜمدُم٤م يٙمقن ذم  اًمٗمٞمديق،يٚمٕم٥م أًمٕم٤مب  ٤مً قمنم قم٤مُمُمـ اًمٕمٛمر مخ٦ًم 

٤من ٓرؾمقن يٌح٨م قمـ إٟمامط اًمّمحٞمح٦م، ويم٤من ًمديف اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٛمؾ ًمٚم٘مٞم٤مم طم٤مًم٦م اًمؽميمٞمز. يم

أن هذا اًمرضمؾ ؾمقف وم٘م٤مًم٧م سمٜمقع ُمـ اعمزاح  إٟمت٤مج،وهل ُم٤ًمقمدة  سمتٞمجقهـ،. اُم٤م أدري٤من سمف

  .يرسمح ؿمٌٙم٦م اًم٨ٌم اًمتٚمٗمزيقين سم٠ميمٛمٚمٝم٤م

٦م آٓف دوٓر ُمع يمؾ دوران ٟم٤مضمح، ص٤مح ٓرؾمقن سمٗمرح. أرسمٕم٦م آٓف دوٓر ودورة جم٤مٟمٞم٦م. مخً

ودورة جم٤مٟمٞم٦م. اضم٤مزة ذم يم٤مواي. أًمػ دوٓر ودورة جم٤مٟمٞم٦م. ُمريم٥م ذاقمل وُم٤م إمم ذًمؽ وهٚمؿ 

ضمرا. قمغم ي٤ًمر ٓرؾمقن سمدأ اعمت٤ًمسمؼ إيد ًمقٟم٩م سم٤مهلت٤مف طمٞم٨م اهبره قمٛمؾ ٓرؾمقن اًمذي ٓ 

يّمدق، وقمغم يٛملم ٓرؾمقن يم٤من يزداد همْم٥م ضم٤مين ًمٞمؽماس ُمع يمؾ طمريم٦م، وذيمرت سمٕمد قم٘مديـ 
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مل يٕمجٌٜمل إُمر، يمٜم٧م أزداد همْم٤ًٌم ؿمٞما٤ًم ومِمٞما٤ًم، يم٤من ُمـ اعمٗمؽمض أن ًمزُم٤من ُمـ ظم٤ًمرهت٤م، ُمـ ا

 .أيمقن اًمٗم٤مئزة

دم٤مهؾ ٓرؾمقن ًمقٟمغ وًمٞمؽماس قمٜمدُم٤م سمدأت أرسم٤مطمف سم٤مٓرشمٗم٤مع امم قمنمة آٓف دوٓر صمؿ قمنميـ 

ًمذي ٓ يّمدق! ُم٤م ا شمقُم٤مريملم،ص٤مح  أًمػ،أًمػ دوٓر، وقمٜمدُم٤م وصٚم٧م ارسم٤مطمف ؾمت٦م وقمنميـ 

، سمدأ اعمقفمٗمقن اًمتٜمٗمٞمذيقن ذم اعمٕمرض سم٤مًمذقمر، ىمٌؾ قم٤مم ُمـ ذًمؽ ظمٚمػ اًمٙمقاًمٞمس حيدث هٜم٤م؟

وأصمٜم٤مء شمّمٛمٞمؿ اًمٚمٕم٦ٌم اؾمتٌٕمدوا اطمتامل أن يتٕمرف سمٕمض اعمت٤ًمسم٘ملم اعمٖم٤مُمريـ قمغم أٟمامط اًمٚمقطم٦م 

ن اًمٚمٕم٥م . وذم هذه إصمٜم٤مء سمدًٓ ُمـ مترير ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ دوراشمف واصؾ ٓرؾمق٤مً اخلٛم٦ًم اعمؼمجم٦م ُمًٌ٘م

وهق  دوٓر،صمؿ ُم٤م يزيد قمـ أرسمٕم٦م وأرسمٕملم أًمػ  دوٓر،صمؿ أرسمٕملم أًمػ  دوٓر،صمالصملم أًمػ  -

 -أقمغم رسمح ومردي ؿمٝمده اًمؼمٟم٤مُم٩م طمتك أن، صمؿ ذم اخلٛمًلم واًمًتلم واًمًٌٕملم أًمػ دوٓر 

  دم٤موز اًمرىمؿ جمٛمقع أقمغم ومقز ذم يقم واطمد ذم أي ُم٤ًمسم٘م٦م أُمريٙمٞم٦م.

٦م، يم٤من قمغم ٓرؾمقن أن يتقىمػ، ومٛمرسمع طمظ قم٤مصمر واطمد يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ سمٙمؾ احل٤ًمسم٤مت اًمٕم٘مالٟمٞم

ظم٤ًمرة ه٤مئٚم٦م سمٕمنمات أٓف ُمـ اًمدوٓرات.  -أن يٜمٝمل رطمٚمتف وٓ يؽمك ًمف ؿمٞما٤ًم قمغم اإلـمالق 

سم٢ممج٤مزم ؾمحري. سخ ٓرؾمقن  ٤مً أصٌح ُمٝمقوؾمدم٤مهؾ ٓرؾمقن حتذيرات شمقُم٤مريملم اًمٚمٓمٞمٗم٦م، و

!أٟم٤م ذاه٥م عم٤مئ٦م اًمػ دوٓر ُم٤م وصؾ إمم ُما٦م ومؽمة ىمّمػمة ُمـ حم٤موًمتف اًمثالصملم اًمٗم٤مئزة، وقمٜمد سمٕمد

 99،999، ختٚم٧م اًمٚمقطم٦م قمـ قمالُم٦م اًمدوٓر. ًم٘مد شمؿ شمّمٛمٞمٛمٝم٤م سمحٞم٨م شمّمؾ إمم أًمػ دوٓر

 دوٓر يمحد أىمَم.

يم٤مدت ان خترج اًمٕمجالت قمـ اعم٤ًمر، وىمد يم٤من ٓرؾمقن قمغم سمٕمد دورشملم ُمـ اًمٗمقز قمٜمدُم٤م شمراضمع 

أطمد اعمرسمٕم٤مت أُمٜم٦م شمقىمػ اًمْمقء ذم ُمرسمع ظمٓمػم. ؾمٛمح ٓرؾمقن  شمريمٞمزه، ومٌدًٓ ُمـ رضب

ُمـ اًمالزم، وذم أول دورة ًمف قمرض هذا اعمرسمع طمظ قم٤مصمر، ًمٙمـ  أيمثرًمٚمْمقء سم٤مًمتحرك ُمرسمع واطمد 

ودورة جم٤مٟمٞم٦م. اهتّز ٓرؾمقن، ًمٙمٜمّف واصؾ ُمع  اً : ؾمٌع ُما٦م ومخًلم دوٓرهذه اعمرة يم٤من حمٔمقفم٤مً 
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 0014837 ضمزر اًمٌٝم٤مُم٤م. ذم اًمٜمٝم٤مي٦م يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م: ُم٤م جمٛمققمف دورشمف إظمػمة ومٙم٤مٟم٧م رطمٚم٦م إمم

أيمثر ُمـ أي ُمت٤ًمسمؼ آظمر وم٤مز ذم طمٚم٘م٦م واطمدة ُمـ أي ُم٤ًمسم٘م٦م شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م طمتك  اعمٙم٤مؾم٥م،دوٓر ُمـ 

 يقُمٜم٤م هذا.

ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙم٤م اًمٚمٕم٦ٌم، ًمذا  Press Your Luck سمٕمد أداء ٓرؾمقن، راضمع اعم١ًموًمقن اًمتٜمٗمٞمذيقن ذم

سمدًٓ ُمـ اخلٛم٦ًم شمًٚمًالت إصٚمٞم٦م وم٘مط. ذم  ٤مً خمتٚمٗم صمٜملم وصمالصملم شمًٚمًالً سملم ا شمٜم٤موسم٧م اًمٚمقطم٦م

اقمتامدا قمغم اًمتًٚمًؾ يٛمٙمـ ٕي ُمرسمع ان حيتقي قمغم  -ٟمٗمس اًمقىم٧م ىمْمقا قمغم اعمرسمٕم٤مت أُمٜم٦م 

طمٍظ قم٤مصمر. أن أصٌح ُمـ اعمًتحٞمؾ شم٘مري٤ًٌم قمغم اعمت٤ًمسمؼ أن يتٜم٠ٌم سم٤معمٙم٤من اًمت٤مزم اًمذي ؾمٞم٘مٗمز اًمٞمف 

  .اًمذي ىمد يْمٞماف اًمْمقء، وُم٤م

وًمٙمـ ُم٤مذا قمـ اعمٜمتٍم ُم٤ميٙمؾ ٓرؾمقن؟ طم٤مول ومريؼ د يب إس اًمتحج٩م سم٠من ٓرؾمقن ىمد ُم٤مرس 

اًمٖمش، وًمٙمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م مل يرشمٙم٥م أي ظمٓم٠م قمغم اإلـمالق. قمغم ُمْمض دومٕمقا اعمٌٚمغ سم٤مًمٙم٤مُمؾ، 

وقم٤مد ٓرؾمقن إمم أوه٤ميق يمرضمؾ صمري. سمٙمؾ اعم٘م٤ميٞمس، يم٤من ىمد طمّمؾ قمغم يمؾ هدف يم٤من يٛمٙمـ 

أن حيّمؾ قمٚمٞمف قمٜمد صٕمقده إمم اًمٓم٤مئرة إمم ًمقس أٟمجٚمقس: مل يٗمز أي ُمـ اعمت٤ًمسم٘ملم أظمريـ هبذا 

اًم٘مدر ذم يقم واطمد، وىمد وم٤مز سم٠ميمثر ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ دوٓر. ًمٙمـ يمام رومض ٓرؾمقن مترير دوراشمف ذم 

 اًمؼمٟم٤مُم٩م، يمذًمؽ رومض اجلٚمقس قمغم أجم٤مده ذم اعمٜمزل.

اهلدف اًمذي دُمر زواضمف وشمريمُف ُمٗمٚم٤ًًم، طملم قمرو٧م حمٓم٦م ٓرؾمقن ُمدُمٜم٤ًم قمغم  أصٌحسمال راطم٦م، 

إذاقم٦م حمٚمٞم٦م أن شمدومع اعمًتٛمع اعمحٔمقظ صمالصملم أًمػ دوٓر إلرؾم٤مًمف ورىم٦م ٟم٘مدي٦م وما٦م دوٓر سمرىمؿ 

شمًٚمًكم يٓم٤مسمؼ اًمرىمؿ اًمذي يٓمٚمؼ قمغم اهلقاء سمِمٙمؾ قمِمقائل يمؾ يقم. إرىم٤مم اًمتًٚمًٚمٞم٦م شمتٙمقن 

أي طمقازم واطمد ُمـ  ضمدًا،ذم هذا اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م سم٤مًمذات صٖمػمة ًمذا وم٢من ومرص اًمٗمقز  أرىم٤مم،ُمـ صمامٟمٞم٦م 

ُم٤مئ٦م ُمٚمٞمقن. يم٤من ٓرؾمقن يٕمت٘مد ظمٓم٠ًم أهن٤م ُم٠ًمًم٦م وىم٧م وم٘مط طمتك يٗمقز إذا ىم٤مم سمتحقيؾ اخلٛمًلم 

 ُم٤م أي –إمم أوراق ٟم٘مدي٦م ُمـ وما٦م دوٓر واطمد  Press Your Luckأًمػ دوٓر ُمـ ضمقائز 
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 اًمتًٚمًكم اًمرىمؿ يذيع اإلذاقمل اًمؼمٟم٤مُم٩م ٤منيم طمٞم٨م يقم يمؾ وذم. ًمٚمٗمقز ومرص٦م أًمػ 51 جمٛمققمف

جيٚمس ٓرؾمقن وشمػميزا ًم٤ًمقم٤مت يتّمٗمحقن يمقُم٦م ُمـ إوراق اًمٜم٘مدي٦م، اصٌح٧م زوضمتف  اًمٗم٤مئز،

 شمػميزا شمٙمرهف، يم٤من يريمز قمغم اًمٚمٕم٦ٌم ًمدرضم٦م أٟمف أصٌح ُمٕمزوًٓ ومماًل.

ص ُمٜمزًمف، ذم إطمدى اًمٚمٞم٤مزم ذه٥م اًمزوضم٤من إمم طمٗمٚم٦م قمٞمد اعمٞمالد، اىمتحٛم٧م قمّم٤مسم٦م ُمـ اًمٚمّمق

وهىمقا يمؾ أُمقال ٓرؾمقن اًمتل ضمٜم٤مه٤م ُمـ ومقزه ذم اًمؼمٟم٤مُم٩م وشمريمقا ًمف مخ٦ًم آٓف دوٓر، يم٤مٟم٧م 

امم درضم٦م اهن٤م هرسم٧م ُمع اخلٛم٦ًم آٓف دوٓر اعمتٌ٘مٞم٦م، ومل شمر ُم٤ميٙمؾ ُمرة أظمرى.  شمػميزا هم٤مو٦ٌم ضمداً 

تٌ٘مٞم٦م ُمـ طمٞم٤مشمف ذم اعم ٤مً اخلٛم٦ًم قمنم قم٤مُم سمٕمد ذًمؽ سمقىم٧م ىمّمػم، اٟمت٘مؾ إمم وٓي٦م ومٚمقريدا ىم٤موٞم٤مً 

عمدُمٜمل إهداف ذم يمؾ ُمٙم٤من:  ٤مً ُم٠مؾم٤موي اً . أصٌح ٓرؾمقن ؿمٕم٤مراًمًٕمل وراء ُمِم٤مريع ُمِمٌقه٦م

اعمتًٚم٘مقن اًمذيـ يرومْمقن اًمتقىمػ قمـ شمًٚمؼ ىمٛمؿ ضمديدة طمتك ذم وضمف اعمقت، اعم٘م٤مُمريـ اًمذيـ 

اعمٜمزل طمتك ًمق  يرومْمقن اًمتقىمػ قمـ اًمره٤من سمٞمٜمام شمٜمٝم٤مر طمٞم٤مهتؿ، واًمٕمامل اًمذيـ يرومْمقن اًمٕمقدة إمم

 مل شمٙمـ ًمدهيؿ طم٤مضم٦م إمم قمٛمؾ أيمثر.

سمقب سمٞمٛمقن وُم٤ميٙمؾ ٓرؾمقن خيتٚمٗم٤من ذم ٟمقاٍح يمثػمة. يم٤من سمٞمٛمقن رضمؾ اإلٟمج٤مز اًمٕمٔمٞمؿ سمٞمٜمام يم٤من 

ٓرؾمقن اًمرضمؾ اًمذي ٓ حي٘مؼ ُم٤م يّمٌق اًمٞمف. سمٞمٛمقن ُمتقاوع وُمتحٗمظ سمٞمٜمام يم٤من ٓرؾمقن يم٤من 

ًمروم٤مهٞم٦م اًمٗمقري٦م قمغم اُمؾ احلّمقل قمغم ُمتٗم٤مظمر وسيح سمِمٙمؾ ؾم٤مذج. ًمٙمـ يمالمه٤م وحك سم٤م

اًمٜمج٤مح اًمٓمقيؾ إُمد، وومقضماقا قمٜمدُم٤م مل شمٕمٓمٝمؿ إٟمج٤مزاهتؿ اهل٤مئٚم٦م ؾمقى اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٗمرح. ُمثؾ 

ًمٞمًتٛمر ذم دطمرضم٦م اًمّمخرة إمم إسمد، ُمـ اًمّمٕم٥م أٓ ٟمت٤ًمءل ُم٤م  (0)اًمٚمٕمٜم٦م اًمتل ىمْم٧م قمغم ؾمٞمزيػ

رئٞمز ًمإلطم٤ٌمط. وم٢مُم٤م أن شمتٖمٚم٥م قمغم قمدم إذا يم٤مٟم٧م أهداف احلٞم٤مة اًمرئٞمًٞم٦م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م هل ُمّمدر 

                                                           

صم٤مٟمـ٤مشمقس  اعمقت إًمف خيدع أن اؾمتٓم٤مع طمٞم٨م اإلهمري٘مٞم٦م، اعمٞمثقًمقضمٞم٤م سمح٥ًم ُمٙمراً  اًمِمخّمٞم٤مت أيمثر أطمد يم٤من ؾمٞمًٞمٗمقس أو ؾمٞمزيػ (0)

 إمم ومٞمٕمـقد اًمـقادي، شمـدطمرضم٧م إمم اًم٘مٛمـ٦م إمم أقماله، وم٢مذا وصؾ اجلٌؾ ُمـ أؾمٗمؾ صخرة ؾحيٛم سم٠من ومٕم٤مىمٌف زيقس، مم٤م أهمْم٥م يمٌػم أهل٦م

 .اًمٕمذاب إسمدي رُمز وم٠مصٌح إسمد، طمتك هٙمذا وئمؾ اًم٘مٛم٦م، إمم رومٕمٝم٤م
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أيمثر ُمـ أي وىم٧م ُم٣م ٕن هٜم٤مك أو أٟمؽ شمتحٛمؾ ظمٞم٦ٌم أُمؾ اًمٗمِمؾ. يمؾ هذا هيؿ أن  ٟمج٤مطمؽ،

قمٚمٞمٝم٤م  وهل ومؽمة شمؿ اًمت٠ميمٞمد -ًمالقمت٘م٤مد سم٠مٟمٜم٤م ٟمٕمٞمش ذم قمٍم همػم ُمًٌقق ًمث٘م٤موم٦م اهلدف  ٤مً وضمٞمٝم ٤مً ؾمٌٌ

احلٞم٤مة ، ووىم٧م أىمؾ ذم يد ُمـ اًمقىم٧م ذم اًمٕمٛمؾُمـ ظمالل اًمٙمامًمٞم٦م اعمدُمرة، واًمت٘مٞمٞمؿ اًمذايت، واعمز

  .احل٘مٞم٘مٞم٦م

قمغم اًمرهمؿ ُمـ يمؾ قمٞمقب اًمًٕمل اعمتقاصؾ ظمٚمػ أهداف ٓ هن٤مي٦م هل٤م، وم٘مد ازدادت هذه اعمامرؾم٦م 

ذم اًمٕم٘مقد اعم٤موٞم٦م. ُم٤م اًمذي جيٕمؾ اًمٞمقم اًمًٕمل همػم اعمٜم٘مٓمع ظمٚمػ إهداف اعمتت٤مًمٞم٦م ُمٖمري٤ًم امم هذا 

 احلد؟

 ـــــ

ضمقدة ُمٜمذ سمداي٦م احلٞم٤مة قمغم يمقيمٌٜم٤م. همػم ان ُم٤م شمٖمػم هق ُم٘مدار اًمقىم٧م اًمذي حيتٚمف يم٤مٟم٧م إهداف ُمق

اًمًٕمل ظمٚمػ إهداف ُمـ طمٞم٤مشمٜم٤م. ذات ُمرة يم٤مٟم٧م إهداف ُم٘مّمقرة قمغم ؾمٕمٞمٜم٤م ذم اًمٌ٘م٤مء قمغم 

ىمٞمد احلٞم٤مة، وم٘مد ؾمٕمٞمٜم٤م ًمٚمٌح٨م قمـ اًمٓمٕم٤مم وىمدُمٜم٤مه ًمنميم٤مئٜم٤م اجلذاسملم، ويم٤مٟم٧م هذه إٟمِمٓم٦م سم٤مًمٖم٦م 

٤مء ضمٜمًٜم٤م. يم٤مٟم٧م إهداف طمتٛمٞم٦م سمٞمقًمقضمٞم٦م وًمٞم٧ًم شمروم٤ًم أو ظمٞم٤مرًا. ُم٤م يم٤من ًمٞمٕمٞمش إمهٞم٦م ًمٌ٘م

أؾمالومٜم٤م وىمتٝمؿ ذم ُمت٤مسمٕم٦م إهداف ُمـ دون ؾم٥ٌم وضمٞمف. ذم اًمقىم٧م اًمذي  أُم٣مضمٜمًٜم٤م أسمدًا ًمق 

أو ريمض  اًمتًٚمٞم٦م،وم٢من اًمرضمؾ اًمذي شمًٚمؼ أىمرب ضمٌؾ عمجرد  ؿمحٞمحلم،يم٤من ومٞمف اًمٖمذاء واًمٓم٤مىم٦م 

مل يٙمـ ًمٞمًتٛمر ـمقيالً قمغم اإلـمالق. اًمٞمقم  ذًمؽ،وم٘مط ًمرؤي٦م ُم٤م إذا يم٤من يًتٓمٞمع قمغم سمٕمد ُم٤مئ٦م ُمٞمؾ 

ويٛمٙمٜمؽ أن شمٕمٞمش طمٞم٤مة ـمقيٚم٦م وؾمٕمٞمدة سمٞمٜمام ختت٤مر  واًمٓم٤مىم٦م،يتقومر اًمٓمٕم٤مم  اًمٕم٤ممل،ذم ُمٕمٔمؿ أٟمح٤مء 

أن شم٠مظمذ ُمّم٤مقم٥م ٓ ًمزوم هل٤م ُمثؾ شمًٚمؼ اجل٤ٌمل وريمض اعم٤مرصمقن. وسمٛمجرد آٟمتٝم٤مء ُمـ شمًٚمؼ 

ٕن إهداف  اًمت٤مزم،اًم٤ًٌمىم٤مت، يٛمٙمٜمؽ اًمٌدء ذم آؾمتٕمداد ًمٚم٤ًٌمق  أطمدريمض  أطمد اجل٤ٌمل أو

ُم٤م يٙمقن ومٕمؾ اًمقصقل إمم اهلدف  ٤مً اًمرطمٚم٦م، وهم٤مًمٌاًمٞمقم ٟمريمز قمغم  وضمٝم٤مت:اًمٞمقم أيمثر ُمـ جمرد 

  هق ظمٞم٦ٌم اُمؾ قمروٞم٦م.
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يٛمٙمٜمؽ  .(0)هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ إدًم٦م قمغم هذا آرشمٗم٤مع ذم صم٘م٤موم٦م اهلدف إذا يمٜم٧م شمٕمرف أيـ شمٌح٨م

ذم صٕمقد، واًمتل يم٤مٟم٧م هم٤مئ٦ٌم قمـ اًمٙمت٥م اعمٙمتقسم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م  "اًمًٕمل وراء اهلدف"رؤي٦م قم٤ٌمرة 

 :0951اإلٟمجٚمٞمزي٦م طمتك قم٤مم 

  

هق أيْم٤م ضمديد مت٤مُم٤ًم. يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمٛم٦م سم٤مًمٙم٤مد  - ٞم٦ماًمٙمامًم ُمٗمٝمقم -شمٚمق أظمر  ُمٗمٝمقم حتديد هدف

فمٝمرت  0911ُمٙم٤من أن. ذم قم٤مم ُمقضمقدة ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم، وًمٙمـ يٌدو أهن٤م ذم يمؾ 

% وم٘مط ُمـ يمؾ يمت٤مب )ؾمتحت٤مج إمم ىمراءة أيمثر ُمـ أًمػ يمت٤مب ًمرؤيتٝم٤م ُمرة واطمدة 1.0اًمٙمٚمٛم٦م ذم 

  .(8)"اًمٙمامًمٞم٦م"% ُمـ مجٞمع اًمٙمت٥م )أو واطمد ُمـ يمؾ قمنميـ( شمذيمر ومٙمرة 5وم٘مط(. اًمٞمقم طمقازم 

                                                           

 :Ngram Viewer Googleأضمري٧م قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌح٨م هذه قمغم  (0)

books.google.com/ngrams. 

شمتًؿ سمٙمٗم٤مح اًمٗمـرد ًمٌٚمـقغ اًمٙمـامل وووـع ُمٕمـ٤ميػم قم٤مًمٞمـ٦م ضمـًدا ًمـألداء، يّمـحٌٝم٤م شم٘مٞمـٞمامت  ؿمخّمٞم٦م ؾمٛم٦م هل اًمٜمٗمس قمٚمؿ ذم اًمٙمامًمٞم٦م (8)

وإومْمؾ شمّمقيره٤م قمغم أهن٤م صٗم٦م ُمتٕمددة إسمٕم٤مد، طمٞم٨م اشمٗمؼ قمٚمامء اًمـٜمٗمس قمـغم اؿمـتامهل٤م  .ٟم٘مدي٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م ًمٚمذات وخم٤موف ُمـ شم٘مٞمٞمامت اًمٖمػم

ا٦م اًمتٙمٞمـػ، شمـدومع اًمٙمامًمٞمـ٦م إومـراد عمح٤موًمـ٦م حت٘مٞمـؼ اعمث٤مًمٞمـ٦م اًمتٕمجٞمزيـ٦م، وىمـد قمغم اًمٕمديد ُمـ اجلقاٟم٥م اإلجي٤مسمٞم٦م واًمًٚمٌٞم٦م. وذم صقرهت٤م اًمًٞم

شمدومٕمٝمؿ يمامًمٞمتٝمؿ اًمتٙمٞمٗمٞم٦م ذم سمٕمض إطمٞم٤من إمم اًمقصقل ٕهداومٝمؿ. وذم اًمٜمٝم٤مي٦م، يًتٛمدون اًمِمٕمقر سم٤مًمًٕم٤مدة ُمـ ومٕمٚمٝمـؿ هـذا. وقمٜمـدُم٤م ٓ 

 .اًمٙمآسم٦م يًتٓمٞمع اًمٙمامًمٞمقن سمٚمقغ أهداومٝمؿ، يمثػًما ُم٤م شمّمٞمٌٝمؿ
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ى اًمٜم٤مس يمٚمامت أظمرى قمـ يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا جمرد ُم٠ًمًم٦م ُمـ اًمتحقٓت اًمٚمٖمقي٦م. رسمام يم٤من ًمد

ٚمامت أن. وىمد شمؿ اؾمتٌدال هذه اًمٙم قمنم،ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع  "اًمًٕمل ٟمحق اهلدف"و  "اًمٙمامًمٞم٦م"

وًمٙمـ  اًمقىم٧م،سمٛمرور  ٤مً ؾ ؿمٞمققمومًتتقىمع أن شمّمٌح هذه اًمٕم٤ٌمرات اعمرادوم٦م أىم ٤مً إذا يم٤من هذا صحٞمح

. وم٘مد أصٌح "اء اهلدفاًمًٕمل ور"وقم٤ٌمرة  "اًمٙمامًمٞم٦م"مل ختتػ أي ُمـ ُمرادوم٤مت اًم٘م٤مُمقس ًمٙمٚمٛم٦م 

 ."اًمًٕمل"و  "اًمٖم٤مي٦م"و  "اهلدف"و  "اًمتخٓمٞمط"و  "اًمٌح٨م" اؾمتخداُم٤ًم، ُمثؾُمٕمٔمٛمٝم٤م أيمثر 

ازدادت صٕمقسم٦م اًمتخٚمص ُمـ إهداف طمتك ظم٤مرج قم٤ممل اًمٙمت٥م. ًم٘مد يمِمػ اإلٟمؽمٟم٧م ًمٚمٜم٤مس 

ٕهداف أهداوم٤ًم يم٤مٟمقا سم٤مًمٙم٤مد يٕمرومقن سمقضمقده٤م، وضمٕمٚم٧م إضمٝمزة اًمت٘مٜمٞم٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالرشمداء شمتٌع ا

شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم وسمال ضمٝمد. وسمٞمٜمام يم٤من قمٚمٞمؽ اًمٌح٨م قمـ أهداف ضمديدة ذم وىم٧ٍم ُم٤م، اُم٤م اًمٞمقم ومٝمل شم٠مشمٞمؽ 

سمٜمٗمًٝم٤م امم صٜمدوق سمريدك اًمقارد او ؿم٤مؿم٦م ه٤مشمٗمؽ ُمـ دون دقمقة. ىمد ٟمٜمجح ذم اًمتٛمٚمص ُمٜمٝم٤م إذا 

وًمٙمـ قمغم  ُمرة،متٙمٜم٤م ُمـ شمرك رؾم٤مئؾ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين دون ىمراءة ًم٤ًمقم٤مت أو طمتك أي٤مم ذم يمؾ 

ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م ُم٘م٤موُم٦م اًمرد قمغم رؾم٤مئؾ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين اجلديدة ومقر  واًمروم٤مهٞم٦م،طم٤ًمب اإلٟمت٤مضمٞم٦م 

 وصقهل٤م.

 ـــــ
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. (0)ُم٤م هق سمرأيؽ ُمتقؾمط ُمدة سم٘م٤مء اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ًمٚمٛمٙمت٥م دون ىمراءة؟ اٟم٤م مخٜمتف قمنم دىم٤مئؼ 

ـ رؾم٤مئؾ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ذم ُم% 71يتؿ ىمراءة  ًمٙمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م هق ؾم٧م صمقان وم٘مط. ذم اًمقاىمع،

اعمٙمت٥م ذم همْمقن ؾم٧م صمقان ُمـ اًمقصقل. ؾم٧م صمقاٍن يٕمٜمل طمتك أىمؾ ُمـ اًمقىم٧م اًمذي اؾمتٖمرىمتف 

ذم ىمراءة هذه اًمٗم٘مرة طمتك أن، وًمٙمٜمف ـمقيؾ سمام يٙمٗمل ًمٞمٕمٓمؾ اًمٕم٤مُمؾ قمـ يمؾ ُم٤م يٗمٕمٚمف ًمٗمتح 

هذا اُمرًا ُمرسمٙم٤ًم سمِمٙمؾ يمٌػم: سمرٟم٤مُم٩م سمريده اإلًمٙمؽموين واًمٜم٘مر قمغم اًمؼميد اإلًمٙمؽموين اًمقارد. يٕمد 

وقمنميـ دىمٞم٘م٦م ًمٜمّمٌح ُمريمزيـ صم٤مٟمٞم٦م ذم قمٛمٍؾ مت٧م  ٤مً ومقوم٘م٤ًم ٕطمدى اًمت٘مديرات، يًتٖمرق إُمر مخً

اعم٤ًموم٤مت وم٘مط سمّمقرة ُمت٤ًموي٦م  ٤مً يقُمٞمرؾم٤مًم٦م سمريد إًمٙمؽموين  85ُم٘م٤مـمٕمتٜم٤م اصمٜم٤مء اًم٘مٞم٤مم سمف. إذا ومتح٧م 

 اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًم٘مّمقى.أي دىمٞم٘م٦م ذم ٟمٓم٤مق  ٤مً طمرومٞم ، ومٚمـ شم٘ميضقمغم ُمدار اًمٞمقم

احلؾ هق شمٕمٓمٞمؾ شمٜمٌٞمٝم٤مت اًمؼميد اإلًمٙمؽموين اجلديدة واًمتح٘مؼ ُمـ طم٤ًمب سمريدك اإلًمٙمؽموين 

وًمٙمـ ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس ٓ يتٕم٤مُمٚمقن ُمع اًمؼميد اإلًمٙمؽموين هبذه اًمٓمري٘م٦م. يًٕمك  ُمتٙمرر،سمِمٙمؾ همػم 

 Inbox (8)٤مئؾاًمٙمثػمون ُمٜم٤م إمم حت٘مٞمؼ اهلدف اًمذي ٓ يٚملم اعمتٛمثؾ سمجٕمؾ اًمؼميد ظم٤مل ُمـ اًمرؾم

Zero واًمذي يتٓمٚم٥م ُمٜمؽ ُمٕم٤مجل٦م مجٞمع اًمرؾم٤مئؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م همػم اعم٘مروءة وووٕمٝم٤م ضم٤مٟم٤ًٌم ومقر ،

وم٢من رؾم٤مئؾ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين  شم٤ميٛمز،وصقهل٤م. ويمام يمت٥م شمِم٤مك يمٚمقؾمؽمُم٤من ذم صحٞمٗم٦م ٟمٞمقيقرك 

 ٤مً أيْمـ  "٤مزماًمؼميد اخل"شمِمٌف اًمزوُمٌل: طمٞم٨م شمًتٛمر ذم ىمتٚمٝمؿ ويًتٛمرون ذم اًم٘مدوم. ينمح ُمٗمٝمقم 

، وعم٤مذا يتح٘م٘مقن ـ ؾم٥ٌم ىمْم٤مء اًمٕمامل رسمع وىم٧م يقُمٝمؿ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع رؾم٤مئؾ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين

% 45، وضمد اًم٤ٌمطمثقن أن طمدى اًمدراؾم٤متُمـ طم٤ًمسم٤مهتؿ ذم اعمتقؾمط صمالصملم ُمرة ذم يمؾ ؾم٤مقم٦م. ذم إ

                                                           
(1) Thomas Jackson, Ray Dawson, and Darren Wilson, ―Reducing the Effect of Email 

Interruptions on Employees, International Journal of Information Management 23, no. 1 

(February 2003): 55–65. 

دم سم٢مختــ٤مذ إضمــراء قمــغم أي رؾمــ٤مًم٦م شمّمــؾ إمم أي صــٜمدوق وارد ظمــ٤مزم ُمـــ اًمرؾمــ٤مئؾ، سمٛمٕمٜمــك أن ي٘مــقم اعمًــتخ Inbox Zeroُمٗمٝمــقم  (8)

صٜمدوق اًمقارد، إُم٤م سم٤مًمرد أو سم٤محلذف أو إرؿمٗم٦م، وذم هن٤مي٦م اًمٞمقم وقمٜمدُم٤م يّمٌح صٜمدوق اًمقارد ظم٤مزم ومٝمذا يٕمٜمل أٟمـؽ أديـ٧م يم٤مومـ٦م اعمٝمـ٤مم 

  .ًمٙمؾ رؾم٤مئؾ اًمؼميد اًمقاردة إًمٞمؽ
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٤مل آشمّم٤مل اًمتل . وهذا ُمـ اؿمٙم"وم٘مدان اًمًٞمٓمرة"ُمـ اعمًتجٞمٌلم ىمد رسمٓمقا اًمؼميد اإلًمٙمؽموين سمـ 

  سم٤مًمٙم٤مد يم٤من هل٤م وضمقد ىمٌؾ اًم٘مرن احل٤مدي واًمٕمنميـ.

، أراد صمالصم٦م سم٤مطمثلم اًمتح٘مٞمؼ ومٞمام حيدث قمٜمدُم٤م متٜمع ُمقفمٗمل اعمٙمت٥م ُمـ اؾمتخدام 8108ذم قم٤مم 

اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ًمٌْمٕم٦م أي٤مم، ًمٙمٜمٝمؿ ٟم٤موٚمقا ُمـ اضمؾ اًمٕمثقر قمغم ُمتٓمققملم. طمٞم٨م وم٤محتقا 

ُمٜمِم٠مة ًمٚمجٞمش إُمريٙمل قمغم اًم٤ًمطمؾ اًمنمىمل، وًمٙمـ صمالصم٦م قمنم اًمٕمنمات ُمـ قمامل اعمٙم٤مشم٥م ذم 

وم٘مط يم٤مٟمقا قمغم اؾمتٕمداد ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اًمدراؾم٦م. أووح٧م اًمٖم٤مًمٌٞم٦م اًمٕمٔمٛمك ُمٜمٝمؿ أهن٤م ٓ شمًتٓمٞمع 

حتٛمؾ قمذاب ومرز ُما٤مت اًمرؾم٤مئؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمتل مل شمتؿ اإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م شمٜمتٝمل اًمدراؾم٦م. ٓ 

 .. ومٝمق يّمٌح أيمثر رضاوة قمٜمدُم٤م حت٤مول دم٤مهٚمفاً أسمد "يد اخل٤مزماًمؼم"يٛمٙمٜمؽ اًم٘مْم٤مء قمغم ُمٗمٝمقم 

راىم٥م اًم٤ٌمطمثقن اعمتٓمققملم اًمثالصم٦م قمنم عمدة صمامٟمٞم٦م أي٤مم ذم اعمجٛمقع: صمالصم٦م أي٤مم طمٞم٨م اؾمتٛمروا ذم 

صمؿ عمدة مخ٦ًم أي٤مم اُمتٜمٕمقا قمـ اؾمتخدام اًمؼميد  قم٤مدة،اؾمتخدام اًمؼميد اإلًمٙمؽموين يمام يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن 

، ًمٙمٜمٝمؿ هقم٤من ن سم٤مٟٓمٗمّم٤مل قمـ زُمالئٝمؿ ذم اًمٕمٛمؾ. ذم اًمٌداي٦م ؿمٕمر اعمتٓمققمق(0)٤مُم٤ماإلًمٙمؽموين مت

                                                           

 اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ دور اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ذم اًمٕمٛمؾ ُمّمدره٤م: (0)

Gloria J. Mark, Stephen Voida, and Armand V. Cardello, ―‗A Pace Not Dictated by Electrons: 

An Empirical Study of Work Without Email,‖ Proceedings of the SIGCHI Conference on 

Human Factors in Computer Systems (2012): 555–64; Megan Garber, ―The Latest ‗Ordinary 

Thing That Will Probably Kill You‘? Email,‖ The Atlantic, May 4, 2012, 

www.theatlantic.com/technology/archive/2012/05/the-latest-ordinarything- that-will-probably-

kill-you-email/256742/; Joe Pinsker, ―Inbox Zero vs. Inbox 5,000: A Unified Theory,‖ The 

Atlantic, May 27, 2015, www.theatlantic.com/technology/archive/2015/05/why-some-people-

cant-stand-having-unread-emails/394031/; Stephen R. Barley, Debra E. Myerson, and Stine 

Grodal, ―E-mail as a Source and Symbol of Stress,‖ Organization Science 22, no. 4 (July–

August 2011): 887–906; Mary Czerwinski, Eric Horvitz, and Susan Wilhite, ―A Diary Study of 

Task Switching and Interruptions,‖ Proceedings of the Special Interest Group on Computer–

Human Interaction Conference on Human Factors in Computer Systems (2004): 175–82; Laura 

A. Dabbish and Robert E. Kraut, ―Email Overload at Work: An Analysis of Factors Associated 

with Email Strain,‖ Proceedings of the Association for Computing Machinery Conference on 

Computer Supported Cooperative Work & Social Computing (2011): 431–40; Chuck 

Klosterman, ―My Zombie, Myself: Why Modern Life Feels Rather Undead,‖ New York Times, 

December 3, 2010, www.nytimes.com/2010/12/05/arts/television/05zombies.html; Karen 

Renaud, Judith Ramsay, and Mario Hair, ―‗You‘ve Got E-Mail!‘ . . . Shall I Deal with It Now? 
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، ر وم٠ميمثرُم٤م أظمذوا يٛمِمقن طمقل اعمٙمت٥م ويًتخدُمقن هقاشمٗمٝمؿ اعمٙمتٌٞم٦م يمام هم٤مدروا اعمٙمت٥م أيمث

وأُمْمقا صمالصم٦م أوٕم٤مف ـمقل ومؽمة ظمروضمٝمؿ ذم اخل٤مرج قمٜمدُم٤م ُمٜمٕمقا ُمـ اؾمتخدام اًمؼميد 

قم٤مُمٚملم  و أسم٘م٤مهؿ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ُمٙمٌٚملم قمغم ُمٙم٤مشمٌٝمؿ، ويم٤مٟمقا أيْم٤مً اإلًمٙمؽموين، قمغم ُم٤م يٌد

أـمقل قمغم يمؾ ُمٝمٛم٦م دون شمِمتٞم٧م  ، ىم٤مولم وىمت٤مً ويتٜم٘مٚمقن سملم اعمٝم٤مم سمٜمّمػ اًمقىم٧م ،أومْمؾ

٤مًمتح٘مؼ اٟمت٤ٌمهٝمؿ، إهؿ ُمـ ذًمؽ يمٚمف أهنؿ يم٤مٟمقا أيمثر صح٦م وظمالل اعمدة اًمتل يًٛمح هلؿ ومٞمٝم٤م سم

سمدون اًمؼميد ا ذم طم٤مًم٦م ُمًتٛمرة ُمـ آؾمتٜمٗم٤مر اًمِمديد: ًمٙمـ ، يم٤مٟمقُمـ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين

، طمٞم٨م شمرشمٗمع اؾمتج٤مسم٦م ًمٜمقسم٤مت ىمّمػمة أيمثر ، متٞمؾ ُمٕمدٓت ٟمٌْم٤مت ىمٚمٌٝمؿ إمم اًمت٤ٌميـاإلًمٙمؽموين

، وًمٙمٜمٝم٤م شمٜمخٗمض ُمرة أظمرى قمٜمدُم٤م متر شمٚمؽ اًمْمٖمقـم٤مت سمٞمٜمام ُمع اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ضمٝم٤مدُمـ اإل

 يم٤مٟمقا ذم طم٤مًم٦م شم٠مه٥م ىمّمقى.

ضمديدة. طمتك ، ضمٕمؾ اإلٟمؽمٟم٧م ُمـ اًمًٝمؾ اًمٕمثقر قمغم أهداف "اًمؼميد اخل٤مزم" ُمٗمٝمقم إو٤موم٦م امم

. اٟمت٘مٚم٧م قم٤مئٚمتل ُمـ يم٤مٟم٧م إهداف سمٕمٞمدة أيمثر مم٤م هل قمٚمٞمف اًمٞمقم وم٘مط، ٤مً ىمٌؾ مخ٦ًم وقمنميـ قم٤مُم

، ضمٜمقب أومري٘مٞم٤م إمم ؾمٞمدين ذم أؾمؽماًمٞم٤م قمٜمدُم٤م يمٜم٧م ذم اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ قمٛمري. سمٕمد ضمقه٤مٟمًؼمج

، ويم٤مٟم٧م ىمدُم٧م اهلداي٤م ديت ُمـ ضمٜمقب أومري٘مٞم٤م عم٤ًمقمدشمٜم٤م قمغم آؾمت٘مرار ويم٤مًمٕم٤مدةؿمٝمريـ زارشمٜم٤م ضم

 ُمـ ُمقؾمققم٦م ضمٞمٜمٞمس ًمألرىم٤مم اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م. سمٕمد أن ىمٛم٧م سمٗمتح 0988إطمدى شمٚمؽ اهلداي٤م ـمٌٕم٦م 

. هٜم٤مك قمغم اًمّمٗمح٦م اًمٞمنى يم٤مٟم٧م صقرة "اًمذروات اًمٌنمي٦م"، وضمٝمتٜمل إمم ىمًؿ سمٕمٜمقان اًمٖمٓم٤مء

 8رضمؾ ذم يمؾ اًمٕمّمقر. يم٤من وادًمق واىمٗم٤ًم ذم ذروة ـمقًمف اًم٤ٌمًمغ  روسمرت سمػمؿمٞمٜم٩م وادًمق أـمقل

اًمت٘مٞم٧م هبذا اًمرضمؾ قمٜمدُم٤م زار ضمٜمقب إومري٘مٞم٤م يمٜم٧م ـمٗمٚم٦ًم . ىم٤مًم٧م زم ضمديت: سمقص٦م 00.0أىمدام و 

ُمرارًا . ىمرأت اًمٙمت٤مب ٌتًؿ٤مٟمٌف وهق يٜمٔمر إمم إؾمٗمؾ ويًمٙمٜمٜمل أشمذيمر أٟمٜمل يمٜم٧م واىمٗم٦ًم سمج

 0411أصم٘مؾ رضمؾ ذم اًمٕم٤ممل )، ووزن (37AA) اًم٤ٌمًمغ . طمٗمٔم٧م ُم٘م٤مس طمذاء واًمدووشمٙمراراً 

ٟمجك ُمٜمٝم٤م طم٤مرس طمدي٘م٦م  ؾمٌٕم٦م،، وأيمؼم قمدد ُمـ رضسم٤مت اًمؼمق ٟمج٤م ُمٜمٝم٤م ؿمخص واطمد )سم٤موٟمد(

                                                                                                                                                         
Electronic Mail from the Recipient‘s Perspective,‖ International Journal of Human–Computer 

Interaction 21, no. 3 (2006): 313–32. 
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يدقمك روي ؾمقًمٞمٗم٤من(. يم٤مٟم٧م هذه إرىم٤مم اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م همري٦ٌم وسمٕمٞمدة سم٤مًمٜم٦ًٌم زم، وهلذا اًم٥ًٌم حتديدًا 

 .يمٜم٧م اضمده٤م رائٕم٦م ضمداً 

ويٛمٙمـ ٕي ؿمخص اعمِم٤مريم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م  ُمٙم٤من،ؾمٞم٦م وإهداف ُمقضمقدة ذم يمؾ إرىم٤مم اًم٘مٞم٤م اًمٞمقم،

وهق أطمد أقمراض قمٍم اعمٕمٚمقُم٤مت. حتتقي اًمّمٗمح٦م اًمرئٞمًٞم٦م  -شمًجٞمؾ إرىم٤مم اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م 

ويٕمٜمل ىمؿ سمتًجٞمؾ  SET A RECORDعمقؾمققم٦م همٞمٜمٞمس ًمألرىم٤مم اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م قمغم زر سمٕمٜمقان 

ٌتًٛم٦م واًمّمدور اعمقؾمقُم٦م سم٤معمٞمداًمٞم٤مت رىمؿ ىمٞم٤مد. اوٖمط قمغم اًمراسمط وؾمؽمى اًمقضمقه اعم

: زار همقٟم٤مر هم٤مرومقرس وأدري٤من سمؽمورث، مخس ُمـ ىَمٌٞمؾٕصح٤مب إرىم٤مم اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م احلديث٦م 

ُمؽم حت٧م  031 قمغم قمٛمؼ هػمويقيمل يقؿمٞمدا وؾم٤مٟمدرا ؾمٛمٞم٨م ىمد شمؿ زوم٤مفىم٤مرات ذم يقم واطمد، و

أصمٜم٤مء أداءه ًم٤ًٌمق اعم٤مراصمقن أيمثر  اعم٤مء، ومجع ؾمتٞمػ شمِم٤مًمٙمل اعماليلم ُمـ اجلٜمٞمٝم٤مت ًمألقمامل اخلػمي٦م

 -هتٞما٦م هدف ُم٤م  اً ؽ وهٚمؿ ضمرا. مل يٙمـ ُمـ اًمًٝمؾ أسمدُمـ أي ؿمخص آظمر ذم اًمت٤مريخ، وُم٤م إمم ذًم

وسم٘مدر إذى اًمٙمٌػم اًمذي يٚمحؼ سمٜم٤م، وم٢مٟمٜم٤م ٟمت٠مىمٚمؿ ُمع هذا اعم٤ًمر اعمٕم٘مد سمقاؾمٓم٦م إضمٝمزة اًمتل 

 هتدف إمم شمًٝمٞمؾ طمٞم٤مشمٜم٤م.

 ـــــ

ذم اإلدُم٤من قمغم مم٤مرؾم٦م اًمتامريـ اًمري٤موٞم٦م شمٕمت٘مدان أن اًمت٘مدم  (0)ؾمٞمؿ ظمٌػمشم٤من يم٤مصمريـ ذايؼم وًمٞمززم

اًمتٙمٜمقًمقضمل يِمجع قمغم رصد إهداف إؾمتحقاذي. ذايؼم وؾمٞمؿ شمٙمره٤من اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م 

، أهمٌك رء ذم اًمٕم٤ممل، سمٞمٜمام شم٘مقل ؾمٞمؿ: أهن٤م سم٢مهن٤م إؾمقءاًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالرشمداء، طمٞم٨م شمّمٗمٝم٤م ذايؼم 

ؼم قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع طمقل إدُم٤من اًمتٛمريـ اُم٤م ؾمٞمؿ ومٝمل ـمٌٞم٦ٌم ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م ًمٚمٛمراه٘ملم ذم وم٘مد يمت٧ٌم ذاي

                                                           

 اعمٕمٚمقُم٤مت ُم٠مظمقذة ُمـ ُم٘م٤مسمالت ُمع ذايؼم وؾمٞمؿ، وُمـ يمت٤مب ذايؼم: (0)

Katherine Schreiber, The Truth about Exercise Addiction (New York: Rowman & Littlefield 

Publishers, 2015). 
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 همذائٞم٦م،قمٞم٤مدة ُم٤ميق. اًمٕمديد ُمـ ُمرى ؾمٞمؿ ذم ؾمـ اعمراه٘م٦م ًمدهيؿ مت٤مريـ ُمزدوضم٦م واوٓمراسم٤مت 

 .٤مً ُمٕم واًمتل متٞمؾ إمم آضمتامع

قارات اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالرشمداء قم٤ٌمرة قمـ ُمّمٓمٚمح ؿم٤مُمؾ يّمػ اعمالسمس واإليمًً

ًمألرىم٤مم همٞمٜمٞمس ُمقىمع سم٤مًمقفم٤مئػ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمٕمتٛمدة قمغم اًمٙمٛمٌٞمقشمر. ضمٕمٚم٧م ُمقاىمع اًمقي٥م ُمثؾ 

٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالرشمداء. ٝم٤م ٓ شمٕمد ؿمٞما٤ًم ُم٘م٤مرٟم٦م سمُمـ إهداف أيمثر امهٞم٦ًم، وًمٙمٜم اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م

ُم٘م٤ميٞمس يم٤مٟم٧م ذيؼم وؾمٞمؿ شمٜمت٘مدان سمِمٙمؾ ظم٤مص اًم٤ًمقم٤مت واضمٝمزة اًمتتٌع اًمتل شمٕمرض عمرشمدهي٤م 

اًمٚمٞم٤مىم٦م اعمحدصم٦م قمغم اًمٗمقر. اًمٕمديد ُمـ هذه إضمٝمزة إُم٤م شمٕمٓمٞمؽ أهداف أو شمٓمٚم٥م ُمٜمؽ شمرؿمٞمح 

اهداف ًمٜمٗمًؽ. اعمٕمٞم٤مر اًمذهٌل هق ظمٓمقة أؾم٤مؾمٞم٦م، أو قمدد اخلٓمقات اًمتل يٛمِمٞمٝم٤م ُمرشمدوه٤م يمؾ 

 ٤مً ويّمدر اجلٝم٤مز صقشم -ة آٓف ظمٓمقة قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل قمنم -يقم. ىمؿ سم٤مًمقصقل إمم اهلدف 

. ًم٘مد ؿم٤مهدت إصدىم٤مء وأومراد اًمٕم٤مئٚم٦م يًتجٞمٌقن ًمتٚمؽ اًمّم٤مومرة، وُمـ اًمّمٕم٥م قمدم ٤مً ٛمٞمشم٘مقي

  .(0)اًمتٗمٙمػم ذم يمٚم٥م سم٤مومٚمقف

                                                           

أطمـد اًمٕمٚمـامء اًمـروس ش سمـ٤مومٚمقف»يٕمرف قمٚمؿ اًمٜمٗمس آضمتامقمل ىمّم٦م ـمريٗم٦م، سم٘مـدر ُمـ٤م هـل ُمٝمٛمـ٦م، وىمـد يمـ٤من هلـ٤م ـمرومـ٤من: إول هـق  (0)

 .ُمقطمٞم٦م سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م إمم اًمٞمقم ىمد ىمرر أن خيْمٕمف ًمتجرسم٦م ٓ شمزالش سم٤مومٚمقف»اعمِمٝمقريـ ذم هذا اعمج٤مل، وصم٤مٟمٞمٝمام يمٚم٥م يم٤من 

سم٤مًمٙمٚم٥م وأضم٤مقمف طمتك ؿمٕمر سمرهم٦ٌم ؿمديدة ذم اًمٓمٕم٤مم، وقمٜمدئـذ أُمـر سمـ٠من يـ٠مشمقا ًمـف سمٓمٕم٤مُمـف أُم٤مُمـف، ويمـ٤من هٜمـ٤مك ضمـرس يـدق ش سم٤مومٚمقف»ضم٤مء 

سمّمقت ُمًٛمقع ذم حلٔم٦م شم٘مديؿ إيمؾ ًمٚمٙمٚم٥م.. وىمد شمٙمررت احلٙم٤ميـ٦م قمـدة ُمـرات قمـغم اًمٜمحـق أيت: ئمـؾ اًمٙمٚمـ٥م ذم ُمٙم٤مٟمـف دون ـمٕمـ٤مم 

هي٤ممجف اجلقع، وذم اًمٚمحٔم٦م اًمتل يقوع اًمٓمٕم٤مم أُم٤مم قمٞمٜمٞمف، يٙمقن اجلرس ىمد سمـدأ ذم رضسم٤مشمـف اًمتـل اىمؽمٟمـ٧م، ُمـع ُمـرور اًمقىمـ٧م، ًمـدى طمتك 

ًمـدى اًمٙمٚمـ٥م، سمٛمٕمٜمـك ارشمٌـ٤مط صـقت ش آؾمـتج٤مسم٦م اًمنمــمٞم٦م»إمم وضمـقد هـذه ش سمـ٤مومٚمقف»وطملم اـمٛم٠من  .احلٞمقان اجل٤مئع، سم٢مطمْم٤مر اًمٓمٕم٤مم

اٟمت٘مؾ سم٤مًمتجرسم٦م إمم ُمرطمٚم٦م أظمرى أهؿ، يم٤مٟم٧م هل اعم٘مّمـقدة ُمٜمـذ  -ش سم٤مومٚمقف»أىمّمد  -يًد ضمققمف إًمٞمف، وم٢مٟمف اجلرس، ذم أذٟمٞمف، سم٤مإلشمٞم٤من سمام 

شمؿ طمذف سمٜمد اًمٓمٕم٤مم مت٤مُم٤م ُمــ اعمٕم٤مدًمـ٦م، وسم٘مـل اًمٙمٚمـ٥م واجلـرس وطمـدمه٤م، سمحٞمـ٨م ضمـرت اًمتجرسمـ٦م ذم ُمرطمٚمتٝمـ٤م اًمث٤مٟمٞمـ٦م وإظمـػمة  .اًمٌداي٦م

يت اًمٓمٕم٤مم ـمٌٕم٤م.. وسمدأ ص٤مطم٥م اًمتجرسم٦م يالطمـظ، ًمٕمـدة ُمـرات، أن ًمٕمـ٤مب اًمٙمٚمـ٥م يمـ٤من يم٤مًمت٤مزم: يم٤من اًمٙمٚم٥م جيقع، صمؿ يدق اجلرس، وٓ ي٠م

يًٞمؾ قمغم اًمٗمقر ذم يمؾ ُمرة يدق ومٞمٝم٤م اجلرس، قمـغم اًمـرهمؿ ُمــ قمـدم وضمـقد ـمٕمـ٤مم، ويمـ٤من اعمٕمٜمـك، وٓ يـزال، أن ارشم٤ٌمـمـ٤م ذـمٞمـ٤م ىمـ٤مم سمـلم 

يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدة اًمتل أراده٤م سمـ٤مومٚمقف، وٓ شمـزال ؾمـ٤مري٦م اًمٗمٕمؾ، اًمذي هق صقت اجلرس، وسملم رد اًمٗمٕمؾ، اًمذي هق ؾمٞمالن ًمٕم٤مب اًمٙمٚم٥م، و

ذ إمم اًمٞمقم، هل أن اًمٗمٕمؾ إول إذا وىمع، ارشمٌط اًمث٤مين سمف شمٚم٘م٤مئٞم٤م يمرد ومٕمؾ، وىمد اىمؽمن آصمٜم٤من طمْمقرا وهمٞم٤مسم٤م ذم ؾمـٚمقك ذًمـؽ احلٞمـقان، ُمٜمـ
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أدريم٧م يمؾ ُمـ ذايؼم وؾمٞمؿ أن اًم٤ًمقم٤مت اًمذيمٞم٦م وأضمٝمزة شمتٌع اًمٚمٞم٤مىم٦م ىمد طمٗمزت إؿمخ٤مص 

ٓملم ٕم٧م إؿمخ٤مص اًمذيـ ًمٞمًقا ٟمِماًمٙمثػمي اجلٚمقس قمغم مم٤مرؾم٦م اًمتٛمريٜم٤مت اًمري٤موٞم٦م، وؿمج

قمغم مم٤مرؾم٦م اًمتامريـ سم٤مؾمتٛمرار. ًمٙمـ يمخؼماء ذم اإلدُم٤من، يم٤مٟمت٤م ُم٘متٜمٕمتلم سم٠من إضمٝمزة يم٤مٟم٧م  اً ضمد

اًمؽميمٞمز قمغم إرىم٤مم ي١مدي إمم ُمٜمٕمؽ ُمـ ان شمٙمقن ذم أيْم٤ًم ظمٓمػمة ًمٚمٖم٤مي٦م. أووح٧م ذايؼم أن 

 "اهلدف". هذا اإلدُم٤من "هدف"اٟمًج٤مم ُمع ضمًٛمؽ، ومٞمّمٌح أداء اًمتٛمريـ سمال ـم٤مئؾ، وهق 

واؾمٜم٤مد ُمٝمٛم٦م صٜمع اًم٘مرار  اًمتٚم٘م٤مئٞم٦م،اًمذي ذيمرشمف ذايؼم سملم قمالُمتل آىمت٤ٌمس هق ٟمقع ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م 

إمم ضمٝم٤مز ُم٤م. طمٞم٨م اهن٤م أصٞم٧ٌم ُم١مظمرًا سمٙمن ذم ىمدُمٝم٤م سم٥ًٌم رومْمٝم٤م آؾمتامع إمم ضمًده٤م اعمث٘مؾ 

ل سم٤مٕقم٤ٌمء، سمدًٓ ُمـ ذًمؽ واصٚم٧م اًمًػم ٟمحق هدف اًمتٛمريـ اإلقمت٤ٌمـمل، وقم٤مٟم٧م ذايؼم ُمـ ُمٞمق

  سمٕمدم اؾمتخدام اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالرشمداء قمٜمدُم٤م شمتٛمرن. ووقمدت ٟمٗمًٝم٤م اإلدُم٤من،مم٤مرؾم٦م 

وأيمره أن أشمقىمػ طمتك  اًمٓمٚمؼ،قمٜمدُم٤م أضمري ذم اهلقاء  أطمرزهأؾمتخدم ؾم٤مقم٦م شمتٌع اًمت٘مدم اًمذي 

شمّمؾ إمم قمدد حمدد ُمًًٌ٘م٤م ُمـ إُمٞم٤مل اًمٙم٤مُمٚم٦م. يم٤مٟم٧م اًم٤ًمقم٦م شمتقىمػ قمـ اًمٕمٛمؾ ذم سمٕمض 

اعمٗمْمٚم٦م ًمدي. ذم ُم٘م٤مل  دائامً ٚمؽ إؿمقاط اًمتل ىمٓمٕمتٝم٤م سمٛمٕمزل قمـ شمتٌع إرىم٤مم يم٤مٟم٧م إطمٞم٤من وشم

ىمد همػّم ذم جمٚم٦م ٟمٞمق يقريمر، وصػ اًمٗمٙم٤مهل ديٗمٞمد ؾمٞمداريس يمٞمػ أن اُمتاليمف ًم٤ًمقم٦م ومٞم٧م سمٞم٧م 

 طمٞم٤مشمف:

 ظمالل إؾم٤مسمٞمع اًم٘مٚمٞمٚم٦م إومم ُمـ طمّمقزم قمغم ؾم٤مقم٦م ومٞم٧م سمٞم٧م، يمٜم٧م ؾم٠مقمقد إمم ومٜمدىمل ذم هن٤مي٦م

أًمػ ظمٓمقة، ىمررت ان أظمرج ًمريمض  08وقمٜمدُم٤م ايمتِمٗم٧م أٟمٜمل ىمد ريمْم٧م ُم٤م جمٛمققمف  قم،اًمٞم

ؾم٠مًمٜمل صدي٘مل هٞمق قمٜمدُم٤م أظمؼمشمف قمـ ذًمؽ ىم٤مئاًل زم:  "ًمٙمـ عم٤مذا؟"صمالصم٦م أف ظمٓمقة اظمرى. 

إلن ومٞم٧م سمٞم٧م يٕمت٘مد أٟمٜمل أؾمتٓمٞمع أن "وم٠مضمٌتف:  "عم٤مذا ٓ شمٕمتؼم اصمٜمتل قمنم أًمػ ظمٓمقة يم٤مومٞم٦م؟"

                                                                                                                                                         

وٓ شمزال، ومٞمام يٛمٙمـ أن ي٘مـ٤مس قمٚمٞمٝمـ٤م ٓطم٘مـ٤م، ًمـٞمس أن ىم٤مُم٧م اًمتجرسم٦م، ومل شمٙمـ أمهٞمتٝم٤م ومٞمٝم٤م، يمتجرسم٦م ذم طمد ذاهت٤م، سم٘مدر ُم٤م يم٤مٟم٧م إمهٞم٦م، 

 !ذم ؾمٚمقك اًمٙمٚم٥م ظمّمقص٤م، وٓ احلٞمقان قمٛمقُم٤م، وإٟمام ذم ؾمٚمقيمٞم٤مت اًمٌنم أٟمٗمًٝمؿ
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ه٤م!  -مخ٦ًم قمنم أًمػ ظمٓمقة  -أٟمٔمر إمم اًمقراء ذم ذًمؽ اًمقىم٧م وأوحؽ  ."أومٕمؾ ُم٤م هق أومْمؾ

إذا يمٜم٧م ذم رطمٚم٦م قمٛمؾ أو يمٜم٧م ىمد سمدأت اًمتٕمقد قمغم ؾم٤مق  ٤مً ا وم٘مط طمقازم ؾمٌٕم٦م أُمٞم٤مل! ًمٞمس ؾمٞماهذ

 صٜم٤مقمٞم٦م ضمديدة

يٛمٙمـ ىمٞم٤مس يمؾ  سم٤مًمتدري٥م،قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ إُمر اهن٤م أرىم٤مم متٝمد اًمٓمريؼ إمم اهلقس. شم٘مقل ؾمٞمؿ:  

امم اي ُمدى  شمريمْمٝم٤م:يمؿ قمدد اًمدورات اًمتل  حترىمٝم٤م:قمدد اًمًٕمرات احلراري٦م اًمتل  رء، يمؿ

يمؿ قمدد اخلٓمقات اًمتل شم٘مٓمٕمٝم٤م. وإذا ضمري٧م  سمذًمؽ:يمؿ قمدد اعمرات اًمتل شم٘مقم  هقمتؽ:شمّمؾ 

. سم٤مُٕمس وم٠مٟم٧م ٓ شمريد أن دمري أىمؾ ُمـ ذًمؽ اًمٞمقم، اٟمف يّمٌح ىمٝمري٤ًم امم طمد ُم٤م ُمثالً ُم٤ًموم٦م ُمٞمٚملم 

رى ؾمٞمؿ يٕم٤مٟمقن ُمـ هذه احل٤مضم٦م اعمًتٛمرة ًمٚمتح٘مؼ وإـمٛماٜم٤من، هٜم٤مك ومتك قمٛمره اًمٙمثػم ُمـ ُم

ويم٤من يْمع هقمتف قمغم  هيع،سم٠مٟمف قمداء  ٤مً قمٞم٤مدهت٤م ذم ُمٜمٞم٤مسمقًمٞمس يم٤من ُمٕمروومقمنم ؾمٜمقات زار 

ًمذًمؽ يم٤من يتٗمحّمٝم٤م سم٤مؾمتٛمرار  يت٤ٌمـم٠م،ُمالسمًف يمرُمز ًمٚمنمف. يم٤من ُمّمدر ىمٚم٘مف إيمؼم هق أٟمف ىمد 

أسم٘مك اًمٗمٜمدق سم٠ميمٛمٚمف  دومع واًمديف ًمٚمجٜمقن قمٜمدُم٤م زاروا ُمٞمٜمٞم٤مسمقًمٞمس طمٞم٨مٞميم٤من ؾمـمقال اًمقىم٧م. 

  .ذم اًمٚمٞمؾ، طمٞم٨م يم٤مٟمقا يتٚم٘مقن اًمِمٙم٤موى ٕٟمف يم٤من يريمض ذم همرومتف ٤مً ُمًتٞم٘مٔم

ًمٙمـ ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس يّمٌحقن ُمٝمقوؾملم قمٜمدُم٤م ي٘مقُمقن  ٟمٗمًٞم٦م،يٕم٤مين ُمـ و٤مئ٘م٦م  يم٤من ُمريْمٝم٤م

ًمًٕمرات احلراري٦م ٓ ي٤ًمقمدٟم٤م ذم اًمقاىمع قمغم قمد اخلٓمقات وا وشمْمٞمػ ؾمٞمؿ سم٤مًمؽميمٞمز قمغم إرىم٤مم.

، ًم٘مد أصٌحٜم٤م أىمؾ قمٗمقي٦ًم طمٞم٤مل ٟمِم٤مـمٜم٤م اًمٌدين وشمٜم٤مول ٕمٚمٜم٤م أيمثر إحل٤مطم٤مً وم٘مط جي ومٝمق اًمقزن:وم٘مدان 

ومًتًتٛمر ذم اعمٌم أو اجلري  ًمٚمراطم٦م،وشمِمٕمر سم٠مٟمؽ سمح٤مضم٦م  سم٤مًمتٕم٥م،. طمتك إذا يمٜم٧م شمِمٕمر اًمٓمٕم٤مم

وم٢من احلزن  هل٤م،اوم٘متٝم٤م ذايؼم ذم ذًمؽ، وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم طمتك شمّمؾ إمم هدومؽ اًمٕمددي آقمت٤ٌمـمل، وىمد و

قمٜمدُم٤م ٓ شمٙمقن ُمع  ، طمٞم٨م شم٘مقلاًمتل شمِمٕمر سمف قمٜمدُم٤م شمٌتٕمد قمـ اًمتٛمريـ يِمٌف ؿمٕمقر احل٥م

. وم٤مٕظمالىمٞم٤مت هل أٟمف ؿمخّمؽ اعمٝمؿ، أو أي ؿمخص حتٌف، ومًتتقق ًمتٙمقن ُمع ذًمؽ اًمِمخص
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ك أضمٝمزة شمراىم٥م يمؾ رء ر اُمتالُمـ اخلٓم ٤مً أصٕم٥م، وًمٙمـ أيْمُمـ اًمّمحل ضمٕمؾ ىمٞم٤مس إهداف 

 ُمـ ُمٕمدٓت ٟمٌْم٤مت اًم٘مٚم٥م إمم قمدد اخلٓمقات اًمتل ؾمٚمٙمٜم٤مه٤م اًمٞمقم. اً سمدء

، أؾمس ُمػميالٟمدرز دون وضمقن 8111إن قمالىم٦م ذيؼم ُمع اجلري ًمٞم٧ًم همري٦ٌم. ذم قم٤مم 

. حتتٗمؾ اًمراسمٓم٦م سم٤مًمٕمدائلم (0)(USRSAذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة ) "ٟمزقم٦م اجلري"ؾمؽموُمًٙمل راسمٓم٦م 

يت٠مًمػ ُمـ اًمتجقل عم٤ًموم٦م ُمٞمؾ أو أيمثر  "اجلري"يقُم٤ًم ُمـ اًمريمض ًمًٜمقات قمديدة ) اًمذيـ مل يٗمقت

دون ُم٤ًمقمدة اًمٕمٙم٤مزات أو اًمٕمّم٤م(. إهن٤م جمٛمققم٦م داقمٛم٦م سمِمٙمؾ يمٌػم، ٟمٛمقذضم٤ًم ًمٚمٛمٜمٔمامت اًمٕم٤مُمٚم٦م 

 ُمزجي٤مً  (USRSAذات اًمتقضمف اعمجتٛمٕمل. شمًتْمٞمػ راسمٓم٦م ٟمزقم٦م اجلري ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة )

اًمذيـ يقطمدهؿ  -اًمِم٤ٌمب واًمِمٞمقخ، اًمذيمقر واإلٟم٤مث، اًمٜمخ٦ٌم وهقاة  - ُمـ اًمٕمدائلم ُمتٜمققم٤مً 

داومٕمٝمؿ ًمٚمجري يمؾ يقم. شمٓمٚمؼ اجلٛمٕمٞم٦م ٟمنمة ومّمٚمٞم٦م حتتٗمؾ سم٤معمراطمؾ، اضمري عمدة مخ٦ًم وصمالصملم 

قمغم اًمتقازم وؾمتّمٌح إؾمت٤مذ اًمٙمٌػم، واضمري أرسمٕملم ؾمٜم٦م وشمّمٌح أؾمٓمقرة، اُم٤م إذا وصٚم٧م  قم٤مُم٤مً 

ومًتحٛمؾ ًم٘م٥م يمقومرت، شمٞمٛمٜم٤ًم سم٤مًمٌٓمؾ ُم٤مرك يمقومرت اًمذي اقمتزل قمٜمدُم٤م  ٤مً قم٤مُمإمم مخ٦ًم وأرسمٕملم 

 .8103أصٌح أول ؿمخص يّمؾ امم ُمرطمٚم٦م اخلٛم٦ًم وأرسمٕملم قم٤مُم٤ًم ُمـ اجلري اًمٞمقُمل ذم قم٤مم 

يمام يٛمٙمٜمؽ أن شمتخٞمؾ يمٞمػ صم٤مسمر اًمٕمديد ُمـ قمدائل اًمراسمٓم٦م ذم فمروف ؿمٌف ُمًتحٞمٚم٦م، ومٕمٜمدُم٤م 

ىمٞمٍمي٦م ىمٌؾ سمْمع ؾمٜمقات، وضمدت مح٤مُم٤ًم ذم ايمتِمٗم٧م هم٤ميب يمقهلم أهن٤م سمح٤مضم٦م إمم ضمراطم٦م 

ُمًتِمٗمك ظم٤مص وريمْم٧م ذم اعمٙم٤من عمدة اصمٜمتل قمنمة دىمٞم٘م٦م، وىمد دم٤موزت يمقهلم ُمرطمٚم٦م آصمٜمل 

)يم٤مٟم٧م ؾمٚمًٚم٦م اجلري اًمٞمقُمل اًمتل قمٛمٚمتٝم٤م يمقهلم ُمثػمة  8104ُم٤ًم ذم ٟمقومٛمؼم واًمٕمنميـ قم٤م

 دقمك ضمقن ؾم٤مذرٟٓمد حيٛمؾوي ٤مً قم٤مُم 63ًمٞمٗمقرٟمٞم٤م اًم٤ٌمًمغ ُمـ اًمٕمٛمر ًمإلقمج٤مب، ًمٙمـ أطمد ؾمٙم٤من يم٤م

                                                           

 : "ٟمزقم٦م اجلري"ُمقىمع  (0)

www.runeveryday.com/; active list of runners:  

www.runeveryday.com/lists/USRSA-Active-List.html; see also: Katherine Dempsey, ―The 

People Who Can‘t Not Run,‖ The Atlantic, June 4, 2014, 

www.theatlantic.com/health/archive/2014/06/streakers-in-sneakers/371347/; Kevin Helliker, 

―These Streakers Resolve to Run Every Day of the Year,‖ Wall Street Journal, January 1, 

2015, www.wsj.com/articles/these-streakersresolve- to-run-every-day-of-the-year-1419986806. 
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ُمـ اجلري اًمٞمقُمل، وٓزال اًمٕمد ُمًتٛمرًا(.  ٤مً ًت٦م وأرسمٕملم قم٤مُمسم اًمرىمؿ اًم٘مٞم٤مد ًمٚمقٓي٤مت اعمتحدة

، اٟمتٔمر طمتك وصقل 8114ذم قم٤مم  قمٜمدُم٤م ُمر إقمّم٤مر ومراٟمًٞمس ُم٤ٌمذة قمغم ُمديٜم٦م ديٗمٞمد ووًمؼمج

 ٤مً قاطمد وصمالصملم قم٤مُمرطمٚم٦م اًمُمٞمؾ. ويمام دم٤موز ووًمؼمج ُم 0.8قملم اإلقمّم٤مر اهل٤مدئ٦م ىمٌؾ ضمريف عم٤ًموم٦م 

قمٜمدُم٤م يتؿ إًمٖم٤مء رطمالهتؿ  ُمـ اجلري اًمٞمقُمل ومٞمام يريمض اًمٕمداؤون أظمرون ذم ممرات اعمٓم٤مر

، ويقاصٚمقن اجلري طمتك ذم اعمرض واإلص٤مسم٤مت اعمقهٜم٦م. يٗمٕمٚمقن أي رء ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اجلقي٦م

  اًمًٚمًٚم٦م اًمتل طم٘م٘مقه٤م قمغم ُمدى ؾمٜمقات ُمـ اجلري اًمٞمقُمل دون اٟم٘مٓم٤مع.

ُمٖمٍر ذم هذه اًمًالؾمؾ اعمتقاصٚم٦م ُمـ اجلري، ٕن هذه اًمًالؾمؾ شمتٓمٚم٥م ٟمِم٤مـم٤ًم  رء ٤مً ٤مك أيْمهٜم

يقُمٞم٤ًم ُمتٙمررًا دون شمقىمػ، وم٠مهن٤م شمّمٌح أيمثر ىمٞمٛم٦م سمٛمرور اًمقىم٧م. إن ؾمٚمًٚم٦م اجلري اًمتل ُمدهت٤م 

اًمٕمدائلم اؾمؽمظم٤مًء  أيمثرخيِمك قمٚمٞمٝم٤م، ًمٙمـ طمتك  ًمٙملأؾمٌققم٤من هل ًمٞم٧ًم ـمقيٚم٦م سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م 

، مم٤م جيٕمٚمٝمؿ يريمْمقن قمغم يم٤مطمٍؾ واطمداً  ًء حي٤موًمقن مح٤مي٦م اًمًالؾمؾ اًمتل شمتخٓمك قم٤مُم٤مً وهدو

قمداء ُمـ ُمٞم٤مُمل يٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر ؾمت٦م وأرسمٕملم  يمراوم٧م،أو ظمالل ٟمقسم٦م إٟمٗمٚمقٟمزا. روسمرت  ُمّم٤مب

، وهق اًمتٝم٤مب اعمٗم٤مصؾ ، وصؾ ُم١مظمرًا امم ُمرطمٚم٦م إرسمٕملم قم٤مُم٤ًم. واصؾ يمراوم٧م طمتك ُمعقم٤مُم٤مً 

ًمٙمٜمف مل يٙمـ  ًمٙمراوم٧م،قمغم قمٛمقده اًمٗم٘مري. يمؾ ؿمقط ُمـ اجلري هق ُم١ممل سم٤مًمٜم٦ًٌم  طم٤مًم٦م ُم١معم٦م شم١مصمر

وطمتك ُمقىمع راسمٓم٦م اجلري اعمتت٤مسمع يٜمنم  ظمٓمػم،ًمٞمحٚمؿ طمتك سمتٗمقي٧م يقم ُمـ دون ريمض، هذا أُمر 

سم٤مًمراطم٦م وآٟمتٕم٤مش ًمتجٜم٥م أن حتذيرًا يمتٌف اعم١مؾمس ضمقن ؾمؽموُمًٙمل يٓم٤مًم٥م سمف إقمْم٤مء 

ُمـ اًمراطم٦م، ًمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕقمْم٤مء  ٤مً وم٢من هذا يٕمٜمل يقُم ٕمٔمؿ اًمٕمدائلم.. سم٤مًمٜم٦ًٌم عم اإلص٤مسم٤مت

شمٙم٤مًمٞمػ احلٗم٤مظ قمغم  أهبظاًمراسمٓم٦م ومٝمذا يٕمٜمل يقُم٤ًم ُمـ اجلري سمروي٦م. سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمديد ُمـ اًمٜم٤مس وم٢من 

أدريم٧م ُمٞمِمٞمؾ ومريتز أن  يقُم٤ًم،ؾمٚمًٚم٦م ُم٤م هل ٟمٗمًٞم٦م. سمٕمد دمٛمٞمع ؾمٚمًٚم٦م ُمـ ُم٤مئ٦م وواطمد وصمالصملم 

وىمررت أن  وأوٓده٤م،ٞما٤ًم. مل يٙمـ ًمدهي٤م وىم٧م ًمزوضمٝم٤م ومِمؿمٞما٤ًم  شمّمٌح صٜمامً  اًمًٚمًٚم٦م يم٤مدت ان

، قمغم اًمرهمؿ ؿمٕمرت طم٘م٤م سمِمٕمقٍر أومْمؾ سمٕمد هن٤مي٦م ذًمؽ اًمٞمقمشمٗمقت يقُم٤م ُمـ دون ضمري، وىم٤مًم٧م 

 ُمـ أهن٤م أن قمغم قمٛمؼ ُم٤مئ٦م يقم ُمـ ؾمٚمًٚم٦م ضمديدة، اشمْمح أن إهداف اًم٘مديٛم٦م متقت سمّمٕمقسم٦م.
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 ـــــ

دف: أٟم٧م شم٘ميض اعمتت٤مسمع ُمقاـمـ اًمْمٕمػ اًمرئٞمًٞم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمًٕمل إمم اهل شمٙمِمػ ؾمالؾمؾ اجلري

أـمقل سمٙمثػم ذم ُمت٤مسمٕم٦م اهلدف ُمـ اًمقىم٧م اًمذي شم٘مْمٞمف ُمًتٛمتٕم٤ًم سمثامر ٟمج٤مطمؽ. طمتك ًمق  ٤مً وىمت

 (0):ٟمجح٧م، وم٢من اًمٜمج٤مح ىمّمػم. أووح ظمٌػم اًمًٚمقك اًمٌنمي أوًمٞمٗمر سمػميمامن ًمّمحٞمٗم٦م اًمٖم٤مردي٤من

ذم طم٤مًم٦م ُمـ "ًٚمًٚم٦م ُمـ اإلٟمج٤مزات اًمتل جي٥م حت٘مٞم٘مٝم٤م، وم٠مٟم٧م ُمقضمقد قمٜمدُم٤م شمتٕم٤مُمؾ ُمع احلٞم٤مة يم

٤ًٌم سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل أٟم٧م ًم٧ًم ذم اعمٙم٤من اًمذي طمددشمف قمغم "اًمٗمِمؾ ؿمٌف اعمًتٛمر . ذم يمؾ إوىم٤مت شم٘مري

أٟمف دمًٞمد إلٟمج٤مز أو ٟمج٤مح. وإذا وصٚم٧م إمم هٜم٤مك ومًتجد أٟمؽ وم٘مدت اًمٌمء اًمذي أقمٓم٤مك 

 .ضمديًدا وشمٌدأ ُمـ ضمديد إطم٤ًمؾًم٤م سم٤مهلدف، ًمذا ؾمتّمٛمؿ هدوًم٤م

ؾمٙمقت آدُمز، رؾم٤مم اًمٙم٤مريٙم٤مشمػم وُمٌدع ومٞمٚمؿ ديٚمؼمت اًمٙمقُمٞمدي،  يمالم ُمـ امن ي٘متٌسيم٤من سمقريمٞم

يمٞمػ شمٗمِمؾ ذم يمؾ رء شم٘مري٤ًٌم وشمًتٛمر ذم حت٘مٞمؼ "اًمذي أدان اًمًٕمل وراء إهداف ذم يمت٤مسمف، 

ٓم٦م إٟمٔمٛم٦م. اًمٜمٔم٤مم . رّوج آداُمز سمدياًل: قمقو٤ًم قمـ إهداف، قمش طمٞم٤مشمؽ سمقاؾم"اًمٜمج٤مح اًمٙمٌػم

. سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمرؾم٤مم رء شم٘مقم سمف سمِمٙمؾ ُمٜمتٔمؿ يزيد ُمـ اطمتامٓت اًمًٕم٤مدة قمغم اعمدى اًمٓمقيؾهق 

اًمٙم٤مريٙم٤مشمقر، ىمد يٙمقن ذًمؽ رؾمؿ يم٤مرشمقن واطمد ذم اًمٞمقم: ًمٚمٙم٤مشم٥م، يمت٤مسم٦م مخس ُم٤مئ٦م يمٚمٛم٦م ذم 

 رشمٗم٤مقم٤مت اعمٕمتدًم٦مُمـ آ ٤مً صم٤مسمت ٤مً دمٚم٥م إٟمٔمٛم٦م شمدوم٘م اًمٞمقم اًمقاطمد. قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ إهداف،

سمٕمد يقم، سمدًٓ ُمـ اًمّمقر اعمٖمري٦م ًمٌٕمض إهداف  ٤مً يقُم اًمدرضم٦م. ومٝمل شمرؿمدك إمم طمٞم٤مة ُُمروٞم٦م،

 ذات اًمٜمٝم٤مي٤مت اًمرائٕم٦م دون شمٕمٚمٞمامت طمقل يمٞمٗمٞم٦م اًمقصقل إمم هٜم٤مك.

                                                           
(1) Oliver Burkeman, ―Want to Succeed? You Need Systems, Not Goals,‖ Guardian, 

November 7, 2014, www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/nov/07/systems-better-than—

goals-oliver-burkeman. See also: Scott Adams, How to Fail at Everything and Still Win Big: 

Kind of the Story of My Life (New York: Portfolio, 2014(. 
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، واًمتل ختدم "ضمذب أًمػ ُمت٤مسمع قمغم إٟمًتٖمرام"شم٘مػ إٟمٔمٛم٦م قمغم ـمرذم ٟم٘مٞمض ُمع أهداف ُمثؾ 

يٌدو أن  -إلظمٗم٤مق، وقمٜمدُم٤م شمّمؾ إمم هدومؽ، يتجًد هدف ضمديد ذم ُمٙم٤مٟمف وم٘مط يمٛم١مذات ًم

أن أًمٗملم ُمـ ُمت٤مسمٕمل إٟمًتٖمرام أصٌح هدوم٤ًم ُمٜم٤مؾم٤ًٌم. رسمام يٙمقن اهلدف اعمحدد ذم قمٍمٟم٤م هق مجع 

، ٟمنم 8104وًمٙمٜمف يٜمٛمق سمٛمرور اًمقىم٧م. ومٗمل قم٤مم  اً يٌدأ هذا اعمٌٚمغ صٖمػمُمٌٚمغ ُمٕملم ُمـ اعم٤مل، و

ُمـ "ؽمي٧م اؾمٛمف ؾم٤مم سمقًمؽ ُم٘م٤مًم٦م رأي ذم صحٞمٗم٦م ٟمٞمقيقرك شم٤ميٛمز سمٕمٜمقان شم٤مضمر ؾم٤مسمؼ ذم وول ؾم

، ُمرارًا وشمٙمراراً ، وأووح سمقًمؽ أن هدومف يم٤من ُمتقاوٕم٤ًم ذم اًمٌداي٦م صمؿ شمّم٤مقمد (0)"أضمؾ طم٥م اعم٤مل

 قمٜمدُم٤م إُمؾ ظمٞم٦ٌم إمم - دوٓر 414111 –ًم٘مد اٟمت٘مٚم٧م ُمـ اًمًٕم٤مدة اًمٖم٤مُمرة ذم ُمٙم٤موم٠ميت إومم 

، وم٘مد يم٤من سمٕمض رؤؾم٤مء ُمٚمٞمقن دوٓر وم٘مط 0.5، (8)اًمتحقط صٜمدوق ذم ٟمٞم٦ماًمث٤م ؾمٜمتل ذم زم دومع

قمغم ُمٙمت٥م دم٤مري جيٚمس وأو٤مف سمقًمؽ أراد ُمٚمٞم٤مر دوٓر.  ٤مً ، ًمذًمؽ هق أيْمسمقًمؽ ُمٚمٞم٤مرديرات

ُماليلم  01ٕمٜمدُم٤م جيٜمل اًمرضمؾ اًمذي جيٚمس سمج٤مٟمٌؽ ، وماجلٛمٞمع ُمـ اعمتدرسملم إمم اعمديريـ اإلداريلم

 .أو ُمٚمٞمقين دوٓر ٓ شمٌدو رائٕم٦مدوٓر وم٢من ُمٚمٞمقن دوٓر 

يم٤من سمقًمؽ يّمػ ُمٌدأ اعم٘م٤مرٟم٦م آضمتامقمٞم٦م، ٟم٘م٤مرن سم٤مؾمتٛمرار ُم٤م ًمديٜم٤م سمام يٛمتٚمٙمف أظمرون، 

وآؾمتٜمت٤مضم٤مت اًمتل ٟمًتخٚمّمٝم٤م شمٕمتٛمد قمغم ُمـ هؿ ه١مٓء اًمٜم٤مس. طمٞم٨م شمٌدو ُمٙم٤موم٠مة ىمدره٤م 

ٓر ذم اًمًٜم٦م، دو 41111دوٓر رء رائع قمٜمدُم٤م شمتذيمر أن سمٕمض أصدىم٤مئؽ يٙمًٌقن  41111

 41111واًمذيـ يٙمًٌقن  ٤مً ُمرشمٗمٕم ٤مً ٤مؤك ُمـ اًمتج٤مر اًمذيـ يت٘م٤موقن رسمحوًمٙمـ إذا يم٤من أصدىم

                                                           

 اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ سمقًمؽ ُم٠مظمقذة ُمـ ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمع سمقًمؽ وُمـ ُم٘م٤مًم٦م اًمرأي: ؾم٤مم سمقًمؽ: (0)

―For the Love of Money,‖ New York Times, January 14, 2014, 

www.nytimes.com/2014/01/19/opinion/sunday/for-the-love-of-money.html. 

ــ٦م(  - Hedge Fund صــٜمدوق اًمتحــقط (8) ــ٦م اًمقىم٤مئٞم ــدقمك أيْمــ٤ًم ب)اعمحٗمٔم ــ٤مت  -وي ــتخدم ؾمٞم٤مؾم ــتثامر يً ــق صــٜمدوق اؾم ه

 ُمــ .سمـدون حتٛمـؾ ٟمٗمـس ُمًـتقى اعمخـ٤مـمر ُمتٓمقرة جلٜمل قمقائـد شمٗمـقق ُمتقؾمـط قم٤مئـد اًمًـقق أو ُمٕمٞمـ٤مر رسمحـل ُمٕمـلم إؾمتثامري٦م وأدوات

واعم٘م٤ميْمـ٤مت، أُمـ٤م أُمثٚمـ٦م قمـغم اًمًٞم٤مؾمـ٤مت آؾمـتثامري٦م  واًمٕم٘مـقد أضمٚمـ٦م اعم٤مًمٞمـ٦م اعمِمـت٘م٤مت هـل اًمقىم٤مئٞمـ٦م اعمح٤مومظ شمًتخدُمٝم٤م اًمتل إدوات

 .واًمٌٞمع اعمٙمِمقف اعم٤مزم اًمرومع اعمًتخدُم٦م ومٝمل
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دوٓر ذم إؾمٌقع، ومًتّم٤مب سمخٞم٦ٌم أُمؾ. اًمٌنم ـمٛمقطمقن سمٓمٌٞمٕمتٝمؿ: ٟمحـ ٟمتٓمٚمع إمم إُم٤مم سمدًٓ 

قمغم  ُمـ ان ٟمٜمٔمر امم اخلٚمػ، ًمذا سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اعمٙم٤من اًمذي ٟم٘مػ ومٞمف، ؾمٜمٛمٞمؾ إمم اًمؽميمٞمز

سم٤مخل٤ًمرة أو احلرُم٤من، ُم٘م٤مرٟم٦ًم  اً اعمزيد. وشمٜمت٩م هذه اًمتجرسم٦م ؿمٕمقر إؿمخ٤مص اًمذيـ ًمدهيؿ

ٌٖمض اًمٜمٔمر قمـ اعمٌٚمغ اًمذي وم: اً أسمد اً يـ. هلذا اًم٥ًٌم مل يٙمـ سمقًمؽ ؾمٕمٞمدسم٤مٕؿمخ٤مص أظمر

 . ىمد يٌدو إُمر ؾمخٞمٗم٤ًم، طمتك اعمٚمٞم٤مرديرات وم٘مراءيٙم٥ًم أيمثر ُمٜمف ٤مً ؿمخّم يم٤من هٜم٤مك دائامً  يٙمًٌف،

  يِمٕمرون سم٤محلرُم٤من اًمٜمًٌل. ٤مً ًمذا ومٝمؿ أيْم سمج٤مٟم٥م إؿمخ٤مص اًمذيـ يٛمٚمٙمقن اعمزيد ُمـ اعمٚمٞم٤مرات،

أقمت٘مد أهن٤م ُمتٗمِمٞم٦م سمٜم٦ًٌم ايمؼم  هذه احل٤مًم٦م اًمتل ُمر هب٤م ؿم٤مئٕم٦م، وم٠مضم٤مبؾم٠مًم٧م سمقًمؽ قمام إذا يم٤مٟم٧م 

ين سمقًمؽ ذيمر أن إُمر يتج٤موز اًمِم١مون اعم٤مًمٞم٦م ٤مً د أيْمذم جم٤مل اًمِم١مون اعم٤مًمٞم٦م، وأقمت٘م% 91ُمـ 

إظمػمة اًمتل ضمذسم٧م ُماليلم ُمـ اعمت٤ًمسم٘ملم اًمذيـ يتٜم٤مومًقن ًمٚمحّمقل  Powerballسمًح٥م ًمٕم٦ٌم 

سم٠من هذا اهلدف ُمزُمـ، طمتك سملم  ُمٚمٞم٤مر دوٓر. يم٤من سمقًمؽ ُم٘متٜمٕم٤مً  0.6قمغم ضم٤مئزة ه٤مئٚم٦م شمٌٚمغ 

. ٓ حتت٤مج إمم آطمتٗم٤مظ سم٤معم٤مل إذا يمٜم٧م قمدم وضمقد صٚم٦م سمٕمٛمؾ طمٞم٤مشمؽيٕمٙمس  ضمدًا،إصمري٤مء 

طم٘م٤ًم ُمتحٛم٤ًًم سمِمدة عم٤م شمٗمٕمٚمف، . . وم٠من إهداف شمٕمٛمؾ يم٠مدوات ٟم٤مئ٦ٌم شمدومٕمؽ إمم إُم٤مم قمٜمدُم٤م ٓ 

أن  -ُمرددًا يمالم آداُمز وسمقريمامن  - أظمؼمين سمقًمؽ ٞم٦م اًمتل شمدير طمٞم٤مشمؽ حت٘م٘مٝم٤م.شمٕمقد إٟمٔمٛم٦م اًمٞمقُم

أن  ٤مً د أيْمدود اًمٗمٕمؾ اإلجي٤مسمٞم٦م. ويٕمت٘ماعمٗمت٤مح هق اًمٕمثقر قمغم رء جيٚم٥م ًمؽ ضمرقم٤مت صٖمػمة ُمـ ر

ُم٤ميٙمؾ ًمقيس، وهق شم٤مضمر ؾم٤مسمؼ، ذم يمت٤مسمف  ويمام يمت٥م، ٤مً ُم٤من اًمثروة يٕمد فم٤مهرة ضمديدة ٟمًٌٞمإد

أن اعمتداوًملم يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون ذم اًم٤ًمسمؼ أهنؿ ي١مدون وفمٞمٗم٦م  "ًمٕم٦ٌم سمقيمر" 0989اعمٜمِمقر قم٤مم 

عمٙم٤من اضمتامقمٞم٦م، ًم٘مد ىم٤مُمقا سمتٛمقيؾ ُمِم٤مريع ُمٝمٛم٦م وطمرصقا قمغم ٟم٘مؾ إُمقال ُمـ طمٞم٨م يم٤مٟم٧م إمم ا

اًمذي يٛمٙمـ أن يٙمقن أيمثر وم٤مئدة ومٞمف، طمٞم٨م ُمقًم٧م ُمِم٤مريع شمِمٞمٞمد اعم٤ٌمين واًمّمٜم٤مقم٦م، وظمٚم٘م٧م 

اًمقهؿ ىمد ومم طم٤مًمف طم٤مل اًمداومع اجلقهري  هذا سمقًمؽ ي٘مقل أن أٓف ُمـ ومرص اًمٕمٛمؾ، ًمٙمـ

واظمت٤مر سمدًٓ  ظمٚمٗمف،شمرك سمقًمؽ وول ؾمؽمي٧م  8101ٌمء همػم اًمرسمح اًمِمخيص. ذم قم٤مم ًم ًمٚمتج٤مرة

  ."سم٘م٤مًم٦م"همػم رسمحٞم٦م شمًٛمك ـمٕم٤مم وشم٠مؾمٞمس ُمٜمٔمٛم٦م  اًمٙمت٥م،سم٦م ُمـ ذًمؽ يمت٤م
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 ـــــ

، ٕٟمف خيؼمك سمٙمٞمٗمٞم٦م إٟمٗم٤مق وىمتؽ وـم٤مىمتؽ سم٤مقمتدال هق اُمر ُمٜمٓم٘ملحتديد إهداف اًمِمخّمٞم٦م 

اعمحدوديـ. ًمٙمـ اًمٞمقم إهداف شمزورٟم٤م دون دقمقة. اؿمؽمك ذم طم٤ًمب شمقاصؾ اضمتامقمل وهقم٤من 

ِمب طم٤ًمب سمريد إًمٙمؽموين وؾمتٔمؾ شمًٕمك امم صٜمدوق ُم٤م ؾمتٌح٨م قمـ اعمت٤مسمٕملم واإلقمج٤مسم٤مت. أٟم

سمريد وم٤مرغ، ارشمد ؾم٤مقم٦م ًمٞم٤مىم٦م سمدٟمٞم٦م وؾمتحت٤مج إمم اعمٌم ًمٕمدد ُمٕملم ُمـ اخلٓمقات يمؾ يقم، اًمٕم٥م 

يم٤مٟمدي يمراش وؾمتحت٤مج ًمٙمن درضم٤مشمؽ اًمٕم٤مًمٞم٦م احل٤مًمٞم٦م، إذا يم٤من ؾمٕمٞمؽ حمٙمقُم٤ًم سم٤مًمقىم٧م أو 

 شم٘مريٌٞم٦مإهداف قمغم ؿمٙمؾ أرىم٤مم ؾمقف شم٠ميت  -أو طم٤ًمب راشمٌؽ  ُم٤مراصمقن،يمريمض  -إرىم٤مم 

 أظمريـ وانوُم٘م٤مرٟم٤مت اضمتامقمٞم٦م. ىمد دمد أٟمؽ شمريد ان شمٕمٛمؾ سمِمٙمؾ أهع وشمٙم٥ًم أيمثر ُمـ 

يمام  ومِمؾ،سمٛمث٤مسم٦م  4:10شمتٖمٚم٥م قمغم سمٕمض إرىم٤مم اعمٝمٛم٦م، ؾمٞمٌدو اهن٤مء ؾم٤ٌمق ُم٤مراصمقن ذم شمقىمٞم٧م 

٤مقمل اإلدُم٤من اًمتل دوٓر ومِماًل يمذًمؽ. شمؽمايمؿ هذه إهداف وشمٖمذي ُمً 99،511يٕمتؼم يم٥ًم 

ُمـ ذًمؽ اًمٜمج٤مح اعمتٙمرر اًمذي ي١مدي إمم حت٘مٞمؼ هدف ـمٛمقح ضمديد  إؾمقأدمٚم٥م اًمٗمِمؾ أو رسمام 

 .شمٚمق أظمر

  



 

035 
 

 اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس

 آؾمتج٤مسم٦م اًمرضمٕمٞم٦م

 

شمقضمٝم٧م ىمٌؾ أؾمٌقع ُمـ يمت٤مسمتل هلذا اًمٗمّمؾ إمم ُمّمٕمد ذم اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ سمٜم٤مي٦م ؿم٤مه٘م٦م ذم 

سم٦م داظمؾ اعمّمٕمد شمٜمٔمر ُمـ إقمغم إمم رأس ـمٗمٚمٝم٤م سم٢مطمراج قمٜمدُم٤م هٜم٤مك ؿم٤م ٧مُمديٜم٦م ٟمٞمقيقرك، يم٤مٟم

ٟمٔمر إزم واسمتًؿ اسمت٤ًمُم٦م قمريْم٦م، وقمٜمدُم٤م اؾمتدرت ًمٙمل اوٖمط قمغم زر اًمدور إريض، وضمدت 

ان مجٞمع ازرار اعمّمٕمد ىمد شمؿ اًمْمٖمط قمٚمٞمٝم٤م ومجٞمٕمٝم٤م ُمْم٤مءة، حي٥م إـمٗم٤مل اًمْمٖمط قمغم إزرار، 

٤م شميضء ٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ. ُمـ ؾمـ ُمٌٙمرة يتقق اًمٌنم ًمٙمٜمٝمؿ يْمٖمٓمقن قمغم إزرار ٕهنؿ يروهن

ُمـ اًمٌٞما٦م  اإلؾمتج٤مسم٦م اًمرضمٕمٞم٦مًمٚمتٕمٚمؿ، واًمتٕمٚمؿ يٜمٓمقي قمغم احلّمقل قمغم أيمؼم ىمدر ممٙمـ ُمـ 

اإلؾمتج٤مسم٦م  ف يم٤من جيداعم٤ٌمذة. يم٤من اًمٓمٗمؾ اًمذي ؿم٤مريمٜمل ذم اعمّمٕمد يٌتًؿ اسمت٤ًمُم٦م قمريْم٦م ٕٟم

  ممتٕم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م. -طم٤مًم٦م اًمٕم٤ممل  ذم ؿمٙمؾ أوقاء أو أصقات أو أي شمٖمٞمػم ذم - اًمرضمٕمٞم٦م

أٟمتج٧م ويم٤مًم٦م  8108ُمع اٟمتٝم٤مء اًمٓمٗمقًم٦م. ومٗمل قم٤مم  اإلؾمتج٤مسم٦م اًمرضمٕمٞم٦مٓ يٜمتٝمل هذا اًمٌح٨م قمـ 

دووم٤مل همٞمقم ". يم٤مٟم٧م اًمقيم٤مًم٦م (0)إقمالٟمٞم٦م ذم سمٚمجٞمٙم٤م محٚم٦م دقم٤مئٞم٦م هقم٤من ُم٤م اٟمتنمت سملم اًمٜم٤مس

 سم٤مًمتِمقيؼ، ُمٚمٞما٦م سمراُم٩م شم٨ٌم قٟمٞم٦محت٤مول إىمٜم٤مع اجلٛمٝمقر اًمٌٚمجٞمٙمل سم٠من ؿمٌٙم٦م شمقرٟمر اًمتٚمٗمزي "ُمقدم

 وقمّٚم٘مقا ومالٟمدرز، ذم ه٤مدئ٦م سمٚمدة ذم ؾم٤مطم٦م ذم ىم٤مقمدة قمغم يمٌػماً  أمحراً  زراً  احلٛمٚم٦م ُمٜمتجق ووع وم٘مد

                                                           
(1) Turner Benelux, ―A Dramatic Surprise on a Quiet Square,‖ YouTube, April 11, 2012, 

www.youtube.com/watch? v=316AzLYfAzw; see also: Laura Stampler, ―How TNT Made the 

Biggest Viral Ad of the Year—in Belgium,‖ Business Insider, May 15, 2012, 

www.businessinsider.com/how-a-belgian-agency-made-one-of-the-most-viral-videos-of-this-

year-2012-5; Anthony Wing Kosner). ―‗Push to Add Drama‘ Video: Belgian TNT Advert 

Shows Virality of Manipulated Gestures,‖ Forbes, April 12, 2012, 

www.forbes.com/sites/anthonykosner/2012/04/12/push-to-add-drama-video-belgian-tnt-advert-

shows-virality-ofmanipulated- gestures/#85072544803b. 
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. طمٞم٤مشمؽ امم اًمدراُمل اًمٓم٤مسمع إلو٤موم٦م اوٖمط: سمًٞمٓم٦م شمٕمٚمٞمامت قمغم حيتقي اًمزر ومقق يمٌػماً  ؾمٝمامً 

شمتقؾمؾ ُمـ اضمؾ ان اًمٗمٚمٛمٜمٙمٞم٦م اهل٤مدئ٦م  ًم٤ًمطم٤متا ذم طمتك إزرار ٕن رائع سمِمٙمؾ ٟمجح٧م احلٛمٚم٦م

 أصٌحُمع شمزايد اًمٗمْمقل،  -اًمٕمالُم٦م عم٦ًم ًمٓمٞمٗم٦م وًمٙمـ ٓ ًمزوم هل٤م وم٘مد يم٤مٟم٧م ) يتؿ اًمْمٖمط قمٚمٞمٝم٤م

اًمٜم٤مس ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف يْمٖمٓمقن قمغم اًمزر اًمقاوح واًمٙمٌػم طمتك وان يم٤من ُمـ دون قمالُم٦م(. 

اًمٚمٛمٕم٤من ذم قملم يمؾ ؿمخص قمٜمدُم٤م زوضم٤من ُمـ اًم٤ٌمًمٖملم اشمٞم٤م إمم اًمزر ووٖمٓم٤م قمٚمٞمف، يٛمٙمٜمؽ رؤي٦م 

ٟمٗمس اًمٚمٛمٕم٤من اًمذي يم٤من ذم قملم اًمٓمٗمؾ اًمّمٖمػم ذم اعمّمٕمد ىمٌؾ أن يرومع يده  -ي٘مؽمب ُمـ اًمزر 

 اًمّمٖمػمة ويْمٖمط قمغم ًمقطم٦م إزرار. 

يم٤من اًمزر ذم سمٚمدة ومالٟمدر يٕمد سمٛمٙم٤موما٦م، ًمٙمـ اًمٜم٤مس يْمٖمٓمقن طمتك قمغم إزرار اًمتل ٓ شمٕمد سمٌمء 

احل٤مًم٦م طمٞمٜمام ٟمنم ُمقىمع ريدي٧م قمغم اًمقي٥م ُمزطم٦م يقم يمذسم٦م ٟمٞم٤ًمن  قمغم إـمالق. وىمد دمٚم٧م هذه

حيتؾ  ٤مً هق طم٤مًمٞم ،8105. ُمقىمع ريدي٧م، اًمذي اطمتٗمؾ سمٕمٞمد ُمٞمالده اًمٕم٤مذ ذم يقٟمٞمق 8105(0)ذم قم٤مم 

، طمٞم٨م ان قمدد اًمزوار اًمذيـ جيتذهبؿ هق ٟمؽمٟم٧مإيمثر ؿمٕمٌٞم٦م قمغم اإل سملم اعمقاىمع اًمثالصملماعمرشم٦ٌم 

ٜمققم٦م ُمـ اًمّمٗمح٤مت وأىمؾ سم٘مٚمٞمؾ ُمـ إٟمًتٖمرام. ويْمؿ جمٛمققم٦م ُمت (8)ؾم٧مايمثر سم٘مٚمٞمؾ ُمـ سمٜمؽم

                                                           
(1) The archived ―The Button‖ subreddit was still online as of May 2016: 

https://www.reddit.com/r/thebutton; more from Reddit‘s blog: 

www.redditblog.com/2015/06/the-button-has-ended.html; see also, for example, Julianne 

Pepitone, ―Reddit Explains the Mystery Behind ‗The Button,‘‖ NBC, June 9, 2015, 

www.nbcnews.com/tech/Internet/reddit-button-n357841; Alex Hern, ―Reddit‘s Mysterious 

Button Experiment is Over,‖ Guardian, June 8, 2015, 

www.theguardian.com/technology/2015/jun/08/reddits-mysterious-button-experiment-is-over; 

Rich McCormick, ―How Reddit‘s Mysterious April Fools‘ Button Inspired Religions and 

Cults,‖ The Verge, June 9, 2015, www.theverge.com/2015/6/9/8749897/reddit-april-fools-the-

button-experiment-end. 

 صـقرا اعمِمـ٤مريمقن ومٞمٝمـ٤م يٕمٚمـؼ اومؽماوـٞم٦م ًمقطمـ٦م سمٛمث٤مسمـ٦م وهق ،8101 ؾمٜم٦م أـمٚمؼ اًمّمقر، ؿمٌٙم٦م اضمتامقمٞم٦م ًمٜمنمPinterest   سمٜمؽمؾم٧م (8)

ُمع إؿم٤مرة إمم ُمّمدر اًمّمقرة، وسم٠مُمٙم٤من اي ؿمخص إـمالع قمغم هذا اعمقىمع واًمٌحـ٨م قمــ اًمّمـقر  اإلٟمؽمٟم٧م ذم ُمقاىمع قمدة ُمـ ُم٠مظمقذة

ف إذا أراد اعمًتخدم ُمِم٤مريم٦م اًمّمقر أو أسمداء إقمجـ٤مب سمٌٕمْمـٝم٤م او اًمتٕمٚمٞمـؼ قمٚمٞمٝمـ٤م. شمـؿ شم٠مؾمـٞمس اعمقىمـع ُمــ ومٞمف وًمٙمـ يِمؽمط اًمتًجٞمؾ ومٞم

وممـقل ُمــ ىمٌـؾ  (Cold Brew Labs) وشمتؿ إدارة اعمقىمـع ُمــ ىمٌـؾ خمتـؼمات يمقًمـد سمـرو .وإيٗم٤من ؿم٤مرب ؾمٞم٤مرا سمقل ؾمٞمٚمؼمُم٤من، سمـ ىمٌؾ

 .جمٛمققم٦م صٖمػمة ُمـ رضم٤مل إقمامل واعمخؽمقملم
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. حيتٗمل اعمًتخدُمقن سمٌٕمض اعمِم٤مريم٤مت قمـ ومٞمف واًمتقاصؾ آضمتامقملواًمؽم اعمخّمّم٦م ًمألظم٤ٌمر

وإداٟم٦م اظمرى سم٤مًمٜم٘مر قمغم أؾمٝمؿ ُمتجٝم٦م ٕؾمٗمؾ.  إقمغم،ـمريؼ اًمٜم٘مر قمغم إؾمٝمؿ اًمتل شمِمػم إمم 

ًت٘مرة شمرشمٗمع وهتٌط قمٜمدُم٤م يٕمٛمد اعمًتخدُمقن إمم اًمْمٖمط قمغم حتتقي يمؾ ُمِم٤مريم٦م قمغم ٟمتٞمج٦م همػم ُم

هذه إؾمٝمؿ اعمرشمٗمٕم٦م واعمٜمخٗمْم٦م. وٕقمٓمٞمؽ ومٙمرة قمـ ُمدى قمدم ضمدي٦م ُمقىمع ريدي٧م، يم٤مٟم٧م 

اإلهمراق ذم ظمٚمٞم٩م همقاٟمت٤مٟم٤مُمق يٌدو رائٕم٤ًم "إطمدى أيمثر اعمِم٤مريم٤مت رواضم٤ًم قمغم اإلـمالق هل سمٕمٜمقان 

 ."إُمريـإذا يمٜم٧م ٓ شمٕمرف ُم٤م يٕمٜمٞمف أي ُمـ هذيـ 

أـمٚمؼ ُمقىمع ريدي٧م ُمزطم٦م قمغم ُمًتخدُمٞمف اعمًجٚملم اًم٤ٌمًمغ قمددهؿ مخ٦ًم  ،8105أسمريؾ  0ذم 

 وصمالصملم ُمٚمٞمقن. ىمدم أطمد ُمديري اعمقىمع اعمزطم٦م ذم إقمالن قمغم صٗمح٦م ُمدوٟم٦م ريدي٧م:

 اًمزر

 8105ٟمٞم٤ًمن  0

 

 ريدي٧م،

نم هذ اعمٜمِمقر. سمٕمد قمنمة دىم٤مئؼ ُمـ ٟم /r/ thebuttonؾمٞمتؿ شمٗمٕمٞمؾ اًمزر واعم١مىم٧م قمغم صٗمح٦م 

. إذا شمؿ اًمْمٖمط قمغم اًمزر، ومًٞمتؿ إقم٤مدة وٌط 61ؾمقف يٕمد اعم١مىم٧م شمٜم٤مزًمٞم٤ًم اسمتداءًا ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م 

وُمت٤مسمٕم٦م اًمٕمد اًمتٜم٤مززم ُمـ ضمديد. يٛمٙمـ وم٘مط ًمٚمٛمًتخدُملم اًمذيـ ىم٤مُمقا  61اعم١مىم٧م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م 

 ًمزر.اًمْمٖمط قمغم ا 8105-14-10سمتًجٞمؾ اًمدظمقل إمم احل٤ًمسم٤مت اًمتل شمؿ إٟمِم٤مؤه٤م ىمٌؾ 

 يٛمٙمٜمٙمؿ اًمْمٖمط قمغم اًمزر ُمرة واطمدة وم٘مط.

 ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م إظم٤ٌمريمؿ سمام جي٥م ومٕمٚمف ُمـ أن ومّم٤مقمدًا. إُمر قم٤مئد اًمٞمٙمؿ.
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 /r/ thebuttonزوروا صٗمح٦م 

يم٤مٟم٧م ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٤مت اًمزر سمًٞمٓم٦م: وم٤معم١مىم٧م اعمج٤مور ًمٚمزر يٜمزل ُمـ ؾمتلم صم٤مٟمٞم٦م إمم اًمّمٗمر. ذم يمؾ ُمرة 

يٕمقد اًمٕمداد إمم ؾمتلم صم٤مٟمٞم٦م إلقم٤مدة شمِمٖمٞمؾ اعمًػمة اهلٌقـمٞم٦م.  ،اًمزري٘مقم ومٞمٝم٤م اعمًتخدم سم٤مًمٜم٘مر ومقق 

 اًمٜمٝم٤مي٦م ًمذا ؾمٞمّمؾ اعمقىم٧م إمم اًمّمٗمر ذم وم٘مط،يم٤من يٛمٙمـ ًمٚمٛمًتخدُملم اًمٜم٘مر ومقق اًمزر ُمرة واطمدة 

ُمقىمع ريدي٧م ىمد ٟم٘مر قمغم اًمزر ىمٌؾ أن يّمؾ إمم اًمّمٗمر  )طمتك إذا يم٤من يمؾ واطمد ُمـ ُمِمؽميمل

 (.٤مً سمٕمد ؾمت٦م وؾمتلم قم٤مُمقىم٧م إمم اًمّمٗمر ومًٞمّمؾ اعم سم٘مٚمٞمؾ،

ىم٤مُمقا سم٤مًمْمٖمط قمغم  شم٘مري٤ًٌم،ذم اًمٌداي٦م، زارت ضمح٤مومؾ ُمـ اعمًتخدُملم اًمّمٗمح٦م، وسمدون أي ومِمؾ 

اًمزر ىمٌؾ أن يٜمزل أىمؾ سمٙمثػم ُمـ ؾمتلم صم٤مٟمٞم٦م. شمٚم٘مك ه١مٓء اعمًتخدُمقن ؿم٤مرة أرضمقاٟمٞم٦م صٖمػمة 

ز وٌط وىم٧م اًمٕمد اًمتٜم٤مززم سمجقار أؾمامء اعمًتخدُملم ُمع رىمؿ يِمػم إمم قمدد اًمثقاين اعمتٌ٘مٞم٦م ذم ضمٝم٤م

 59"قمٜمد اًمٜم٘مر قمٚمٞمف. يم٤من ًمدى اعمًتخدُملم اعمتنقملم سمِمٙمؾ ظم٤مص إؿم٤مرات أرضمقاٟمٞم٦م شمٕمرض 

، وهق رىمؿ يِمػم إمم أن اعمًتخدم يم٤من همػم صٌقر. يٌدو أن اًمزر مل يٗمٕمؾ اًمٙمثػم، سمٍمف "صم٤مٟمٞم٦م

تخدُملم اًمٜمٔمر قمـ ضمٕمؾ اًمِم٤مرة أرضمقاٟمٞم٦م، ًمذا مل يٙمـ ُمـ اًمقاوح ؾم٥ٌم سم٘م٤مء سمٕمض اعمً

ُمثؾ أزرار  -اًمزر  ؾمحرُمًتٞم٘مٔملم ـمقال اًمٚمٞمؾ ٟٓمتٔم٤مر شمٜم٤مىمص ُم١مىم٧م اًمٕمد اًمتٜم٤مززم. هذا هق 

سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا ُمًتٕمديـ ًمٚمتخكم قمـ اًمٜمقم ًمٚمحّمقل قمغم ومرص٦م اًمْمٖمط  -اعمّم٤مقمد ًمألـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مر 

 قمغم اًمزر سمٕمدد ىمٚمٞمؾ.

حيٛمٚمقن ؿم٤مرات رُم٤مدي٦م، زاد آهتامم ذم احلٛمٚم٦م. يم٤من اعمًتخدُمقن اًمذيـ مل يْمٖمٓمقا قمغم اًمزر 

ٓ "وٟمّمح اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ ُمًتخدُملم آظمريـ ُمقؾمقُملم سم٤مًمٚمقن اًمرُم٤مدي سم٤مٟٓمْمامم إمم اعمٕمًٙمر 

ومٝمؿ يٕمت٘مدون أٟمف ؾمٞمّمؾ إمم  اًمزر،. إذا رومض قمدد يم٤مٍف ُمـ إؿمخ٤مص اًمْمٖمط قمغم "شمْمٖمٓمقا!

ف ُمـ وؾمتٙمِمػ ٟمتٞمج٦م احلٛمٚم٦م ذم وىم٧م أىمرب. وًمٙمـ مل يتٛمٙمـ ُما٤مت أٓ أيمؼم،اًمّمٗمر سمنقم٦م 

ويم٤من اعم١مىم٧م يتٜم٤مىمص سمٌطء ؿمديد. ذم اًمث٤مين ُمـ  اًمْمٖمط،اعمًتخدُملم ُمـ ُم٘م٤موُم٦م اًمرهم٦ٌم ذم 
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، وشمٚم٘مك اعمًتخدم اًمذي وٖمط قمغم اًمزر ؿم٤مرة ممىم٧م إمم مخًلم صم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمرة إوأسمريؾ، وصؾ اعم١م

زرىم٤مء. شمٚم٘مك مجٞمع اعمًتخدُملم اًمذيـ ٟم٘مروا قمغم اًمزر قمٜمدُم٤م اٟمخٗمض امم أىمؾ ُمـ واطمد ومخًلم 

صم٤مٟمٞم٦م ؿم٤مرة زرىم٤مء سمدًٓ ُمـ ؿم٤مرة أرضمقاٟمٞم٦م. قمٚمؿ اعمًتخدُمقن سمنقم٦م أن ُمٙم٤موم٠مهتؿ ًمٚمٜم٘مر قمغم اًمِم٤مرة 

هذه مل شمٙمـ رسمام  –صمقاٍن يم٤مٟم٧م ؿم٤مرة خمتٚمٗم٦م إًمقان  01قمٜمد ؾم٘مقـمٝم٤م أؾمٗمؾ يمؾ ومؽمة زُمٜمٞم٦م ُمدهت٤م 

اعمروضملم ، وارشمدى إمم ًمقن ؿم٤مراهتؿ اً عمًتخدُملم ؿمّٙمٚمقا ُمٕمًٙمرات اؾمتٜم٤مدوًمٙمـ ا يمٌػمةُمٙم٤موم٠مة 

ٖمرىمتف ًمٚمحٛمٚم٦م ذم وىم٧م ٓطمؼ اًمِم٤مرات سمنمف ظم٤مص. ذم ُم٤م يكم ىم٤مئٛم٦م يم٤مُمٚم٦م سم٤مًمقىم٧م اًمذي اؾمت

 ، وقمدد اعمًتخدُملم اًمذيـ طمّمٚمقا قمغم يمؾ ُمٜمٝم٤م:اًم٤ًمقم٦م ًمٚمقصقل إمم يمؾ ؿم٤مرة

 

 صقراً  Goombacريدي٧م يدقمك ، أٟمِم٠م أطمد ُمًتخدُمل قمـ ٟمٗمًٝم٤م يمِمٗم٧م إًمقان وقمٜمدُم٤م

دجمٚمس و (،سم٤مًمٓمٌع إصٗمر،٠مؾمامء ُمثؾ اعمتٜمقرون )رُمزي٦م ًمٙمؾ ُمٕمًٙمر، وًم٘مٌٝمؿ سم ُُمـر  واحلرس  ،اًمز 

قمغم اًمزر ًمٚمٛمرة  BigGoronوٖمط اعمِمؽمك  اعمزطم٦م،ُمـ اٟمٓمالق  ٤مً رسمٕملم يقُم. سمٕمد صمامٟمٞم٦م وأإمحر

 BigGoron ُمقىمع ريدي٧م قمغم أـمٚمؼٟمزل ُم١مىم٧م اًمٕمد اًمتٜم٤مززم إمم اًمّمٗمر.  ٟم٘مره،إظمػمة. سمٕمد 

ذًمؽ اُمٓمره اعمًتخدُمقن سم٤مٕؾماٚم٦م. يمٞمػ اٟمتٔمر قمٜمدُم٤م ؾم٘مط اًمٙمثػم  ، وسمٕمدthe Pressiahًم٘م٥م 
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ًمذا سمدأ ذم اعمِم٤مهدة وآٟمتٔم٤مر(. ُم٤م  ُمرات،ُمـ ىمٌٚمف؟ )ٓطمظ أن اعمقىم٧م ىمد سمٚمغ صم٤مٟمٞم٦م واطمدة قمدة 

مل حيدث رء قمغم  اًمّمٗمر،قمٜمدُم٤م وصؾ اعمقىم٧م إمم  اًمٜمٝم٤مي٦م،اًمذي ؾمٞمحدث سمٕمد ذًمؽ؟ وذم 

ٙمرات ُمقطّمدة سم٤مًٕمقان صمؿ قم٤مدوا سمٌطء إمم طمٞم٤مهتؿ ُمع طمّؾ اإلـمالق. وىمد ؿمٙمؾ اعمًتخدُمقن ُمٕمً

 اعمٕمًٙمرات.

قمغم  ٤مً سمزر مل يٗمٕمؾ ؿمٞمااعماليلم ُمـ إؿمخ٤مص ُمرشمٌٓملم  -يم٤من يمؾ هذا يٌدو شم٤مومٝم٤ًم، وهق يمذًمؽ  إذاً 

اإلـمالق. شمٕمّد ىمقة ضمذب اإلؾمتج٤مسم٤مت اًمرضمٕمٞم٦م يمٌػمة امم طمد اهن٤م دمٕمؾ إؿمخ٤مص ي٘مْمقن 

ٟمتٔم٤مر ُمٕمروم٦م ُم٤م ؾمٞمحدث قمٜمدُم٤م يٛمتٜمٕمقن قمـ اًمْمٖمط قمغم زر اومؽمايض أؾم٤مسمٞمع قمغم اإلٟمؽمٟم٧م ذم ا

  عمدة ؾمتلم صم٤مٟمٞم٦م.

 ـــــ

، ضمٚمس ـمٌٞم٥م ٟمٗمز يدقمك ُم٤ميٙمؾ زايٚمر ذم خمتؼمه ىم٤ٌمًم٦م صمالصم٦م مح٤مُم٤مت يم٤مرٟمٞمق سمٞمْم٤مء 0970ذم قم٤مم 

ويم٤مٟم٧م شم٠ميمؾ سمِمٙمؾ  اًمِم٤مئع،. سمدت اًمٓمٞمقر أؿمٌف سمٞمامُم٤مت ؾمٛمٞمٜم٦م ُمٜمٝم٤م سم٤محلامم اًمرُم٤مدي (0)ضم٤مئٕم٦م

يم٤من اًمٕمديد ُمـ قمٚمامء اًمٜمٗمس حي٤موًمقن ومٝمؿ يمٞمٗمٞم٦م  اًمقىم٧م،د وشمتٕمٚمؿ سمِمٙمؾ هيع. ذم ذًمؽ ضمٞم

 واًمٗماران،اؾمتج٤مسم٦م احلٞمقاٟم٤مت عمختٚمػ أؿمٙم٤مل اإلؾمتج٤مسم٦م اًمرضمٕمٞم٦م. شمريمز ُمٕمٔمؿ اًمٕمٛمؾ قمغم احلامم 

، ًمٙمـ سمرٟم٤مُم٩م اًمٌح٨م يم٤من ًمف أهداف ؾم٤مُمٞم٦م. هؾ ُمـ اًمٌنم صؼماً  وأيمثر ٕهن٤م يم٤مٟم٧م أىمؾ شمٕم٘مٞمداً 

ًٚمقك احلٞمقاٟم٤مت اًمتل هل أىمؾ ؿماٜم٤ًم ُمٜم٤م أن شمٕمٚمؿ طمٙمقُم٤مشمٜم٤م يمٞمٗمٞم٦م شمِمجٞمع إقمامل اخلػمي٦م يٛمٙمـ ًم

 اعمٜم٤موسم٤مت ذوي ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم حتٗمٞمز ـمرق إقمامل رّواد شُمٚمٝمؿ هؾ هل٤م أناًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ٟم٦ًٌم اجلريٛم٦م؟ 

 ؟شمرسمٞم٦م اًمٓمٗمؾ اعمث٤مزم يمٞمٗمٞم٦م إه٤مزم يتٕمّٚمؿ أن يٛمٙمـ وهؾ ًمٚمٕمٛمؾ؟ ٟمٔمرهتؿ دمديد قمغم اًمٙمثػمة

                                                           
(1) Michael D. Zeiler, ―Fixed-Interval Behavior: Effects of Percentage Reinforcement,‖ 

Journal of the Experimental Analysis of Behavior 17, no. 2 (March 1972): 177–89. See also, 

Michael D. Zeiler, ―Fixed and Variable Schedules of Response- Independent Reinforcement,‖ 

Journal of the Experimental Analysis of Behavior 11, no. 4 (July 1968): 405–14. 
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اعمٙم٤مومآت. يم٤من  يم٤من قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ سم٠مومْمؾ اًمٓمرق إليّم٤ملزايٚمر ُمـ شمٖمٞمػم اًمٕم٤ممل،  وىمٌؾ أن يتٛمّٙمـ

أطمد اخلٞم٤مرات هق ُمٙم٤موم٠مة يمؾ شمٍمف ُمرهمقب، سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م اًمتل يٙم٤موم٠م هب٤م سمٕمض قمامل اعمّم٤مٟمع 

تٛمثؾ سمٛمٙم٤موم٠مة جمٛمققم٦م ُمـ اًمتٍموم٤مت اعمح٦ٌٌم قمغم يمؾ أداة ي٘مقُمقن سمتجٛمٞمٕمٝم٤م. اخلٞم٤مر أظمر ي

اعمرهمقسم٦م سمِمٙمؾ ُمٗم٤مضمب وذًمؽ خلٚمؼ ضمق ُمـ اًمٖمٛمقض، وهق ٟمٗمًف اًمذي ُيِمّجع اًمٜم٤مس قمغم ذاء و

ويم٤من ىمد قمٛمؾ قمغم شمرسمٞم٦م احلامم داظمؾ خمتؼمه، وسم٤مًمت٤مزم ومٝمؿ قمغم ُمٕمروم٦م  !اعمزيد ُمـ شمذايمر اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م

وشمٜم٘مره سمِمٙمؾ ُمًتٛمر قمغم أُمؾ يم٤مٟم٧م يمؾ مح٤مُم٦م ُمٜمٝمـ شمتٝم٤مدى امم ان شمّمؾ امم زر صٖمػم  سم٤مًمتدري٥م.

ًمذًمؽ يم٤مٟم٧م هذه احلٌقب سمٛمث٤مسم٦م اعمـ ُمـ  ضم٤مئٕم٦م،. يم٤مٟم٧م احلامُم٤مت أن حتّمؾ قمغم سمٕمض اًمٓمٕم٤مم

يم٤من زايٚمر يٕمٛمؾ قمغم شمٕمديؾ سمرجم٦م اًمزر سمحٞم٨م يٕمٛمؾ قمغم إٟمزال اًمٓمٕم٤مم اًمًامء. ذم سمٕمض اًمتج٤مرب، 

وذم دم٤مرب أظمرى، يٕمٛمؾ قمغم إٟمزال اًمٓمٕم٤مم ذم سمٕمض اعمرات وًمٞمس ذم يمؾ  :ٟم٘مرهذم يمؾ ُمرة يتؿ 

ومال  قمٜمد ٟم٘مره دون إٟمزال ٕي ـمٕم٤مم وأطمٞم٤مٟم٤م يّمٌح ًمقن اًمزر أمحر ُمتقهج٤مً  تؿ ٟم٘مر اًمزر ومٞمٝم٤م.ُمرة ي

 حيّمؾ احلامم قمغم رء همػم اإلطم٤ٌمط.

فمٜمٜم٧م أن أومْمؾ اًمٓمرق يم٤مٟم٧م اجلدول اًمث٤مسم٧م أي اعمٙم٤موم٠مة قمٜمدُم٤م قمٚمٛم٧م ٕول ُمرة سمٕمٛمؾ زايٚمر، 

ومٛمـ  مت٤مُم٤ًم،ٗميض سمقصقل اًمٓمٕم٤مم . إذا يم٤من اًمزر ٓ ياًمتل حتّمؾ ذم يمؾ ُمرة يتؿ ٟم٘مر اًمزر ومٞمٝم٤م

ُمثؾ شمراضمع طم٤مومز قم٤مُمؾ اعمّمٜمع إذا دومٕم٧م ًمف وم٘مط  ٤مً ٤مُم، متمح٤مُم٦ماعمٗمؽمض أن يؽماضمع طم٤مومز اًمٜم٘مر قمٜمد 

يم٤من احلامم يٜم٘مر قمغم اًمزر سمِمٙمؾ  وًمٙمـ مل يٙمـ اًمقاىمع يمذًمؽ!ُم٘م٤مسمؾ سمٕمض إدوات اًمتل مجٕمٝم٤م. 

ذم اعم٤مئ٦م ُمـ  71إمم  51ـ ٕم٤مم ُمطمثٞم٨م، ُمثؾ ُم٘م٤مُمريـ صٖم٤مر وذوي ريش قمٜمدُم٤م يم٤من يٕمٓمٞمٝمؿ اًمٓم

)قمٜمدُم٤م ىم٤مم زايٚمر سمتٕمٞملم اًمزر إلقمٓم٤مئٝمؿ اًمٓمٕم٤مم ُمرة واطمدة وم٘مط ذم يمؾ قمنم ٟم٘مرات قمغم  اعمرات

(. مل شمٙمـ اًمٜمت٤مئ٩م ىمري٦ٌم طمتك: زاد قمدد ٟم٘مراهتؿ امم ٤مً احلامم اعمحٌط قمـ آؾمتج٤مسم٦م مت٤مُمشمقىمػ  اًمزر،

ىمد شمٌلم أن أدُمٖمتٝمؿ يم٤مٟم٧م شمٓمٚمؼ يمٛمٞم٦م أيمؼم قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م اعمٙم٤موم٠مة همػم ُمْمٛمقٟم٦م. و ٤مً شم٘مريٌ اًمْمٕمػ

سمٙمثػم ُمـ اًمدوسم٤مُملم قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م اعمٙم٤موم٠مة همػم ُمتقىمٕم٦م، مم٤م يم٤مٟم٧م شمٓمٚم٘مف قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م اعمٙم٤موما٦م 

ُم٤م ي٠ميت  ٤مً هم٤مًمٌ ُمتقىمٕم٦م. ًم٘مد وصمهؼ زايٚمر طم٘مٞم٘م٦م ُمٝمٛم٦م طمقل اإلؾمتج٤مسم٦م اًمرضمٕمٞم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م: ان اًمت٘مٚمٞمؾ
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ؾمتج٤مسم٦م اًمرضمٕمٞم٦م اعمت٤ٌميٜم٦م، مت٤مُم٤ًم يمام يٜمجذب اًمٌنم إمم سمٜمت٤مئ٩م أيمؼم. اٟمجذب مح٤مُمف إمم همٛمقض اإل

 طم٤مًم٦م اٟمٕمدام اًمٞم٘ملم واعمخ٤مـمرة ذم اعم٘م٤مُمرة.

قمغم ٟمنم زيٚمر ًمٜمت٤مئجف، اؾمتٕمد ومريؼ ُمـ ُمّمٛمٛمل اعمقاىمع اًمِمٌٙمٞم٦م ذم ومٞمًٌقك  ٤مً قم٤مُم 37سمٕمد ُمرور 

سم٤مًم٘مدرة قمغم إلـمالق دمرسم٦م إؾمتج٤مسم٦م رضمٕمٞم٦م مم٤مصمٚم٦م قمغم ُما٤مت اعماليلم ُمـ اًمٌنم. يتٛمتع ومٞمًٌقك 

إضمراء دم٤مرب سمنمي٦م قمغم ٟمٓم٤مق همػم ُمًٌقق. يم٤من اعمقىمع حيتقي سم٤مًمٗمٕمؾ قمغم ُم٤مئتل ُمٚمٞمقن ُمًتخدم 

 ؿمٙمؾ اًمتجرسم٦م أظمذت. شمٚم٧م اًمتل اًمثالث اًمًٜمقات ظمالل ُمرات صمالث اًمرىمؿ شمْم٤مقمػ –آٟمذاك 

. أي ؿمخص يًتخدم ومٞمًٌقك Likeاو  "اإلقمج٤مب"ُمٞمزة ضمديدة سمًٞمٓم٦م سمِمٙمؾ ظم٤مدع شمًٛمك زر 

ػ يٕمٛمؾ اًمزر: سمدًٓ ُمـ اًمت٤ًمؤل قمام يٗمٙمر سمف إؿمخ٤مص أظمرون ذم صقرك وحتديث٤مت يٕمرف يمٞم

طم٤مًمتؽ، حتّمؾ قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مت ذم اًمقىم٧م اًمٗمٕمكم أصمٜم٤مء ٟم٘مرهؿ )أو قمدم ٟم٘مرهؿ( قمغم زر اإلهب٤مم 

)ًم٘مد ىمدم ومٞمًٌقك ُمٜمذ ذًمؽ احللم أزرار  إزرق وإسمٞمض أؾمٗمؾ يمؾ ُم٤م شمٜمنمهاعمرومقع ذي اًمٚمقن 

 ُمـ جمرد اإلقمج٤مب(. اً اـمػ أيمثر شمٕم٘مٞمدأظمرى، سمحٞم٨م يٛمٙمٜمؽ اًمتقاصؾ سمٕمقإؾمتج٤مسم٦م رضمٕمٞم٦م 

. ُم٤م سمدأ (0)ًمٕمٚمؿ ٟمٗمس اؾمتخدام اًمٗمٞمًٌقك "اإلقمج٤مب"ُمـ اًمّمٕم٥م اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ُمدى شمٖمٞمػم زر 

يمٓمري٘م٦م ؾمٚمٌٞم٦م ًمتتٌع طمٞم٤مة أصدىم٤مئؽ أصٌح أن اداًة سم٤مًمٖم٦م اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م، ُمع هذا اًمٜمقع ُمـ 

اًمتٜم١ٌم هب٤م واًمتل حتٗمز مح٤مم زايٚمر. يم٤من اعمًتخدُمقن ي٘م٤مُمرون  اإلؾمتج٤مسم٤مت اًمرضمٕمٞم٦م اًمتل ٓ يٛمٙمـ

ذم يمؾ ُمرة يِم٤مريمقن ومٞمٝم٤م سمّمقرة أو راسمط وي٥م أو حتدي٨م احل٤مًم٦م. مل يٙمـ اعمٜمِمقر اًمذي ٓ حيّمؾ 

وًمٙمٜمف يم٤من أيْم٤ًم ٟمققم٤ًم ُمـ اإلداٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م: إُم٤م أٟمف مل  ومح٥ًم،قمغم أي اقمج٤مب ُم١معم٤ًم سمِمٙمؾ ظم٤مص 

                                                           

 اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: (0)

Jason Kincaid, ―Facebook Activates ‗Like‘ Button; Friend Feed Tires of Sincere Flattery,‖ 

TechCrunch, February 9, 2009, techcrunch.com/2009/02/09/facebook-activates-like-button-

friendfeed-tires-of-sincere-flattery/; M. G. Siegler, ―Facebook: We‘ll Serve 1 Billion Likes on 

the Web in Just 24 Hours,‖ TechCrunch, April 21, 2010, 

techcrunch.com/2010/04/21/facebook-like-button/; Erick Schonfeld, ―Zuckerberg: ‗We Are 

Building a Web Where the Default Is Social,‘‖ TechCrunch, April 21, 2010, 

techcrunch.com/2010/04/21/zuckerbergs-buildin-web-default-social/. 
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أو إؾمقأ مل يٙمـ أصدىم٤مءك قمغم اإلٟمؽمٟم٧م  اإلٟمؽمٟم٧م،ىم٤مء قمغم يٙمـ ًمديؽ ُم٤م يٙمٗمل ُمـ إصد

ٟمحـ ُمدومققمقن أيمثر ًمٓمٚم٥م اإلؾمتج٤مسم٤مت اًمرضمٕمٞم٦م قمٜمدُم٤م ٓ  احلامم ذم خمتؼم زايٚمر،ُمٕمجٌلم. ُمثؾ 

ًمٙمـ  اإلقمج٤مب،شمٙمقن ُمْمٛمقٟم٦م. يم٤من اًمٗمٞمًٌقك أول ىمقة رئٞمًٞم٦م ًمٚمتقاصؾ آضمتامقمل شم٘مدم زر 

ػ مم٤مصمٚم٦م. يٛمٙمٜمؽ اإلقمج٤مب وإقم٤مدة ٟمنم اًمتٖمريدات سمٕمض وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ إظمرى ًمدهي٤م وفم٤مئ

 ،LinkedInوإقمٛمدة قمغم  سمٚمس،واعمِم٤مريم٤مت قمغم همقهمؾ  إٟمًتٖمرام،واًمّمقر قمغم  شمقيؽم،قمؼم 

 وُم٘م٤مـمع ومٞمديق قمغم يقشمٞمقب.

ُمقوققم٤ًم عمٜم٤مىمِم٤مت آداب اًمًٚمقك. ُم٤مذا يٕمٜمل آُمتٜم٤مع قمـ  ٤مً ٓطم٘م أصٌح قمٛمؾ اإلقمج٤مب

ٜم٧م شمٕمج٥م سمٛمٜمِمقر ُمـ يمؾ صمالث ُمٜمِمقرات، ومٝمؾ هذا اإلقمج٤مب سمٛمِم٤مريم٦م صديؼ ُم٤م؟ إذا يم

يٕمٜمل إداٟم٦م وٛمٜمٞم٦م ًمٚمٛمٜمِمقرات إظمرى؟ ًم٘مد أصٌح اإلقمج٤مب ؿمٙمالً ُمـ أؿمٙم٤مل اًمدقمؿ 

. اًمٕم٤مُم٦م إُم٤ميمـ ذم صديؼ ٟمٙمت٦م قمغم ًمٚمْمحؽ إًمٙمؽموين اعمٙم٤مومب –آضمتامقمل إؾم٤مد 

 ًمقومامشمٙمكم كشمًٛم ٟم٤مؿما٦م ذيم٦م وًّمدت أهن٤م ًمدرضم٦م يمٌػمة ىمٞمٛم٦م ذات إقمج٤مسم٤مت أصٌح٧م

Lovematicallyراُمٞم٧م شمِم٤موٓ ، هذه اعم٘مدُم٦م قمغم صٗمحتف اًمرئٞمًٞم٦م:(0). ٟمنم ُم١مؾمس اًمتٓمٌٞمؼ ، 

 احلّمقل قمغم  اعمخدر،إهن٤م يمقيم٤ميلم قمٍمٟم٤م. اًمٜم٤مس ُمدُمٜمقن. ٟمحـ ٟمتٕم٤مـمك. ٟمحـ ُمٜم٘م٤مدون هلذا

سمِمٙمؾ  ضمرقم٦م واطمدة وم٘مط يثػم ًمديٜم٤م ردود ومٕمؾ همري٦ٌم طم٘م٤م. أٟم٤م أحتدث قمـ اإلقمج٤مسم٤مت. ًم٘مد سمرزت

 .همػم ُمٚمحقظ يم٠مول خمدرات رىمٛمٞم٦م هتٞمٛمـ قمغم صم٘م٤مومتٜم٤م

                                                           

 ذم اًمّمٗمح٦م اًمرئٞمًٞم٦م ًمٚمٛمٜمّم٦م: Lovematicallyاقمرف اعمزيد قمـ شمِم٤موٓ وشمٓمٌٞمؼ  (0)

fueled.com/lovematically/. Dozens of outlets covered Lovematically‘s brief rise and fall, e.g., 

Brendan O‘Connor, ―Lovematically: The Social Experiment That Instagram Shut Down after 

Two Hours,‖ The Daily Dot, February 17, 2014, www.dailydot.com/technology/lovematically-

autolike- instagram-shut-down/; Jeff Bercovici, ―Instagram App Lovematically Highlights, and 

Hijacks, the Power of the ‗Like,‘‖ Forbes, February 14, 2014, 

www.forbes.com/sites/jeffbercovici/2014/02/14/instagram-app-lovematically-highlights-and-

hijacksthe- power-of-the-like/#329d9c1b64b6; Lance Ulanoff, ―Why I Flooded Instagram with 

Likes,‖ Mashable, February 14, 2014, mashable.com/2014/02/14/lovematically-instagram/. 
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سمٙمؾ صقرة شمٔمٝمر قمغم صٗمح٤مت اعمًتخدُملم. إذا  ٤مً شمٚم٘م٤مئٞم ًمٞمٕمج٥م ًمقومامشمٙمكمشمؿ شمّمٛمٞمؿ شمٓمٌٞمؼ 

يدومٕمقن اًمدواء سمًٕمر خمٗمض  ًمقومامشمٙمكميم٤من ُمًتخدُمق  رىمٛمٞم٤ًم،يم٤مٟم٧م إقمج٤مسم٤مت هذه يمقيم٤ميٞمٜم٤ًم 

ؿ ًمٕمٛمؾ اإلقمج٤مب: أي ُمٜمِمقر ىمديؿ يم٤من ضمٞمدًا سمام سمِمٙمؾ يمٌػم. مل يٙمـ ُمـ اًميوري طمتك إىمٜم٤مقمٝم

 ِم٤موٓيم٤من شم دمريٌٞم٦م،عمدة صمالصم٦م أؿمٝمر  اًمٌداي٦م،ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٚمح٨م قمغم قمٛمؾ إقمج٤مب. ذم 

سمٙمؾ ُمٜمِمقر ئمٝمر قمغم  سمّمقرة اًمٞم٦م اعمًتخدم اًمقطمٞمد ًمٚمتٓمٌٞمؼ. ظمالل ذًمؽ اًمقىم٧م، يم٤من يٕمج٥م

 ٤مً اجلٞمدة، وضمد أيْمم ُمـ ٟمنم اًمٌٝمج٦م صٗمحتف، وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ آؾمتٛمت٤مع سم٤مًمقه٩م اًمداومب اًم٘م٤مد

 اً ضمديد ٤مً عمزيد ُمـ صقره، وضمذب ُم٤م ُمٕمدًمف صمالصملم ُمت٤مسمٕمأن اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا ي٘مقُمقن سم٤معمثؾ. ًم٘مد أطمٌقا ا

 اًمراسمع قمنم ُمـ ؿم٤ٌمط، أي ُم٤م ي٘مرب ُمـ صمالصم٦م آٓف ُمت٤مسمع ظمالل اًمٗمؽمة اًمتجريٌٞم٦م. ذم يمؾ يقم

ٜمزيؾ إصدار دمريٌل ُمـ اًمتٓمٌٞمؼ. سمٕمد سمت إٟمًتٖمرامخلٛم٦ًم آٓف ُمًتخدم شمِم٤موٓ ؾمٛمح  ،8104

ٟٓمتٝم٤ميمف ذوط آؾمتخدام اخل٤مص٦م سم٤مًمِمٌٙم٦م  ًمقومامشمٙمكمشمٓمٌٞمؼ  إٟمًتٖمرامأهمٚمؼ  وم٘مط،ؾم٤مقمتلم 

  آضمتامقمٞم٦م.

يمٜم٧م أقمٚمؿ ىمٌؾ أن أـمٚم٘مف سم٠مٟمف ؾمٞمٖمٚمؼ قمـ ـمريؼ اإلٟمًتٖمرام، سم٤مؾمتخدام وىم٤مل شمِم٤موٓ: 

اعمخدرات اًمرىمٛمٞم٦م، وأٟم٤م اًمِمخص  ُمّمٓمٚمح٤مت اعمخّدرات، أن إٟمًتٖمرام يمام شمٕمٚمؿ هق أطمد ُمقزقمل

. وًمٙمـ ومقضمب شمِم٤موٓ سم٠من قمٛمٚمٞم٦م إهمالق طمدصم٧م اجلديد ذم اًمًقق اًمذي يقزع اعمخدرات جم٤مٟم٤مً 

 سمنقم٦م. يم٤من ي٠مُمؾ ان يًتخدُمف عمدة أؾمٌقع قمغم إىمؾ وًمٙمـ إٟمًتٖمرام اٟم٘مض قمكم قمغم اًمٗمقر.

 ـــــ

يم٤من اًمؽمومٞمف قمؼم  ٤8114م ذم قم٤مم قمٜمدُم٤م اٟمت٘مٚم٧م إمم اًمقٓي٤مت اعمتحدة ًمٙمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم

ويم٤من ُمقىمع ومٞمس سمقك ي٘متٍم  ويقشمٞمقب،. يم٤مٟم٧م هذه إي٤مم ىمٌؾ إٟمًتٖمرام وشمقيؽم اً اإلٟمؽمٟم٧م حمدود

يم٤من همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمتدُمػم وًمٙمـ وقمغم اًمٓمالب ذم ضم٤مُمٕم٦م ه٤مروم٤مرد. يم٤من زم ه٤مشمػ ٟمقيمٞم٤م رظمٞمص 

قمثرت  اًمٕمٛمؾ،سمٕمد  ُٕمًٞم٤مت،اٟمقُمل. ذم إطمدى اًمرسمط سمِمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م إمم همروم٦م ًمذًمؽ شمؿ  سمدائل،
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شمٓمٚم٧ٌم اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ وشمٕمٜمل قمالُم٦م اًمؼمج اًمٗمٚمٙمل( اًمتل ( "ذا ؾم٤ميـ اوف زودي٤مك"قمغم ًمٕم٦ٌم شمدقمك 

سمًٞمٓم٦م قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م شمِمٌف إمم طمد  (0)يم٤مٟم٧م ًمٕم٦ٌم زودي٤مك قم٤ٌمرة قمـ آًم٦م ؾمٚمقت، واًمٓم٤مىم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م

زر ُمرارًا صمؿ شمٜم٘مر سمرومؼ ومقق اًم ،ُم٘مدار اًمره٤من يمٌػم ُم٤ميمٞمٜم٤مت اًم٘مامر اًمٗمٕمٚمٞم٦م ذم اًمٙم٤مزيٜمقه٤مت: شم٘مرر

، وؿم٤مهدت طمٞمٜمام يم٤مٟم٧م أًم٦م خترج سمٗمقز او سمخ٤ًمرة. ذم اًمٌداي٦م ًمٕم٧ٌم ًمٚمتخٗمٞمػ ُمـ وشمٙمراراً 

، ٤مع اًم٘مّمػم اًمذي أقم٘م٥م يمؾ ومقز صٖمػم، ًمٙمـ اإلي٘ماًمٓمقيٚم٦م اعمٚمٞما٦م سم٤مًمتٗمٙمػم اعمٗمرطوٖمقط إي٤مم 

هن٤مي٦م اعمٓم٤مف يم٤مٟم٧م شمتداظمؾ ، يم٤من يٕمٚم٘مٜمل سمنقم٦م. ذم ٚمحـ إـمقل اًمذي شمٌع يمؾ ومقز يمٌػمواًم

ًمٚمحّمقل قمغم أقمغم ًم٘مٓم٤مت ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم ذم يقُمل. يمٜم٧م أشمّمقر ان مخ٦ًم قم٘م٤مرب وردّي٦م شمّمٓمػ 

، يٚمٞمٝم٤م ٟمٖمٛم٦م اًمٗمقز سم٤مجل٤مئزة اًمٙمؼمى اًمتل ٓ يزال سم٢مُمٙم٤مين شمذيمره٤م اًمٞمقم. يم٤من ًمدي ضم٤مئزة ذم اًمٚمٕم٦ٌم

، واًمتل ٓ اًمٕمِمقائٞم٦مٞم٦م إدُم٤من ؾمٚمقيمل ـمٗمٞمػ، ويم٤مٟم٧م هذه أصم٤مر احلًٞم٦م ُمـ اإلؾمتج٤مسم٤مت اًمرضمٕم

 يٛمٙمـ اًمتٜم١ٌم هب٤م سمٕمد يمؾ ومقز.

، قم٤معم٦م ، درؾم٧م ٟم٤مشم٤مؿم٤م داو ؿمقل٤مً ٙمـ همػم قم٤مدي. عمدة صمالصم٦م قمنم قم٤مُمإدُم٤مين ًمٕم٦ٌم زودي٤مك مل ي

. إوص٤مف اًمت٤مًمٞم٦م (8)، اعم٘م٤مُمريـ وأٓت اًمتل شمّمٓم٤مدهؿ وشمقىمع هبؿإٟمثروسمقًمقضمٞم٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م

 ر واعمدُمٜملم احل٤مًمٞملم واًم٤ًمسم٘ملم:عم٤ميمٞمٜم٤مت اًم٘مامر شم٠ميت ُمـ ظمؼماء اًم٘مام

هل يمقيم٤ميلم اًم٘مامر آٓت اًمًٚمقت . 

اهن٤م اعمقروملم اإلًمٙمؽموين . 

                                                           

يـتؿ اًمْمـٖمط هب٤م ؿم٤مؿم٦م حتتقي صمالث سمٙمرات أو أيمثـر واًمتـل شمـدور طمـلم  ىمامر آًم٦م هل احلظ ُم٤ميمٞمٜم٦م أو  Slot machineاًمًٚمقتآًم٦م  (0)

صٛمٛم٧م هذه اًمٚمٕم٦ٌم ُمـ اًمٌداي٦م سمذراع سمٞمٛمٞمٜمٝم٤م سمدٓ ُمــ اًمـزر اعمقضمـقد سم٤مُٕمـ٤مم وسمٙمـرات طم٘مٞم٘مٞمـ٦م، وهٜمـ٤مك آٓت طمديثـ٦م ُمـ٤م زاًمـ٧م  .قمغم زر

 .شمّمٛمؿ سمذراع سمدٓ ُمـ اًمزر

 يمت٤مب ؿمقل اًمرائع: (8)

Natasha Dow Schüll, Addiction by Design: Machine Gambling in Las Vegas (Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 2013). 
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هل ؾمالًم٦م اًم٘مامر إيمثر ومتٙم٤ًم ذم شم٤مريخ اإلٟم٤ًمن . 

هل اضمٝمزة شمقصٞمؾ اإلدُم٤من إومم آٓت اًمًٚمقت.  

اًمًٚمقت اًم٘مامري٦م.  ًمٙمٜمٝم٤م دمًد ُمدى ؾمٝمقًم٦م اشمّم٤مل إؿمخ٤مص سمآٓت اعمثػمة،هذه هل إوص٤مف 

طم٘مٞم٘مٞم٦م. يم٤من  ًٓ اأُمق مل شمٙمـ شمقزع اًمًٚمقتقمغم ًمٕم٦ٌم  ٤مً أحتدث، ٕٟمٜمل أصٌح٧م ُمدُمٜميٛمٙمٜمٜمل أن 

 صقت اًمٗمقز اعمِمجع سمٕمد صٛم٧م اًمٕمديد ُمـ اخل٤ًمئر يم٤مومٞم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم زم.

ة ُمرمم٤م جيٕمؾ اعم٘م٤م اإلٟمؽمٟم٧م،ٓ ُيًٛمح ًمٚمٌٜمقك سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع أرسم٤مح اعم٘م٤مُمرة قمؼم  اعمتحدة،ذم اًمقٓي٤مت 

، ح٤مرسم٦م اًمٜمٔم٤ممُمـ اًمنميم٤مت قمغم اؾمتٕمداد عم . قمدد ىمٚمٞمؾ ضمداً ٤مً قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م همػم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م قمٛمٚمٞم

ًمٙمـ إًمٕم٤مب احلرة واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ُمثؾ ؾم٤ميـ اوف  ضمٞمدًا، ٤مً ء يتؿ هزُمٝمؿ سمنقم٦م. يٌدو ذًمؽ ؿمٞماوه١مٓ

 ذم اًمالقم٥م:سمِمٙمؾ يمٌػم ود  اًمقرقيتؿ شمٙمديس  اًمٙم٤مزيٜمقه٤مت،ظمٓمرة. ذم  ٤مً شمٕمد أيْم زودي٤مك

اعمٕمدل يٗمقز اًمٙم٤مزيٜمق ذم يمؾ ُمرة. ًمٙمـ ٓ يٗمقز اًمٙم٤مزيٜمق سمٚمٕم٦ٌم ٓ شمٕمقد قمٚمٞمف سم٤معم٤مل. يمام أظمؼمين 

اإلٟمؽمٟم٧م، اًمٕمديد ُمـ اًمٕم٤مب  ديٗمٞمد همقًمدهٞمؾ اًمرئٞمس اًمتٜمٗمٞمذي ًمِمٌٙم٦م ضمٞمؿ ؿمق اًمتل شمٜمت٩م أيْم٤مً 

ُم٘م٤مسمؾ يمؾ  اً ُم٘مٞمديـ سميورة دومع أرسم٤مح طم٘مٞم٘مٞم٦م، يٛمٙمٜمٜم٤م دومع ُم٤مئ٦م وقمنميـ دوٓر ٕٟمٜم٤م همػم اً ٟمٔمر

. ُم٤مئ٦م دوٓر شمؿ ًمٕمٌٝم٤م. ٓ يٛمٙمـ ٕي يم٤مزيٜمق ومٕمكم أن يٗمٕمؾ ذًمؽ ٕيمثر ُمـ أؾمٌقع دون ان ي٘مٗمؾ

يٛمٙمـ أن شمًتٛمر اًمٚمٕم٦ٌم إمم إسمد ٕن اًمالقم٥م ٓ يٜمٗمد ُمـ اًمرىم٤مئؼ. ًم٘مد ًمٕم٧ٌم ًمٕم٦ٌم  ًمذًمؽ،وٟمتٞمج٦م 

% 95سمٜم٦ًٌم  ًمٕم٦ٌم ضمديدة. ًم٘مد ومزت ُم٤م يمٜم٧م اسمدأ ؾم٤ميـ اوف زودي٤مك عمدة أرسمع ؾمٜمقات وٟم٤مدراً 

أو يمٜم٧م اشمقىمػ قمـ اًمٚمٕم٥م وم٘مط قمٜمدُم٤م يمٜم٧م اوٓمر ًمتٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم أو اًمٜمقم  ،ُمـ اعمرات ٤مً شم٘مريٌ

  مل ايمـ اشمقىمػ. ٤مً طمْمقر اًمٗمّمؾ ذم اًمّم٤ٌمح. وأطمٞم٤مٟم

ًمٙمـ ًمدهيؿ ـمري٘م٦م ذيمٞم٦م  —وقمغم قمٙمس إًمٕم٤مب اعمج٤مٟمٞم٦م، وم٢من اًمٙم٤مزيٜمقه٤مت شمرسمح ُمٕمٔمؿ اًمقىم٧م 

: يم٤من ًمٚمٖم٤مي٦مًٝم٤م. يم٤مٟم٧م ُم٤ميمٞمٜم٤مت اًم٘مامر اًمٌدائٞم٦م أضمٝمزة سمًٞمٓم٦م إلىمٜم٤مع اعم٘م٤مُمريـ سم٠من اًمٜمت٤مئ٩م شمؿ قمٙم
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اًمالقم٥م ي٘مقم سمًح٥م ذراع أًم٦م ًمتدوير اًمٌٙمرات اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م اًمثالصم٦م. إذا يم٤من ُمريمز اًمٌٙمرات 

 اً رسمح اًمالقم٥م قمدديٕمرض اصمٜملم أو أيمثر ُمـ رُمزيـ ُمتِم٤مهبلم او أيمثر قمٜمدُم٤م يتقىمػ قمـ اًمدوران، ي

ط. واًمٞمقم، شمًٛمح ُم٤ميمٞمٜم٤مت اًم٘مامر ًمٚمٛم٘م٤مُمريـ سمٚمٕم٥م قمدة صٗمقف، ُمـ اًمٕمٛمالت أو اًمٜم٘م٤م ٤مً ُمٕمٞمٜم

وذم سمٕمض احل٤مٓت يّمؾ اًمٕمدد امم ُما٤مت اًمّمٗمقف ذم وىم٧م واطمد. اجلٝم٤مز أدٟم٤مه، قمغم ؾمٌٞمؾ 

 اعمث٤مل، يًٛمح ًمؽ سمٚمٕم٥م مخ٦ًم قمنم صٗم٤ًم:
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ؾمٜمت٤مت ًمٙمؾ دورة. إذا ىمررت ًمٕم٥م مجٞمع اًمّمٗمقف اخلٛمس  01ًمٜمٗمؽمض أن اعم٤ميمٞمٜم٦م شمت٘م٤مى 

تٙمٚمٗمؽ يمؾ دورة دوٓرًا وٟمّمػ. ذم إؾم٤مس، أٟم٧م شمٚمٕم٥م مخس قمنمة دورة دومٕم٦م ومً قمنمة،

سمدًٓ ُمـ اـم٤مًم٦م اًمتجرسم٦م ُمـ ظمالل ًمٕم٥م دورة واطمدة مخ٦ًم قمنم ُمرة. وم٤مًمٙم٤مزيٜمقه٤مت  واطمدة،

سمخٛم٦ًم  أهعومًقف يٗمٕمٚمقن ذًمؽ  ؾمٞمٝمزُمقٟمؽ،ؾمٕمٞمدة جلٕمٚمؽ شمٚمٕم٥م هبذه اًمٓمري٘م٦م: إذا يم٤مٟمقا 
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يٙمقن اطمتامل اًمٗمقز قمغم صٍػ واطمد قمغم إىمؾ مخس  ٝم٤م،ومٞمقمنم ُمرة. وًمٙمـ ذم يمؾ ُمرة شمٚمٕم٥م 

وؾمتحتٗمؾ اعم٤ميمٞمٜم٦م ُمٕمؽ ُمـ ظمالل وُمٞمض ٟمٗمس إوقاء اًم٤ًمـمٕم٦م وقمزف ٟمٗمس  ُمرة،قمنمة 

إٟمٖم٤مم اجلذاسم٦م. أن ختٞمؾ أٟمؽ شمٚمٕم٥م مجٞمع اًمّمٗمقف اخلٛمس قمنمة سمتٙمٚمٗم٦م دوٓر وٟمّمػ، وأطمد 

 يٗمٕمؾ اًمًٓمر اًمراسمع أقماله. إذا يم٤مٟم٧م يمام ُمتت٤مًمٞمتلم،اًمّمٗمقف اًمتل ًمٕمٌتٝم٤م يدور ًمٞمٔمٝمر ىمٜمٌٚمتلم 

طمتك شمدرك  - ٤مً دوٓر. ًمٞمس ؾمٞما 0ًتحّمؾ قمغم ُمٌٚمغ وم اًمٞمؽ،اًم٘مٜمٌٚمت٤من سم٘مٞمٛم٦م قمنمة ٟم٘م٤مط شمدومع 

دوٓر ٟم٤مىمص شمٙمٚمٗم٦م اًمدورة  0)ُمٌٚمغ اًمٕم٤مئد  ٤مً هق ظم٤ًمرة مخًلم ؾمٜمتأن اًمت٠مصمػم اًمّم٤مذم هلذه اًمدورة 

ج٤مسم٤مت اًمرضمٕمٞم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م اًمتل شمتٌع اًمٗمقز ، وم٢مٟمؽ شمًتٛمتع سم٤مإلؾمت(. وُمع ذًمؽاًم٤ٌمًمغ دوٓر وٟمّمػ

 ."اخل٤ًمرة اعمتخٗمٞم٦م قمغم أهن٤م ومقز"وهق ٟمقع ُمـ اًمٗمقز يّمٗمف ؿمقل وهمػمه ُمـ ظمؼماء اًم٘مامر سمـ  -

. ريمز ُمع قمدد ُمـ زُمالئف قمغم ًمٕم٦ٌم (0)ىم٤مم اًمٕم٤ممل اًمٜمٗمز ُم٤ميؽ ديٙمًقن سمتحٚمٞمؾ هذه اخل٤ًمئر اعم٘مٜمٕم٦م

اًمتل قمثرت قمٚمٞمٝم٤م ) Lucky Larry‘s Lobstermania "ًمٙمل ٓريس ًمقسمًؽمُم٤مٟمٞم٤م" شمدقمك

هذا اًمٙمت٤مب  أن اىمقم سمٙمت٤مسم٦مطمٞمٜمٝم٤م عمدة صمالث ؾم٤مقم٤مت اًمتل يم٤من ُمـ اعمٗمؽمض  ٝم٤مقمؼم اإلٟمؽمٟم٧م وًمٕمٌت

 ٕن اًم٘مقاٟملم إُمريٙمٞم٦م أضمؼمشمٜمل قمغم ًمٕم٥م اًمٜمًخ٦م اعمج٤مٟمٞم٦م(. شمًٛمح ًمٕم٦ٌم ٤مً يمٜم٧م حمٔمقفم -

مخ٦ًم قمنم صٗم٤ًم ذم وىم٧م واطمد. شمْمؿ  ًمإلؿمخ٤مص اًمذيـ يٚمٕمٌقهن٤م سمتدوير ُم٤م يّمؾ إمم ًمقسمًؽمُم٤مٟمٞم٤م

ُمٚمٞمقن ٟمتٞمج٦م ممٙمٜم٦م. وىمد  859اًمٚمٕم٦ٌم مخ٦ًم سمٙمرات ُمع صمالصم٦م رُمقز ُمرئٞم٦م ًمٙمؾ سمٙمرة، عم٤م جمٛمققمف 

طم٥ًم ديٙمًقن وومري٘مف أن اعم٘م٤مُمريـ أيمثر قمرو٦م ًمتح٘مٞمؼ ظم٤ًمرة ُمتٜمٙمرة سمٓمٕمؿ اًمٗمقز احل٘مٞم٘مل ذم 

  .اي ُمرة يٚمٕمٌقن ومٞمٝم٤م ؾمت٦م صٗمقق أو أيمثر ذم يمؾ دورة

 قمٌلم ٓ يّمٜمٗمقهن٤م قمغم أهن٤م ظم٤ًمئر٤ًمئر اعمتخٗمٞم٦م ذم صقرة اٟمتّم٤مرات ٓ شمٙمقن ُمٝمٛم٦م ٕن اًمالإن اخل

ومٝمؿ يّمٜمٗمقهن٤م قمغم أهن٤م اٟمتّم٤مرات. رسمط ديٙمًقن وومري٘مف جمٛمققم٦م ُمـ اعم٘م٤مُمريـ اعمٌتدئلم 

. أقمٓمك ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ قمنمة دوٓرات، ًمقسمًؽمُم٤مٟمٞم٤مسم٤مٕىمٓم٤مب اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م أصمٜم٤مء ًمٕمٌٝمؿ ًمٕم٦ٌم 

                                                           
(1) Mike Dixon and others, ―Losses Disguised As Wins in Modern Multi-Line Video Slot 

Machines,‖ Addiction 105, no. 10 (October 2010): 1819–24. 
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 038 إهنؿ ىم٤مدرون قمغم يم٥ًم قمنميـ دوٓر إو٤مومٞم٦م. ًمٕمٌقا عمدة ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م وقمٛمٚمقا وىم٤مل هلؿ 

دورة ذم اعمتقؾمط. سمٕمد يمؾ دوران، يم٤من هٜم٤مك ضمٝم٤مز ي٘مقم سمتًجٞمؾ اًمتٖمٞمػمات اًمٓمٗمٞمٗم٦م ذم ُم٘مدار 

ُمٚمٞما٦م  ًمقسمًؽمُم٤مٟمٞم٤م مم٤م يدل قمغم أن احلدث يم٤من ذا ُمٕمٜمك قم٤مـمٗمل. ًمٕم٦ٌم اًمٓمالب،اًمتٕمرق ًمدى 

ٕمٞم٦م اًمداقمٛم٦م طم٤مهل٤م طم٤مل اًمٕمديد ُمـ اًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق اًم٘مامري٦م احلديث٦م. وشمؿ سم٤مإلؾمتج٤مسم٤مت اًمرضم

ص٤مظم٦ٌم ُمرارًا وشمٙمرارًا ُمع يمؾ دورة. ويم٤مٟم٧م شمًتٌدل سم٤مًمّمٛم٧م سمٕمد اًمدورات ٟمٖمٛم٦م شمِمٖمٞمؾ 

سمٕمد اًمدورات اًمٗم٤مئزة. شميضء إٟمقار وشم٘مرع إضمراس  صخ٤ٌمً  وأيمثراخل٤مهة وسمٛم٘م٤مـمع اقمغم 

ة متثؾ ومقزًا طم٘مٞم٘مٞم٤ًم أو ظم٤ًمرة ُم٘مٜمٕم٦م ذم ؿمٙمؾ ومقز. يم٤من اًمٓمالب سم٤مًمٓمري٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمدور

يتٕمرىمقن أيمثر قمٜمدُم٤م يٗمقزون مم٤م يم٤مٟمقا يتٕمرىمقن قمٜمدُم٤م خينون ًمٙمـ يمٛمٞم٦م شمٕمرىمٝمؿ قمٜمد اًمٗمقز 

 -واخل٤ًمرة اعم٘مٜمٕم٦م ذم ؿمٙمؾ اًمٗمقز يم٤مٟم٧م ٟمٗمًٝم٤م. وهذا ُم٤م جيٕمؾ ُم٤ميمٞمٜم٤مت اًم٘مامر احلديث٦م 

٦م. ُمثؾ اًمّمٌل اًمّمٖمػم اًمذي يم٤من يْمٖمط يمؾ زر ذم ظمٓمػمة ًمٚمٖم٤مي -واًمٙم٤مزيٜمقه٤مت احلديث٦م 

ُمـ شمِمقيؼ إوقاء وإصقات اجلذاسم٦م طمتك قمٜمدُم٤م  اً أسمد ٓ يتخٚمص اًمراؿمدون ُمّمٕمدي،

ومٙمٞمػ يٗمؽمض سمٜم٤م أن  اًمقاىمع،يٙمؼمون. إذا يم٤مٟم٧م قم٘مقًمٜم٤م شم٘مٜمٕمٜم٤م أٟمٜم٤م ٟمرسمح طمتك قمٜمدُم٤م ٟمخن ذم 

 ٟمحِمد وٌط اًمٜمٗمس ًمٚمتقىمػ قمـ اًمٚمٕم٥م؟

سمٕمْمٝمؿ أهع ُمـ همػمهؿ.  آهتامم،يٌدأ اعم٘م٤مُمرون اعمتٛمرؾمقن ذم وم٘مدان  اخل٤ًمئر،سمٕمد ؾمٚمًٚم٦م ُمـ 

اًمتل هتدف إمم إسم٘م٤مء اعم٘م٤مُمر أُم٤مم اعم٤ميمٞمٜم٦م ٕـمقل ومؽمة ممٙمٜم٦م.  ًمٚمٙم٤مزيٜمقه٤مت،هذه ُمِمٙمٚم٦م يمٌػمة 

 وأيمؼم أيمؼمؾمٞمٙمقن ُمـ اًمًٝمؾ شمٖمٞمػم اطمتامٓت اًمٗمقز سمحٞم٨م يّمٌح اًمالقمٌقن ُمرضمحلم سمِمٙمؾ 

هذا أُمر همػم ىم٤مٟمقين ذم  ًمٚمٙم٤مزيٜمقه٤مت،ًمألؾمػ سم٤مًمٜم٦ًٌم  ٤مئر، وًمٙمـاخلًًمٚمٗمقز سمٕمد ؾمٚمًٚم٦م ُمـ 

سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٜمت٤مئ٩م  طمريم٦م،اًمقٓي٤مت اعمتحدة. جي٥م أن شمٌ٘مك آطمتامٓت ُمتً٘م٦م قمؼم يمؾ 

، اًم٤ًمسم٘م٦م. أظمؼمشمٜمل ٟم٤مشم٤مؿم٤م داو ؿمقل أن اًمٙم٤مزيٜمقه٤مت ىمد شمقصٚم٧م إمم سمٕمض احلٚمقل اإلسمداقمٞم٦م

م ؾمٗمراء احلظ. إهنؿ يِمٕمرون أٟمؽ شمّمؾ إمم ٟم٘مٓم٦م إمل اًمٕمديد ُمـ اًمٙم٤مزيٜمقه٤مت شمًتخد وىم٤مًم٧م

وي٘مقُمقن سم٢مرؾم٤مل ؿمخص  -اًمٚمحٔم٦م اًمتل شمٙمقن ومٞمٝم٤م قمغم وؿمؽ ُمٖم٤مدرة اًمٙم٤مزيٜمق  -اخل٤مص٦م سمؽ 
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سمدًٓ ُمـ يمقهن٤م ـمري٘م٦م ًمتٖمٞمػم  "شمًقيؼ". يتؿ شمّمٜمٞمػ اعمٙم٤مومآت قمغم أهن٤م ُم٤م ًمٞمٕمٓمٞمؽ ُمٙم٤موم٠مة

 اإلجي٤ميب،ٓمرف. ُمع ضمرقم٦م ضمديدة ُمـ اًمتٕمزيز وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اعمٜمٔمٛملم همْمقا اًم اًمٗمقز،اطمتامٓت 

إمم أن يّمٚمقا إمم ٟم٘مٓم٦م أمل أظمرى سمٕمد ؾمٚمًٚم٦م ُمـ  ضمديد،يٛمٞمؾ اعم٘م٤مُمرون إمم ُمقاصٚم٦م اًمٚمٕم٥م ُمـ 

 اخل٤ًمئر.

ٟم٤مهٞمؽ قمـ اعم٤ٌمًمغ  إرض،وُمع ذًمؽ، وم٠من ُمـ اعمٙمٚمِّػ آطمتٗم٤مظ سمٕمنمات ُمـ ؾمٗمراء احلظ قمغم 

د اعم٘م٤مُمريـ اعمحٌٓملم. اىمؽمح أطمدهؿ يدقمك ضمقن اًمتل شمدومع ًمٗمريؼ ُمـ حمٚمكم اًمٌٞم٤مٟم٤مت ًمتحدي

يتجٜم٥م اًم٘مقاٟملم اعمتّمٚم٦م هبذا اعمقوقع. ذطم٧م  اً ُمٌتٙمر طمالً  أيمريس يٕمٛمؾ يمٛمًتِم٤مر ذم يم٤مزيٜمق،

، يذه٥م ضمزء صٖمػم ُمـ ُم٤م ختنه ذم وقم٤مء يٕمتؼم وقم٤مًء أصمٜم٤مء اًمٚمٕم٥مىم٤مئٚم٦ًم  ؿمقل أؾمٚمقب أيمريس

، وشمٕمرف ذم وىم٧م ُمٌٙمر ُم٤م ؾمتٙمقن ٤مط إمل٦م داظمؾ اجلٝم٤مز شمًتِمٕمر ٟم٘مًمٚمتًقيؼ، وهٜم٤مك ظمقارزُمٞم

. قم٤مدة ُم٤م شمٙمقن اخلقارزُمٞم٦م ؾم٤ميمٜم٦م ؾم٤محم٦م ًممًم٦م سمتقزيع ٟمت٤مئ٩م ُمرؾمقُم٦م سمِمٙمؾ قمٚمٞمف اًمٜمتٞمج٦م اًمت٤مًمٞم٦م

إذا ُم٤م رأت أًم٦م ؿمقل  وشمْمٞمػقمِمقائل. ًمٙمٜمٝم٤م شمتدظمؾ وم٘مط قمٜمدُم٤م يّمؾ اًمالقم٥م إمم ٟم٘مٓم٦م إمل. 

، وم٢مهن٤م شمٜمحرف ًمتدومع  BAR  ،BAR  ،CHERRY ان اًمٜمت٤مئ٩م ؾمٞما٦م ، ومٌدًٓ ُمـ قمرض

ٟمتٞمج٦م اًمٗمقز سم٤مجل٤مئزة اًمٙمؼمى هل صمالصم٦م قمالُم٤مت  - BAR اًمٌٙمرة اًمث٤مًمث٦م قمغم قمرض قمالُم٦م

BAR  . اًمذي يم٤من يتزايد سمٞمٜمام يم٤من اًمالقم٥م  "وقم٤مء ُمٙم٤موم٠مة اًمتًقيؼ"يتؿ أظمذ هذه اعمٙم٤مؾم٥م ُمـ

٦م شم٘مقم هبذا اًمدور سمٜمٗمًٝم٤م. وم٢من أًم اًمٌنمي،يًتٛمر ذم اخل٤ًمرة. سمدٓ ُمـ آقمتامد قمغم ؾمٗمػم احلظ 

ًمٙمٜمٝم٤م  اًمٙم٤مزيٜمقه٤مت،ًم٘مد ؿم٤مهدت ؿمقل اًمٙمثػم ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اخلًٞم٦ًم اصمٜم٤مء دراؾمتٝم٤م ًمٕمٛمؾ 

يم٤مُماًل  ٤مً ظمرىمهذا . قمٜمدُم٤م ؾم٠مًم٧م أيمريس يمٞمػ ٓ يٕمتؼم اًمّم٤مدمشمّمػ هذا إؾمٚمقب سم٤مًمذات سمـ 

 ووٕم٧م ، اًم٘مقاٟملمٜم٤مً طمً، أضم٤مب:  ًمٚم٘مقاٟملم اعمٕمٛمقل هب٤م حلامي٦م اًمٜم٤مس ُمـ هذه اخلروىم٤مت سم٤مًمذات

 .خترق ٙملًم

 ـــــ
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. يمٚمام "اًمقىم٧م اًمذي ي٘مْمٞمف اًمالقمٌقن قمغم أًم٦م"يتؿ ىمٞم٤مس ٟمج٤مح ُم٤ميمٞمٜم٤مت اًم٘مامر ُمـ ظمالل ىمٞم٤مس 

اًمالقم٥م اًمٕم٤مدي وىمت٤ًم اـمقل قمغم أًم٦م اًم٘مامري٦م، يمٚمام يم٤مٟم٧م أًم٦م أومْمؾ. وسمام ان ُمٕمٔمؿ  أُميض

ٌٝمؿ قمغم أًم٦م، وم٢من اًمقىم٧م اعمًتٖمرق قمغم أًم٦م اًمالقمٌلم خينون اعمزيد ُمـ اعم٤مل يمٚمام زاد وىم٧م ًمٕم

يٕمد ُم١مذًا اؾمتدًٓمٞم٤ًم ُمٗمٞمدًا قمغم حت٘مٞمؼ إرسم٤مح. يًتخدم ُمّمٛمٛمق أًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق شمدسمػمًا مم٤مصماًل، 

عمٕمروم٦م واؾمتِمٕم٤مر ُمدى ضم٤مذسمٞم٦م واُمت٤مع اًمٕم٤مهبؿ. اًمٗمرق سملم اًمٕم٤مب اًمٙم٤مزيٜمقه٤مت وأًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق 

اهتامُمٝمؿ  ُمًٚمٞم٦م ُمـ اهتامُم٤ًم ذم ضمٕمؾ اًمٕم٤مهبؿ أيمثرٟمقن هق أن اهمٚم٥م ُمّمٛمٛمل اًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق يٙمق

اًمذي يٕمّٚمؿ شمّمٛمٞمؿ إًمٕم٤مب ذم ُمريمز إًمٕم٤مب ذم ضم٤مُمٕم٦م  ومقدي،سمجٜمل اًمٙمثػم ُمـ اعم٤مل. ىم٤مم سمٞمٜمٞم٧م 

إٓ أن يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م يم٤من قمٛمالً سمداومع  اًمٜم٤مضمح٦م،سم٢مٟمِم٤مء ؾمٚمًٚم٦م ُمـ إًمٕم٤مب اعمج٤مٟمٞم٦م  ٟمٞمقيقرك،

 ،foddy.net اإلًمٙمؽموين،اعم٤مل. ويمٚمٝم٤م ُمت٤مطم٦م قمغم ُمقىمٕمف احل٥م أيمثر ُمـ يمقٟمف وؾمٞمٚم٦م جلٜمل 

قمغم  ًمٚمدظمؾ،ومٝمل ًمٞم٧ًم ُمّمدرًا ُمٝماًم  اعمحدودة،وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ضمذب قم٤مئدات اإلقمالٟم٤مت 

  اًمرهمؿ ُمـ أن اًمٌٕمض ىمد طم٘مؼ ىم٤مقمدة مج٤مهػمي٦م.

يتحرك ُم١مذ اعم٤موس ومقق ُمرسمع ُمٕملم ٕمٜمدُم٤م ومختْمع أًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق ًم٘مقاقمد دىمٞم٘م٦م، : ومقدي ي٘مقل

. يًتخدم اعمّمٛمٛمقن هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتج٤مسم٤مت صقيتؾمٞمٜمٌثؼ ٟمص أو ؾمٞمتؿ شمِمٖمٞمؾ ُم٘مٓمع 

جي٥م قمغم اًمٚمٕم٦ٌم آًمتزام هبذه . ٤مً قمٌلم أيمثر شمٗم٤مقماًل وأيمثر اٟمدُم٤مضماًمرضمٕمٞم٦م اًمّمٖمػمة إلسم٘م٤مء اًمال

اًم٘مقاقمد اًمدىمٞم٘م٦م، ٕن اًمالقمٌلم يٛمٙمـ أن يتقىمٗمقا قمـ ًمٕم٥م ًمٕم٦ٌم ٓ شم٘مدم ضمرقم٦م صم٤مسمت٦م ُمـ اعمٙم٤مومآت 

 ًمّمٖمػمة اًمتل شمٙمقن ُمٕم٘مقًم٦م سم٤مًمٜمٔمر ًم٘مقاقمد اًمٚمٕم٦ٌم. يٛمٙمـ أن شمٙمقن هذه اعمٙم٤مومآت همػم ُمٚمحقفم٦ما

ويت٤مسمع ومقدي ضمرس أو وُمٞمض أسمٞمض يمٚمام حتريم٧م ؿمخّمٞم٦م ومقق ُمرسمع ُمٕملم.  ىمرعصقت ُمثؾ 

ٕٟمف إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك اً ـ اعمالطمٔم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م اإلضمراء ومقرجي٥م أن شمتٌع هذه إضمزاء اًمّمٖمػمة ُم ،

شم٥ًٌم  ُمـسملم وىم٧م شمٜمٗمٞمذك ًمٌمء ُم٤م ووىم٧م طمدوث ذًمؽ اًمٌمء، ومًتٗمٙمر ذم أٟمؽ  وصمٞم٘م٦مُمالزُم٦م 

 شميضء، يتؿ شمِمجٞمع. ُمثؾ إـمٗم٤مل اًمذيـ يْمٖمٓمقن أزرار اعمّمٕمد ُمـ اضمؾ رؤيتٝم٤م ذم ذًمؽ

  وؾمتٗم٘مدهؿ. اًمِمٕمقرقمغم اًمٕم٤ممل. أزل ذًمؽ  ان ًمدهيؿ شم٠مصمػماً  سمجٕمٚمٝمؿ يِمٕمروناًمالقمٌلم 



 

053 
 

طم٘م٘م٧م اًمٚمٕم٦ٌم  ،8103. ذم ذروهت٤م ذم قم٤مم (0)غم ذًمؽًمٕم٦ٌم يم٤مٟمدي يمراش ؾم٤مهم٤م هل ظمػم ُمث٤مل قم

طمّمؾ ُمّمٛمؿ اًمٚمٕم٦ٌم وُمٓمقره٤م يمٞمٜم٩م قمغم  ك أندوٓر ذم اًمٞمقم. طمت 611111أرسم٤مطًم٤م شمزيد قمـ 

ُمٚمٞم٤مر دوٓر ُمـ أرسم٤مح اًمٚمٕم٦ٌم. ُم٤م سملم ٟمّمػ اعمٚمٞم٤مر واعمٚمٞم٤مر ؿمخص ىم٤مُمقا سمتٜمزيؾ ًمٕم٦ٌم  8.5طمقازم 

، ٕمٔمؿ ه١مٓء اًمالقمٌلم هؿ ُمـ اًمٜم٤ًمء اًمٗمٞمًٌقك. ُميم٤مٟمدي يمراش ؾم٤مهم٤م قمغم هقاشمٗمٝمؿ اًمذيمٞم٦م أو قمؼم

وهق أُمر همػم ُم٠مًمقف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألًمٕم٤مب ذات اًمِمٕمٌٞم٦م اهل٤مئٚم٦م. ُمـ اًمّمٕم٥م ومٝمؿ اًمٜمج٤مح اهل٤مئؾ ًمٚمٕم٦ٌم 

قمٜمدُم٤م شمرى ُمدى سم٤ًمـمتٝم٤م. هيدف اًمالقمٌقن إمم إٟمِم٤مء ظمٓمقط سمثالصم٦م أو أيمثر ُمـ اًمًٙم٤ميمر ٟمٗمًٝم٤م 

 -ختتٗمل  -لم وإقمغم وإؾمٗمؾ. شمًحؼ اًمًٙم٤ميمر قمـ ـمريؼ مترير اًمًٙم٤ميمر إمم اًمٞم٤ًمر واًمٞمٛم

واًمًٙم٤ميمر اًمتل شمٕمٚمقه٤م شمٜمزل إمم ُمٙم٤مهن٤م. شمٜمتٝمل اًمٚمٕم٦ٌم  اعمتٓم٤مسم٘م٦م،قمٜمدُم٤م شم٘مقم سمتِمٙمٞمؾ هذه اخلٓمقط 

قمٜمدُم٤م متأل اًمِم٤مؿم٦م سمًٙم٤ميمر ٓ يٛمٙمـ ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م. أظمؼمين ومقدي سم٠مّٟمف مل شمٙمـ اًم٘مقاقمد هل اًمتل 

 .شمٗم٤مقمٚمٞمتٝم٤م سمؾ –ضمٕمٚم٧م ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم ٟم٤مضمح٦م 

ِمػم اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م إمم ـمٌ٘م٦م آؾمتج٤مسم٦م اًمرضمٕمٞم٦م اعمقضمقدة ومقق ىمقاقمد اًمٚمٕم٦ٌم. هل ًمٞم٧ًم رضوري٦م شم

وًمٙمٜمٝم٤م رضوري٦م ًمٜمج٤مح اًمٚمٕم٦ٌم. ومٌدون هذه احلٞمقي٦م، شمٗم٘مد ذات اًمٚمٕم٦ٌم ؾمحره٤م. ختٞمؾ ان  ًمٚمٕم٦ٌم،

أي ُمـ اعمِم٤مهد وإصقات ُمـ دون شمًتٌدل اًمًٙم٤ميمر ذم ًمٕم٦ٌم يم٤مٟمدي يمراش سم٤مًمٓمقب اًمرُم٤مدي و
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هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يٜمًك ُمّمٛمٛمق إًمٕم٤مب اعمٌتدئلم إو٤موم٦م اًمتل دمٕمؾ اًمٚمٕم٦ٌم ممتٕم٦م. ىم٤مل ومقدي: اًمداقمٛم٦م 

، ومٞمج٥م أن يٜمحٜمل اًمٕمِم٥م اًمِمخّمٞم٤مت ذم ًمٕمٌتؽ متر قمؼم اًمٕمِم٥ماًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م، إذا يم٤مٟم٧م إطمدى 

. قمٜمدُم٤م شم٘مقم أصمٜم٤مء ُمروره٤م. خيؼمك أن اًمٕمِم٥م طم٘مٞم٘مل وأن اًمِمخّمٞم٦م واًمٕمِم٥م ذم ٟمٗمس اًمٕم٤ممل

وشمقُمض اًمٜم٘م٤مط اعمرشمٌٓم٦م هبذا  داقمؿ،ي يمراش ؾم٤مضم٤م، يتؿ شمِمٖمٞمؾ صقت يم٤مٟمد سمتِمٙمٞمؾ ظمط ذم

  .شمًٛمع سمٕمض اًمٙمٚمامت ُمـ اًمثٜم٤مء ٤مً ٞم٤مٟموأطم ُمنمق،اخلط سمِمٙمؾ 

ُم٤ميٙمؾ  اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م شمٙمقن ومٕم٤مًم٦م ضمزئٞم٤ًم ٕهن٤م حتٗمز أضمزاء سمدائٞم٦م ضمدا ُمـ اًمدُم٤مغ. إلفمٝم٤مر هذا ، أٟمِم٠م

يم٤مزيٜمق "، ُمنموقم٤ًم أؾمٛمقه ش يمقًمقُمٌٞم٤ماًمٜمٗمس ذم ضم٤مُمٕم٦م سمريتٞم ، قمٚمامءروس ويم٤مصمريـ ويٜمًت٤مٟمكمسم٤م

. ىم٤مُمر اًمٗماران ذم اًمتجرسم٦م ُمـ اضمؾ يمرات اًمًٙمر اًمٚمذيذة قمـ ـمريؼ دومع أٟمقومٝمؿ ُمـ (0)"اًمٗماران

ظمالل واطمدة ُمـ أرسمٕم٦م صم٘مقب صٖمػمة. يم٤مٟم٧م سمٕمض اًمث٘مقب ظمٞم٤مرات حمدودة اعمج٤مزوم٦م ُمع 

، ًمٙمٜمف قىم٧مُمـ اًم% 91، يم٤مٟم٧م اطمدى اًمث٘مقب شمٜمت٩م يمرة ؾمٙمر عمث٤ملُمٙم٤مومآت صٖمػمة. قمغم ؾمٌٞمؾ ا

قمـ ـمريؼ إضم٤ٌمره٤م قمغم آٟمتٔم٤مر مخس صمقان ىمٌؾ أن يًتجٞم٥م  ُمـ اًمقىم٧م %01قم٤مىم٥م اًمٗماران 

همػم صٌقرة، ًمذا طمتك آٟمتٔم٤مرات اًمّمٖمػمة  هل يم٤مئٜم٤مت )اًمٗماران دؾم٦م إٟمػ اًم٘م٤مدُم٦مًماًمٙم٤مزيٜمق 

ت أيمؼم. شمٕمتؼم قم٘مقسم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم هل٤م(. يم٤مٟم٧م اًمث٘مقب إظمرى ظمٞم٤مرات قم٤مًمٞم٦م اعمج٤مزوم٦م ُمع ُمٙم٤مومآ

% ُمـ 61قمغم  -اًمقىم٧م ُمـ % 41يم٤من اًمث٘م٥م إيمثر جم٤مزوم٦م يٜمت٩م أرسمع يمرات ؾمٙمر، وًمٙمـ وم٘مط 

وهق ُم٤م يٕمتؼم  صم٤مٟمٞم٦م،، اوٓمرت اًمٗماران إمم آٟمتٔم٤مر ذم وىم٧م ُمًت٘مٓمع ُم٘مداره أرسمٕمقن اعمح٤موٓت

 اسمدي٦م ٟمًٌٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٗماران.

                                                           
(1) Michael M. Barrus and Catharine A. Winstanley, ―Dopamine D3 Receptors Modulate the 

Ability of Win-Paired Cues to Increase Risky Choice in a Rat Gambling Task,‖ Journal of 

Neuroscience 36, no. 3 (January 2016): 785–94; K. G. Orphanides, ―Scientists Built a ‗Rat 

Casino‘ and It Made Rodents Riskier Gamblers,‖ wired.co.uk, January 21, 2016, 

www.wired.co.uk/news/archive/2016-01/21/rat-casino-light-sound-gambling-risk; video of 

Barrus and Winstanley describing their results: ubbpublicaffairs, ―UBC ‗Rat Casino‘ Providing 

Insight into Gambling Addiction,‖ YouTube, January 18, 2016, 

www.youtube.com/watch?v=6PxGnk62wGA. 
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٦م اخلٞم٤مرات ُمٜمخٗمْم٦م اعمج٤مزوم٦م ذات ُمٗمّْمٚم اعمج٤مزوم٦م،متٞمؾ اًمٗماران إمم دمٜم٥م  إطمٞم٤من،ذم ُمٕمٔمؿ 

اًمٕمقائد اًمّمٖمػمة. ًمٙمـ هذا اًمٜمٝم٩م شمٖمػم سم٤مًمٙم٤مُمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٗماران اًمذيـ ًمٕمٌقا ذم يم٤مزيٜمق ُمع ٟمٖمامت 

سم٤مًمققمد اعمزدوج  ُمدومققم٦مً  جم٤مزوم٦ًم سمٙمثػميم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٗماران أيمثر  ، طمٞم٨مُمٙم٤موما٦م وأوقاء واُمْم٦م

، طم٤مهلؿ طم٤مل اعم٘م٤مُمريـ ٚمٕم٦ٌم ذم ذايمٝم٤ماًم شمٗم٤مقمٚمٞم٦ماوىمٕمتٝمؿ وم٘مد  ،ًمٙمري٤مت اًمًٙمر وإؿم٤مرات اًمدقمؿ

ًم٘مد ومقضما٧م ًمٞمس سمٜمج٤مح اًمتجرسم٦م وًمٙمـ سمٛمدى ٟمج٤مطمٝم٤م، يمٜم٤م ٟمتقىمع أن روس: ي٘مقل سم٤م اًمٌنم.

ًمٙمٜمٜم٤م مل ٟمدرك أهن٤م ؾمتحقل قمٛمٚمٞم٦م صٜمع اًم٘مرار و ،إو٤موم٦م هذه اإلؿم٤مرات اعمحٗمزة ؾمٞمٙمقن هل٤م شم٠مصمػم

 .إمم هذا احلد

ًمتقطمٞمد اًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل وقم٤ممل  ٤مً أيْم ٦م، وًمٙمٜمٝم٤م ُمّمٛمٛم٦مشم٘مقم اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م سمتْمخٞمؿ اإلؾمتج٤مسم٤مت اًمرضمٕمٞم

هبذا ، واًمتل شم٘مقم "ًمٞمتؾ ُم٤مؾمؽم يمريٙم٧م"شمًٛمك  ٤مً إيمثر ٟمج٤مطم ومقديإًمٕم٤مب. إطمدى أًمٕم٤مب 

ُمًجالً اًمٜم٘م٤مط  إظمرىٗمل اًمٚمٕم٦ٌم ييب ٓقم٥م ًمٕم٦ٌم اًمٙمريٙم٧م اًمرُمٞم٦م شمٚمق وم سمِمٙمؾ ضمٞمد ًمٚمٖم٤مي٦م،

وشمٌدأ  "ظم٤مرضم٤مً "يٙمقن  اخلٓم٠مأو ييهب٤م ذم اعمٙم٤من وقمٜمدُم٤م يٗم٘مد اًمٙمرة  عمٙم٤من شمٚمؽ اًمرُمٞم٤مت، ووم٘م٤مً 

يم٤مٟم٧م زوضمتل شمٕمٛمؾ  ُم٤مؾمؽمًمٕم٦ٌم ًمٞمتؾ  أـمٚم٘م٧مقمٜمدُم٤م ل ومقدي: ي٘مقاًمٚمٕم٦ٌم ُمرة أظمرى ُمـ اًمّمٗمر. 

يم٤من ىمًؿ يمٌػم ُمـ ىمًؿ اًمِم١مون اعم٤مًمٞم٦م يت٠مًمػ ُمـ حمٌل وذم اعم٘مر اًمرئٞمز ًمنميم٦م سمرادا ذم ٟمٞمقيقرك 

. وقمٜمدُم٤م ايمتِمٗمقا أن زُمٞمٚمتٝمؿ يم٤مٟم٧م ُمتزوضم٦م قمٚمٞمٝم٤م ويم٤مٟمقا ُمدُمٜملم -ًمٕم٦ٌم اًمٙمريٙمٞم٧م ُمـ اهلٜمد 

ًمٙمـ  ضمذاسم٦محم٤ميم٤مة ًمٕم٦ٌم اًمٙمريٙم٧م سمٓمري٘م٦م  اً ـ اًمّمٕم٥م ضمدُمـ ُمّمٛمؿ اًمٚمٕم٦ٌم يم٤مٟمقا ُمٜمٌٝمريـ. ُم

٘مقم اًمالقمٌقن سمتحريؽ اعم٤موس ٟمجح سمٓمري٘م٦م ُم٤م ذم ضمٕمؾ اًمٚمٕم٦ٌم واىمٕمٞم٦م رهمؿ سم٤ًمـمتٝم٤م. ي ومقدي

ًمرضمؾ اًمٙمريٙم٧م. يمام هق احل٤مل ذم احلٞم٤مة سمٓمري٘م٦م شمٕمٙمس طمريم٦م اعميب احل٘مٞم٘مل  ٤مً وإي٤مسم ٤مً ذه٤مسم

شمٜمٓمٚمؼ اقمغم اًمرُمٞم٤مت حت٘مٞم٘م٤ًم ًمٚمٜم٘م٤مط ذم ًمٕم٦ٌم ًمٞمتؾ ُم٤مؾمؽم ذم اهلقاء ذم اًمقىم٧م اًمذي شمتجٜم٥م  اًمقاىمٕمٞم٦م،

)يمام هق احل٤مل ذم  ت٘مط اًمٙمرة ىمٌؾ أن شمً٘مط قمغم إرضاًمتل يٛمٙمـ ان شمٚم ىمٌْم٤مت اعمتّمديـومٞمف 

ويٓمٚمؼ قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ  .("ظم٤مرضم٤مً "هذا جيٕمؾ ُمـ رضمؾ اعميب وم٢من  اًمٌٞمًٌقل،ًمٕم٦ٌم 

. ي٘مقل ومقدي: )سم٤مإلؾم٘م٤مط )رسمط سملم ؿمٞمالم احل٘مٞم٘ملاًمتل شمرسمط اًمٚمٕم٦ٌم سم٤مًمٕم٤ممل  اًمرضمٕمٞم٦مآؾمتج٤مسم٤مت 
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ُمٗمت٤مح اؾمتخدام  جي٥م قمٚمٞمؽ دائامً  ،، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملان اإلؾم٘م٤مط هق رء همريزي ٟمققم٤ًم ُم٤م

يمٌػم يّمدر صقشم٤ًم قمٜمد اًمٙمٌس، ًمذًمؽ ٓ ٤معمًٓمرة ُمٗمت٤مح وم ،سم٤مقمتدال اعمًٓمرة )ُمـ ًمقطم٦م اعمٗم٤مشمٞمح(

اًمتل  ُمـ إومْمؾ شمقومػمه٤م ًمٚمتٍموم٤مت اًمٌٞم٤مٟمٞم٦مطمٞم٨م اٟمف  ،يٜمٌٖمل اؾمتخداُمٝم٤م ًمٌمء قم٤مدي ُمثؾ اعمٌم

ُمثؾ اًم٘مٗمز. هدومؽ هق ُمٓم٤مسم٘م٦م إطم٤مؾمٞمس ذم اعمج٤مل اعم٤مدي ُمع شمٚمؽ اًمتل  ٤مً ٓ شمٙمقن ؿم٤مئٕم٦م مت٤مُم

 .ذم اًمٕم٤ممل اًمرىمٛمل شمقضمد

واًمتل ٓ شمزال ذم  (،VRتٗم٤مقمٚمٞم٦م هل شم٘مٜمٞم٦م اًمقاىمع آومؽمايض )ٓ سمد أن شمٙمقن أىمقى أداة ًمٚم

اعمًتخدم ذم سمٞما٦م هم٤مُمرة يٛمٙمـ أن شمٙمقن طم٘مٞم٘مٞم٦م  (VR. شمْمع شم٘مٜمٞم٦م اًمقاىمع آومؽمايض )(0)ُمٝمده٤م

)ؿم٤مـمب قمغم اجل٤مٟم٥م أظمر ُمـ اًمٕم٤ممل( أو ظمٞم٤مًمٞم٦م )ؾمٓمح اعمريخ(. يتٜم٘مؾ اعمًتخدم ويتٗم٤مقمؾ ُمع هذا 

 Advanced) ٤ممل احل٘مٞم٘مل. يمام شم٘مدم شم٘مٜمٞم٦م اًمقاىمع آومؽمايض اعمت٘مدُم٦ماًمٕم٤ممل يمام هق احل٤مل ذم اًمٕم

VR) اؾمتج٤مسم٤مت رضمٕمٞم٦م ُمتٕمددة احلقاس يم٤مًمٚمٛمس واًمًٛمع واًمرائح٦م. ٤مً أيْم 

، ؾم٠مل اًمٙم٤مشم٥م واًمٙم٤مشم٥م اًمري٤ميض سمٞمؾ ؾمٞمٛمقٟمز 8106أسمريؾ  88ذم اًمٌقديم٤مؾم٧م اًمذي صدر ذم 

أظم٤مف قمغم أـمٗم٤مزم : ىم٤مئاًل ًمف(8)ٓومؽمايضاعمٚمٞم٤مردير اعمًتثٛمر يمريس ؾم٤ميم٤م قمـ دمرسمتف ُمع اًمقاىمع ا

 اًمٕم٤ممل اًمٗمٕمكم قمغم ىمٚمٞماًل، أشم٤ًمءل ُم٤م إذا يم٤من قم٤ممل اًمقاىمع آومؽمايض اًمذي شمتٕمٛمؼ ومٞمف يتٗمقق شم٘مري٤ٌمً 

يٛمٙمٜمٜمل اًمذه٤مب إمم قم٤ممل اًمقاىمع آومؽمايض واًم٘مٞم٤مم  اًمٌنمٌدًٓ ُمـ اًمتٗم٤مقمؾ ُمع وم اًمذي شمتقاضمد ومٞمف،

                                                           

 وأويمٚمقس:قمـ اًمقاىمع اإلومؽمايض  (0)

Sophie Curtis, ―Oculus VR: The $2bn Virtual Reality Company That Is Revolutionising 

Gaming,‖ Telegraph, March 26, 2014, www.telegraph.co.uk/technology/video-games/video-

gamenews/ 10723562/Oculus-VR-the-2bn-virtual-reality-company-that-is-revolutionising-

gaming.html; Mark Zuckerberg‘s Facebook announcement about the company‘s acquisition of 

Oculus VR: www.facebook.com/zuck/posts/10101319050523971; Jeff Grubb, ―Oculus 

Founder: Rift VR Headset Is ‗Fancy Wine‘; Google Cardboard Is ‗Muddy Water,‘‖ 

VentureBeat, December 24, 2015, venturebeat.com/2015/12/24/oculus-founder-rift-vr-headset-

is-fancy-wine-google-cardboard-is-muddy-water/; Stuart Dredge, ―Three Really Real 

Questions about the Future of Virtual Reality,‖ Guardian, 

www.theguardian.com/technology/2016/jan/07/virtual-reality-future-oculus-rift-vr. 

(2) The Bill Simmons Podcast, ―Ep. 95: Billionaire Investor Chris Sacca,‖ The Ringer, April 

28, 2016, soundcloud.com/thebill- simmons-podcast/ep-95-billionaire-investor-chris-sacca. 
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. أُم٤م ؾم٤ميم٤م اًمذي هق ُمـ أوائؾ اًمٕم٤مُمٚملم ذم ذيم٦م طمٞم٤ميت شمٚمؽ سم٠مؿمٞم٤مء اًمقاىمع آومؽمايض وؾمتٙمقن

 همقهمؾ واعمًتثٛمريـ ذم شمقيؽم ؿم٤مرك ؾمٞمٛمقٟمز خم٤موومف:

أطمد إؿمٞم٤مء اعمثػمة ًمالهتامم ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م هق أن حتًلم اًمدىم٦م واًمٜمٛمذضم٦م ضمداً  ٦مً ذقمٞم خم٤موومؽ .

 —قيٜمٜم٤م اًمٌٞمقًمقضمل مل يتٖمػم ومتٙم اًمٗمًٞمقًمقضمل اخل٤مص سمٜم٤م، يتٗمقىم٤من قمغم اًمٜمٛمقاًمّمقشمٞم٦م وآؾمتج٤مسم٦م 

. . . يٛمٙمٜمؽ ُمِم٤مهدة  مل ٟمخٚمؼ ًمٜمًتققم٥م يمؾ هذا اًمْمقء واًمّمقت هبذه اًمٓمري٘م٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م اًمتٜمًٞمؼ

وًمـ يًٛمح ًمؽ  ؾمح٤مب،سمٕمض ُم٘م٤مـمع اًمقاىمع آومؽمايض اًم٘مديٛم٦م . . . طمٞم٨م شمٙمقن ومقق ٟم٤مـمح٦م 

 شمٕمٚمؿ ضمٞمداً ضمًٛمؽ سم٤مًمت٘مدم ًمألُم٤مم. ضمًٛمؽ ُم٘متٜمع سم٠من هذا هق ضم٤مٟم٥م ٟم٤مـمح٦م اًمًح٤مب. واٟم٧م 

 .سمٕمض إي٤مم اعمجٜمقٟم٦م ؾمتٙمقن سم٤مٟمتٔم٤مرٟم٤م ُمٜمّم٦م واىمع اومؽمايض. أومْمؾًمٞم٧ًم  سم٠من هذه

آدم٤مه اًم٤ًمئد. ذم قم٤مم ُمٜمذ قم٘مقد، ًمٙمٜمف ي٘مػ أن قمغم اقمت٤مب  اً ًم٘مد يم٤من اًمقاىمع آومؽمايض ُمقضمقد

 (0)أويمٚمقس ذم آر Oculus VR مجٕم٧م اطمدى ذيم٤مت اًمقاىمع آومؽمايض واًمتل شمدقمك 8103

اعمخّمص  جلٝم٤مز اًمرأسشمروج  أويمٚمقس ذم آريم٤مٟم٧م  ، طمٞم٨م(8)ٚمٞمقن دوٓر قمغم يمٞمؽ ؾمت٤مرشمرُم 845

. طمتك وىم٧م ىمري٥م، يم٤من ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس يٕمت٘مدون أن (3)ريٗم٧م rift ًٕمٕم٤مب اًمٗمٞمديق واًمذي يدقمك

وًمٙمـ هذه اًمٗمٙمرة شمٖمػمت قمٜمدُم٤م اؿمؽمت  ،اًمقاىمع آومؽمايض هق أداة خمّمّم٦م ًمألًمٕم٤مب وم٘مط

يم٤من ًمدى ُم١مؾمس وم٘مد  ،8104ُمٚمٞم٤مر دوٓر ذم قم٤مم  8ُم٘م٤مسمؾ  س ذم آرأويمٚمقذيم٦م ومٞمًٌقك ذيم٦م 

شمتج٤موز إًمٕم٤مب امم طمد  ويمقًمقس ريٗم٧مأيمٌػمة طمٞم٤مل  اً ويمرسمػمج أومٙم٤مرذيم٦م ومٞمًٌقك ُم٤مرك ز

                                                           

هـق ُمــ أؾمـس هـذه  وسم٤معمر ًمقيمل هل ذيم٦م أُمريٙمٞم٦م اًمتل أظمتّم٧م إلٟمت٤مج ٟمٔم٤مرة اًمقاىمع اإلومؽمايض،Oculus VR  أويمٚمقس ذم آر (0)

، سمـ٤مرك ُمٞمٜمٚمـق ، وشم٘مـع ُم٘مرهـ٤م ذم ُمديٜمـ٦م8108اًمنميم٦م إلؾمتخدام أًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق سمت٘مٜمٞم٤مت ٟمٔم٤مرات اًمقاىمع اإلومؽمايض، أؾم٧ًم اًمنميم٦م ؾمٜم٦م 

 .إُمريٙمٞم٦م يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م

 .8118ذيم٦م أُمريٙمٞم٦م وؾمٞمٓم٦م سملم ُمِم٤مريع اًمٜم٤مس واعم٤ًممهلم شم٠مؾم٧ًم قم٤مم  هل Kickstarter يمٞمؽ ؾمت٤مرشمر (8)

هق ضمٝم٤مز يتؿ ارشمدائـف قمـغم اًمـرأس و يٕمـرض ًمـؽ دمرسمـ٦م صمالصمٞمـ٦م إسمٕمـ٤مد همٜمّٞمـ٦م دمٕمٚمـؽ شمِمـٕمر أٟمـؽ  (Oculus rift) اويمٚمقس ريٗم٧م (3)

ٜمؽ أن شمٙمقن ذم همروم٦م اًم٘مٞمـ٤مدة وأٟمـ٧م حتّٚمـؼ سمداظمؾ اًمٚمٕم٦ٌم. قمـ ـمريؼ حتريؽ رأؾمؽ ُمـ ضم٤مٟم٥م ٔظمر سمٜم٤مءا قمغم ومروٞم٤مت اًمٚمٕم٦ٌم، ومٛمثال يٛمٙم

 .سم٤مًمٓم٤مئرة، أو شمتٗم٤مدى اًمرص٤مص واٟم٧م داظمؾ ُمٕمريم٦م
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ؾمٜمجٕمؾ اويمٚمقس ُمٜمّم٦م  إًمٕم٤مبهذه جمرد اًمٌداي٦م سمٕمد اىمتّم٤مره٤م قمغم سمٕمٞمد. وىم٤مل زويمرسمػمج 

تٛمتع سمٛم٘مٕمد اُم٤مُمل ذم إطمدى اعم٤ٌمري٤مت أو شمدرس ذم ًمٚمٕمديد ُمـ اًمتج٤مرب إظمرى. ختٞمؾ أٟمؽ شمً

وم٘مط  -همروم٦م صػ ُمـ اًمٓمالب واعمٕمٚمٛملم ُمـ مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل أو شمتِم٤مور ُمع ـمٌٞم٥م وضمٝم٤ًم ًمقضمف 

. مل شمٕمد شم٘مٜمٞم٦م اًمقاىمع إومؽمايض شمٕمٞمش قمغم اهل٤مُمش. "ُمـ ظمالل ووٕمؽ ًمٜمٔم٤مرات ذم ُمٜمزًمؽ

 ًمٖم٤مُمر واعمدُم٩م ؾمٞمّمٌح ذم يقم ُمـ إي٤ممٟمٕمت٘مد أن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمقاىمع ازويمرسمػمج:  واو٤مف

 .ُمـ احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م ًمٚمٛمٚمٞم٤مرات ُمـ اًمٜم٤مس اً ضمزء

وزقم٧م صحٞمٗم٦م ٟمٞمقيقرك شم٤ميٛمز ٟمٔم٤مرات يمرشمقٟمٞم٦م )يم٤مرد سمقرد( صٖمػمة ُمع  8105ذم شمنميـ إول 

سمٕمد ان شمؿ دجمٝم٤م هب٤مشمػ ذيمل  ٟمٔم٤مرات ضمقضمؾ يم٤مرد سمقرد اًمٙمرشمقٟمٞم٦مضمريدهت٤م يقم إطمد. قمرو٧م 

ُمـ اًمقاىمع آومؽمايض سمام ذم ذًمؽ إومالم اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م قمـ يمقري٤م اًمِمامًمٞم٦م واًمالضمالم حمتقى طمٍمي 

اًمًقريلم واًمقىمٗم٦م آطمتج٤مضمٞم٦م قم٘م٥م اهلجامت اإلره٤مسمٞم٦م ذم سم٤مريس. ًم٘مد ىمْمٞم٧م ُمٕمٔمؿ فمٝمػمة 

، ويمٜم٧م اٟمًك ًمٗمؽمات ـمقيٚم٦م ُمـ اًمزُمـ ومٞمٚمؿ وصم٤مئ٘مل قمـ إـمٗم٤مل اًمالضمالمذًمؽ إطمد شم٤مئٝم٤َم ذم 

ب. ي٘مقل يمريًتٞم٤من ذم اًمقاىمع ذم ُمدرؾم٦م ُمدُمرة ذم أويمراٟمٞم٤م اًمتل ُمزىمتٝم٤م احلر اين مل أيمـ أىمػ

سمدًٓ ُمـ اجلٚمقس ظمالل مخس ، أطمد ُمٜمتجل إومالم اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م ذم اًمقاىمع آومؽمايض: ؾمتٞمٗمـ

 سمٗم٤مقمٚمٞم٦م ٤مً ُمدى ومٔم٤مقم٦م ذًمؽ ، وم٢مٟمؽ شمّمٌح ُمِم٤مريموأرسمٕملم صم٤مٟمٞم٦م قمغم أظم٤ٌمر ؿمخص يتجقل وينمح 

 . ذم اًم٘مّم٦م اًمتل شمِم٤مهده٤م

. اويمٚمقس ريٗم٧مُم٤م ىمقرٟم٧م سمٜمٔم٤مرات  إذاًمٙمـ ٟمٔم٤مرات ضمقضمؾ يم٤مرد سمقرد اًمٙمرشمقٟمٞم٦م هل ٓ رء 

ضمقضمؾ يم٤مرد سمقرد هل قم٤ٌمرة قمـ ، وم٢من اويمٚمقس ذم آرعم٤م ىم٤مًمف سم٤معمر ًمقيمل، ُم١مؾمس ذيم٦م  ٤مً وووم٘م

 ٤مً طم٤مًمٞمشمتٛمتع ضمقضمؾ يم٤مرد سمقرد  وسم٤مًمٓمٌع. ُمٞم٤مه ُمقطمٚم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سمنماب اويمٚمقس ريٗم٧م اًمٗم٤مظمر

سمٞمٜمام شم٤ٌمع ٟمٔم٤مرات اويمٚمقس ريٗم٧م سمـ  اإلٟمؽمٟم٧مدوٓرات قمؼم  01ٙمٚمٗمتٝم٤م اًمتل شمٌٚمغ طمقازم سمٛمٞمزة شم

 دوٓر. 599
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 ٤مـمر يمٌػمة. ويِمٕمر ضمػمُمل سمٞمٚمٞمٜمًقن،رهمؿ ُم٤م شمٌنم سمف شم٘مٜمٞم٦م اًمقاىمع إومؽمايض ومٝمل أيْم٤ًم شمِمٙمؾ خم

ؼ ُمـ أن أؾمت٤مذ آشمّم٤مٓت وُمدير خمتؼم اًمتٗم٤مقمؾ اًمٌنمي آومؽمايض ذم ضم٤مُمٕم٦م ؾمت٤مٟمٗمقرد، سم٤مًم٘مٚم

يٛمٙمـ  قم٤مملهؾ أٟم٤م ُمرقمقب ُمـ اويمٚمقس ريٗم٧م ؾمتٚمحؼ اًمير سمٙمٞمٗمٞم٦م شمٗم٤مقمؾ اًمٜم٤مس ُمع اًمٕم٤ممل. 

إهن٤م شم٘مٚم٘مٜمل. أؿمٕمر سم٤مًم٘مٚمؼ عم٤م حيدث قمٜمدُم٤م شمٌدو  ي ؿمخص ظمٚمؼ دم٤مرب ُمروقم٦م طم٘م٤ًم؟ ٟمٕمؿٕومٞمف 

 يمٞمػ يٖمػم ذًمؽ اًمٓمري٘م٦م اًمتل يتٗم٤مقمؾ هب٤م اًمٌنم وقمٛمٚمٝمؿ ،ًمٕم٦ٌم ومٞمديق قمٜمٞمٗم٦م ويم٠مهن٤م ضمريٛم٦م ىمتؾ

  يمٛمجتٛمع؟

أؿم٤مر اًمٙم٤مشم٥م اًمت٘مٜمل ؾمتٞمقارت دريدج إمم أٟمٜم٤م ٟمّم٤مرع أن  ،"هم٤مردي٤من"ذم ُم٘م٤مل ٟمنمشمف صحٞمٗم٦م 

ُمـ اضمؾ شمريمٞمز اهتامُمٜم٤م قمغم إصدىم٤مء واًمٕم٤مئٚم٦م. إذا يم٤مٟم٧م إضمٝمزة اًمذيمٞم٦م وإضمٝمزة اًمٚمقطمٞم٦م 

ة اًمقاىمع ومٙمٞمػ سمٜم٤م ذم ُمقاضمٝم٦م أضمٝمز احل٘مٞم٘ملقمـ اًمتٗم٤مقمالت ذم اًمٕم٤ممل  اً سمٕمٞمد اخل٤مدقم٦م دمرٟم٤م

خمدراشمٜم٤م  ىم٤مٟمقين:هػمويـ قرسمس أن اًمقاىمع آومؽمايض ؾمٞمّمٌح آومؽمايض؟ يمت٥م ؾمتٞمٗمـ يمقشمٚمر ًمٗم

 ٜمْم٩م اًمقاىمع آومؽمايض. صمٛم٦م ؾم٥ٌم وضمٞمف جيٕمٚمٜم٤م ٟمّمدق ُم٤م ىم٤مًمف يمقشمٚمر. قمٜمدُم٤م ياًم٘مقي٦م اًم٘م٤مدُم٦م

 دٟم٤مأرؾمٞمًٛمح ًمٜم٤م سم٘مْم٤مء سمٕمض اًمقىم٧م ُمع أي ؿمخص ذم أي ُمٙم٤من ًمٗمٕمؾ أي رء ٟمريد ومٕمٚمف ـم٤معم٤م 

ًمٙمـ ًمديف اًم٘مدرة قمغم ضمٕمؾ اًمتٗم٤مقمالت احل٘مٞم٘مٞم٦م  ـ اعمتٕم٦م اًمالهن٤مئٞم٦م يٌدو رائٕم٤مً هذا اًمٜمقع ُمو ،ذًمؽ

اعم٤ٌمذة ؿمٞما٤ًم ىمدياًم سم٤مًمٞم٤ًم ُمٝمجقرًا قمٗم٤م قمٚمٞمف اًمزُمـ. عم٤مذا شمٕمٞمش ذم اًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل ُمع أٟم٤مس طم٘مٞم٘مٞملم 

 وُمٕمٞمٌلم قمٜمدُم٤م يٛمٙمٜمؽ اًمٕمٞمش ذم قم٤ممل ُمث٤مزم يٌدو ويم٠مٟمف طم٘مٞم٘مل؟

ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًمت٠ميمد ُمـ أٟمف ؾمٞمٖمػم ـمري٘م٦م طمٞم٤مشمٜم٤م ًمتٞم٤مر آومؽمايض اًمٕم٤مم ُم٤م زال ذم ُمٝمده ٕن ا اً ٟمٔمر

 ٕمجزة وظمٓمػمة. ويمام ىم٤مل زويمرسمػمجسمِمٙمؾ يمٌػم. ًمٙمـ يمؾ اًمدٓئؾ اعمٌٙمرة شمِمػم إمم أٟمف ؾمٞمٙمقن ُم

٤م زي٤مرة إُم٤ميمـ اًمٌٕمٞمدة واًمتٕمرف قمٚمٞمٝم٦م أـم٤ٌمء قمغم سمٕمد آٓف إُمٞم٤مل وسموم٢مٟمف ؾمٞمًٛمح ًمٜم٤م سمرؤي

 "زي٤مرة"وسمـ  سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ )ؾمقاء يم٤مٟم٧م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمقصقل أو ُمتخٞمٚم٦م( واًمتل ىمد ٓ ٟمّمؾ اًمٞمٝم٤م

ُمـ ىمٌؾ  إطم٤ٌمء اًمذيـ يٕمٞمِمقن ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل. قمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ، وم٢مٟمف ىمد يٙمقن ُمّمٛمامً 
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٤مئؾ يم٤ٌمر اعمّمٛمٛملم ذم جم٤مل إقمامل وإًمٕم٤مب، وىمد يث٧ٌم أٟمف اًمقؾمٞمٚم٦م إطمدث ذم ؾمٚمًٚم٦م ُمـ وؾم

 اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل اعمتّم٤مقمد.

 ـــــ

وم٢من اعمج٤مل اعم٤مدي هق ؾمٚمًٚم٦م ـمقيٚم٦م ُمـ اخل٤ًمئر شمتخٚمٚمٝم٤م  قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ اًمقاىمع آومؽمايض

اٟمتّم٤مرات قمروٞم٦م. جي٥م أن خين اًمالقمٌقن ُمـ وىم٧م ٔظمر. اًمٚمٕم٦ٌم اًمتل شمدومع ًمؽ ذم يمؾ ُمرة 

اًمتٜمٗمٞمذي ًمِمٌٙم٦م ضمٞمؿ ؿمق  ًمٞم٧ًم ممتٕم٦م قمغم اإلـمالق. قمٜمدُم٤م اًمت٘مٞم٧م ديٗمٞمد همقًمدهٞمؾ اًمرئٞمس

راوي ىمّمص ىمّم٦م شمقوح اجلقاٟم٥م اًمًٚمٌٞم٦م اعمٗم٤مضما٦م ًمٚمٗمقز ـمقال اًمقىم٧م. همقًمدهٞمؾ هق  أظمؼمين

. إٟمف يِمع يمٗم٤مءة ويٙمِمػ قمـ أُمر ظم٤مرق ٕي ُمقوقع ي٠ميت ذم حم٤مدصم٦م. يمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ سم٤مًمٗمٓمرة

ىمّم٦م  وسمحٚمقل هن٤مي٦م اعمح٤مدصم٦م يمٜم٧م أىمقم سمتدويـ اعمالطمٔم٤مت ُمثؾ ؾم٤مئح. -ؾمٞمدين  - ُمديٜمتل

ٟمف يٗمقز سمٙمؾ ره٤من. يٕمت٘مد اًمرضمؾ أٟمف ذم اجلٜم٦م ٕيم٤مٟم٧م قمـ ُم٘م٤مُمٍر يٗمقز ـمقال اًمقىم٧م، ضمقًمدهٞمؾ 

 اعم٘م٤مُمر يًٕمك امم حت٘مٞمؼ اًمٗمقز ـمقال طمٞم٤مشمف. إن ذم قمذاب شم٤مم ادرك أٟمف ذم اجلحٞمؿًمٙمـ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م 

 يٙمقن عم٤مذا همقًمدهٞمؾوأن سمام أٟمف حي٘مؼ اًمٗمقز شمٚمق أظمر اظمتٗمك ؾم٥ٌم وضمقده. شمقوح ىمّم٦م 

وًمٙمـ ٕن دمرسم٦م اخلروج ُمـ اخل٤ًمرة  ًمٞمس سم٥ًٌم آٟمتّم٤مرات اًمٕمروٞم٦م اً ز اعمتٖمػم ىمقي ضمداًمتٕمزي

  إظمػمة حتٗمزٟم٤م سمِمدة.

قمٜمدُم٤م اًمتقشمر هذه هل حلٔم٦م احلد إىمَم ُمـ و ،ف اًمٜمتٞمج٦مايمتِم٤ميٙمقن ىمٌؾ  هق ُم٤مأومْمؾ ضمزء وم٢من 

رسم٦م ذيمٞم٦م ٟمنمه٤م اصمٜم٤من ُمـ يٕمتٜمل اعم٘م٤مُمرون سمرؤي٦م ٟمتٞمج٦م ٟم٤مضمح٦م. ٟمحـ ٟمٕمرف ذًمؽ ُمـ ظمالل دم

. أظمؼمت إُمٞمكم سم٤مًمًٞمتٞمس وديػ داٟمٞمٜمغ جمٛمققم٦م ُمـ ـمالب ضم٤مُمٕم٦م 8116قمٚمامء اًمٜمٗمس ذم قم٤مم 

سمام ومٞمف  . اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ ؾمٞمٙمقن حمٔمقفم٤مً (0)يمقرٟمٞمؾ سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا يِم٤مريمقن ذم اظمت٤ٌمر ـمٕمؿ اًمٕمّمػم

                                                           
(1) Emily Balcetis, and David Dunning, ―See What You Want to See: Motivational Influences 

on Visual Perception,‖ Journal of Personality and Social Psychology 91, (2006): 612–25. 
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ضمٞمالشمٞمٜمل دؾمؿ قمّمػم ، وًمٙمـ أظمريـ ؾمقف ينمسمقن قمّمػم اًمؼمشم٘م٤مل اًمٓم٤مزج اًمٙمٗم٤مي٦م ًمتجرسم٦م

سمٕمد ان قم٤ميـ . "قمّمػم اخليوات اًمٕمْمقي٦م" ًمزج إمم طمد ُم٤م وصػ سم٠مٟمفاًمرائح٦م و اظمي يمريف

ؾمٞمخت٤مرهؿ قمِمقائٞم٤ًم ًمنمب يم٠مؾم٤ًم ـمقياًل  ٤مً هلؿ اعمجرب أن طم٤مؾمقسمأووح  اًمنماسملماًمٓمالب يمال 

ىمٞمؾ ًمٜمّمػ اًمٓمالب أن احل٤مؾمقب ؾمٞمٕمرض رىماًم إذا شمؿ شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ سمنمب  ، وم٘مداًمٕمّمػميـ أطمدُمـ 

قمّمػم اًمؼمشم٘م٤مل اجلذاب )وطمرف إذا شمؿ شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ سمنمب قمّمػم اخليوات اًمٕمْمقي٦م(، ذم طملم 

واًمرىمؿ يٕمٜمل اهلالك. ضمٚمس اًمٓمالب  اخلالص ٤محلرف يٕمٜملاًمٜمّمػ أظمر سم٤مًمٕمٙمس، ومشمؿ إظم٤ٌمر 

ُمثؾ اًمٙمثػم ُمـ اعم٘م٤مُمريـ اًمذيـ يٜمتٔمرون آًم٦م اًم٘مامر ًمٕمرض ٟمت٤مئجٝم٤م. سمٕمد  واٟمتٔمروا،قمغم اًمٙمٛمٌٞمقشمر 

 :قمرض اًمٙمٛمٌٞمقشمر هذا اًمِمٙمؾ ،صمقانٍ سمْمع 
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 ضم٤مءهؿ احل٤مؾمقب سمٗمقز!امٟمقن ذم اعما٦م ُمٜمٝمؿ اسمتٝمجقا، وم٘مد ؾمت٦م وصم

سمؾ هق قم٤ٌمرة قمـ هجلم هم٤مُمض  وٓ طمروم٤مً  وم٢من هذا اًمرىمؿ ًمٞمس رىمامً  يمام ىمد شمٙمقن ىمد اؾمتٜمتج٧م،

يمٌػم. يم٤من اًمٓمالب قم٤مزُملم قمغم رؤي٦م ُم٤م يم٤مٟمقا ي٠مُمٚمقن ذم رؤيتف وهق أن  B وطمرف 03ُمـ اًمرىمؿ 

ٕوًماؽ اًمذيـ ي٠مُمٚمقن ذم رؤي٦م أدُمٖمتٝمؿ طمٚم٧م اًمٖمٛمقض اًمرىمؿ ًمّم٤محلٝمؿ. سمرز اًمرىمؿ صمالصم٦م قمنم 

اًمتل شمدقمك  -ٔم٤مهرة ٕوًماؽ اًمذيـ ي٠مُمٚمقن ذم رؤي٦م طمرف. هذه اًم B ، وسمرز احلرفقمدد
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وًمٙمـ  إًمٞمٜم٤م،حتدث سمِمٙمؾ شمٚم٘م٤مئل ـمقال اًمقىم٧م. قم٤مدة ُم٤م شمٙمقن خمٗمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم  - اعمدومقع آؾمتدٓل

 يم٤مٟمقا أذيمٞم٤مء سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م إلجي٤مد ـمري٘م٦م ًمٙمِمػ إصمر اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م. اٟمٞمٜمغسم٤مًمًٞمتٞمس ود

ُمٝمؿ ًمٚمٖم٤مي٦م ًمإلدُم٤من هق أٟمف يِمٙمؾ ـمري٘م٦م شمّمقرٟم٤م ًمإلؾمتج٤مسم٤مت  إؾمتدٓل اعمدومقعُم٤م جيٕمؾ 

 ٘م٤مُمريـ يٙمرهقن اًمٗمقز ـمقال اًمقىم٧ماًمرضمٕمٞم٦م اًمًٚمٌٞم٦م. شمقوح ًمٜم٤م ىمّم٦م ديٗمٞمد همقًمدهٞمؾ أن اعم

يم٤من اعم٘م٤مُمرون واًمالقمٌقن وُمًتخدُمق وًمق اخل٤ًمرة ـمقال اًمقىم٧م.  هقأيمثر  ُم٤م يٙمرهقه وًمٙمـ

وم٢مهنؿ ؾمٞمدريمقن أهنؿ يٗم٘مدون ُمٕمٔمؿ اًمقىم٧م. ومٝمؿ  يرون اًمٕم٤ممل يمام هق سم٤مًمٗمٕمؾ اإلٟمًتٖمرام اًمتٕم٤ًمء

 اًمٙمؼمى،سمدًٓ ُمـ اًمٗمقز سم٤مجل٤مئزة  اخل٤ًمئر،يدريمقن أن ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اخل٤ًمئر قم٤مدة ُم٤م شمتٜم٠ٌم سمٛمزيد ُمـ 

اًمٓملم  . وًمزي٤مدةرىمامً سمٜمٗمس ىمدر آطمتامل ان يٙمقن  ٤مً أن يٙمقن طمروماعمحتٛمؾ  وأن اًمِمٙمؾ أقماله ُمـ

يتؿ شمّمٛمٞمؿ اًمٕمديد ُمـ إًمٕم٤مب واًمتج٤مرب اًم٘مامري٦م ًمؽمومع ُمـ آُم٤مًمؽ قمـ ـمريؼ قمرض اًمٗمقز  سمٚم٦م 

 (0)اعمقؾمؿ إول ُمـ ُمًٚمًؾ قم٤مئٚم٦م ؾمٞمٛمًٌقن اًمٙمرشمقين اًمقؿمٞمؽ. ذم طمٚم٘م٦م ُمٌٙمرة يمالؾمٞمٙمٞم٦م ُمـ

 : ُم٤مرت -إي-يمقيؽ ُمتجر آسمق  ٓم٤مىم٦م ي٤مٟمّمٞم٥م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٙمِمط ُمـيِمؽمي هقُمر ؾمٞمٛمًٌقن سم

 هقُمر: يمٕمٙم٦م وورىم٦م اخلدش ُمـ ومْمٚمؽ

 )آسمق يٕمٓمل هلقُمر سمٓم٤مىم٦م اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م صمؿ يٌدأ هقُمر سمخدؿمٝم٤م(

هقُمر: ضمرس احلري٦م )هقُمر يت٤مسمع اخلدش ويٚمٝم٨م(... ضمرس احلري٦م صم٤مٟمٞم٦ًم ... واطمد صم٤مًم٨م واصٌح 

 ُمٚمٞمقٟمػماً 

 )خيدش هقُمر ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ اًمٌٓم٤مىم٦م ًمتٔمٝمر اًمٗم٤ميمٝم٦م إرضمقاٟمٞم٦م(هٞم٤م ضمرس احلري٦م ارضمقك ارضمقك 

 هذه اًمٗم٤ميمٝم٦م إرضمقاٟمٞم٦م! ... ايـ يمٜم٧ِم سم٤مُٕمس؟!

                                                           
(1) Rich Moore (director), The Simpsons, ―Homer‘s Night Out,‖ 20th Century Fox Television, 

Episode 10, March 25, 1990. 
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سمٜمٗمس ظمٞم٦ٌم إُمؾ اًمتل ؿمٕمر هب٤م  "اًمِمٌف وم٤مئزيـ"يِمٕمر اعماليلم ُمـ ُمِمؽمي سمٓم٤مىم٤مت اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م 

ويم٤من  ،"اٟمٞم٦ماصمٜملم ُمـ اًمٗم٤ميمٝم٦م إرضمق"سمـ  "قمغم وؿمؽ اًمٗمقز"هقُمر يمؾ أؾمٌقع. أُمس يم٤من هقُمر 

وذم  اً ُمرة أظمرى همد ذم أن يٚمٕم٥م اً ضمد سمجرد طمري٦م. هٜم٤مك ومرص٦م يمٌػمة "قمغم وؿمؽ اًمٗمقز"اًمٞمقم 

 ."ومقزًا وؿمٞمٙم٤مً "ٕٟمف سم٤مًمٜم٦ًٌم هلقُمر مل شمٙمـ هذه ظم٤ًمرة. يم٤مٟم٧م  اًمت٤مزم،اًمٞمقم 
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 اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس

 اًمت٘مدم

ٝمق وم ،(0)قمـ ًمٕمٌٝم٤ميٕمرف ؿمٞمجػمو ُمٞم٤مُمقشمق يمٞمٗمٞم٦م شمّمٛمٞمؿ ًمٕم٦ٌم ومٞمديق ٓ يًتٓمٞمع اًمٜم٤مس اًمتقىمػ 

اًمٗمٜم٤من اًمذي هق  سمٛمث٤مسم٦م ؾمتٞمٗمـ ؾمٌٞمٚمؼمغ أو ؾمتٞمٗمـ يمٞمٜمغ أو ؾمتٞمػ ضمقسمز قم٤ممل إًمٕم٤مب، ُمٞم٤مُمقشمق

يٗمٝمؿ ُم٤م يريده اًمٜم٤مس أيمثر ُمـ اًمٜم٤مس أٟمٗمًٝمؿ، واًمذي حيقل يمؾ ُم٤م يٚمٛمًف إمم ذه٥م. يم٤من ُمٞم٤مُمقشمق 

ًم٤ًمدؾم٦م، اًمث٤مُمٜم٦م، اًمت٤مؾمٕم٦م، وراء صم٤مين أومْمؾ ًمٕم٦ٌم ذم اًمت٤مريخ. يمام اطمتٚم٧م إًمٕم٤مب اعمرشم٦ٌم اخل٤مُم٦ًم، ا

احل٤مدي٦م قمنمة، اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة، اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة، احل٤مدي٦م واًمٕمنميـ، اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنميـ، اخل٤مُم٦ًم 

واًمٕمنميـ، اًم٤ًمدؾم٦م واًمٕمنميـ، اًمث٤مًمث٦م واًمثالصملم، واًمراسمٕم٦م واًمثالصملم. ومٛمـ دون ُم٤ًممهتف يم٤من 

ن ُمٞم٤مُمقشمق يدريمف أومْمؾ ُمـ أي يٛمٙمـ ان يٙمقن جم٤مل صٜم٤مقم٦م إًمٕم٤مب أيمثر وم٘مرًا. ُم٤م يم٤من يٌدو أ

ًمٙمؾ ُمـ اعمٌتدئلم واخلؼماء. إًمٕم٤مب اًمتل شمؿ  ٤مً ق أن إًمٕم٤مب اإلدُم٤مٟمٞم٦م ىمدُم٧م ؿمٞماؿمخص ه

شمّمٛمٞمٛمٝم٤م ًمٚمٛمٌتدئلم وم٘مط ؾمتٜمٛمق سمنقم٦م يمٌػمة، وؾمتٗم٘مد إًمٕم٤مب اعمّمٛمٛم٦م ًمٚمخؼماء وم٘مط اًم٘م٤مدُملم 

  اجلدد ىمٌؾ أن يّمٌحقا ظمؼماء.

 ٤مً عمدة شمًٕملم قم٤مُماٟمْمؿ إمم ذيم٦م ٟمٞمٜمتٜمدو. يـ ُمـ قمٛمره ق ذم اًمراسمٕم٦م واًمٕمنمقمٜمدُم٤م يم٤من ُمٞم٤مُمقشم

، وًمٙمـ أن سمٕمد أواظمر اًمًٌٕمٞمٜم٤مت اًمرايمدة ٟمٞمٜمتٜمدو شمٕمٛمؾ ذم دم٤مرة سمٓم٤مىم٤مت اًمٚمٕم٥م اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م فمٚم٧م

                                                           

 ُمٕمٚمقُم٤مت اؾم٤مؾمٞم٦م قمـ ؿمٞمجػمو ُمٞم٤مُمقشمق وؾمقسمر ُم٤مريق سمروس: (0)

Wikia page for Super Mario Bros.: nintendo.wikia.com/wiki/Super_Mario_Bros.; Gus Turner, 

―Playing ‗Super Mario Bros.‘ Can Teach You How to Design the Perfect Video Game,‖ 

Complex, June 5, 2014, www.complex.com/Pop-Culture/2014/06/Playing-Super-Mario-Bros-

Teaches-You- How-To-Design-The-Perfect-Video-Game; video explaining the features that 

make Super Mario Bros. so compelling: Extra Credits, ―Design Club: Super Mario Bros: Level 

1-1—How Super Mario Mastered Level Design,‖ YouTube, June 5, 2014, 

www.youtube.com/watch?v=ZH2wGpEZVgE; NPR Staff, ―Q&A: Shigeru Miyamoto on the 

Origins of Nintendo‘s Famous Characters,‖ NPR: All Tech Considered, June 19, 2015, 

www.npr.org/sections/alltechconsidered/2015/06/19/415568892/q-ashigeru- miyamoto-on-the-

origins-of-nintendos-famous-characters. 
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سمدأت اًمٕمٛمؾ ذم جم٤مل أًمٕم٤مب ومٞمديق. قمٜمدُم٤م يم٤من اًمِم٤مب ُمٞم٤مُمقشمق ىمد وىمع ذم طم٥م ًمٕم٦ٌم ؾمٌٞمس 

ٞم٥م ُم٘م٤مسمٚم٦م ٓسمٜمف ُمع رئٞمس ذيم٦م ٟمٞمٜمتٜمدو. وأفمٝمر ُمٞم٤مُمقشمق وم٘م٤مم واًمده سم٤مًمتقؾمط ًمف ًمؽمشم (0)إٟمٗمٞمدرز

وشمؿ شمقفمٞمٗمف قمغم اًمٗمقر يمٛمخٓمط  ومراهمف،ًمٚمرئٞمس سمٕمض إًمٕم٤مب وإًمٕم٤مب اًمتل صٜمٕمٝم٤م ذم وىم٧م 

  أًمٕم٤مب ومٞمديق ُمٌتدئ.

يم٤مٟم٧م أوائؾ صمامٟمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ صٕم٦ٌم قمغم ٟمٞمٜمتٜمدو. طم٤موًم٧م اًمنميم٦م إٟمِم٤مء ؾمقق ذم 

وًمٙمٜمٝم٤م ومِمٚم٧م ومِمالً ذريٕم٤ًم. يم٤مٟم٧م أٓف ُمـ إًمٕم٤مب همػم  ًمٗمٞمديق،ااًمقٓي٤مت اعمتحدة ًٕمٕم٤مب 

اعم٤ٌمقم٦م شم٘مٌع ذم ُمًتقدع قمٜمدُم٤م وم٤مشمح ُمٝمٜمدؾمق ذيم٦م ٟمٞمٜمتٜمدو اًمِم٤مب ُمٞم٤مُمقشمق وـمٚمٌقا ُمٜمف شمّمٛمٞمؿ 

مل يٙمـ هٜم٤مك ؿمخص عمٞم٤مُمقشمق اعمتقاوع،  ًمٕم٦ٌم ضمديدة ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شمٜم٘مذ اًمنميم٦م اعمحتية. ووم٘م٤مً 

. يم٤مٟم٧م أول ًمٕم٦ٌم ًمـ ُمٞم٤مُمقشمق هل ًمٕم٦ٌم يمالؾمٞمٙمٞم٦م شمدقمك دوٟمٙمل ٕمٛمؾآظمر ُمت٤مح ًمٚم٘مٞم٤مم هبذا اًم

شمًٛمٞمتف واًمذي شمؿ  ُم٤مريق،يمقٟم٩م. يم٤من اًمٌٓمؾ اًمِم٤مب ذم اًمٚمٕم٦ٌم قم٤مُمؾ صٞم٤مٟم٦م يمثٞمػ اًمِم٤مرب اؾمٛمف 

ُم٤مريق ؾمٞمٖم٤مزم. ٟمٗمس ُم٤مريق اًمذي ؿم٤مرك ومٞمام سمٕمد ذم واطمدة  أُمريٙم٤م،اؾمؿ ُم٤مًمؽ ُمتجر ٟمٞمٜمتٜمدو  قمغم

الق، ؾمقسمر ُم٤مريق سمروس. يم٤مٟم٧م ًمٕم٦ٌم ؾمقسمر ُم٤مريق هل اًمٚمٕم٦ٌم ُمـ أومْمؾ ؾمالؾمؾ اًمٌٞمع قمغم اإلـم

 اًمتل أفمٝمر ومٞمٝم٤م ُمٞم٤مُمقشمق ىمدرشمف قمغم ضمٕمؾ إًمٕم٤مب ضمذاسم٦م ًمالقمٌلم قمغم مجٞمع اعمًتقي٤مت.

شمقىمع ًمٕم٦ٌم ؾمقسمر ُم٤مريق سمروس سم٤مًمقاومديـ اجلدد ٕٟمف ٓ شمقضمد طمقاضمز أُم٤مم ًمٕم٥م اًمٚمٕم٦ٌم. يٛمٙمٜمؽ ان 

ٕومم طمتك ًمق يمٜم٧م ٓ شمٕمرف أي رء قمغم اإلـمالق طمقل شمتٛمتع ذم ًمٕم٥م هذه اًمٚمٕم٦ٌم ُمٜمذ اًمدىمٞم٘م٦م ا

ٕمٚمٞمٛمٞم٦م ىمٌؾ اًمٌدء. سمدًٓ ُمـ ذًمؽ وطمدة حتٙمؿ ٟمٞمٜمتٜمدو. ًمٞم٧ًم هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًم٘مراءة اًمٙمتٞم٤ٌمت اًمت

 ٤مرهم٦مٕن اًمِم٤مؿم٦م وم اً ، وٟمٔمر٤مً ٤مٟم٥م إين ُمـ ؿم٤مؿم٦م وم٤مرهم٦م شم٘مريٌقمغم اجلشمٔمٝمر صقرة رُمزي٦م عم٤مريق 

ِمٙمؾ قمِمقائل وسمدون رضر، وشمٕمٚمؿ أي ُمٜمٝم٤م جيٕمؾ يٛمٙمٜمؽ اًمْمٖمط قمغم أزرار حتٙمؿ ٟمٞمٜمتٜمدو سم

                                                           

م ، واٟمتنمت هذه اًمٚمٕمٌـ٦م 0978قشمؿ أب ، أٟمتج٧م ذم اًمٌداي٦م قم٤مم ًمٕم٦ٌم إًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمـ ٟمقع ؿم هيSpace Invaders ؾمٌٞمس إٟمٗمٞمدرز  (0)

 .اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م شم٤ميتق ذم ومؽمة اًمثامٟمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ ، وهل اًمٚمٕم٦ٌم إيمثر ؿمٕمٌٞم٦م وإيمثر ٟمج٤مطم٤ًم ًمنميم٦م
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ُم٤مريق ي٘مٗمز وأهي٤م جيٕمٚمف يتحرك إمم اًمٞم٤ًمر واًمٞمٛملم. ٓ يٛمٙمٜمؽ اًمتحرك اسمٕمد ي٤ًمرًا، سمحٞم٨م شمتٕمٚمؿ 

أٟم٧م  سمدًٓ ُمـ ذًمؽ -ؼمك قمـ اعمٗم٤مشمٞمح سمنقم٦م اًمتحرك سمِمٙمؾ صحٞمح. وأٟم٧م ٓ شم٘مرأ دًمٞماًل خي

ًمذي يٜمٌع ُمـ ايمت٤ًمب اعمٕمروم٦م ُمـ ظمالل وشمتٛمتع سم٢مطم٤ًمس اإلشم٘م٤من ا شمتٕمٚمؿ ُمـ ظمالل اًمتدري٥م

اًمتجرسم٦م. شمؿ شمّمٛمٞمؿ اًمثقاين اًم٘مٚمٞمٚم٦م إومم ُمـ أؾمٚمقب اًمٚمٕم٥م سمٓمري٘م٦م رائٕم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف 

 سم٠مُمريـ صٕمٌلم: اًمتٕمٚمٞمؿ واحلٗم٤مظ قمغم اًمقهؿ سم٠مٟمف ٓ يتؿ شمٕمٚمٞمٛمؽ أي رء قمغم اإلـمالق.

 ـــــ

ويم٤مٟم٧م قمٛمري يمٜم٧م ذم اًمٕم٤مذة ُمـ وىمٕم٧م ذم طم٥م ؾمقسمر ُم٤مريق سمروس.  ُمثؾ آٓف إـمٗم٤ملو

قم٤مئٚمتل شمزور أىم٤مريب ذم ٟمٞمقزيٚمٜمدا. قمرومتٜمل قمٛمتل سمّمٌل يم٤من سمٜمٗمس قمٛمري ويمام هق طم٤مل إوٓد 

٠مـمٚمٕمٜمل قمغم اًمٕم٤مسمف وضمٝم٤مز اًمٜمٞمٜمتٜمدو اخل٤مص سمف. مل أؿم٤مهد ٟمٞمٜمتٜمدو ُمـ ىمٌؾ، ومسمٕمٛمر قمنم ؾمٜمقات، 

 ؾم٤مقم٦م. ًمٕمٌٜم٤م عمدة ٟمّمػ أومًد دون ىمّمد سم٘مٞم٦م إضم٤مزيت سمروسوقمٜمدُم٤م ىم٤مم سمتِمٖمٞمؾ ؾمقسمر ُم٤مريق 

 اًمتٗمٙمػم ومٞمف. أؾمتٓمٞمعوًمٙمـ ذم هن٤مي٦م شمٚمؽ اًمزي٤مرة يم٤مٟم٧م اًمٚمٕم٦ٌم يمؾ ُم٤م 

أًم٘مٞم٧م حم٤مرضة ُمًتقطم٤مة ُمـ ُمٞم٤مُمقشمق  سمٕمد آٓف إُمٞم٤مل ُمـ ٟمٞمقزيٚمٜمدا وقمغمسمٕمد قم٘مقد ُمـ اًمزُمـ 

وظمٌػم اىمتّم٤مدي ُمـ ضم٤مُمٕم٦م يٞمؾ يدقمك ُم٤مرشمـ ؿمقسمٞمؽ. يم٤من اًمرضمالن ُمـ سمٞما٤مت خمتٚمٗم٦م، ًمٙمـ 

٤مل ذم دوري٦م . وصػ ؿمقسمٞمؽ ومخف ذم ُم٘ماسمتٙمر اًمٗمخ٤مخ اًمتل اؾمتقًم٧م قمٚمٞمٜم٤م قمغم اًمٗمقر شم٘مري٤ٌمً  يمالمه٤م

وُمٗمٞمدة ًمٚمٖم٤مي٦م يٛمٙمـ ًمٕمٌٝم٤م ذم أي  هٜم٤مك ًمٕم٦ٌم سمًٞمٓم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م وُمًٚمٞم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م: 0970ٟمنمه٤م ذم قم٤مم 

يًٛمك سمٚمٕم٦ٌم ُمزاد اًمدوٓر سم٠مهن٤م  . وصػ ؿمقسمٞمؽ ىمقاقمد ُم٤مٓرـمرف ُمـ ظمالل اًمؽمشمٞم٥م عمزاد اًمدو

اًم٤ًٌمـم٦م ٟمٗمًٝم٤م(0):ه٤م هل ذم جمٛمٚمٝم٤م . 

                                                           

 ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ ؿمقسمٞمؽ وُمزاد اًمدوٓر: (0)

Martin Shubik, ―The Dollar Auction Game: A Paradox in Noncooperative Behavior and 

Escalation,‖ Journal of Conflict Resolution 15, no. 1 (March 1971): 109–11. 
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 سم٠من يمؾ ُمـ أقمغم  ُمع اًمٕمٚمؿي٘مقم دٓل اعمزاد سم٤معمزاد قمغم ورىم٦م ٟم٘مدي٦م سم٘مٞمٛم٦م دوٓر إمم أقمغم ُمزايد

  .ُمزايد وصم٤مين أقمغم ُمزايد ؾمٞمدومٕم٤من

ًمقرىم٦م ٟم٘مدي٦م سم٘مٞمٛم٦م دوٓر، ويم٤من هٜم٤مك ؿمخص  إذا يم٤من ؿمخص ُم٤م قمغم اؾمتٕمداد ًمدومع صمامٟملم ؾمٜمت٤مً 

 - ٤مً ومخًلم ؾمٜمت اً ٞم٠مظمذ دوٓر، وم٢من اًمدٓل ؾم٤مً ؾمٜمتُمًتٕمد ًمدومع ؾمٌٕملم  - أقمغم ُمزايد صم٤مين -آظمر 

 . ؾمٞمدومع يمال اعمزايديـ، وًمٙمـ أقمغم ُمزايد وم٘مط ؾمٞمحّمؾ قمغم ورىم٦م٤مً ُمـ مخًلم ؾمٜمت ٤مً ُمرشمٌ ٤مً رسمح

شمٌٚمغ ىمٞمٛمتٝم٤م  ُم٘م٤مسمؾ ورىم٦م ٟم٘مدي٦م ٤مً دومع صمامٟملم ؾمٜمتٛمـ اًمقاوح أن هذا أُمر رائع، ٕٟمف ؾمٞموم اًمدوٓر،

ُم٘م٤مسمؾ ٓ رء قمغم  . سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمث٤مين أقمغم ُمزايد إهن٤م صٗم٘م٦م ُمروقم٦م. يدومع ؾمٌٕملم ؾمٜمت٤مً اً دوٓر ٤مً ٞمومٕمٚم

 .وضمف اًمتحديد

. اً سم٘مٞمٛم٦م قمنميـ دوٓرًمٙمٜمٜمل قمٛمٚم٧م ُمزادًا قمغم ورىم٦م ٟم٘مدي٦م  حم٤مرضيت،ًمٕم٧ٌم ًمٕم٦ٌم ؿمقسمٞمؽ ذم 

قمغم  ٤مً صقشم 08ات ىمدره٤م دوٓر واطمد. سخ سمدأت اعمزايدات سمدوٓر واطمد، وارشمٗمٕم٧م سمزي٤مد

. اً يمٌػم اً اًمٕمنميـ دوٓر يٕمد اؾمتثامر ٕن دومع اًمدوٓر ُم٘م٤مسمؾ ورىم٦م ُمـ وما٦م !اً واطمد اً دوٓراًمٗمقر 

ًمٙمـ شمقىمػ سمٕمض اًمٓمالب قمـ اعمزايدة ذم وىم٧م ُمٌٙمر،  صمالصم٦م دوٓرات!صمؿ  دوٓريـ!ؾمٛمٕم٧م 

ًمٜم٤مس حري٦م. قمٜمدُم٤م شمِم٤مهد اٟمحق قمالُم٦م اًمٕمنميـ دوٓر اًمً آظمريـ اؾمتٛمروا سمٕمنمة دوٓرات

يٛمٙمٜمؽ أن شمرى قمغم وضمقهٝمؿ اًمٚمحٔم٦م اًمدىمٞم٘م٦م قمٜمدُم٤م يدريمقن أن اًمٚمٕم٦ٌم هل ومخ. قمٜمدُم٤م  يِم٤مريمقن

، وم٢من أطمد ه١مٓء إؿمخ٤مص جي٥م أن إمم اصمٜملم وم٘مط ٗمض قمدد ُم٘مدُمل اًمٕمروض اًمٜمِمٓملم طمتامً يٜمخ

 :يدومع ُم٘م٤مسمؾ ٓ رء قمغم اإلـمالق. ومٛمثالً 

 اًمِمخص أ: ؾمت٦م قمنم دوٓر!

 اًمِمخص ب: ؾمٌٕم٦م قمنم دوٓر!

 . . . وىمٗم٦م . . .  
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 اًمِمخص أ: صمامٟمٞم٦م قمنم دوٓر!

 اًمِمخص ب: شمًٕم٦م قمنم دوٓر! 

إمم اإلقمالن قمـ  ٟٓمتٝمك إُمر امم هٜم٤م. ًمٞمس هٜم٤مك ؾم٥ٌم يدقمق اًمِمخص أ ٤مً يم٤من هذا ُمزادًا قم٤مدي ًمق

 81صٗمري٦م )دومع  ويٗمْمؾ أن حي٘مؼ أرسم٤مطم٤مً  "اًمِمخص ب" يم٤من يٙمره، إٓ إذا "قمنميـ دوًٓرا"

 ( قمغم ان يرى اًمِمخص ب يرسمح دوٓرًا.اً سم٘مٞمٛم٦م قمنميـ دوٓر قمغم ورىم٦م ٟم٘مدي٦مًمٚمحّمقل  اً دوٓر

 وسم٤مًمت٤مزم شمتّم٤مقمد اعمزايدات: ومخ،وًمٙمـ هذا 

 اًمِمخص أ: قمنميـ دوٓر!

 . . . وىمٗم٦م . . . 

 اًمِمخص ب: واطمد وقمنمون دوٓر!

 . . . وىمٗم٦م أـمقل. . .  

 اًمِمخص أ: اصمٜم٤من وقمنمون دوٓر!

 . . . ة ـمقيٚم٦م ضمداً ًمٗمؽم وىمٗم٦م. . .  

  .اً (: صمالصم٦م وقمنمون دوٓراً اًمِمخص ب )أيمثر هدوء

ال أطمد وم ،ذم سمٕمض إطمٞم٤من شمًتٛمر اًمٚمٕم٦ٌم سمثالصم٦م أوٕم٤مف أو طمتك أرسمٕم٦م أوٕم٤مف ىمٞمٛم٦م اًمٗم٤مشمقرة

يرهم٥م ذم دومع ُمٌٚمغ وخؿ ُمـ اعم٤مل ُم٘م٤مسمؾ ٓ رء، مم٤م جيٕمؾ ُمـ ًمٕم٦ٌم ُمزاد اًمٕمنميـ دوٓرًا ـمري٘م٦م 

 ي٦م.رائٕم٦م جلٛمع إُمقال ًمألقمامل اخلػم



 

071 
 

اًمٙمثػم ُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت اإلدُم٤مٟمٞم٦م. شمٌدو اًمتجرسم٦م همػم  يٜمِمط أن هذا اًمٗمخ اًمٌدائلؿمقسمٞمؽ شمٔمٝمر ًمٕم٦ٌم 

يم٤من هذا  ًمٓماليبًمٙمٜمٝم٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م شمدرك أن إُمقر ىمد شمٜمتٝمل سمِمٙمؾ دء. سم٤مًمٜم٦ًٌم  اًمٌداي٦م،و٤مرة ذم 

 ٤مً ؾم٤ٌميم ٗمخيم٤من هذا اًمسمًٕمر خمٗمض. ذم طم٤مًمتل  اً قل قمغم قمنميـ دوٓراًمٗمخ ومرص٦م واٞمٚم٦م ًمٚمحّم

  يدقمك ُم٤مريق يٌح٨م قمـ أُمػمة خمٓمقوم٦م.

 ـــــ

سمٗمٕم٤مًمٞم٦م يمٌػمة ٕهن٤م شمٕمٛمؾ ىمٚمٞمال ُمثؾ  ًمٙمٜمٝم٤م شمٕمٛمؾ أيْم٤مً و سمنقم٦م،ًمٕم٦ٌم ُمزاد اًمدوٓر شمقىمع سم٤معمٌتدئلم 

محٚم٦م اًمٓمٕمؿ واًمتٌديؾ. محالت اًمٓمٕمؿ واًمتٌديؾ هل ٟمقع ُمـ اإلقمالٟم٤مت همػم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل 

 - ٞمالد. ىمد ي٘مقم ُمتجر ُم٤م سم٤مإلقمالنجلذب ُمتًقىمل ؾمٚمع قمٞمد اعم يًتخدُمٝم٤م سم٤مئٕمق اًمًٚمع اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م

 وًمٙمٜمف – "دوٓرات ىمٌؾ ٟمٗم٤مذ اًمٙمٛمٞم٦م! سمتًٕم٦م" –ضمديد  DVD قمـ ُمِمٖمؾ -قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل 

تجر واطمد وم٘مط ذم اعمخزون. يّمٓمػ اًمزسم٤مئـ طمقل اعمتجر ويٕمّمٗمقن سم٤معم DVD سمٛمِمٖمؾ حيتٗمظ

سمٞمٜمام يتؿ شمرك مخًلم  DVD سمٛمِمٖمؾ أىمراصصمؿ يٕمقد أطمدهؿ إمم اعمٜمزل  ٤مً ص٤ٌمطم 9ذم اًم٤ًمقم٦م 

ُمِمٖمؾ  سم٤مًمٗمٕمؾ يٛمٚمٙمقن أصٌحقايِمٕمرون ويم٠مهنؿ  ومٛمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ُمع ظمٞم٤مر رهٞم٥م، ٤مً ؿمخّم

 ؾم٤مقمتلمىمٌؾ  ومٞمف يتحدون اًمؼمد ذم اًمٓم٤مسمقر يم٤مٟمقا دي ذم دي ضمديد همػم ُمٙمٚمػ، وم٤ٌمًمقىم٧م اًمذي

ٞمع أومراد اًمٕم٤مئٚم٦م اًمذيـ دمٛمٕمقا سمدأوا يتخٞمٚمقن ُم٤م يِمٌف ُمِم٤مهدة أومالم ه٤مري سمقشمر اًمثامٟمٞم٦م ُمع مج

أو دومع  اًمتخكم قمـ شمٚمؽ إطمالماُم٤م هق  طمقل وقم٤مء يمٌػم ُمـ اًمٗمِم٤مر. اخلٞم٤مر اعمتٌ٘مل اُم٤مُمٝمؿ إذن

  .اًمتًٕم٦م دوٓرات ىمد اظمتٗمكٟمٛمقذج  ٕن، دي ذم دي آظمر أنٕرظمص ُمِمٖمؾ  اً دوٓر 099

سم٤مًمٗمقز سم٤معمزاد. سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم  ٤مً قم٤مـمٗمٞم ٤مً . يِمٙمؾ اعمزايدون ارشم٤ٌمـمهذا ُم٤م شمٗمٕمٚمف ًمٕم٦ٌم ُمزاد اًمدوٓر أيْم٤مً 

ٞمس اإلصم٤مرة ذم وم٢من اًمداومع ًم اًمّمػذم همروم٦م  اً دوٓر 61 اًمٓم٤مًمٌلم اًمٚمذيـ وصال سم٤معمزايدة امم اًمـ

 سمػمدجقم٤ممل إقمّم٤مب يمٞمٜم٧م  ذيمرإٟمف ظمٓمر اخل٤ًمرة ُمـ اعمزايد أظمر. ويمام  - اً دوٓر 81اًمٗمقز سمـ 
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ار ذم اعمزايدة، رهمؿ ان اًمتجرسم٦م أصٌح٧م ٓ شمروىمٝمؿ وم٢من شمٕمٌػمات اًمقضمف شمٔمٝمر أهن٤م شمريد آؾمتٛمر

 قمغم اإلـمالق.

يٛمٙمٜمؽ أن شمرى ٟمٗمس طم٤مًم٦م اًمٜمٗمقر ُمـ اخل٤ًمرة وسمِمٙمؾ ايمثر ووقطم٤ًم قمغم ُم٤م يدقمك ُمقاىمع ُمزاد 

. ًمٚمٌدء ذم Beezid.com(0) و HappyBidDay.com و Quibids.com ُمثؾ اًمًٜم٧م

ُمـ اعمزايدات. شمؽماوح اطمج٤مم احلزم  يٛمٙمٜمؽ ذاء طمزُم٦م ،ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملٕمغم وم ،Beezidاؾمتخدام 

 اً دوٓر 55) ًمٙمؾ ُمزايدة( إمم أًمػ ُمزايدة ٤مً ؾمٜمت 91أو  اً دوٓر 36)ُم٘م٤مسمؾ ُمـ إرسمٕملم ُمزايدة 

قمغم ُما٤مت اعمزادات اجل٤مري٦م  Beezidحيتقي ُمقىمع  (، طمٞم٨مًمٙمؾ ُمزايدة ٤مً ؾمٜمت 551أو  ٤مً أُمريٙمٞم

قن وؾمامقم٤مت اًمرأس. وهذا ُم٤م شمٌدو قمٚمٞمف عمٜمتج٤مت ُمثؾ أضمٝمزة اًمٙمٛمٌٞمقشمر اعمحٛمقًم٦م وأضمٝمزة اًمتٚمٗمزي

 ُمزايدة قمغم شمٚمٗم٤مز ضمديد سمٕمد اًمٕمرض إول:

                                                           
(1) Scathing Consumer Reports reviews of those sites: 

www.consumerreports.org/cro/2011/12/with-pennyauctions- you-can-spend-a-bundle-but-still-

leave-empty-handed/index.htm. 
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ووٕم٧م ُمـ ىمٌؾ ُمًتخدم يدقمك  -ؾمٜم٧م واطمد وم٘مط!  -يم٤مٟم٧م اعمزايدة إومم سمًٜم٧م 

bidking999 مم٤م يٕمٜمل أن  مخس ؾم٤مقم٤مت. يِمػم اًمتقىمٞم٧م اممbidking999  ؾمٞمٗمقز سم٤مًمتٚمٗم٤مز

٘مدم أي ؿمخص آظمر ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء مخس ؾم٤مقم٤مت. قم٤مدًة ُم٤م ُم٘م٤مسمؾ ُمٌٚمغ ىمدره ؾمٜم٧م واطمد إذا مل يت

(. شمٙمقن "ُمزاد اًمًٜم٧م"يرومع يمؾ قمرض ؾمٕمر اًمٕمٜمٍم سمٛم٘مدار ؾمٜم٧م واطمد )وُمـ هٜم٤م شم٠ميت شمًٛمٞم٦م 

، يدظمؾ ٤مً مخس قمنمة صم٤مٟمٞم٦م شم٘مريٌ يّمٌح اًمتقىمٞم٧م اىمؾ ُمـقمٜمدُم٤م ، وًمٙمـ ذم اًمٌداي٦ماعمزايدة ُمِمتت٦م 

٤مدة شمِمٖمٞمؾ اًم٤ًمقم٦م ذم همْمقن مخس قمنمة طمٞم٨م ي٘مقم يمؾ قمرض ضمديد سم٢مقم ،"وىم٧م اًمٕمٛمؾ"اعمزاد 

زر اًمٕمد اًمتٜم٤مززم  ثؾُمُم٤م ٟمققم٤ًم هذا حيدث قمنمات اعمرات ، و قمغم اًمٌٜمقد اًمرائج٦مصم٤مٟمٞم٦م. وٓ ؾمٞمام

ًمٙمذسم٦م ٟمٞم٤ًمن ذم ُمقىمع ريدي٧م اًمذي اؾمتٛمر ٕؾم٤مسمٞمع ىمٌؾ ان يّمؾ إمم اًمّمٗمر. سمٕمض اًمٌٜمقد شمٌٞمع 
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ُمـ اًم٘مٞمٛم٦م آؾمٛمٞم٦م. اعمِمٙمٚم٦م هل أن  وًمٙمـ اًمٌٕمض أظمر يٌٞمع سمًٕمر ىمري٥م ضمدًا،سم٠مؾمٕم٤مر رظمٞمّم٦م 

ف اعمزايدات اًمتل واًمذي حيرق آٓ رء،اعمًتٝمٚمؽ يْمٓمر إمم اعمزايدة آٓف اعمرات ىمٌؾ اًمٗمقز سم٠مي 

ذم طملم خين اعمًتٝمٚمؽ  وخٛم٦م ٤مً طم٤مرسمأذم اعم٘م٤مسمؾ. جيٜمل اعمقىمع  ٤مً سمٞمٜمام ٓ يدومع ؿمٞما ٤مً شمؿ ذاؤه٤م ُمًٌ٘م

 ظم٤ًمئره ه٤مئٚم٦م. سمْمٕم٦م ؾمٜمت٤مت ذم يمؾ ُمرة طمتك شمّمٌح ٤مً شمدرجيٞم

اعما٤مت ُمـ اعمِم٤مريملم ذم ُمزاد اًمًٜم٧م يِمتٙمقن قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م. يزقمؿ اًمٌٕمض أن اعمقىمع هق قمٛمٚمٞم٦م 

أطمد ظمؼماء شم٘م٤مرير اعمًتٝمٚمٙملم ذم  ضمرب آظمرون سم٤معم٘م٤مُمرة.اطمتٞم٤مل، ومٞمام ي٘م٤مرٟمف 

SiteJabber.com  اًمًٜم٧م، وىم٤مل إٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمـ احلذرُمٜمّم٦م ُمزاد  ًمٙمٜمٜمل اٟمجذسم٧م إمم

قاىمع وؿمٕمرت ويم٠مٟمٜمل أوع ٟم٘مقد ُمٕمدٟمٞم٦م ذم آًم٦م اًم٘مامر وًمٙمـ ُمع قمدم وضمقد ومرص٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م شمٚمؽ اعم

، ًمذا وم٢من إٟمٗم٤مىمٝم٤م ٓ ٤مً ُم٘مدُم . هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م شم٥ًٌم اإلدُم٤من ًمدرضم٦م أٟمؽ شمدومع صمٛمـ اعمزايداتًمٚمٗمقز

ذم هذه  -سم٤مإلو٤موم٦م امم صٕمقسم٦م ُم٘م٤موُم٦م إهمراء شمقومػم آٓف اًمدوٓرات  اإلـمالق،يِمٕمر سم٤مٕمل قمغم 

ًمٚمحّمقل قمغم شمٚمٗم٤مز سم٘مٞمٛم٦م صمالصم٦م آٓف دوٓر. سمٛمجرد أن شمدظمؾ ومؽمة  اً واطمد دومع ؾمٜمت٤مً  ٤مًم٦ماحل

قمٜمدُم٤م  يّمٌح سم٢مُمٙم٤مٟمؽ شمذوق ـمٕمؿ اًمٗمقز. شمٙمقن اعمج٤مزوم٤مت ؿمٌف ُمٕمدوُم٦م وىم٧م اًمٕمٛمؾ اعمزايدات

وًمٙمـ سمٛمرور اًمقىم٧م ؾمتجد ٟمٗمًؽ واوٕم٤ًم قمروؽ اعم٤مئ٦م واٟم٧م شمرى اعم١مىم٧م  شمْمع قمروؽ إول

ًتثٛمر سمٙمث٤موم٦م ذم هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م. ٓ قمج٥م ذم أن ُمقاىمع شم٘م٤مرير اعمًتٝمٚمٙملم شُمٓمٚمؼ شمإمم صم٤مٟمٞم٦م و يٜم٘مص

ُم٤م شمقيص  ٤مً وهم٤مًمٌ قمٛمٚمٞم٤مت اطمتٞم٤ملوشمّمٜمٗمٝم٤م قمغم أهن٤م  اخلٓمرة قمغم ُمٜمّم٤مت ُمزاد اًمًٜم٧م سمـ

 .٤مً اعمِمؽميـ سمتجٜمٌٝم٤م مت٤مُم

 ـــــ

رسم٦م ضمذسمٞم٦م هل وىمد ايمت٧ًٌم ُمقاىمع ُمزاد اًمًٜم٧م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ؾمٛمٕمتٝم٤م اًمٗمٔمٞمٕم٦م، وًمٙمـ ًمٞمس يمؾ دم

٤معمًتٝمٚمٙملم اًمتٕم٤ًمء، سم اإلي٘م٤مع ُمـ أضمؾ إدُم٤مٟمٞم٦ماؾمتٖمالًمٞم٦م. شمؿ شمّمٛمٞمؿ سمٕمض اًمتج٤مرب ًمتٙمقن 

قمغم اًمرهمؿ ُمـ أهن٤م ُمّمٛمٛم٦م ذم اعم٘م٤مم إول ٕن  ٞم٦موًمٙمـ اًمٌٕمض أظمر حيدث ان شمٙمقن إدُم٤مٟم
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ٟمٞم٦م  ومٝمق سم٤مًمٖم٤مًم٥م يٕمتٛمد قمغم ضمداً  اًمتج٤مرب رومٞمعشمٙمقن ضمذاسم٦م او ممتٕم٦م. اخلط اًمذي يٗمّمؾ هذه 

 احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ويمذًمؽ ،هل اؾمتٖمالًمٞم٦م سمحٙمؿ شمّمٛمٞمٛمٝم٤م ُمزاد اًمًٜم٧م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦ماعمّمٛمؿ. ُمقاىمع 

 .("اإلدُم٤من سمحٙمؿ اًمتّمٛمٞمؿ")قمٜمقٟم٧م ٟم٤مشم٤مؿم٤م داو ؿمقل يمت٤مهب٤م قمـ اًم٘مامر سمٕمٜمقان  ٤ميمٞمٜم٤مت اًم٘مامرعم

 يم٤من هدومف اًمرئٞمس هق صٜمع ؾمقسمر ُم٤مريق سمروسوًمٙمـ قمٜمدُم٤م ىم٤مم ؿمٞمجػمو ُمٞم٤مُمقشمق سمتّمٛمٞمؿ ًمٕم٦ٌم 

جمٛمققم٤مت اًمدراؾم٦م، ًمٕم٥م اًمٚمٕم٦ٌم ًم٤ًمقم٤مت  ن يًتِمػمُمـ ا ٌدًٓ وم. (0)ًمٕم٦ٌم يتٛمتع هق ٟمٗمًف ذم ًمٕمٌٝم٤م

. 0983قمغم إصدار ٟمٞمٜمتٜمدو اًمذي صدر ذم قم٤مم  ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ـمقيٚم٦م ُمٕمدًٓ إظمٓم٤مء واؾمت٘مر

اًمتل ذم شمًٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اعمٜمٍمم وسمداي٦م إًمٗمٞم٦م اجلديدة، يم٤من ُمٞم٤مُمقشمق يّمٛمؿ أًمٕم٤مب اًمٌقيمٞمٛمقن 

 "هدذمهذا هق "وىم٤مل ُمرة أظمرى يم٤من وٓءه إؾم٤مد ًمًالُم٦م اًمٚمٕم٦ٌم. ٓىم٧م ٟمج٤مطم٤م يمٌػما، و

ًمٞمس اهلدف هق ضمٕمؾ اًمٚمٕم٦ٌم شم٤ٌمع، او ضمٕمٚمٝم٤م ذات ؿمٕمٌٞم٦م يمٌػمة، وًمٙمـ ان ٟمحٌٝم٤م، ان : ُمْمٞمٗم٤مً 

ٟمّمٜمع ًمٕم٦ٌم ٟمًتٓمٞمع ٟمحـ اعمّمٜمٕملم ان ٟمحٌٝم٤م. جي٥م ان يٙمقن ًمديٜم٤م هذا اًمِمٕمقر اجلقهري وٟمحـ 

ًمٕم٦ٌم قمغم ُمر اًمت٤مريخ سمح٥ًم راي  أومْمؾ –. قمٜمدُم٤م شم٘م٤مرن ؾمقسمر ُم٤مريق سمروس ًٓمٕم٤مبٟمّمٜمع ا

 قمغم اعمٜم٤موم٦ًم ذم شمتٕمرف أن اًمًٝمؾ ومٛمـ اًمًقق ذم إظمرى سم٤مًٕمٕم٤مب –اهمٚم٥م ُمّمٛمٛمل إًمٕم٤مب 

 .آؾمتٖمالًمٞم٦م ًمٚمٕم٦ٌم اعمٛمٞمزة اًمًٛم٦م

 8119ل ذم قم٤مم اًمذي أٟمت٩م ًمٕم٦ٌم ُمٕمرووم٦م سم٤مؾمؿ يم٤مٟم٤مسم٤مُمّمٛمؿ إًمٕم٤مب  -ؾم٤مًمتًامن وىمد يمت٥م آدم 

شمؿ شمّمٛمٞمؿ إًمٕم٤مب : (8)سمِمٙمؾ ُمًتٗمٞمض قمـ أظمالىمٞم٤مت شمّمٛمٞمؿ إًمٕم٤مب. وىم٤مل ؾم٤مًمتًامن -

شمًتخدم اًمٕمديد ُمـ ، آؾمتٖمالًمٞم٦م إلؾم٤مءة اؾمتخدام اًمٓمري٘م٦م اًمتل يتؿ هب٤م آشمّم٤مل سم٤مإلٟمؽمٟم٧م

                                                           

 اىمت٤ٌمس ُمٞم٤مُمقشمق قمـ ومٚمًٗمتف ذم شمّمٛمٞمؿ إًمٕم٤مب: (0)

Chris Johnston and Gamespot Staff, ―Miyamoto Talks Dolphin at Space World,‖ Gamespot, 

April 27, 2000, www.gamespot.com/articles/miyamoto-talks-dolphin-at-space-world-

and14599/1100- 2460819/. 

 عمٕمٚمقُم٤مت قمـ آدم ؾم٤مًمتًامن ُم٠مظمقذة ُمـ ُم٘م٤مسمٚم٦م، ويمذًمؽ ُمـ:ا (8)

Adam Saltsman, ―Contrivance and Extortion: In-App Purchases & Microtransactions,‖ 

Gamasutra October 18, 2011, 

www.gamasutra.com/blogs/AdamSaltsman/20111018/8685/Contrivance_and_Extortion_InAp

p_Purchases__Microtransactions.php 
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٥م عمدة ُيًٛمح ًمؽ سم٤مًمٚمٕمإًمٕم٤مب آؾمتٖمالًمٞم٦م ذم اًمًٜمقات اخلٛمس اعم٤موٞم٦م ُم٤م يٕمرف سمٜمٔم٤مم اًمٓم٤مىم٦م. 

صمؿ شمٜمٗمد ُمٜمؽ اعمٝم٤مم سمِمٙمؾ ُمّمٓمٜمع. ؾمؽمؾمؾ ًمؽ اًمٚمٕم٦ٌم رؾم٤مًم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم همْمقن  مخس دىم٤مئؼ

ؼمت ؾم٤مًمتًامن أن اًمٜمٔم٤مم يٌدو . أظمأرسمع ؾم٤مقم٤مت ُمثالً قمٜمدُم٤م شمتٛمٙمـ ُمـ سمدء اًمٚمٕم٥م ُمرة أظمرى

ضمٌٝمؿ ٟمف جيؼم اًمالقمٌلم قمغم أظمذ ومؽمات راطم٦م ويِمجع إـمٗم٤مل قمغم اًم٘مٞم٤مم سمقإ -سم٤مًمٜم٦ًٌم زم  اً ضمٞمد

 ٤مً ، ومقوم٘ماعمٜمززم سملم ضمٚم٤ًمت اًمٚمٕم٥م. وًمٙمـ هذا هق اعمٙم٤من اًمذي ي٠ميت ومٞمف اجلزء آؾمتٖمالزم

ًمت٘مّمػم وىم٧م  اً واطمد اً دريمقن أن اًمالقمٌلم ؾمٞمدومٕمقن دوٓرسمدأ ُمّمٛمٛمق اًمٚمٕم٦ٌم ي ًمتًامنًم٤ًم

ُم٤م ان شمٜمتٝمل ومؽمة  ؿمخّمٞم٤مهتؿ ذم اًمٚمٕم٦ٌم ؾمتحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م، أو ًمزي٤مدة ُم٘مدار اًمٓم٤مىم٦م اًمتل آٟمتٔم٤مر

ؾمتًتقزم اًمٚمٕم٦ٌم د اًمًٜم٧م ُمزاو. ُمثٚمام شمٗمٕمؾ ًمٕم٦ٌم ؿمقسمٞمٜمؽ ُمزاد اًمدوٓر ٕرسمع ؾم٤مقم٤مت ُمـ اًمراطم٦ما

وشمتالقم٥م سمؽ سمجٕمٚمؽ اُم٤م شمٜمتٔمر أو شمدومع. ًم٘مد ص٤مدوم٧م هٙمذا وؾمٞمٚم٦م اؾمتٖمالًمٞم٦م قمٜمدُم٤م يمٜم٧م قمٚمٞمؽ 

، ؽ إرواحتٜمٗمد ُمٜمإذا أقمٓمٞم٧م إضم٤مسم٦م ظم٤مـما٦م قمدة ُمرات ومًاًمٕم٥م ًمٕم٦ٌم شمًٛمك شمريٗمٞم٤م يمراك. 

رواح أو ؽ ؿم٤مؿم٦م احلقار آظمتٞم٤مر سملم: آٟمتٔم٤مر عمدة ؾم٤مقم٦م ًمٚمحّمقل قمغم ُمزيد ُمـ إتتٞمح ًمؾمو

 ًمالؾمتٛمرار قمغم اًمٗمقر. دومع شمًٕم٦م وشمًٕملم ؾمٜمت٤مَ 

 ذم اًمٌداي٦م ًمٙمـ ذم وىم٧م ٓطمؼ جم٤مٟمٞم٦م شمٙمقن ومٝمل ،اًمٕمديد ُمـ إًمٕم٤مب ختٗمل هذه اًمرؾمقم اعمًت٘مٌٚمٞم٦م

هذه اًمرؾمقم اعمخٗمٞم٦م هل إطمدى ـمرق ًامن: شمْمٓمر إمم دومع رؾمقم ذم اًمٚمٕم٦ٌم ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م. وىم٤مل ؾم٤مًمت

 (0)اًمتٍمف سمٓمري٘م٦م همػم حمؽمُم٦م دم٤مه مجٝمقرك ُمـ اًمالقمٌلم، ومٝمل شمِمٌف أًمٕم٤مب إريمٞمد اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م

، وًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ أضمؼمشمؽ قمغم ُمقاضمٝم٦م سمٛمًتقى آومتت٤مح اًمًٝمؾ اًمتل يمٚمٗمتؽ رسمع دوٓر ًمتٚمٕم٥م

ٝم٤م ؾمٝمٚم٦م وممتٕم٦م ذم اًمٚمٕم٥م وُمـ صمؿ ي٠ميت ؿمخّمٞم٦م اًمزقمٞمؿ اًم٘مقي ذم هن٤مي٦م اعمرطمٚم٦م. اعمرطمٚم٦م سم٠ميمٛمٚم

قمٚمٞمؽ أن شمْمع اًمٙمثػم ُمـ إرسم٤مع ، ًمذا يتقضم٥م اًمزقمٞمؿ اًمذي شمٙمقن هزيٛمتف ذم هم٤مي٦م اًمّمٕمقسم٦م

                                                           

ًٌـ٤م ُمـ٤م شمقوـع ذم اعمرايمـز اًمتج٤مريـ٦م اًمٕم٤مُمـ٦م Arcade Games   أًمٕم٤مب أريمٞمد (0) هل آًم٦م شمًٚمٞم٦م شمٕمٛمؾ سم٤مؾمتخدام اًمٜم٘مقد اعمٕمدٟمٞمـ٦م، وهم٤مًم

وآٓت ًٕمٕمــ٤مب اًمٙمــرة  ومٞمــديق أًمٕمــ٤مب ُمثــؾ اعمٓمــ٤مقمؿ وظم٤مصــ٦م أُمــ٤ميمـ إًمٕمــ٤مب اإلًمٙمؽموٟمٞمــ٦م. وُمٕمٔمــؿ أًمٕمــ٤مب أريمٞمــد قمٌــ٤مرة قمـــ آٓت

 سم٤مسمٞمس وأًمٕم٤مب يمٝمروُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م وأًمٕم٤مب اعمٙم٤موم٠مة وأًمٕم٤مب اًمتج٤مرة.واًمد
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اإلو٤مومٞم٦م ًمٚمقصقل إمم ُمًتقى اعمرح اًمت٤مزم. شمٕمٚمـ اًمٚمٕم٦ٌم ٟمٗمًٝم٤م سم٠مهن٤م شمٙمٚمػ رسمع دوٓر، وًمٙمـ ٓ 

ا يمٜم٧م ىمد اُمْمٞم٧م دىم٤مئؼ أو طمتك سمْمع . إذدون إٟمٗم٤مق دوٓر أو أيمثر شمقضمد ـمري٘م٦م ًم٘متؾ اًمزقمٞمؿ

 وم٘مد ختن اًمٙمثػم اًم٘مٞم٤مم سمف هق آقمؽماف سم٤مهلزيٛم٦م، وم٢من آظمر رء شمريد اًمٚمٕم٦ٌمؾم٤مقم٤مت ذم ًمٕم٥م 

. ُمرارًا وشمٙمراراً وظمقومؽ ُمـ هذا اإلطم٤ًمس سم٤مخل٤ًمرة جيؼمك قمغم شمٖمذي٦م اجلٝم٤مز ُمرة أظمرى سم٤مًمٜم٘مقد 

 اًمٚمٕم٥م ٕٟمؽ شمريد دمٜم٥م اًمِمٕمقر ًمٙمٜمؽ شمًتٛمر ذم اعمتٕم٦م،شمٌدأ اًمٚمٕم٥م ٕٟمؽ شمريد احلّمقل قمغم 

 سم٤مًمتٕم٤مؾم٦م.

ُمـ يمٞمٗمٞم٦م ضمٕمؾ أًمٕم٤مهبؿ إدُم٤مٟمٞم٦م  اً ٛمل إًمٕم٤مب ذم هذه اًمّمٜم٤مقم٦م ُمت٠ميمدطمتك إذا مل يٙمـ أسمرز ُمّمٛم

ُمدُمـ إًمٕم٤مب اًم٤ًمسمؼ اًمذي  وم٤ميًٌػمغ،وم٢مهنؿ يتٕمٚمٛمقن سمنقم٦م سمٛم٤ًمقمدة شم٘مٜمٞم٦م ذيمٞم٦م. ىم٤مل زم إيزاك 

. أقمٓمك ُمث٤مل ًمٕم٦ٌم شم٘مٛمص أدوار قمغم اًمؽمُمٞمز اًمٚمقينإٟمف يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ  اًمث٤مين،ىمدُمتف ذم اًمٗمّمؾ 

ؽمض أن ًمديؽ ُمٚمٞمقين ٓقم٥م ًمٜمٗمطمٞم٨م ي٘مقم اًمالقمٌقن سمتِمٙمٞمؾ ٟم٘م٤مسم٤مت إلمت٤مم اعمٝم٤مم.  اإلٟمؽمٟم٧م

يٛمٙمٜمؽ إروم٤مق ًمقن سمرُمز ]يمٛمٌٞمقشمر[ ُمرشمٌط سمٙمؾ  ، طمٞم٨موحت٤مول ُمٕمروم٦م أيمثر ُم٤م يِمجٕمٝمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ

. شمًٛمح رُمقز ٦م أهي٤م أيمثر ُمدقم٤مة ًمإلدُم٤منوُمٕمروم طمتك سمٕمٜم٤مس خمتٚمٗم٦م داظمؾ يمؾ ُمٝمٛم٦مأو  ُمٝمٛم٦م

إًمقان أو اًمٕمالُم٤مت ًمٚمٛمّمٛمٛملم سمتتٌع اًمقىم٧م اًمذي ي٘مْمٞمف اًمالقمٌقن قمغم يمؾ قمٜمٍم داظمؾ يمؾ 

ٕن ًمديؽ قمٞمٜم٦م وخٛم٦م ُمـ  اً ٟمٔمر وقمدد اعمرات اًمتل يٕمقدون ومٞمٝم٤م ًمتجرسم٦م اعمٝمٛم٦م ُمرة أظمرى. ُمٝمٛم٦م

 طمٗمظ رء ُم٤م، ذم طملم أن اعمٝمٛم٦م A ٘مد شمتٓمٚم٥م ُمٜمؽ اعمٝمٛم٦موم ،يٛمٙمٜمؽ إضمراء اًمتج٤مرب اًمالقمٌلم

B ُمتِم٤مهب٦م ًمٚمٖم٤مي٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء أن قمٚمٞمؽ اًمتخٚمص ُمـ رء ُم٤م .اعمٝمٛم٦مىمد شمٕمٓمٞمؽ  وسم٤معمثؾ C 

اًمتل هل مم٤مصمٚم٦م هل٤م ٓشمٕمٓمٞمؽ أي  D ذم طملم أن اعمٝمٛم٦م إجي٤مسمٞم٦م ذم وىم٧م ُمٌٙمر اؾمتج٤مسم٤مت رضمٕمٞم٦م

ي٘مْمقن صمالصم٦م أوٕم٤مف  أن اًمٜم٤مس ،. يًتٓمٞمع اعمّمٛمؿ أن يرى قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملُمالطمٔم٤مت رضمٕمٞم٦م

% 51، وأن يٕمقدوا سمٜم٦ًٌم "حي٤مومٔمقا"سمدًٓ ُمـ أن  "يتخٚمّمقا"ُمٝمٛم٦م شمتٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن  ذم ُمدة ًمٕمٌٝمؿ

أيمثر امم ُمٝمٛم٦م متٜمحٝمؿ رؿم٘م٤مت ىمّمػمة ُمـ اعمالطمْم٤مت اًمرضمٕمٞم٦م اًمّمٖمػمة. واًمٜمتٞمج٦م هل ٟمًخ٦م 

٤مل وم٤ميًٌػمج قمـ ُمًٚمح٦م ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم إصٚمٞم٦م اًمتل شمتٓمقر ُمع ُمرور اًمقىم٧م ًمتّمٌح أيمثر إدُم٤مٟمٞم٦ًم. ىم
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هل ضمٞمدة سمِمٙمؾ  ورًمد أوف وريمراوم٧مإن ًمٕم٦ٌم اًمٚمٕم٦ٌم اًمتل اؾمتقًم٧م قمٚمٞمف ُمٜمذ سمْمع ؾمٜمقات: 

 .ىم٤مُمقا سمتّمٛمٞمؿ اًمٚمٕم٦ٌم ًمتِمٛمؾ يمؾ رء حيٌف اًمٜم٤مسومٕمغم ُمدى صمامين ؾمٜمقات  ،ظم٤مص ذم هذا إُمر

هت٤م ٗمل اوج ذرووم دُم٤مٟمٞم٦م طمقل إدارة ُمزرقم٦م اومؽماوٞم٦م،هل ًمٕم٦ٌم إ ،قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل وم٤مرم ومؾ

يم٤مٟم٧م ىم٤مقمدة وم٤مرم ومؾ وخٛم٦م قمغم . ومٞمًٌقكقمنمات اعماليلم ُمـ ُمًتخدُمل  ٝم٤ماجلامهػمي٦م ًمٕمٌ

ورًمد داظمؾ  وم٤مرم ومؾٟمًخ٦م ُمـ  ورًمد أوف وريمراوم٧مًمذا وؿ ومريؼ  سملم اًمٜم٤ًمء ، ظم٤مص٦مً اًمٗمٞمًٌقك

  .ُمـ اإلٟم٤مثجلذب اًمالقمٌلم  أوف وريمراوم٧م

٤مضمتذاب اًمٜم٤ًمء سمٙمـ قم٤ممل إًمٕم٤مب سمدأ ، ًمُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م يم٤من ُمٕمٔمؿ اًمالقمٌلم ُمـ اًمرضم٤مل

، أصٌح٧م اًمٜم٤ًمء ومقق ؾمـ اًمث٤مُمٜم٦م 8104ٗما٤مت اعمحروُم٦م إظمرى. ذم اًمقاىمع، ذم أهمًٓمس واًم

ذم طملم أن اًمرضم٤مل  % ُمـ اًمالقمٌلم،36 إًمٕم٤مب، ومٝمـ يٛمثٚمـقم٤ممل قمنمة أيمؼم وما٦م ديٛمٖمراومٞم٦م ذم 

ت سمٕمض إًمٕم٤مب ُمثؾ ًمٕم٦ٌم ُمـ مجٞمع اًمالقمٌلم. وىمد ؾم٤مقمد% 35ومقق ؾمـ اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة يِمٙمٚمقن 

وذم قم٤مُمٝم٤م إول  8104اًمٚمٕم٦ٌم ذم يقٟمٞمق  يمٞمؿ هقًمٞمقود قمغم هذه اًمزي٤مدة. أصدرت ذيم٦م يمٞمؿ

طمٞم٨م ذه٥م ُم٤م ي٘مرب اًمٜمّمػ ُمـ إيرادات اًمٚمٕم٦ٌم إمم  ،طمّمدت قمنمات اعماليلم ُمـ اًمدوٓرات

 "(0)اًمتٓمٌٞمؼ داظمؾذاء "، وًمٙمـ هٜم٤مك حتذير صٖمػم ٟمٗمًٝم٤م. اًمٚمٕم٦ٌم جم٤مٟمٞم٦م ًمٚمتٜمزيؾ ص٤مطم٦ٌم اًمنميم٦م

، ويٙم٤مد يٙمقن ُمـ اعمًتحٞمؾ ًمٕم٥م اًمٚمٕم٦ٌم دون إٟمٗم٤مق اعم٤مل. اهلدف هق آرشم٘م٤مء ُمـ ٜمزيؾحت٧م زر اًمت

اًم٘م٤مئٛم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م إمم ىم٤مئٛم٦م اعمِم٤مهػم ُمـ ظمالل اًم٘مٞم٤مم سم٤مٕؿمٞم٤مء اًمتل ي٘مقم هب٤م اعمِم٤مهػم. يٙم٥ًم 

يتٕملم قمٚمٞمٝمؿ  ٛمقسيمٚمام ارشمٗمٕم٧م ٟمجقم اعمِم٤مهػم، وًمٙمـ إلطمراز شم٘مدم ُمٚم K-starsاًمالقمٌقن 

                                                           

ـمري٘م٦م رسمح اعمٓمقر ُمـ اًمتٓمٌٞمؼ اعمج٤مين اًمـذي يٓمرطمـف امم ضم٤مٟمـ٥م آقمالٟمـ٤مت اًمتـل  هيin-app purchases اًمنماء داظمؾ اًمتٓمٌٞمؼ  (0)

هذه اخلدُم٤مت شمٙمقن حمـدودة و يقضمـد ممٞمـزات ىمد شمٔمٝمر سم٤مًمتٓمٌٞمؼ ومٌٕمد حتٛمٞمؾ اًمتٓمٌٞمؼ شمًتٓمٞمع آؾمتٗم٤مدة ُمـ اخلدُم٤مت اًمتل ي٘مدُمٝم٤م و ًمٙمـ 

و ظمدُم٤مت او٤مومٞم٦م اظمرى جي٥م ان شمدومع ُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل ُم٘م٤مسمؾ احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م وم٤مذا يم٤من اًمتٓمٌٞمؼ جم٤مين هذا ٓ يٕمٜمـل أٟمـؽ ٓ شم٘مـقم سم٤مًمـدومع ًمـف 

ومٌٕمض اعمٓمقريـ يٙمتٗمـل وًمٙمـ ًمٞمس مجٞمٕمٝم٤م   in-app purchases اًمنماء داظمؾ اًمتٓمٌٞمؼقمغم  حتتقي ُمٓمٚم٘م٤م ، ُمٕمٔمؿ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمج٤مٟمٞم٦م

أو اًمنمـاء  اقمالٟم٤مت سمدون جم٤مين سمِمٙمؾ اًمتٓمٌٞمؼ ومٞمٓمرح سم٤مًمرسمح ُمـ آقمالٟم٤مت اًمتل شمٔمٝمر ذم اًمتٓمٌٞمؼ و اًمٌٕمض آظمر ٓ يٙمقن هدومف اًمرسمح

  .شمٕمتؼم هذه اًمٗما٦م ىمٚمٞمٚم٦م ضمدا و ٟم٤مدرة و in-app purchases داظمؾ اًمتٓمٌٞمؼ
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يمٌػمة  ، وًمٙمـ هٜم٤مك قمٌقةشمٙمٚمػ مخ٦ًم دوٓراتحزُم٦م اًمٜمجقم اًمّمٖمػمة ُمٕمززة، وم ذاء طمزم ٟمجقم

إٟمٗم٤مق أُمقاًمؽ احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل يّمٕم٥م احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م  ٤مً . يٛمٙمٜمؽ أيْماً ًمٚمٖم٤مي٦م شمٙمٚمػ أرسمٕملم دوٓر

  ًمنماء ٟم٘مقد اومؽماوٞم٦م.

إلهمراء  ُمـ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اإلجي٤مسمٞم٦م يمٞمؿ ضمرقم٤مت صٖمػمة شم٘مدم ًمٕم٦ٌم ورًمد أوف وريمراوم٧م ُمثؾ ًمٕم٦ٌم

، سم٤مًمٙمثػم ُمـ ، وهل ذيم٦م إٟمت٤مج اًمٚمٕم٦ٌمضمٚمق ًمألًمٕم٤مب شم٘مقم ذيم٦م، واًمالقمٌلم سمٛمجرد أن شمٌدأ

آظمت٤ٌمرات ًمٚمت٠ميمد ُمـ أن هذه اعمٙم٤مومآت يتؿ شم٘مديٛمٝم٤م ذم اًمٗمؽمات اًمزُمٜمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م قمغم وضمف 

  اًمتحديد.

٤مٟمٞم٦م سمِمٙمؾ ومريد. . . رسمام ىمد يٙمقن اًمتٓمٌٞمؼ و٤مرة وادُماًمٚمٕم٦ٌم ان  سمٞمزٟمس ايٜم٤ًميدرأقمٚمـ يم٤مشم٥م  وىمد

 . اًمقطمٞمد اًمذي يًتحؼ سم٤مًمٗمٕمؾ اعم٘م٤مرٟم٦م ُمع اعمخدرات

شمريس ُمقريز ُمـ ُمدوٟم٦م ايزسمٞمؾ  ٧مصحٗمٞمقن آظمرون قمـ إدُم٤مٟم٤مت مم٤مصمٚم٦م. اقمؽموم أقمٚمـوىمد 

ي٤م ًمف ُمـ  ، أقمت٘مد أن ًمدي ُمِمٙمٚم٦م،ي٤م روم٤مقإًمٙمؽموٟمٞم٦م سم٢مٟمٗم٤مق ىمراسم٦م مخًامئ٦م دوٓر قمغم اًمٚمٕم٦ٌم: 

ُمريمز شم٠مهٞمؾ  ُم٤م اًمذي يٛمٙمٜمٜمل ىمقًمف ًمق طم٤موًم٧م احلّمقل قمغم ُم٤ًمقمدة ذم ،حمرج وخمزي ادُم٤من

سمٕمٜمقان   MTV.com يمت٧ٌم إيٛمٞمؾ ًمٞمٜمدٟمر ُم٘م٤مًم٦م قمغم ُمقىمع أو رء ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ؟ اعمدُمٜملم

، واقمؽموم٧م سم٤مؾمتخدام ُمٕمٔمؿ ذحي٦م سمٞم٤مٟم٤مت قم٤مئٚمتٝم٤م "احلٞم٤مة احل٘مٞم٘مٞم٦م: ًم٘مد أدُمٜم٧م قمغم ًمٕم٦ٌم يمٞمؿ"

 ، ذم سمٕمض إطمٞم٤من ظمالل اًمٚمٞمؾ. قمٜمدُم٤م ًمٕم٧ٌم

ن ذم اعمجتٛمع وحئمقن سمقفم٤مئػ ُمثػمة قهؿ أؿمخ٤مص ُمٝمٛم "اعمدُمٜملم"ُمـ ه١مٓء  اً يمثػموٟمالطمظ ان 

وهذا  دُمٜملم اًمٜمٛمٓمٞملم ًمٚمًٜمقات اعم٤موٞم٦مًمإلقمج٤مب وُم١ًموًملم قمـ اقم٤مًم٦م قمقائٚمٝمؿ. ومٝمؿ ًمٞمًقا اعم

ُم٤م حي٤مول اعمٌتدئقن اُمْم٤مء  ٔم٦محل. ومٗمل سم٤مًمْمٌط ُم٤م جيٕمؾ اعمٜمتج٤مت اًمتل شمًتقزم قمٚمٞمٝمؿ ظمٌٞمث٦م ضمداً 
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وىمتٝمؿ ُمع ًمٕم٦ٌم ضمديدة جم٤مٟمٞم٦م ، وًمٙمـ ذم اًمٚمحٔم٦م اًمت٤مًمٞم٦م يٕمتذرون إلٟمٗم٤مىمٝمؿ ُمٞمزاٟمٞم٦م إهة قمغم 

 اًمٚمٕم٦ٌم.

 ـــــ

ٕمٜمدُم٤م يمٜم٧م ذم اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ قمٛمري ويم٤من وم يٕمتؼم طمظ اعمٌتدئلم أُمٌر ظمٓمػم، ذم قم٤ممل اإلدُم٤مٟم٤مت اًمقاقمدة

ٌقًمٞمٜم٩م اعمحكم ُمع واًمديٜم٤م ًمٚمٛمرة إومم. اًمٌقًمٞمٜم٩م هل ًمٕم٦ٌم اًم ص٤مًم٦مىمٛمٜم٤م سمزي٤مرة  اًم٤ًمدؾم٦مأظمل ذم 

صٕم٦ٌم ًمٚم٤ٌمًمٖملم وًمٕم٦ٌم رهٞم٦ٌم ًمألـمٗم٤مل. ص٤مٓت اًمٌقًمٞمٜم٩م احلديث٦م شمتٕم٤مُمؾ ُمع هذا قمـ ـمريؼ 

. اؾمتٌدال اًم٘مٜم٤مة اعمح٤مذي٦م عمٛمر اًمٌقًمٞمٜم٩م سمٛمّمدات، مم٤م جيٕمؾ ُمـ اعمًتحٞمؾ دطمرضم٦م اًمٙمرة قمغم اًم٘مٜم٤مة

ع ارشمداد اًمٙمرة سم٘مقة قمٜمد اصٓمداُمٝم٤م سم٤معمّمدات. ومٕمٜمدُم٤م زرٟم٤م ص٤مًم٦م شمّمٌح ًمٕم٦ٌم اعمٝم٤مرة ًمٕم٦ٌم احلظ ُم

ومل يٙمـ هٜم٤مك أي شم٤ًمهؾ ُمع اعمٌتدئلم  ُمّمداتاًمٚمٕم٥م ذم أواظمر اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت مل شمٙمـ هٜم٤مك 

 .اًمٞم٤مئًلم

ًم٘مد دومٕمٜم٤م صمٛمـ ًمٕمٌتٜم٤م وُمِمٞمٜم٤م قمؼم صػ ٓ هن٤مي٦م ًمف ُمـ يمرات اًمٌقًمٞمٜم٩م. شمؿ ُمؾء احل٤مُمؾ إول 

. يم٤مٟم٧م هذه اًمٙمرات اًمث٘مٞمٚم٦م اعمخّمّم٦م ء اًمتل يٌٚمغ وزهن٤م ؾمت٦م قمنم رـمالً داسمزوج ُمـ اًمٙمرات اًمًق

اًمرضم٤مل إىمقي٤مء ذوي إيدي اًمٙمٌػمة اًمذيـ يًتٓمٞمٕمقن شمدوير  -ًمالقمٌل اًمٌقًمٞمٜم٩م اجل٤مديـ 

ٛم٦ًم قمنم إيمثر صم٘مالً ذم اًمٚمٕم٦ٌم. ُمِمٞمٜم٤م قم٤مسمريـ اخل ىمٌْم٤مهتؿ إلوٗم٤مء اعمزيد ُمـ اًم٘مقة قمغم اًمٙمرة

وصقٓ إمم اًمٜمٝم٤مي٦م اًمٌٕمٞمدة ُمـ اًمّم٤مًم٦م طمٞم٨م يم٤من هٜم٤مك رف صٖمػم  رـماًل،رسمٕم٦م قمنم رـماًل، وإ

قمٚمٞمف قمدة يمرات ُمّمٜمققم٦م ًمالقمٌلم اًمِم٤ٌمب. شمًتٓمٞمع اًم٘مقل اهن٤م يم٤مٟم٧م ًمألـمٗم٤مل ٕهن٤م يم٤مٟم٧م وردي٦م 

اًمّمٖمػمة، ويم٤مٟم٧م  طمتك سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕٟم٤مُمٚمٜم٤م اً ٟم٧م صٖمػمة ضمدوزرىم٤مء وسمرشم٘م٤مًمٞم٦م، وٕن صم٘مقب اإلصٌع يم٤م

 رـم٤مل.شمزن ؾمت٦م أ شمٚمؽ اًمٙمرات
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اًمٚمٕم٦ٌم امم إسمد. طمٞم٨م يم٤من يتٛمتع سمجرقم٦م  أدُمـوًمٙمـ أظمل ذم ذًمؽ اًمٞمقم  مل ٟمحٓمؿ أي رىمؿ ىمٞم٤مد

سمٞمٜمام يمٜم٧م أقم٤مين ُمـ طم٤مًم٦م قمدم يمٗم٤مءة صم٤مسمت٦م اصمٜم٤مء اًمٚمٕم٥م. وم٘مد اؾم٘مٓم٧م  (0)قمجٞم٦ٌم ُمـ طمظ اعمٌتدئلم

 - اًمٞمقم ظمالل اًمٙمٚمٞم٦م طمّمٞمٚمتف –، ًمٙمـ ٟم٘م٤مـمف اًمثامٟمٞم٦م ٜمٗمس اًمٜمتٞمج٦مواٟمتٝمٞمٜم٤م سم هٜم٤م وهٜم٤مكىم٤مرورشملم 

طمٞم٨م دومع  يديف،، ورُمٞمتف اعمتٚمٙما٦م سمٙمٚمت٤م اىمؽماسمف اعمتث٤مىمؾ أشمذيمر زًم٧م ُم٤م. ًمف حم٤موًم٦م أول ذم ضم٤مءت

اًمٙمرة سمِمٙمؾ اىمقى دم٤مه إرض مم٤م هل قمٚمٞمف دم٤مه اًم٘مقارير. وسمٛمٕمجزة ُم٤م، ؾم٤مرت اًمٙمرة سمٌٓملء قمغم 

ًمٙمـ  . هتٗمٜم٤م واطمتٗمٚمٜم٤ماريروأـم٤مطم٧م سمٌطء ؿمديد سمٙمؾ اًم٘مق اجل٤مٟمٌٞمتلم،اعم٤ًمر، ُمتجٜم٦ٌم يمال اًم٘مٜم٤مشملم 

، وأٟم٤م سم٤مًمٚمٕم٦ٌم هذه يم٤مٟم٧م اعمرة إظمػمة اًمتل يًجؾ ومٞمٝم٤م ذًمؽ اًمٞمقم. سمٕمد ؾمٜمقات يم٤من ُمٝمقوؾم٤مً 

سم٤معمذاق اعمٌٙمر ًمٚمٜمج٤مح اًمذي حت٘مؼ ىمٌؾ طم٘م٦ٌم ـمقيٚم٦م ُمـ  ضمزئٞم٤مً  ُم٘متٜمع سم٠من ه٤مضمًف يم٤من ُمدومققم٤مً 

 اًمٗمِمؾ.

ًمؽ يٌٕمده٤م قمٜمؽ. يٕمٓمٞمؽ ـمٛمقطم٤مت طمظ اعمٌتدئلم هق إدُم٤مين ٕٟمف ئمٝمر ًمؽ ُمتٕم٦م اًمٜمج٤مح وسمٕمد ذ

همػم واىمٕمٞم٦م وشمقىمٕم٤مت قم٤مًمٞم٦م عمٜم٤مومًلم أيمثر مترؾم٤ًم. ضمرقمتؽ اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٜمج٤مح هل هاب يٌدو 

واًمِمٕمقر سم٤مخل٤ًمرة اًمذي يتّم٤مقمد ُمع يمؾ ومِمؾ ضمديد يدومٕمؽ سمِمٙمؾ  اًمقاىمع،أىمرب مم٤م هق قمٚمٞمف ذم 

 اىمقى طمتك شمًتٕمٞمد هذا اًمِمٕمقر اعمٌٙمر )وهمػم اعمًتحؼ( ًمٚمٛمجد.

أظمل وهق يدطمرج ؾمٚمًٚم٦م ـمقيٚم٦م ُمـ يمرات اًمٌقًمٞمٜمغ اًمتل شمذه٥م امم اًم٘مٜم٤مة، ًمٞمس وم٘مط ذم  ؿم٤مهدت

ات قمديدة. سمٕمد أيمثر ُمـ قمنميـ ذًمؽ اًمٞمقم وًمٙمـ ذم يمؾ ُمرة يمٜم٤م ٟمذه٥م ومٞمٝم٤م ًمٚمٕم٥م اًمٌقًمٞمٜمغ ًمًٜمق

، (8)، ىمررت ُمع زُمالئل هٞمذر يم٤مسمس وديػ سمري وهمريٗملم إدواردز أن ٟمٙمرر دمرسمتف ذم اعمختؼم٤مً قم٤مُم

ٝم٤م ًمٕمٌيٙمـ اطمد ُمٜمٝمؿ ىمد  ملو اًمًٝم٤مم، ٟم٤م جمٛمققم٦م ُمـ اًم٤ٌمًمٖملم إمم خمتؼم ًمٚمٕم٥م ًمٕم٦ٌم رُملدقمقطمٞم٨م 

                                                           

 قمـغم اخلـؼماء يتٗمـقق رر ًمٚمٛمٌتدئلم ود ظمٌػم ذم ٟمِم٤مط ُمٕملم. يٙمقن قم٤مدة ُمـ اعمتقىمع أنهق إؿم٤مرة إمم فم٤مهرة اًمٜمج٤مح اعمتٙم اعمٌتدئ طمظ (0)

يًـتٕمٛمؾ اعمّمـٓمٚمح هم٤مًمٌـ٤م ًمإلؿمـ٤مرة إمم حم٤موًمـ٦م  .اًمٔم٤مهرة هذه اؾمؿ قمٚمٞمف يٓمٚمؼ سمدهيل همػم أُمر حيّمؾ اًمٕمٙمس حيدث قمٜمدُم٤م وًمٙمـ اعمٌتدئلم

 .ىم٤مت اعمختٚمٗم٦ماًمٚمٕم٥م، وًمٙمـ يًتخدم أيْم٤م ذم اًمٕمديد ُمـ اًمًٞم٤م أو اًمري٤مو٦م أومم ذم

(2) Adam Alter, David Berri, Griffin Edwards, and Heather Kappes, ―Hardship Inoculation 

Improves Performance but Dampens Motivation,‖ unpublished manuscript (2016(. 
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أدائٝمؿ، ًمٙمـ ًمٙمل ٟمٙمقن ُمٜمّمٗملم وم٘مد ُمٜمحٜم٤مهؿ  أظمؼمٟم٤مهؿ سم٠مٟمف ؾمٞمتؿ اطمت٤ًمب ٟمتٞمج٦م ،ُمـ ىمٌؾ

سمٞمٜمام يم٤من  ُمْمٛمقٟم٤مً طمٞم٨م يم٤من اًمٜمج٤مح  أوًٓ. وىمػ ٟمّمٗمٝمؿ سم٤مًم٘مرب ُمـ ًمقطم٦م اًمرُمل ومرص٦م ًمٚمتجرسم٦م

 تٕمٓمٞمٝمؿ اٟمٓم٤ٌمقم٤متوم  -يٙم٤مومحقن ٕص٤مسم٦م اًمٚمقطم٦م ق يامرس ُمـ ُمٙم٤من اسمٕمد، ويم٤مٟماًمٜمّمػ أظمر 

قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمٜم٤م اجلٛمٞمع قمـ ُمدى اؾمتٛمت٤مقمٝمؿ سم٤مًمٚمٕم٥م وُمدى داومٕمٝمؿ أيمثر واىمٕمٞم٦م. ذم وىم٧م ٓطمؼ 

ذم اًمٚمٕم٥م. مل يٙمـ اعمٌتدئقن همػم  آؾمتٛمراريريدون  "اعمحٔمقفملم"يم٤من اعمٌتدئلم ًمٚمٕم٥م ُمرة أظمرى 

وًمٙمـ ضمرقمتٝمؿ اعمٌٙمرة ُمـ اإلٟمٓم٤ٌمقم٤مت اًمقاىمٕمٞم٦م ىمٚمٚم٧م ُمـ مح٤مؾمتٝمؿ هلذه  ٤مً ُممت٤م اعمحٔمقفملم حمٌٓملم

  اًمٚمٕم٦ٌم.

 طم٤مصؾ – (0)يٕمرف اًمٕمديد ُمـ ُمّمٛمٛمل إًمٕم٤مب أن طمظ اعمٌتدئلم هق ظمٓم٤مف ىمقي. يمت٥م ٟمؽ يل

 طمقل –ًمٕم٤مب قمغم اًمالقمٌلم إ شم٠مصمػم يمٞمٗمٞم٦م يدرس واًمذي آشمّم٤مٓت ذم اًمديمتقراه ؿمٝم٤مدة قمغم

 .اإلٟمؽمٟم٧م قمغم إدوار شم٘مٛمص أًمٕم٤مب ذم رةاعمٌٙم اعمٙم٤مومآت دور

واطمدة ُمـ ]اًمٕمقاُمؾ اًمتل دمذب اًمٜم٤مس إمم أًمٕم٤مب شم٘مٛمص إدوار قمغم اإلٟمؽمٟم٧م[ هل دورة 

اعمٙم٤مومآت اعمت٘مٜم٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م ومٞمٝم٤م واًمتل شمٕمٛمؾ ُمثؾ اجلزرة قمغم قمّم٤م. يتؿ شم٘مديؿ اعمٙم٤مومآت سمنقم٦م يمٌػمة 

 01-5ٞمٛمٙمٜمؽ احلّمقل قمغم ُمًتقى ذم وم ،الصم٦مسميسمتلم او صم ٤مً ذم سمداي٦م اًمٚمٕم٦ٌم. أٟم٧م شم٘متؾ خمٚمقىم

دىم٤مئؼ. ويٛمٙمٜمؽ ايمت٤ًمب ُمٝم٤مرة ُمع اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٗمِمؾ. ًمٙمـ اًمٗمقاصؾ اًمزُمٜمٞم٦م سملم هذه اعمٙم٤مومآت 

ؾم٤مقم٦م ُمـ وىم٧م اًمٚمٕم٥م ىمٌؾ  81ؾم٤مقم٤مت صمؿ  5، ؾمتًتٖمرق ضمداً  شمزداد سمِمٙمؾ هيع وُمٓمرد. ىمري٤ٌمً 

وشم٘مقدك  ٤مً ُم٘مدُم ٤مً ومقري ٤مً إؿم٤ٌمقم شمٕمٛمؾ اًمٚمٕم٦ٌم ُمـ ظمالل ُمٜمحؽ أن شمتٛمٙمـ ُمـ احلّمقل قمغم ُمًتقى.

 إمم ُمٜمحدر زًمؼ.

                                                           

٤مٟمٗمقرد : وهق يٕمتؼم طمـظ اعمٌتـدئلم يم٠مطمـد اًمـدواومع أيمٛمؾ ٟمٞمؽ يل دراؾم٦م ديمتقراه شمريمز قمغم اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م وإًمٕم٤مب ذم ضم٤مُمٕم٦م ؾمت (0)

 اًمرئٞمًٞم٦م ًمتٙمرار اًمًٚمقك ذم إًمٕم٤مب. أٟمٔمر:

 www.nickyee.com/ and www.nickyee.com/hub/addiction/attraction.html. 
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وهذا اًمٜمقع  -ايمتِمػ اعمّمٛمٛمقن هذا اًمتٙمتٞمؽ سمٕمد أن ىم٤مُمقا سمتٛمِمٞمط اعماليلم ُمـ ٟم٘م٤مط اًمٌٞم٤مٟم٤مت 

ُمـ اًمتامريـ آؾمتٙمِم٤مومٞم٦م اًمتل وصٗمٝم٤م إؾمح٤مق وم٤ميًٌػمغ. يم٤من طمظ أظمل هق طمظ ُمٌتدئلم 

  ٕمتز سمف اًمالقمٌلم اعمٌتدئلم.اًمذي ي "احلظ"ًمٙمـ ذيم٤مت إًمٕم٤مب اصٌح٧م شمّمٛمؿ  طم٘مٞم٘مل،

 ـــــ

أن ًمدرضم٦م طمظ اعمٌتدئلم هق حمٗمز ًمإلدُم٤من، وًمٙمـ سمٕمض اًمتج٤مرب هل ُم١ماشمٞم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م ًمٚمٛمٌتدئلم 

، اًمرئٞمس اًمتٜمٗمٞمذي ًمِمٌٙم٦م ضمٞمؿ ؿمق . قمٜمدُم٤م زرت ديٗمٞمد همقًمدهٞمؾاحلظ يٙمقن همػم رضوري ومٞمٝم٤م

أريؽ ًمٕم٦ٌم أضمده٤م رائٕم٦م. أصٖمر اـمٗم٤مزم أريد أن ه٤مشمٗمف ىم٤مئالً  ، سمدأ سم٠مقمٓم٤مئل(0)اًمذي اذت اًمٞمف آٟمٗم٤مً 

ىمٚم٧م  ؟يمرود روداًمذي يٌٚمغ قمٛمره ؾمٌع ؾمٜمقات حيٌٝم٤م. اهن٤م سمًٞمٓم٦م وؾمٓمحٞم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م. هؾ شمٕمرف 

ث . اؾمتٖمرق إُمر ُمٜمل صمالاٟمٔمر يمؿ ُمـ اًمقىم٧م ؾمتحت٤مج عمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م ًمٕم٥م اًمٚمٕم٦ٌم وم٘م٤مل ًمف يمال.

ًمٚمدهس. شمتحرك قمـ ـمريؼ ٟم٘مرات  ٙمؾ ُم٤م قمٚمٞمؽ اًم٘مٞم٤مم سمف هق قمٌقر اًمٓمريؼ دون اًمتٕمرضوم صمقان،

سمحٞم٨م  "اًمًٌٞمٓم٦م واًمًٓمحٞم٦م"سمًٞمٓم٦م قمغم اًمِم٤مؿم٦م. ُمثؾ ؾمقسمر ُم٤مريق سمروس شمؿ شمّمٛمٞمؿ هذه اًمٚمٕم٦ٌم 

تٕمرف ُم٤م حتت٤مج إمم ُمٕمرومتف ؾم اًمٚمحٔم٦م اًمتل شمِم٤مهد ومٞمٝم٤م اًمِم٤مؿم٦م ٗملوم ٓ شمقضمد طمقاضمز ًمٚمدظمقل،

إٟمف يذيمر اجلٛمٞمع ـمٕمٜمل: ىمٌؾ أن ي٘م٤م هذا يذيمرين سمٚمٕم٦ٌم أظمرى. . ًمٌدء اًمت٘مدم. أظمؼمت همقًمدهٞمؾ

ٜم٤مس ُمـ اًمٕمديد ُمـ إًمٕم٤مب اًمتل . شم٘مؽمض يمرود رود قمسمٌٕمض إًمٕم٤مب إظمرى اًمتل ًمٕمٌقه٤م

  ًمٕمٌتٝم٤م مجٞمٕمٝم٤م. إذا ًمٕم٧ٌم واطمدة أو اصمٜمتلم ُمٜمٝم٤م

شمِمتٝمر سمؼماُم٩م اعم٤ًمسم٘م٤مت اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م اًمتل  اًمِمٌٙم٦م إًمٕم٤مب وًمٙمـ ؿمٌٙم٦م ضمٞمؿ ؿمقشمًتْمٞمػ وشمٜمت٩م 

إذا ؿم٤مهدت سمرٟم٤مُم٩م ُم٤ًمسم٘م٤مت شمٚمٗمزيقين ضمٞمد مل س اعمٌدأ. ىم٤مل همقًمدهٞمؾ: شمٜمتجٝم٤م. ومٝمل شمٕمٛمؾ سمٜمٗم

ومٗمل همْمقن دىمٞم٘متلم ُمـ اعمِم٤مهدة ؾمتٙمقن اًم٘مقاقمد واوح٦م، أو ؾمٞمتؿ  ف ُمـ ىمٌؾيًٌؼ ًمؽ ُمِم٤مهدشم

                                                           
(1) Simon Parkin, ―Don‘t Stop: The Game That Conquered Smartphones,‖ New Yorker, June 

7, 2013, www.newyorker.com/tech/elements/dont-stop-the-game-that-conquered-smartphones. 



 

083 
 

ذطمٝم٤م ًمؽ سم٤مًمٗمٕمؾ، ومجزء ُمـ شمّمٛمٞمؿ سمرٟم٤مُم٩م ُم٤ًمسم٘م٤مت شمٚمٗمزيقين ضمٞمد هق أٟمف ٓ شمقضمد قمقائؼ 

، إذا يمٜم٧م ـ ُمٙم٤من شمقاضمدكٌٖمض اًمٜمٔمر قمومذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل.  أُم٤مم اًمدظمقل. وهٜم٤مك ًمٖم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م

ؾمتجد اهن٤م شمتِم٤مرك ذم ٟمٗمس اعمجٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مس إؾم٤مؾمٞم٦م.  شمِم٤مهد سمرٟم٤مُم٩م ُم٤ًمسم٘م٤مت شمٚمٗمزيقن

إذا ٟمٔمرت إمم اًمٞمقشمٞمقب ومًتِم٤مهد اؿمخ٤مص٤ًم سمٕمٛمر مخ٦ًم قمنم وؾمت٦م قمنم وؾمٌٕم٦م قمنم قم٤مُم٤ًم 

 .تخدُمقن ٟمٗمس اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦مويً  يّمٛمٛمقن سمراُم٩م اعم٤ًمسم٘م٤مت اخل٤مص٦م هبؿ

وىمتل واٟمت٤ٌمهل. يم٤مٟم٧م مجٞمٕمٝم٤م دون اؾمتثٜم٤مء  ومٙمرت ُمرة أظمرى ذم إًمٕم٤مب اًمتل اطمتٚم٧م ُم١مظمراً 

شم٘مري٤ًٌم سمًٞمٓم٦م سمِمٙمؾ ُمٚمحقظ. ذيمرت ذم وىم٧م ؾم٤مسمؼ ًمٕم٦ٌم آدم ؾم٤مًمتًامن يم٤مٟم٤مسم٤مل اًمتل هل ُمث٤مل 

قمغم ـمقل ُمٜمٔمر  ئٞم٦مهق اًمتحٙمؿ ذم رضمؾ هيرب ُمـ سمٕمض اًمتٝمديدات اًمٗمْم٤مذم اًمٚمٕم٦ٌم رائع. هدومؽ 

ؾمػمه. حتدد اًمٚمٕم٦ٌم هقم٦م  ويتحرك سمنقم٦م أيمؼم أصمٜم٤مء ي٘مٗمز ُمـ ُمٌٜمك إمم ُمٌٜمكو اعمديٜم٦م اعمًت٘مٌكم

ًمذًمؽ يمؾ ُم٤م قمٚمٞمؽ ومٕمٚمف هق اًمٜم٘مر قمغم اًمِم٤مؿم٦م قمٜمدُم٤م شمريد ًمٚمِمخّمٞم٦م اًمتل شمتحٙمؿ هب٤م ان  ضمري٤مٟمف

 سم٤مًمٚمٕم٥م هدأت أقمّم٤ميب رسم٦م سمِمٙمؾ ظم٤مص قمؼم اعمحٞمط إـمٚمزشم٘مٗمز. ظمالل رطمٚم٦م ضمقي٦م ُمْمٓم

ُمرارًا وشمٙمرارًا. يم٤مٟم٧م سم٤ًمـم٦م اًمٚمٕم٦ٌم هل اًمتل ضمٕمٚمتٝم٤م وؾمٞمٚم٦م ُمث٤مًمٞم٦م ًمٚمت٠مُمؾ. وأٟم٤م أقمٚمؿ اٟمف ٓسمد أٟمٜمل 

ذم اًمؽميمٞمز  اً ُمرة. يم٤من وضمٝمف ُمِمدود يمٜم٧م اسمدو همري٤ًٌم، ٕٟمٜمل رأي٧م صدي٘م٤ًم زم يٚمٕم٥م يم٤مٟم٤مسم٤مل ذات

 إقمغم وإؾمٗمؾ سمّمقرة سم٤مؾمتثٜم٤مء ؾم٤ٌمسمتف واًمتل يم٤مٟم٧م شمتحرك امم ٤مً طمٞم٨م يم٤من ضمًٛمف سمال طمراك مت٤مُم

صمؿ أهع ُمع  سمٌطء ذم اًمٌداي٦م -٘مٗمز يمرشمقٟمٞم٦م سمٞمٜمام يم٤من حي٤مول ضمٕمؾ اًمِمخّمٞم٦م اًمتل يٚمٕم٥م هب٤م شم

ويم٤من  -يٛمٙمٜمؽ اًمٚمٕم٥م إمم إسمد إذا يمٜم٧م اٟم٤ًمٟم٤ًم ظم٤مرىم٤ًم  -اؾمتٛمرار اًمٚمٕم٦ٌم. ًمٞمس هٜم٤مك هن٤مي٦م ًمٚمٕم٦ٌم 

. ذم "ن اًمذيـ ٓ هن٤مي٦م هلؿاًمٕمدائق"اًمٗمْمؾ ًم٤ًمًمتًامن ذم إٟمت٤مج ٟمقع ضمديد ُمـ إًمٕم٤مب يًٛمك 

أشمذيمر ًمٕم٥م يم٤مٟم٤مسم٤مل واًمتٗمٙمػم ّسح ُمّمٛمؿ إًمٕم٤مب ًمقك ُمًٙم٤مت ىم٤مئاًل:  ٟمٞمقيقريمر،ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمع 

 ضم٤مءوم٘مد يمام ًمق يم٤من ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم سم٤ًمـم٦م اًمٚمٕم٦ٌم ،  وم٘مط ، يمٞمػ مل يٗمٙمر أطمد ذم هذا ُمـ ىمٌؾ؟

ٕمٛمر ؾم٧م ؾمٜمقات يدُم٩م يمٚمامت سم٤مؾمؿ اًمٚمٕم٦ٌم اًمٖمري٥م ُمـ ؾمامقمف إمم اسمـ أظمتف اًم٤ٌمًمغ ُمـ اًم ؾم٤مًمتًامن

―cannonball‖  و―catapult‖ .واًمتل شمٕمٜمل اًم٘مذيٗم٦م و اعمٜمجٜمٞمؼ 



 

084 
 

اًمٗمتٞم٤من اعمراه٘ملم واًمرضم٤مل اًمذيـ مل يٜمْمجقا  قمغمأًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق  ًمٕم٘مقد ُمـ اًمزُمـ اىمتٍم ًمٕم٥م

 امم ومؽمات ـمقيٚم٦مٕن اًمالقمٌلم مل يٕمقدوا سمح٤مضم٦م امم أضمٝمزة حتٙمؿ أو  ؾم٤مري٤مً مل يٕمد وًمٙمـ ذًمؽ  ،سمٕمد

. ظمذ ًمٕم٦ٌم وم٤مرُمٗمٞمؾ ُمثالً، ٤مً هلقاشمػ اًمذيمٞم٦م ُمِمٝمد إًمٕم٤مب مت٤مُمٚم٘مد همػمت اوم ،ُمـ اوىم٤مت اًمٗمراغ

، ُمدير ُمريمز إًمٕم٤مب ٟمؽ ٟٓمتزذم ُمٜمّمتٝم٤م. ي٘مقل ومرا ورًمد أوف وريمراوم٧ماًمٚمٕم٦ٌم اًمتل احل٘متٝم٤م ًمٕم٦ٌم 

واطمد ُمـ سملم يمؾ قمنمة  .يمٌػمة ذيم٤مٟم٧م ًمٕم٦ٌم وم٤مرُمٗمٞمؾ شمتٛمتع سمِمٕمٌٞم٦مذم ضم٤مُمٕم٦م ٟمٞمقيقرك: 

عمدة قم٤مُملم يم٤مٟم٧م اًمٚمٕم٦ٌم هل إيمثر ؿمٕمٌٞم٦م قمغم ومٞمًٌقك. طمٞم٨م و ًمٕمٌقا وم٤مرُمٗمٞمؾشم٘مري٤ًٌم ُمريٙمٞملم أ

يم٤مٟم٧م اًمٚمٕم٦ٌم ومؽماوٞم٦م واحلٞمقاٟم٤مت. يُمٚمػ اًمالقمٌقن سمٌٜم٤مء ُمزرقم٦م ُمـ ظمالل آهتامم سم٤معمح٤مصٞمؾ آ

اًمٚمٕم٦ٌم إمم إمم اًمٕمقدة  سم٠مٟمِم٤مء ُمزارقمٝمؿ يم٤مٟمقا يْمٓمرون: قمٜمدُم٤م ىم٤مم اًمالقمٌقن واؾمتٖمالًمٞم٦مإدُم٤مٟمٞم٦م 

وهذا ُم٤م طمدث ًمٚمٛماليلم  -وم٢مذا ُم٤مشم٧م اعمح٤مصٞمؾ إلُمداد حم٤مصٞمٚمٝمؿ سم٤معم٤مء.  ٤مً قمغم ومؽمات حمددة ُمًٌ٘م

 -ًمٚمٕم٦ٌم ُمـ اًمالقمٌلم اًمذيـ ُمٜمٕمتٝمؿ ضمداول طمٞم٤مهتؿ وٟمقُمٝمؿ ذم سمٕمض إطمٞم٤من ُمـ اًمٕمقدة إمم ا

 هل٤م ُمـ . سف اًمٜم٤مس ُم٤ٌمًمغ ٓ طمٍم"إقم٤مدة هذه اعمح٤مصٞمؾ امم احلٞم٤مة" يٛمٙمٜمٝمؿ أن يدومٕمقا ُم٘م٤مسمؾ

اعم٤مل ًمٚمؽماضمع قمـ هذا اإلمه٤مل. صٜمٗم٧م جمٚم٦م اًمت٤ميؿ اًمٚمٕم٦ٌم يمقاطمدة ُمـ أؾمقأ مخًلم اظمؽماقم٤ًم ذم يمؾ 

يم٤مٟم٧م . ىم٤مل ٟٓمتز: (0)شمدومع امم اإلدُم٤من رقمٜم٤مءؾمٚمًٚم٦م ُمـ أقمامل ٤م يمام وصٗمتٝم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمّمقر ٕهن

ة ؾمقسمر ٟمٞمٜمتٜمدو د، ًمٙمـ يم٤من قمٚمٞمؽ اُمتالك وطم"وم٤مرُمٗمٞمؾ"ًمٕم٦ٌم ه٤مروم٧ًم ُمقن ُمِم٤مهب٦ًم ًمٚمٖم٤مي٦م ًمـ 

، ٤مرُمٗمٞمؾ ٓ حيت٤مضمقن إمم وطمدة حتٙمؿ، ه١مٓء إؿمخ٤مص اًمذيـ يٚمٕمٌقن وم٤مً ًمٚمٕم٥م اًمٚمٕم٦ٌم. طمًٜم

وًمٞمس ُمـ اعمٜمٓم٘مل سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ أن جيٚمًقا أُم٤مم ضمٝم٤مز اًمتٚمٗمزيقن ويٚمٕمٌقا ًمٕم٦ٌم ه٤مروم٧ًم ُمقن. 

ِمٌف شم ٦م، ومٝملؾ أو قمٜمدُم٤م شمريد أظمذ اؾمؽماطموًمٙمـ ًمديٜم٤م ًمٕم٦ٌم يٛمٙمٜمؽ ًمٕمٌٝم٤م عمدة مخس دىم٤مئؼ ذم اًمٕمٛم

٧م اًمٜم٤مس ومَ رّ ٘مد قمَ يد يتٜم٤مؾم٥م ُمع طمٞم٤مة ه١مٓء اًمٜم٤مس، وم، وًمٙمـ ُمع إي٘م٤مع ضمدإمم طمد ُم٤م اًمٜمقع احل٤مزم

ٓقمٌلم سمٌٕمض اخلّم٤مئص إؾم٤مؾمٞم٦م ب ُمـ ىمٌؾ واًمٚمذيـ ٓ يٕمتؼموا أٟمٗمًٝمؿ اًمذيـ مل يٚمٕمٌقا إًمٕم٤م

 .اًمتل دمٕمؾ إًمٕم٤مب ممتٕم٦م

                                                           
(1) Dan Fletcher, ―The 50 Worst Inventions—No. 9: FarmVille,‖ Time, May 27, 2010, 

content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1991915_1991909_1991768,00.html. 
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ٙمؾ أؾم٤مد ًمٚمذيمقر أيمثر ُمـ اإلٟم٤مث ًمٙمـ هذا رسمام يٕمت٘مد اخلؼماء أن إًمٕم٤مب يم٤مٟم٧م ضمذاسم٦م سمِم

، واًمٕمديد ُمـ سمٛمث٤مسم٦م أضمٝمزة شمقصٞمؾ ًمألًمٕم٤مب. أن أصٌح٧م اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م ٤مً اًمٗمرق يم٤من صم٘م٤مومٞم

يم٤مٟمدي يمراش يٚمٕمٌٝم٤م قمدد ُمـ اًمٜم٤ًمء أيمثر و يمٞمؿ هقًمٞمقودو ، ُمثؾ وم٤مرُمٗمٞمؾًمٕم٤مب إيمثر ؿمٕمٌٞم٦مإ

زاًم٦م احلقاضمز اًمتل متٜمع اعمٌتدئلم ُمـ حت٘مٞمؼ وإ -ٙمؾ ُم٤م حتت٤مضمف هق اًمٌٞما٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ومُمـ اًمرضم٤مل. 

 وؾمتجد ذحي٦م ضمديدة ُمـ اعمدُمٜملم ٓ شمِمٌف اعمدُمٜملم اًمذيـ ؾمٌ٘مقهؿ. -ٟمج٤مطمٝمؿ إول 

، وٓي٦م سمٜمًٚمٗم٤مٟمٞم٤م  ذم سمرادومقرد ذميمٞمٛمؼمزم يقٟمغ، وهل قم٤معم٦م ٟمٗمًٞم٦م شمٕمٛمؾ ذم ُمًتِمٗمك إىمٚمٞمٛمل صٖمػم

اومتتح٧م ُمريمز  8101، وذم قم٤مم 0995ذم قم٤مم  "إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م"رة شمٕمتؼم اول ُمـ ص٤مغ قم٤ٌم

 وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر ان، وهق أول ُمريمز قمالج ذم أؾمؽماًمٞم٤م إلدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م. (0)إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م

تّمػ اًمٕم٘مد إول ُمـ اًم٘مرن ذم ُمٜم: يقٟمغ إًمٕم٤مب. إذ شم٘مقل قمغم يدُمٜمقن ُمٕمٔمؿ ُمدُمٜمق اإلٟمؽمٟم٧م

ًمٙمـ أيمؼم ؽمٟم٧م ُمِمٙمٚم٦م أيمؼم سمٙمثػم، وأصٌح إدُم٤من اإلٟم ع حتًـ اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م ًمإلٟمؽمٟم٧موُم احل٤مزم

وٟمتٞمج٦م . 8101ذم قم٤مم  أي٤ٌمدٝم٤مز آيٗمقن صمؿ جل ذيم٦م آسمؾ يم٤مٟم٧م شم٘مديؿ اعمٜمٕمٓمٗم٤مت طمتك أن

 ،أصٌح٧م إًمٕم٤مب ُمتٜم٘مٚم٦م وُمت٤مطم٦م ٕي ؿمخص ًمديف ه٤مشمػ ذيمل ـمقال اًمقىم٧مهلذيـ اعمٜمٕمٓمٗملم 

ة شمتٕم٤مُمؾ ُمع يمؾ ُمـ اًمذيمقر اصٌح٧م يقٟمغ ومج٠م ؾمٚمًٚم٦م ُمـ إوٓد اعمراه٘ملم ٌدًٓ ُمـ شمٕم٤مُمٚمٝم٤م ُمعوم

 واإلٟم٤مث ُمـ مجٞمع إقمامر واًمِمخّمٞم٤مت. ُم٤م يم٤من يٌٕمد ه١مٓء إؿمخ٤مص ُمـ شمٙمقيـ إدُم٤من قمغم

ٞمؽ أن شم٘مرر ذاء وطمدة هق أن إًمٕم٤مب يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدة اعمٜم٤مل إمم طمد يمٌػم. يم٤من قمٚم ٤مً اإلٟمؽمٟم٧م ُمًٌ٘م

ٜمٔمر قمـ ًمويم٤من قمٚمٞمؽ احلّمقل قمغم ؾم٤مقم٤مت وؾم٤مقم٤مت ُمـ وىم٧م اًمٗمراغ. وسمٍمف ا اًمتحٙمؿ

ًمدى اجلٛمٞمع شمؿ اؾمتٌٕم٤مد ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس ُمـ ضمٌٝم٦م او ايمثر. ىم٤مًم٧م زم يقٟمغ: اًمٗمتٞم٤من ذم ؾمـ اعمراه٘م٦م 

هذه هل اًمٓمري٘م٦م إضمٞم٤مل، وهق يتداظمؾ ُمع مجٞمع  أو ضمٝم٤مز ذيمل آيٗمقنأن ضمٝم٤مز آي٤ٌمد أو ضمٝم٤مز 

ٌتدئلم هق اعمجلذب يقٟمغ أن اًمًحر اعمٌٙمر اعمّمٛمؿ  وشمْمٞمػ. اًمتل اٟمٗمجرت هب٤م ُمًػميت اعمٝمٜمٞم٦م

                                                           

 .netaddiction.com يقٟمغ هٜم٤م:زيد قمغم ُمريمز ؿم٤مهد اعم (0)
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طمٞم٨م شم٘مدم ومقائد  اًمٓمقيؾ،جمرد اًمٌداي٦م. حت٤مومظ اًمتج٤مرب إيمثر ضم٤مذسمٞم٦م قمغم ضم٤مذسمٞمتٝم٤م قمغم اعمدى 

  .٤مً اًم٘مدُم٤مء أيْم ومح٥ًم سمؾ ًمٚمُٛمتٛمرؾملم ًمٞمس ًمٚمٛمٌتدئلم

، وًمٙمٜمٝم٤م أيْم٤ًم اطمتقت قمغم يمٜمز ُمقضمٝم٦ًم ًمٚمٛمٌتدئلم سم٤مًمٓمٌع ًمٕم٦ٌم ُمٞم٤مُمقشمق ؾمقسمر ُم٤مريق سمروس يم٤مٟم٧م

 اًمالقمٌلم اعمتٛمرؾملمقمغم ٟمٗمؼ هي أقمٓمك اطمتقى اعمًتقى إول ًمٚمٕم٦ٌم  دوملم ًمالقمٌلم أيمثر ظمؼمة.

ًمٜمٝم٤مي٦م اعمًتقى قمؼم همروم٦م حت٧م إرض ُمٚمٞما٦م سم٤مًمٕمٛمالت اعمٕمدٟمٞم٦م. ؾمٛمح هلؿ هذا اًمٜمٗمؼ  اً اظمتّم٤مر

ب ُمقاصٚمتٝمؿ ًمٚمٕم٥م سمًٚمًٚم٦م ، يمام أٟمف يم٤مومىمدُمف ُمٞم٤مُمقشمق ذم اًمٚمٕم٦ٌم سمتخٓمل اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمتٕمٚمٞمٛمل اًمذي

ٕن ُمٞم٤مُمقشمق وٛمًؽ ُم٤مريق سم٤مًم٘مٓمع اًمٜم٘مدي٦م اعمقضمقدة حت٧م إرض. ُم٤م يقمٜمد "اًمدٟمغ"ُمـ أصقات 

، وم٢من اًمٕمديد ُمـ سم٤مؾمتثٜم٤مء إؿمخ٤مص إيمثر شمٗم٤مٟمٞم٤ًم ذم اًمٚمٕم٦ٌمٛمٞمع اجلـ ُمـ ؾمحره٤م قم أظمٗمك سمٕمْم٤مً 

 صمالصم٦م قم٘مقد ُمـ إـمالىمٝم٤م.ُميض سمٕمد  طمتك يقاصٚمقن اًمٕمقدة إمم ؾمقسمر ُم٤مريق اًمالقمٌلم إوائؾ
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 اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع

 اًمتّمٕمٞمد

. وهذه "ضمٕمؾ احلٞم٤مة أؾمٝمؾ"يمٞمٗمٞم٦م ٘م٤م ًمٙمت٥م ضمقضمؾ هٜم٤مك أيمثر ُمـ صمالصملم أًمػ يمت٤مب قمـ ووم

اًمٙمت٥م شمريمز قمغم صمروة ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م، سمام ذم ذًمؽ اًمٕمالىم٤مت، وإدارة أُمقاًمؽ، واًمٜمج٤مح ذم اًمٕمٛمؾ، 

واًمٌٞمع قمغم ُمقىمع اي سم٤مي، واًمتقاصؾ، واًمٕمٞمش يم٢مُمرأة طمديث٦م، اًمٕمٞمش يمرضمؾ طمدي٨م، إسمقة، 

ت٤ًمب اًمقزن، احلٗم٤مظ قمغم وزٟمؽ، ايمت٤ًمب اًمٕمْمالت، وم٘مدان اًمدهقن، وم٘مدان اًمقزن، ايم

اُمتح٤مٟم٤مت اًمٙمت٤مسم٦م، صٜمع أومالم اًمرؾمقم اعمتحريم٦م، سمرجم٦م احل٤مؾمقب، اظمؽماع اعمٜمتج٤مت، اًمثراء 

اًمنيع، اًمري٤مو٦م، اًمٌ٘م٤مء سمّمح٦م ضمٞمدة، اًمًٕم٤مدة، قمٞمش طمٞم٤مة ذات ُمٕمٜمك، وايمت٤ًمب قم٤مدات ضمٞمدة، 

أٟمٜم٤م عمقاوٞمع إظمرى. وشمِمػم هذه اًمٙمت٥م إمم أن طمٞم٤مشمٜم٤م صٕم٦ٌم، ووشمذًمٞمؾ اًمٕم٤مدات اًمًٞما٦م، وُما٤مت ا

إذا اؾمتٓمٕمٜم٤م شمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م اؾمتٌدال اعمِم٘م٦م سم٤مًمراطم٦م. وًمٙمـ مل يتؿ  ؾمٜمٙمقن أيمثر ؾمٕم٤مدة وأومْمؾ طم٤مًٓ 

يمت٤مسم٦م ُمٕمٔمؿ هذه اًمٙمت٥م ًمألؿمخ٤مص اًمذيـ يٕم٤مٟمقن ُمـ صٕمقسم٤مت يمٌػمة، وهٜم٤مك اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ إدًم٦م 

طمٞم٤مهتؿ اًمٕم٤مدي٦م يّمٌحقن أيمثر ؾمٕم٤مدة قمٜمدُم٤م حتؾ اًمًٝمقًم٦م حمؾ قمغم أن إؿمخ٤مص اًمذيـ يٕمٞمِمقن 

٘مٌٚمقن اًمًٝمقًم٦م قمٜمدُم٤م متٜمحٝم٤م هلؿ اًمتحدي٤مت. ٟمحـ ٟمٕمرف ذًمؽ ٕن إؿمخ٤مص ٓ يٌدو أهنؿ يت

  .يمخٞم٤مر

ذم جمٚم٦م ؾم٤ميٜمس ذات اًمٜمٗمقذ طمقل يمٞمٗمٞم٦م  (0)، ٟمنم صمامٟمٞم٦م قمٚمامء ٟمٗمس ورىم٦م سمحثٞم٦م8104ذم صٞمػ قم٤مم 

ـمٚمٌقا ُمـ جمٛمققم٦م  ـمريؼ اًمًٝمقًم٦م. ذم إطمدى اًمدراؾم٤مت رص٦م شم٘مٌؾاؾمتج٤مسم٦م اًمٜم٤مس قمٜمد ُمٜمحٝمؿ وم

هق  ؿهدومٙم هلؿ ُمـ ـمالب اًمٌٙم٤مًمقريقس اجلٚمقس هبدوء عمدة قمنم أو قمنميـ دىمٞم٘م٦م، وىم٤مًمقا

ؿ احلّمقل قمغم دمرسم٦م جي٥م أن يٙمقن هدومٙم قن. أيُمع أومٙم٤مرك سم٘مدر ُم٤م شمًتٓمٞمٕم ؿٟمٗمًٙماشمًٚمٞم٦م 

                                                           
(1) Timothy D. Wilson and others, ―Just Think: The Challenges of the Disengaged Mind,‖ 

Science 345, no. 6192 (July 2014): 75–77. 
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. يّمٕم٥م اًمتٗمٙمػم ٕٟمِمٓم٦م اًمٞمقُمٞم٦م أو إؿمٞم٤مء اًمًٚمٌٞم٦مسمدًٓ ُمـ ىمْم٤مء اًمقىم٧م ذم اًمؽميمٞمز قمغم ا ممتٕم٦م

 ٤مً اًمتل ىمٛم٧م هب٤م، ىمٌؾ مخ٦ًم قمنم قم٤مُم )شمؿ شمّمٛمٞمؿ اًمتجرسم٦م إومم ُمـ هذه ذم دمرسم٦م ٟمٗمًٞم٦م أؾمٝمؾ

ًم٘مٞم٤مس ؾمٚمقك اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م يٙمقٟمقن طمزيٜملم. ًم٘مد قمرو٧م ُمِمٝمد ُمـ ومٚمؿ ذا شمِم٤مُم٥م اًمذي  ٤مً شم٘مريٌ

اعمِمٝمد "لم ذراقمٞمف. طمٞم٨م اظمتػم هذا اعمِمٝمد سم٠مٟمف سمٙمك ومٞمف ريٙمل ذودر قمٜمدُم٤م يم٤من واًمده يٛمقت سم

، وطمتك اًمٓمالب إيمثر ؾمٕم٤مدًة همْمٌقا قمٜمدُم٤م هم٤مدروا اعمختؼم، ًمذا وم٢من "إيمثر طمزٟم٤ًم ذم اًمٗمٞمٚمؿ

  ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٜم٤مس سم٤مجلٚمقس هبدوء ُمع أومٙم٤مرهؿ اًم٤ًمرة هق ًمٞمس سمذًمؽ اًمًقء(.

إدارة اًمّمدُم٤مت اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م،  قمغم أو٤مف اعمجرسمقن عم٦ًم إمم اًمتجرسم٦م. ًم٘مد رسمٓمقا اًمٓمالب سمآًم٦م شمٕمٛمؾ

هلؿ أن دمرسم٦م اًمّمدُم٦م ًمٞم٧ًم ُمٌٝمج٦م. وهل ًمٞم٧ًم ُم١معم٦م،  وأمٝمروأقمٓمقهؿ قمٞمٜم٦م ُمـ اًمّمدُم٦م ًمٞم

ًمٙمٜمٝم٤م شم٘مع سملم ىمرص٦م إسمرة طم٘مٜم٦م وأمل إؾمٜم٤من. ىمٌؾ ُمٖم٤مدرة اًمٖمروم٦م، وىم٤مل اعمجرب ًمٚمٓمالب أن 

أهنؿ يٛمٙمٜمٝمؿ دمرسم٦م ذًمؽ اًمّمدُم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ؾمتٙمقن ُمت٤مطم٦م ذم اًمقىم٧م اًمذي يٗمٙمرون سمف هبدوء، و

 .ؿمت٤مُم٤م، ومٝمق قم٤مئد اًمٞمٙم ؿوم٤مُٕمر ُمؽموك ًمٙم ؿإذا ُم٤م اردشمُمرة أظمرى إذا أرادوا، وًمٙمـ 

، عمدة ُمرارًا وشمٙمراراً صٕمؼ أطمد اًمٓمالب ٟمٗمًف ُم٤مئ٦م وشمًٕملم ُمرة. ذًمؽ يٕمٜمل ُمرة يمؾ ؾم٧م صمقان، 

يمؾ صمالث ـم٤مًم٤ٌمت قمنميـ دىمٞم٘م٦م. يم٤من همري٤ًٌم، ًمٙمـ صمٚمثل مجٞمع اًمٓمالب اًمذيمقر وطمقازم واطمدة ُمـ 

ٝمؿ أيمثر ُمـ ُمرة. ًم٘مد شمٕمروقا صٕم٘مقا أٟمٗمًٝمؿ ُمرة واطمدة قمغم إىمؾ. صٕمؼ اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ أٟمٗمً

ًمٚمًٕم٦م اًمّمٕم٘م٦م ىمٌؾ اًمتجرسم٦م، ًمذًمؽ مل يٙمـ هذا جمرد ومْمقل. سم٤مقمؽماومٝمؿ اخل٤مص ذم  ٤مً مجٞمٕم

دمرسم٦م  آؾمتٌٞم٤من ىمٌؾ دىم٤مئؼ وم٘مط مل جيدوا اًمتجرسم٦م ممتٕم٦م. ًمذًمؽ ومْمٚمقا حتٛمؾ ازقم٤مضم٤مت اًمّمٕم٘م٦م ُمـ

ُمـ ٓ رء، طمتك ًمق  سمدًٓ  ٤مً ومٛمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس يٗمْمٚمقن أن يٗمٕمٚمقا ؿمٞمااجلٚمقس هبدوء ُمع أومٙم٤مرهؿ. 

قمغم طمد شمٕمٌػم اخلؼماء. ويمام خيؼمٟم٤م صمالصمقن أًمػ يمت٤مب، ىمد ٟمٌح٨م قمـ طمٞم٤مة  ٤مً ؾمٚمٌٞم ٤مً يم٤من هذا ؿمٞما

قم٦م ُمـ ًمٙمـ اًمٙمثػميـ ُمٜم٤م يٗمْمٚمقن يمن ومؽمة ُمـ اًمٚمٓمػ اعمٕمتدل ُمع ضمر -أؾمٝمؾ قمغم ُمًتقى ُم٤م 

 اعمِم٘م٦م اعمٕمتدًم٦م.
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اًمٜم٤مس ٓ يٗمٝمٛمقن عم٤مذا ذح ديٗمٞمد ضمقًمدهٞمؾ ؾم٥ٌم وضمقد درضم٦م ُمـ اًمّمٕمقسم٦م. وىم٤مل همقًمدهٞمؾ: 

إن ، يمؾ ًمٞمٚم٦م يمؾ ُم٤م شمريده ذم يٙمقن ٟمجقم اًمًٞمٜمام ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من سم٤مئًلم، ختٞمؾ احلّمقل قمغم 

ضمقًمدهٞمؾ  اًمٚمٕم٦ٌم اًمتل وصٗمٝم٤م .هل ًمٕم٦ٌم ممٚم٦م ، سم٤مًمٜم٦ًٌم عمٕمٔمؿ اًمٜم٤مساًمٚمٕم٦ٌم اًمتل شمٗمقز ومٞمٝم٤م دائامً 

إمم ظم٤ًمئر  إمم طمد ُم٤م ٟمحت٤مج مجٞمٕم٤مً ، ومٜمحـ ىمديٛم٦م ذم اًمٔم٤مهر، ًمٙمٜمٝم٤م هقم٤من ُم٤م شمّمٌحضمذاسم٦م شمٌدو 

ُمع يمؾ اٟمتّم٤مر ضمديد. هذا هق  وصٕمقسم٤مت وحتدي٤مت، ٕٟمف سمدوهن٤م يْمٕمػ ٟمج٤مح اًمتجرسم٦م شمدرجيٞم٤مً 

اًمّمٕم٦ٌم اًمٙمٚمامت اعمت٘م٤مـمٕم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مم سمحؾ  ٝمؿومراهم٤مت وىميٛمْمقن اًمٙمثػم ُمـ ااًم٥ًٌم ذم أن اًمٜم٤مس 

ُمـ ُمٕمروم٦م أٟمؽ ؾمتٜمجح. هذا  ٤مً ٕن ُمّم٤مقم٥م اًمتحدي أيمثر إحل٤مطم -ة وشمًٚمؼ اجل٤ٌمل اخلٓمر

اًمٕمديد ُمـ اًمتج٤مرب اإلدُم٤مٟمٞم٦م، سمام ذم ذًمؽ واطمدة ُمـ  ُمـ قمٜم٤مساإلطم٤ًمس سم٤معمِم٘م٦م هق قمٜمٍم 

 .Tetris أيمثر إًمٕم٤مب اًمًٌٞمٓم٦م شم٤ًًٌٌم ذم اإلدُم٤من قمغم اإلـمالق: شمؽميس

 ـــــ

، يم٤من أًمٞمٙمز سم٤مضمٞمتٜمقف يٕمٛمؾ ذم خمتؼم يمٛمٌٞمقشمر ذم إيم٤مديٛمٞم٦م اًمروؾمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ذم 0984 قم٤مم ذم

. قمٛمؾ اًمٕمديد ُمـ قمٚمامء اعمختؼم ذم ُمِم٤مريع ضم٤مٟمٌٞم٦م، وسمدأ سم٤مضمٞمتٜمقف اًمٕمٛمؾ قمغم ًمٕم٦ٌم (0)ُمقؾمٙمق
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ُمـ ًمٕم٦ٌم اًمتٜمس وٟمًخ٦م ُمـ جمٛمققم٦م اًمدوُمٞمٜمق  ٕؾمٛمٝم٤م سمٕمض إطمرف ومٞمديق. اؾمتٕم٤مرت اًمٚمٕم٦ٌم

ه اًمٙمٚمامت ًمتِمٙمٞمؾ ٦م ُمـ أرسمٕم٦م أضمزاء واًمتل شمدقمك شمؽميٛمٞمٜمقس، ًمذًمؽ دُم٩م سم٤مضمٞمتقف هذاعمٙمقٟم

سم٤مضمٞمتٜمقف قمغم شمؽميس ًمٗمؽمة أـمقل سمٙمثػم ُمـ اعمخٓمط هل٤م ٕٟمف مل يًتٓمع اًمتقىمػ  اؾمؿ شمؽميس. قمٛمؾ

قمغم  وذه٤مسم٤مً  قمـ مم٤مرؾم٦م اًمٚمٕم٦ٌم. يتذيمره أصدىم٤مؤه وهق يدظمـ اًمًٞمج٤مرة شمٚمق إظمرى ويتٜم٘مؾ ضمٞما٦مً 

 وٞم٤مت اخلرؾم٤مٟمٞم٦م اعمّم٘مقًم٦م ذم اعمختؼم.ـمقل إر

ٓ يٛمٙمٜمؽ أن شمتخٞمؾ. مل ىم٤مل سم٤مضمٞمتٜمقف ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م سمٕمد ُمرور قمنم ؾمٜمقات قمغم إـمالق اًمٚمٕم٦ٌم، 

ؾمٛمح  . ذم اًمٜمٝم٤مي٦مسمرجمتٝم٤مأؾمتٓمع آٟمتٝم٤مء ُمـ اًمٜمٛمقذج! سمدأت اًمٚمٕم٥م ومل يٙمـ أُم٤مُمل وىم٧م إلهن٤مء 

 آظمريـ يٚمٕمٌقن ٤مً ًم٘مد شمريم٧م أؿمخ٤مص  أيم٤مديٛمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمٚمٕم٥م اًمٚمٕم٦ٌم.سم٤مضمٞمتٜمقف ٕصدىم٤مئف ذم

. اؾمتٛمر ٤مً اًمتقىمػ قمـ اًمٚمٕم٥م أيْم مل يًتٓمع ٙمؾ ُمـ عمس اًمٚمٕم٦ٌمومأٟمف ًم٧ًم اٟم٤م اعمجٜمقن!  يم٧موأدر

ٓ أؾمتٓمٞمع اًمٕمٞمش ُمع ًمٕمٌتؽ ": ٘مربىم٤مل صدي٘مل اعمطمٞم٨م اًمٜم٤مس ذم اًمٚمٕم٥م واًمٚمٕم٥م واًمٚمٕم٥م. 

إمم ؾم٤مسمؼ، أٟمف أظمذ اًمٚمٕم٦ٌم وشمذيمر صدي٘مف اعمٗمْمؾ ومالديٛمػم سمقيمٝمٚمٙمق، وهق قم٤ممل ٟمٗمس  ."سمٕمد أن

ز ًمذا ىمٛم٧م سمحذومٝم٤م ُمـ يمؾ ضمٝم٤م ،شمقىمػ اجلٛمٞمع قمـ اًمٕمٛمؾخمتؼمه ذم ُمٕمٝمد ُمقؾمٙمق اًمٓمٌل، و ىم٤مل 

. شمذيمر رئٞمس سم٤مضمٞمتٜمقف، طمتك فمٝمرت ٟمًخ٦م ضمديدة ذم اعمختؼم يمٛمٌٞمقشمر، ومٕم٤مد اجلٛمٞمع إمم اًمٕمٛمؾ

ٚمٕمٚمقم، أن اإلٟمت٤مضمٞم٦م ذم اًمذي ادار ُمريمز اًمٙمٛمٌٞمقشمر ذم إيم٤مديٛمٞم٦م اًمروؾمٞم٦م ًم يٗمتقؿمٞمٜمٙمق،يقري 

ًم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٚمٕم٦ٌم ضمذاسم٦م ويمثػم ُمـ ُمقفمٗمٞمٜم٤م مت٤مدوا ذم ًمٕمٌٝم٤م قمغم ٟمحق يي  ، وم٘م٤ملاعمريمز شمراضمٕم٧م

 .سمٕمٛمٚمٝمؿ

وؾمٞم٤م وأوروسم٤م اًمنمىمٞم٦م. سمٕمد اٟمتنمت شمؽميس ُمـ أيم٤مديٛمٞم٦م اًمٕمٚمقم ًمٌ٘مٞم٦م ُمقؾمٙمق، صمؿ إمم سم٘مٞم٦م ر

 0990تٝم٤م اًمٙمؼمى ضم٤مءت ذم قم٤مم ٓمالىموًمٙمـ اٟم وصٚم٧م اًمٚمٕم٦ٌم إمم اًمٖمرب، 0986قم٤مُملم ذم قم٤مم 
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ظمرـمقؿم٦م أًمٕم٤مب  (0)قمٜمدُم٤م وىمٕم٧م ٟمٞمٜمتٜمدو صٗم٘م٦م ُمع سم٤مضمٞمتٜمقف. ضم٤مءت ُمع يمؾ ًمٕم٦ٌم همٞمؿ سمقي

  جم٤مٟمٞم٦م حتتقي قمغم ٟمًخ٦م ُمٕم٤مد شمّمٛمٞمٛمٝم٤م ُمـ شمؽميس.

ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م، ادظمرت واؿمؽمي٧م ضمٝم٤مز همٞمؿ سمقي، وهٙمذا ىمٛم٧م سمٚمٕم٥م شمؽميس ًمٚمٛمرة إومم. مل 

ى اعمٗمْمٚم٦م، وًمٙمـ ُمثؾ سم٤مضمٞمتٜمقف ًمٕم٧ٌم ًم٤ًمقم٤مت ذم يمؾ ُمرة. ذم شمٙمـ سمًحر سمٕمض اًمٕم٤ميب إظمر

 –ُمٙمتٛمٚم٦م  ٤مً أن اًمٙمتؾ شمتدطمرج ًمتٙمّقن صٗمقومسمٕمض إطمٞم٤من، قمٜمدُم٤م يمٜم٧م اظمٚمد إمم اًمٜمقم، أختٞمؾ 

، واًمتل شم١مصمر قمغم إؿمخ٤مص اًمذيـ (8)"ُمتالزُم٦م شمؽميس"ُمٕمرووم٦م سم٤مؾمؿ  اً ضمد ؿم٤مئٕم٦م دمرسم٦م وهل

قيٚم٦م ُمـ اًمزُمـ. يم٤مٟم٧م ٟمٞمٜمتٜمدو ذيمٞم٦م سم٠مدراضمٝم٤م اًمٚمٕم٦ٌم يٚمٕمٌقن أي ًمٕم٦ٌم رؾمقم ُمتحريم٦م ًمٗمؽمات ـم

اًمتخكم قمٜمٝم٤م.  اً وُمـ اًمّمٕم٥م ضمد سمقطمدة اًمتحٙمؿ اعمحٛمقًم٦م اجلديدة، ٕٟمف يم٤من ُمـ اًمًٝمؾ شمٕمٚمٛمٝم٤م

ًمٕمٌٝم٤م اًمٞمقم، سمٕمد اومؽمو٧م أٟمٜمل ؾمقف أؾماؿ ُمـ ًمٕم٥م شمؽميس، وًمٙمـ ذم سمٕمض إطمٞم٤من ُم٤م زًم٧م أ

ًمٙمـ شمّمٌح اًمٚمٕم٦ٌم  شمٜمٛمق ُمٕمؽ. إُمر ؾمٝمؾ ذم اًمٌداي٦م . ًمدهي٤م هذه اًمديٛمقُم٦م ٕهن٤م٤مً قم٤مُم 85أيمثر ُمـ 

ويٙمقن  ًمِم٤مؿم٦م سمنقم٦م أيمؼمأيمثر صٕمقسم٦م ُمع حتًـ ُمٝم٤مرشمؽ ذم ًمٕمٌٝم٤م. شمً٘مط اًم٘مٓمع ُمـ أقمغم ا

. هذا اًمتّمٕمٞمد ذم اًمّمٕمقسم٦م هق ومخ ُمٝمؿ ٤مً قمؾ مم٤م يمٜم٧م شمٗمٕمؾ قمٜمدُم٤م يمٜم٧م ُمٌتدئًمديؽ وىم٧م أىمؾ ًمٚمتٗم٤م

هق أن  ٤مً ٦م. ضمزء مم٤م جيٕمؾ هذا اًمت٘مدم ممتٕمهت٤م إؾم٤مؾمٞمحي٤مومظ قمغم اؾمتٛمراري٦م اًمٚمٕم٦ٌم سمٕمد أن شمت٘مـ حتريم٤م

ٞم٤مؾمٞم٦م ذم قم٤مم اقمؽمف يمت٤مب همٞمٜمٞمس ًمألرىم٤مم اًم٘م يمثر يمٗم٤مءة يمٚمام حتًٜم٧م. ذم اًمقاىمعقم٘مٚمؽ يّمٌح أ

. وىمد اؾمتٜمد هذا آدقم٤مء أول ًمٕم٦ٌم ومٞمديق ًمتحًلم أداء اًمدُم٤مغ ويمٗم٤مءشمفسم٠من شمؽميس هل  0990

                                                           

 .ٟمٞمٜمتٜمدو سم٧م ُمـ إٟمت٤مج وشمّمٜمٞمع ذيم٦م-8سمت٘مٜمٞم٦م اًمـ  ُمٜمّم٦م أًمٕم٤مب ومٞمديق حمٛمقًم٦م يدوي٤مGame Boy  همٞمؿ سمقي اًمـ (0)

 إطمالم وإومٙم٤مر. متّـ٧م مم٤مرؾم٦م ُُمٙمثٗم٦م ًمٜمِم٤مط ُُمٕملّم ًمدرضم٦م أهن٤م شُم١مصمر قمغم سم٥ًٌم حتدث ُُمتالزُم٦م هل شمؽميس شم٠مصمػم أو ُُمتالزُم٦م شمؽميس (8)

طمٞم٨م أن اًمذيـ يٚمٕمٌقهنـ٤م ًمٗمـؽمة ـمقيٚمـ٦م يتخٞمٚمـقن اصـٓمٗم٤مف إؿمـٙم٤مل ذم اًمٕمـ٤ممل احل٘مٞم٘مـل سمِمـٙمٍؾ  .شمؽميس شمًٛمٞمتٝم٤م ٟم٦ًًٌم إمم اًمٚمٕم٦ٌم اًمِمٝمػمة

اًمقىمـ٧م سمِمـٙمٍؾ ُُمتٜم٤مؾمؼ يمام ذم اًمٚمٕم٦ٌم. ُمثؾ اًمّمٜم٤مديؼ قمغم رومقف اعمٜمتجٕم٤مت، أو اعم٤ٌمين ذم اًمِم٤مرع. أو يـرى أؿمـٙم٤مل أطمجـ٤مر اًمتـؽميس ـمٞمٚمـ٦م 

همػم ُمٚمٛمقس. وحتدث هذه اعمٜم٤مفمر قمٜمد إطمـالم أو اًمٚمحٔمـ٤مت اًمتٜمقيٛمٞمـ٦م، أو قمٜمـدُم٤م ُيٖمٚمـؼ ُُمـدُمٜمل اًمٚمٕمٌـ٦م أقمّٞمـٜمٝمؿ ًمٚمحٔمـ٤مت. حيـدث هـذا 

 .وُمٙمٕم٥م روسمٞمؽ اعم٘مٓمققم٦م اًمّمقر أطمجٞم٦م اًمت٠مصمػم قمٜمد إًمٕم٤مب إظمرى يمذًمؽ ُمثؾ
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ك ريتِم٤مرد ه٤مير، اًمذي يم٤من يٕمٛمؾ ذم ضم٤مُمٕم٦م إمم اًمٌح٨م اًمذي أضمراه ـمٌٞم٥م ٟمٗم٤ًمين يدقم

 يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م.

، شم٤ًمءل ه٤مير قمام إذا يم٤مٟم٧م أدُمٖمتٜم٤م شمتحًـ ذم اعمٝم٤مم اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمٕم٦ٌم ُمع سمٕمض 0990ذم قم٤مم 

ًمٙمٜمف مل يٕمرف اًمٙمثػم قمـ قم٤ممل إًمٕم٤مب  هدة اًمٜم٤مس وهؿ يت٘مٜمقن ًمٕم٦ٌم ومٞمديقاعمامرؾم٦م. ىمرر ُمِم٤م

مل يٙمـ أطمد ىمد ؾمٛمع قمـ شمؽميس.  0990ذم قم٤مم  اعمتٓمقر. وم٘م٤مل ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م سمٕمد سمْمع ؾمٜمقات

ه٤مك ضمرب هذه اًمٚمٕم٦ٌم. ًم٘مد "ذه٧ٌم إمم ُمتجر اًمٙمٛمٌٞمقشمر عمٕمروم٦م ُم٤م يم٤من ًمدهيؿ وىم٤مل اًمرضمؾ: 

. يم٤مٟم٧م ًمٕم٦ٌم شمؽميس هل اًمٚمٕم٦ٌم اعمث٤مًمٞم٦م، ويم٤من ُمـ اًمًٝمؾ شمٕمٚمٛمٝم٤م، ويم٤من قمٚمٞمؽ أن "وصٚم٧م ًمٚمتق

 .شمتدرب ًمتتحًـ ويم٤من هٜم٤مك ُمٜمحٜمك شمٕمٚمٞمٛمل ضمٞمد

ذم اًمتجرسم٦م وهؿ  ير سمٕمض اًمٜمًخ ُمـ شمؽميس عمختؼمه ويم٤من يراىم٥م إؿمخ٤مص اعمِم٤مريملماؿمؽمى ه٤م

ؾماميم٦م  أيمثراصٌح٧م أضمزاء ُمـ اًمدُم٤مغ  -٘مد وضمد شمٖمػمات قمّمٌٞم٦م ُمع اًمتجرسم٦م يٚمٕمٌقن اًمٚمٕم٦ٌم، وم

وًمٙمـ إيمثر  -واٟمحدار ٟمِم٤مط اًمدُم٤مغ، مم٤م يِمػم إمم أن أدُمٖم٦م اخلؼماء يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ سمٙمٗم٤مءة أيمؼم 

دىمٞم٘م٦م  45ٚمٕم٥م عمدة ٕمقا قمغم اًمىمّ د أن ه١مٓء إؿمخ٤مص يم٤مٟمقا يًتٛمتٕمقن سم٤مًمٚمٕم٥م. وَ أمهٞم٦م هٜم٤م، وضم

ًمتجرسم٦م ومٗمل اًمٌداي٦م ضم٤مءوا ُمـ اضمؾ ا دة شمّمؾ إمم صمامٟمٞم٦م أؾم٤مسمٞمع،ذم اًمٞمقم، مخ٦ًم أي٤مم ذم إؾمٌقع، عم

  سم٘مقا ُمـ اضمؾ اًمٚمٕم٦ٌم. ٝمؿ)واًمدومع اًمٜم٘مدي اًمذي يٕمٓمك ُمـ اضمؾ اعمِم٤مريم٦م(، وًمٙمٜم

ـ ُم ٤مً ممتٕم ٤مً طمٞم٨م شمٜمت٩م ضمٝمقدك سمرضم - ٤مً ًمٚمٕم٦ٌم هل اإلطم٤ًمس سم٠مٟمؽ شمٌٜمل ؿمٞما وٞم٦مرإطمدى اعمٞمزات اعمُ 

إن اًمٗمقى شم٠ميت قمغم ؿمٙمؾ ىمٓمع قمِمقائٞم٦م، ووفمٞمٗمتؽ هل اًمٓمقب اعمٚمقن. وىم٤مل سم٤مضمٞمتٜمقف: 

ُم٤م شمٌ٘مك هق ُم٤م ومِمٚم٧م ذم  وم٢مٟمف خيتٗمل. يمؾ . وًمٙمـ سمٛمجرد سمٜم٤مءك ًمٚمخط اعمث٤مزمووٕمٝم٤م ذم شمرشمٞم٥م

ًم٘مقي يمقٓضملم، صديؼ سم٤مضمٞمتٜمقف وزُمٞمٚمف ذم اًمؼمجم٦م، ذًمؽ اًمِمٕمقر ا. يتذيمر ُمٞمخ٤مئٞمؾ اؾمتٙمامًمف

 شمرى ٠مٟم٧م ٓوم ،اً هل ًمٕم٦ٌم ذات دواومع ؾمٚمٌٞم٦م ىمقي٦م ضمدشمؽميس اًمذي يدومٕمف إلصالح أظمٓم٤مئف ىم٤مئاًل: 

. شمّمحٞمحٝم٤م وشمريد دائامً  ٘مط أظمٓم٤مئؽ هل ُم٤م ئمٝمر قمغم اًمِم٤مؿم٦م،وم ُم٤م ىمٛم٧م سمف سمِمٙمؾ ضمٞمد ًمٚمٖم٤مي٦م
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. وشمًٛمح ًمؽ اًمٚمٕم٦ٌم ُم٤م شمِم٤مهده قمٞمٜم٤مك هق أظمٓم٤مئؽ اًم٘مٌٞمح٦م٤مئاًل وىمد واوم٘مف سم٤مضمٞمتٜمقف ذم ذًمؽ ىم

سمتجرسم٦م ؿمٕمقر اًمٜمِمقة اًمٚمحٔمل اًمٜم٤مشم٩م ُمـ رؤي٦م ظمٓمقـمؽ اعمٙمتٛمٚم٦م وهل شمقُمض ىمٌؾ أن ختتٗمل، 

شم٤مريم٦ًم أظمٓم٤مءك وم٘مط. طمتك شمٌدأ ُمرة أظمرى، وحت٤مول إيمامل ؾمٓمر آظمر ُمع شم٤ًمرع اًمٚمٕم٦ٌم وإضم٤ٌمر 

 نقم٦م أيمؼم.أص٤مسمٕمؽ قمغم اًمتٜم٘مؾ قمؼم ازرار اًمتحٙمؿ سم

هبذا اإلطم٤ًمس سم٤مإلشم٘م٤من، واًمذي يتٌلم إٟمف حمٗمز قمٛمٞمؼ. ذم  ويمقٓضملم ُمدومققملميم٤من سم٤مضمٞمتٜمقف 

إطمدى اًمتج٤مرب اًمتل أضمراه٤م أؾم٤مشمذة يمٚمٞم٦م إدارة إقمامل ُم٤ميٙمؾ ٟمقرشمقن وداٟمٞم٤مل ُمقظمقن ودان 

و رؤي٦م أ (8)، ضم٤مء اًمٓمالب إمم خمتؼم وىم٤مُمقا اُم٤م سمّمٜم٤مقم٦م صٜمدوق ختزيـ أؾمقد ُمـ ايٙمٞم٤م(0)أريكم

صٜمدوق ُمّمٜمقع ُمًٌ٘م٤ًم يم٤من يٜمتٔمرهؿ سم٤مًمٗمٕمؾ. ؾم٠مل اًم٤ٌمطمثقن اًمٓمالب قمـ اعمٌٚمغ اًمذي ؾمٞمٙمقٟمقن 

اعمٌٚمغ(. قمغم اؾمتٕمداد ًمدومٕمف ُم٘م٤مسمؾ اًمّمٜمدوق )ُمع إدراك أٟمف ىمد ُيٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ذم اًمقاىمع دومع هذا 

غم يزايدون قم أٟمٗمًٝمؿوضمدوا أيمثر ُمـ اًمٓمالب اًمذيـ  دومٕمقااًمّمٜمدوق  أوًماؽ اًمذيـ ىم٤مُمقا سمّمٜمع

 ا يزايدون قمغم ٟمٗمس اعم٤مدة سم٤مًمْمٌط،يم٤مٟمق، وٕن اعمجٛمققمتلم %63سمٜم٦ًٌم  ٤مً صٜمدوق شمؿ سمٜم٤مؤه ُمًٌ٘م

يٛمثؾ اًم٘مٞمٛم٦م اًمتل يْمٕمٝم٤م  - ٤مً ُم٘م٤مسمؾ صمامن وأرسمٕملم ؾمٜمت ٤مً صمامٟمٞم٦م وؾمٌٕمقن ؾمٜمت -ومٝمذا اًمٗمرق 

 إؿمخ٤مص قمغم إسمداقم٤مهتؿ اخل٤مص٦م.

ُمّمٜمقع ُمـ  (3)قمٛمؾ اورجي٤مُمل يم٤من اًمٓمالب ُمًتٕمديـ ًمدومع مخ٦ًم ؾمٜمت٤مت ًمنماءذم دمرسم٦م أظمرى 

 قمٛمؾ ًمنماء - ذًمؽ أوٕم٤مف أرسمٕم٦م ُمـ أيمثر أي – ٤مً اة آظمريـ، وًمٙمـ صمالصم٦م وقمنمون ؾمٜمتىمٌؾ هق

                                                           
(1) Michael I. Norton, Daniel Mochon, and Dan Ariely, ―The ‗IKEA Effect‘: When Labor 

Leads to Love,‖ Journal of Consumer Psychology 22, no. 3 (July 2012): 453–60; see also: Dan 

Ariely, Emir Kamenica, and Dražen Prelec, ―Man‘s Search for Meaning: The Case of Legos,‖ 

Journal of Economic Behavior and Organization 67 (2008): 671–77. 

اعمٜمززم اجل٤مهز، اإليمًًقارات، دمٝمٞمـزات اعمٓمـ٤مسمخ  إصم٤مث ذيم٦م قم٤معمٞم٦م ُمتخّمّم٦م ذم صٜم٤مقم٦م إصم٤مث. وشمٜمت٩م وشمٌٞمع (IKEA)  إيٙمٞم٤م (8)

 .ودورات اعمٞم٤مه ذم حمالهت٤م ًمٚمتجزئ٦م اعمٜمتنمة ذم اًمٕم٤ممل. وهل أيمؼم ذيم٦م ُمٜمتج٦م ًمألصم٤مث ذم اًمٕم٤ممل

 

 احلـدي٨م آؾمـتخدام. اًمٞم٤مسم٤مٟمٞمـ٦م سم٤مًمث٘م٤مومـ٦م يـرشمٌط ُمـ٤م يمثـػماً  اًمـذي و اًمـقرق ـمـل ومــ هق إورجي٤مُمل أو لإوريٖم٤مُم أو ومـ ـمل اًمقرق (3)

 ُمًـٓمح٦م ورىمـ٦م حتقيـؾ هـق ُمٜمٝمـ٤م اهلدف إصكم، صم٘م٤مومتٝم٤م قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض اًمٓمل مم٤مرؾم٤مت جلٛمٞمع ؿم٤مُمؾ يمٛمّمٓمٚمح هل شأورجي٤مُمل» ًمٙمٚمٛم٦م
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 اقمامل اعمزايدة ُمٜمٝمؿ ـُمٚم٥م وقمٜمدُم٤م(. اخلؼمة ُمـ اًم٘مدر سمٜمٗمس اعمّمٜمقع) هبؿ اخل٤مص إورجي٤مُمل

 ُمقوققمل، سمِمٙمؾ ج٤مبًمإلقم إصم٤مرة أيمثر يم٤مٟم٧م واًمتل إورجي٤مُمل، ظمؼماء ىمٌؾ ُمـ صٜمٕم٧م إسمداقمٞم٦م

 إمم ممت٤مز ُمٜمت٩م ُم٘م٤مسمؾ وم٘مط ؾمٜمت٤مت أرسمٕم٦م زي٤مدة أي – ُمـ ؾمٌٕم٦م وقمنميـ ؾمٜمت٤مً  أيمثر يدومٕمقا مل وم٢مهنؿ

ًمقوع اعمزيد ُمـ ُمٙمٕم٤ٌمت اًمٚمٞمٖمق قمغم  ٤مً رت دراؾم٤مت أظمرى أٟمٜم٤م ُمدومققمقن أيْمأفمٝم. يمٌػم طمد

ؾ. إن اإلطم٤ًمس سمخٚمؼ اًمٌٜم٤مء طمتك قمٜمدُم٤م يٙمقن ُمٙمتٛماًل أُم٤مُمٜم٤م، سمدًٓ ُمـ إزاًمتٝم٤م سمٕمد ايمتامل اًمٕمٛم

رء يتٓمٚم٥م اًمٕمٛمؾ واجلٝمد واخلؼمة هق ىمقة رئٞمًٞم٦م وراء إقمامل اإلدُم٤مٟمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ ًمقٓ ذًمؽ 

ان شمٗم٘مد سمري٘مٝم٤م سمٛمرور اًمقىم٧م. يمام أٟمف يًٚمط اًمْمقء قمغم إظمتالف اعمخ٤مدع سملم إدُم٤من اعمقاد 

 ٟمحٍق وم٤موح، ذم طملم ان اعمخدرة واإلدُم٤من اًمًٚمقيمل: طمٞم٨م يٙمقن إدُم٤من اعمقاد اعمخدرة ُمدُمرًا قمغم

طمٞم٨م  ،اًمٕمديد ُمـ اإلدُم٤مٟم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م هل اومٕم٤مل ُمدُمرة هبدوء وُمتًؽمة ذم قم٤ٌمءات إسمداع

ؾمٞمٌ٘مٞمؽ وهؿ اًمت٘مدم ُمًتٛمرًا واٟم٧م حت٘مؼ اًمٜم٘م٤مط اًمٕم٤مًمٞم٦م أو شمٙمت٥ًم اعمزيد ُمـ اعمت٤مسمٕملم أو شم٘ميض 

زقمزقم٦م احل٤مضم٦م إمم  ٧م ذم اًمٕمٛمؾ، وسم٤مًمت٤مزم ؾمتّمٕم٥م قمٚمٞمؽ أيمثر ُمـ أي وىم٧م ُم٣ماعمزيد ُمـ اًمقىم

 آؾمتٛمرار.

 ـــــ

 ومٞمجقشمًٙمل يم٤من قم٤ممل اًمٜمٗمس اًمرود يدقمك ًمٞمػ ن يٓمٚمؼ سم٤مضمٞمتٜمقف شمؽميس سمًت٦م قم٘مقدىمٌؾ ا

ٙمل أيمثر ؾمٜمقاشمف ومٞمجقشمً ىم٣م ٤مضمٞمتٜمقفسم يدرس يمٞمػ يتٕمٚمؿ إـمٗم٤مل ُمٝم٤مرات ضمديدة. ُمثؾ

٤مئ٘م٤ًم ه٤مُم٤ًم طمتك ٕعمع واًمذي يم٤من قم ٤مً ٦م ُمقؾمٙمق احلٙمقُمٞم٦م، وم٘مد يم٤من هيقديذم ضم٤مُمٕم إٟمت٤مضمٞم٦م ذم ُمقؾمٙمق

 "اًم٘مرقم٦م اًمٞمٝمقدي٦م"اًمٓمالب اًمٓمٛمقطملم. ًمٙمـ ومٞمجقشمًٙمل يم٤من حمٔمقفم٤ًم، طمٞم٨م وم٤مز سمٛمٙم٤من ذم 

طمّمتٝمؿ اًمٞمٝمقدي٦م اًمتل ٓ "اًمًٜمقي٦م ًمٚمج٤مُمٕم٦م، واًمتل شم٘مرر أي ُمـ اعمت٘مدُمقن اًمٞمٝمقد ؾمٞمِمٖمؾ 

                                                                                                                                                         

مم٤مرؾمقا إورجي٤مُمل اؾمتخدام اًم٘مص واًمٚمّمؼ أو قمٛمؾ أي قمالُمـ٤مت قمـغم ٤مئل ُمـ ظمالل شم٘مٜمٞم٤مت اًمٜمح٧م واًمٓمل. ٓ يِمجع اًمٜمٝم اًمِمٙمؾ إمم

 اًمقرق قم٤مُم٦م.
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وشمقذم ذم ؾمـ اًم٤ًمسمٕم٦م  ػ أصٞم٥م ومٞمجقشمًٙمل سمٕمدد ُمـ إُمراضًمألؾم ، وًمٙمـ"%3شمتج٤موز 

ًمثالصملم. ًمٙمٜمف يم٤من ُمٜمتج٤م ًمٚمٖم٤مي٦م ظمالل طمٞم٤مشمف اًم٘مّمػمة، وأطمدا اؾمٝم٤مُم٤مشمف اًمرئٞمًٞم٦م شمٗمن ؾم٥ٌم وا

 سم٤مضمٞمتٜمقف وزُمالؤه إمم شمؽميس. اٟمجذاب

قمٜمدُم٤م شمٙمقن ِمٙمؾ أومْمؾ ويٙمقن ًمدهيؿ داومع ايمؼم أن إـمٗم٤مل يتٕمٚمٛمقن سم ومٞمجقشمًٙمل أووح

يٕمٜمل هذا أن  ؾمٞم٤مق اًمٗمّمؾ اًمدراد. ذم (0)اعم٤مدة اًمتل يتٕمٚمٛمقهن٤م سمٕمٞمدة قمـ ُمتٜم٤مول ىمدراهتؿ احل٤مًمٞم٦م

اعمٕمٚمؿ يرؿمدهؿ إلًمٖم٤مء اًمٕم٘م٤ٌمت اًمتل ىمدُمتٝم٤م اعمٝمٛم٦م، وًمٙمـ ًمٞمس هبذه اًمدرضم٦م ُمـ اًمٕم٨ٌم ًمدرضم٦م 

أهنؿ يِمٕمرون أن ُمٝم٤مراهتؿ احل٤مًمٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمٗمٞمدة ذم اًمقصقل إمم طمؾ اعمٝمٛم٦م. وصػ ومٞمجقشمًٙمل 

 :خٓمط اًمًٌٞمط، واًمتل يم٤من يٛمثٚمٝم٤م ذم هذا اعم"ُمٜمٓم٘م٦م اًمتٜمٛمٞم٦م اًم٘مري٦ٌم"ذًمؽ سمـ 

                                                           

 قمـ ومٞمجقشمًٙمل وشمِمٙمًٜمتٛمٞمٝم٤مي: (0)

L. S. Vygotsky, Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes 

(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978); Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The 

Psychology of Optimal Experience (New York: Harper & Row, 1990); Fausto Massimini, 

Mihaly Csikszentmihalyi, and Massimo Carli, ―The Monitoring of Optimal Experience: A Tool 

for Psychiatric Rehabilitation,‖ Journal of Nervous and Mental Disease 175, no. 9 (September 

1987): 545–9. 
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ُمّمٛمٛم٦م شمّمٛمٞماًم ضمٞمدًا دمٕمٚمٝمؿ  وًمٙمـ ًمٕم٦ٌم -ٓ ي٘مقدهؿ ُمٕمٚمؿ  قمٜمدُم٤م يامرس اًم٤ٌمًمٖمقن إًمٕم٤مب

م سمتدري٥م ي٘مقاًمذي  ر ُم٤مريق سمروس)شمذيمر اعمًتقى إول ُمـ ؾمقسم قمهقن اهنؿ يتٕمٚمٛمقنيت

 شمؽميس، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمالقمٌلم اعمٌتدئلم ُمـ ظمالل أؾم٤مؾمٞم٤مت اًمٚمٕم٦ٌم(. اًمٜم٤مس اًمذيـ يٚمٕمٌقن

وُمثٚمٝمؿ ُمثؾ إؿمخ٤مص اعمِم٤مريملم  تٜمٛمٞم٦م اًم٘مري٦ٌم،ىمدراهتؿ، ي٘مْمقن ُمٕمٔمؿ وىمتٝمؿ ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًم

سمتجرسم٦م ريتِم٤مرد ه٤مير، وم٢مهنؿ يٜم٤موٚمقن ُمع أسمٓم٠م ُمًتقى ذم اًمٚمٕم٦ٌم إمم أن يتٓمقروا سمٌطء إمم إطم٤ًمس 
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ًمٙمـ  ٛمح هلؿ سم٤مًمٚمٕم٥م ذم اعمًتقى اًمث٤مين صمؿ اًمث٤مًم٨م وهٙمذا. شمتّم٤مقمد صٕمقسم٦م اًمٚمٕم٦ٌمسم٤مًمتامس يً

أو سم٤مٕطمرى شم٘مع ذم ُمٙم٤من ًمٞمس سمٕمٞمد ُمـ إشم٘م٤من أيمثر اعمًتقي٤مت  -راهتؿ دم٤مري هذا اًمتّم٤مقمد ىمد

 .صٕمقسم٦ًم اًمتل متٙمٜمقا ُمـ حت٘مٞم٘مٝم٤م

شمًتٛمتع أيْم٤م هذه  وم٘مط:اًم٘مري٦ٌم هل ُمٜمٓم٘م٦م ؿمديدة اًمتحٗمٞمز. أٟم٧م ٓ شمتٕمٚمؿ سمٙمٗم٤مءة  تٜمٛمٞم٦مُمٜمٓم٘م٦م اًم

يمت٤مب سمٕمٜمقان  ًٜمتٛمٞمٝم٤ميشمِمٙم ُمٞمٝم٤مي، ٟمنم قم٤ممل ٟمٗمس هٜمٖم٤مري اؾمٛمف 0991اًمٕمٛمٚمٞم٦م. ذم قم٤مم 

، وهق يمت٤مب يمالؾمٞمٙمل قمـ اًمٗمقائد اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٚمتّمدي ًمتحد ُم٤م. وىمد ٓطمظ "اًمتدومؼ"

ًمدرضم٦م أهنؿ  -أن اًمٕمديد ُمـ اًمٗمٜم٤مٟملم أصٌحقا ُمتجذريـ سمٕمٛمؼ ذم صٜم٤مقم٦م اًمٗمـ  شمِمٙمًٜمتٛمٞمٝم٤مي

 ؾمٛمحقا ًمٚم٤ًمقم٤مت واًم٤ًمقم٤مت سم٤معمرور دون اًمِمٕمقر سم٤محل٤مضم٦م ًمتٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم أو اًمنماب. يمام أووح

يّمٌحقن  -سم٤مؾمؿ ُمٜمٓم٘م٦م اًمدظمقل  ٤مً اعمٕمروف أيْم -يٛمر اًمٜم٤مس سم٤مًمتدومؼ ، قمٜمدُم٤م شمِمٙمًٜمتٛمٞمٝم٤مي

ُمٜمٖمٛمًلم مت٤مُم٤ًم ذم اعمٝمٛم٦م احل٤مًمٞم٦م ًمدرضم٦م اهنؿ يٗم٘مدون اًمِمٕمقر سم٤مًمقىم٧م. اًمٌٕمض يٌٚمغ ُمـ اإلطم٤ًمس 

ٓ ذم ٟمِمقة ٟم٤مدرة وـمقيٚم٦م إُمد يٌدو أهن٤م ٓ شمٔمٝمر إ اعمٜمٓم٘م٦م:سم٤مًمٗمرح اًمٕمٛمٞمؼ أو اًمٜمِمقة قمٜمدُم٤م يدظمؾ 

)يمام اًمتٖمٚم٥م قمغم شمٚمؽ اًمتحدي٤مت سم٤مًمٙم٤مد هذه احل٤مٓت اًمٜم٤مدرة اًمتل شمتًؿ سم٤مًمتحدي٤مت واًم٘مدرة قمغم 

ُمـ اًمٕمديد ُمـ اًمٗمٚمًٗم٤مت واًمدي٤مٟم٤مت اًمنمىمٞم٦م  ٤مً رئٞمًٞم ، وم٢من اًمتدومؼ يم٤من ضمزءاً شمِمٙمًٜمتٛمٞمٝم٤ميأىمر 

 وىم٤مم .ًمٕمدة ىمرون. ويم٤مٟم٧م ُم٤ًممهتف اًمرئٞمًٞم٦م هل حتًلم وشمرمج٦م اًمٗمٙمرة جلٛمٝمقر ضمديد(

رؾمؿ ختٓمٞمٓمل ُمٗمٞمد يقوح عم٤مذا شمّم٤مقمد اًمّمٕمقسم٦م يٛمثؾ ضمزءًا يمٌػمًا ُمـ سمقوع  شمِمٙمًٜمتٛمٞمٝم٤مي

 اًمتدومؼ:
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شمّمػ دمرسم٦م  -اًم٘مٜم٤مة اًمتل متتد ُمـ أؾمٗمؾ اًمٞم٤ًمر إمم أقمغم يٛملم اًمرؾمؿ اًمتخٓمٞمٓمل  -اًمتدومؼ 

 ٢مذا يم٤من اًمتحديوم ،لم رضوري٤منُمقاضمٝم٦م حتد ُمٕمتدل سمٛمٝم٤مرة اًمًٞمٓمرة قمغم هذا اًمتحدي. يمال اعمٙمقٟم

إذا يمٜم٧م ُم٤مهرًا ًمٙمـ اًمتحدي ُمٜمخٗمض ومًتٕم٤مين ُمـ  وُمٝم٤مرشمؽ اىمؾ ومًتٕم٤مين ُمـ اًم٘مٚمؼ، اُم٤م اً يمٌػم

 اًمْمجر.
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( ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م ludic loopذم ؾمٞم٤مق إًمٕم٤مب يّمػ اخلؼماء هذا اإلطم٤ًمس سمحٚم٘م٦م ًمقديؽ )

ًمٚمٕم٥م. ؾمتدظمؾ طمٚم٘م٦م ًمقديؽ ذم يمؾ ُمر شمًتٛمتع ومٞمٝم٤م سم٤مًمٚمذة اًم٘مّمػمة أشمٞم٦م ُمـ  ludere اًمالشمٞمٜمٞم٦م

٦م ًمقديؽ ذم ر ىمٓمٕم٦م ضمديدة همػم ُمٙمتٛمٚم٦م سمٕمد طمٚمؽ ٕطمد ىمٓمع اًمٚمٖمز. يٛمٙمـ اًمٕمثقر قمغم طمٚم٘مفمٝمق

وآٓت اًم٘مامر  اعمتٙمررة واعمحٗمزةوُمٝم٤مم اًمٕمٛمؾ  أًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق اًمّمٕم٦ٌم واًمٙمٚمامت اعمت٘م٤مـمٕم٦م اًمّمٕم٦ٌم

وظمؼمات هم٤مُمرة أظمرى ٓ شمٕمد وٓ  ُمٜمخٗمْم٦م ُمـ سملم اًمٕمديد ُمـ اخل٤ًمئراًمتل متٜمحؽ اٟمتّم٤مرات 

 ٙمقن طمٚم٘م٤مت ًمقديؽ ُمثؾ يمؾ دم٤مرب اًمتدومؼ ىمقي٦م ًمٚمٖم٤مي٦م.حتَم. شم

يمقزي٧م راي قمام إذا  إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م ؾم٠مًم٧م أطمد ُم١مؾمًٞمف قمٜمدُم٤م زرت ريًت٤مرت ُمريمز قمالج

حمٔمقفم٦م ٕهن٤م وًمدت سمًٜمقات  سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧مٝم٤م ٟمٗمً ، ومقصٗم٧ميم٤مٟم٧م هل ٟمٗمًٝم٤م ُمدُمٜم٦م قمغم إًمٕم٤مب

ًمرسمام يمٜم٧م ىمد  ًمق وًمدت سمٕمد قمنم ؾمٜمقاتوىم٤مًم٧م  اًمٞمقمىمٚمٞمٚم٦م ىمٌؾ إـمٗم٤مل اًمذيـ شمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ 

. يم٤مٟم٧م مجٞمٚم٦م! ًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م سمٓمٞما٦م امم درضم٦م (0)"ُمٞم٧ًم"أشمذيمر ًمٕم٥م ًمٕم٦ٌم شمًٛمك  أصٌح٧م ُمدُمٜم٦م،

. واٟم٤م ايْم٤ًم اهن٤م يم٤مٟم٧م يٛمٙمـ ان شمتقىمػ، ويمٜم٧م اؿمٕمر ويم٠مٟمٜمل ًمدي اًمٙمثػم ُمـ إُمقر قمغم سمرٟم٤مجمل

وصم٘مٞمٚم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م، ٕن احل٤مؾم٤ٌمت  أيْم٤مً  سمٓمٞما٦م٧م أشمذيمر ُمٞم٧ًم. يم٤مٟم٧م ًمٕم٦ٌم ُمٖم٤مُمرة رائٕم٦م. ًم٘مد يم٤مٟم

اعمٙمتٌٞم٦م ذم أوائؾ اًمتًٕمٞمٜم٤مت مل شمًتٓمع اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمتل ومروتٝم٤م ُمٞم٧ًم قمغم رىم٤مئؼ 

 اً قمٛمقد آي ضمل إنٟمنمت جمٚم٦م شمدقمك  8111ومٗمل قم٤مم  ،اًمذايمرة، واًمرؾمقُم٤مت وسمٓم٤مىم٤مت اًمّمقت

يم٤من  "ال شمًتحؼ اًمٚمٕم٥م اًمٞمقم؟ذم اًمٕم٤ممل ٓ شمز ٤مً اًمٚمٕم٦ٌم اًمٙمٛمٌٞمقشمري٦م إيمثر ُمٌٞمٕم هؾ"سمٕمٜمقان 

يِمٌف ُمِم٤مهدة قمروض شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م ٟم٤مضمح٦م ، وًمٕمٌٝم٤م ضمداً  قمتٞم٘م٦مً  ٘مد اصٌح٧م ُمٞم٧ًموم اؾمتٜمت٤مضمٝم٤م: ٓ

. اعمدُمٜمقن ذم ُمريمز ريًت٤مرت يٚمٕمٌقن أن إًمٕم٤مب اًمتل يم٤مٟم٧م ُمًتقطم٤مة ُمـ ُمـ اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت

٤مهت٤م ؾمٚم٦ًم، وأهن٤م ٓ ُمٞم٧ًم وإًمٕم٤مب اعمٕم٤مسة هل٤م. واًمٗمرق اًمٙمٌػم هق أهن٤م ؾمٚم٦ًم، وأن رؾمقُم

 دمؼمك قمغم إقم٤مدة شمِمٖمٞمؾ اًمٙمٛمٌٞمقشمر.

                                                           
(1) IGN Staff, ―PC Retroview: Myst,‖ IGN, August 1, 2000, 

www.ign.com/articles/2000/08/01/pc-retroviewmyst. 
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ٝم٤م دمرسم٦م ُمٞم٧ًم، سمٕمد . ًم٘مد أهلٛمتظمٓمػماً  راي أُمراً يمقزي٧م ُم٤م يٜمٔمر إًمٞمف اًمالقمٌقن قمغم أٟمف شم٘مدم، شمراه 

 "اًمتدومؼ"، إلٟمِم٤مء طمقاضمز ُمّمٓمٜمٕم٦م شمٕمٓمؾ شمِمٙمٞمؾ طمٚم٘م٤مت ًمقديؽ. ٓ شمريد دمرسم٦م ٤مً مخ٦ًم قمنم قم٤مُم

ًٕمٕم٤مب واهلقاشمػ ورؾم٤مئؾ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين واإلٟمؽمٟم٧م. شم٘مقل راي اًمذي يدومٕمٝم٤م امم آهتامم سم٤م

 قمٜمدُم٤م حتٚمؾ ؾم٥ٌم اؾمتخدام إؿمخ٤مص هلذه إدوات سمقشمػمة اىمؾ، دمد اٟمف قمٜمدُم٤م شمّمٌح هذه

ذاء أطمدث وأيمؼم  قمغم ُمٕمت٤مدة يمٜم٧م ًمذا. قم٘م٦ٌم هٜم٤مك ان أي –إدوات ُمزقمج٦م ي٘مؾ اؾمتخداُمٝم٤م 

أن أٟمتٔمر  اًمٙمٛمٌٞمقشمر، وشمٕمٚمٛم٧م يم٤مؾمؽماشمٞمجٞم٦م خلٗمض اًمير ث وأيمؼم سمراُم٩مأطمدو إدوات اًمت٘مٜمٞم٦م

وؾمٝمقًم٦م نقم٦م اًمؾمٜمتلم أو صمالث ؾمٜمقات ىمٌؾ ذاء ُمٜمت٩م. يريد اعمدُمـ ٟمٗمًف اعمزيد ُمـ اًم٘مقة و

، مل قمٛمؾ ضمٞمدوأقمٔمٛمٝم٤م. ًمذا وم٠مٟم٤م اؿمجع ٟمٗمز اًمٖمػم ُمدُمٜم٦م وأىمقل هل٤م،  اًمقصقل وآظمر اًمت٘مٜمٞم٤مت

 .سمؽمىمٞم٦م ضمٝم٤مز اًمٙمٛمٌٞمقشمر اخل٤مص سمؽ شم٘مقُملشمذهٌل وشمِمؽمي ضمٝم٤مز أيٗمقن اجلديد: مل 

 ـــــ

ًمٕم٥م ُمّمٛمؿ  ٤مً أًمٞمٙمز سم٤مضمٞمتٜمقف ىمٌؾ صمالصملم قم٤مُم ٓ يتجٜم٥م اجلٛمٞمع اعمٖمري٤مت هبذه اجلدي٦م. ُمثؾ

همزير  ّمٛمامً ؼم يم٤موم٤مٟم٤مغ ُمُ ٕمتَ . يُ (0)ًمٕم٦ٌم إيرًمٜمدي يدقمك شمػمي يم٤موم٤مٟم٤مغ إطمدى أًمٕم٤مسمف اخل٤مص٦م دون اٟم٘مٓم٤مع

٦م إمم ٟمقع ُمٕمروف سم٤مؾمؿ . شمٜمتٛمل اًمٚمٕمٌ"قسمر هٙم٤ًمضمقنؾم"اإلٟمت٤مج، ًمٙمٜمف ُمٕمروف سمٚمٕم٦ٌم شمًٛمك 

٤مرىم٦م واؾمتج٤مسم٤مت طمريمٞم٦م. ُمٝمٛمتؽ هل ٕهن٤م شمتٓمٚم٥م ُمٜمؽ شمٓمقير ردود ومٕمؾ ؿمٌف ظم أًمٕم٤مب اًمِمد

شمقضمٞمف ؾمٝمؿ صٖمػم طمقل ُم٤ًمر دائري ذم وؾمط اًمِم٤مؿم٦م سمٞمٜمام اًمتٝمرب ُمـ اجلدران اًمقاردة عمدة ٓ 

٤مطمرة ؾمقسمر هٙم٤ًمضمقن ٓ شمٕم٤مُمٚمؽ سمرومؼ شم٘مؾ قمـ ؾمتلم صم٤مٟمٞم٦م. قمغم قمٙمس اًمٕمديد ُمـ إًمٕم٤مب اًمً

                                                           

 شم٠ميت اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م هبذا اًم٘مًؿ ُمـ ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمع سمٞمٜمٞم٧م ومقدي، وُمـ اعمراضمع اًمت٤مًمٞم٦م: (0)

J. C. Fletcher, ―Terry Cavanagh Goes Inside Super Hexagon,‖ Engadget, September 9, 2012, 

www.engadget.com/2012/09/21/terrycavanagh- goes-inside-super-hexagon; video of Terry 

Cavanagh completing the impossibly quick final level of Super Hexagon at a gaming 

conference: Fantastic Arcade, ―Terry Cavanagh Completes Hyper Hexagonest Mode in Super 

Hexagon on Stage (78:32),‖ YouTube, September 21, 2012, 

www.youtube.com/watch?v=JJ96olZr8DE. 
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سمدًٓ ُمـ  ًمٕم٥م شمؽميس ُمـ اعمًتقى اًمث٤مُمـ شمٌدأ)ختٞمؾ ان  ومٝمل صٕم٦ٌم طمتك ُمـ أؾمٝمؾ ُمًتقي٤مهت٤م -

ة ؾم٤مقم٤مت ىمٌؾ أن طمتك أسمٓم٠م ُمًتقي٤مت اًمٚمٕم٦ٌم اًمًت٦م ٓ شمرطمؿ، واوٓمررت ًمٚمٕم٥م ًمٕمد .(ولإ

ث٤مًم٨م ًمٚمٕم٦ٌم(. إن ؾمقسمر هٙم٤ًمضمقن )مل أشم٘مدم أسمدًا إمم ُم٤م هق أسمٕمد ُمـ اعمًتقى اًم أيمٛمؾ هذا اعمًتقى

و  –اي ًمٕم٦ٌم ىم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م  - "masocore"صٕم٦ٌم ًمٚمٖم٤مي٦م ًمدرضم٦م أن سمٕمض اعمّمٛمٛملم يًٛمقهن٤م 

"masochistally" - .ُمٕم٤مىم٦ٌم 

يم٤موم٤مٟم٤مغ  ًمٕم٥م 8108و  8100ٕم٦ٌم ؾمقسمر هٙم٤ًمضمقن ذم أصمٜم٤مء اضمرائف اًمتٕمديالت إظمػمة قمغم ًم

قم٦م. ُم٤م سمدا صٕم٤ًٌم ذم اًمٌداي٦م أصٌح ؾمٝمالً ُمع اعمامرؾم٦م، وٓطمظ أٟمف يتحًـ سمن ُمرارًا وشمٙمراراً اًمٚمٕم٦ٌم 

أقمت٘مد أٟمف إذا متٙمٜم٧م ويم٤من هذا اإلطم٤ًمس سم٤مإلشم٘م٤من ؾم٤ًٌٌم ذم اإلدُم٤من. وىم٤مل يم٤موم٤مٟم٤مغ ظمالل ُم٘م٤مسمٚم٦م: 

ًم٘مد رأي٧م هذا حيدث ُمع ، ٤مً ٕمج٥م سمف، يٛمٙمٜمؽ إهن٤مء اًمٚمٕم٦ٌم مت٤مُمُمـ إهن٤مء اًمقوع إول وأٟم٧م ُم

هذا صٕم٥م ًمٚمٖم٤مي٦م "يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن  -ُمراطمؾ آظمت٤ٌمر اًمتجريٌٞم٦م  اًمٜم٤مس اًمذيـ يم٤مٟمقا يٚمٕمٌقهن٤م ذم

، صمؿ وصٚمقا إمم ُمرطمٚم٦م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ردود ومٕمٚمٝمؿ ضمٞمدة سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م وومٝمٛمقا اًمٚمٕم٦ٌم "سم٤مًمٜم٦ًٌم زم

سمِمٙمؾ ضمٞمد سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م أهنؿ يٛمٙمٜمٝمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ آٟمتٝم٤مء ُمـ ذًمؽ. هذا ُم٤م شمتٛمحقر طمقًمف اًمٚمٕم٦ٌم. 

  .يتٓمٚم٥م اًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمفجي٥م أن يٙمقن هٜم٤مك حتدًي٤م 

ذم جمتٛمع إًمٕم٤مب اعمًت٘مؾ، وطمّمدت اًمٕمديد ُمـ اجلقائز اًمٙمؼمى ذم  اً يمٌػم ٤مً طم٘م٘م٧م اًمٚمٕم٦ٌم ٟمج٤مطم

همؿ ُمـ اضمتذاب جمٛمققم٦م ُمـ اعمِمجٕملم شمؿ ُمٜمح يم٤موم٤مٟم٤مغ . وًمٙمـ قمغم اًمر8103و  8108قم٤مُمل 

متر سمٕمٜمقان ١مٗمل ُموم، 8108وسمدا أٟمف أومْمؾ ٓقم٥م ؾمقسمر هٞمٙم٤ًمضمقن ذم اًمٕم٤ممل. ذم ؾمٌتٛمؼم  اًمًٌؼ

ًمٕم٥م أصٕم٥م ُمًتقى ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم أُم٤مم مجٝمقر يمٌػم. يٛمٙمٜمؽ ُمِم٤مهدة أدائف  ُمريمز إًمٕم٤مب اعمذهؾ

سمًٚمًٚم٦م ُمـ اًمتحريم٤مت اًمرؿمٞم٘م٦م اًمتل يّمٕم٥م رؤيتٝم٤م  . عمدة صمامٟملم صم٤مٟمٞم٦م ىم٤ممYouTubeاًمرائع قمغم 

٤مغ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ أدائٝم٤م سمٜمٗمًؽ. ي٘مٗمز اًمًٝمؿ اًمّمٖمػم ذم ارضم٤مء اًمِم٤مؿم٦م اًمقاىمٕم٦م ظمٚمػ رأس يم٤موم٤مٟم
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أن هٜم٤مك ٟم٦ًٌم طمتٗمؾ يم٤موم٤مٟم٤مغ هبدوء ؿمديد ىم٤مئاًل وشمٕم٤مًم٧م صٞمح٤مت اجلٛمٝمقر قمٜمدُم٤م وم٤مز سم٤مًمٚمٕم٦ٌم. ا

 .أيمؼم ُمـ إؿمخ٤مص اًمذيـ رأوا هذه اًمٜمٝم٤مي٦م

ذم اًمٌداي٦م شمٌدو ؾمقسمر هٙم٤ًمضمقن ؿمديدة اًمّمٕمقسم٦م سمحٞم٨م ٓ شمٙمقن ضمذاسم٦م، ًمٙمـ يم٤موم٤مٟم٤مغ ىم٤مم سم٠مٟمِم٤مء 

عمتقؾمط ُمـ آؾمتًالم. شمًتٖمرق اًمٚمٕم٦ٌم ذم ا وُمٜمٕمٝمؿ لماعمٌتدئ ًمّمٞمدؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمّمٜم٤مرات داظمٚمٝم٤م 

اًمٙمثػم ُمـ اًمقىم٧م  ل أٟمؽ ٓ ختنوٟم٤مدرًا ُم٤م شمدوم أيمثر ُمـ دىمٞم٘م٦م، مم٤م يٕمٜم سمْمع صمقاٍن وم٘مط ذم اًمٌداي٦م

اهمراء آُمؾ ان يٙمقن ىمٍم ُمدهت٤م قم٤مُمؾ ٦م ذم ضمقًم٦م واطمدة، ويّمػ يم٤موم٤مٟم٤مغ ذًمؽ سم٘مقًمف: واًمٓم٤مىم

سم٠مٟمؽ شمٗم٘مد  اً ا اجل٤مٟم٥م ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم. ًمـ شمِمٕمر أسمد٘م٦م قمٛمؾ هذسمٓمري اً ٠مٟم٤م ؾمٕمٞمد ضمدومٟمققمل ًمالقمٌلم، 

ُمًتقى اًمت٘مدم، طمتك قمٜمدُم٤م شمٗمِمؾ ذم هن٤مي٦م ضمقًم٦م اؾمتٖمرىم٧م ُمٜمؽ دىمٞم٘م٦م. يمؾ ُم٤م قمٚمٞمؽ ومٕمٚمف هق 

. سمٛمجرد اٟمتٝم٤مء اًمٚمٕم٦ٌم سمٓمري٘م٦م ٓ شمِمٕمر هب٤م يم٠مهن٤م ظم٤ًمرةاًمٕمقدة إمم اًمٚمٕم٦ٌم، ٕن اًمٚمٕم٦ٌم شمؿ وٌٓمٝم٤م 

ٜمحؽ اًمقىم٧م اًمٙم٤مذم ٓؾمتٞمٕم٤مب اهلزيٛم٦م، وىمٌؾ أن شمدرك أٟمؽ  مت٤م ٢ٓمهنوم شمٌدأ ُمـ ضمديد دون شمقىمػ،

ًمٓمقيٚم٦م اًمتل هزُم٧م دمٕمٚمؽ اًمٚمٕم٦ٌم شمريمز قمغم حم٤موًم٦م ضمديدة ويم٠من ؾمٚمًٚم٦م اًمٗمِمؾ واإلظمٗم٤مىم٤مت ا

ُمـ شمدوم٘مؽ.  اً وٓ يتؿ اٟمتزاقمؽ أسمد طمٚم٘م٦م ًمقديؽٞمتؿ احلٗم٤مظ قمغم وم طمدصم٧م ُمـ ىمٌؾ مل حتدث،

شمٌدأ اعمقؾمٞم٘مك ذم ُمٙم٤من قمِمقائل قمٜمد إقم٤مدة ٟم٤مغ: ىم٤مل يم٤موم٤مُمقؾمٞم٘مك اًمٚمٕم٦ٌم هل٤م ٟمٗمس اًمت٠مصمػم. 

ُمرة متقت ؾمتِمٕمر ويم٠مٟمؽ ظمنت ٗمل يمؾ وم ًمق سمدأت اعمقؾمٞم٘مك ُمـ اًمٌداي٦م ذم يمؾ ُمرةاًمتِمٖمٞمؾ، 

 .ٓ شمِمٕمر أٟمؽ ىمد ظمنتاأٓ شمِمٕمر هبذه اًمٓمري٘م٦م،  ٤مً أن أسمدأ ُمـ اًمٌداي٦م. ُمـ اعمٝمؿ طم٘موجي٥م 

يم٤من ىم٤مب ين: هق اًمِمٕمقر سم٠من اًمٜمٍم هٜم٤مك رء آظمر سمخّمقص ًمٕم٦ٌم ؾمقسمر هٙم٤ًمضمقن يم٤من ىمد اه

ًمقٓ زًم٦م  ٜمٜمل يمٜم٧م أؿمٕمر دائامً وًمٙم ٧م حم٤موٓيت اعما٤مت إومم سم٤مًمٗمِمؾاٟمتٝم ىمقؾملم أو أدٟمك. سم٤مًمت٠ميمٞمد

ُمـ إهن٤مء اعمًتقى ذم  اً قمـ اجلدار اًم٘م٤مدم، ويمٜم٧م ُمت٠ميمد اً زر اًمٗم٠مرة يمٜم٧م ؾم٠مىمقد اًمًٝمؿ اًمّمٖمػم سمٕمٞمد

ه )طمٞم٨م شمٙمقن قمغم ي٘ملم ُمـ أٟمؽ ىمري٥م ُمـ اًمٗمقز اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م. إن آٟمتّم٤مرات اًمقؿمٞمٙم٦م يمٝمذ
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ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من أيمثر ذم اًمقاىمع  -قمغم اًمرهمؿ ُمـ ظم٤ًمرشمؽ سمٗم٤مرق واٞمؾ( شمٙمقن ادُم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م 

 ُمـ آٟمتّم٤مرات احل٘مٞم٘مٞم٦م.

ٗمل اطمدى وم ،(0)8105ٟمحـ ٟمٕمرف ذًمؽ ُمـ ظمالل سمح٨م ٟمنمه اصمٜملم ُمـ أؾم٤مشمذة اًمتًقيؼ ذم قم٤مم 

ُمـ اعمتًقىملم ىمِمط يمقسمقٟم٤مت اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م. ايم٧ًٌم اًمتذايمر اًمتل  اًمتج٤مرب ـمٚمٌقا ُمـ جمٛمققم٦م

اطمتقت قمغم اًمرىمؿ اًمثامٟمٞم٦م ؾمت٦م ُمرات قمغم اًمتقازم اعمتًقىملم اعمحٔمقفملم ضم٤مئزة قمنميـ دوٓرًا. 

وؿمٞمٙم٤ًم )وؾمط(، أو ظم٤ًمرة  اً (، أو ومقزاً )ي٤ًمر اً دُمقا إُم٤م ومقزصٛمؿ اعمجرسمقن اًمتذايمر سمحٞم٨م ىم

 واوح٦م )يٛملم(:

 

مم٤م يٕمٜمل أهنؿ ايمتِمٗمقا سمنقم٦م  أؾمٗمؾ اًمٞمٛملمقىملم اًمٙمقسمقٟم٤مت ُمـ أقمغم اًمٞم٤ًمر إمم ىمِمط ُمٕمٔمؿ اعمتً

ًمٙمـ  احل٤مًمتلم إظمريتلم سمداي٦م رائٕم٦م . سمدأ اعمتًقىمقن ذم"اخل٤ًمرة اًمقاوح٦م"أهنؿ ظمنوا ذم طم٤مًم٦م 

اًمٗم٤مئزيـ وم٤مزوا ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف، وظمن أوًماؽ اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم وؿمؽ اًمٗمقز قمٜمدُم٤م وصٚمقا إمم 

آظمر سمٕمد  ث٤مُمـ احل٤مؾمؿ. ذم هذه اًمدراؾم٤مت وهمػمه٤م أيمٛمؾ اعمِم٤مريمقن ذم اًمتجرسم٦م ٟمِم٤مـم٤مً اًمّمػ اًم

يم٤من  ؾمٚمقيمٝمؿ سمٓمري٘م٦م هي٦م، ومٗمل يمؾ طم٤مًم٦م سمٞمٜمام ىم٤مم اًم٤ٌمطمثقن سمٛمراىم٦ٌم اًمٚمٕم٦ٌم اًمٗمقز أو اخل٤ًمرة ذم

                                                           

 ٟمنم اصمٜم٤من ُمـ أؾم٤مشمذة اًمتًقيؼ ورىم٦م سمح٨م قمـ آٟمتّم٤مرات اًمقؿمٞمٙم٦م: 8105ذم قم٤مم  (0)

Monica Wadhwa, and JeeHye Christine Kim, ―Can a Near Win Kindle Motivation? The 

Impact of Nearly Winning on Motivation for Unrelated Rewards,‖ Psychological Science 26 

(2015): 701–8; see also: Gy z Kurucz and Attila Körmendi, ―Can We Perceive Near Miss? An 

Empirical Study,‖ Journal of Gambling Studies 28, no. 1 (February 2011): 105–11. 
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 ٤مقم٤ًم سمٖمض اًمٜمٔمر قمام يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن، طمٞم٨مواٟمدوم ٤مً ـ يم٤مٟمقا قمغم وؿمؽ اًمٗمقز أيمثر مح٤مؾمأوًماؽ اًمذي

 ـ اًمٌٓم٤مىم٤مت اعمرىمٛم٦م سمنقم٦م ويمٗم٤مءةوومرزوا جمٛمققم٦م ُم ا اعمزيد ُمـ اعمٜمتج٤مت ُمـ اعمت٤مضمرواؿمؽم

وؾم٤مروا سمِمٙمؾ أهع جلٛمع ُمٙم٤موم٠مة همػم ذات صٚم٦م. طمتك أن اًم٤ٌمطمثلم وضمدوا أهنؿ راًمقا )أٟمتجقا 

 ذم أقم٘م٤مب اًمٗمقز اًمقؿمٞمؽ ُمٜمف ذم اخل٤ًمرة اًمقاوح٦م. إن دمرسم٦م اًمٗمقز أيمثراعمزيد ُمـ اًمٚمٕم٤مب( سمِمٙمؾ 

ًمتخٗمٞمػ  -أي رء  -وشمدومٕمٜم٤م إمم اًم٘مٞم٤مم سمٌمء ُم٤م  ؿمٞمؽ شمِمٕمؾ ضمذوة احلامس داظمٚمٜم٤ماًمق

ؾ سم٤مطمثقن آظمرون إمم أٟمامط حلٔم٦م. وىمد شمقص ذم آظمراإلطم٤ًمس سمخٞم٦ٌم إُمؾ اًمذي يكم اخل٤ًمرة 

إمم أن اعم٘م٤مُمريـ يٗمْمٚمقن مم٤مرؾم٦م إًمٕم٤مب اًمتل شم٘مدم اٟمتّم٤مرات  ،قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ،ُمِم٤مهب٦م مم٤م يِمػم

 %05ُمـ إًمٕم٤مب اًمتل شم٘مدم اٟمتّم٤مرات وؿمٞمٙم٦م سمٜم٦ًٌم  أيمثر % ُمـ مجٞمع اًمدورات٦ٌ31م وؿمٞمٙم٦م سمٜمً

 .تج٤مرب أو سمدون دم٤مرب قمغم اإلـمالقُمـ اًم

شمِمػم آٟمتّم٤مرات اًم٘مري٦ٌم إمم أن اًمٜمج٤مح ىمري٥م. هلذا اًم٥ًٌم واصٚم٧م ًمٕم٥م ؾمقسمر هٙم٤ًمضمقن رهمؿ 

، طمٞم٨م ٤مً هذا ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم مت٤مُم يٙمقن ًمٕم٦ٌم شمتٓمّٚم٥م اعمٝم٤مرةٗمل ؾمٞم٤مق وم ،ٓ طمٍم هل٤ماًمتل ٗمِمؾ اًمطم٤مٓت 

اىمؽمسم٧م ُمـ حت٘مٞمؼ اًمٜمٍم. ُمع اعمامرؾم٦م واًمٕمزم ُمـ  إٟمؽيرؾمؾ اًمٗمقز اًم٘مري٥م إؿم٤مرة ُمٗمٞمدة ُمٖمزاه٤م 

ظم٤مص٦م  طمٞم٤من شمٙمقن هذه اإلؿم٤مرة ٓ ُمٕمٜمك هل٤ماعمحتٛمؾ أن حت٘مؼ هذا اهلدف. ًمٙمـ ذم سمٕمض إ

هذه ضمٞم٤م، ٟم٤مشم٤مؿم٤م داو ؿمقل، إٟمثروسمقًمق أظمؼمشمٜمل قم٤معم٦م إذقمٜمدُم٤م شمٕمتٛمد اًمٚمٕم٦ٌم سم٤مًمٙم٤مُمؾ قمغم احلظ. 

ًم٘مامر وؿمٞمٙم٦م شمٌدو اٟمتّم٤مرات ُم٤ميمٞمٜم٤مت ا اًمٙم٤مزيٜمقه٤مت سم٤معم٘م٤مُمريـ، طمٞم٨م هب٤م شمقىمع اًمٓمري٘م٦م اًمتل هل

سمٞمٜمام ٓ يقضمد ذم اًمقاىمع ومرق ضمقهري سملم اًمٗمقز اًمقؿمٞمؽ واخل٤ًمرة اًمقاوح٦م. ٓ يِمػم أي  ًمٚمٖم٤مي٦م

ذم اعمًت٘مٌؾ، طمٞم٨م إٟمف ُمـ همػم اًم٘م٤مٟمقين ُمٜمٝمام إمم أٟمؽ أيمثر أو أىمؾ اطمتامٓ ًمٚمٗمقز سم٤مجل٤مئزة اًمٙمؼمى 

 .(0)شمٖمٞمػم اطمتامٓت اًمٗمقز قمغم أي دورة ُمٕمٞمٜم٦م

                                                           

 ٓطمظ أٟمف ُمـ اًم٘م٤مٟمقين شمٖمٞمػم يمٞمٗمٞم٦م قمرض اخل٤ًمئر، ًمذًمؽ وم٢من اًمٗمقز اًم٘مري٥م يٙمقن ىم٤مٟمقٟمًٞم٤م مت٤مًُم٤م ُمثؾ اخل٤ًمرة اًمقاوح٦م. (0)
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ٓ يٛمٙمٜمؽ دم٤موز اًم٦م ىمامر ضمٞمدة طمٞم٨م  ،صم٤مين أيمؼم ُمِمٙمٚم٦م ُمع ُم٤ميمٞمٜم٤مت اًم٘مامر هل أهن٤م دمذسمؽ

 اًمتّمٛمٞمؿ دون اًمتقىمػ إلًم٘م٤مء ٟمٔمرة هيٕم٦م. ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م إيمؼم هل أهن٤م شمرومض اًمًامح ًمؽ

 وم٠من أومْمؾ ُم٤م شمٗمٕمٚمف هق ـمٛمس ىمقاقمد اًمتقىمػ اخل٤مص٦م سمؽ. ٕم٥م سمٛمجرد أن شمٌدأ،سم٤مًمتقىمػ قمـ اًمٚم

 ـــــ

ؿم٤مهد قم٤ممل اًمٜمٗمس سم٤ميمق أٟمدرهٞمؾ سمِمٙمؾ ُمِمٝمقر آٓف اًم٤ًمقم٤مت ظمالل شمًٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض 

ػمات مجٞمع . اًمت٘مٓم٧م اًمٙم٤مُم(0)ُمـ شمّمقير يم٤مُمػمات اعمراىم٦ٌم اخل٤مص٦م سم٠مطمد حمالت اًمٌٞمع سم٤مًمتجزئ٦م

وُمٕمٔمٛمٝم٤م يم٤من قم٤مدي٤ًم وًمٙمـ سمٕمْمٝم٤م يم٤من ُمثػمًا ًمالهتامم وُمٗمٞمد ٕصح٤مب قق أٟمقاع ؾمٚمقيمٞم٤مت اًمتً

اعمتجر اًمذيـ ـمٚمٌقا ُمـ أٟمدرهٞمؾ اعم٤ًمقمدة. يم٤مٟم٧م واطمدة ُمـ أيمثر ُمالطمٔم٤مت أٟمدرهٞمؾ ؿمٝمرة ُم٤م 

اًمٌْم٤مئع قمغم سمٕمد سمْمٕم٦م أىمدام  طمٞم٨م يتؿ ووع رومقف  آطمتٙم٤مك. ذم اعمت٤مضمر اعمزدمح٦ميًٛمك سمت٠مصمػم

ٓت ط قمغم سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض. اًمت٘مٓم٧م يم٤مُمػمات أٟمدرهٞمؾ اعما٤مت ُمـ طم٤ميْمٓمر اًمٕمٛمالء ًمٚمْمٖم وم٘مط

ٛمجرد أن يتٕمرض اًمٕمٛمالء ُمـ ُمـ اًمًٚمقك: سم اً ُمثػم ٤مً آطمتٙم٤مك اًمٖمػم اعمتٕمٛمدة هذه وٓطمظ ٟمٛمٓم

ُم٤م  ٤مً مم اًمتقىمػ قمـ اًمتٗمرج ويم٤مٟمقا هم٤مًمًٌمٚمدقمؽ يم٤مٟمقا يٛمٞمٚمقن إ -وإمم طمد أىمؾ اًمرضم٤مل  -اًمٜم٤ًمء 

ًمذًمؽ  ٤مٟم٧م شمٙمٚمػ اعمتجر اًمٙمثػم ُمـ اعم٤ملطم٤مٓت آطمتٙم٤مك هذه يم يؽميمقن اعمتجر ظم٤مًملم اًمٞمديـ.

اعمتجر يمٕمٛمؾ اطمتج٤مج؟ هؾ  ُمـ اعمح٘م٘ملم ًمٚمتح٘مٞمؼ ذم اًم٥ًٌم. هؾ شمرك اًمٕمٛمالء ٤مً ومري٘م َؾ رؾِم أُ 

مل يٙمـ ًمدى اًمٕمٛمالء أي ومٙمرة سمت٤مشم٤ًم  ُمـ ومٙمرة عمس ؿمخص همري٥م؟ ذم اًمقاىمعؿمٕمروا سم٤مٓؿمٛمازاز 

وًمٙمٜمٝمؿ هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م  إلـمالق. واقمؽمومقا سمٛمٖم٤مدرة اعمتجرٙم٤مك قمغم اأهنؿ يم٤مٟمقا يتٗم٤مقمٚمقن ُمع طم٤مٓت اطمت

 ٤مً سمٕمض إطمٞم٤من يم٤مٟمقا جيّٛمٕمقن أؾم٤ٌمسميم٤مٟمقا ي٘مقًمقن إٟمف ٓ قمالىم٦م ًمف سمقضمقد اعمتًقىملم أظمريـ. ذم 

أـمٗم٤مهلؿ ُمـ اعمدرؾم٦م،  ًمٕم٘مد اضمتامع أو يم٤مٟمقا سمح٤مضم٦م جلٚم٥م ُمثؾ اهنؿ ىمد شم٠مظمروا وضمٞمٝم٦ًم ًمٚمرطمٞمؾ

 -٤ًم ًمٚمٖم٤مي٦م سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره. ُم٤م طمدده أٟمدرهٞمؾ هق ىم٤مقمدة اًمتقىمػ ًمٙمـ هذا اًمٜمٛمط يم٤من ىمقيو

                                                           

 Paco Underhill, Why We Buy: The Science of Shopping (New York: Simon andأٟمٔمـر:  (0)

Schuster, 1999). 
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يٛمٙمـ أن ينمطمف اًمٕمٛمالء،  ٤مً ٤مقمدة ؿمٞماوهل دًمٞمؾ يقضمف اًمٕمٛمالء ًمٚمتقىمػ قمـ اًمتًقق. مل شمٙمـ اًم٘م

 .٧م ُمقضمقدة، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمقضمف ؾمٚمقيمٝمؿ سم٤مًمٙم٤مُمؾيم٤مٟم ٤موًمٙمٜمٝم

قمغم اعمدى اًم٘مّمػم أن ٟمت٤ًمءل عم٤مذا ٟمٛمٞمؾ إمم دم٤مهؾ ىمقاقمد اًمتقىمػ ٕٟمف هم٤مًم٤ًٌم يٌدو أن ُمـ إهؿ 

 يمٜم٧م شمٌٞمع ًمقيٌدأ اًمٜم٤مس ذم ومٕمؾ رء ضمديد سمدًٓ ُمـ ان ٟمت٤ًمءل عم٤مذا يت٘مٗمقن قمـ ومٕمؾ رء ىمديؿ. 

، وم٢من اًم١ًمال إول هق يمٞمػ يٛمٙمٜمؽ شمِمجٞمع إؿمخ٤مص قمغم اؾمتخدام ُمٜمتجؽ سمدًٓ ُمـ ٤مً ؿمٞما

وم٢من  ل شمِمجٞمع ُمرو٤مك قمغم اًمتٛمريـحت٤مو ٤مً ت٘م٤مل إمم ُمٜمت٩م آظمر. إذا يمٜم٧م ـمٌٞمٌيمٞمٗمٞم٦م ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ آٟم

ٞمس يمٞمػ يٛمٙمٜمؽ إىمٜم٤مقمٝمؿ وًم ٞمػ يٛمٙمٜمؽ ضمٕمٚمٝمؿ يٌدؤون ذم اًمتٛمرناًم١ًمال إول هق يم

يٛمٙمٜمؽ شمِمجٞمع اًمٓمالب قمغم اًمدراؾم٦م وم٢من اًم١ًمال إول هق يمٞمػ  يمٜم٧م ُمٕمٚمامً  وإذا سم٤مٓؾمتٛمرار،

ٜم٤مس ىمٌؾ أن يٌدأ اًم قمٚمٞمؽ أن شم٠ًمل عم٤مذا إمم ُمقاصٚم٦م اًمدراؾم٦م سمٛمرور اًمقىم٧م. سمدًٓ ُمـ يمٞمٗمٞم٦م دومٕمٝمؿ

وًمٙمـ اطمٞم٤مٟم٤ًم يتؿ اهمٗم٤مًمف ذم ىمٞم٤مدة  اً يمٌػم اً شم٠ًمهلؿ قمـ ؾم٥ٌم شمقىمٗمٝمؿ ًمٙمـ ىمقاقمد اًمتقىمػ شمٚمٕم٥م دور

 اًمًٚمقيمٞم٤مت اإلدُم٤مٟمٞم٦م واًم٘مٝمري٦م.

شمٕمٞمؼ ىمقاقمد اًمتقىمػ ًمديٜم٤م.  ٤مً ديدة اًمتل دمٕمؾ احلٞم٤مة أؾمٝمؾ أيْمًمًقء احلظ، ٟمٗمس اًمت٘مٜمٞم٤مت اجل

وومٞم٧م سمٞم٧م سمتتٌع شمدري٤ٌمشمؽ، وًمٙمٜمٝم٤م داء ُمثؾ ؾم٤مقم٤مت آسمؾ شمًٛمح ًمؽ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالرشم

شمثٌٓمؽ قمـ آًمتٗم٤مت إمم إؿم٤مرات اؾمتٜمٗم٤مد ضمًٛمؽ اًمداظمٚمٞم٦م. يمؾ ُمـ يم٤مصمريـ ذايؼم وًمٞمز  ٤مً أيْم

ؾمٞمؿ، ظمٌػمشم٤م إدُم٤من اًمتٛمريـ اًمٚمت٤من ذيمرهتام ؾم٤مسم٘م٤ًم، شمٕمت٘مدان أن اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالرشمداء شمزيد 

ذم هذا اعمج٤مل ٕهن٤م شمٕمزز قم٘مٚمٞم٦م  اً شمٚمٕم٥م دور اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م أنؼم: ىمؿ اعمِمٙمٚم٦م. أظمؼمشمٜمل ذيُمـ شمٗم٤م

احل٤ًمب، ومٝمل شمٕمزز ُم٘مدار آهتامم اًمذي شمقًمٞمف ًمٚمٛمٌم ذم قمدد ُمٕملم ُمـ اخلٓمقات أو احلّمقل 

ُمـ هذه  ٤مً أي اً ُمٕملم ُمـ اًم٤ًمقم٤مت ُمـ اًمٜمقم اًمٕمٛمٞمؼ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل. مل أؾمتخدم أسمدقمغم قمدد 

ًمٙمؾ أٟمقاع اًمًٚمقيمٞم٤مت  . ومٝمل شمِمٙمؾ ؾم٤ٌٌمً (0)قدين امم اجلٜمقنإضمٝمزة ٕٟمٜمل أقمرف أهن٤م ؾمت٘م

                                                           

 أٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: (0)
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اًمذي ٓ ي٤ًمقمدٟم٤م ذم . ىم٤مرٟم٧م ؾمٞمؿ ؾم٤مقم٤مت ومٞم٧م سمٞم٧م سمح٤ًمب اًمًٕمرات احلراري٦م، إدُم٤مٟمٞم٦م

. إن قمد اًمًٕمرات احلراري٦م جيٕمٚمٜم٤م أىمؾ ٤مً ؾ أومْمؾ ًمٙمٜمف وم٘مط جيٕمٚمٜم٤م أيمثر هقؾمإدارة وزٟمٜم٤م سمِمٙم

 قمام إذا يم٤مٟم٧م اًمت٘مٜمٞم٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالرشمداء دمٕمٚمٜم٤م ٤مً ًم٧م ؾمٞمؿ أيْمطمٞم٤مل ُم٤م ٟم٠ميمٚمف، وشم٤ًمء شمٚم٘م٤مئٞم٦ًم وقمٗمقي٦م

ًمق أٟمٜمل وم٘مط ُمِمٞم٧م ومٌٕمض ُمرو٤مه٤م ي٘مقًمقن أؿمٞم٤مء ُمـ ىمٌٞمؾ  أىمؾ شمٚم٘م٤مئٞم٦م طمٞم٤مل ٟمِم٤مـمٜم٤م اًمٌدين،

أرسمٕم٦م قمنم أًمػ ظمٓمقة اًمٞمقم، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمٜمل ُمتٕم٥م ًمٚمٖم٤مي٦م وأطمت٤مج ًمٚمراطم٦م، جي٥م أن أظمرج 

، ٕن اًمٜمٝم٩م إيمثر صح٦م ذم مم٤مرؾم٦م ٤مً ًمٜمت٤مئ٩م شمثػم اًم٘مٚمؼ أيْم. هذه اوأىمقم سم٠ميمثر ُمـ أًمٗمل ظمٓمقة

يٕمٛمؾ اطمت٤ًمب اًمًٕمرات  ِمٙمؾ ضمٞمد هق آؾمتٛمت٤مع هب٤م. ًمألؾمػآقمتدال وشمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم سم

احلراري٦م واخلٓمقات قمغم حتٗمٞمز اًمدواومع اًمذاشمٞم٦م قمـ ـمريؼ اإلؿم٤مرة إمم أٟمؽ شمتٛمتع سمّمح٦م ضمٞمدة 

  ٕٟمؽ حت٤مول حت٘مٞمؼ أهداف رىمٛمٞم٦م....

 84ٟمٗمس اًمت٘مٜمٞم٦م اًمتل شمدومع اًمٜم٤مس إمم اإلومراط ذم اًمزظمؿ دمؼمهؿ قمغم اًمٕمٛمؾ ذم ُمٙم٤من اًمٕمٛمؾ  يمام أن

قمٜمدُم٤م يٖم٤مدرون اعمٙمت٥م، يم٤من اًمٜم٤مس يؽميمقن اًمٕمٛمؾ وراءهؿ  . طمتك وىم٧م ىمري٥م(0)ؾم٤مقم٦م ذم اًمٞمقم

ُمع إدظم٤مل اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م وإضمٝمزة اًمٚمقطمٞم٦م وشمًجٞمؾ اًمدظمقل قمـ سمٕمد ورؾم٤مئؾ  وًمٙمـ أن

قمٚمٞمف اًمزُمـ. ُمٜمذ أواظمر وم٢من إي٘م٤مف هذه اًم٘م٤مقمدة أُمر قمٗم٤م  ًمٙمؽموين اًمتل شمتٌٕمٜم٤م أيٜمام طمٚمٚمٜم٤ماًمؼميد اإل

ُمٗمٝمقم يم٤من اًمٕمامل اًمٞم٤مسم٤مٟمٞملم يتحدصمقن قمـ  لموظم٤مص٦م ذم اًمٕم٘مديـ اعم٤موٞم اًمًتٞمٜمٞم٤مت

                                                                                                                                                         
J. Etkin, ―The Hidden Cost of Personal Quantification,‖ Journal of Consumer Research, 

forthcoming). 

 قمـ إضمتٝم٤مد اًمزائد ذم اًمٕمٛمؾ واًمٙم٤مرور: (0)

Daniel S. Hamermesh, and Elena Stancanelli, ―Long Workweeks and Strange Hours,‖ 

Industrial and Labor Relations Review (forthcoming); Christopher K. Hsee, Jiao Zhang, Cindy 

F. Cai, and Shirley Zhang, ―Overearning,‖ Psychological Science 24 (2013): 852–59; Lauren 

F. Friedman, ―Here‘s Why People Work Like Crazy, Even When They Have Everything They 

Need,‖ Business Insider, July 10, 2014, www.businessinsider.com/why-peoplework- too-

much-2014-7; International Labour Organization, ―Case Study: Karoshi: Death from 

Overwork,‖ International Labour Relations, April 23, 2013, 

www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_211571/lang—en/index.htm ; China Post 

News Staff, ―Overwork Confirmed to Be Cause of Nanya Engineer‘s Death,‖ China Post, 

October 15, 2011, www.chinapost.com.tw/taiwan/national/national-

news/2011/03/15/294686/Overwork-confirmed.htm. 
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. يٜمٓمٌؼ هذا اعمّمٓمٚمح قمغم اًمٕمامل، ظم٤مص٦ًم "اعمقت ُمـ اإلره٤مق"طمرومٞم٤ًم واًمذي يٕمٜمل (0)"يم٤مرور"

ٗمٝمؿ اعمديريـ اًمتٜمٗمٞمذيلم ذم اعمًتقي٤مت اعمتقؾمٓم٦م واًمٕم٤مًمٞم٦م اًمذيـ يٙم٤مومحقن ُمـ أضمؾ شمرك اًمٕمٛمؾ ظمٚم

يٛمقشمقن ىمٌؾ إوان ُمـ اًمًٙمت٤مت اًمدُم٤مهمٞم٦م واًمٜمقسم٤مت اًم٘مٚمٌٞم٦م وهمػم  ذم هن٤مي٦م اًمٞمقم. وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ

وؾم٤مئؾ اإلقمالم  شمٜم٤موًم٧م ،قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل 8100تل يًٌٌٝم٤م اإلضمٝم٤مد. ذم قم٤مم ًمذًمؽ ُمـ إُمراض ا

يم٤من اعمٝمٜمدس  شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٙمٛمٌٞمقشمر شمدقمك ٟم٤مٟمٞم٤م، وم٘مد ُمٝمٜمدس قمغم ُمٙمتٌف ذم ذيم٦مطم٤مدصم٦م ووم٤مة 

واؿم٤مر شمنميح اجلث٦م أٟمف  ٤مقم٦م ذم اًمٞمقم، وأطمٞم٤مٟم٤م ُمـ اعمٜمزليٕمٛمؾ ُم٤م سملم اًمًت٦م قمنم واًمتًٕم٦م قمنم ؾم

 ."اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمًٙمت٦م"شمقذم ُمـ 

أـمقل ذم اًمٕمٛمؾ  ي٘مْمقن وىمت٤مً  يم٤مٟمقا وهٜم٤مك ُمقوقع ُمتٙمرر ذم طم٤مٓت اًمٙم٤مرور هق أن اًمْمح٤مي٤م

ومٝمؿ همػم ُمٚمزُملم سم٤مًمٕمٛمؾ ًم٤ًمقم٤مت  ـ اًمالزم. إهنؿ ٟم٤مضمحقن ذم اًمٖم٤مًم٥م وًمدهيؿ ُم٤م يٙمٗمل ُمـ اعم٤مل،ُم

 يمت٥م يمريس 8103يٛمٙمٜمٝمؿ اًمتقىمػ. ذم قم٤مم ٓ  قم٤مًم٦م أٟمٗمًٝمؿ، وًمٙمـ ًم٥ًٌم أو ٔظمرأـمقل إل

هز، وهق أؾمت٤مذ ذم يمٚمٞم٦م إدارة إقمامل سمج٤مُمٕم٦م ؿمٞمٙم٤مهمق، ورىم٦م سمح٨م ُمع صمالصم٦م ُمـ زُمالئف طمقل 

ؼ إُمر سم٤مًمٕمٛمؾ. اًم٥ًٌم اًمذي جيٕمؾ ًمدى اًمٜم٤مس ُمثؾ هذه اًم٘مقاقمد اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمٚمتقىمػ قمٜمدُم٤م يتٕمٚم

أقمٓمك اًم٤ٌمطمثقن اًمٓمالب اجل٤مُمٕمٞملم ومرص٦م احلّمقل قمغم اًمِمقيمقٓشم٦م. ظمالل  ذم اطمدى اًمتج٤مرب

يٛمٙمـ ًمٚمٓمالب اًم٘مٞم٤مم سم٠مطمد إُمريـ اًمت٤مًمٞملم: آؾمتامع إمم اعمقؾمٞم٘مك اهل٤مدئ٦م واعمرحي٦م أو اًمتجرسم٦م 

حتٛمؾ اًمّمقت اًم٘م٤مد ًمٜمٖمٛم٦م ُمزقمج٦م. طمّمؾ سمٕمض اًمٓمالب قمغم ؿمقيمقٓشم٦م ًمٙمؾ قمنميـ ُمرة 

ؾمٛمٕمقا اًمٜمٖمٛم٦م اعمزقمج٦م. يم٤مٟم٧م اًمٜمٖمٛم٦م ُمزقمج٦م ضمدًا ًمٙمٜمٝم٤م ايم٧ًٌم اًمٓمالب ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف ىمٓمٕم٤م 

ٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٕمٛمؾ. ذم ٜمقع ُمـ إضمقر(، ًمذًمؽ اقمتؼمه٤م اًم٤ٌمطمثقن ؿمُمـ ؿمقيمقٓشم٦م )يم

إمم  -يم٤من اًمٓمالب حيّمٚمقن قمغم قمنم ىمٓمع ؿمقيمقٓشم٦م، واًمتل شمٌدو ويم٠مهن٤م ٟمتٞمج٦م ضمٞمدة  اعمتقؾمط

قٟمقا أن شمدرك أهنؿ يم٤مٟمقا يتٜم٤موًمقن أرسمع ىمٓمع وم٘مط ُمـ اًمِمقيمقٓشم٦م ذم هن٤مي٦م اًمتجرسم٦م. ومٌٛمجرد أن يٙم

                                                           

 وـٖمط ُمــ يٕمـ٤مٟمقن اًمـذيـ ًمٚمٛمـقفمٗملم ىمٚمٌٞمـ٦م سمًـٙمت٦م اًمٗمجـ٤مئل اعمـقت قمــ يٕمؼم ،"اإلره٤مق ُمـ اعمقت" يٕمٜمل ي٤مسم٤مين ُمّمٓمٚمح يم٤مرور (0)

 .اًمٞم٤مسم٤من ذم ُمٝمٜمل ُمرض اقمتؼم اًمٙم٤مرور 1970 ؾمٜم٦م اًمٙمٌػم،ُمٜمذ اًم٘مٚمؼ ُمـ أو اًمٕمٛمؾ،
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وم٢مهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًمتقىمػ طمتك قمٜمدُم٤م يٙمقن ًمدهيؿ ُم٤م يٙمٗمل ذم  رة ًمٚمدظمؾقمغم آًم٦م اًمريمض اعمد

اًمٌٜمؽ. يم٤مٟمقا قمديٛمل اإلطم٤ًمس ازاء ىمقاقمد اًمتقىمػ ًمدرضم٦م اهنؿ ىمْمقا وىمت٤م ـمقيال ذم اًمٕمٛمؾ ومل 

يٙمـ ًمدهيؿ وىم٧م يم٤مف ًمٚمراطم٦م. ويمام ايمتِمػ يمٞمٜم٧م سمػمدج، قم٤ممل إقمّم٤مب اًمذي فمٝمر ٕول ُمرة 

س يًتٛمرون ذم سمٕمض إطمٞم٤من ذم رهمٌتٝمؿ ذم ؾمٚمقك ُمٕملم طمتك سمٕمد ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م، وم٢من اًمٜم٤م

ُمـ ٚمقك قمـ اؾمٕم٤مدهؿ. مل يتٛمٙمـ اًمٓمالب سمٛمجرد ان قمٚم٘مقا ذم ووع اًمٕمٛمؾ شمقىمػ ذًمؽ اًمً

  :شمٙمٝمـ اًم٤ٌمطمثقن أن ٗم٤مض ومقائد اًمٕمٛمؾ. وذم هن٤مي٦م سمحثٝمؿاًمتقىمػ قمـ اًمٕمٛمؾ طمتك ُمع اٟمخ

.ظمالل ُمٕمٔمؿ اًمت٤مريخ اًمٌنمي، يم٤مٟم٧م ُمٕمدٓت  إومراط ذم اعمٙم٥ًم ىمد يٙمقن شمٕمٛمٞماًم ُم٤ٌمًمٖم٤ًم ومٞمف

ال وم: ًم٦م وفمٞمٗمٞم٦م ًمٚمٌ٘م٤مء قمغم ىمٞمد احلٞم٤مةىمدر اإلُمٙم٤من يم٤مٟم٤م ُم٠ًم وآدظم٤مراًمٙم٥ًم ُمٜمخٗمْم٦م. اًمٙم٥ًم 

حيت٤مج إومراد إمم اًم٘مٚمؼ سمِم٠من اًمٙم٥ًم اًمٙمثػم، ٕهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن يم٥ًم اًمٙمثػم. . . إن اإلومراط ذم 

هق ىمْمٞم٦م اًمٕمٍم احلدي٨م اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ اًمت٘مدم ذم  اًمٙم٥ًم، ُمثٚمف ُمثؾ اإلومراط ذم شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم،

 .اإلٟمت٤مضمٞم٦م، وهل شمٜمٓمقي قمغم ظم٤ًمئر حمتٛمٚم٦م ًمٚمٌنم

يم٤من  . طمتك وىم٧م ىمري٥م٤مً ىمقاقمد اًمتقىمػ ذم أُم٤ميمـ أظمرى أيْم يٛمٙمٜمؽ أن شمرى ٟمٗمس اًمتدُمػم ذم

ت شمًجؾ ومقزهؿ ًمٙمٜمٝمؿ يٚمٕمٌقن أن ُمع سمٓم٤مىم٤مأوراىم٤م ٟم٘مدي٦م ذم ُم٤ميمٞمٜم٤مت اًم٘مامر  اعم٘م٤مُمرون يْمٕمقن

يدومع اعمتًقىمقن صمٛمـ ُمِمؽمي٤مهتؿ سمٌٓم٤مىم٤مت آئتامن. ذم يمٚمت٤م احل٤مًمتلم، ُمـ  ٤ًمراهتؿ. وسم٤معمثؾوظم

اًمّمٕم٥م ُمت٤مسمٕم٦م اخل٤ًمئر اعمتّم٤مقمدة اًمتل ىمد شمرؾمؾ إؿم٤مرة شمقىمػ إذا يم٤مٟم٧م أيمثر ووقطًم٤م. ومٌدًٓ ُمـ 

٦م أن يِم٤مهد اعمتًقىمقن واعم٘م٤مُمرون رزُم٦م اًمٜم٘مقد ذم حمٗمٔمتٝمؿ وهل شمتْم٤مءل، وم٢مهنؿ يًتخدُمقن سمٓم٤مىم

 واطمدة شمًجؾ سمّمقرة سمٕمٞمدة وجمردة يمؾ ظم٤ًمرة ويمؾ ُمٍموف.

أن اًمٜم٤مس  درازيـ سمريٚمٞمؽ وداٟمٙم٤من ؾمٞمٛمًت٤مر،ذم ورىم٦م سمح٨م شم٘مٚمٞمدي٦م، أفمٝمر أؾم٤مشمذة اًمتًقيؼ 

ؾمٞمدومٕمقن ُم٤م يّمؾ إمم وٕمػ اعمٌٚمغ ًمنماء ٟمٗمس اعمٜمت٩م قمٜمد اؾمتخداُمٝمؿ ًمٚمٌٓم٤مىم٦م اعمٍمومٞم٦م سمدًٓ ُمـ 
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ٞمع اعمٕمٚمقُم٤مت ختٗمل مج ،سمٓم٤مىم٤مت ُم٤ميمٞمٜم٤مت اًم٘مامر ، طم٤مهل٤م طم٤مل٦م. اًمٌٓم٤مىم٤مت اعمٍمومٞم(0)اعم٤ٌمًمغ اًمٜم٘مدي٦م

اًمذي يتٕملم قمٚمٞمف شمتٌع اعمٙم٤مؾم٥م واخل٤ًمئر اخل٤مص٦م سمف سمدًٓ ُمـ ذًمؽ. ص٤مهم٧م  اعمردمٕم٦م قمـ اعمٜمٗمؼ

ٓ ذيم٦م أُمريٙم٤من ايمًؼميس ًمٚمخدُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م ذات ُمرة ؿمٕم٤مرًا شم٘مقل ومٞمف قمـ اًمٌٓم٤مىم٤مت اعمٍمومٞم٦م 

سمريٚمٞمؽ وؾمٞمٛمًت٤مر ىم٤مُم٤م سمذيم٤مء سم٘مٚم٥م ذًمؽ اًمِمٕم٤مر رأؾم٤ًم قمغم قم٘م٥م ًمٙمـ و، شمؽمك اعمٜمزل ُمـ دوهن٤م

 ."اشمريمقا اًمٌٞم٧م ُمـ دوهن٤م"قمٜمدُم٤م قمٜمقٟم٤م سمحثٝمؿ قمـ اًمٌٓم٤مىم٤مت اعمٍمومٞم٦م 

ُمتٜم٤مُمٞم٦م اًمذيـ وصٗمقا طمريم٦م  ُمـ ُمّمٛمٛمل إًمٕم٤مبُمرارًا وشمٙمرارًا ؾمٛمٕم٧م ٟمٗمس اًم٘مّم٦م 

ٟمٞمقيقرك ومراٟمؽ ٟٓمتز  أظمؼمين ُمدير ُمريمز إًمٕم٤مب ذم ضم٤مُمٕم٦م ٕظمالىمٞم٤مت شمّمٛمٞمؿ إًمٕم٤مب، وم٘مد

ًمؽ  ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ًمـ شمًٛمحأن وم٤مرُمٗمٞمؾ وأًمٕم٤مب اًمٗمٞمًٌقك إظمرى ٟمجح٧م ضمزئٞم٤ًم ٕٟمف سمٛمجرد أن شمد

ومٝمل  إهن٤م أًمٕم٤مب ُمًتٛمرة، -قم٦م ذم اًمٞمقم ؾم٤م 84يتؿ شمِمٖمٞمؾ أًمٕم٤مب اًمٗمٞمًٌقك عمدة  سمؽميمٝم٤م، طمٞم٨م

ت٤مئجؽ صمؿ صمؿ طمٗمظ ٟم أًمٕم٤مب يتٕملم قمٚمٞمؽ ومٞمٝم٤م سمدء ضمٚم٦ًم ًمٕم٥م صمؿ شمِمٖمٞمٚمٝم٤م ًمٞم٧ًم قم٤ٌمرة قمـ

ٓ شمٜمتٝمل اعمتٕم٦م . ُم٤م شمٜمٓمٚمؼ ُمتك ُم٤م اردت اًمٚمٕم٥م وسمدء اجلٚم٦ًم ُمرة أظمرى، ومٝمل دائامً  ٤مً اًمٕمقدة ٓطم٘م

ٕن اًمٚمٕم٦ٌم ٓ شمٗمرض ىم٤مقمدة اًمتقىمػ اخل٤مص٦م هب٤م. ٓ شمقضمد ومّمقل أو ضمٚم٤ًمت أو ُمًتقي٤مت  اً أسمد

ىم٤مئاًل:  وي١ميمد سمٞمٜمٞم٧م ومقدي قمغم ذًمؽ ضمٚم٦ًم اًمٚمٕم٥م اخل٤مص٦م سمؽ وُمتك شمٜمتٝمل،ختؼمك ُمتك شمٌدأ 

ٕهن٤م متثؾ  ،تٕم٤مروقن سمِمدة ُمع أًمٕم٤مب ٓ هن٤مئٞم٦م ُمثؾ شمؽميس قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملسمٕمض اعمّمٛمٛملم ي

حٞم٨م ًمـ يٙمقٟمقا ىم٤مدريـ قمغم إؾم٤مءة اؾمتٖمالل ًمٜم٘م٤مط اًمْمٕمػ ذم هٞم٤ميمؾ اًمتحٗمٞمز ًمألؿمخ٤مص، سم

صمؿ شمٜمتٝمل  -يٗمْمٚمقن صٜمع إًمٕم٤مب اًمتل شمنميمؽ طمتك شمّمؾ إمم اًمٜمٝم٤مي٦م   ُمـ ذًمؽسمدًٓ و اًمتقىمػ،

 .شمٜمتٝمل ُمٜمٝم٤مو

                                                           
(1) Dražen Prelec and Duncan Simester, ―Always Leave Home Without It: A Further 

Investigation of the Credit-Card Effect on Willingness to Pay, Marketing Letters 12, no. 1 

(2001): 5–12; see also: Dražen Prelec and George Loewenstein, ―The Red and the Black: 

Mental Accounting of Savings and Debt,‖ Marketing Science 17, no. 1 (1998): 4–28. 
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شمداومع سمٕمض إًمٕم٤مب سم٤مًمٙمالم اعمٕمًقل اًمٖم٤مُمض قمـ هذه اًمٗمٙمرة ُمـ ظمالل حتذيرك سم٤مًمتقىمػ 

 ٙمـ هذه اًمتحذيرات قمديٛم٦م اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م وسمٛمٕمٜمك ُم٤موأظمذ اؾمؽماطم٦م أصمٜم٤مء اًمٚمٕم٥م ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م. ًم

، واًمتل يم٤مٟم٧م ُمقو٦م رائج٦م "8148"شمدومٕمؽ قمغم ُمقاصٚم٦م اًمٚمٕم٥م. ًمٕم٧ٌم ًمٕم٦ٌم اؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمًٛمك 

)ًم٘مد ايمتِمٗم٧م اًمٚمٕم٦ٌم ُمـ ظمالل ؾم١مال أطمد زُمالئل أٟمٗم٤مق ُمديٜم٦م ٟمٞمقيقرك ًمٌْمع ؾمٜمقات ؽمو ذم ُم

ُم٤م يم٤من يٚمٕمٌف(.  -اًمِمخص اًمٕم٤مذ اًمذي رأيتف يٚمٕم٥م اًمٚمٕم٦ٌم ذم همْمقن أي٤مم  -ذم ُمؽمو إٟمٗم٤مق 

ُمـ  ٤مً تٛمتع سم٤مًمٚمٕم٦ٌم وٓ شمٜمس أن شم٠مظمذ ىمًٓمًمؽ. اؾم اً ؿمٙمر٦م ًمٚمٕم٦ٌم شم٘مقل إطمدى اًمِم٤مؿم٤مت اًمؽمطمٞمٌٞم

أؾمٗمؾ هذا اًمتحذير يقضمد زر يٜم٘مٚمؽ إمم ُمتجر أسمؾ ًمٚمتٓمٌٞم٘م٤مت، طمٞم٨م يتؿ  ا ًمزم إُمر!إذ اًمراطم٦م

شم٘مديؿ جمٛمققم٦م ُمتٜمققم٦م ُمـ إًمٕم٤مب اعمثػمة ًمإلدُم٤من، واًمٕمديد ُمٜمٝم٤م ُمّمٛمؿ ُمـ ىمٌؾ ٟمٗمس ومريؼ 

هق اي٘م٤مومؽ قمـ ًمٕم٥م اطمدى إًمٕم٤مب ُمـ  8148ه ومريؼ شمّمٛمٞمؿ ًمٕم٦ٌم ٤محلؾ، يمام يراوم ،اًمتّمٛمٞمؿ

 .ـ إًمٕم٤مب إظمرى ًمتحؾ حمٚمٝم٤مظمالل شم٘مديؿ ؾمٚمًٚم٦م ُم

اًمّمٕم٥م "و  "اًمًٝمؾ ضمداً "جيد اًمٌنم سم٘مٕم٦م مجٞمٚم٦م واىمٕم٦م سملم  8148و شمؽميس  يمام هق احل٤مل ُمع ًمٕم٦ٌم

وـمٛمقطم٤مت اًمٕمٛمؾ  ٤مًمٞم٦موإهداف اعم ٘م٤موُم٦م. إهن٤م أرض أًمٕم٤مب اًمٙمٛمٌٞمقشمرهمػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٛم "ضمداً 

اإلدُم٤من ذم هذه اًمٌ٘مٕم٦م ب وأهداف اًمٚمٞم٤مىم٦م. شمٕمٞمش دم٤مر وأهداف وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل

إهداف. شم٘مقم ذيم٤مت اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وُمٓمقرو طمٞم٨م شمٜمٝم٤مر ىمقاقمد اًمتقىمػ ىمٌؾ حتديد  اجلٛمٞمٚم٦م

وُمّمٛمٛمق اعمٜمتج٤مت سمتٕمديؾ أضمٝمزهتؿ ًمْمامن زي٤مدة شمٕم٘مٞمده٤م ُمع ايمت٤ًمب اعمًتخدُملم  إًمٕم٤مب

 .اعمٕمروم٦م واًمٙمٗم٤مءة
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ

 اًمٜمٝم٤مي٤مت اعمٕمّٚم٘م٦م )اًمتِمقيؼ(

شمٜمحرف قمـ ـمريؼ ضمٌكم وشمت٠مرضمح قمغم طم٤موم٦م ضمرف. احل٤مومٚم٦م اًمّمٖمػمة هل قم٤ٌمرة قمـ  طم٤مومٚم٦م صٖمػمة

هٞمٙمؾ وم٤مرغ سمدون ُم٘م٤مقمد. يقضمد داظمٚمٝم٤م أطمد قمنم ًمّم٤ًم ويمقُم٦م ُمـ اًمذه٥م اعمنوق. يٕم٤مٟمؼ 

ممٞمالً احل٤مومٚم٦م اًمّمٖمػمة ٟمحق  قمٜمٝمؿ اًمرضم٤مل اجلدار اخلٚمٗمل ذم اًمقىم٧م اًمذي يٜمزًمؼ اًمذه٥م سمٌطء سمٕمٞمداً 

زطمٗمف ل يزطمػ سمٌطء ٟمحق اًمذه٥م. إصقات اًمقطمٞمدة اعمًٛمققم٦م هل صقت اًمرضم٤م أطمداًمٜمًٞم٤من. 

 ّمؾ اًمرضمؾ قمغم سمٕمد ىمدُملم ُمـ اًمذه٥م،وصٗمػم ري٤مح ضم٤ٌمل إًم٥م. ي وسير احل٤مومٚم٦م اًمّمٖمػمة

ل يده. صمؿ يٜم٘مٚم٥م اًمرضمؾ قمغم قمـ ُمتٜم٤مو إمم إُم٤مم ويٜمزًمؼ اًمذه٥م سمٕمٞمداً  أيمثروًمٙمـ احل٤مومٚم٦م متٞمؾ 

 . شمٜمتٝمل اًم٘مّم٦م.ُمٝماًل ي٤م روم٤مق. ًمدي ومٙمرة رائٕم٦مء: وي٘مقل هبدو فمٝمره ويقاضمف أصح٤مسمف

اؾمتٛمتع أٓف ُمـ رواد اًمًٞمٜمام سم٠مول أرسمٕم٦م وشمًٕملم دىمٞم٘م٦م ُمـ ومٞمٚمؿ اعمٝمٛم٦م  0969ذم صٞمػ قم٤مم 

يم٤مٟم٧م  (0)ٕمغم طمد شمٕمٌػمهؿىمف شمٚمؽ اًمدىمٞم٘م٦م اخل٤مُم٦ًم واًمتًٕملم، ومًمٙمـ اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ مل شمرواإليٓم٤مًمٞم٦م، 

سمدون "، "همػم ُمْمحٙم٦م"، "حمٌٓم٦م"، "جمرد هراء"، "رهٞم٦ٌم"، "ىمامُم٦م وم٤موح٦م"، "ؾمخٞمٗم٦م"اًمٜمٝم٤مي٦م 

ىمد دمده٤م ممتٕم٦م "، "ُمثؾ ُمنموب هم٤مزي ظم٤مل ُمـ اًمٖم٤مزات" ،"اظمٗم٤مق"، "سمدون ىمٚم٥م"، "أظمالق

 اًمالذع،. يتٓمٚم٥م إُمر هن٤مي٦م ظم٤مص٦م إلىمٜم٤مع هٙمذا ٟمقع ُمـ اًمٜم٘مد "ًمق أضمري٧م قمٛمٚمٞم٦م ضمراطم٦م دُم٤مهمٞم٦م

ـمالق: يم٤مٟم٧م جمرد حم٤موًم٦م شمِمقيؼ سم٤معمٕمٜمك احلرذم وهذه اًمٜمٝم٤مي٦م شمٌلم أهن٤م مل شمٙمـ هن٤مي٦م قمغم اإل

، ظمّمّمقا ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ ُمـ وىمتٝمؿ ًمٚم٘مّم٦م واعمج٤مزي. شمٙمٛمـ اعمِمٙمٚم٦م هٜم٤م ذم أن اعمِم٤مهديـ ىمد

طمرُم٧م ُمـ اجلزء اعمْمحؽ ُمـ  وُمثؾ مجٞمع اًمٌنم يم٤مٟمقا ُمتحٛمًلم ًمٚمٛمِمٝمد اخلت٤مُمل. إن ؾمٌؼ وان

                                                           

شمٕمٚمٞم٘مـــــ٤مت اعمِمــــ٤مهديـ قمـــــغم هن٤ميــــ٦م ومـــــٞمٚمؿ اعمٝمٛمـــــ٦م اإليٓم٤مًمٞمــــ٦م قمـــــغم ىم٤مقمــــدة سمٞم٤مٟمـــــ٤مت إومــــالم قمـــــغم اإلٟمؽمٟمـــــ٧م: سمٕمــــض  (0)

www.imdb.com/title/tt0064505/reviews 
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غم اإلـمالق سمدًٓ ُمـ ؾمامع يمؾ ومًتٕمرف أٟمف ُمـ إومْمؾ قمدم ؾمامع أي رء قمـ ىمّم٦م قم اًمٜمٙمت٦م

 اًم٘مّم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء اجلزء إظمػم.

 ـــــ

. يم٤مٟم٧م شمرشمِمػ (0)ًمٞمتقاٟمٞم٦م سمٚمقُم٤م زجي٤مرٟمٞمؽ قمغم ىمقة اًمتِمقيؼ، قمثرت قم٤معم٦م ٟمٗمس ىمٌؾ أرسمٕملم قم٤مُم٤مً 

اًم٘مٝمقة ذم ُم٘مٝمك صٖمػم ذم ومٞمٞمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٓطمٔم٧م أن اًمٜم٤مدل يذيمر ـمٚم٤ٌمت زسم٤مئٜمف سمقوقح وم٤مئؼ. قمٜمدُم٤م 

رف أن خيؼم اًمٓم٤مهل إلقمداد ومٓمػمة اًمٌٞمض ًمٚمٓم٤موًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، واًمٚمحؿ وقمج٦م اىمؽمب ُمـ اعمٓمٌخ، قم

اجلٌـ ًمٚمٓم٤موًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم، واًمٌٞمض اعمخٗمقق ًمٚمٓم٤موًم٦م اخل٤مُم٦ًم قمنم. وًمٙمـ طم٤معم٤م ايمتٛمٚم٧م شمٚمؽ 

ويم٠مهن٤م وم٠من اًمٓمٚم٤ٌمت شمٌدو  ٤ًمسمٕم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م قمنم واخل٤مُم٦ًم قمنماًمٓمٚم٤ٌمت وٟمزًم٧م قمغم اًمٓم٤موٓت اًم

ٙمؾ ـمٚم٥م ُمـ شمٚمؽ اًمٓمٚمٌٞم٤مت ىمدم ًمٚمٜم٤مدل هن٤مي٦م ُمٕمّٚم٘م٦م ُمّمٖمرة طمٚم٧م وم اظمتٗم٧م ُمـ ذهـ اًمٜم٤مدل.

يمؾ ـمٚم٤ٌمشمف اعمٗمتقطم٦م ٕهن٤م مل  قمٜمدُم٤م وصٚم٧م اًمقضم٦ٌم اًمّمحٞمح٦م إمم اًمٕمٛمالء اعمٜم٤مؾمٌلم. شمذيمر اًمٜم٤مدل

 شمؽمٟمح اًمتل احل٤مومٚم٦م هب٤م شمزقم٩م اًمتل اًمٓمري٘م٦م سمٜمٗمس شمزقمجف يم٤مٟم٧م طمٞم٨م –شمٙمـ ًمتؽميمف ذم ؾمالم 

ُمـ اًمٓمٚم٤ٌمت  قصؾ اًمٜم٤مدل يمؾ ـمٚم٥موقمٜمدُم٤م يم٤من ي ٞم٦م اعمحٌٓملم،ومٞمٚمؿ اعمٝمٛم٦م اإليٓم٤مًم ُمِم٤مهدي

اجلديدة اًمتل ىمدُمٝم٤م ًمف  اًمٜمٝم٤مي٦م اعمٕمّٚم٘م٦م ويم٤من قم٘مٚمف طمرًا ذم اًمؽميمٞمز قمغم حتؾ اًمٜمٝم٤مي٤مت اعمٕمّٚم٘م٦م يم٤مٟم٧م

 .اًمٓمٚم٥م اًمت٤مزم

دمرسم٦م ًمٚمٙمِمػ قمـ إصمر سمِمٙمؾ أيمثر دىم٦م سمدقمقة جمٛمققم٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب إمم زجي٤مرٟمٞمؽ صٛمٛم٧م 

ُمثؾ إٟمِم٤مء مت٤مصمٞمؾ ـمٞمٜمٞم٦م  ٤مً ٛم٦م ىمّمػمة خمتٚمٗم٦م. يم٤من سمٕمْمٝم٤م يدوي قمنميـ ُمٝمخمتؼمه٤م ًمٚمٕمٛمؾ قمغم

                                                           

 ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ سمٚمقُم٤م زجي٤مرٟمٞمؽ وشم٠مصمػمه٤م اعمًٛمك قمٚمٞمٝم٤م: (0)

A. V. Zeigarnik, ―Bluma Zeigarnik: A Memoir,‖ Gestalt Theory 29, no. 3 (December 8, 2007): 

256–68; Bluma Zeigarnik, ―On Finished and Unfinished Tasks,‖ in A Source Book of Gestalt 

Psychology, W. D. Ellis, ed., (New York: Harcourt, Brace, and Company, 1938), 300–14; 

Colleen M. Seifert, and Andrea L. Patalano, ―Memory for Incomplete Tasks: A Re-

Examination of the Zeigarnik Effect,‖ in Proceedings of the Thirteenth Annual Conference of 

the Cognitive Science Society (Mahwah, NJ: Erlbaum, 1991), 114–19. 
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زجي٤مرٟمٞمؽ ُمثؾ اعم٤ٌمًمغ احل٤ًمسمٞم٦م وإًمٖم٤مز. ؾمٛمح٧م  ٤مً ديؼ سمٜم٤مء، ويم٤من اًمٌٕمض أظمر قم٘مٚمٞموصٜم٤م

وأضمؼمهتؿ  أن يتٛمٙمٜمقا ُمـ إيمامل ُمٝم٤مُم٤ًم اظمرىًمٙمٜمٝم٤م ىم٤مـمٕمتٝمؿ ىمٌؾ  إليمامل سمٕمض اعمٝم٤مم ًمٚمٛمِم٤مريملم

واقمؽموقا ذم سمٕمض إطمٞم٤من  اًمتقىمػٙم٤من اًمِم٤ٌمب يرومْمقن وم ،ٝمٛم٦م اًمت٤مًمٞم٦مقمغم آٟمت٘م٤مل إمم اعم

، وهق ُم٤م أفمٝمر ُم٘مدار اًمتقشمر اًمذي ادظمٚمتف زجي٤مرٟمٞمؽ دة. يم٤من اًمٌٕمض هم٤موٌلم طمتك ُمـ ذًمؽسمِم

 ـمٚم٧ٌم ُمٜمٝمؿ أن يتذيمروا أيمؼم قمدد ممٙمـ ُمـ اعمٝم٤مم. ذم هن٤مي٦م اًمتجرسم٦م سمٛم٘مٓم٤مقم٤مهت٤م.

ٞمٞمٜم٤م، يم٤من قمدد اعمٝم٤مم همػم اعمٙمتٛمٚم٦م اًمتل يتذيمره٤م اًمِم٤ٌمب يم٤مٟم٧م اًمٜمت٤مئ٩م ُمذهٚم٦م. ُمثؾ اًمٜم٤مدل ذم وم 

زجي٤مرٟمٞمؽ ُم٤م  شم٤ًمءًم٧م ٦م اعمتذيمرة ُمـ ىمٌٚمٝمؿ. ذم اًمٌداي٦ماعمِم٤مريملم ي٘م٤مرب وٕمػ قمدد اعمٝم٤مم اعمٙمتٛمٚم

صٖمػمة قمٜمد  "صدُم٦م"إذا يم٤مٟم٧م اعمٝم٤مم همػم اعمٙمتٛمٚم٦م ٓ شمٜمًك أيمثر ٕن اعمِم٤مريملم قم٤مٟمقا ُمـ 

ريملم قمٜمدُم٤م قمٛمدت ُمرة أظمرى إمم ُم٘م٤مـمٕم٦م اعمِم٤م ٤مصمٚم٦مؿ. وًمٙمـ قمٜمدُم٤م أضمرت دمرسم٦م ممشمقىمٗمٝم

ىمد  اًمت٠مصمػم٤مؾمتٙمامل شمٚمؽ اعمٝم٤مم ذم وىم٧م ٓطمؼ وضمدت ان صمؿ ؾمٛمح٧م هلؿ سم اؾمتٙمٛمٚمقا سمٕمض اعمٝم٤مم

اًم٘مدرة قمغم إيمامهل٤م، ومٗمل  ، سمؾ اًمتقشمر ُمـ قمدم٤م ضمٕمؾ اعمٝم٤مم ٓ شمٜمًك. مل شمٙمـ اعم٘م٤مـمٕم٦م هل ُماظمتٗمك

ؿ إهن٤مؤه٤م ذم وىم٧م ٓطمؼ شمًتحؼ اًمتذيمر أيمثر ُمـ اعمٝم٤مم اًمتل شم اعم٘م٤مـمٕم٦م مل شمٙمـ اعمٝم٤مم اًمقاىمع

قمٜمدُم٤م حيدد اعمقوقع ٕداء اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل اعمٙمتٛمٚم٦م دون ُم٘م٤مـمٕم٦م. خلّم٧م زجي٤مرٟمٞمؽ ٟمت٤مئجٝم٤م: 

ٟمٔم٤مم  ِمٌف طم٤مًم٦مومٝمل شم اظمٚمف ؿمٌف طم٤مضم٦م إلٟمج٤مز شمٚمؽ اعمٝمٛم٦م،تٓمقر ذم د٤مم شمشمتٓمٚمٌٝم٤م إطمدى هذه اعمٝم

وم٢مذا مل  اعمٝمٛم٦م يٕمٜمل طمؾ ٟمٔم٤مم اًمتقشمر أو شمٗمريغ ؿمٌف احل٤مضم٦م،امل ٤مؾمتٙموم اًمتقشمر اًمذي يٛمٞمؾ ٟمحق احلؾ،

. وهٙمذا وًمد ُم٤م يدقمك ُمًتٛمرةومًتٌ٘مك طم٤مًم٦م ُمـ اًمتقشمر وٓ شمزال ؿمٌف احل٤مضم٦م  شمٙمتٛمؾ شمٚمؽ اعمٝمٛم٦م

 .شم٠مصمػم زجي٤مرٟمٞمؽ: دم٤مرب همػم ُمٙمتٛمٚم٦م شمِمٖمؾ قم٘مقًمٜم٤م أيمثر سمٙمثػم ُمـ شمٚمؽ اًمتل ايمتٛمٚم٧م

 ـــــ

سمرٟم٤مجمٝم٤م اإلذاقمك قمغم اإلٟمؽمٟم٧م )سمقديم٤مؾم٧م( قـمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٨م ، سمدأت اإلذاقم٦م اًم 8104ذم أيمتقسمر 

اصمٜمل قمنم طمٚم٘م٦م وىمد اؾمتٛمر قمرض اًمؼمٟم٤مُم٩م عمدة واعمتٙمقن ُمـ  Serial "هي٤مل" واعمًٛمك
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اإلذاقم٦م ". اًمؼمٟم٤مُم٩م يم٤من يتْمٛمـ ومري٘م٤ًم ُمـ اًمّمحٗمٞملم سم٘مٞم٤مدة ؾم٤مرة يمقٟمٞم٩م ُمـ (0)ؿمٝمريـ وٟمّمػ

ؾمٞمد وهق ـم٤مًم٥م ذم ُمدرؾم٦م صم٤مٟمقي٦م ذم سم٤مًمتٞمٛمقر ىمد أديـ  حي٘مؼ ذم ُم٤م إذا يم٤من قمدٟم٤من "اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م

. وىمد شمٌٕمتف ُمًٚمًالت سمقديم٤مؾم٧م أظمرى، 0999سم٤مخلٓم٠م سم٘متؾ زوضمتف اًم٤ًمسم٘م٦م ه٤مي ُملم زم ذم قم٤مم 

 ٤مً إًمٙمؽموٟمٞم اً ة ُمـ ٟمققمٝم٤م. . )قمٜمدُم٤م أرؾمٚم٧م سمريدًمٙمـ هي٤مل يم٤من يتٛمتع سمِمٕمٌٞم٦م يمٌػمة وومريدو

أظمِمك أٟمٜمل ٓ أظمؼمشمٜمل: و ي شم٘مدُم٧م سمف،إلضمراء ُم٘م٤مسمٚم٦م رومْم٧م سم٠مدب اًمٓمٚم٥م اًمذ ًمٙمقيٜم٩م

شمْمٛمٜم٧م حم٤مدصم٤مت ٓ شمٕمد وٓ  (. عمدة صمالصم٦م أؿمٝمر٠مٟم٤م ُمِمٖمقًم٦م ضمدًا ذم هذه إي٤مموم أؾمتٓمٞمع ذًمؽ،

اًمٌقديم٤مؾم٧م ُمع إصدىم٤مء واًمٖمرسم٤مء ذم يمؾ  ٟم٤مىمِم٧ُم  "هؾ ؾمٛمٕم٧م قمـ هي٤مل؟" اًم١ًمال،حتَم 

وريمز  ٦م قمـ ٟمج٤مح هي٤ملٜمِمقرات اًمرئٞمًٞموأٟم٤م مل أيمـ وطمدي. طمٞم٨م يمت٥م قمدد ُمـ اعم ُمٙم٤من،

 اًمٕمديد ُمـ قمٜم٤مويٜمٝم٤م ووم٘مراهت٤م آومتت٤مطمٞم٦م قمغم اإلدُم٤من قمغم اًمٌقديم٤مؾم٧م:

قمٚمٞمٝم٤م  أدُمـقمـ هذه ىمّم٦م هذه اجلريٛم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م واًمٖم٤مُمْم٦م اًمتل  يمقٟمٞم٩م(شمتحدث ُم٘مدُم٦م )ؾم٤مرة 

 إؿمخ٤مص اًمذيـ أضمري٧م ُمٕمٝمؿ اعم٘م٤مسمالت. "حت٥م"، وعم٤مذا هل ٠م اعمًٚمًؾاًمٜم٤مس قمـ ُمٜمِم

 ؾمتقنجمٚم٦م روًمٞمٜمغ  -

                                                           

 :"صٜم٤مقم٦م جمرم"و  "ؾمػمي٤مل"قمـ  (0)

Louise Kiernan, ―‗Serial‘ Podcast Producers Talk Storytelling, Structure and If They Know 

Whodunnit,‖ Nieman Storyboard, October 30, 2014, http://niemanstoryboard.org/stories/serial-

podcast-producerstalk- storytelling-structure-and-if-they-know-whodunnit/; Jeff Labrecque, 

―‗Serial‘ Podcast Makes Thursdays a Must-Listen Event,‖ Entertainment Weekly, October 30, 

2014, www.ew.com/article/2014/10/30/serial-podcast-thursdays; Josephine Yurcaba, ―This 

American Crime: Sarah Koenig on Her Hit Podcast ‗Serial,‘‖ Rolling Stone, October 24, 2014, 

www.rollingstone.com/culture/features/sarah-koenig-on-serial-20141024; Maria Elena 

Fernandez, ―‗Serial‘: The Highly Addictive Spinoff Podcast of ‗This American Life,‘‖ NBC 

News, October 30, 2014, www.nbcnews.com/pop-culture/viral/serialhighly- addictive-spinoff-

podcast-american-life-n235751; John Boone, ―The 13 Stages of Being Addicted to ‗Serial,‘‖ 

ET Online, November 12, 2014, 

www.etonline.com/news/153862_the_13_stages_of_being_addicted_to_serial/; Yoni Heisler, 

―‗Making a Murderer‘ Is the Most Addictive Show Netflix Has Ever Released,‖ Yahoo Tech, 

January 14, 2016, www.yahoo.com/tech/making-murderer-most-addictive-show-netflix-ever-

released-143343536.html. 
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 ."ؾمػمي٤مل"اعمراطمؾ اًمثالث قمنمة ُمـ اإلدُم٤من قمغم 

 إي يت )سمرٟم٤مُم٩م( -

 ."ذس اُمريٙم٤من ٓيػ": اًمؼمٟم٤مُم٩م إذاقمل اعم٥ًٌم ًمإلدُم٤من ُمـ إذاقم٦م "ؾمػمي٤مل"

  أن يب د ٟمٞمقز اوٟماليـ -

وهق سمرٟم٤مُم٩م  ؾمػمي٤مل،سمرٟم٤مُم٩م  "ذس اُمريٙم٤من ٓيػ"أـمٚمؼ إيرا ضمالس واًم٘م٤مئٛملم قمغم إذاقم٦م 

ٟم٧م ُمراه٘م٤ًم يٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر ن قمـ ضمريٛم٦م ىمتؾ ومٔمٞمٕم٦م وىمْمٞم٦م حمٙمٛم٦م همري٦ٌم أدااذاقمل ُم٥ًٌم ًمإلدُم٤م

ٕٟمف يْمؿ  "ًمق اٟمد اوردر". وهذا اًمؼمٟم٤مُم٩م يٕمد طمتك أومْمؾ ُمـ أومْمؾ طمٚم٘م٤مت سمرٟم٤مُم٩م ٤مً قم٤مُم 07

سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ، ًمٞمس ًمديؽ أدٟمك ومٙمرة قمام  -إؿمخ٤مص اًمٗمٕمٚمٞملم اًمذيـ قم٤ميِمقا هذه اعم٠مؾم٤مة 

 ؾمت١مول اًمٞمف إُمقر.

  اٟمؽمشمٞمٜمٛمٜم٧م ويٙمكم٦م جمٚم -

وومري٘مٝم٤م ؾم٤مرة يمقٟمٞم٩م  ومتح٧م شمِمػم هذه اعم٘مقًم٦م إظمػمة إمم اعمٙمقن اًمًحري عمًٚمًؾ ؾمػمي٤مل:

وًمٙمـ مل يٕمرف أي ُمـ ُمًتٛمٕمٞمٝم٤م ُمتك ؾمٞمتؿ إهمالق احلٚم٘م٦م. هؾ ؾمٞمتؿ اًمٙمِمػ  زجي٤مرٟمٞمؽ طمٚم٘م٦م

 ًمـ يتؿ اًمٙمِمػ قمٚمٞمف او قمـ اًم٘م٤مشمؾ احل٘مٞم٘مل ذم احلٚم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م؟ احلٚم٘م٦م اًمت٤مؾمٕم٦م؟ ذم احلٚم٘م٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م؟

اقمؽموم٧م يمقٟمٞم٩م سم٠من ًمٞمس ًمدهي٤م أي ومٙمرة قمـ يمٞمٗمٞم٦م اٟمتٝم٤مء اًمؼمٟم٤مُم٩م  أسمدًا؟ ذم ُمٜمتّمػ اعمًٚمًؾ

اإلذاقمل. سمٕمد قم٤مم ُمـ اعم٘م٤مسمالت وإسمح٤مث اًمدىمٞم٘م٦م، مل شمٙمـ هل وومري٘مٝم٤م أىمرب إمم طمؾ اًم١ًمال 

 إلضم٤مسم٦م يم٤مٟم٧م دائامً ٝمقر ُمتِمقق ٕن ااًمقطمٞمد اًمذي يم٤من هيؿ طم٘م٤ًم: ُمـ ىمتؾ ه٤مي ُملم زم؟ يم٤من اجلٛم

تلم ُمع قمدٟم٤من ؾمٞمد، اًم٘م٤مشمؾ اعمدان. يم٤من ذم ُمتٜم٤مول اًمٞمد. وؿمٛمٚم٧م اًمٕمديد ُمـ احلٚم٘م٤مت ُم٘م٤مسمٚم٦م او اصمٜم

أو ىمقل رء يث٧ٌم سمراءشمف دون أدٟمك ؿمؽ. ويٜمٓمٌؼ اًمٌمء  - فقمغم وؿمؽ ىمقل رء جيّرُم يٌدو دائامً 
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قمدٟم٤من ؾمٞمد طمج٦م همٞم٤مب  ٟمٗمًف قمغم اعم٘م٤مسمالت إظمرى اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم. ىمدم أطمد ُمٕم٤مرف

ًمٙمـ و أن حيدث اًم٘متؾ قمغم سمٕمد قمدة أُمٞم٤مل،يٌدو أهن٤م ووٕمتف ذم ُمٙمت٦ٌم قمٜمدُم٤م يم٤من ُمـ اعمٗمؽمض 

 .هذا اخلٞمط اٟم٘مٓمع وفمٚم٧م احلٚم٘م٦م ُمٗمتقطم٦م

قمغم  8104ديًٛمؼم  08ذم  اًمؼمٟم٤مُم٩م اإلذاقملىم٤مم آٓف اعمًتٛمٕملم سمتحٛمٞمؾ احلٚم٘م٦م إظمػمة ُمـ 

د ؾم٤مرة يمقٟمٞم٩م أن قمدٟم٤من ؾمٞمد سمريء . شمٕمت٘مؿ اجلقاب اًمِم٤مذمأُمؾ احلّمقل قمغم إضم٤مسم٦م. ًمٙمـ مل ي٠مهت

ورومض اعمًتٛمٕمقن  همػم ُمت٠ميمدة مت٤مُم٤ًم. اٟمتٝمك اًمٕمرض وًمٙمـ سم٘مٞم٧م اًمٜمٝم٤مي٦م ُمٕمّٚم٘م٦مًمٙمٜمٝم٤م اقمؽموم٧م سم٠مهن٤م 

شمرك إُمر وراء فمٝمقرهؿ. أىم٤مُمقا جمٛمققم٤مت ُمٜم٤مىمِم٦م طمٞمقي٦م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م. اهتٛم٧م اعمجٛمققم٦م اًمتل 

يٕمت٘مدون اٟمف سمريء سم٤مًمًذج، يمام وصٗم٧م اعمجٛمققم٦م اًمتل شم١ميد شمٕمت٘مد اٟمف ُمذٟم٥م إؿمخ٤مص اًمذيـ 

سمراءشمف إؿمخ٤مص اًمذيـ ئمٜمقن سم٠مٟمف ُمذٟم٥م سم٤معمِمٙمٙملم. ؿم٤مرك ُم٤م ي٘مرب ُمـ مخًلم أًمػ ُمـ 

( قمغم ُمقىمع subredditاعمٕمجٌلم سم٤معمًٚمًؾ إذاقمل وضمٝم٤مت ٟمٔمرهؿ قمغم صٗمح٦م ؾمػمي٤مل )أو 

يٜم٤مير  03تامم اًمًٌٞمط يم٤من ذم يقم ريدي٧م. أومْمؾ دًمٞمؾ قمغم أن ُمِم٤مريمتٝمؿ ارشمٗمٕم٧م ومقق إه

، وىم٤مم ُمنمومق ٦م اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة عم٘متؾ ه٤مي ُملم زم. يم٤مٟم٧م هذه اًمذيمرى اًمًٜمقي8105

subreddit  سمتٕمٚمٞمؼ اعمقىمع عمدة أرسمع وقمنميـ ؾم٤مقم٦م. وووٕمقا هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مّمػمة:سمتٙمريٛمٝم٤م 

 قم٤مدي٤ًم . . . ًم٘مد اٟم٘مْم٧م شمٖمػمت احلٞم٤مة إمم إسمد. ه٤مي ُملم زم يم٤مٟم٧م ومردًا همػم  0999يٜم٤مير  03ذم

ؾمٜم٦م ُمٜمذ أن اٟمتٝم٧م طمٞم٤مهت٤م سمِمٙمؾ ُم٠مؾم٤موي، وًمـ شمٙمقن طمٞم٤مة أههت٤م وأصدىم٤مئٝم٤م يمام يم٤مٟم٧م.  06

رهمؿ ان ُم٘متؾ ه٤مي يم٤من أؾم٤مس سمرٟم٤مُم٩م ؾمػمي٤مل اإلذاقمل، دقمقٟم٤م ٓ ٟمٜمًك اعم٠مؾم٤مة ٟمٗمًٝم٤م. واطمؽماُم٤ًم 

اًمتٗمٙمػم ذم اًمٔمٚمؿ ًمذيمرى ه٤مي، ؾمقف شمّمٛم٧م هذه اًمّمٗمح٦م عمدة يقم واطمد طمتك ٟمتٛمٙمـ مجٞمٕم٤ًم ُمـ 

 .احل٘مٞم٘مل ذم ىمٚم٥م ٟم٘م٤مش ؾم٤مظمـ

أؿم٤مد اًمٕمديد ُمـ اعمًتخدُملم سم٤مًمت٠مسملم، وًمٙمـ افمٝمر آظمرون اقمراض اإلٟم٘مٓم٤مع قمـ صٗمح٦م ُمًٚمًؾ 

ي٤مًمٚمٝمقل أٟم٤م ُمدُمـ. . . يم٤مٟم٧م اًم٤ًمقم٤مت ىم٤مئاًل،  hanathekoؾمػمي٤مل. اقمؽمف ُمًتخدم يدقمك 
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يم٤من يقم  hanathekoسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم  .إرسمع واًمٕمنمون اعم٤موٞم٦م ُم١معم٦م وؿمٕمرت سمٛمرض آيمتا٤مب

ورأى آظمرون أن اعمنموملم قمغم اعمقىمع ٓ حيؼ هلؿ إهمالق اعمقىمع  ـمقيالً ًمٚمٖم٤مي٦م، ٤مً سمدون اعمقىمع يقُم

ا ٕي ؾم٥ٌم قمغم اإلـمالق. وىم٤مل أطمد اعمًتخدُملم أن ه١مٓء اعمًتخدُملم اًمٖم٤موٌلم يم٤مٟمق

 سمٕمداءيتٍمومقن قم٤مد  اعمقىمع ُمرة أظمرى ذم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ. قمٜمدُم٤م قم٤مدhanatheko   وأٓف

وجمٛمققم٦م ٤ممج٦م واًمدوم٤مع قمـ جمٛمققم٦م اعمذٟم٥م وجمٛمققم٦م اًمؼميء ُمـ اعمًتخدُملم أظمريـ ًمٚمٛمٝم

  اظمرى مل حتدد ُمقىمٗمٝم٤م.

إـمالق اإلذاقم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمًٚمًٚم٦م ؾمػمي٤مل يم٤من وم٤محت٦م ؾمٞمؾ ُمـ وصم٤مئ٘مٞم٤مت اجلريٛم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م 

 The ؾمٚمًٚم٦م اًمٜمحس HBO يب أو إشمشأصدرت ؿمٌٙم٦م  8105ًمتل مل حتؾ سمٕمد. ذم ومؼماير ا

Jinx وهق رضمؾ ارشمٌط سمٕمدد ُمـ ضمرائؿ اًم٘متؾ اًمتل اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م اًمتل شمتٕم٘م٥م طمٞم٤مة روسمرت دورؾم٧م ،

 شمؿ اًم٘مٌض قمغم دورؾم٧م سم٥ًٌم اًمٗمٞمٚمؿ اًمقصم٤مئ٘ملإشمش يب أو مل حتؾ. ىمٌؾ يقم واطمد ُمـ إـمالق 

ُمـ قمنمة  أصدرت ٟمٞمتٗمٚمٞمٙمس وصم٤مئ٘مل 8105واطمدة ُمـ شمٚمؽ اجلرائؿ. سمٕمد ذًمؽ ذم ديًٛمؼم 

 . أُمْم٧مMaking a Murderer "صٜم٤مقم٦م جمرم"أضمزاء قمـ ضمريٛم٦م ىمتؾ واىمٕمٞم٦م سمٕمٜمقان 

، قمنم ؾمٜمقات ذم شمٕم٘م٥م رضمؾ يدقمك ٤م إومالم اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م، ًمقرا ريٙمٞم٤مردي وُمقيرا ديٛمقستص٤مٟمٕم

 "اًمٜمحس"اًمذي أديـ سم٘متؾ اُمرأة ؿم٤مسم٦م ذم سمٚمدة ويًٙمقٟمًـ اًمّمٖمػمة. يم٤من ُمًٚمًال  أومػمي،ؾمتٞمٗمـ 

، ويمالمه٤م ضمذب ُمقضم٤مت ٤مهلام طم٤مل سمرٟم٤مُم٩م ؾمػمي٤مل إذاقملُمًٌٌلم ًمألدُم٤من طم "صٜم٤مقم٦م جمرم"و

وًمٙمـ اًمٙمثػم ُمـ  -ُمـ اإلؿم٤مدة وُماليلم اعمِم٤مهديـ. شمؿ إٟمت٤مج مجٞمع اًمؼماُم٩م اًمثالصم٦م سمٛمٝم٤مرة 

ؿمٕمٌٞمتٝم٤م يم٤مٟم٧م ضمزءًا ٓ يتجزأ ُمـ همٛمقوٝم٤م. ذم جمٚم٦م ؾمٚمٞم٧م ، يمت٧ٌم روث ضمراه٤مم قمـ ؾمٚمًٚم٦م 

 اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م: "صٜم٤مقم٦م جمرم"

هذه هل ىمّم٦م دي٧م ٓيـ " دي٧م ٓيـ قمـ طم٤مًم٦م إومري ذم ؾمٚمًٚم٦م صٜم٤مقم٦م جمرم سمرٟم٤مُم٩م ي٘مقل ُمٜمت٩م

. . . وًمٙمـ إذا "اجلريٛم٦م ُم٤م زاًم٧م ضمديدة اعمث٤مًمٞم٦م، إهن٤م ىمّم٦م ُمع عم٦ًم دمذب اٟمت٤ٌمه اًمٜم٤مس. . . . أن
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 وم٢من شمٜمًٞمؼ اًمؼماُم٩م ُمتٕمددةهديـ قم٤مًم٘ملم ذم ومؽمات إقمالٟم٤مت اعمِم٤م "ٓيـ دي٧م" شمرك سمرٟم٤مُم٩م

دمٕمٚمٜم٤م قم٤مًم٘ملم ذم ومؽمات أـمقل سمٙمثػم. ىمد شمٙمقن اعمًٚمًالت  "صٜم٤مقم٦م جمرم"٤مُم٩م ٟماحلٚم٘م٤مت ُمثؾ سمر

ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ " "شمٚمؽ اعمرأة اعمًٙمٞمٜم٦م!"أيمثر هٞم٦ٌم ًمٙمٜمٝم٤م شم٘مدم ٟمٗمس اعمتٕم٦م ذم أي ىمّم٦م ضمريٛم٦م: 

 "ٓسمد ان يدومٕمقا اًمثٛمـ!" "طم٘م٤م؟

٦م ه٤مئٚم٦م ُمـ ُمٗم٤مضما٤مت ؾمػم احلٙم٤مي٦م ، اًمتل شمٜمتٝمل ُمع يمٛمٞمٚم٘م٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م صٜم٤مقم٦م جمرمظمذ احل

. . . سم٘مٞمٜم٤م ـ ومٞمٝم٤م ـ اٟم٤م وزوضمل ُمتًٛمريـ وُمتحػميـ ُم٤م اذا يم٤من قمٚمٞمٜم٤م اًمٌ٘م٤مء طمتك وىم٧م ُمت٠مظمر 

 عمِم٤مهدة طمٚم٘م٦م أظمرى. ومٛمع هن٤مي٦م ُمٕمّٚم٘م٦م ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ، يمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟم٘م٤موم؟

ذاقمل وؾمٚمًٚم٦م صٜم٤مقم٦م ػمي٤مل إٓ يزال اًمٜم٤مس حمٛمقُملم إزاء سمرٟم٤مُم٩م ؾمواٟم٤م أيمت٥م هذه اًمٙمٚمامت 

رهمؿ ُمـ أٟمف رسمام ظمػ )ؾمٚمًٚم٦م اًمٜمحس اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م ًمدهي٤م أيْم٤ًم ُمت٤مسمٕمٞمٝم٤م اعمخٚمّملم، قمغم اًم جمرم

سم٤مقمت٘م٤مل دورؾم٧م وإصدار اًمقصم٤مئ٘مل سمِمٙمؾ أيمثر حمدودي٦م(. شمقاصؾ صٗمح٤مت  ٤مً اًمتِمقيؼ ضمزئٞم

ؿمخص ُم٤م إصم٤ٌمت وًمٙمـ إذا اؾمتٓم٤مع  ٦م جمرم ضمذب ُمِم٤مريم٤مت ضمديدة يمؾ يقم،ؾمػمي٤مل وصٜم٤مقم

وؾمتتالؿمك اًمّمٗمح٤مت. شمٌ٘مك اًمٜمٝم٤مي٦م اءة ؾمتٞمٗمـ أومػمي أو ىم٤مشمؾ ه٤مي ُملم زم وم٢من احلٚم٘م٤مت ؾمتٖمٚمؼ سمر

ر اًمٓمٚم٥م طمتك يّمؾ اًمٓمٌؼ إمم ، وؾمٞمٌ٘مك اًمٜم٤مدل يتذيمن شمٕمرف ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م احل٤مومٚم٦م ؾمت٘معُمٕمّٚم٘م٦م امم ا

ـم٤معم٤م  ًمالهتامم وم٘مط اً ٦م ُمـ وقاطمل وٓي٦م ٟمٞمق ضمػمد ُمثػم، وٓ يزال ُمّمػم أطمد أومراد اًمٕمّم٤مسمزسمقٟمف

 أٟمؽ ٓ شمٕمرف ُم٤م إذا يم٤من ؾمٞمٕمٞمش أم ؾمٞمٛمقت.

 ـــــ

، ـمرح (0)"آل ؾمقسمراٟمق"دؾم٦م واًمًتلم وإظمػمة ُمـ ُمًٚمًؾ قمٜمدُم٤م يمت٥م ديٗمٞمد شمِمٞمس احلٚم٘م٦م اًم٤ًم

، ؾمٜمقات هترب ـمقين ؾمقسمراٟمقرومض اإلضم٤مسم٦م قمٜمف: هؾ ُم٤مت ـمقين ؾمقسمراٟمق؟ عمدة صمامين  ًٓ اؾم١م

                                                           
(1) James Greenberg, ―This Magic Moment,‖ Directors Guild of America, Spring 2015, 

www.dga.org/Craft/DGAQ/All-Articles/1502-Spring-2015/Shot-to-Remember-The-



 

220 
 

ُم٤مشمقا  اصمٜم٤من وشمًٕمقن ُمـ أقمدائف وأصدىم٤مئف، وم٘مدك زقمٞمؿ قمّم٤مسم٦م ٟمٞمق ضمرد، ُمـ اعمقت سمٞمٜمام شمالؿم

: ُمـ اًمٓمٕمـ واًمٜمقسم٤مت اًم٘مٚمٌٞم٦م واخلٜمؼ ت ٟم٤مري٦م ورضب وهمرق وأؾم٤ٌمب ـمٌٞمٕمٞم٦مىم٤مـمالإُمـ ضمروح 

ـ ًمٙمـ ًمٞمس سم٤مًم٘مدر اًمذي وشمٕم٤مـمل ضمرقم٤مت زائدة ُمـ اعمخدرات. وىمد أهت ووم٤مهتؿ اعمِم٤مهدي

 قمذاب ـمقين. اؾمتققمٌف

ـمقين  ٤مً ، ؿم٤مهد اصمٜم٤م قمنم ُمٚمٞمقٟم٤ًم أُمريٙمٞم8117/ طمزيران يقٟمٞمق  01يم٤من اعمِمٝمد أؾمٓمقري٤ًم. ومٗمل 

 ؾمؽمة ُمـ اجلٚمد اًمٌٜمل اعمٓمٕمؿرضمؾ يرشمدي  يدظمؾ ؾمقسمراٟمق وهق جيتٛمع سمٕم٤مئٚمتف ذم ُمٓمٕمؿ هقًمًتـ.

. ذم اًمثقاين ويتقضمف إمم دورة اعمٞم٤مه ٚم٦م ًمٗمؽمة وضمٞمزةوجيٚمس قمٜمد اًمٓم٤موًم٦م. يٕم٤مود اًمٜمٔمر إمم اًمٕم٤مئ

اًمِم٤مؿم٦م إمم  ويٜمٔمر ـمقين ٟمحق اًم٤ٌمب، وشمتحقل، ب إُم٤مُملإظمػمة ُمـ اًمٕمرض ُي٘مرع ضمرس اًم٤ٌم

صمامين ؾمٜمقات ُمـ اًمٕمٛمؾ شمتحقل إمم هدوء قمٛمٞمؼ.  قد. ًمثامين قمنمة صم٤مٟمٞم٦م شمٌ٘مك هٙمذا.اًمٚمقن إؾم

ًمٙم٤مسمالت ىمد ىمٓمٕم٧م ذم شم٤ًمءل اًمٙمثػم ُمـ اعمِم٤مهديـ قمام إذا يم٤مٟم٧م أضمٝمزة اًمتٚمٗمزيقن أو صٜم٤مديؼ ا

 ٞمس.، وًمٙمـ هذه يم٤مٟم٧م رؤي٦م شمِماًمٚمحٔم٦م اخلٓم٠م

ًمذًمؽ جل٠موا إمم همقهمؾ. اؾمت٘مٌؾ حمرك اًمٌح٨م ؾمٞمؾ ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت  يم٤من ُمٕمجٌق اًمؼمٟم٤مُمح ذم طمػمة،

ُم٤ًمًء سمتقىمٞم٧م اًم٤ًمطمؾ  01:18سمدءًا ُمـ اًم٤ًمقم٦م  "إظمػمة طمٚم٘م٦م آل ؾمقسمراٟمق"اًمٌح٨م قمـ 

ٝمؿ اًمٞم٤مئس قمـ ٟمقع ُمـ اإلؾمتٜمت٤مج ، واًمتل اؾمتٛمرت طمتك وىم٧ٍم ُمت٠مظمر ُمـ اًمٚمٞمؾ. ذم سمحثىملاًمنم

)سمٕمد ٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف مم هٜم٤مك ؿمخص ُم٤م قمغم اًمقي٥م أيمثر إـّمالقم٤مً ن ي٠مُمٚمقن أن يٙمقن يم٤من اعمِم٤مهدو

يم٤من ُمٕمجٌق سمرٟم٤مُم٩م ؾمػمي٤مل اإلذاقمل يٗمٕمٚمقن ٟمٗمس اًمٌمء قمٜمدُم٤م ذهٌقا إمم صٗمح٦م  صمامين ؾمٜمقات

ىم٤مُمقا أُم٤م اًمٜم٘م٤مد اإلقمالُمٞمقن ؾمقاء يم٤مٟمقا ىمد أطمٌقا احلٚم٘م٦م أو يمرهقه٤م  .اًمؼمٟم٤مُم٩م قمغم ُمٜمّم٦م ريدي٧م(

                                                                                                                                                         
Sopranos.aspx; Alan Sepinwall, ―David Chase Speaks!,‖ NJ.com, June 11, 2007, 

blog.nj.com/alltv/2007/06/david_chase_speaks.html; Maureen Ryan, ―Are You Kidding Me? 

That Was the Ending of ‗The Sopranos‘?,‖ Chicago Tribune, June 10, 2007, 

featuresblogs.chicagotribune.com/entertainment_tv/2007/06/are_you_kidding.html. 
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قمغم اخلٛمس دىم٤مئؼ إظمػمة ُمـ احلٚم٘م٦م. ُم٤مذا طمدث؟ عم٤مذا ىم٤مم شمِمٞمس ُمـ دون شم٘مّمػم هؿ ٟم٘مد سمؽميمٞمز

 سم٠مظمتّم٤مر اًم٘مّم٦م؟

رسمام يم٤من شمِمٞمس حي٤مول أن يقطمل سم٠من طمٞم٤مة ـمقين وقم٤مئٚمتف  ت ٟمٔمريت٤من ُمتٜم٤مومًت٤من. ومٛمـ ٟم٤مطمٞم٦مفمٝمر

ت سمْمع قمٛمال ووعيم٤من ـمقين ىمد اًمٕمرض. ذم سمداي٦م اعمِمٝمد إظمػم ؾمقف شمًتٛمر إمم ُم٤م سمٕمد هن٤مي٦م 

. يم٤من "ٓ شمتقىمػ قمـ إيامن"، وسمدأ شمِمٖمٞمؾ اهمٜمٞم٦م ضمػمين ذم صٜمدوق ُمقؾمٞم٘مك صٖمػم قمغم ـم٤موًمتف

 " ! . . .ٓ شمتقىمػ"، ػ سمػمي اًمذي سمدأ ذم ضمقىم٦م إهمٜمٞم٦مآظمر ُم٤م ؾمٛمٕمف اعمِم٤مهدون هق اعمٓمرب ؾمتٞم

٦م رومض شمِمٞمس اًمًامح ًمٌػمى سم٢ميمامل اًمٕم٤ٌمرة، ورسمام يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمٛمت٤من اًمٚمت٤من ظمتٛمت٤م اعمًٚمًؾ سمٛمث٤مسم

رؾم٤مًم٦م: اٟمتٝمك اًمٕمرض، ًمٙمـ احلٞم٤مة اًمتل شمّمقره٤م مل شمتقىمػ. ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى، يم٤من اًمٕمديد ُمـ 

اعمٕمجٌلم ُم٘متٜمٕملم سم٠من اًمِم٤مؿم٦م اًمًقداء اًمّم٤مُمت٦م أؿم٤مرت إمم ووم٤مة ـمقين. وسمام أن ـمقين مل يٙمـ قمغم 

تٕمٞمش شمؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمِم٤مهديـ سمٜمٗمس اًمٜمٝم٤مي٦م اعمٗم٤مضما٦م. ؾم احلٞم٤مة ًمتجرسم٦م اًمٕم٤ممل سمٕمد ووم٤مشمف ىمٞمد

زوضمتف وأـمٗم٤مًمف ًمًامع ؾمتٞمػ سمػمي وهق يٖمٜمل اًمٙمٚمٛم٦م إظمػمة ذم قمٜمقان إهمٜمٞم٦م، وًمٙمـ ىمد شمْمٞمع 

يم٤من اًمرضمؾ ذو اًمًؽمة اجلٚمدي٦م  ك طمٞم٤مة ـمقين. ووم٘م٤م هلذه اًمٜمٔمري٦موؾمط دوي اًمرص٤مص اًمذي أهن

، رسمام ذه٥م اًمرضمؾ إمم احلامم "اًمٕمراب"ومٞمٚمؿ ىم٤مشمؾ ـمقين. ذم شمٙمريؿ عمِمٝمد ـمقين اعمٗمْمؾ ُمـ 

وم٢مٟمف مل يٙمـ سم٢مُمٙم٤مٟمف اظمتٞم٤مر يمٚمٛم٦م  ٤من شمِمٞمس يِمػم إمم أن ـمقين ىمد ُم٤متؾمؽمداد سمٜمدىمٞم٦م. إذا يمٓ

 "!شمقىمػ"أظمػمة أيمثر ُمـ 

يرُمل قمٚمٞمٝمؿ ومت٤مت اعمٕمٚمقُم٤مت ذم اًمرد  "شمِمٞمس"ـم٤مًم٥م اًمّمحٗمٞمقن سم٤محلّمقل قمغم إضم٤مسم٦م، ويم٤من 

سمٕمد اٟمتٝم٤مء ول ُم٘م٤مسمٚم٦م ًمف ٗمل أوم شمٔمٚمٞمٚمٝمؿ ويرومض شم٘مديؿ شمٗمًػم حمدد،ويم٤من يًتٛمر ذم  ،قمٚمٞمٝمؿ

و٤موم٦م اإل"أو  "إقم٤مدة شمٗمًػم"أو  "اًمدوم٤مع قمـ"أو  "ذح"ًمٞمس ًمدي أي اهتامم ذم ىم٤مل:  اعمًٚمًؾ

هلل. ومٕمٚمٜم٤م ُم٤م اقمت٘مدٟم٤م أٟمف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م  ٤مً وص٤مدىم ٤مً . مل يٙمـ أطمد حي٤مول أن يٙمقن ضمرياُم٤م هق ُمقضمقد "إمم

. سمٕمد صمامين ء يٖمْمٌٝمؿأو يٗمٙمر ذم ووع ر صقاهبؿاًم٘مٞم٤مم سمف. مل يٙمـ أطمد حي٤مول ان يٗم٘مد اًمٜم٤مس 
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أظمؼم  8105ومٗمل أسمريؾ / ٟمٞم٤ًمن  ،يم٤من اجلٛمٝمقر ٓ يزال همػم راضٍ  ؾمٜمقات وقمدة ُم٘م٤مسمالت

وأيمثر ووقطم٤ًم سمٙمثػم مم٤م يٕمت٘مده اًمٜم٤مس. إُم٤م أن يٜمتٝمل  اً ضمد ٤مً يم٤من إُمر سمًٞمٓم شمِمٞمس أطمد اًمٙمت٤مب:

ذا ٓ شمتقىمػ قمـ ، ًم٤مً وىم٧م آظمر. ًمٙمـ قمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ وم٢من إُمر يًتحؼ طم٘م شمقين هٜم٤م أو ذم

رأي٧م سمٕمض اًمٕمٜم٤مس ذم . ذم سمٕمض اعم٘م٤مسمالت سمدا قمٚمٞمف آرشم٤ٌمك سم٥ًٌم اًم١ًمال: اإليامن

. يمام ًمق اٟمٜم٤م ـمقال "يمٌػمة ٟم٘مقهل٤م ًمٚمجٛمٝمقر ًم٘مد يم٤من هذا اؿمٌف سمٕم٤ٌمرة شم٤ًٌم ًمٙمؿ"اًمّمح٤موم٦م اًمتل شم٘مقل: 

 ؾمٜمقات ًمٜم٤مس عمدة صمامينشمٚمؽ اًمٗمؽمة ٟمح٤مول اه٤مٟمتٝمؿ. عم٤مذا ٟمريد أن ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ؟ عم٤مذا ٟم٘مقم سمتًٚمٞم٦م ا

 ًمٜمزقمجٝمؿ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م؟

ٕن ؾم٤مرة يمقٟمٞمغ أرادت ُمٕمروم٦م ُمـ ىمتؾ ه٤مي ُملم  أيمثر ُمـ يمقٟمف هم٤مو٤ٌمً  حمٌٓم٤مً  يم٤من مجٝمقر ؾمػمي٤مل

 ، وهق يٜمٙمر قمٛمداً ًمٙمـ شمِمٞمس يم٤من ُمٜم٤مهْم٤مً   يم٤مٟمقا يريدون، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م واطمدة ُمٜمٝمؿ،زم مت٤مُم٤ًم ُمثٚمام

ًمذي ـمرطمف ظمالل صمامين ؾمٜمقات. اصٌح٧م اًمّمحٗمٞم٦م قمغم ُمِم٤مهديف إضم٤مسم٦م اًم١ًمال إيمثر أمهٞم٦م ا

سمٕمد يمت٤مسمتٝم٤م  "اًمٖم٤مو٥م"ُمقريـ ري٤من اًمتل شمٕمٛمؾ ذم صحٞمٗم٦م ؿمٞمٙم٤مهمق شمريٌٞمقن ذم ـمٚمٞمٕم٦م اعمٕمًٙمر 

ًم٘مد أظمؼمت ىمرائٝم٤م،  "هؾ يم٤مٟم٧م شمٚمؽ هن٤مي٦م آل ؾمقسمراٟمق؟ ٧م متزح ُمٕمل؟هؾ أٟم"ُم٘م٤مًٓ سمٕمٜمقان 

٤مًٓ ًمٚمتٙمٛمٚم٦م. ذم يمٚمت٤م احل٤مًمتلمي٦م شمؽمك جميٛمٙمٜمٙمؿ ان شمًٛمقه٤م هن٤مي٦م ؾم٤مدي٦م. يٛمٙمٜمٙمؿ أن شمًٛمقه٤م هن٤م 

ؾمٛمف ري٤من ُم٤م يمتٌتف اًمّمحٗمٞم٦م . واومؼ أطمد اعمٕمٚم٘ملم اؾمٞمٙمقن هٜم٤مك ُمٕمجٌقن يتحدصمقن قمٜمٝم٤م ٕؿمٝمر

اعمِمٝمد اًمٜمٝم٤مئل يم٤من ؾمٞما٤ًم ًمٚمٖم٤مي٦م! دُمرت اًمٚم٘مٓم٦م إظمػمة احلٚم٘م٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم زم. ًم٘مد ُمقريـ: 

سمٕمد ُمرور قم٘مد ُمـ و اًمٖمْم٥م. وُمع يمؾ هذا ًمٚمنىم٦مشمٕمروٜم٤م  شمٕمروٜم٤م ًمٚمنىم٦م. . . إٟمٜمل أىمقل ًمؽ

اًمزُم٤من ٓ زال اًمٜم٤مس ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ اًمتقىمػ قمـ احلدي٨م قمـ احلٚم٘م٦م إظمػمة ُمـ اعمًٚمًؾ. يٌدو 

 "!ٓ شمتقىمػ"إُمر يمام ًمق أهنؿ أظمذوا اًمٙمٚمٛمتلم اًمٜمٝم٤مئٞمتلم ُمـ ؾمتٞمػ سمػمي قمغم حمٛمؾ اجلد: 

— 

 أن دمٕمؾ اًمٜم٤مس أؾمٕمد؟أي ُمـ اخلٓمقات اًمت٤مًمٞم٦م ذم اًمًٚمًٚم٦م أدٟم٤مه شمتقىمع 
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 ، إًمخ(. زواج، اًم: اًمرهم٦ٌم ذم رء ُم٤م )اًمٓمٕم٤مم، اًمٜمقم0ٓمقة اخل

 : اًمت٤ًمؤل قمام إذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمرهم٦ٌم ؾمت٘متٜمع. 8اخلٓمقة 

 . . . يمرر ًمٚمرهم٦ٌم اًم٘م٤مدُم٦م. هم٦ٌم: اُمتالك اًمر3اخلٓمقة 

اعمٝمٛم٦م هل اإلضم٤مسم٦م اًمقاوح٦م. إهن٤م اخلٓمقة اًمتل أطمٌٓم٧م اجلٛمٝمقر قمٜمدُم٤م اٟمتٝمك ومٞمٚمؿ  3اخلٓمقة 

، وهذا هق اًم٥ًٌم ذم أٟمٜم٤م هنتؿ ُمـ دون شمًقي٦م آل ؾمقسمراٟمقوُمًٚمًؾ  وسمرٟم٤مُم٩م ؾمػمي٤مل اإليٓم٤مًمٞم٦م

، ىم٤مم ضمري٩م سمرٟمز وصمالصم٦م ُمـ زُمالئف ُمـ قمٚمامء  8110اؾم٤مؾم٤ًم. وًمٙمـ ذم قم٤مم  8و  0سم٤مخلٓمقشملم 

ووع أٟمٌقب صٖمػم ذم أومقاهٝمؿ وهؿ  ٤مً دراؾم٦م ـمٚم٧ٌم ُمـ مخ٦ًم وقمنميـ سم٤مًمٖم إقمّم٤مب سم٢مضمراء

 ٤مً . ىم٤مم اجلٝم٤مز سمٛمًح أدُمٖمتٝمؿ سمحث(0)٘مقن قمغم فمٝمقرهؿ ذم ضمٝم٤مز اًمرٟملم اعمٖمٜم٤مـمٞمز اًمقفمٞمٗمليًتٚم

قمٜمدُم٤م ي٘مقم رضمؾ آظمت٤ٌمر سم٢مقمٓم٤مئٝمؿ ىمٓمرات ُمـ اعم٤مء وقمّمػم اًمٗمقايمف ُمـ  قمغم اعمتٕم٦م قمـ دًمٞمؾٍ 

ًمٙمـ اًمدُم٤مغ اًمٌنمي يٕم٤مُمؾ يمؾ ُمـ  ُمٕمٔمؿ اًم٤ٌمًمٖملم اًمٕمّمػم قمغم اعم٤مء ظمالل إٟمٌقب. يٗمْمؾ

يمٛمٙم٤مومآت صٖمػمة. ذم اًمٜمّمػ إول ًمٚمتجرسم٦م ضم٤مءت اًم٘مٓمرات سمِمٙمؾ ُمتقىمع يمؾ  اعم٤مءاًمٕمّمػم و

 سم٤مًمتٜم٤موب سملم اعم٤مء واًمٕمّمػم:قمنم صمقان 

 

                                                           
(1) Gregory S. Berns, Samuel M. McClure, Giuseppe Pagnoni, and P. Read Montague, 

―Predictability Modulates Human Brain Response to Reward,‖ Journal of Neuroscience 21, no. 

8 (April 2001): 2793–98. See also: Gregory S. Berns, Satisfaction: The Science of Finding 

True Fulfillment (New York: Henry Holt & Co., 2005.) 
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مل يٙمـ ًمدى اًم٤ٌمًمٖملم أي ومٙمرة قمـ  ن قمٜمٍم اعمٗم٤مضم٠مة. هٜم٤مىمدم اعمجرسمقصمؿ ظمالل اًمٜمّمػ أظمر 

 :أو اعم٤مءُمققمد اؾمتالُمٝمؿ اعمٙم٤موم٠مة اًمت٤مًمٞم٦م أو ُم٤م إذا يم٤من ؾمٞمتؿ شمٜم٤مول اًمٕمّمػم 

 

ًمٙم٤مٟم٧م ادُمٖم٦م اعمِم٤مريملم ؾمتٕمٛمؾ سمٜمٗمس إؾمٚمقب ظمالل يمال ٟمّمٗمل  ًمق يم٤من آيمتٗم٤مء هق اعمٕمٜمل

وم٠مة اًم٘م٤مدُم٦م. ًمٙمـ أو رسمام سم٘مقة أيمؼم ذم اًمٜمّمػ اعمتقىمع قمٜمدُم٤م يٛمٙمٜمٝمؿ شمقىمع وشمذوق اعمٙم٤م -اًمتجرسم٦م 

سمري٘مٝم٤م. سم٤مًم٘مرب  ، وًمٙمٜمٝم٤م شمٗم٘مدغم اًمتٜم١ٌم شمٙمقن ُمروٞم٦م ذم اًمٌداي٦م٢من اًم٘مدرة قموم هذا ًمٞمس ُم٤م طمدث،

 .وأوٕمػ أوٕمػسمدأت أدُمٖم٦م اعمِم٤مريملم شمًتجٞم٥م سمقشمػمة  هن٤مي٦م اًمٜمّمػ اعمتقىمع ُمـ اًمتجرسم٦مُمـ 

ظمالل اًمٜمّمػ اًمذي ٓ يٛمٙمـ اًمتقىمع ومٞمف، واًمذي رسمط اعمِم٤مريملم سم٤مًمٓمري٘م٦م  مل يٙمـ إُمر يمذًمؽ 

تع هب٤م اؾمتٛم ف. عم٤م يم٤مٟم٧م اعمٙم٤مومآت همػم ُمتقىمٕم٦مسمرٟم٤مُم٩م ؾمػمي٤مل ُمًتٛمٕمٞم هب٤م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل رسمط

واؾمتٛمروا ذم آؾمتٛمت٤مع هب٤م طمتك هن٤مي٦م اًمتجرسم٦م. وىمد شمٌٕم٧م يمؾ  -اعمِم٤مريمقن سمِمٙمؾ ايمؼم سمٙمثػم 

اًمتجرسم٦م ضمٕمال صم٤مرة وشمِمقيؼ آٟمتٔم٤مر إلا يمام ان هب٤م،ُمٙم٤موم٠مة ضمديدة هن٤مي٦م ُمٕمّٚم٘م٦م صٖمػمة ظم٤مص٦م 

 سم٠ميمٛمٚمٝم٤م أيمثر اُمت٤مقم٤ًم ًمٗمؽمة أـمقل ُمـ اًمزُمـ.

هق ُمّمٓمٚمح شم٘مٜمل ٝم٤م اًمتل شم٘مقد اعمتٕم٦م ذم اًمتًقق اًم٘مٝمري )هذه اًمٜمٝم٤مي٤مت اعمٕمّٚم٘م٦م اًمّمٖمػمة هل ٟمٗمً

. ذم قم٤مم (اًمتًقق إدُم٤من او ًمٚمتًقق، ويِم٤مر إًمٞمف قم٤مدة سم٤مؾمؿ هقس اًمنماء اًم٘مٝمري٦م اًمرهم٦ٌم يّمػ

. Gilt ىمدم ومريؼ ُمـ رواد إقمامل دمرسم٦م شمًقق اًمٙمؽموين ادُم٤مٟمٞم٦م سمِمٙمؾ ُمٚمحقظ شمًٛمك 8117

ًمتل وي٩م ًمٚمٛمٌٞمٕم٤مت اًمتل شمِمٝمد شمٜمزيالت ظم٤مـمٗم٦م اقمغم اًمقي٥م وشمٓمٌٞم٘مف قمغم اًمؽم Gilt يٕمٛمؾ ُمقىمع
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ٛمالسمس ذات ، وشمتٛمٞمز سمشمًتٖمرق ُم٤م سملم يقم إمم يقُملم، طمٞم٨م شمتقومر اعمٌٞمٕم٤مت ًمألقمْم٤مء وم٘مط

يٌٚمغ قمدد أقمْم٤مئف ؾمت٦م ُماليلم  طمٞم٨م ٛمـ. اًمًقق ُمزدهروسمْم٤مقمف ُمٜمزًمٞم٦م ضمٞمدة اًمث ُم٤مريم٤مت ؿمٝمػمة

حتك سمٕمد أن وم راىمٞم٦م سم٠مؾمٕم٤مر خمٗمْم٦م،ـ اعمٜمتج٤مت اًم، ًمذا يًتٓمٞمع دم٤مره ذاء يمٛمٞم٤مت وخٛم٦م ُمقمْمق

يدومع إقمْم٤مء أىمؾ سمٙمثػم ُمـ أؾمٕم٤مر اًمٌٞمع  ىمع سم٠مظمذ ه٤مُمش ُم٤مزم صٖمػم ًمٙمؾ قمٜمٍمي٘مقم اعمق

 سم٤مًمتجزئ٦م.

طمٞم٨م  إقمْم٤مء سمتحدي٨م صٗمح٤مهتؿ سم٤مؾمتٛمرار،ًمذًمؽ ي٘مقم  ّمؾ ُمٌٞمٕم٤مت ضمديدة دون ؾم٤مسمؼ إٟمذارشم

ي٘مدم  Gilt ٦ًٌم ًمٚمٕمديد ُمـ أقمْم٤مء٤ٌمًمٜموم هن٤مي٦م ُمٕمّٚم٘م٦م صٖمػمة، اً شمٜمت٩م يمؾ صٗمح٦م شمؿ حتٛمٞمٚمٝم٤م ُم١مظمر

ضمٚمٞم٤ًم ذم ارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم  اعمقىمع اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ إصم٤مرة وؾمط رشم٤مسم٦م طمٞم٤مهتؿ اًمروشمٞمٜمٞم٦م. يٛمٙمٜمؽ أن شمرى هذا

، طمٞم٨م جيذب اعمقىمع ٟمٞم٦م قمنم واًمقاطمدة فمٝمر يمؾ يقماعمقىمع ذم ؾم٤مقم٦م اًمٖمداء سملم اًمث٤م اًمدظمقل قمغم

 ذم سمٕمض إطمٞم٤من أيمثر ُمـ ُمٚمٞمقن دوٓر ذم اإليرادات.

، يم٤مٟم٧م ُمتحٛم٦ًم قمٜمدُم٤م مت٧م (0)، اًمتل شمدير ُمدوٟم٦م أؾمٚمقب طمٞم٤مة شمدقمك دارًمٞمٜم٩م دارًملمدارًملم ُم٤مير

)يم٤مٟم٧م ذم ىم٤مئٛم٦م آٟمتٔم٤مر ًمٕمدة أؾم٤مسمٞمع ىمٌؾ ذًمؽ(.  8101اوم٘م٦م قمغم قمْمقيتٝم٤م ذم أيمتقسمر اعمق

طمٞم٨م حتتٗمؾ سمٕمْمقيتٝم٤م صمؿ ُمِم٤مريم٦م سمٕمض  طمٞم٤مهت٤م،ووٕم٧م ُم٤مير ىمرائٝم٤م ذم اعم٘م٤مقمد إُم٤مُمٞم٦م ُمـ 

 ُمدُمٜم٦م ُمقىمع"ُم٤م ًمٜمنم رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان  دومٕمٝم٤م رء ٤م اعمٗمْمٚم٦م. وًمٙمـ سمٕمد ؿمٝمريـ وم٘مطهتُمِمؽمي٤م

Gilt"ًم٘مد ء دراضم٦م ومٞم٤ًٌم ضمٞمدة اًمثٛمـ سمّمٕمقسم٦م . أصٌح٧م اعمِمٙمٚم٦م واوح٦م قمٜمدُم٤م ىم٤موُم٧م ذا(

اصٌح٧م قمالىم٦م ُم٤مير ُمع  .(ٞمٙمقن رد زوضمٝم٤م قمٜمدُم٤م يرى اًمدراضم٦مىمٛمٕم٧م اًمداومع سمٕمد ختٞمؾ يمٞمػ ؾم

                                                           
(1) Tara Parker-Pope, ―This Is Your Brain at the Mall: Why Shopping Makes You Feel So 

Good,‖ Wall Street Journal, December 6, 2005, 

online.wsj.com/ad/article/cigna/SB113382650575214543.html; Amanda M. Fairbanks, ―Gilt 

Addicts Anonymous: The Daily Online Flash Sale Fixation, Huffington Post, December 22, 

2011, www.huffingtonpost.com/2011/12/22/gilt-shopping-addiction_n_1164035.html; Elaheh 

Nozari, ―Inside the Facebook Group for People Addicted to QVC,‖ The Kernel, January 31, 

2016, kernelmag.dailydot.com/issue-sections/headline-story/15703/qvcshopping- addiction-

facebook-group/; Darleen Meier‘s blog entries: darlingdarleen.com/2010/12/gilt-addic/, 

darlingdarleen.com/2010/10/gi/; message board posts by Cassandra, another Gilt addict: 

forum.purseblog.com/generalshopping/ woes-of-a-gilt-addict-should-i-ban-658398.html. 
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قىمع. سمٍمف أ اعمقىمع سمتٜمٌٞمٝمٝم٤م سمرٟم٦م ُمع صٕمقد يمؾ صٗم٘م٦م ضمديدة قمغم اعمقمٜمدُم٤م سمد اىمقى Gilt ُمقىمع

يم٤مٟم٧م دمد ٟمٗمًٝم٤م شمتقىمػ ذم  اًمٜمٔمر قمام يم٤مٟم٧م شمٗمٕمٚمف يم٤مٟم٧م شمتقىمػ ًمٚمتح٘مؼ ُمـ اًمتٓمٌٞمؼ. أطمٞم٤مٟم٤مً 

 ٖمػم ُمـ اعمدرؾم٦م. ذم سمٕمض إطمٞم٤مناًمٓمريؼ أصمٜم٤مء ذه٤مهب٤م ذم ُمِمقار ُم٤م أو اصمٜم٤مء اًم٘مٞم٤مدة ًمت٘مؾ اسمٜمٝم٤م اًمّم

 ُم٤مير، ومٌٕمض اًمّمٗم٘م٤مت مل شمرق هل٤م وًمٙمـ ذم يمثػم ُمـ اعمرات ٤مي٦م اعمٕمّٚم٘م٦م ًمّم٤مًمحٓ يتؿ شمًقي٦م اًمٜمٝم

وهل ذم اًمًٞم٤مرة، ومٗمل ذروة إدُم٤مهن٤م اعمذهؾ يم٤مٟم٧م  يم٤مٟم٧م شمٜمٗمؼ ُما٤مت أو طمتك آٓف اًمدوٓرات

 م.اًمّمٜم٤مديؼ اجلديدة شمقوع قمغم قمت٦ٌم سم٤مهب٤م يمؾ يق

ٚمقءة سمٛمدُمٜمل اًمتًقق اًم٤ٌمطمثلم قمـ اإلٟمؽمٟم٧م مم قمغم اعمٜمتدي٤متيم٤مٟم٧م  هل اًمقطمٞمدة وم٘مدمل شمٙمـ ُم٤مير 

 ، اقمؽموم٧مٙم٦م اضمتامقمٞم٦م ًمٚمٛمتًقىملم اعمتٕمٓمِملم، وهل ؿمٌ PurseForum اعم٤ًمقمدة. قمغم ؿمٌٙم٦م

قمٜمدُم٤م  وقمغم ُمقاىمع أظمرى شمًٛمك ُمقاىمع اًمتٜمزيالت اخل٤مص٦م  Gilt سم٠مهن٤م ُمدُمٜم٦م قمغم يم٤مؾم٤مٟمدرا

 ىم٤مًم٧م:

 أصٌح ُمـ اًمقاوح سمِمٙمؾ ُم١ممل أن ًمدي ُمِمٙمٚم٦م ُمعGilt Group  إمم شمدظمؾ! أومٙمر ذم وأطمت٤مج

أٟم٤م قم٤مـمٚم٦م قمـ اًمٕمٛمؾ أن وًمٞمس ًمدي  ومٗمل إؾم٤مس ،٤مً ز ُمـ هذا اعمقىمع قمغم إىمؾ ُم١مىمتطمٔمر ٟمٗم

ُم٤م  ٤مً ومٚمدي طم٤مًمٞم ،أي قمذر ذم ذاء ُمالسمس وأؿمٞم٤مء ضمديدة رسمام ًمـ أرشمدهي٤م طمتك أقمٛمؾ ُمرة أظمرى

وـمٚم٧ٌم اًمٞمقم  قمٜم٤مس طمّمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ مل أؾمتخدُمٝم٤م او ارشمدهي٤م طمتك أن، 01إمم  6سملم 

  .أؿمٞم٤مء أظمرى 5وم٘مط 

هق أهن٤م مل شمٙمـ شمِمؽمي اعمالسمس ٕهن٤م يم٤مٟم٧م ذم طم٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م.  يم٤مؾم٤مٟمدراُم٤م يٚمٗم٧م آٟمت٤ٌمه طمقل ؾمٚمقك 

سمؾ  وم٠مة ٟمٗمًٝم٤م هل اًمتل شمثػم آهتامممل شمٙمـ اعمٙم٤م فمٝمر ضمري٩م سمرٟمس ظمالل دمرسم٦م اًمٕمّمػمُمثٚمام أ

ُمٜمتج٤مت ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ  يم٤مؾم٤مٟمدراوُم٤مير قىملم ُمثؾ ًمٚمٛمتً Giltسم٤مٕطمرى إصم٤مرة اعمت٤مسمٕم٦م. مل شم٘مدم ذيم٦م 

وم٘مد زّودهتؿ سمًٚمًٚم٦م ُمـ اًمٜمٝم٤مي٤مت اعمٕمّٚم٘م٦م اًمّمٖمػمة اًمتل  -احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ذم أي ُمٙم٤من آظمر 

  .ًمٚمٖم٤مي٦مضمٕمٚم٧م قمٛمٚمٞم٦م شمٕم٘م٥م هذه اعمٜمتج٤مت إدُم٤مٟمٞم٦م 
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وهٜم٤مك أن أقمامل ُمٜمزًمٞم٦م ظم٤مص٦م سم٤مًمذيـ يٓمٚم٘مقن قمغم  اًمٗمقى،ويٜمت٩م قمـ هذا اًمتًقق اًمٙمثػم ُمـ 

ي٤مسم٤مٟمٞم٦م. مت٤مرس  "ُمًتِم٤مرة شمٜمٔمٞمػ"، وهل اعمٜم٤مزل. ويم٤مٟم٧م اظمرهؿ ُم٤مري يمقٟمدوٟمٗمًٝمؿ ُمٜمٔمٛمق ا

. أووح٧م "يمقٟمامري: ختٚمص ُمـ يمؾ رء ذم ُمٜمزًمؽ ٓ يٜمنم اًمٌٝمج٦م"يمقٟمدو ـمري٘م٦م شمًٛمٞمٝم٤م 

ؾمحر شمٖمٞمػم احلٞم٤مة قمؼم اًمؽمشمٞم٥م: اًمٗمـ اًمٞم٤مسم٤مين ذم اًمتٜمٔمٞمؿ وإزاًم٦م "يمقٟمدو ُم٤ٌمدئ يمقٟمامري ذم يمت٤مهب٤م 

وسمٞمع ُمٜمف  ىمد شمرضمؿ اًمٙمت٤مب إمم قمنمات اًمٚمٖم٤متو ،8100اًمذي ٟمنمشمف ٕول ُمرة ذم قم٤مم ، "اًمٗمقى

أصدرت يمقٟمدو يمت٤مسم٤ًم ُمّم٤مطم٤ًٌم وهق  ٤ممل. ُمٜمذ ذًمؽ احللمأيمثر ُمـ ُمٚمٞمقين ٟمًخ٦م ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم

 ٕٟمف يتٕم٤مرض ُمع ًمٙمت٥م ُمٌٞمٕم٤ًم. اًمؽمشمٞم٥م ًمٞمس ؾمٝمالً اًمذي يٕمتؼم أيْم٤ًم ُمـ أومْمؾ او، "ٟمنم اًمٌٝمج٦م"

ُمـ اعمٛمٙمـ أن يقومر ٜمحـ ٟمٙمره اًمتخٚمص ُمـ رء ُم٤م إذا يم٤من وم اإلٟم٤ًمن ًمالطمتٗم٤مظ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م، همريزة

، وُمـ اًمّمٕم٥م أن ٟمٕمرف قمغم وضمف اًمٞم٘ملم أن إؿمٞم٤مء اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٗمٞمدة ذات يقم ًمـ ىمٞمٛم٦م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م

شمٙمقن ُمٗمٞمدة ُمرة أظمرى. ًمٙمـ أؾمٚمقب اًمٙمقٟمامري ًمف رصٞمد سم٤مًمغ إمهٞم٦م: اًمؽمشمٞم٥م هق ٟمقع ُمـ 

وًمٙمٜمٜم٤م أيْم٤م ٟمٙمره اًمٗمقى. يّمٌح  إؿمٞم٤مء،طم٦م شمتٓمٚم٥م اإلهمالق. ٟمحـ ٟمٙمره أن ٟمرُمل طمٚم٘م٦م ُمٗمتق

٦م اًمٜم٤مس اًمذيـ يتًقىمقن هبقس ٟمٗمس إؿمخ٤مص اًمذيـ يرشمٌقن هبقس، وشمّمٌح اًمٕمٛمٚمٞم٦م طمٚم٘م٦م ذاشمٞم

 ؾمتٌدأ ذم رؤي٦م طمٚم٘م٤مت ُمثؾ هذه ذم يمؾ ُمٙم٤من. اًمدوام. سمٛمجرد ُمٕمرومتؽ ايـ شمٜمٔمر

 ـــــ

ُمٞمزة ضمديدة ظمٗمٞم٦م  ًمٚمؼماُم٩م اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م وإومالمتٗمٚمٞمٙمس ىمدُم٧م ظمدُم٦م ٟم 8108ذم أهمًٓمس 

أصٌح  ذا اًمتحدي٨مأي اًمتِمٖمٞمؾ اًمتٚم٘م٤مئل اخلٚمٗمل ًمٚمٛمًٚمًالت. سمٕمد ه "post-play"شمًٛمك 

ومٛمع  ٚماًم واطمدًا عمدة صمالث قمنمة ؾم٤مقم٦م،اعمٙمقن ُمـ صمالصم٦م قمنم طمٚم٘م٦م ومٞم "اظمتالل و٤مل"ُمًٚمًؾ 

يٌدأ شمِمٖمٞمٚمٝم٤م  ٞم٤ًم سمتحٛمٞمؾ احلٚم٘م٦م اًمت٤مًمٞم٦م، واًمتلؾ ٟمتٗمٚمٞمٙمس شمٚم٘م٤مئاٟمتٝم٤مء إطمدى احلٚم٘م٤مت ي٘مقم ُُمِمٖمّ 

ومٙمؾ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمؽ ومٕمٚمف هق  احلٚم٘م٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمع هن٤مي٦م ُمٕمّٚم٘م٦م وم٢مذا شمريمتؽ سمٕمد مخس صمقاٍن وم٘مط،

 8108ٕمّٚم٘م٦م سمٜمٗمًٝم٤م. ىمٌؾ أهمًٓمس/آب اجلٚمقس سمٞمٜمام شمٌدأ احلٚم٘م٦م اًم٘م٤مدُم٦م وشم٘مقم سمحؾ اًمٜمٝم٤مي٦م اعم
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أن يم٤من قمٚمٞمؽ أن شم٘مرر قمدم ُمِم٤مهدة احلٚم٘م٦م  يم٤من قمٚمٞمؽ أن شم٘مرر ُمِم٤مهدة احلٚم٘م٦م اًم٘م٤مدُم٦م.

 اًم٘م٤مدُم٦م.

أومْمؾ دًمٞمؾ قمغم هذا آظمتالف و شم٤مومٝم٤ًم، وًمٙمـ شمٌلم ان اًمٗمرق ه٤مئؾ، ذم اًمٌداي٦م يٌدو هذا شمٖمٞمػماً 

يٓمٚم٥م  ء. قمٜمدُم٤م يٌدأ اًمِم٤ٌمب ذم اًم٘مٞم٤مدةي٠ميت ُمـ دراؾم٦م ُمِمٝمقرة طمقل ُمٕمدٓت اًمتؼمع سم٤مٕقمْم٤م

ن ُمتؼمقملم ًمألقمْم٤مء. ٓطمظ قمٚمامء اًمٜمٗمس اريؽ ضمقٟمًقن ُمٜمٝمؿ أن ي٘مرروا ُم٤م إذا يم٤مٟمقا ؾمٞمّمٌحق

. (0)ودان همقًمدؾمتلم أن ُمٕمدٓت اًمتؼمع سم٤مٕقمْم٤مء ذم أوروسم٤م ختتٚمػ اظمتالوم٤ًم يمٌػمًا ُمـ سمٚمد إمم آظمر

وذم اًمًقيد يم٤من  %4ت اعمتداظمٚم٦م اظمتٚمٗم٧م. ذم اًمدٟمامرك يم٤من ُمٕمدل اًمتؼمع طمتك اًمدول ذات اًمث٘م٤موم٤م

 ذم هقًمٜمدا يم٤منو %011ذم اًمٜمٛم٤ًم يم٤من ُم٤م ي٘مرب ُمـ و %08 عاًمتؼم ذم أعم٤مٟمٞم٤م يم٤من ُمٕمدل% و86

مل شمٜمجح محٚم٦م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م وخٛم٦م ذم هقًمٜمدا ذم  .% ذم سمٚمجٞمٙم٤م98ٕمدل اعمسمٞمٜمام سمٚمغ % 88ُمٕمدل اعمتؼمقملم 

ذا يم٤مٟم٧م سمٕمض اًمدول أيمثر ومٚمام ٟم٧م اًمث٘م٤موم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ همػم ُم١ًموًملمرومع ُمٕمدل اًمتؼمع. إذن إذا يم٤م

 ًمٚمتؼمع ُمـ همػمه٤م؟ اً اؾمتٕمداد

سم٢مدظم٤مل ٟمص سمًٞمط ذم اًمّمٞم٤مهم٦م. ـمٚم٧ٌم سمٕمض اًمٌٚمدان ُمـ اًم٤ًمئ٘ملم آؿمؽماك  ٤من اجلقاب يتٕمٚمؼيم

  قمـ ـمريؼ حتديد ُمرسمع:

 إذا يمٜم٧م شمرهم٥م ذم اًمتؼمع سم٠مقمْم٤مئؽ، يرضمك ووع قمالُم٦م ذم هذا اعمرسمع:

ٓ يٌدو أن شم٠مؿمػم اعمرسمع هق ُم٤م يِمٙمؾ قم٘م٦ٌم رئٞمًٞم٦م، وًمٙمـ طمتك اًمٕم٘م٤ٌمت اًمّمٖمػمة شمٚمقح ذم إومؼ  

ُم٤م حي٤مول اًمٜم٤مس حتديد يمٞمٗمٞم٦م اؾمتخدام أقمْم٤مئٝمؿ قمٜمدُم٤م يٛمقشمقن. هذا ًمٞمس ٟمقع اًم١ًمال اًمذي قمٜمد

ُم٘م٤موُم٦م ُمـ ظمالل قمدم ٟمٕمرف يمٞمػ ٟمرد قمٚمٞمف سمدون ُم٤ًمقمدة، ًمذًمؽ يمثػم ُمٜم٤م ي٠مظمذ اًمٓمريؼ إىمؾ 

                                                           
(1) Eric J. Johnson and Daniel Goldstein, ―Do Defaults Save Lives?,‖ Science, 302, no. 5649 

(November 2003): 1338–39. 
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وآٟمت٘م٤مل إمم طمٞم٤مشمٜم٤م. هذا هق سم٤مًمْمٌط ُم٤م طمدث ذم دول ُمثؾ اًمدٟمامرك وأعم٤مٟمٞم٤م وهقًمٜمدا  شم٠مؿمػم اعمرسمع

 ويم٤مٟم٧م مجٞمٕمٝم٤م ذات ُمٕمدٓت شمؼمع ُمٜمخٗمْم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م. -طمٞم٨م شمؿ امه٤مل اًم١ًمال 

ـمٚم٧ٌم سمٚمدان ُمثؾ اًمًقيد واًمٜمٛم٤ًم وسمٚمجٞمٙم٤م ًمًٜمقات قمديدة ُمـ اًم٤ًمئ٘ملم اًمِم٤ٌمب أن خيت٤مروا 

 :اًمتؼمع سم٠مقمْم٤مئٝمؿ قمـ ـمريؼ ووع قمالُم٦م ذم ُمرسمع

 إذا مل شمٙمـ راهم٤ًٌم ذم اًمتؼمع سم٠مقمْم٤مئؽ، يرضمك حتديد هذا اعمرسمع:

ق اًمقطمٞمد هٜم٤م هق أن إؿمخ٤مص هؿ اؿمخ٤مص ُمتؼمقملم اومؽماوٞم٤ًم. قمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مقُمقا سمت٠مؿمػم اًمٗمر 

وُم٤م زال اًمٜم٤مس يٗمْمٚمقن سمِمٙمؾ  عمتؼمقملم. ٓ يزال اًم٘مرار يمٌػماً اعمرسمع إلظمراج أٟمٗمًٝمؿ ُمـ ىم٤مئٛم٦م ا

ذم  %99روشمٞمٜمل قمدم حتديد اعمرسمع. ًمٙمـ هذا يٗمن ؾم٥ٌم متتع سمٕمض اًمدول سمٛمٕمدٓت اًمتؼمع سمٜم٦ًٌم 

أهمًٓمس/آب سمٕمد  % وم٘مط.4يمثػمًا قمـ ُمٕمدٓت اًمتؼمع سمٜم٦ًٌم أن سمٚمدان أظمرى شمتخٚمػ طملم 

اظمتٞم٤مر قمدم  ًمٚمؼماُم٩م اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م وإومالمظمدُم٦م ٟمتٗمٚمٞمٙمس ، شمٕملم قمغم اعمِم٤مهديـ ذم 8108

وسمدأوا طمٚم٘متٝمؿ اًمث٤مُمٜم٦م قمغم اًمتقازم ُمـ  . اظمت٤مر اًمٙمثػمون قمدم ومٕمؾ أي رءُمِم٤مهدة طمٚم٘م٦م أظمرى

 ."اظمتالل و٤مل"ُمًٚمًؾ 

يِم٤مهدون سمراجمٝم٤م سم٢مومراط ُمٜمذ أن  ًمٚمؼماُم٩م اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م وإومالميم٤من ُمِمؽميمق ظمدُم٦م ٟمتٗمٚمٞمٙمس 

، وًمٙمـ يم٤مٟم٧م ذاه٦م اعمِم٤مهدة شمتّم٤مقمد ُمٜمذ ذًمؽ احللم 8118سمدأت اًمنميم٦م ذم اًم٨ٌم ذم قم٤مم 

شُمٔمٝمر ُم١مذات همقهمؾ، اًمتل شم٘مٞمس قمدد ُمرات اًمٌح٨م ذم همقهمؾ قمؼم اًمقىم٧م، شمٙمرار  طمٞم٨م

)قمٜمدُم٤م سمدأ اًمٜم٤مس ذم  8103سملم يم٤مٟمقن اًمث٤مين )يٜم٤مير(  "ِم٤مهدة اعمتت٤مسمٕم٦ماعم"ٛمٚمٞم٤مت اًمٌح٨م قمـ قم

 ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة: 8105اًمٌح٨م قمـ اعمّمٓمٚمح ٕول ُمرة( وأسمريؾ 
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ًمٜمٗمس  "ًٚمًالت ٟمٞمتٗمٚمٞمٙمساعمتت٤مسمٕم٦م عمِم٤مهدة اعم"وهذا ئمٝمر وشمػمة قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌح٨م قمـ قم٤ٌمرة 

 اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة:

 

ذم  وًمٙمـ ٟمٞمتٗمٚمٞمٙمس أضمرت سمحث٤ًم ظم٤مص٤ًم هب٤م همػم ُم٤ٌمذ ٤مً ٕمٌٞم٦م ُمّمٓمٚمح اًمٌح٨م ُم٘مٞم٤مؾمشمٕمتؼم ؿم

واؾمتخدُم٧م اًمنميم٦م ُمريمز أسمح٤مث ُمٕمٜمل ذم جم٤مل اًمًقق إلضمراء ُم٘م٤مسمالت ُمع  ،(0)8103ٟمقومٛمؼم 

                                                           

 سمح٨م ٟمٞمتٗمٚمٞمٙمس قمـ اعمِم٤مهدة اعمتت٤ٌمقم٦م: (0)
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واطمد وؾمتقن سم٤معم٤مئ٦م ُمـ ه١مٓء إؿمخ٤مص  يمِمػأيمثر ُمـ صمالصم٦م آٓف ُمـ اًم٤ٌمًمٖملم إُمريٙمٞملم. 

ُمِم٤مهدة ُم٤م سملم ، واًمتل وصٗمٝم٤م ُمٕمٔمؿ اعمًتجٞمٌلم سم٠مهن٤م "ِم٤مهدة اعمتت٤مسمٕم٦ماعم"درضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ  قمـ

. وضمدت ٟمٞمتٗمٚمٞمٙمس أٟمامـم٤ًم مم٤مصمٚم٦م ذم طمٚم٘متلم وؾمت٦م طمٚم٘م٤مت ُمـ سمرٟم٤مُم٩م شمٚمٗمزيقين ذم ضمٚم٦ًم واطمدة

ٛمٕمٔمؿ وم ،8106وأي٤مر  8105سمٚمدًا سملم أيمتقسمر  091، واًمتل مجٕم٧م ُمـ (0)اًمٌٞم٤مٟم٤مت اعمٕمروو٦م

 اعمِم٤مهدة يٙمٛمٚمقن اعمقؾمؿ إول ُمـ اًمؼماُم٩م اًمتل يِم٤مهدوهن٤م ذم إؿمخ٤مص اًمذيـ يٜمٖمٛمًقن ذم

ٙمٜمف أن يًتٝمٚمؽ ذم أىمؾ وًم ًمِمٝمقر ُمتقاصّٚم٦م ؾم٤مسمِ٘م٤مً همْمقن أرسمٕم٦م إمم ؾمت٦م أي٤مم. اعمقؾمؿ يم٤من يٛمتد 

سمٛمٕمدل ؾم٤مقمتلم إمم ؾم٤مقمتلم وٟمّمػ اًم٤ًمقم٦م ذم اًمٞمقم. يِمػم سمٕمض اعمِم٤مهديـ إمم أن  ُمـ أؾمٌقع

إٓ أن اًمٙمثػميـ يٕمت٘مدون أن ٟمٞمتٗمٚمٞمٙمس  شمٕمٛمؾ قمغم حتًلم دمرسم٦م اعمِم٤مهدة "تت٤مسمٕم٦ماعمِم٤مهدة اعم"ُمٞمزة 

 اً ٧م ُمـ اًمّمٕم٥م ضمدضمٕمٚم -اخلٚمٗمل ًمٚمٛمًٚمًالت قمغم وضمف اخلّمقص  اًمتٚم٘م٤مئل اًمتِمٖمٞمؾ وُمٞمزة –

ذم  اًمتل شمؿ رؾمٛمٝم٤م -ة. يٕمٙمس ضمزء يمٌػم ُمـ هذه اًمزي٤مدة إي٘م٤مف ُمِم٤مهدة طمٚم٘م٦م واطمدة ذم يمؾ ُمر

وهمٞم٤مب احلقاضمز سملم هن٤مي٦م طمٚم٘م٦م واطمدة  ومٕم٤مًمٞم٦م اًمٜمٝم٤مي٤مت اعمٕمّٚم٘م٦م -اًمرؾمقم اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م جلداول همقهمؾ 

 وسمداي٦م احلٚم٘م٦م اًمت٤مًمٞم٦م.

قمٜمدُم٤م اؾمتٕمرو٧م ويال سم٤مؾمٙملم، اًمٜم٤مىمدة اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م ذم جمٚم٦م ؾمٚمٞم٧م، سمرٟم٤مجم٤ًم سمٕمٜمقان ًمقف، 

ُمـ ُمٞمزة  "اعم٤ًمقمدة"أووح٧م أٟمف طمتك اًمؼماُم٩م اًمتٚمٞمٗمزيقٟمٞم٦م اعمتقاوٕم٦م شمّمٌح سمراُم٩م إدُم٤مٟمٞم٦م ُمع 

ٖمٞمؾ اًمتٚم٘م٤مئل اخلٚمٗمل ًمٚمٛمًٚمًالت. يم٤من ًمقف ُمٜمتج٤ًم ًمـ ٟمٞمتٗمٚمٞمٙمس، شمؿ إصداره ذم دومٕم٦م واطمدة اًمتِم

 ُمـ قمنمة طمٚم٘م٤مت:

                                                                                                                                                         
Kelly West, ―Unsurprising: Netflix Survey Indicates People Like to Binge-Watch TV,‖ 

CinemaBlend, 2014, www.cinemablend.com/television/Unsurprising-Netflix-Survey-Indicates-

People-Like- Binge-Watch-TV-61045.html. 

(1) John Koblin. ―Netflix Studied Your Binge-watching Habit. That Didn‘t Take Long,‖ New 

York Times, June 8, 2016, www.nytimes.com/2016/06/09/business/media/netflix-studied-your-

binge-watching-habit-it-didnt-take-long.html; ―Netflix & Binge: New Binge Scale Reveals TV 

Series We Devour and Those We Savor,‖ Netflix, June 8, 2016. media.netflix.com/en/press-

releases/netflix-binge-new-binge-scale-reveals-tv-series-we-devour-and-those-we-savor-1. 
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هػم ٟمٛمط ُمـ اعمِم٤مهدة يِمجع اجلام —ٟمٗمًٝم٤م  قمغم ُم٤ًمقمدة ُمـ اعمِم٤مهدة اعمتت٤مسمٕم٦م حيّمؾ اًمٕمرض

 - ٦مدائٝمؿ اًمٗمٜمل. يم٠من يتؿ إظم٤ٌمرك ىمّمسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ىمٚم٦م ا قمغم اؾمتثامر اًمِمخّمٞم٤مت يم٠مؿمخ٤مص

ومٚمق يم٤من سمرٟم٤مُم٩م ًمقف  ؾمٞمحدث سمٕمد ذًمؽ، أٟم٧م وم٘مط شمريد أن شمٕمرف ُم٤م ىمّم٦م: ذم ُمرطمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أَي 

وًمٙمـ ظمدُم٦م ٟمٞمتٗمٚمٞمٙمس دمٕمؾ ُمِم٤مهدة  ٛمٙمٜمؽ اًمتٗمٙمػم ذم ُمِم٤مهدشمف أو شمريمف،ي ي٨ٌم يمؾ أؾمٌقع

احلٚم٘م٤مت اًمثالث ذم ضمٚم٦ًم واطمدة أُمرًا ؾمٝمالً ًمٚمٖم٤مي٦م، وُمـ اعمٖمري آؾمتٛمرار ذم اعمت٤مسمٕم٦م ُمـ داومع 

؟ شمقومر اعمِم٤مهدة ٤مً ٞمجتٛمع ه١مٓء إـمٗم٤مل اعمج٤مٟملم ُمٕمؾم يمٞمػ شمت٤ًمءل يم٠من –ٗمْمقل وطمده اًم

٧م اًمذي شمتقىمػ ومٞمف قمـ دون اًمٙمثػم ُمـ احلٌٙم٦م ومٙمؾ ُم٤م يٚمزم هق اًمزظمؿ. ذم اًمقىم قمرو٤مً  تت٤مسمٕم٦ماعم

 شمٙمقن ىمد أيمٛمٚم٧م ُمِم٤مهدة يمؾ رء.اعمت٤مسمٕم٦م 

 ـــــ

طمٞم٤مة ـمقيٚم٦م ورائٕم٦م ُمٚمٞما٦م  اًمٗمّمؾ، هذا قم٤معم٦م اًمٜمٗمس اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م ذم زجي٤مرٟمٞمؽ،سمٚمقُم٤م  قم٤مؿم٧م

طمٙمؿ قمغم زوضمٝم٤م أًمؼمت سم٤مًمًجـ عمدة قمنم ؾمٜمقات ذم ُمٕمًٙمر  ٤0941مًمٜمٝم٤مي٤مت اعمٕمّٚم٘م٦م. ذم قم٤مم سم

شمت٤ًمءل أيـ وُمتك ؾمٞمٕمقد  زجي٤مرٟمٞمؽ سم٘م٧مو ،اقمت٘م٤مل ؾمقومٞمٞمتل سمتٝمٛم٦م اًمتجًس ًمّم٤مًمح أعم٤مٟمٞم٤م

٧م وراءه٤م وصمٞم٘م٦م شمنمح عم٤مذا ٓ شمريم ٚمٓم٤مت اًمًقومٞمٞمتٞم٦م اًم٘مٌض قمغم أًمؼمتًمٚمٛمٜمزل. قمٜمدُم٤م أًم٘م٧م اًمً

٤م طمٗمٞمده٤م سمٕمد قمدة قمثر قمٚمٞمٝم ٤مة زجي٤مرٟمٞمؽ. وشمذيمر شمٚمؽ اًمقصمٞم٘م٦م اًمتلٟمٕمرف ؾمقى اًم٘مٚمٞمؾ قمـ طمٞم

حمتقي٤مت همروم٦م ُمٖمٚم٘م٦م هب٤م اًمٕمديد ُمـ اًمقصم٤مئؼ واعمجٚمدات واًمدوم٤مشمر أن اًمًٚمٓم٤مت ص٤مدرت  قم٘مقد

 .. تواًمًجال

إيم٤مديٛمٞم٦م يم٤مٟم٧م ُمْمٓمرسم٦م سم٘مدر طمٞم٤مهت٤م  اٟمٓمٚم٘م٧م ُمًػمة زجي٤مرٟمٞمؽ ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف، ًمٙمـ طمٞم٤مهت٤م

اًمِمخّمٞم٦م. ُأضمؼمت قمغم يمت٤مسم٦م صمالصم٦م اـم٤مريح ديمتقراه سمٕمد رومض اًمًٚمٓم٤مت اًمًقومٞمٞمتٞم٦م آقمؽماف 

ًمٙمٜمٝم٤م  ن ًمدهي٤م ٟمًخ ُمـ إـمروطم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مسم٠مول أـمروطم٦م هل٤م، اُم٤م اـمروطمتٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٘مد هىم٧م. يم٤م

قمٛمٚمٝم٤م ويتٝمٛمٝم٤م سم٤مًمنىم٦م إدسمٞم٦م.  اوٓمرت ًمٚمتخٚمص ُمٜمٝم٤م قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م ختِمك أن اًمٚمص ىمد يٜمنم
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قمغم ُمدى ُم٤م ي٘مرب ُمـ صمالصملم قم٤مُم٤ًم ه٤مُم٧م زجي٤مرٟمٞمؽ ذم اًمتٞمف إيم٤مديٛمل ىمٌؾ إمت٤مم اـمروطمتٝم٤م 

سمٕمد ذًمؽ . 0965اًمث٤مًمث٦م وآٟمْمامم إمم ضم٤مُمٕم٦م ُمقؾمٙمق احلٙمقُمٞم٦م يم٠مؾمت٤مذة قمٚمؿ اًمٜمٗمس ذم قم٤مم 

هت٤م. سمٛمقه٦ٌم طمتك ووم٤م اًمت٤مًمٞملمًم٧م اعمٜمّم٥م ظمالل اًمٕم٘مديـ وشمق سمٕم٤مُملم شمؿ اٟمتخ٤مهب٤م يمرئٞم٦ًم ًمٚم٘مًؿ

 أيّمدت زجي٤مرٟمٞمؽ أّن اًمٜمٝم٤مي٦م اعمٕمّٚم٘م٦م ىمد طمّٚم٧م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ًمّم٤محلٝم٤م. قمٔمٞمٛم٦م واسار ُمتقاصؾ
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 اًمٗمّمؾ اًمت٤مؾمع

 اًمتٗم٤مقمؾ آضمتامقمل

 ، سمدأ اًمّمدي٘م٤من اعم٘مرسم٤من ًمقيم٤مس سمقيؽ وري٤من دورؿمقرؾم٧م ذم سمٞمع شمٓمٌٞمؼ 8119ذم ديًٛمؼم 

ويم٤من إصدىم٤مء يت٤مسمٕمقن سمٚمٝمٗم٦م ارشمٗم٤مع قمداد اًمتٜمزيؾ.  دوٓر، 0.99. سمٞمع اًمتٓمٌٞمؼ ُم٘م٤مسمؾ (0)آيٗمقن

ذم اًمٞم٤مسم٤من. ارشمٗمٕم٧م اعمٌٞمٕم٤مت سمِمٙمؾ  يم٤من اًمتٓمٌٞمؼ إيمثر شمٜمزيالً  إـمالىمف،ؾم٤مقم٦م قمغم  36سمٕمد ُمرور 

اًمٕمٛمالء سمتحٛمٞمؾ أيمثر ُمـ  اجلديدة، ىم٤ممأسمٓم٠م ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة وًمٙمـ سمحٚمقل يقم رأس اًمًٜم٦م 

، وهقم٤من ُم٤م أصٌح اًمتٓمٌٞمؼ ذم اً شمٚم٘م٧م ذيم٦م آسمؾ ذاهت٤م إؿمٕم٤مرٓمٌٞمؼ. أًمػ ٟمًخ٦م ُمـ اًمت 051

 ُم٘مدُم٦م اًمّمٗمح٦م اًمرئٞمًٞم٦م عمتجر آسمؾ.

                                                           

 هٞمًٌت٤مُم٤مشمٞمؽ اعمختٚمٗم٦م:قمـ طمٔمقظ إٟمًتٖمرام و (0)

Shane Richmond, ―Instagram, Hipstamatic, and the Mobile Technology Movement,‖ 

Telegraph, August 19, 2011, www.telegraph.co.uk/technology/news/8710979/Instagram- 

Hipstamatic-and-the-mobile-photography-movement.html; Marty Yawnick, ―Q&A: 

Hipstamatic: The Story Behind the Plastic App with the Golden Shutter,‖ Life in Lofi, January 

7, 2010, lifeinlofi.com/2010/01/07/qa-hipstamatic-the-story-behind-theplastic- app-with-the-

golden-shutter/; Marty Yawnick, ―News: Wausau City Pages Uncovers the Real Hipstamatic 

Backstory?,‖ Life in Lofi, December 23, 2010, lifeinlofi.com/2010/12/23/news-wausau-city-

pages-uncovers-the-real-hipstamatic-backstory/; the (arguably fabricated) ―history‖ of 

Hipstamatic and original Hipstamatic 100 camera: history.hipstamatic.com/; Libby Plummer, 

―Hipstamatic: Behind the Lens,‖ Pocket-lint, November 16, 2010, www.pocket-

lint.com/news/106994-hipstamaticiphone- app-android-interview. Damon Winter‘s photos that 

contributed to Instagram‘s early rise: James Estrin, ―Finding the Right Tool to Tell a War 

Story,‖ New York Times, November 21, 2010, lens.blogs.nytimes.com/2010/11/21/finding-

the-right-tool-to-tella- war-story/; Katherine Rushton, ―Who‘s Getting Rich from Facebook‘s 

$1bn Instagram deal?,‖ Telegraph, April 10, 2012, 

www.telegraph.co.uk/technology/facebook/9195380/Whos-getting-rich-from-Facebooks-1bn-

Instagram-deal.html; an excellent article on how Facebook‘s purchase of Instagram affected 

Hipstamatic‘s dejected founders: Nicole Carter and Andrew MacLean, ―The Photo App 

Facebook Didn‘t Buy: Hipstamatic,‖ Inc.com, April 12, 2012, www.inc.com/nicole-carter-and-

andrewmaclean/ photo-app-facebook-didnt-buy-hipstamatic.html; Joanna Stern, ―Facebook 

Buys Instagram for $1 Billion,‖ ABCNews.com, April 9, 2012, 

abcnews.go.com/blogs/technology/2012/04/facebook-buys-instagram-for-1-billion/. 
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 ٤مً سم٤مًمتالقم٥م رىمٛمٞم آيٗمقن ، وؾمٛمح عمًتخدُملHipstamaticهٞمًٌت٤مُم٤مشمٞمؽ  يم٤من اًمتٓمٌٞمؼ يًٛمك

وسمٛم٤ًمقمدة ُمـ إومالم اًمرىمٛمٞم٦م واًمقُمْم٤مت  ه٤م سم٤مًمٙم٤مُمػما اعمدجم٦م ذم هقاشمٗمٝمؿ،سم٤مًمّمقر اًمتل اًمت٘مٓمق

أصٌح يٛمٙمٜمٝمؿ حتقيؾ اًمّمقر اًمٕم٤مدي٦م إمم روائع حت٤ميمل  ، طمتك اعمّمقرون اًمًٌٓم٤مءًمٕمدؾم٤متوا

 ويٜمؽم،اؾمتخدم ديٛمقن  ، طمٞم٨مُمٝمتٛملم أيْم٤مً  اًمتّمقير ظمؼماءاعمٛمت٤مزة ذم اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت. يم٤من  اًمٚم٘مٓم٤مت

اًمتٓمٌٞمؼ ًٓمت٘م٤مط صقر ًمٚمجٜمقد ذم أومٖم٤مٟمًت٤من ذم قم٤مم  شم٤ميٛمز،اعمّمقر اًمٗمقشمقهمراذم ذم ٟمٞمقيقرك 

ٞم٦م ذم ُمٕمرض ووم٤مزت هذه اًمّمقر سم٤معمريمز اًمث٤مًم٨م ذم ُم٤ًمسم٘م٦م اًمتّمقير اًمّمحٗمل اًمٕم٤معم. 8101

 ."هٞمًٌت٤مُم٤مشمٞمؽ"اًمٕمالُم٦م اًمتج٤مري٦م  ، وازداد صمراء"ؿمت٤مء اًمٕم٤مم"

أهنؿ يم٤مٟمقا رواد أقمامل  أيْم٤مً  ؿ، ًمٙمٜمٝمدم٤مريلميم٤من سمقيؽ ودورؿمقرؾم٧م ُمّمٛمٛمل همراومٞمٙمٞملم 

وعمٕم٤من قمدؾم٦م روسمرشمق  0988ُمثؾ ومٞمٚمؿ إيٜم٤م سمدهيٞملم. ًمؽمؾمٞمخ ضم٤مذسمٞم٦م اًمتٓمٌٞمؼ، اؾمتخدُمقا أؾمامء 

صمري٦م شم٤مرخيٞم٦م خٚمٗمٞم٦م ىمّم٦م واؾمتخداُمٝم٤م يمووُمٞمض دريٛمٌقب. يم٤مٟم٧م ظمٓمقهتؿ اًمٕمٌ٘مري٦م هل اظمؽماع 

 ىم٤مم ؿم٘مٞم٘م٤من ُمـ وٓي٦م ويًٙمقٟمًـ سم٢مٟمِم٤مء يم٤مُمػما سم٤مؾمؿ هٞمًٌت٤مُم٤مشمٞمؽ ،0988ًمٚمتٓمٌٞمؼ. ذم قم٤مم 

 054إٓ أهنؿ متٙمٜمقا ُمـ سمٞمع  ٟمج٤مطمٝمؿورهمؿ  ومٞمٚمٛمٝم٤م،يم٤مُمػما أرظمص ُمـ  صٜمع. يم٤من هدومٝمؿ  100

ريتِم٤مرد  أظمقهؿ إيمؼم،، اُم٤م 0984وطمدة وم٘مط. ُم٤مت إظمقان ذم طم٤مدث ؾمٞم٤مرة ُم٠مؾم٤موي ذم قم٤مم 

 89اًمثالصم٦م اعمتٌ٘مٞم٦م ذم ُمرآب ؾمٞم٤مرشمف طمتك   100أسم٘مك يم٤مُمػمات هٞمًٌت٤مُم٤مشمٞمؽ وم٘مد ،دورسمقومًٙمل

 .ٛمٞم٦م ُمـ اًمٙم٤مُمػمارىم، قمٜمدُم٤م أظمؼمه سمقيؽ ودورؿمقرؾم٧م أهنام يريدان إـمالق ٟمًخ٦م  8119يقًمٞمق 

ووصٗمقا اًمت٤مريخ اًمروُم٤مٟمز هلٞمًٌت٤مُم٤مشمٞمؽ ذم قمنمات اًم٘مّمص  اًم٘مّم٦ماؾمت٘مٓم٥م اًمّمحٗمٞمقن 

اًم٤ٌمرزة. وىمد ؾم٤مقمدهتؿ أدًم٦م ُمتٗمرىم٦م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م ًمدقمؿ اًم٘مّم٦م: صٗمح٦م ُمدوٟم٦م قمغم 

، شمف إصٖمر ذم أوائؾ اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت(يمتٌٝم٤م دورسمقومًٙمل )ُمع صقر ٕظمق  100هٞمًٌت٤مُم٤مشمٞمؽ

اًمتل وصٗم٧م دورسمقومًٙمل سم٠مٟمف يٕمٞمش ذم وٓي٦م ويًٙمقٟمًـ  LinkedInك و وصٗمح٤مت ومٞمًٌق

ويٕمٛمؾ اعمراىم٥م اعم٤مزم ذم ذيم٦م ورق. واؾمتٛمر إُمر يمذًمؽ طمتك سمٕمد قمدة ؾمٜمقات امم ان طم٤مول 
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صحٗمٞمقن آظمرون أن يتٕمٛم٘مقا أيمثر وم٠ميمثر. طمٞم٨م وضمدوا ان اإلظمقة اًمثالصم٦م يم٤مٟمقا ُمـ ٟم٩ًم اخلٞم٤مل 

يم٤من شمٓمٌٞمؼ هٞمًٌت٤مُم٤مشمٞمؽ  ذًمؽ وم٘مدوُمع  . 100هٞمًٌت٤مُم٤مشمٞمؽ يم٤مُمػماويمذًمؽ قمغم ُم٤م يٌدو يم٤مٟم٧م 

وشمؿ سمٞمع ُما٤مت أٓف ُمـ اًمٜمًخ ؿمٝمري٤ًم. شمقضم٧م ذيم٦م آسمؾ سمرٟم٤مُم٩م هٞمًٌتامشمٞمؽ سمٚم٘م٥م طم٘مٞم٘مٞم٤ًم 

أومْمؾ قمنمة شمٓمٌٞم٘م٤مت "اًمتٓمٌٞمؼ ذم ىم٤مئٛم٦م  "ٟمٞمقيقرك شم٤ميٛمز"، وادرضم٧م "8101شمٓمٌٞمؼ اًمٕم٤مم "

 .8101ذم ٟمقومٛمؼم  "جي٥م أن شمٙمقن قمغم آيٗمقن

يمؾ ُمـ سمقيؽ ودورؿمقرؾم٧م يٕمٚمقن امم اًم٘مٛم٦م، ًمٙمـ يم٤من اصمٜم٤من ُمـ رضم٤مل إقمامل يٕمٞمِم٤من ذم يم٤من 

 شمٓمٌٞمؼ يمرجير وُم٤ميؽ يمٞمٗملم ؾمٞمًؽموم ؾم٤من ومراٟمًٞمًٙمق يًتٕمدان إلـمالق شمٓمٌٞمؼ ُمٜم٤مومس. أـمٚمؼ

. ىمدم اًمتٓمٌٞم٘م٤من ٟمٗمس اخلدُم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م، ًمذا وم٢من دظمقل اًمًقق ذم 8101ذم أيمتقسمر  إٟمًتٖمرام

. قمغم اًمرهمؿ ُمـ اومت٘م٤مر إٟمًتٖمرام إمم ذم ووع همػم ُمقاٍت  إٟمًتٖمرامؿمٝمر يْمع أ 01وىم٧م ُمت٠مظمر ُمـ 

و  "اًمٗمقري٦م"إٓ أن اؾمٛمف جيٛمع سم٤ًٌمـم٦م سملم اًمٙمٚمٛمتلم  اًمت٤مرخيٞم٦م اًم٤ًمطمرةظمٚمٗمٞم٦م هٞمًٌت٤مُم٤مشمٞمؽ 

هق قم٤مم  8101، ويم٤من ؾمٞمًؽموم ويمرجير ُمـ رضم٤مل إقمامل إىمقي٤مء. إذا يم٤من قم٤مم "اًمؼمىمٞم٦م"

وًمٙمـ شم٤ٌمـم٠م قمدد  م إٟمًتٖمرام. سم٘مل هٞمًٌتامشمٞمؽ رائج٤مً هق قم٤م 8100ه٤مسمًتامشمٞمؽ، يم٤من قم٤مم 

 شمٓمٌٞمؼ"اًمتٜمزيالت، وهقم٤من ُم٤م اُمتٚمؽ إٟمًتٖمرام ىم٤مقمدة أيمؼم ُمـ اعمًتخدُملم. سمٕمد اقمٓم٤مئٝم٤م ًم٘م٥م 

ٖمرام ذم قم٤مم ، ُمٜمح٧م ذيم٦م آسمؾ ٟمٗمس اًمنمف ًمتٓمٌٞمؼ إٟمًت8101هلٞمًٌتامشمٞمؽ ذم قم٤مم  "اًمٕم٤مم

وسمٚمغ قمدد  ُمًتخدم،ُماليلم  5هٞمًٌتامشمٞمؽ طمقازم سمٚمغ قمدد ُمًتخدُمل  8108. وذم قم٤مم 8100

م. ًمٙمـ أيمؼم اظمتالف سملم اًمتٓمٌٞم٘ملم ضم٤مء ذم ُمٚمٞمقن ُمًتخد 311ُمًتخدُمل إٟمًتٖمرام أن طمقازم 

أ قمٜمدُم٤م اؾمتحقذ ومٞمًٌقك قمغم إٟمًتٖمرام ُم٘م٤مسمؾ ُمٚمٞم٤مر دوٓر. قمٜمدُم٤م ىمر 8108أسمريؾ  9

 Theقمٜمقاٟم٤ًم ُمـ ضمريدة ذا اوٟمٞمقن يم٤من ُم٘متٜمٕم٤ًم سم٠مٟمف يم٤من ي٘مرأ  دورؿمٝمقرؾم٧م قمـ قمٛمٚمٞم٦م آؾمتحقاذ

Onion ٠ميمد ُمرة أظمرى. شمتذيمر ًمقرا سمقًمٙمقس، وهل ُمّمٛمٛم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ذم اًم٤ًمظمرة. يم٤من قمٚمٞمف أن يت

حلٔم٦م! "شمدويٜم٦م ُم٤مرك زويمرسمػمج ويمٜم٧م أىمقل ًمٜمٗمز ًم٘مد رأيٜم٤م ضمٞمدًا  شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م ،هٞمًٌت٤مُمٞمتؽ
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ًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م؟ هؾ هذا يٕمٜمل أن ُمٚمٞم٤مر واطمد؟ هؾ يٕمٜمل ذًمؽ ُمٚمٞم٤مر دوٓر؟ ُم٤مذا يٕمٜمل ذًمؽ سم٤م هؾ ىم٤مل

 ."إٟمًتٖمرام ىمد وم٤مز؟

ومٚمامذا شمٕمثر هٞمًٌت٤مُمٞمتؽ سمٞمٜمام اؾمتٛمر  إؾم٤مؾمٞم٦م،اعمٞمزات  وإٟمًتٖمرام ٟمٗمسىمدم هٞمًٌت٤مُمٞمتؽ ًم٘مد 

إٟمًتٖمرام ذم اًمٜمٛمق؟ شمٙمٛمـ اإلضم٤مسم٦م ذم اصمٜملم ُمـ اًم٘مرارات احل٤مؾمٛم٦م اًمتل اختذه٤م ؾمٞمًؽموم و يمرجير 

وىمد أدى ذًمؽ إمم ضمٕمؾ اعمًتخدُملم  ،ٓمٌٞمؼ جم٤مٟمٞم٤ًم ًمٚمتٜمزيؾىمٌؾ إصدار اًمتٓمٌٞمؼ. إول هق ضمٕمؾ اًمت

، ويقوح ضمزئٞم٤ًم ؾم٥ٌم ىمٞم٤مم اًمٕمديد ُمـ اعمًتخدُملم سمتٜمزيؾ اًمتٓمٌٞمؼ ذم وىم٧م قمغم اًمتٓمٌٞمؼ يتٝم٤مومتقن

، ًمذًمؽ ذم أؾمقأ إطمقال يٛمٙمٜمٝمؿ طمذف ق قمغم شمٓمٌٞمؼ وم٤مؿمؾُمٌٙمر: ومٚمؿ يٙمـ هٜم٤مك ظمٓمر آٟمٗم٤م

وُمع ذًمؽ ومٝمل شمٗمِمؾ ومِمالً ذريٕم٤ًم.  جم٤مٟمٞم٦ماًمتٓمٌٞم٘م٤مت هل اًمتٓمٌٞمؼ سمٕمد سمْمٕم٦م أي٤مم. ًمٙمـ اًمٕمديد ُمـ 

اًمذي أطمدث اًمٗمرق: وهق اشم٤مطمتٝمؿ اًمٗمرص٦م عمًتخدُمل  ويمرجير هقيم٤من اًم٘مرار اًمث٤مين ًمًٞمًؽموم 

)اؾمتٓم٤مع ُمًتخدُمق ٦م سم٤مًمتٓمٌٞمؼ إٟمًتٖمرام ًمٞمٜمنموا صقرهؿ قمغم ؿمٌٙم٦م اضمتامقمٞم٦م خمّمّم٦م ُمرشمٌٓم

ًمٙمـ هٞمًٌت٤مُمٞمتؽ مل يٙمـ ذم طمد ذاشمف  ،عمث٤ملاقمغم ؾمٌٞمؾ  ومٞمًٌقكهٞمًٌت٤مُمٞمتؽ حتٛمٞمؾ صقرهؿ قمغم 

 ؿمٌٙم٦م اضمتامقمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م(.

ذيم٦م إٟمًتٖمرام. طمٞم٨م يم٤من يِم٤مرك ؾمٞمًؽموم  ُمـ اًمًٝمؾ ُمٕمروم٦م ؾم٥ٌم اظمتٞم٤مر زويمرسمػمج ُٕمتالك

ًٝمؿ ُمع أظمريـ. ومٝمؿ يٚمت٘مٓمقن ٟمٗمس اًمرؤي٦م: أن اًمٜم٤مس ُمدومققملم سمِمٙمؾ ٓهن٤مئل عم٘م٤مرٟم٦م أٟمٗم

ًمٙمٜمٝمؿ ذم اعم٘م٤مم إول يريدون ُمِم٤مريم٦م  ضمٕمقهن٤م سمِمٙمؾ ظم٤مصذيمري٤مت اًمتل ؾمػمآًمت٘م٤مط اًم اً صقر

يم٤من ذًمؽ يٕمٜمل دقمقة إصدىم٤مء  ريـ. ذم صمامٟمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـشمٚمؽ اًمذيمري٤مت ُمع أظم

م يٕمٜمل حتٛمٞمؾ صقر ي٤مإ ذههذم عمِم٤مهدة ُم٘م٤مـمع اًمٗمٞمديق اخل٤مص٦م سمٕمٓمٚمتؽ إظمػمة، وًمٙمـ 

ام ُمًٌٌلم ًمإلدُم٤من سمِمدة هق أن يمؾ ٟمِم٤مط ًمٕمٓمٚمتؽ ذم اًمقىم٧م اًمٗمٕمكم. ُم٤م جيٕمؾ ومٞمًٌقك وإٟمًتٖمر

واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت. إذا شمٌلم أن سم٢مضمتذاب اإلقمج٤مسم٤مت وإقم٤مدة اعمِم٤مريم٦م  -أو ٓ ي٘مقم  -شمٜمنمه ي٘مقم 
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. ومٝمق ُمتجدد سمال هن٤مي٦م ٕٟمف ٓ ًمٜمنم صقرة ضمديدة ُمرة ىم٤مدُم٦م ومٚمديؽ دائامً إطمدى اًمّمقر وم٤مؿمٚم٦م 

 يٛمٙمـ اًمتٜم١ٌم سمف ُمثؾ طمٞم٤مة اًمٜم٤مس سم٤مًمْمٌط.

ٞم٦م آؾمتج٤مسم٦م اًمرضمٕمٞم٦م )اًمت٘مٞمٞمامت( آضمتامقمٞم٦م ذم إٟمًتٖمرام اًمتل دمٕمؾ ُمٜمف ُم٤ًًٌٌم ىمقي٤ًم ُم٤م هل آًم إذن

  ًمإلدُم٤من؟

 ـــــ

واًمتل ٓ يٛمٙمـ ىمٞم٤مؾمٝم٤م يم٤مًمقزن أو اًمٓمقل أو اًمدظمؾ. يٙمقن  ذم ىمٞمٛمتٝمؿ اًمذاشمٞم٦م اً ٓ يثؼ اًمٜم٤مس أسمد

٤م يم٤مئٜم٤مت سمٕمض إؿمخ٤مص ُمٝمقوؾملم سم٤مًمت٘مٞمٞمامت آضمتامقمٞم٦م أيمثر ُمـ اًمٌٕمض أظمر، وًمٙمٜمٜم

وم٢من اًمت٘مٞمٞمامت  أظمرون قمٜمٝم٤م. وقمالوة قمغم يمؾ ذًمؽاضمتامقمٞم٦م ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م اسمدًا دم٤مهؾ ُم٤م يٗمٙمر سمف 

 .اًمٖمػم اعمتً٘م٦م شمدومٕمٜم٤م ًمٚمجٜمقناعمتٗم٤موشم٦م وآضمتامقمٞم٦م 

. ىمد دمذب إطمدى صقرك ُم٤مئ٦م إقمج٤مب وإصمٜمل قمنم اعمتٗم٤موشم٦مويٕمتؼم إٟمًتٖمرام ُمٜمٌٕم٤ًم ًمردود اًمٗمٕمؾ 

دمذب إطمدى اعمِم٤مريم٤مت سمٕمد ذًمؽ قمنميـ إقمج٤مسم٤ًم وٓ شمقضمد شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم سمٞمٜمام  إجي٤مسمٞم٤مً شمٕمٚمٞم٘م٤ًم 

أظمرى، وًمٙمـ ُم٤مذا يٕمٜمل ذًمؽ؟ هؾ أيمثر اًمٜم٤مس ي٘مدرون صقرة ُمـ اًمقاوح ان اإلـمالق. 

شم٤ًموي ُم٤مئ٦م إقمج٤مب أو صمالصملم إقمج٤مسم٤ًم أو رىماًم خمتٚمٗم٤ًم مت٤مُم٤ًم؟ ًم٘مد أفمٝمر قمٚمامء اًمٜمٗمس  "ىمٞمٛمتؽ"

ر اًمًٚمٌٞم٦م. عمٕمروم٦م جي٤مسمٞم٦م قمـ أٟمٗمًٜم٤م سمِمٙمؾ أيمثر ؾمٝمقًم٦م ُمـ شمٌٜمل إومٙم٤مآضمتامقمل أٟمٜم٤م ٟمتٌٜمك أومٙم٤مرًا إ

 دون ايالئٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمتٗمٙمػم: يمٞمٗمٞم٦م قمٛمؾ ذًمؽ أضم٥م قمـ إؾماٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م سمنقم٦م

ؾمتِم٤مهد أدٟم٤مه ىم٤مئٛم٦م سمّمٗم٤مت ؿمخّمٞم٦م. يرضمك شم٘مدير اًمٜم٦ًٌم اعماقي٦م ًمألؿمخ٤مص ذم ُمديٜمتؽ اًمذيـ 

 جيًدون يمؾ صٗم٦م سمِمٙمؾ اىمؾ مم٤م دمًده:

 ُمٜمْمٌط ذيمل ُمٕم٘مد طم٤ًمس

 ؿمديد  ظَمُٜمقع همػم واىمٕمل قمّمٌل
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ًمذا ُمـ اًمّمٕم٥م ُمٕمروم٦م ُم٘مدار ُم٤م متتٚمٙمف أٟم٧م أو أي ؿمخص آظمر طم٘م٤ًم.  هذه يمٚمٝم٤م صٗم٤مت هم٤مُمْم٦م

ٌٕمض أظمر ؾمٚمٌل سمٞمٜمام اًم ذم اًمّمػ اًمٕمٚمقي(اًمّمٗم٤مت اعمقضمقدة ٓطمظ أيْم٤ًم أن سمٕمْمٝم٤م إجي٤ميب )

اًمٓمالب ذم ضم٤مُمٕم٦م يمقرٟمٞمؾ قمغم ٟمٗمس  ٤مت اعمقضمقدة ذم اًمّمػ اًمًٗمكم(. قمٜمدُم٤م أضم٤مب)اًمّمٗم

ُمـ  %64ىم٤مًمقا إن ًمدهيؿ اًمّمٗم٤مت اإلجي٤مسمٞم٦م أيمثر ُمـ  (0)اجل٤مُمٕم٦ماًم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ٟمٔمرائٝمؿ ذم 

وم٘مط ُمـ ـمالب % 38ـمالب يمقرٟمٞمؾ أظمريـ ، ًمٙمـ ًمدهيؿ ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م أيمثر ُمـ 

 يٕمٜمل ذًمؽ أٟمٜم٤م ٟمقزم ورسمام -هذه اًمرؤي٦م اًمقردي٦م شمٕمٙمس يمٞمػ ٟمرى أٟمٗمًٜم٤م سمِمٙمؾ قم٤مم  .يمقرٟمٞمؾ

اهتامُم٤م سم٤مًمٖم٤ًم سم٤مًمت٘مٞمٞمامت إضمتامقمٞم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م وٟمتج٤مهؾ اًمت٘مٞمٞمامت اًمًٚمٌٞم٦م اًمتل ٟمحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م قمغم 

 إٟمًتٖمرام.

طم٤ًمؾمقن ضمدًا دم٤مه اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمًٚمٌٞم٦م. يّمػ قمٚمامء  ٤مً وًمٙمـ سم٘مدر ُم٤م ٟم٘مدر أٟمٗمًٜم٤م ومٜمحـ أيْم

وم٢مذا  ،ق صم٤مسم٧م ًمٚمٖم٤مي٦م قمؼم اًمتج٤مرب اعمختٚمٗم٦م، وه(8)"اًمزء أىمقى ُمـ احلًـ"اًمٜمٗمس هذا اعمٌدأ سم٠مٟمف 

ومًتحثؽ همريزشمؽ امم اًمذه٤مب إمم اعمراضمٕم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م قمغم  يمٜم٧م ُمثؾ ُمٕمٔمؿ إؿمخ٤مص

                                                           
(1) David Dunning, Self-Insight: Roadblocks and Detours on the Path to Knowing Thyself 

(New York: Psychology Press, 2005); David Dunning, Judith A. Meyerowitz, and Amy D. 

Holzberg, ―Ambiguity and Self-Evaluation: The Role of Idiosyncratic Trait Definitions in Self-

Serving Assessments of Ability,‖ Journal of Personality and Social Psychology 57, no. 6 

(December 1989): 1082–90. 

(2) Roy F. Baumeister, Ellen Bratslavsky, Catrin Finkenauer, and Kathleen D. Vohs, ―Bad Is 

Stronger Than Good,‖ Review of General Psychology 5, no. 4 (2001): 323–70; Mark D. Pagel, 

William W. Erdly, and Joseph Becker, ―Social Networks: We Get By with (and in Spite of) a 

Little Help from Our Friends,‖ Journal of Personality and Social Psychology 53, no. 4 (October 

1987): 793–804; John F. Finch and others, ―Positive and Negative Social Ties among Older 

Adults: Measurement Models and the Prediction of Psychological Distress and Well-Being,‖ 

American Journal of Community Psychology 17, no. 5 (October 1989): 585–605; Brenda 

Major and others, ―Mixed Messages: Implications of Social Conflict and Social Support 

Within Close Relationships for Adjustment to a Stressful Life Event,‖ Journal of Personality 

and Social Psychology 72, no. 6 (June 1997): 1349–63; Amiram D. Vinokur and Michelle van 

Ryn, ―Social Support and Undermining in Close Relationships: Their Independent Effects on 

the Mental Health of Unemployed Persons,‖ Journal of Personality and Social Psychology 65, 

no. 2 (1993): 350–59; Hans Kreitler and Shulamith Kreitler, ―Unhappy Memories of the 

‗Happy Past‘: Studies in Cognitive Dissonance,‖ British Journal of Psychology 59, no. 2 (May 

1968): 157–66; Mark R. Leary, Ellen S. Tambor, Sonja K. Terdal, and Deborah L. Downs, 

―Self-Esteem As an Interpersonal Monitor: The Sociometer Hypothesis,‖ Journal of 

Personality and Social Psychology 68, no. 3 (1995): 518–30. 
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ُمثؾ اًمٜم٘مد  ٕٟمف ٓ يقضمد رء يرؾمخ رأي٤مً  ، Yelp و،  TripAdvisorو،  Amazonُمقاىمع

أيمثر  ضمدال ىمديؿ شمٗمٙمر ذم، وأن ن شمتذيمر إطمداث اًمًٞما٦م ُمـ ُم٤موٞمؽأ ٤مً احل٤مد. ُمـ اعمرضمح أيْم

٥م ُمٜمٝمؿ أن ، قمٜمدُم٤م يٓمٚمإؿمخ٤مص اًمذيـ ًمدهيؿ ـمٗمقًم٦م ؾمٕمٞمدةُمـ ان شمتٛمتع سم٤مًمثٜم٤مء إظمػم. طمتك 

، هؿ أيمثر قمرو٦م ًمتذيمر اًمذيمري٤مت اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؾمٞما٦م سمدًٓ ُمـ يتذيمروا طمٞم٤مهتؿ يم٠مـمٗم٤مل

  .اًمذيمري٤مت اًمٕمديدة اًمتل يم٤مٟم٧م ضمٞمدة

ىمد شمتقىمع أن يتج٤مهؾ اعمًتخدُمقن اًمت٘مٞمٞمامت  أٟمؽ٦م هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمّمقر قمغم إٟمًتٖمرام ًمدرضم

صقر اإلٟمًتٖمرام  أطمدحت٧م  "إسمداءات اإلقمج٤مب"اًمًٚمٌٞم٦م. ٓسمد أن يقزم اًمٜم٤مس اهتامُم٤ًم أىمؾ سمـ 

ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمّمقر اعمٕمروو٦م ذم قمرض ومٜمل اٟمٗمرادي أو اًمتل يتؿ شمداوهل٤م سملم إصدىم٤مء. ذم احل٘مٞم٘م٦م 

ـمٚم٥م جمٛمققم٦م ُمـ قمٚمامء  8111قن ذم زطم٤مم. ذم قم٤مم ٜمدُم٤م ٟمٙميٌدو أٟمٜم٤م حت٧م دائرة اًمْمقء طمتك قم

ٝمؿ ىمٛمٞمّم٤ًم اًمٜمٗمس ُمـ ـمالب اجل٤مُمٕم٤مت اًمدظمقل إمم همروم٦م ُمٚمٞما٦م سم٤مًمٓمالب أظمريـ أصمٜم٤مء ارشمدائ

)أيمد اظمت٤ٌمر ُمًٌؼ همػم رضوري أن ـمالب اجل٤مُمٕم٤مت يٗمْمٚمقن قمدم  يْمؿ صقرة ًم٤ٌمرى ُم٤مٟمٞمٚمق

ىم٤مم أطمد اعمختؼميـ سمٛمراوم٘م٦م  دىم٤مئؼ ُٕم٤ميمـ اًمٕم٤مُم٦م(. وسمٕمد سمْمعارشمداء ىمٛمٞمص سم٤مري ُم٤مٟمٞمٚمق ذم ا

وـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ختٛملم قمدد زُمالئٝمؿ اًمٓمالب اًمذيـ ٓطمٔمقا  ٕؿمخ٤مص همػم اعمحٔمقفملم ُمـ اًمٖمروم٦ما

ًمذا مخٜمقا أن ٟمّمػ اًمٓمالب  ل اًمقىم٧مىمٛمٞمص سم٤مري ُم٤مٟمٞمٚمق. سم٤مًمٓمٌع يم٤مٟمقا ُمِمٖمقًملم سم٤مًم٘مٛمٞمص ـمقا

يمر رؤي٦م ؿمخّمٞم٦م سم٤مري واطمد وم٘مط ُمـ يمؾ مخ٦ًم يتذ وم٦م ؾمٞمتذيمرون اًم٘مٛمٞمص. ذم احل٘مٞم٘م٦مذم اًمٖمر

ُم٤مٟمٞمٚمق. صقرة وم٤مؿمٚم٦م حتّمؾ قمغم صمالصم٦م اقمج٤مسم٤مت وم٘مط قمغم إٟمًتٖمرام شمِمٌف إمم طمد ُم٤م ىمٛمٞمص سم٤مري 

ذم طملم  حيدىمقن ويْمحٙمقن ُم٤مٟمٞمٚمق. ومٝمل حترج ص٤مطمٌٝم٤م اًمذي يٗمؽمض أن اعمًتخدُملم أظمريـ

هل٤م ُمـ اًمّمقر اًمتل  أو قمغم إىمؾ ُمع جمٛمققم٦م ٓ هن٤مي٦م ىمع أيمثر اهتامُم٤ًم سمّمقرهؿ اخل٤مص٦مأهنؿ ذم اًمقا

 ."ُم٤مٟمٞمٚمق"شم٠ميت ىمٌؾ وسمٕمد صقرة 

 ـــــ



 

242 
 

ُمـ اعمثػم يمٜم٧م قمغم وؿمؽ إهن٤مء ُمٙم٤معم٤ميت اهل٤مشمٗمٞم٦م ُمع ُمٝمٜمدس اًمؼماُم٩م ري٤من سمٞمؽمي قمٜمدُم٤م ىم٤مل: 

٠م سمٞمؽمي قمغم شمّمٛمٞمؿ . ًم٘مد ٟمِمًمالهتامم ٕٟمٜمل اقمت٘مدت أٟمٜم٤م ؾمٜمٜم٤مىمش إدُم٤مين ذم أًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق

٤مذا سمٕمض إًمٕم٤مب أيمثر إدُم٤مٟم٤م ُمـ همػمه٤م. مل أيمـ ىمد ٟمٔمرت ًمذًمؽ اشمّمٚم٧م ٕـمٚم٥م عم أًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق

ًم٘مد يمٜم٧م ُمدُمٜم٤ًم اًمتل يم٤من يّمٛمٛمٝم٤م. ىم٤مل زم سمٞمؽمي: ذم اطمتامل أن يٙمقن ُمدُمٜم٤ًم قمغم إًمٕم٤مب ذاهت٤م 

 قمغمطم٤موًم٧م أن أىميض يمؾ يقم ، يمؾ يقم ، ٦م قمنم ؿمٝمرًا، قمٜمدُم٤م يمٜم٧م ذم اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م عمدة صمامٟمٞم

وسمٛمجرد  قل ىمٌؾ اعمح٤مرضات وسملم اعمح٤مرضات وذم ُمٙمت٦ٌم اجل٤مُمٕم٦مىمقم سمتًجٞمؾ اًمدظماإلٟمؽمٟم٧م. أ

ىم٣م سمٞمؽمي ؾم٧م ؾم٤مقم٤مت إمم صمامين ؾم٤مقم٤مت  . ذم اعمتقؾمطأن أقمقد إمم اعمٜمزل سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمدروس

، ٤مم اجلٛمٞمٚم٦م سم٤مًمٙم٤مُمؾ قمغم إًمٕم٤مب، ومرؾم٥م ذم دروؾمفوو٤مقم٧م إي اًمٚمٕم٥م،ذم اًمٞمقم ذم مم٤مرؾم٦م 

، اوٓمر سمٞمؽمي إمم وسمٕمد ان أصٌح قمغم طم٤موم٦م اًمٓمرديم٤مديٛمل. وىم٣م ومّمؾ دراد قمغم آظمت٤ٌمر إ

، واصٌح٧م قم٤مدة اًمٚمٕم٥م قمٜمده ًمٗمّمؾ ووىم٧م أىمؾ ذم مم٤مرؾم٦م إًمٕم٤مبىمْم٤مء اعمزيد ُمـ اًمقىم٧م ذم ا

 .حت٧م اًمًٞمٓمرة ُمرة أظمرى

ؾ اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن ٕمٜمدُم٤م يم٤من ـمٗماًل ذم أوائوم ،سمٞمؽمي هق ُمّمٛمؿ اًمٕم٤مب ُمـ اًمٓمراز اًم٘مديؿ

 اسمؾ آي آي إيقمغم ضمٝم٤مز  "قمجٚم٦م احلظ"٘مف ي٘ميض قمٓمٚمتف اًمّمٞمٗمٞم٦م ذم سمرجم٦م ؿم٤مهد ؿم٘مٞم اًمٕمنميـ

Apple IIe. سمٞمؽمي.  يم٤من هذا سمٛمث٤مسم٦م اًمًحر إمم اًمِم٤مب ري٤من أـمٚمٕمٜمل أظمل قمغم اًمٜمًخ٦م

٠ًمًمتف وم ،اعمٓمٌققم٦م ُمـ اًمِمٗمرة، ومل أؾمتٓمع أن أصدق أن هذا اًمتٕمقيذة اعمٙمتقسم٦م أٟمتج٧م ًمٕم٦ٌم ومٞمديق

. سمدأ ُمع ًمٕم٦ٌم ٤م يمٜم٧م أىمقم سمّمٜم٤مقم٦م أًمٕم٤ميب اخل٤مص٦م، وهقم٤من ُمراراً ُمرارًا وشمٙمقمام يٗمٕمٚمف يمؾ ظمط 

إٟمدي٤مٟم٤م ضمقٟمز اعمًتٜمدة إمم اًمٜمّمقص اًمتل اُمتدت إمم صمالث همرف اومؽماوٞم٦م. يتذيمر ري٤من أهن٤م يم٤مٟم٧م 

اجل٤مُمٕم٦م، سمٕمد  إي أيف ؾمٌقرشمسذيم٦م  وقمٛمؾ ذم ، وًمٙمـ هقم٤من ُم٤م سمدأ ذم اًمتحًـ،"ومْمٞمٕم٦م"

  همؾ وُم٤ميٙمروؾمقوم٧م.ذم همق ٤مً وىم٣م وىمت٤ًم ـمقيالً أيْم
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مل ايمـ ىمد ؾمٛمٕم٧م  ؟MUD هؾ ؾمٛمٕم٧م سمٚمٕم٦ٌم اًمؼمج اعمحّمـ اعمتٕمددة اًمالقمٌلمؾم٠مًمٜمل سمٞمؽمي: 

ُمـ أٟمٜمل أردت ُمٕمروم٦م اعمزيد. يم٤من سمٞمؽمي  اً ٙمـ قمغم أؾم٤مس اؾمٛمٝم٤م، مل أيمـ ُمت٠ميمدهب٤م ُمـ ىمٌؾ، وًم

سمًٞمٓم٦م شمٕمتٛمد قمغم اًمٕم٤مب اًمؼمج اعمحّمـ قم٤ٌمرة قمـ أًمٕم٤مب  ُمدُمٜم٤ًم قمغم اًمٚمٕم٦ٌم أصمٜم٤مء أي٤مُمف اجل٤مُمٕمٞم٦م.

طمٞم٨م ي٘مقم اًمالقمٌقن سمٙمت٤مسم٦م إواُمر ذم اًمٙمٛمٌٞمقشمر وُمِم٤مهدهت٤م أصمٜم٤مء حتدي٨م  اًمٜمّمٞم٦م،إدوار 

اًمت٘مٚمٞمدي٦م  اًمِم٤مؿم٦م ُمـ ظمالل آؾمتج٤مسم٤مت اًمرضمٕمٞم٦م واعمزيد ُمـ اًمتٕمٚمٞمامت. شمتٛمٞمز هذه إًمٕم٤مب

 اًمِمٌٙم٤مت قم٦م طمتك قمغم، ًمذا ومٝمل ىم٤مدرة قمغم اًمتحدي٨م سمن٤مًمٜمص اعمتدرج اعمدور سمدون رؾمقُم٤متسم

، ًمذا ٝمرضم٦م اًمتل متٞمز ُمٕمٔمؿ أًمٕم٤مب اًمٞمقمومٝمل ظم٤مًمٞم٦م مت٤مُم٤ًم ُمـ اًمّمقت واًمرؾمقُم٤مت اعمٌ اًمٌٓمٞما٦م ضمدًا،

ومٙمؾ ُم٤م شمٌ٘مك ُمٕمؽ هق اًمٙمٚمامت اًمتل شمٔمٝمر قمغم اًمِم٤مؿم٦م وظمٞم٤مًمؽ. شمْمٛمٜم٧م ًمٕم٦ٌم اًمؼمج اعمحّمـ 

ح ه١مٓء أصٌُمع ُمًتخدُملم آظمريـ ُمـ مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل.  أيمٛمٚمٝم٤ماعمٗمْمٚم٦م ًمدى سمٞمؽمي ُمٝم٤مُم٤ًم 

، ويم٤من يِمٕمر سم٤مًمذٟم٥م ًمٚمتخكم قمٜمٝمؿ قمٜمدُم٤م مل يٙمـ ُمتّمالً سم٤مإلٟمؽمٟم٧م. يم٤من اعمًتخدُمقن أصدىم٤مء ًمف

  .أسم٘مك سمٞمؽمي ُمدُمٜم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مهذا اعمٙمقن آضمتامقمل ًمٚمٕم٦ٌم هق 

ٕهن٤م قمغم قمٙمس إًمٕم٤مب احلديث٦م ٓ شمٕمتٛمد قمغم  صٗم٤مء ظم٤مص ذم اًمٕم٤مب اًمؼمج اعمحّمـ هٜم٤مك

ُمدُمٜم٤ًم سم٤مًمٙم٤مُمؾ سم٥ًٌم ؿمٕمقره سم٠مٟمف يم٤من يٚمٕم٥م ضمٜم٤ًٌم إمم ضمٜم٥م ُمع  اًمؼميؼ واًمًحر. يم٤من سمٞمؽمي

ًمٙمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم ؿم٤مريمقا ذم هدف ُمِمؽمك. يم٤مٟم٧م ًمٕم٦ٌم  ـ. رسمام مل يٙمقٟمقا ذم اًمٖمروم٦م ُمٕمفأؿمخ٤مص آظمري

ٜمقا قمغم سمٕمْمٝمؿ ًمذًمؽ يم٤من يٛمٙمـ ًمالقمٌلم أن يث ًمؼمج اعمحّمـ متٚمؽ ظم٤مصٞم٦م اعمح٤مدصم٦م اًمٜمّمٞم٦ما

ؿ أظمر قمٜمدُم٤م يتؿ هزيٛمتٝمؿ ُمـ ىمٌؾ إقمداء إىمقي٤مء. أو يقاد سمٕمْمٝم اًمٌٕمض قمغم قمٛمؾ ضمٞمد

ًمٙمٜمٝم٤م أصٌح٧م ُمٖمٛمقرة سم٥ًٌم  ٤مب اًمؼمج اعمحّمـ ُم٤م زاًم٧م ُمقضمقدةأظمؼمين سمٞمؽمي سم٠من اًمٕم

وشم٤مسمع إٟمت٤مضم٤مت هقًمٞمقودي٦م ُمٌٝمرضم٦م شمت٘مزم اُم٤مُمٝم٤م ًمٕمٌتف اعمٗمْمٚم٦م.  -إًمٕم٤مب ذات اعمٞمزاٟمٞم٤مت اًمٙمٌػمة 

اًمؼمج اعمحّمـ أومْمؾ ًمٕم٦ٌم ًمٕمٌتٝم٤م ذم طمٞم٤ميت. ًمٓم٤معم٤م ٓ شمزال  سمٕمد يمؾ هذا اًمقىم٧مسمٞمؽمي طمديثف 

ىمٞم٤مت صٜم٤مقم٦م هذا ؿمٙمٙم٧م ذم أظمال ٝمٝم٤م، وًمٙمـ سمٕمد شمٖمٚمٌل قمغم إدُم٤مينرهم٧ٌم ذم شمّمٛمٞمؿ ًمٕم٦ٌم شمِمٌ

 .اًمٜمقع ُمـ إًمٕم٤مب
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يمثٞمٗم٦م  وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شم٘م٤مرن سم٠مًمٕم٤مب اًمٞمقم إيمثر إدُم٤مٟمٞم٦ًم: اًمٕم٤مب ٦م اًمؼمج اعمحّمـ ضمذاسم٦ميم٤مٟم٧م ًمٕمٌ

. ًمٕم٦ٌم ًمٞم٩م أوف ًمٞمجٞمٜمدزأو  ورًمد أوف وريمراوم٧م، ُمثؾ ًمٕم٦ٌم (MMOs) اًمالقمٌلم قمغم اإلٟمؽمٟم٧م

قم٤مؿم٧م اًمٕم٤مب اًمؼمج اعمحّمـ قمغم ه٤مُمش، واضمتذسم٧م جمٛمققم٦م صٖمػمة وُمتٓمقرة ٟمًٌٞم٤م ُمـ هقاة 

شمتٛمٞمز ورًمد أوف وريمراوم٧م. ىم٤مم ُم٤مئ٦م ُمٚمٞمقن ؿمخص سمٗمتح طم٤ًمسم٤مت ذم ًمٕم٦ٌم  ٘م٤مسمؾاًمٙمٛمٌٞمقشمر. ذم اعم

سمٙمقهن٤م أيمثر شمٕم٘مٞمدًا ُمـ اًمٕم٤مب اًمؼمج اعمحّمـ، وًمٙمـ إذا  يمثٞمٗم٦م اًمالقمٌلم قمغم اإلٟمؽمٟم٧م إًمٕم٤مب

ًمؽ ٟمٗمس اًمٌٜمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م: ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اعمٝم٤مم  ٤مهت٤م اًمرائٕم٦م واعم١مصمرات اًمّمقشمٞم٦م ومًٞمٌ٘مكأزًم٧م رؾمقُم

ُمٕمتٛمديـ قمغم دقمؿ سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض   اًمالقمٌلم اًمذيـ يّمٌحقن أصدىم٤مءواًمتٗم٤مقمالت اًمٌٕمٞمدة سملم

 داظمؾ وظم٤مرج اًمٚمٕم٦ٌم.

 ـــــ

اًمذي  ورًمد أوف وريمراوم٧ماعمدُمـ اًم٤ًمسمؼ ًمٚمٕم٦ٌم  وم٤ميًٌػمج،ُمـ طمديثل إمم إؾمح٤مق سمٕمد أؾمٌققملم 

، ىمٛم٧م سمزي٤مرة ُمراومؼ ُمريمز ريًت٤مرت إلقم٤مدة شم٠مهٞمؾ اعمدُمٜملم قمغم إٟمؽمٟم٧م ذم وٓي٦م ذيمرشمف ؾم٤مسم٘م٤مً 

، ًمذا مل اعمتٕم٦م ُمـ صداىم٤مشمف قمغم اإلٟمؽمٟم٧م واؿمٜمٓمـ. ُمـ اًمقاوح أن وم٤ميًٌػمغ طمّمؾ قمغم اًمٙمثػم ُمـ

. آٟمؽمٟمٞم٧م ؿمٌٙم٦م اوح سم٤مًمٜم٦ًٌم زم ؾم٥ٌم همْم٥م اخلؼماء ُمـ اًمتٗم٤مقمالت إظمقي٦م قمغميٙمـ ُمـ اًمق

ٓ ي٦م وأطمد ُم١مؾمز ُمريمز ريًت٤مرت أٟمف ، وهل قم٤معم٦م ٟمٗمًٞم٦م هير(0)أووح٧م هٞمالري يم٤مش

صداىم٤مت ذم اًمٕم٤ممل  ـم٤معم٤م أٟمؽ شم٘مٞمؿقيـ صداىم٤مت اظمقي٦م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م يقضمد رء ظم٤مـمب ذم شمٙم

وم٢من ذًمؽ اًمت٤ٌمدل اًمٜمِمط  قيـ صداىم٤مت اظمقي٦م وشمٗم٤مقمٚمٞم٦م ضمٞمدةسمتٙم إذا ُم٤م ىمٛمٜم٤مو احل٘مٞم٘مل أيْم٤ًم،

ٟمحـ  قمغم شمٜمٔمٞمٛمٜم٤م قم٤مـمٗمٞم٤ًم وومًٞمقًمقضمٞم٤ًم،يٓمٚمؼ سم٤مىم٦م يم٤مُمٚم٦م ُمـ اعمقاد اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م اًمتل حت٤مومظ 

ًمتل دمتذب اًمالقمٌلم اًمِم٤ٌمب . إن اًمّمداىم٤مت قمغم اإلٟمؽمٟم٧م آ هندف إمم أن ٟمٙمقن ضمزًرا ُمٕمزوًم٦م

                                                           

 اًمٕمديد ُمـ أومٙم٤مر يم٤مش قمغم أمهٞم٦م اًمتٗم٤مقمالت اعم٤ٌمذة شمرد ذم: (0)

Thomas Lewis, Fari Amini, and Richard Lannon, A General Theory of Love (New York: 

Random House, 2001). 
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٤م ٓ شم٘مدُمف: ومرص٦م ًمٚمتٕمرف قمغم ُم٤م يٕمٜمٞمف اجلٚمقس ُمع ؿمخص آظمر وًمٙمـ عم ُمفظمٓمػمة ٓ قمغم ُم٤م شم٘مد

وطمتك شمٗم٤مقمالت يم٤مُمػما اًمقي٥م  -إن اًمٜم٘مر اعمت٘مٓمع قمغم ًمقطم٦م اعمٗم٤مشمٞمح . وضمٝم٤ًم ًمقضمف واًمتحدث ُمٕمف

. وىم٤مًم٧م اً عمٕمٚمقُم٤مت قمؼم قمرض ٟمٓم٤مق أوٞمؼ يمثػم، وشمٜم٘مؾ ا٤مً يٛمتثؾ إلي٘م٤مع خمتٚمػ مت٤مُم -ٌٕمٞمدة اًم

ي ي٠ميت ُمـ اًمتقاضمد ذم ٟمٗمس آشمّم٤مل اعمتٜم٤مؾمؼ ذم اًمٕملم اًمذو آظمر طمتك رائح٦م ؿمخصيم٤مش: 

أن إؿمخ٤مص اًمذيـ يتقاصٚمقن سمقاؾمٓم٦م يم٤مُمػما اًمقي٥م ٓ يٌدو  ٤مً . ذيمرشمٜمل أيْماعمٙم٤من أُمر ُمٝمؿ

ُمع  ٤مً قمٞمقن اًمِمخص أظمر ٓ شمتامؿمك مت٤مُمٕن  اً ٓمٚمٕمقن إمم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ذم قمٞمقهنؿ، ٟمٔمرأهنؿ يت

إقمٓم٤مء ُمٙمٕم٤ٌمت اًمًٙمر ِمٌف إمم طمد يمٌػم ذًمؽ يك. واو٤موم٧م يم٤مش: ا اًمقي٥م اًمتل شمٜم٘مؾ سمٍميم٤مُمػم

 .ت ضمققم٤مً ؾمٞمٛمقٙمقن ممتٕم٦م ًمف قمغم اعمدى اًم٘مّمػم وًمٙمٜمف ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف ىمد شمًمِمخص ضم٤مئع، 

دقمتٜمل يم٤مش ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم ضمٚم٦ًم ُمٜم٤مىمِم٦م مج٤مقمٞم٦م ُمع اعمدُمٜملم داظمؾ سم٤معمريمز. قمٜمدُم٤م سمدأت اجلٚم٦ًم، 

ٓ يٛمٙمـ  سمٛمجرد ان يّمٌح ظمٞم٤مر خمؽ خمٚمالً  شمذيمر:ات: يمررت ُم٘مقًم٦م يمٜم٧م ىمد ؾمٛمٕمتُٝم٤م قمدة ُمر

 . شمؿ شمّمٛمٞمؿ هذه اًمٕم٤ٌمرة ًمتثٌٞمط اعمدُمٜملم اًمذيـ يٕم٤مجلقن داظمؾ اعمريمزأن يٕمقد أسمدًا إمم يمقٟمف ظمٞم٤مراً 

٦م أظمرى سمدون قمقدة ومٕمؾ ُم٤م ومٕمٚمف وم٤ميًٌػمغ قمٜمدُم٤م شمرك اعمريمز: ُمٕمت٘مدًا أٟمف يٛمٙمٜمف أن يٚمٕم٥م ًمٕمٌ قمـ

سمٛمٕمٜمك  -اظمؾ اعمريمز يم٤مٟم٧م خمٚمٚم٦م إمم إسمد ذح أن أدُمٖم٦م اعمدُمٜملم دحت٤مول  اإلدُم٤من. يم٤مٟم٧م يم٤مش

أن إدُم٤مهنؿ يم٤من دائاًم قمغم طم٤موم٦م اًمرضمقع جمددًا. يم٤مٟم٧م اعم٘مقًم٦م ـمري٘م٦م ًمٓمٞمٗم٦م ًم٘مقل رء ُمٝمؿ ًمٚمٖم٤مي٦م: 

إٟمف ُمـ اعمًتحٞمؾ أن ٟمتخٚمص مت٤مُم٤ًم ُمـ أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم اإلدُم٤من. اؾمتخدُم٧م يم٤مش اعم٘مقًم٦م أيْم٤ًم 

إذا  قمٞم٦م ظم٤مرج اإلٟمؽمٟم٧م. يمام ىم٤مًم٧م زمث قمٜمدُم٤م حيرم دُم٤مهمؽ ُمـ اًمتٗم٤مقمالت آضمتامًمنمح ُم٤م حيد

  .وم٢من ضمزءًا ُمٜمؽ يذسمؾ يمٜم٧م وم٘مط شم٘ميض وىمت٤ًم قمغم اإلٟمؽمٟم٧م

، قم٤ممل إقمّم٤مب اًمذي درس اًمتٕمٚمؿ واًمذايمرة ذم ضم٤مُمٕم٦م (0)اىمؽمطم٧م يم٤مش أن أحتدث إمم آٟمدي دوان

إدُم٤من إًمٕم٤مب يٛمٙمٜمف إظم٤ٌمري سم٤معمزيد قمـ  ضمقٟمز هقسمٙمٜمز. أظمؼمشمٜمل أن دوان يم٤من ظمٌػمًا ذم

                                                           

 ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ أومٙم٤مر أٟمدي دوان واًمٖمٛمش اًمٌٍمي: (0)
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اجلقاٟم٥م اًمًٚمٌٞم٦م ًمٚمتٗم٤مقمؾ ُمع اًمٜم٤مس قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م. اشمّمٚم٧م سمدوان سمٛمجرد قمقديت إمم ٟمٞمقيقرك. 

وأن يٕمٛمؾ يمٓمٌٞم٥م ضمراح، ًمٙمٜمف درس ويمت٥م قمـ اإلدُم٤من قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع. أظمؼمين أن إًمٕم٤مب 

اًمِمٕمقر سم٠مٟمؽ  -هق آٟمٖمامر  ذم اًمٚمٕم٦ٌم اجلزء إول اإلدُم٤مٟمٞم٦م حتتقي قمغم صمالصم٦م قمٜم٤مس طم٤مؾمٛم٦م: 

وهق إهؿ  -أُم٤م اًمث٤مًم٨م  ،اًمِمٕمقر سم٠مٟمؽ حت٘مؼ ؿمٞما٤مً  -واًمث٤مين هق اإلٟمج٤مز  ،ضمزء ٓ يتجزأ ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم

. وىم٤مل دوان إن إدُم٤من إًمٕم٤مب ىمد ارشمٗمع سمِمٙمؾ يمٌػم، ومٝمق اًمٕمٜمٍم آضمتامقمل -قمغم اإلـمالق 

ًمًٝمؾ اًمتقاصؾ ُمع ٓقمٌلم آظمريـ ذم اًمقىم٧م ٕن اشمّم٤مٓت اإلٟمؽمٟم٧م قم٤مًمٞم٦م اًمنقم٦م ضمٕمٚم٧م ُمـ ا

اًمتل اصٌح٧م احل٘مٞم٘مل. ًم٘مد وًم٧م أي٤مم اًمِمٌٙم٤مت اًمٌٓمٞما٦م وًمٕم٦ٌم ري٤من سمٞمؽمي اعمٗمْمٚم٦م اًمؼمج اعمحّمـ 

اًمتل أدُمٜمتٝم٤م جمٛمققم٦م أصٖمر سمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس. أن يٛمٙمـ إلؾمح٤مق وم٤ميًٌػمغ وقمنمات ه٤مُمِمٞم٦م و

 ٙم٤مد شمٌدو ُمثؾ احل٘مٞم٘مٞم٦م.اعماليلم ُمـ اًمالقمٌلم أظمريـ سمٜم٤مء صداىم٤مت حم٤ميمٞم٦م شم

ذح دوان عم٤مذا ٓ يٛمٙمـ ًمدُم٤مغ اعمث٤مرة قمغم اًمّمداىم٤مت قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م أن يتٙمٞمػ مت٤مُم٤ًم ُمع 

وذم ؾمٚمًٚم٦م  ت واًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـاًمتٗم٤مقمالت ذم اًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل. ذم اخلٛمًٞمٜمٞم٤م

ىمٓم٦م صٖمػمة ؿمّٙمؾ أفمٝمر سم٤مطمثق اًمرؤي٦م يمقًملم سماليمٛمقر وضمراه٤مم يمقسمر أن ُم٤م شمراه  دم٤مرب ُمِمٝمقرة

طمٍموا اًم٘مٓمط اًمّمٖمػمة ذم همروم٦م ُمٔمٚمٛم٦م ضمدًا  همف ًمٌ٘مٞم٦م طمٞم٤مشمف. ذم اطمدى اًمتج٤مربيمٞمػ يٕمٛمؾ دُم٤م

طمتك سمٚمغ قمٛمرهـ مخ٦ًم ؿمٝمقر. يم٤مٟمقا خيرضمقن اًم٘مٓمط ُمرة واطمدة ذم اًمٞمقم ُمـ اًمٖمروم٦م ويْمٕمقهن٤م 

هن٤م ذم ذم اؾمٓمقاٟم٦م ُمٖمٓم٤مة سمخٓمقط ؾمقداء وسمٞمْم٤مء أوم٘مٞم٦م. صمؿ يم٤مٟمقا خيرضمقن اًمٜمّمػ أظمر ويْمٕمق

ٓمط رأى ٟمّمػ اًم٘م سمخٓمقط ؾمقداء وسمٞمْم٤مء قمٛمقدي٦م. ًمذًمؽأؾمٓمقاٟم٦م ُمِم٤مهب٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُمٖمٓم٤مة 

٤م أظمر اخلٓمقط إوم٘مٞم٦م وم٘مط، طمٞم٨م أووحقا أٟمف ورأى ٟمّمٗمٝم اًمّمٖمػمة اخلٓمقط اًمٕمٛمقدي٦م وم٘مط

 ٞم٤م واًمدٟمٞم٤م ًمٕم٤معمٝم٤م سمٕمٞمدة اعمٜم٤مل،، ويم٤مٟم٧م احلدود اًمٕمٚممل شمٙمـ هٜم٤مك أريم٤من ًمٌٞماتٝم٤مسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمؾ ىمٓم٦م 
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ٕهن٤م يم٤مٟم٧م شمرشمدي ـمقىم٤ًم أؾمقد قمريْم٤ًم ي٘مٞمد جم٤مهل٤م  ٚمؿ يٙمـ سمٛم٘مدوره٤م طمتك رؤي٦م ضمًده٤موم

اًم٘مٓمط اًمّمٖمػمة أن  ومؼ سم٤محلٞمقان وًمق ُمـ سمٕمٞمد. وأو٤مومقا ُمٓمٛماٜملم يمؾ ُمـ هيتؿ سم٤مًمراًمٌٍمي

  .سمدت همػم ُمًت٤مءة ُمـ رشم٤مسم٦م حمٞمٓمٝم٤م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م دمٚمس ًمٗمؽمات ـمقيٚم٦م شمتٗمحص ضمدران إٟمٌقب

اًمّمٖمػمة سم٤مًمتجقل ذم همروم٦م قم٤مدي٦م يم٤مٟم٧م ُمرشمٌٙم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م،  قر ويمقسمر ًمٚم٘مٓمطقمٜمدُم٤م ؾمٛمح سماليمٛم

يم٤مٟم٧م شمٕم٤مين ُمـ  -٘مٞم٦م أو قمٛمقدي٦م سمٖمض اًمٜمٔمر قمام إذا يم٤مٟم٧م ىمد شمٕمرو٧م خلٓمقط أوم -ومجٛمٞمٕمٝم٤م 

 اًمتل شمٌٕمده٤م قمـ إؿمٞم٤مء اعم٤مدي٦م، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمّمٓمدم ذم أرضمؾ اًمٓم٤موًم٦م، اضمؾ شم٘مدير ُمدى اعم٤ًموم٦م

، ومل جمرب آظمت٤ٌمر ويم٠مٟمف قمغم وؿمؽ اًمٜم٘مر قمغم وضمقهٝم٤مٍمف ومل شمًتٓمع اًمؽماضمع قمٜمدُم٤م شم

 )إذا يمٜم٧م ىمد ؿم٤مهدت يمٞمػ ٤مً اعمتحريم٦م قمدا اًمتل يم٤مٟم٧م شمّمدر صقشمشمتٛمٙمـ ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م إضم٤ًمم 

ة ُمتدطمرضم٦م(. وم٠مٟم٧م شمٕمرف ُمدى همراسم٦م ان شمتج٤مهؾ اًم٘مٓم٦م يمر شمتٌع اًم٘مٓمط سمِمٖمػ ُم١مذات اًمٚمٞمزر

وضمدوا أن اًم٘مٓمط اًمتل شمرسم٧م  اًمٜمِم٤مطحث٤ًم قمـ يمقسمر سمٗمحص أدُمٖم٦م اًم٘مٓمط سمقمٜمدُم٤م ىم٤مم سماليمٛمقر و

، ذم طملم أن شمٚمؽ اإلـمالق اؾمتج٤مسم٦ًم ًمٚمخٓمقط إوم٘مٞم٦مذم سمٞما٤مت قمٛمقدي٦م مل شمٔمٝمر أي ٟمِم٤مط قمغم 

اًمتل ٟمِم٠مت ذم اًمٌٞما٤مت إوم٘مٞم٦م مل شمًتج٥م ًمٚمخٓمقط اًمٕمٛمقدي٦م. يم٤مٟم٧م أدُمٖمتٝم٤م قمٛمٞم٤مء ومٕمٚمٞم٤ًم عم٤م مل 

يم٤من هذا ٓ   ُمـ طمٞم٤مهت٤م. ىم٤مل زم آٟمدي دوانممشمتٕمرض ًمف سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل ظمالل إؿمٝمر اًم٘مٚمٞمٚم٦م إو

، وطمتك مم إسمدرضمٕم٦م ومٞمف. يم٤مٟم٧م اًم٘منمة اًمٌٍمي٦م داظمؾ رؤوس هذه اًم٘مٓمط اعمًٙمٞمٜم٦م خمٚمٚم٦م إ

  شمٕمروٝم٤م ًمٌٞما٤مت ـمٌٞمٕمٞم٦م ًمٌ٘مٞم٦م طمٞم٤مهت٤م مل جيِد ٟمٗمٕم٤ًم ًمٕمٙمس اًمٕمديد ُمـ آصم٤مر طمٞم٤مهت٤م اعمٌٙمرة اعمٕم٤مىم٦م.

ٞمالري يم٤مش ذم ُمريمز ريًت٤مرت. اعمّمٓمٚمح اًمت٘مٜمل عم٤م ىم٤مرن دوان ذًمؽ ُمع اعمدُمٜملم اًمذيـ شمٕم٤مجلٝمؿ ه

(. "ًمٚمرؤي٦م اهلِم٦م"اطمدصمف سماليمٛمقر ويمقسمر ذم اًم٘مٓمط اًمّمٖمػمة هق اًمٖمٛمش اًمٌٍمي )اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م 

أظمؼمين دوان أن إـمٗم٤مل اًمذيـ يتؿ شمرسمٞمتٝمؿ قمغم اإلٟمؽمٟم٧م يٕم٤مٟمقن ُمـ ٟمقع ُمـ اًمٖمٛمش اًمٕم٤مـمٗمل. 

ومٝمؿ  ٕقمامر ظمالل ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٗمؽمات احلرضم٦م،ذهٜمٞم٦م خمتٚمٗم٦م ذم خمتٚمػ ا يٓمقر إـمٗم٤مل ُمٝم٤مرات

وسمٕمد ذًمؽ حيّمٚمقن قمغم ًمٖم٤مت  ًٝمقًم٦م طمتك ؾمـ اًمراسمٕم٦م أو اخل٤مُم٦ًميٚمت٘مٓمقن ًمٖم٤مت ضمديدة سم
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وشمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م  -ضمديدة سمجٝمد يمٌػم. ٟمٗمس اًمٗمٙمرة شمٜمٓمٌؼ قمغم شمٓمقيرهؿ ًمٚمٛمٝم٤مرات آضمتامقمٞم٦م 

يٗمت٘مدون ومرص٦م اًمتٗم٤مقمؾ  يم٤من إـمٗم٤ملاًمتٜم٘مؾ ذم قم٤ممل ُمٕم٘مد ُمـ احلٞم٤مة اجلٜمًٞم٦م ذم ؾمـ اعمراه٘م٦م. إذا 

 .٤مً ؿ ًمـ يٙمتًٌقا هذه اعمٝم٤مرات ُمٓمٚم٘م، ومٝمٜم٤مك اطمتامل يمٌػم ذم اهنوضمٝم٤م ًمقضمف

طمتك اعمدُمٜملم اًمذيـ يتٛمتٕمقن سم٘مقة اًمِمخّمٞم٦م ُمثؾ اؾمحؼ وم٤ميًٌػمغ هؿ قمرو٦م عمجٛمققم٦م ُمـ 

آوٓمراسم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م. وضمدت إطمدى اًمدراؾم٤مت أن اًمالقمٌلم اًمذيـ شمؽماوح 

هؿ أىمؾ رو٤م قمـ  ؾمٜم٦م واًمذيـ يٚمٕمٌقن أيمثر ُمـ صمالث ؾم٤مقم٤مت ذم اًمٞمقم 05إمم  01قمامرهؿ سملم أ

عمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع  وأىمؾ ٟمزوقم٤مً ًمٚمِمٕمقر سم٤مًمتٕم٤مـمػ دم٤مه أظمريـ  وأىمؾ قمرو٦م طمٞم٤مهتؿ

وًمٙمـ اًمدراؾم٤مت آؾمت٘مّم٤مئٞم٦م إظمػمة  . ىمد شمٌدو صمالث ؾم٤مقم٤مت يمثػمة(0)قمقاـمٗمٝمؿ سمِمٙمؾ ُمٜم٤مؾم٥م

 ـمٗم٤مل ي٘مْمقن ُم٤م ُمٕمدًمف مخس إمم ؾمٌع ؾم٤مقم٤مت أُم٤مم اًمِم٤مؿم٤مت يمؾ يقم. قمٜمدُم٤مأفمٝمرت أن إ

 اطمتامل ًمٞمس سم٤مهللم ذم ان يتخٚمؾ ظمٞم٤مر قم٘مٚمٝمؿ آضمتامقمل.يّمٌح ضمٞمؾ إًمٗمٞم٦م اًمٞمقم راؿمديـ هٜم٤مك 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 iKeepSafe:اؾم٦م ُمت٤مطم٦م قمغم ُمقىمع شمٗم٤مصٞمؾ قمـ اًمدر (0)

ikeepsafe.org/be-a-pro/balance/too-much-time-online/. 
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 اًمٗمّمؾ اًمٕم٤مذ

 ٝمداعموأد اإلدُم٤من ذم 

 ذم اعمدرؾم٦م ٚم٨ٌم وصمُ  قمنم قم٤مُم٤ًم صُمٚم٨م قمٛمره ذم اًمٜمقمي٘ميض شمٚمٛمٞمذ اعمدرؾم٦م سملم صمامٟمٞم٦م وصمامٟمٞم٦م  اًمٞمقم

ُمـ اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م وإضمٝمزة اًمٚمقطمٞم٦م إمم أضمٝمزة ٝمٛمٙم٤ًم ذم وؾم٤مئؾ إقمالم اجلديدة ُمٜم ٚم٨ٌم وصمُ 

مم٤م ي٘مْمٞمف  اًمتٚمٗمزيقن وأضمٝمزة اًمٙمٛمٌٞمقشمر اعمحٛمقًم٦م. اٟمف ي٘ميض وىمت٤ًم ذم اًمتقاصؾ قمؼم اًمِم٤مؿم٤مت أيمثر

اٟمخٗمض ُمٕمدل قضمف. ُمٜمذ سمداي٦م إًمٗمٞم٦م اجلديدة ذم اًمتقاصؾ ُمع أؿمخ٤مص آظمريـ ُم٤ٌمذًة وضمًٝم٤م ًم

%، ذم طملم زاد ُمٕمدل وىم٧م اًمٚمٕم٥م اًمذي 81وىم٧م اًمٚمٕم٥م اخل٤مزم ُمـ اًمِم٤مؿم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سمٜم٦ًٌم 

ًمٕم٤ممل ه اإلطمّم٤مئٞم٤مت ًمٞم٧ًم ؾمٞما٦م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م وم٤ميٕمتٛمد قمغم اًمِم٤مؿم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سمٛم٘مدار مم٤مصمؾ. هذ

 أفمٝمر ؾمت٦م سم٤مطمثلم أهن٤م شمت٥ًٌم سمخ٤ًمئر سمنمي٦م. 8108وًمٙمـ ذم قم٤مم  يتٖمػم سم٤مؾمتٛمرار

 ـــــ

. يم٤من (0)، زار واطمد ومخًقن ـمٗماًل ُمٕمًٙمرًا صٞمٗمٞم٤ًم ظم٤مرج ًمقس أٟمجٚمقس8108ذم صٞمػ قم٤مم 

 ه١مٓء إـمٗم٤مل هؿ أـمٗم٤مل اعمدارس اًمٕم٤مُم٦م ذم وٓي٦م يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م اجلٜمقسمٞم٦م اًمٜمٛمقذضمٞم٦م: ُمزي٩م ُمت٤ًموٍ 

اًمٗمتٞم٤من واًمٗمتٞم٤مت اًمذيـ شمؽماوح أقمامرهؿ سملم أطمد قمنم أو اصمٜم٤م قمنم قم٤مُم٤ًم ُمـ جمٛمققم٦م ُمتٜمققم٦م ُمـ 

                                                           

 واعم١مًمٗم٤مت اًمتل شمٜم٤موًمتٝم٤م: 8108دمرسم٦م صٞمػ  (0)

Yalda T. Uhls and others, ―Five Days at Outdoor Education Camp Without Screens Improves 

Preteen Skills with Nonverbal Emotion Cues,‖ Computers in Human Behavior 39 (October 

2014): 387–92; Sandra L. Hofferth, ―Home Media and Children‘s Achievement and Behavior,‖ 

Child Development 81, no. 5 (September–October 2010): 1598–1619; Internet World Stats: 

www.Internetworldstats.com/stats.htm; Victoria J. Rideout, Ulla G. Foehr, and Donald F. 

Roberts, Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds (Menlo Park: CA: Kaiser 

Family Foundation, 2010); Amanda Lenhart, Teens, Smartphones & Texting (Washingon, DC: 

Pew Research Center, 2010); Jay N. Giedd, ―The Digital Revolution and Adolescent Brain 

Evolution,‖ Journal of Adolescent Health 51, no. 2 (August 2012): 101–5; Stephen Nowicki 

and John Carton, ―The Measurement of Emotional Intensity from Facial Expressions,‖ Journal 

of Social Psychology 133, no. 5 (November 1993): 749–50; Stephen Nowicki, Manual for the 

Receptive Tests of the DANVA2. To find sample items from the DANVA test, including the 

adult test, see: psychology.emory.edu/labs/interpersonal/Adult/danva.swf. 
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يم٤من مجٞمٕمٝمؿ يٛمٚمٙمقن طم٤مؾمقسم٤ًم ذم اعمٜمزل ومٞمام ُمـ اخلٚمٗمٞم٤مت اًمٕمرىمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م. ويم٤من 

ؾ ٙم٤مٟمقا يٛمْمقن ؾم٤مقم٦م ذم إرؾم٤مل رؾم٤مئؾ ٟمّمٞم٦م إمم إصدىم٤مء يمذيمٞم٤ًم، وم ٟمّمٗمٝمؿ يٛمتٚمٙمقن ه٤مشمٗم٤مً 

يقم، وطمقازم ؾم٤مقمتلم وٟمّمػ اًم٤ًمقم٦م يِم٤مهدون اًمتٚمٗمزيقن، وُم٤م يزيد ىمٚمٞماًل قمـ ؾم٤مقم٦م يٚمٕمٌقن 

 أًمٕم٤مب اًمٙمٛمٌٞمقشمر.

شمرك إـمٗم٤مل هقاشمٗمٝمؿ وأضمٝمزة اًمتٚمٗمزيقن وأضمٝمزة إًمٕم٤مب ًمذًمؽ ُمـ اضمؾ أؾمٌقع اًمتخٞمٞمؿ هذا 

ٕىمقاس ذم اعمٜمزل. سمدًٓ ُمـ ذًمؽ ، ىم٤مُمقا سم٤مًمتٜمزه وشمٕمّٚمٛمقا اؾمتخدام اًمٌقصالت وإـمالق ا

واًمًٝم٤مم. شمٕمٚمٛمقا يمٞمٗمٞم٦م اًمٓمٝمل قمغم ٟم٤مر اعمخٞمؿ ويمٞمٗمٞم٦م ُمٕمروم٦م اًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمّم٤محل٦م ًمأليمؾ ُمـ اًمٜم٤ٌمشم٤مت 

اًم٤ًمُم٦م. مل يتؿ شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ سمِمٙمؾ سيح أن يٜمٔمروا إمم قمٞمقن أظمريـ قمٜمد اًمتحدث، وًمٙمـ هذا ُم٤م 

قز سم٤مًمرُمواًمتحديؼ  "هٝمٝمف"طمدث سم٤مًمْمٌط ذم همٞم٤مب وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ اجلديدة، ومٌدًٓ ُمـ ىمراءة 

او  ٙمٚمٗمقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمْمحؽأو مل ي سم٤مًمٗمٕمؾ وحٙمقا واسمتًٛمقا اًمتٕمٌػمي٦م ذات اًمقضمف اعمٌتًؿ

 إذا ُم٤م يم٤مٟمقا طمزيٜملم أو هم٤موٌلم. آسمت٤ًمُم٦م

يدقمك  اً ىمّمػم اً ذم ص٤ٌمح يقم آصمٜملم قمٜمدُم٤م وصؾ إـمٗم٤مل إمم اعمخٞمؿ ظم٤موقا اظمت٤ٌمر

DANVA2 أطمد آظمت٤ٌمرات  -اظمت٤ٌمر ممتع ، اي اًمتحٚمٞمؾ اًمتِمخٞميص ًمٚمًٚمقك همػم اًمٚمٗمٔمل. إٟمف

ٕن يمؾ ُم٤م قمٚمٞمؽ ومٕمٚمف هق شمٗمًػم احل٤مٓت اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م عمجٛمققم٦م ُمـ  -اًمتل شمٜمتنم قمغم ومٞمًٌقك 

أُم٤م اًمٜمّمػ أظمر ومًتٛمع  ظمت٤ٌمر شمٜمٔمر إمم وضمقهٝمؿ ذم اًمّمقراًمٖمرسم٤مء. ذم اًمٜمّمػ إول ُمـ آ

 أو ظم٤مئٗملم. ىمد لم أو هم٤موٌلمإًمٞمٝمؿ ي٘مرأون مجٚم٦م سمّمقت قم٤مٍل. صمؿ شم٘مرر ُم٤م إذا يم٤مٟمقا ؾمٕمداء أو طمزيٜم

هذه اعمًامة  -ًمٙمٜمف ًمٞمس يمذًمؽ. ُمـ اًمًٝمؾ ىمراءة سمٕمض اًمقضمقه وإصقات  يٌدو ذًمؽ ؾمخٞمٗم٤مً 

يم٤مٟم٧م اعمقٟم٤مًمٞمزا شمٌتًؿ ذم وًمٙمـ اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م همػم ُمٚمحقظ. ُمثؾ شم٘مرير ُم٤م إذا  - "قم٤مًمٞم٦م اًمٙمث٤موم٦م"

ظمت٤ٌمر وطمّمٚم٧م قمغم سمٕمض أو ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م شمِمٕمر سم٤معمٚمؾ أو اًمتٕم٤مؾم٦م. ًم٘مد ضمرسم٧م هذا آ اًمداظمؾ

ًمٙمـ آظمت٤ٌمر أؿم٤مر زم أٟمف يم٤من ظم٤مئٗم٤ًم سمِمٙمؾ ٦م. سمدا أطمدهؿ ُمٙمتا٤ًٌم سمٕمض اًمٌمء اإلضم٤مسم٤مت ظم٤مـما
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٘م٤مُمقا سمٕمٛمؾ ُم٤م ُمٕمدًمف أرسمٕم٦م قمنم ظمٓم٠م ذم اعمٕمًٙمر اًمّمٞمٗمل ٟمٗمس اًمتجرسم٦م، ومُمٕمتدل. ظم٤مض أـمٗم٤مل 

  آظمت٤ٌمر اًمقاطمد وإرسمٕملم.

الت يم٤من إـمٗم٤مل ُمًتٕمديـ ًمٚمًػم امم احل٤موم ت ـمقيٚم٦مـ اًمتخٞمٞمؿ واعمٌم عم٤ًموم٤مسمٕمد أرسمٕم٦م أي٤مم ُم

ىم٤مم اًم٤ٌمطمثقن سم٢مضمراء اظمت٤ٌمر اًمتحٚمٞمؾ اًمتِمخٞميص ًمٚمًٚمقك همػم  ًمٚمٕمقدة إمم دي٤مرهؿ. ىمٌؾ ذًمؽ

ُمرة أظمرى. أدريمقا أن أؾمٌققم٤ًم ُمـ اًمتٗم٤مقمؾ وضمٝم٤ًم ًمقضمف سمدون إهل٤مء إضمٝمزة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م  اًمٚمٗمٔمل

ٕم٤مـمٗمٞم٦م. هٜم٤مك ؾم٥ٌم وضمٞمف ًمالقمت٘م٤مد سم٠من اعمامرؾم٦م ىمد جيٕمؾ إـمٗم٤مل أيمثر طم٤ًمؾمٞم٦م ًمإلؿم٤مرات اًم

شم٘مقد امم اعمث٤مًمٞم٦م قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ إُمر سم٘مراءة اإلؿم٤مرات اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م. وم٤مٕـمٗم٤مل اًمذيـ يتؿ شمرسمٞمتٝمؿ ذم 

رٟم٤ًم طمتك سمٚمغ اًمذي ٟمِم٠م ُمع اًمذئ٤مب ذم هم٤مسم٦م ذم وم (0)ُمثؾ اًمقًمد اًمؼمي اًمِمٝمػم ذم أومػمون -قمزًم٦م 

ًا ىمراءة اإلؿم٤مرات اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م. وإؿمخ٤مص اًمذيـ شمٗمرض ٓ يتٕمٚمٛمقن أسمد -اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٕمٛمر 

 قمٜمد أظمريـ ُمع اًمتٗم٤مقمؾ ذم - طمٞم٤مهتؿ ٔظمر شمًتٛمر ىمد –قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمزًم٦م يقاضمٝمقن صٕمقسم٦م سم٤مًمٖم٦م 

ًمٕم٤مـمٗمٞم٦م ُمـ ا اإلؿم٤مرات ىمراءة ُمٕم٤مً  وىمت٤مً  ي٘مْمقن اًمذيـ إـمٗم٤مل يتٕمٚمؿ. اًمٕمزًم٦م شمٚمؽ ُمـ ظمروضمٝمؿ

ٛمؾ ًمٕم٦ٌم ٕٟمف ومٛمثالً ىمد شمٕمت٘مد أن زُمٞمٚمؽ ذم اًمٚمٕم٥م حيظمالل آٟمٓم٤ٌمقم٤مت وردود اًمٗمٕمؾ اعمتٙمررة: 

وًمٙمـ إذا ٟمٔمرت إمم وضمٝمف ؾمؽمى أٟمف قمغم وؿمؽ اؾمتخدام اًمٚمٕم٦ٌم يمًالح  يريد ُمِم٤مريمتٝم٤م ُمٕمؽ

 ًميسمؽ.

ضمده إن ىمراءة اًمٕمقاـمػ هل ُمٝم٤مرة قم٤مًمٞم٦م اًمدىم٦م شمْمٛمر سم٤مإلمه٤مل وشمتحًـ سم٤معمامرؾم٦م، وهذا ُم٤م و

ـمٗم٤مل أومْمؾ سمٙمثػم ذم اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ظم٤موقا ومٞمٝم٤م يم٤من إاًم٤ٌمطمثقن ذم اعمٕمًٙمر اًمّمٞمٗمل، طمٞم٨م 

وًمٙمـ إظم٤ٌمرهؿ سم٢مضم٤مسم٤مت آظمت٤ٌمر إول اظمت٤ٌمر اًمتحٚمٞمؾ اًمتِمخٞميص ًمٚمًٚمقك همػم اًمٚمٗمٔمل. مل يتؿ 

                                                           

ُمٞمالديـ٦م  0811وضمـد وهـق ذم ؾمــ اًمث٤مٟمٞمـ٦م قمنمـة شم٘مريٌـ٤م قمـ٤مم  ومرٟمزـ ـمٗمؾ ُمتقطمشVictor de l'Aveyron  ومٞمٙمتقر إومػموين (0)

 هـرب وىمـد قمٚمٞمـف، اًمٕمثقر حلٔم٦م اًمٜم٤مس ُمع آظمتالط يتح٤مؿمك يم٤من(. اًمقىم٧م ذًمؽ ذم قمٛمره إـم٤ٌمء اومؽمض وىمد اًمٌٚمقغ، )يم٤من يٛمر ذم ؾمـ

 مخس ُمدة اًمّمٌل ُمع قمٛمؾ اًمذي إيت٤مر، هم٤مؾم٤ٌمر ُم٤مرك ضم٤من ٞمتف اًمٓمٌٞم٥م اًمِم٤مبُمرات. وذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف، شمقمم ىمْم صمامين طمقازم احلْم٤مرة ُمـ

 ."ومٞمٙمتقر" اؾمؿ وأقمٓم٤مه ؾمٜمقات
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سم٤معم٤مئ٦م. يمام ـمٚم٥م اًم٤ٌمطمثقن ُمـ جمٛمققم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ُمـ إـمٗم٤مل  33ُمٕمدل اخلٓم٠م اٟمخٗمض سمٜم٦ًٌم 

. مل حيي ه١مٓء إـمٗم٤مل اعمخٞمؿ، ًمذًمؽ أضمروا آظمت٤ٌمر ُمرشملم يٜمتٛمقن امم ٟمٗمس اعمدرؾم٦م ظمقض

خٞمؿ. اٟمخٗمض ُمٕمدل آظمت٤ٌمر ذم ص٤ٌمح آصمٜملم وسمٕمد فمٝمر يقم اجلٛمٕم٦م مت٤مُم٤ًم ُمثٚمام ومٕمؾ أـمٗم٤مل اعم

قمغم إرضمح ٕن هٜم٤مك سمٕمض اًمٗمقائد إلضمراء آظمت٤ٌمر ٟمٗمًف  -% 81سمٜم٦ًٌم  - ٤مً اخلٓم٠م ًمدهيؿ أيْم

 ُمـ اعمٕمدل اًمذي أفمٝمره إـمٗم٤مل اعمٕمًٙمرون ذم ُمرشملم، وًمٙمـ ُمٕمدل اًمتحًـ هذا يم٤من أىمؾ سمٙمثػم

 احلٞم٤مة اًمؼمي٦م.

أن، هٜم٤مك اًمٙمثػم مم٤م يٛمٞمز ىمْم٤مء أؾمٌقع ذم اعمديٜم٦م قمـ ىمْم٤مء أؾمٌقع ذم اعمخٞمؿ. سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ 

اُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمقصقل إمم إضمٝمزة اًمٚمقطمٞم٦م واًمقىم٧م اًمذي ي٘م٣م وضمٝم٤ًم ًمقضمف ُمع إصدىم٤مء، هٜم٤مك 

اًمتل ىمد شمٙمقن ىمد أووح٧م ُمٕمدٓت اًمتحًـ اعمختٚمٗم٦م ًمألـمٗم٤مل اًمٕمديد ُمـ آظمتالوم٤مت إظمرى 

ذم اظمت٤ٌمر اًمتحٚمٞمؾ اًمتِمخٞميص ًمٚمًٚمقك همػم اًمٚمٗمٔمل. هؾ أن ىمْم٤مء اًمقىم٧م ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م حيًـ إداء 

اًمٕم٘مكم؟ أو إن ىمْم٤مء اًمقىم٧م ُمع ٟمٔمرائؽ جيٕمٚمؽ أيمثر ذيم٤مًء؟ أو أن آسمتٕم٤مد قمـ إضمٝمزة اًمٚمقطمٞم٦م 

هق اًمذي يّمٜمع يمؾ ذًمؽ اًمٗم٤مرق؟ ُمـ اعمًتحٞمؾ اًمت٠ميمد، ًمٙمـ واًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق وؿم٤مؿم٤مت اًمتٚمٗم٤مز 

ذًمؽ ٓ يٖمػم اًمقصٗم٦م: وم٤مٕـمٗم٤مل ي٘مقُمقن سمٕمٛمؾ أومْمؾ ذم ُمٝمٛم٦م ُمـ ؿم٠مهن٤م حتًلم ضمقدة شمٗم٤مقمالهتؿ 

آضمتامقمٞم٦م قمٜمدُم٤م ي٘مْمقن اعمزيد ُمـ اًمقىم٧م ُمع إـمٗم٤مل أظمريـ ذم سمٞما٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م أيمثر مم٤م يٗمٕمٚمقن 

 سمِم٤مؿم٤مت ُمتقهج٦م.قمٜمدُم٤م ي٘مْمقن صمٚم٨م طمٞم٤مهتؿ ُمٚمتّم٘ملم 

 ـــــ

ٕهنؿ يٗمت٘مرون إمم اًمتحٙمؿ اًمذايت اًمذي يٛمٜمع  ٗم٤مل قمرو٦م ًمإلدُم٤من قمغم وضمف اخلّمقصإـم

اًمٕمديد ُمـ اًم٤ٌمًمٖملم ُمـ اٟمِم٤مء اًمٕم٤مدات اإلدُم٤مٟمٞم٦م. شمًتجٞم٥م اعمجتٛمٕم٤مت اخل٤موٕم٦م ًمٚمرىم٤مسم٦م ُمـ ظمالل 

ٜمٔمؿ اإلدُم٤من ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت ي اً وًمٙمـ قمددا ىمٚمٞمال ضمد -ًمألـمٗم٤مل  رومض سمٞمع اًمٙمحقل واًمًج٤مئر

وٓ يزال  قًمقضمٞم٤م اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م ًم٤ًمقم٤مت ُمتقاصٚم٦ماًمًٚمقيمل. ٓ يزال سم٢مُمٙم٤من إـمٗم٤مل اًمٚمٕم٥م سم٤مًمتٙمٜم
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ًمّملم ُمع ُم٤م يًٛمك )شمٕم٤مُمٚم٧م يمقري٤م وا ًمٗمٞمديق ـم٤معم٤م آسم٤مؤهؿ يًٛمحقن سمذًمؽسم٢مُمٙم٤مهنؿ ًمٕم٥م أًمٕم٤مب ا

  ؾم٦م ص٤ٌمطم٤ًم(.اًمتل حتٔمر قمغم إـمٗم٤مل مم٤مرؾم٦م إًمٕم٤مب سملم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ واًم٤ًمد سم٘مقاٟملم ؾمٜمدريال

عم٤مذا ٓ يٜمٌٖمل ان ُيًٛمح ًمألـمٗم٤مل سم٤مًمٚمٕم٥م سم٤مؾمتخدام اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م ًم٤ًمقم٤مت ُمتقاصٚم٦م؟  

يٛمٜمع اًمٕمديد ُمـ ظمؼماء اًمتٙمٜمٚمقضمٞم٤م أـمٗم٤مهلؿ ُمـ اؾمتخدام  - يمام ذيمرت ذم ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب -(1)وعم٤مذا

                                                           

ذم اقمداد هذا اًمٗمّمؾ ، ىمرات قمنمات اًمت٘مـ٤مرير قمــ شمٕمـريض إـمٗمـ٤مل ًمِم٤مؿمـ٤مت إضمٝمـزة اًمٚمقطمٞمـ٦م. ووضمـدت ان هـذه اًمت٘مـ٤مرير ىمـد  (0)

ٚمِم٤مؿم٤مت ، وًمٙمـ ُمتـك يٜمٌٖمـل ان يٌـدا اًمتٕمـرض ، وُمـدى ُم٘مٌقًمٞمتـف ، ويمٞمـػ اؾمتٙمِمٗم٧م ًمٞمس وم٘مط ُم٤م إذا يم٤من يٜمٌٖمل ان يتٕمرض إـمٗم٤مل ًم

 يٜمٌٖمل ان ٟمٕمرومٝمؿ قمغم اًمِم٤مؿم٤مت. وشمِمٛمؾ هذه اًمت٘م٤مرير واعمراضمع:

In preparing this chapter, I read dozens of reports on screen exposure among kids. They 

explored not only whether kids should be exposed to screens, but when exposure should begin, 

how much was okay, and how screens should be introduced. These reports and references 

include: Claire Lerner and Rachel Barr, ―Screen Sense: Setting the Record Straight,‖ 2014, 

www.zerotothree.org/parenting-resources/screen-sense-setting-the-record-straight; in 

particular, see this exchange at the Huffington Post, which consisted of one column decrying 

screens, and two replies that challenged and clarified the original column: Cris Rowan, ―10 

Reasons Why Handheld Devices Should Be Banned for Children under 12,‖ Huffington Post, 

March 6, 2014, m.huffpost.com/us/entry/10-reasons-why-handheld-devices-should-be-

banned_b_4899218.html, David Kleeman, ―10 Reasons Why We Need Research Literacy, Not 

Scare Columns,‖ Huffington Post, March 11, 2014, www.huffingtonpost.com/david-

kleeman/10-reasons-why-we-need-re_b_4940987.html, Lisa Nielsen, ―10 Points Where the 

Research Behind Banning Handheld Devices in Children Is Flawed,‖ Huffington Post, March 

24, 2014, www.huffingtonpost.com/lisa-nielsen/10-reasons-why-the-

resear_b_5004413.html?1395687657; UserExperiencesWorks, ―A Magazine Is an iPad That 

Does Not Work,‖ YouTube, October 6, 2011, www.youtube.com/watch?v=aXV-yaFmQNk; 

American Academy of Pediatrics, ―Media and Children,‖ 2015, www.aap.org/en-us/advocacy-

and-policy/aap-healthinitiatives/ pages/media-and-children.aspx; Lisa Guernsey, ―Common-

Sense, Science-Based Advice on Toddler Screen Time,‖ Slate, November 13, 2014, 

www.slate.com/articles/technology/future_tense/2014/11/zero_to_three_issues_common_sense

_advice_on_toddler_screen_time.html; Farhad Manjoo, ―Go Ahead, a Little TV Won‘t Hurt 

Him,‖ Slate, October 12, 2011, 

www.slate.com/articles/technology/technology/2011/10/how_much_tv_should_kids_watch_w

hy_doctors_prohibitions_on_screen.html; Kaiser Foundation, ―The Media Family: Electronic 

Media in the Lives of Infants, Toddlers, Preschoolers, and Their Parents,‖ 2006, 

kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/01/7500.pdf; Erika Hoff, ―How Social 

Contexts Support and Shape Language Development,‖ Developmental Review 26, no. 1 

(March 2006): 55–88; Nancy Darling and Laurence Steinberg, ―Parenting Style As Context: 

An Integrative Model,‖ Psychological Bulletin 113, no. 3 (1993): 487–96; Annie Bernier, 

Stephanie M. Carlson, and Natasha Whipple, ―From External Regulation to Self-Regulation: 

Early Parenting Precursors of Young Children‘s Executive Functioning,‖ Child Development 

81, no. 1 (January 2010): 326–39; Susan H. Landry, Karen E. Smith, and Paul R. Swank, ―The 

Importance of Parenting During Early Childhood for School-Age Development,‖ 

Developmental Neuropsychology 24, nos. 2–3 (2003): 559–91; Sarah Roseberry, Kathy Hirsh-
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ٕمرف يمٞمػ ٟمٗمس إضمٝمزة اًمتل يّمٛمٛمقهن٤م ويروضمقهن٤م ذم اًمٕمٚمـ؟ واحل٘مٞم٘م٦م هل أٟمٜم٤م ًمـ ٟم

٤مجلٞمؾ إول ُمـ وم ،ؾمٞمًتجٞم٥م إـمٗم٤مل ًمإلومراط ذم اؾمتخدام اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٕمدة ؾمٜمقات

ُمًتخدُمل أيٗمقن إصٚمٞملم يٌٚمٖمقن ُمـ اًمٕمٛمر وم٘مط صمامٟمٞم٦م أو شمًٕم٦م أقمقام، واجلٞمؾ إول ُمـ 

إمم ؾمـ اعمراه٘م٦م،  طمتك ومٝمؿ مل يّمٚمقا ،ُمًتخدُمل آي٤ٌمد إصٚمٞملم يٌٚمٖمقن ؾمت٦م أو ؾمٌٕم٦م أقمقام وم٘مط

ٓ شمقضمد ـمري٘م٦م عمٕمروم٦م ُمدى اظمتالومٝمؿ قمـ أىمراهنؿ اًمذيـ يٙمؼمون سمًٜمتلم وم٘مط. ًمٙمٜمٜم٤م ٟمٕمرف ُم٤م  ًمذا

اًمذي ٟمٌح٨م قمٜمف. شمِمٛمؾ اًمت٘مٜمٞم٦م سمٕمض إٟمِمٓم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ومٞمام ُم٣م 

 ،قم٤مُم٦م. أـمٗم٤مل ضمٞمؾ اًمتًٕمٞمٜم٤مت ىم٤مُمقا ومٞمام ُم٣م سمتخزيـ قمنمات ُمـ أرىم٤مم اهل٤مشمػ ذم رؤوؾمٝمؿ

واوضمدوا ُمرطمٝمؿ اخل٤مص ، ا ُمع سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض سمدًٓ ُمـ ان يتٗم٤مقمٚمقا ُمع إضمٝمزةشمٗم٤مقمٚمقو

ؾمٜمت٤ًم. 99سم٠مٟمٗمًٝمؿ سمدًٓ ُمـ اؾمتخراج اعمرح اعمّمٜمع ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمتل شم٤ٌمع سمـ   

                                                                                                                                                         
Pasek, and Roberta M. Golinkoff, ―Skype Me! Socially Contingent Interactions Help Toddlers 

Learn Language,‖ Child Development 85, no. 3 (May–June 2014): 956–70; Angeline S. Lillard 

and Jennifer Peterson, ―The Immediate Impact of Different Types of Television on Young 

Children‘s Executive Function,‖ Pediatrics 128, No. 4 (October 2011): 644–49; N. Brito, R. 

Barr, P. McIntyre, and G. Simcock, ―Long-Term Transfer of Learning from Books and Video 

During Toddlerhood,‖ Journal of Experimental Child Psychology 111, no. 1 (January 2012): 

108–19; Rachel Barr and Harlene Hayne, ―Developmental Changes in Imitation from 

Television During Infancy,‖ Child Development 70, no. 5 (September–October 1999): 1067–

81; Jane E. Brody, ―Screen Addiction Is Taking a Toll on Children,‖ New York Times, July 6, 

2015, well.blogs.nytimes.com/2015/07/06/screen-addiction-is-taking-a-toll-on-children/; Conor 

Dougherty, ―Addicted to Your Phone? There‘s Help for That,‖ New York Times, July 11, 

2015, www.nytimes.com/2015/07/12/sunday-review/addicted-to-your-phone-theres-help-for-

that.html; Alejandrina Cristia and Amanda Seidl, ―Parental Reports on Touch Screen Use in 

Early Childhood,‖ Plos One 10(6) (2015): e0128338, doi:10.1371/journal.pone.0128338; C. S. 

Green and D. Bavelier, ―Exercising Your Brain: A Review of Human Brain Plasticity and 

Training-Induced Learning,‖ Psychology and Aging 23, no. 4 (December 2008): 692–701; 

Kathy Hirsh-Pasek and others, ―Putting Education in ‗Educational‘ Apps: Lessons from the 

Science of Learning, Psychological Science in the Public Interest 16, no. 1 (2015): 3–34; 

Deborah L. Linebarger, Rachel Barr, Matthew A. Lapierre, and Jessica T. Piotrowski, 

―Associations Between Parenting, Media Use, Cumulative Risk, and Children‘s Executive 

Functioning,‖ Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 35, no. 6 (July–August 2014): 

367–77; Jessi Hempel, ―How about a Social Media Sabbatical? Wired Readers Weigh In,‖ 

Wired, August 5, 2015, www.wired.com/2015/08/social-media-sabbatical-wired-readers-

weigh/; ―‗Digital Amnesia‘ Leaves Us Vulnerable, Survey Suggests,‖ CBC News, October 8, 

2015, www.cbc.ca/news/technology/digital-amnesia-kaspersky- 1.3262600 (link to the report 

available in the body of the article). 
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ُمٜمذ قم٤مُملم، أصٌح٧م ُمٝمتاًم سمام ٟمًٛمٞمف اًمتٚم٘مٞمح اًمِمديد، وهق اًمٗمٙمرة اًم٘م٤مئٚم٦م سم٠من ساقمؽ ُمع ًمٖمز 

شمػ أو اخت٤مذ ىمرار سمِم٠من ُم٤م جي٥م اًم٘مٞم٤مم سمف ذم ومؽمة ُم٤م سمٕمد اًمٔمٝمػمة يقم يمٛمح٤موًم٦م شمذيمر رىمؿ ه٤م -قم٘مكم 

اًمٚم٘م٤مطم٤مت ود  حيٛمٞمؽ ُمـ اعمّم٤مقم٥م اًمذهٜمٞم٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦م سم٤مًمْمٌط ُمثٚمام شمٓمّٕمٛمؽ -إطمد اًمٓمقيؾ 

ٟم٤مىمد  أصٕم٥م ُمـ ُمِم٤مهدة اًمتٚمٗمزيقن. )ديٗمٞمد ديٜمٌل، ،اعمرض، وم٘مراءة يمت٤مب قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

 ،أن إـمٗم٤مل يتخٚمقن قمـ اًمٙمت٥م ُمع شم٘مدُمٝمؿ ذم اًمًـ اً يمت٥م ُم١مظمر ؾمٞمٜمامئل ذم صحٞمٗم٦م ٟمٞمقيقريمر،

(. هٜم٤مك ادًم٦م ُمٌدئٞم٦م (0)رائحتٝم٤م شمِمٌف رائح٦م يم٤ٌمر اًمًـطمٞم٨م ؾمٛمع ذات ُمرة ُمراه٘م٤ًم ي٘مقل ان 

ضمٞمدة شمدقمؿ ومٙمرة أن اجلرقم٤مت اًمّمٖمػمة ُمـ اعمّم٤مقم٥م اًمٜمٗمًٞم٦م ضمٞمدة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م. ي٘مقم اًمِم٤ٌمب 

ؾمٝمٚم٦م( ُمٜمٝم٤م ذم  دُم٤م يٙمقٟمقن ىمد طمٚمقا اًمّمٕم٦ٌم )وًمٞمساعمٕم٘مدة قمٜمسمٕمٛمؾ أومْمؾ قمغم إًمٖم٤مز اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

وم٘مد وضمدٟم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ  قمٜمد ُمقاضمٝم٦م اًمتحدي٤مت:  أن اًمري٤موٞملم اعمراه٘ملم يت٠مًم٘مقنوىم٧م ؾم٤مسمؼ. يمام

أن ومرق يمرة اًمًٚم٦م ذم اًمٙمٚمٞم٤مت حت٘مؼ أداًء أومْمؾ قمٜمدُم٤م شمٙمقن ضمداول ُمقاقمٞمده٤م اًم٤ًمسم٘م٦م  ،اعمث٤مل

ن طمرُم٤من أـمٗم٤مًمٜم٤م ُمٜمٝم٤م إمهٞم٦م، واوًمٞم٦م اعمٕمتدًم٦م شمٙمقن سم٤مًمٖم٦م أيمثر شمٓمٚم٤ًٌم. هذه اًمٍماقم٤مت إ

 ومٜمحـ ٓ ٟمٕمرف ُمدى ظمٓمقرة ذًمؽ. - هق أُمٍر ظمٓمػم سمتًٚمٞمٛمٝمؿ ضمٝم٤مزًا جيٕمؾ يمؾ رء أؾمٝمؾ

ًمرىمٛمل. آقمتامد سمِمٙمؾ يمٌػم قمغم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ي١مدي أيْم٤ًم إمم فم٤مهرة شمٕمرف سم٤مؾمؿ وم٘مدان اًمذايمرة ا

ُمـ اًم٤ٌمًمٖملم ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة وأوروسم٤م صٕمقسم٤مت وضمد أٓف  ذم اصمٜملم ُمـ آؾمتٓمالقم٤مت

واضمٝمقا صٕمقسم٤مت ذم شمذيمر أرىم٤مم  ٦م يمٌػمة ُمـ أرىم٤مم اهلقاشمػ اهل٤مُم٦م، طمٞم٨مسم٤مًمٖم٦م ذم شمذيمر جمٛمققم

% ُمـ 90وصػ  ، وذم أؾماٚم٦م أظمرىهقاشمٗمٝمؿ اخلٚمقي٦م ورىمؿ اهل٤مشمػ اعمريمزي ذم ُمٙم٤من قمٛمٚمٝمؿ

٤مًم٧م أهمٚمٌٞمتٝمؿ إهنؿ ؾمٞمٌحثقن قمغم اإلٟمؽمٟم٧م وىم ،"اُمتدادات ٕدُمٖمتٝمؿ"اعمًتجٞمٌلم هقاشمٗمٝمؿ سم٠مهن٤م 

% ُمٜمٝمؿ إهنؿ 71 ُم٤م ٟمًٌتفقمـ إضم٤مسم٤مت قمغم إؾماٚم٦م ىمٌؾ حم٤موًم٦م شمقًمٞمد اإلضم٤مسم٦م ُمـ اًمذايمرة، وىم٤مل 

                                                           
(1) David Denby, ―Do Teens Read Seriously Anymore?,‖ New Yorker, February 23, 2016, 

www.newyorker.com/culture/cultural-comment/books-smell-like-old-people-the-decline-of-

teen-reading. 
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ىم٤مل ُمٕمٔمٛمٝمؿ أن  ،ؾمٞمِمٕمرون سم٤محلزن أو اًمذقمر إذا ُم٤م وم٘مدوا أضمٝمزهتؿ اًمذيمٞم٦م طمتك ًمٗمؽمة وضمٞمزة

 يٜمٝم٤م ذم رؤوؾمٝمؿ أو ذم أي ُمٙم٤من آظمر.هٜم٤مك ُمٕمٚمقُم٤مت قمغم هقاشمٗمٝمؿ اًمذيمٞم٦م اًمتل مل يتؿ ختز

ؿمػمي شمقريمؾ سم٠من اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمٕمٝمد ُم٤مؾم٤مشمِمقؾمتس ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م يمام ىم٤مًم٧م اًمٕم٤معم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ذم 

. ظمذ طم٤مًم٦م اًمرؾم٤مئؾ اًمٜمّمٞم٦م اًمتل يٗمْمٚمٝم٤م اًمٕمديد ُمـ إـمٗم٤مل (0)حتقل إـمٗم٤مل إمم حم٤موريـ ؾمٞمالم

ئؾ اًمٜمّمٞم٦م سمتٕمديؾ رؾم٤مًمتؽ سمِمٙمؾ أيمثر شمًٛمح ًمؽ اًمرؾم٤م ، طمٞم٨م)واًمٙم٤ٌمر( قمغم اعمٙم٤معم٤مت اهل٤مشمٗمٞم٦م

ًمإلؿم٤مرة إمم  "هٝمٝمٝمف"، ومٞمٛمٙمٜمؽ يمت٤مسم٦م دقم٤مسم٦مقمغم  "هٝمف"سمــ دىم٦م ُمـ اًمٙمالم. إذا يمٜم٧م شمرد قم٤مدة قمغم 

إذا ُم٤م اردت اًمتٕمٌػم ان هذه اًمٜمٙمت٦م  "هٝمٝمٝمٝمٝمٝمٝمٝمٝمف"أو  -أن هذا ُمْمحؽ سمِمٙمؾ ظم٤مص 

وإذا يمٜم٧م ُمٖمت٤مو٤ًم،  ،"ؿمِمش"ومٞمٛمٙمٜمؽ اًمرد سم٤مؾمتخدام  ٤مً إذا يمٜم٧م هم٤موٌ اُم٤م .ُمْمحٙم٦م ضمداً 

٥م واطمدة اؾمتخدم قمالُم٦م شمٕمج قمغم اإلـمالق. وًمٙمل شمٕمؼم قمـ ساظمؽيٛمٙمٜمؽ اظمتٞم٤مر قمدم اًمرد 

شمقضمد دىم٦م ري٤موٞم٦م هلذه اإلؿم٤مرات  "!!!!"أو طمتك  "!!"اؾمتخدم  وًمٙمل شمٍمخ سمّمقت قم٤ملٍ  "!"

ي ًمذا وم٢من اًمرؾم٤مئؾ اًمٜمّمٞم٦م شمٕمتؼم ُمث٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمتحٛمس اًمذ - "!"أو  "هٝمف"يٛمٙمٜمؽ طم٤ًمب قمدد  -

يٙمره اعمخ٤مـمرة وخيِمك ُمـ ؾمقء اًمتقاصؾ. اجل٤مٟم٥م اًمًٚمٌل اعمٝمؿ هق أٟمف ٓ يقضمد رء قمٗمقي 

ُمـ اًمٖمٛمقض قمٜمد اشم٤ٌمقمؽ ىمقاقمد اًمٙمالم اًمٜميص. ٓ شمقضمد إؿم٤مرات همػم  ويقضمد ىمٚمٞمؾ ضمداً 

ٓ شمقضمد ومؽمات شمقىمػ وشمٖمٞمػم ذم ٟمؼمة اًمّمقت أو ىمٝم٘مٝم٤مت او هتٙمامت همػم ُم٘مّمقدة و ،اًمٚمٗمٔمٞم٦م

ٓ يٛمٙمـ ًمألـمٗم٤مل شمٕمٚمؿ اًمتقاصؾ  ومٌدون هذه اإلؿم٤مرات ،ٙمؽ ذم اعمح٤مدصم٦معم٘م٤مـمٕم٦م رؾم٤مًم٦م ذي

 وضمٝم٤ًم ًمقضمف.

شمقوح شمقريمؾ اًم٘مٞمقد اعمٗمروو٦م قمغم اشمّم٤مٓت اهل٤مشمػ اخلٚمقي ُمـ ظمالل هد ُمالطمٔم٦م اًمتل 

أووح أٟمف ٓ يرسمك . إذ 8103ُمع يمقٟم٤من أوسمري٤من ذم قم٤مم  ًمقيس ؾمٞمٙمٞمكمؿم٤مريمٝم٤م اعمٛمثؾ اًمٙمقُمٞمدي 

                                                           

 اٟمٔمر: (0)

Sherry Turkle, Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age (New York: 

Penguin Press, 2015); Sherry Turkle, Alone Together: Why We Expect More from Technology 

and Less from Each Other (New York: Basic Books, 2011). 
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ومٝمؿ ٓ  ،ظم٤مص٦م ًمألـمٗم٤مل و٤مرة ضمداً ؿ يمٙم٤ٌمر. وىم٤مل إن اهلقاشمػ ن يرسمٞمٝميم٤م يم٠مـمٗم٤مل،إـمٗم٤مل 

 هؿ إـمٗم٤مل ٚمٛمقن انيمام شمٕم ون إمم اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م يتحدصمقن ُمٕمٝمؿ، وهؿ ٓ يتج٤موسمقن قم٤مـمٗمٞم٤ًم،يٜمٔمر

وهؿ  ،"أٟم٧م سمديـ" ًمفيٜمٔمرون إمم ـمٗمؾ وي٘مقًمقن  سم٤مًمٗمٓمرة، وهذا ٕهنؿ جيرسمقن ذًمؽ، ومٝمؿ ًم١مُم٤مء

. . . وًمٙمـ اٟمف ًمٌمء دء ان دمٕمؾ ؿمخّم٤ًم يٌٙمل أوه! ٙمٛمش ومٞم٘مقًمقنرون وضمف اًمٓمٗمؾ وهق يٜمي

  ."ممؿ يمؿ يم٤من ذًمؽ ممتٕم٤ًم. أطم٥م ذًمؽ"ؾمٞم٘مقًمقن وم٘مط  "أٟم٧م سمديـ" قمٜمدُم٤م يٙمتٌقن

ُيٕمد اًمتقاصؾ وضمٝم٤ًم ًمقضمف أُمرًا أؾم٤مؾمٞم٤ًم، ٕٟمف اًمٓمري٘م٦م اًمقطمٞمدة ًمألـمٗم٤مل  ؾمٞمٙمٞمكمسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ًمقيس 

  ظمريـ.عمٕمروم٦م يمٞمػ شم١مصمر يمٚمامهتؿ قمغم أ

 ـــــ

ه اًمٙمٚمامت ـمٗمٚمٜم٤م إول. وًمد اسمٜمل، ؾم٤مم أًمؽم، ذم قم٤ممل أٟمج٧ٌم زوضمتل ُمٜمذ أؾمٌققملم ُمـ يمت٤مسمتل هذ 

 ٗمؾ أصقاشمٜم٤م وصقرٟم٤م إمم همرومتف،حتٛمؾ اًمِم٤مؿم٦م اعمريم٦ٌم قمغم ضمٝم٤مز ُمراىم٦ٌم اًمٓم ُمـ اًمِم٤مؿم٤مت، طمٞم٨م

ي٘مدم و ٤ممل،ٜم٤مء قمٛمقُمتف ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕمشمٕمرومف ؿم٤مؿم٦م ضمٝم٤مزي أي٤ٌمد قمغم ضمديف وقمٛمف وأسمو

اًمتٚمٗمزيقن ذم همروم٦م اعمٕمٞمِم٦م ًمديٜم٤م اًمّمقر وإصقات اعمتحريم٦م سمٞمٜمام هندئف ًمٚمٜمقم. وسمٛمرور اًمقىم٧م 

أضمٝمزة اًمٙمٛمٌٞمقشمر وُمـ صمؿ ؾمٞمتٕمٚمؿ اؾمتخدام  م ضمٝم٤مز أي٤ٌمد واًمتٚمٗمزيقن سمٜمٗمًف،ؾمٞمتٕمٚمؿ اؾمتخدا

ثٚمام حتدد أضمٝمزة أي ضمٝم٤مز ؾمٞمتؿ إٟمِم٤مؤه ىمري٤ًٌم ُمـ ؿم٠مٟمف ان حيدد ـمٌٞمٕم٦م ضمٞمٚمف ُمو، واهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م

ت ـمٗمقًمتف: ؾمٞمِم٤مهد ؾمتثري هذه اًمِم٤مؿم٤م ذيمٞم٦م ضمٞمٚمٜم٤م. ذم يمثػم ُمـ اًمٜمقاطملاًمٙمٛمٌٞمقشمر واهلقاشمػ اًم

داده يٕمتؼموهن٤م ُمـ اخلٞم٤مل ويتٗم٤مقمؾ ُمع اًمٜم٤مس سمٓمرق يم٤من اضم ُم٘م٤مـمع اًمٗمٞمديق ويٚمٕم٥م إًمٕم٤مب

ئٞم٦م إسمٕم٤مد هل أيْم٤ًم ُمـ ـمٗمقًمتف. قمقامل اًمِم٤مؿم٦م صمٜم٤م اًمٕمٚمٛمل، وًمٙمـ هٜم٤مك اطمتامل يمٌػم ذم أن شمٜم٤مل

ُم٤ًمطم٦م أيمؼم  وشمقومرسم٤مًمتٗم٤مقمالت آضمتامقمٞم٦م،  ، طمٞم٨م شمٗمرطاصدارات أؾمقأ ُمـ اًمٌمء احل٘مٞم٘مل

وم٢من اًمقىم٧م اًمذي ٟم٘مْمٞمف ُمع  ٟمدي دوانآًمٚمخٞم٤مل وآؾمتٙمِم٤مف. ويمام أظمؼمين  ًمٚمتٚم٘ملم وُم٤ًمطم٦م أىمؾ
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إؾمٝمؾ حت٘مٞمؼ  اًمِم٤مؿم٤مت ذم ـمٗمقًمتٜم٤م يقاصؾ اًمت٠مصمػم قمغم يمٞمٗمٞم٦م شمٗم٤مقمٚمٜم٤م ُمع اًمٕم٤ممل ًمٌ٘مٞم٦م طمٞم٤مشمٜم٤م. ُمـ

 اًمتقازن اًمّمحٞمح ذم وىم٧م أسمٙمر ُمـ شمّمحٞمح إٟمامط همػم اًمّمحٞم٦م ذم وىم٧م ٓطمؼ.

ُئمٝمر ىمًؿ ومرقمل ُمـ ُم٘م٤مـمع اًمٗمٞمديق قمغم اًمٞمقشمٞمقب يمٞمػ يًتجٞم٥م اًمروع ًمقىم٧م اًمِم٤مؿم٦م: ومٝمؿ ٓ 

يٕمرومقن يمٞمٗمٞم٦م اؾمتخدام اعمجالت. طمٔمل أطمد ُم٘م٤مـمع اًمٗمٞمديق هذه قمغم أيمثر ُمـ مخ٦ًم ُماليلم 

ص٤مسمٕمٝم٤م ؿم٤مؿم٦م آي٤ٌمد ئمٝمر هذا اعم٘مٓمع ومت٤مة شمٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر قم٤مُم٤ًم واطمدًا وهل متًح سم٠مطمٞم٨م  ،ُمِم٤مهدة

اجلٝم٤مز إلرادهت٤م،  وهل شمتٜم٘مؾ ُمـ ؿم٤مؿم٦م إمم أظمرى وشمٍمخ سمًٕم٤مدة قمٜمدُم٤م يًتجٞم٥م ُمثؾ اعمحؽموملم،

ـمٌٞمٕمٞم٦م  8117ؾ ُمع أول ه٤مشمػ هل٤م ذم قم٤مم طمريم٤مت اعمًح اًمتل ادظمٚمتٝم٤م ذيم٦م آسمطمٞم٨م شمٌدو 

وشمّم٤مب  يمؾ. وًمٙمـ قمٜمدُم٤م دمٚمس أُم٤مم جمٚم٦م شمًتٛمر ذم اعمًح واًمتٛمريراًمتٜمٗمس أو إسم٤مًمٜم٦ًٌم هل٤م ُمثؾ 

سم٤مإلطم٤ٌمط قمٜمدُم٤م شمرومض اًمّمقر اخل٤مُمٚم٦م اًمتل اُم٤مُمٝم٤م اًمتحقل إمم صقر ضمديدة. إهن٤م ُمـ سملم أوائؾ 

ٓ طمدود هل٤م قمغم اًمٌٞما٦م  آقمت٘م٤مد سم٠من ًمدهي٤م ؾمٞمٓمرة -اًمٌنم اًمذيـ ومٝمٛمقا اًمٕم٤ممل هبذه اًمٓمري٘م٦م 

ن واًم٘مدرة قمغم اًمتٖمٚم٥م قمغم شم٘م٤مدم أي دمرسم٦م ُمـ ظمالل اًمؽمطمٞم٥م سمٌديٚمتٝم٤م سمٛمًح٦م شمرك. يم٤م، اًمٌٍمي٦م

 ‖A magazine is an iPad that does not work― اًمٗمٞمديق حيٛمؾ قمٜمقاٟم٤ًم ُمٜم٤مؾم٤ًٌم وهق

هؾ يٛمٙمٜمؽ ، وشمٓمرح اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت أؾمٗمؾ اًمٗمٞمديق أؾماٚم٦م ُمثؾ "اعمجٚم٦م هل آي٤ٌمد ٓ يٕمٛمؾ"أي 

 .٤مد ًمٓمٗمٚم٦م شمٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر ؾمٜم٦م؟شمقوٞمح ؾم٥ٌم ُمٜمحؽ ضمٝم٤مز آيٌ

ومٝمل شمقومر شمرومٞمٝم٤ًم ُمتجددًا ًمألـمٗم٤مل اًمذيـ حيٌقن  ،أضمٝمزة أي٤ٌمد دمٕمؾ ُمٝمٛم٦م إسمقة أؾمٝمؾ سمٙمثػم

، ًمذًمؽ ومٝمل سمٛمث٤مسم٦م ُمٕمجزة ًمٚمقاًمديـ اعمث٘مٚملم سم٤مإلره٤مق مم٤مرؾم٦م إًمٕم٤مبُمِم٤مهدة ُم٘م٤مـمع اًمٗمٞمديق أو 

قمغم إـمٗم٤مل اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م قمٜمد  وقمدم آهتامم. ًمٙمٜمٝم٤م أيْم٤ًم شمِمٙمؾ ؾم٤مسم٘م٤مت ظمٓمػمة يّمٕم٥م

هذا اعمقوقع. إهن٤م  ٟمْمجٝمؿ. هٞمالري يم٤مش اًمتل شمٕمٛمؾ ذم ُمريمز ريًت٤مرت ًمدهي٤م آراء ص٤مرُم٦م طمقل

ٓ يٜمٌٖمل شمٕمريػ إـمٗم٤مل اًمتٕمرض اعمٗمرط سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ شم٘مقل: ًمٙمٜمٝم٤م رأت آصم٤مر  ًمٞم٧ًم ُمتِمددة

امقمٞم٦م وُمٚمٛمقؾم٦م. حيدد . جي٥م أن شمٙمقن شمٗم٤مقمالهتؿ ُم٤ٌمذة واضمتقمغم اًمِم٤مؿم٤مت ىمٌؾ ؾمـ اًمث٤مٟمٞم٦م

هذان اًمٕم٤مُم٤من إوٓن اعمٕمٞم٤مر ًمٙمٞمٗمٞم٦م شمٗم٤مقمؾ ه١مٓء إـمٗم٤مل ُمع اًمٕم٤ممل قمٜمدُم٤م يٌٚمغ قمٛمرهؿ صمالصم٦م 
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جي٥م اًمًامح هلؿ أقمقام وأرسمٕم٦م أقمقام وؾمٌٕم٦م اقمقام وأصمٜمل قمنم قم٤مُم٤ًم وهٙمذا. شم٘مقل يم٤مش: 

 -طمقازم ؾمـ اًم٤ًمسمٕم٦م  -سمٛمِم٤مهدة اًمتٚمٗمزيقن )اًمٖمػم شمٗم٤مقمكم( طمتك يّمٚمقا إمم اعمدرؾم٦م آسمتدائٞم٦م 

. يمام ُمثؾ أضمٝمزة أي٤ٌمد واهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م ٗمٝمؿ قمغم وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦مقمٜمدُم٤م يٜمٌٖمل شمٕمري

يمام طمتك ًمٚمٛمراه٘ملم.  ف اُم٤مم اًمِم٤مؿم٦م إمم ؾم٤مقمتلم يقُمٞم٤مً شم٘مؽمح أيْم٤ًم احلد ُمـ وىم٧م اًمذي ي٘مْمقٟم

م واًمٜمِم٤مط اًمٌدين واًمقىم٧م ٕـمٗم٤مل إمم اًمٜمقحيت٤مج اإذ طم٤مؾمؿ.  فًمٙمٜم إُمر ًمٞمس ؾمٝمالً شمٕمؽمف سم٠من 

. ٓ يٛمٙمـ أن حتدث هذه إؿمٞم٤مء قمٜمد وم٘مده٤م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مئكم واًمقىم٧م ٓؾمتخدام ظمٞم٤مهلؿ

 آومؽمايض.

إيم٤مديٛمٞم٦م ذم شم٘مرير  ُمع يم٤مش. طمٞم٨م ٟمّمح٧م (AAP) شمتٗمؼ إيم٤مديٛمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمٓم٥م إـمٗم٤مل

ظمرى ًمٚمروع وإـمٗم٤مل دون ؾمـ جي٥م دمٜم٥م اًمتٚمٗمزيقن ووؾم٤مئؾ اًمؽمومٞمف إهل٤م ُٟمنم قمغم اإلٟمؽمٟم٧م 

، ويتٕمٚمؿ إـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مر ؾ سمنقم٦م ظمالل هذه اًمًٜمقات إومميتٓمقر دُم٤مغ اًمٓمٗم، طمٞم٨م اًمث٤مٟمٞم٦م

وًمٙمـ  صحٞمح٤مً . ىمد يٙمقن ذًمؽ ُمع اًمِم٤مؿم٤مت وًمٞمس تٗم٤مقمؾ ُمع اًمٜم٤مسسمِمٙمؾ أومْمؾ ُمـ ظمالل اًم

ؾ ُمٙم٤من. طمتك ذم سمٕمٞمد اعمٜم٤مل قمٜمد وضمقد اًمِم٤مؿم٤مت ذم يم أُمرٌ  هق آُمتٜم٤مع قمـ اؾمتخدام اًمِم٤مؿم٤مت

وضمدت ُم١مؾم٦ًم يم٤ميزر  -آي٤ٌمد  ضمٝم٤مزول ىمٌؾ أرسمع ؾمٜمقات ُمـ ـمرح ذيم٦م آسمؾ ٕ - 8116قم٤مم 

يِم٤مهدوٟمف ُمرة واطمدة ذم % 85 يِم٤مهدون اًمتٚمٗمزيقن يقُمٞم٤ًم، و ُمـ إـمٗم٤مل دون اًمٕم٤مُملم %43أن 

ؾ ُمـ إـمٗم٤مل دون ؾمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ي٘مْمقن سمٕمض اًمقىم٧م قمغم إىمؾ يم% 60و  ،إؾمٌقع قمغم إىمؾ

( أن (Zero to Threeأوم٤مدت ُمٜمٔمٛم٦م شمدقمك زيرو شمق صمري  8104يقم أُم٤مم اًمِم٤مؿم٦م. ذم قم٤مم 

% 01ُمـ إـمٗم٤مل اًمذيـ شم٘مؾ أقمامرهؿ قمـ قم٤مُملم ىمد اؾمتخدُمقا ه٤مشمٗم٤ًم حمٛمقًٓ )ُم٘م٤مرٟم٦م سمٜم٦ًٌم  38%

  .% ُمـ إـمٗم٤مل ذم قمٛمر اًمراسمٕم٦م ه٤مشمٗم٤ًم حمٛمقًٓ 81اؾمتخدم ، ومٞمام (8108ذم قم٤مم 

يم٤مديٛمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمٓم٥م صمري اؾمٚمقسم٤ًم أيمثر ٟمٕمقُم٦ًم ُمـ إؾمٚمقب اًمذي شمتٌٕمف إشمتٌع ُمٜمٔمٛم٦م زيرو شمق 

ٌدًٓ ُمـ طمٔمر وم ،ُمٕمؽموم٦ًم سم٠من سمٕمض اًمقىم٧م اًمذي ي٘م٣م قمغم اًمِم٤مؿم٦م هق أُمر ٓ ُمٗمر ُمٜمفإـمٗم٤مل 
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يٌدأ  ق صمري سم٠مٟمقاع حمددة ُمـ وىم٧م اؾمتخدام اًمِم٤مؿم٤مت، طمٞم٨مشمٜمّمح زيرو شم قمٜمٝمؿ يمٚمٞم٤مً  اًمِم٤مؿم٤مت

  شم٘مريره٤م:

ىم٦م إجي٤مسمٞم٦م ققم٦م ىمقي٦م ُمـ إسمح٤مث أن اًمٕم٤مُمؾ إيمثر أمهٞم٦م ذم ٟمٛمق اًمٓمٗمؾ اًمًٚمٞمؿ هق قمالشمٔمٝمر جمٛم

شمتٛمٞمز سم٤مًمتٗم٤مقمالت اًمداوما٦م واعمح٦ٌم اًمتل يًتجٞم٥م ومٞمٝم٤م أسم٤مء وُم٘مدُمق اًمرقم٤مي٦م  سملم اًمقاًمديـ واًمٓمٗمؾ

أظمرون ًمتٚمٛمٞمح٤مت واؿم٤مرات ـمٗمٚمٝمؿ سمِمٙمؾ طم٤ًمس ويقومرون إٟمِمٓم٦م اعمالئٛم٦م ًمٕمٛمره اًمتل ُمـ 

  .٤م شمٖمذي٦م اًمٗمْمقل واًمتٕمٚمؿ ًمديفؿم٠مهن

ُمـ اًمقاوح أن إيم٤مديٛمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمٓم٥م إـمٗم٤مل شمقاوم٘مٝمؿ اًمرأي طمٞم٨م يٜمتٝمل سمٞم٤مهن٤م سمِم٠من 

سمِمٙمؾ أومْمؾ ُمـ ظمالل  يتٕمٚمؿ إـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مراًمٙمٚمامت ذه شمٕم٤مـمل إـمٗم٤مل ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم هب

زيرو شمق صمري شمٕمؽمف سم٠مٟمف . واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام هق أن ُمٜمٔمٛم٦م اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اًمٜم٤مس وًمٞمس ُمع اًمِم٤مؿم٤مت

ـم٤معم٤م يم٤من أسم٤مء يِم٤مريمقهنؿ ذًمؽ. وسمدًٓ ُمـ  اٟمِم٤مء شمٗم٤مقمالت صحٞم٦م ُمع اًمِم٤مؿم٤مت يٛمٙمـ ًمألـمٗم٤مل

  وم٢مهن٤م شمند صمالث صٗم٤مت رئٞمًٞم٦م ًمقىم٧م اًمِم٤مؿم٦م اًمّمحل. اًمِم٤مؿم٤مت قمٜمٝمؿطمٔمر 

٤ممل أوًٓ، جي٥م قمغم أسم٤مء شمِمجٞمع أـمٗم٤مهلؿ قمغم رسمط ُم٤م يروٟمف ذم قم٤ممل اًمِم٤مؿم٦م سمتجرسمتٝمؿ ذم اًمٕم

وم٘مد يٓمٚم٥م  ـمٗم٤مل شمّمٜمٞمػ ىمٓمع ظمِمٌٞم٦م طم٥ًم اًمٚمقنإذا ـمٚم٥م أطمد اًمتٓمٌٞم٘م٤مت ُمـ إ .احل٘مٞم٘مل

ض أطمد اًمتٓمٌٞم٘م٤مت إذا قمرو ن اعمالسمس أصمٜم٤مء ومرز اًمٖمًٞمؾ ُمٕم٤ًم،أسم٤مء ُمـ ه١مٓء إـمٗم٤مل شمّمٜمٞمػ ًمق

ومٞمج٥م أن يٚمٕم٥م إـمٗم٤مل ُمع اًمٙمتؾ اخلِمٌٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م واًمٙمرات سمٕمد ذًمؽ.  يمتؾ ويمرات ظمِمٌٞم٦م

سملم  ُيٕمرف هذا اًمتقاصؾإذ شم٘متٍم أي دمرسم٦م قمغم قم٤ممل اومؽمايض شمؿ شمّمٛمٞمٛمف ًمت٘مٚمٞمد اًمقاىمع.  جي٥م أٓ

ـ اًمتٕمٚمؿ ًمًٌٌلم: ومٝمق يٓمٚم٥م ُمـ إـمٗم٤مل شمٙمرار ُم٤م شمٕمٚمٛمقه، ًِ وحيّ  اًمِم٤مؿم٦م واًمقاىمع سمٜم٘مؾ اًمتٕمٚمؿ

 اًمِم٤مؿم٦م هق ٟمٗمس ٢مذا يم٤من اًمٙمٚم٥م قمغموم ؿ ُم٤م شمٕمٚمٛمقه ظم٤مرج احل٤مًم٦م اًمقاطمدة،طمٞم٨م يدومٕمٝمؿ إمم شمٕمٛمٞم

  يتٕمٚمؿ اًمٓمٗمؾ أن اًمٙمالب يٛمٙمـ أن شمقضمد ذم اًمٕمديد ُمـ اًمًٞم٤مىم٤مت. ًمٙمٚم٥م ذم اًمِم٤مرعا
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صم٤مٟمٞم٤ًم، اعمِم٤مريم٦م اًمٜمِمٓم٦م أومْمؾ ُمـ اعمِم٤مهدة اًمًٚمٌٞم٦م. اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمتل شمتٓمٚم٥م ُمـ إـمٗم٤مل أن 

يتٍمومقا ويتذيمروا وي٘مرروا ويتقاصٚمقا ُمع واًمدهيؿ أومْمؾ ُمـ سمرٟم٤مُم٩م شمٚمٗمزيقين يًٛمح هلؿ 

شمِمجع قمغم  -(0)ؿم٤مرع ؾمٛمًؿُمثؾ  - ِمٙمؾ ؾمٚمٌل. سمراُم٩م سمٓمٞما٦م اًمقشمػمةسم سم٤مؾمتٞمٕم٤مب اعمحتقى

ؾمٌقٟم٩م سمقب ؾمٙمقير اعمِم٤مريم٦م واحلقار، ًمذا ومٝمل شمٕمتؼم اومْمؾ ُمـ اًمؼماُم٩م اًمنيٕم٦م اًمقشمػمة ُمثؾ 

ن ؾمـ اخل٤مُم٦ًم(. ذم إطمدى اًمدراؾم٤مت سمٕمد ان ؿم٤مهد أـمٗم٤مل ذم )اًمتل مل شمٜمت٩م ًمألـمٗم٤مل دو سم٤مٟمتس

)سمدًٓ ُمـ ُمِم٤مهدة يم٤مرشمقن شمٕمٚمٞمٛمل سمٓملء عمدة شمًع دىم٤مئؼ ؾمٌقٟم٩م سمقب  ؾمـ اًمراسمٕم٦م ُمـ قمٛمرهؿ

اعمزيد. ذم شمذيمر ُمٕمٚمقُم٤مت ضمديدة وذم ُم٘م٤موُم٦م اًمرهم٦ٌم ذم ُمِم٤مهدة  واضمٝمقا صٕمقسم٤متاًمقشمػمة( 

وجي٥م ومّمؾ وىم٧م اًمتٚمٗمزيقن قمـ  ُمِمتٖمالً ذم اًمّم٤مًم٦م آ ٟم٤مدراً ٓ يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمتٚمٗمزيقن  وسم٤مًمت٤مزم

  سم٘مٞم٦م اًمٞمقم.

وىم٧م اًمِم٤مؿم٦م دائاًم قمغم حمتقى اًمتٓمٌٞمؼ سمدًٓ ُمـ اًمؽميمٞمز قمغم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ، جي٥م أن يريمز صم٤مًمث٤مً 

ٟمٗمًٝم٤م. جي٥م قمغم إـمٗم٤مل اًمذيـ يِم٤مهدون ىمّم٦م شمتٙمِمػ ان ينمطمقا ُم٤م يٕمت٘مدون أٟمف ىمد حيدث 

وان يتحريمقا سمٌطء يم٤مف ظمالل  ،وان يِمػموا امم اًمِمخّمٞم٤مت اًمتل شمٔمٝمر قمغم اًمِم٤مؿم٦م ،سمٕمد ذًمؽ

جي٥م أن حت٤ميمل اًم٘مّم٦م  ٘مؾ ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م. سم٘مدر اإلُمٙم٤منـمريؼ اًمتٜماًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل ٓ شمٖمٛمرهؿ قمـ 

 اعمًتٛمدة ُمـ اًمِم٤مؿم٦م دمرسم٦م يمت٤مب ُم٤م.

يٛمٞمؾ اعمراه٘مقن إمم أن يٙمقٟمقا قمرو٦م ًمإلدُم٤من. يًتخدم ُمريمز  ُمثؾ إـمٗم٤مل إصٖمر ؾمٜم٤مً 

جي٥م أن يتٗم٤مقمؾ اعمج٤مزي٦م ًمقصػ وُمتك  "آؾمتداُم٦م اًمٌٞماٞم٦م"و  "احلٛمٞم٦م"ريًت٤مرت اؾمتٕم٤مرات 

 "اإلدُم٤من"أهن٤م ومْمٚم٧م قمدم اؾمتخدام ُمّمٓمٚمح  ُمع اًمِم٤مؿم٤مت. أظمؼمشمٜمل يم٤مش ٤مً ـمٗم٤مل إيمؼم ؾمٜمإ

                                                           

هق ؾمٚمًٚم٦م شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م أُمريٙمٞم٦م هتـدف إمم شمٕمٚمـٞمؿ إـمٗمـ٤مل إًمـقان وإرىمـ٤مم واحلـروف سمٓمري٘مـ٦م   (Sesame Street) ؿم٤مرع ؾمٛمًؿ (0)

ٟمـقومٛمؼم  01شمـؿ قمـرض اًمًٚمًـٚم٦م ٕول ُمـرة ذم يـقم  .ؿ هٜمًقنضمٞم ممتٕم٦م وُمٗمٞمدة. ؿم٤مرع ؾمٛمًؿ سمرٟم٤مُم٩م ُمـ سمٓمقًم٦م دُمك ُمتحريم٦م ُمـ اسمتٙم٤مر

 قمغم اًمتٚمٗمزيقن إُمريٙمل ، وهق أـمقل سمرٟم٤مُم٩م أـمٗم٤مل قمرض0969

 



 

264 
 

 يٕمتٛمد اعمريمز ًمٖم٦م احلريم٦م اًمٌٞماٞم٦م، طمٞم٨م رض. سمدًٓ ُمـ ذًمؽاًمذي يٜمٓمقي قمغم مجٞمع زظم٤مرف اعم

وأٟمف يٕمٚمؿ  ُمريمز ٓؾمتداُم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمرىمٛمٞم٦مشمٕمٚمـ صٗمح٦م اعمريمز اًمرئٞمًٞم٦م أن ريًت٤مرت هق 

سمدًٓ ُمـ ُمٜمِم٠مة قمالضمٞم٦م.  "ُمٕمتٙمػ"٤معمريمز قم٤ٌمرة قمـ وم ن يٕمٞمِمقا أٟمامط طمٞم٤مة ُمًتداُم٦م،٤مس أاًمٜم

، ًمذا وم٢من هدومٜم٤م هق أٓ ٟمٕمٚمؿ قمٛمالءٟم٤م ٜمقًمقضمٞم٤م مت٤مُم٤مً ُمـ اعمًتحٞمؾ دمٜم٥م اًمتٙمىم٤مًم٧م زم يم٤مش: 

. ؿمٙماًل شم٘مٚمٞمدي٤ًم ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٕمالج وهق ًمٞمس حـ ٟمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس يمٞمٗمٞم٦م طمؾ اعمِمٙمٚم٦مإىمالع هن٤مئٞم٤ًم، ٟم

٦ًم وأرسمٕملم ٕن ظمٓم٦م اًمٕمالج اؾمتٛمرت مخؾ اعمِمٙمالت هق أُمر سم٤مًمغ إمهٞم٦م ٧م يم٤مش أن طمأووح

 يم٤من إوٓد سمٛمٗمردهؿ. يقُم٤ًم وم٘مط. سمٕمد ذًمؽ

ٓ ُيًٛمح ًمٚمٛمرى  صمالث ُمراطمؾ. ومخالل اعمرطمٚم٦م إوممشمتْمٛمـ ظمٓم٦م اًمٕمالج اخل٤مص٦م سمريًت٤مرت 

طمقازم  واًمتل شمدوم قم٤مدة ًح٤مب٤مؾمتخدام اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمغم اإلـمالق إذ يٛمرون ومٞمٝم٤م سمٛمرطمٚم٦م آٟمسم

ٌٚمقن ًمٙمـ اًمٌٕمض أظمر ي٘م ه١مٓء اًمرضم٤مل يٌدون ُم٘م٤موُم٦م يمٌػمةسمٕمض صمالصم٦م أؾم٤مسمٞمع. ىم٤مًم٧م يم٤مش: 

رطمٚم٦م إومم ؾمٞمًتٗمٞمدون ُمـ اًمٕمالج وُمٕمٔمٛمٝمؿ حيّمٚمقن يٛمٙمٜمٜم٤م قم٤مدة أن ٟم٘مقل ذم هن٤مي٦م اعم اًمٕمٛمٚمٞم٦م

ًتٛمر ي -٦م أو أرسمٕم٦م أؾم٤مسمٞمع أظمرى صمالصم -سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌ٘مٞم٦م اعمرطمٚم٦م إومم ، اُم٤م قمغم وم٤مئدة سم٤مًمٗمٕمؾ

ٝمؿ اعمٝم٤مرات احلٞم٤مشمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل يٗمت٘مر إًمٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمٜمومٞمٝم٤م يتٕمٚمٛمقن  إوٓد ذم اًمٕمٞمش ذم اعمريمز

يمام أهنؿ  .ك، إدارة ُمِم٤مقمرهؿُمثؾ ـمٝمل اًمٌٞمض وشمٜمٔمٞمػ اعمرطم٤مض وشمرشمٞم٥م أههتؿ وإهؿ ُمـ ذ

 ضمزء يمٌػم ُمـ ومٚمًٗم٦م ريًت٤مرت: إذا يمٜم٧مواًمتل هل  تْم٤من اًمٓمٌٞمٕم٦ميتٕمٚمٛمقن مم٤مرؾم٦م اًمري٤مو٦م واطم

ومٕمٚمٞمؽ اؾمتٌداًمف سمٌمء يِمٖمٚمٝمؿ ويًٛمح هلؿ سم٤مهلروب ُمـ  شمريد دمريد ضمزء رئٞمز ُمـ طمٞم٤مهتؿ

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م. أظمؼمشمٜمل اعم١مؾم٦ًم اعمِم٤مريم٦م ًمٙم٤مش، يمقزي٧م راي، أن زوضمٝم٤م ي٘مقد ُمًػمات اًمٓمٌٞمٕم٦م.

 أيْم٤ًم سم٤مًم٘مرب ُمـ ضمٌؾ ريٜمٞمٞمف، وٓدوًمٙمـ رهمؿ ذًمؽ يتٜمزه إ ي٘مع ُمريمز ريًت٤مرت ذم هم٤مسم٦م يمٌػمة

يتدرسمقن ذم ص٤مًم٦م إًمٕم٤مب اًمري٤موٞم٦م ذم اعمريمز يمؾ يقم، ويّمٌح اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ سمّمح٦م ضمٞمدة و

% ُمـ إوٓد 85-78واًمتل وضمدت أن  ٤ًم. وأؿم٤مرت يم٤مش إمم دراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦موؿمٙمؾ ُمٜم٤مؾم٥م مت٤مُم

 يتحًٜمقن ظمالل هذه اعمرطمٚم٦م إوًمٞم٦م.
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اًمذيـ يتٕم٤مومقن إمم ُمٜم٤مزل ذم ُمٜمتّمػ اًمٓمريؼ. هٜم٤مك يتٕمٚمٛمقن  يٜمت٘مؾ إوٓد طمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مظمالل اعمر

حّمقل قمغم وفم٤مئػ أو وفم٤مئػ يت٘مدُمقن ًمٚمو عمٝم٤مرات اًمتل شمٕمٚمٛمقه٤م ذم ريًت٤مرت،يمٞمٗمٞم٦م شمٓمٌٞمؼ ا

، ويتٚم٘مك إوٓد شمٕمٛمؾ اعمٜم٤مزل ووم٘م٤م ًم٘مقاقمد ص٤مرُم٦م أو ي٠مظمذون دروس ذم اًمٙمٚمٞم٤مت. شمٓمققمٞم٦م

ريمز ُمـ اضمؾ ُمقاقمٞمد شمًجٞمؾ اًمدظمقل ًمٚمٛمرى اًمدقمؿ ُمـ ريًت٤مرت ذم ُم٘م٤مسمؾ طمْمقرهؿ امم اعم

ًمٙمـ ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م شم٘مديؿ  يم٤مش قمام إذا يم٤من اًمؼمٟم٤مُم٩م ٟم٤مضمح٤ًم، وأظمؼمشمٜمل أٟمف ٟمجحاخل٤مرضملم. ؾم٠مًم٧م 

، ًمذًمؽ ُمـ ٌٞمٕم٦م ُمِمٙمٚم٦م يمؾ صٌل خمتٚمٗم٦م ىمٚمٞمالً وـمصم٤مسمت٦م. ومريًت٤مرت هق ُمريمز صٖمػم  أرىم٤مُم٤م

ذم ـمقر اًمٕمٛمؾ ُمع يم٤مش وراي اًمّمٕم٥م ىمٞم٤مس ُمٕمدٓت آٟمتٙم٤مس. يم٤من ـم٤مًم٥م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م 

 ًمتٜمٗمٞمذ ظمٓم٦م ىمٞم٤مس أيمثر ساُم٦م.

اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م وإظمػمة شمٌدأ قمٜمدُم٤م يٙمقن اعمدُمٜمقن اًم٤ًمسم٘مقن ُمًتٕمديـ ًمٚمٕمقدة ًمٚمحٞم٤مة سمدون 

مم٤م يًٛمح هلؿ سمٛمراضمٕم٦م اعمريمز يمؾ  اف. وي٘مٞمؿ اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ ذم واؿمٜمٓمـ، سم٤مًم٘مرب ُمـ اعمريمز،إذ

٤مٟم٤ًم ُمـ ظم٤مرج اًمقٓي٤مت اعمتحدة وأطمٞم شمقن ُمـ مجٞمع أٟمح٤مء اًمٌالدأهنؿ ي٠مسمْمٕم٦م أؾم٤مسمٞمع أو أؿمٝمر. سمام 

ُٕم٤ميمـ اًمتل ُمٞمزت إدُم٤مهنؿ وم٢مهنؿ أىمؾ قمرو٦م سمٛمٖمري٤مت اًمٕم٤مدات اًم٘مديٛم٦م إذا دمٜمٌقا إؿمخ٤مص وا

)شمذيّمر اجلٜمقد اًمٕم٤مئدون ُمـ اًمٗمٞمتٜم٤مم اًمذيـ ومروا ُمـ إدُم٤مهنؿ قمغم اهلػمويـ قمٜمدُم٤م قم٤مدوا إمم  اًم٤ًمسمؼ

سمٕمد زي٤مرشمف ايمتِمػ إيزاك وم٤ميًٌػمج هذا سمٓمري٘م٦م ؿم٤مىم٦م قمٜمدُم٤م قم٤مد إمم سمٞمتف دي٤مرهؿ ُمـ ومٞمتٜم٤مم(. 

. ىمرر اًمٌ٘م٤مء ذم ورًمد أوف وريمراوم٧مومل يتٛمٙمـ ُمـ ُم٘م٤موُم٦م ًمٕم٥م ًمٕم٦ٌم  إومم عمريمز ريًت٤مرت

ٓ يزال يٕمٞمش قمغم سمٕمد ُم٤ًموم٦م ىمّمػمة سم٤مًمًٞم٤مرة هق ، وسمٕمد ُمٖم٤مدرة اعمريمز ًمٚمٛمرة اًمث٤مٟمٞم٦مُمٙم٤من ىمري٥م 

 ُمـ ُمريمز ريًت٤مرت.

وًمٙمـ ٓ يزال  اًمقىم٧م ذم ُمٜمِم٠مة ُمثؾ ُمريمز ريًت٤مرت حيت٤مج ُمٕمٔمؿ اعمراه٘ملم إمم ىمْم٤مء سمٕمض ٓ

أوًمٞم٤مء أُمقرهؿ ىمٚم٘ملم سمِم٠من يمٞمٗمٞم٦م شمٗم٤مقمٚمٝمؿ ُمع إًمٕم٤مب ووؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل. ىم٤مُم٧م 
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، سمٛم٘م٤مسمٚم٦م أٓف ُمـ  اًمٗمّمؾ إول، أظمّم٤مئٞم٦م قمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمتل ذيمرهت٤م ذم(0)يم٤مصمريـ ؿمت٤ميٜمر أدير

وأووح٧م أّن اعمراه٘ملم  ،جمٛمققم٦م ُمـ ُم٤ٌمدئ إسمقة إؾم٤مؾمٞم٦ملم وأوًمٞم٤مء أُمقرهؿ ًمّمٞم٤مهم٦م اعمراه٘م

  .خمٞمٗمقن وجمٜمقٟمقن وضم٤مهٚمقنيتٗم٤مقمٚمقن سمِمٙمؾ ؾمٞمب ُمع أسم٤مء وإُمٝم٤مت اًمذيـ هؿ 

شمزداد ُمٓم٤مًم٤ٌمهتؿ سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل. ومٛمع ازدي٤مد ىمٚمؼ أسم٤مء  ،ي٠ميت اخلقف ذم صقرة ؿمدة طمٙمٛمٞم٦م ص٤مرُم٦م

ًمـ دمٚم٥م ذًمؽ اًمّمديؼ إمم هذا اًمٌٞم٧م ُمرة أو  شمٗمًد ومرصؽ ذم اًمٙمٚمٞم٦م!ؾمقف شمٍمحي٤مت ُمثؾ 

. ي٤ٌمًمغ أسم٤مء اعمجٜمقٟمقن ذم ردة ومٕمٚمٝمؿ قمٜمدُم٤م ي٠مشمٞمٝمؿ ؾمتٜمٗمر اًمٓمٗمؾ ُمٜمؽ يٙمؾ شم٠ميمٞمد أظمرى!

 اً شمٚم٘م٧م سمريد ٤مً ومت٤مة شمٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر اصمٜمل قمنم قم٤مُمأدير طم٤مًم٦م -أـمٗم٤مهلؿ سم٤معمِم٤ميمؾ. شمّمػ ؿمت٤ميٜمر

مل شمًتٓمع اًمتحدث قمـ أؿمٞم٤مء يمٝمذه ٕن أُمٝم٤م يم٤مٟم٧م دائام ًمدهي٤م تٝم٤م. ضم٤مرطم٤ًم ُمـ صدي٘م ٤مً إًمٙمؽموٟمٞم

صمؿ شمٌدأ ، وسمٕمد ذًمؽ ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م  'هذا ومٔمٞمع'ؾمت٘مقل "وؾمٞمٚم٦م ًمرومع ُمًتقى اًمدراُم٤م ذم يمؾ رء. 

إهن٤م  -. ُمـ اًمقاوح أن واًمدة اًمٗمت٤مة هتتؿ "ي٘متٝم٤م وم٘مط وًمٙمـ ُمع ضمٜمقن أُمٝم٤م أيْم٤مً اًمتٕم٤مُمؾ ُمع صد

ؾ اعمِمٙمٚم٦م أؾمقأ. أسم٤مء وًمٙمـ اؾمتج٤مسمتٝم٤م اًمٖمريزي٦م اعمتّم٤مقمدة دمٕم -ًـ شمريد اسمٜمتٝم٤م أن شمِمٕمر سمتح

أو  ٝمٛمقن احلٞم٤مة اًمتل يٕمٞمِمٝم٤م أـمٗم٤مهلؿومٝمؿ إُم٤م ٓ يٗماجل٤مهٚمقن ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى هؿ ُمقوع ؿمٗم٘م٦م، 

حي٤مول إب اجل٤مهؾ ضم٤مهدًا ُمّم٤مدىم٦م ـمٗمٚمف، ًمٙمٜمف ٓ أدير: -أهنؿ جيدوهن٤م قمٌا٤ًم صم٘مٞماًل. شم٘مقل ؿمت٤ميٜمر

، وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يٜمخرط ذم أُمقر ؾمٓمحٞم٦م سمٞمٜمام يٗمِمؾ ذم إضمراء حم٤مدصم٤مت ذات ُمٖمزى ُمع يٗمٝمؿ اإلؿم٤مرات 

 .اسمٜمف طمقل ىمٞمؿ احلٞم٤مة واًمتقىمٕم٤مت واًمٕمقاىم٥م

ؾمٝمٚمقن ي٘مع أوًماؽ اًمذيـ هؿ  ٤مهٚمقناجلجٜمقٟمقن واعمخٞمٗمقن واعمقمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ أسم٤مء 

٦م هل ضمزء ُمـ اًمٕم٤ممل ٝمؿ يٗمٝمٛمقن أن وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمٞم، وموه٤مدئقن وواقمقن وواىمٕمٞمقن

ًمٙمـ رد اًمٗمٕمؾ اعم٤ٌمًمغ ومٞمف جيٕمؾ اعمِمٙمٚم٦م  ٕمض إطمٞم٤من يٙمقن أـمٗم٤مهلؿ ُمٜمزقمجلماحل٘مٞم٘مل. ذم سم

هلؿ ُمع ُمٜمّم٤مت اًمِمٌٙم٤مت أؾمقأ. ي٠مظمذ ه١مٓء أسم٤مء اًمقىم٧م اًمٙم٤مذم ًمٗمٝمؿ يمٞمٗمٞم٦م شمٗم٤مقمؾ أـمٗم٤م

                                                           
(1) Catherine Steiner-Adair, The Big Disconnect: Protecting Childhood and Family 

Relationships in the Digital Age (New York: Harper, 2013). 
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هنؿ يْمٕمقن ام أي٠ًمًمقن أؾماٚم٦م همػم طمٙمٛمٞم٦م ٕـمٗم٤مهلؿ وي٘مقُمقن سم٠مسمح٤مصمٝمؿ اخل٤مص٦م. يمو آضمتامقمٞم٦م،

ُمـ اًمٕمالىم٦م اعمًتداُم٦م ُمع اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمتل يتؿ اًمؽموي٩م هل٤م ذم  ٤مً طمدودًا ًمٚمتٙمٜمٚمقضمٞم٤م مم٤م خيٚمؼ ٟمققم

ٟمؽمٟم٧م، وظمالل اوىم٤مت ُمريمز ريًت٤مرت. شمِم٤مرك اًمٕم٤مئٚم٦م ذم حم٤مدصم٤مت ذات ُمٖمزى ظم٤مرج ٟمٓم٤مق اإل

ئ سمدهيٞم٦ًم ُمـ ٤ٌمد. ىمد شمٌدو سمٕمض هذه اعم٤مً ٤مإلٟمؽمٟم٧م ُمٕمي٘مٓمع اجلٛمٞمع اشمّم٤مهلؿ سم ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٞمقم

أدير -ٔم٦م قمّمٌٞم٦م. إن ؿمٕم٤مر ؿمت٤ميٜمروًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم دائام ؾمٝمٚم٦م اًمتح٘مٞمؼ ذم حل اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م

ؾمٝمٚمقن وه٤مدئقن وواقمقن وواىمٕمٞمقن .هق ىم٤مقمدة ُمٗمٞمدة قمٜمدُم٤م شمرشمٗمع طمدة اًمتقشمر  

 ـــــ

ل. اظمت٤مرت احلٙمقُم٦م إُمريٙمٞم٦م قمدم اًمتدظمؾ ذم اًمٕمالىم٦م سملم إـمٗم٤مل واإلدُم٤من اًمًٚمقيم طمتك أن

ُمـ إـمٗم٤مل اعمدُمٜملم حتت٤مج  ٓ شمقضمد قمٞم٤مدات قمالضمٞم٦م شمرقم٤مه٤م اًمدوًم٦م، رسمام ٕن ٟم٦ًٌم صٖمػمة ٟمًٌٞم٤مً 

ظم٤مص٦م ذم اًمّملم ويمقري٤م  (0)إمم ُم٤ًمقمدة ٟمٗمًٞم٦م. يم٤مٟم٧م اؾمتج٤مسم٦م ذق آؾمٞم٤م ًمإلدُم٤من اًمًٚمقيمل

ومالم أصدر اصمٜم٤من ُمـ ص٤مٟمٕمل إ 8103اجلٜمقسمٞم٦م أيمثر ضمرأة ُمـ اؾمتج٤مسم٦م اًمقٓي٤مت اعمتحدة. ذم قم٤مم 

. قمغم ُمدار أرسمٕم٦م أؿمٝمر ىم٤مسمٚم٧م هٞمال ُمٞمداًمٞم٤م "ُمدُمـ اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م"ومٞمٚماًم وصم٤مئ٘مٞم٤ًم سمٕمٜمقان 

وؿمقش ؿمالم أـم٤ٌمء وُمرى وأوًمٞم٤مء أُمقر ذم ُمرومؼ عمٕم٤مجل٦م إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م ذم سمٙملم ذم اًمّملم. 

ىمٌؾ قمدة ؾمٜمقات أصٌح٧م اًمّملم أول سمٚمد يٕمٚمـ أن إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م هق اوٓمراب إيمٚمٞمٜمٞمٙمل، 

 ًمًٙم٤مهن٤م اعمراه٘ملم. "اًمتٝمديد اًمّمحل اًمٕم٤مم رىمؿ واطمد"صٗمتف سم٠مٟمف وو

هٜم٤مك أيمثر ُمـ أرسمٕمامئ٦م ُمريمز قمالج ذم اًمّملم، وطم٥ًم شمٕمريػ اًمٌٚمد إلدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م، أيمثر ُمـ 

أرسمٕم٦م وقمنميـ ُمٚمٞمقن ُمدُمـ قمغم اإلٟمؽمٟم٧م ذم ؾمـ اعمراه٘م٦م. زارت ُمٞمداًمٞم٤م وؿمالم أطمد هذه 

                                                           

 قمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمٙمقري٦م ًمٕمالج إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م: (0)

Shosh Shlam and Hilla Medalia, Web Junkie, 2013; see also: Whitney Mallett, ―Behind ‗Web 

Junkie,‘ a Documentary about China‘s Internet-Addicted Teens,‖ Motherboard, January 27, 

2014, motherboard.vice.com/blog/behind-web-junkie-a-documentary-about-chinas-Internet-

addicted-teens. 
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سمٙملم اًمٕمًٙمري، طمٞم٨م حتدصمقا إمم قمٛمٞمد قمالج إدُم٤من  اعمرايمز، ُمٕمًٙمر دايمًٞمٜمغ ذم ُمًتِمٗمك

ًمٙمٜمف رهمؿ ذًمؽ  ران هق ـمٌٞم٥م ٟمٗم٤ًمين ُمٕمًقل اًمٙمالماإلٟمؽمٟم٧م ذم اًمّملم، اًمؼموومٞمًقر شم٤مو ران. 

يقًمد اًمٙمراهٞم٦م ًمدى اعمرى ذم اعمريمز. وىمد شمؿ ظمداع ُمٕمٔمٛمٝمؿ ًمٙمل جيٕمٚمقهنؿ يزورون اعمريمز اًمذي 

ومٝمؿ جيؼمون قمغم أظمذ محٞم٦م ُمـ  ،ٛملم رهمؿ إرادهتؿومٞمف ي٘مْمقن صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م أؿمٝمر يمٛمرى ُم٘مٞم

احلٌقب واعمًػم ذم شمِمٙمٞمالت قمًٙمري٦م طمتك ُمع اٟمخٗم٤مض درضم٤مت احلرارة ذم ظمْمؿ ؿمت٤مء سمٙملم 

هؿ اًمذيـ يًٚمٛمقن  -اًمذيـ سمٙمك اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ سمِمٙمؾ سيح اُم٤مم اًمٙم٤مُمػما  -اًم٘م٤مد. آسم٤مءهؿ 

آظمر. ذم سمداي٦م  رون أٟمف ًمٞمس ًمدهيؿ ظمٞم٤مرأسمٜم٤مئٝمؿ )وسمٜم٤مهتؿ ذم سمٕمض إطمٞم٤من( امم اعمريمز ٕهنؿ يِمٕم

 ينمح إؾمت٤مذ ران اعمِمٙمٚم٦م ودوره يمٛمدير ًمٚمٛمريمز: اًمٗمٞمٚمؿ اًمقصم٤مئ٘مل

 .يٕمد إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م ُمِمٙمٚم٦م صم٘م٤مومٞم٦م سملم اعمراه٘ملم اًمّمٞمٜمٞملم. وم٘مد دم٤موزت يمؾ اعمِم٤ميمؾ إظمرى

٤مل ًمدهيؿ ُمٞمؾ يمٓمٌٞم٥م ٟمٗمز قمٛمكم هق حتديد ُم٤م إذا يم٤من هذا يٕمد ُمرو٤ًم. ٟمالطمظ أن ه١مٓء إـمٗم

ٟمحق اًمقاىمع آومؽمايض. يٕمت٘مدون أن اًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل ًمٞمس سمجقدة اًمٕم٤ممل آومؽمايض. ئمٝمر سمحثٜم٤م أن 

اعمدُمٜملم ي٘مْمقن أيمثر ُمـ ؾم٧م ؾم٤مقم٤مت ذم اًمٞمقم قمغم اإلٟمؽمٟم٧م وًمٞمس ًمٖمرض اًمٕمٛمؾ أو اًمدراؾم٦م. 

احلامم ؾمٞم١مصمر  ه٤مب إمم. . سمٕمض إـمٗم٤مل ُمدُمٜمقن قمغم هذه إًمٕم٤مب ًمدرضم٦م أهنؿ يٕمت٘مدون أن اًمذ

اهنؿ يتقىمقن ويتٓمٚمٕمقن  -ًمذا ومٝمؿ يرشمدون طمٗم٤مو٤مت. هؿ ٟمٗمس ُمدُمٜمل اهلػمويـ  قمغم أدائٝمؿ

  ."اهلػمويـ اإلًمٙمؽموين"هلذا اًم٥ًٌم يًٛمقٟمف  ،ًمٚمٕم٥م يمؾ يقم

ومٝمل ًمٞم٧ًم ُمرو٤ًم وأهن٤م شمٙمٛمـ ذم  -يِمػم اًمؼموومٞمًقر ران إمم أن اعمِمٙمٚم٦م سمٜمٞمقي٦م  ذم وىم٧م ٓطمؼ

واطمدة ُمـ وي٠ًمهلؿ ىم٤مئاًل  ،قم٦م ُمـ أسم٤مء ذم همروم٦م صٖمػمة يماٞم٦ٌم ذم اعمريمزاعمجتٛمع. يٚمت٘مل ُمع جمٛمق

أهنؿ  قنهؾ شمٕمٚمٛمًمِمٕمقر سم٤مًمقطمدة. اًمِمٕمقر سم٤مًمقطمدة. أيمؼم اعمِم٤ميمؾ سملم ه١مٓء إـمٗم٤مل هل ا

 ،ًمٚمٛمٞمدان ُمـ ظمالل ُمٞمٙمروومقن ذو صدى همري٥م يٌدو أيمثر ُمالءُم٦مً  ٤مً ُمتحدصم يِمٕمرون سم٤مًمقطمدة؟

ٟمٗمِمؾ ذم ، ويم٠مهؾ د أن اًم٥ًٌم هق أٟمف اًمٓمٗمؾ اًمقطمٞمد ذم اًمٕم٤مئٚم٦مأقمت٘مومٞمجٞم٥م أطمد اًمقاًمديـ: 

ٓ  -أعمٝمؿ  مهقُمٝمؿ، وٖمٓمٝمؿ،شمٙمقيـ صداىم٤مت ُمع أـمٗم٤مًمٜم٤م. ٟمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ وم٘مط أن يدرؾمقا سمجد. 
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إذن أيـ يٌحثقن قمـ . يقاومؼ ران ىم٤مئاًل يٛمٙمٜمٜم٤م رؤي٦م أي ُمٜمٝم٤م. ٟمحـ هنتؿ وم٘مط ًمدراؾمتٝمؿ

 ًمديف مجٞمع أٟمقاع اًمروائع اًمًٛمٕمٞم٦م واًمٌٍمي٦م اهل٤مئٚم٦م اًمٕم٤ممل آومؽمايض -ىم٤مئٝمؿ؟ إٟمؽمٟمٞم٧م أصد

يّمٌح أومْمؾ صديؼ  - اعمح٤ميم٤مة اًمتل ًمـ شمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمثقر قمٚمٞمٝم٤م ذم أي ُمٙم٤من آظمر إو٤موم٦م امم

جيؼم  ٟم٤مطمٞم٦مومٛمـ  ،. ُمـ اًمقاوح أن اًمؼموومٞمًقر ران ُمتٜم٤مىمض طمقل ـمٌٞمٕم٦م إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧مهلؿ

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى إمم أٟمف ًمٞمس ُمرو٤ًم قمغم اإلـمالق.  سمٞمٜمام يِمػمًمٕم٘م٤مىمػم اًمٜمٗمًٞم٦م ُمرو٤مه قمغم شمٜم٤مول ا

 ـم٤مىمتٝمؿومقق  واًمذيـ يٕمٛمٚمقنقمٜمدُم٤م خيرج اعمجتٛمع اعماليلم ُمـ إـمٗم٤مل اًمذيـ يِمٕمرون سم٤مًمقطمدة 

ومٚمامذا ٓ يٚمج١مون إمم ُمّمدر همػم حمدود ُمـ اًمروم٘م٦م واًمٗمرار؟ هذا يٌدو ويم٠مٟمف اؾمتج٤مسم٦م قم٘مالٟمٞم٦م 

هق ًمٞمس ُمرض يٕم٤مٟمقن ُمٜمف، وًمٙمـ هذا اًمٕم٤ممل ًمًخٓمٝمؿ. وم٠من هذا اًمذي خيرب قمٚمٞمٝمؿ واىمٕمٝمؿ 

 اًمرىمٛمل يتٗمقق سمقوقح قمغم اًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل اًمذي يٗمؽمض أن يًٙمٜمقه سم٤مٕطمرى.

ومٝمؿ ُمتٓمقرون قمغم ٟمحق يٕمجز قمـ ُمالطمٔمتف اًم٤ٌمًمٖمقن اًمذيـ  ،اعمراه٘مقن أٟمٗمًٝمؿ يدريمقن هذا

٤مهنؿ قمغم ـمري٘م٦م اعمزايدة ٟمِم٠موا ذم قم٤ممل سمدائل ٟمًٌٞم٤ًم. جمٛمققم٦م ُمـ اعمراه٘ملم ذم اعمريمز يٜم٤مىمِمقن إدُم

اًمتل حتدث سملم اًمرضم٤مل. أطمدهؿ ي٘مقل إٟمف ًمٕم٥م ًمٕم٦ٌم ومٞمديق عمدة ؿمٝمريـ قمغم اًمتقازم دون اٟم٘مٓم٤مع، 

وهق اعمدى اًمٙم٤مُمؾ إلضم٤مزشمف اًمّمٞمٗمٞم٦م. آظمر يتدظمؾ وي٘مقل اٟمف ًمٕم٥م عمدة صمالصمامئ٦م يقم، وشمقىمػ ًمٗمؽمة 

شمٕمريػ اًمؼموومٞمًقر ران  وضمٞمزة ًمتٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم واًمٜمقم واؾمتخدام احلامم. ؿمخص صم٤مًم٨م يّمػ

ُمـ شمٕمريٗمٝمؿ إذا حت٘م٘م٧م ؾم٧م ؾم٤مقم٤مت ذم اًمٞمقم شمٌدو ـمٌٞمٕمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف وي٘مقل  "سم٤مهلراء"ًمإلدُم٤من 

ُمٕمٔمٛمٜم٤م . وي٘مقل راسمع ُمـ اًمّمٞمٜمٞملم جي٥م أن يّمٌحقا ُمدُمٜملم% 81ًمإلدُم٤من قمغم اإلٟمؽمٟم٧م وم٢من 

٤مول . حيفم٤مهرة اضمتامقمٞم٦م . إٟمف٤مً طم٘مٞم٘مٞم ٤مً قمغم اإلٟمؽمٟم٧م. إٟمف ًمٞمس ُمرو ٓ ٟمٕمت٘مد أن ًمديٜم٤م إدُم٤من

ًمٙمـ ُمـ اًمقاوح أن إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م ُمِمٙمٚم٦م وخٛم٦م وُمتٜم٤مُمٞم٦م ذم  إوٓد اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اعمِمٙمٚم٦م

 اًمّملم.

 ـــــ
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اًمدًمٞمؾ اًمتِمخٞميص  يٕمؽمفاًمٜمٝم٩م اًمٖمريب ًمإلدُم٤من اًمًٚمقيمك ُمٌٕمثر ُمثؾ هن٩م اًمؼموومٞمًقر ران. 

دام اإلٟمؽمٟم٧م اعمٗمرط يم٤من وأن اؾمتخ ن اعم٘م٤مُمرة هل إدُم٤من ؾمٚمقيمل طم٘مٞم٘ملواإلطمّم٤مئل أن أ

. وهٜم٤مك أن أيمثر ُمـ ُم٤مئتل سمح٨م 8103اًمتل ٟمنمت قم٤مم  ـمٌٕمتف اخل٤مُم٦ًمُمِمٛمقًٓ شم٘مري٤ًٌم ذم 

ًمذا اظمت٤مرت اجلٛمٕمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمٚمٓم٥م اًمٜمٗمز ذيمره  ،"إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م"أيم٤مديٛمل طمقل ُمقوقع 

اإلدُم٤مٟم٤مت طمّم٤مئل طمذف اًمدًمٞمؾ اًمتِمخٞميص واإل ذم ُمٚمحؼ اًمدًمٞمؾ. وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف سم٢محي٤مز

ٕهن٤م مل دمذب سمٕمد  وإدُم٤من اًمٕمٛمؾ ،واهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م ،ٞم٦مُمثؾ اًمتامريـ اًمري٤مو اًمًٚمقيمٞم٦م إظمرى

اهتامُم٤ًم أيم٤مديٛمٞم٤ًم يم٤مومٞم٤ًم. هذا ٓ ي٘مٚمؾ ُمـ واىمٕمٞم٦م دمرسم٦م هذه اإلدُم٤مٟم٤مت يمام قمروم٧م قمٜمدُم٤م حتدصم٧م إمم 

ٓ شمٕمتؼمه٤م  ٚمٓم٥م اًمٜمٗمزظمؼماء اًمٕمالج ُمـ اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل. طمتك إذا يم٤مٟم٧م اجلٛمٕمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًم

٤مت ٓ شمزال شم١مصمر قمغم طمٞم٤مة أٓف. ورسمام ٓ يٜمٌٖمل اقمت٤ٌمره٤م اوٓمراسم ومٝمل ،أُمراو٤ًم أو اوٓمراسم٤مت

قن اًمقطمدة سم٤مًمٚمجقء إمم ُمثؾ ُماليلم اعمراه٘ملم اًمّمٞمٜمٞملم اًمذيـ يٕم٤مجل رسمام -إيمٚمٞمٜمٞمٙمٞم٦م قمغم اإلـمالق 

 ًمذي يٕمٞمِمقن ومٞمف.وم٢من ُمدُمٜمل اًمًٚمقك يًتجٞمٌقن وم٘مط ًم٘مٞمقد اًمٕم٤ممل ا ،اإلٟمؽمٟم٧م

 ٤ًمت اًمٕمالج اًمٜمٗمزقمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ اًمٜمٛمقذج اًمٓمٌل ًمٚمؼموومٞمًقر ران سم٤مؾمتخدام اًمٕم٘م٤مىمػم وضمٚم

٦م: أصٚمِح سمٜمٞم٦م طمٞم٤مة يتٕم٤مُمؾ ُمريمز ريًت٤مرت ذم اعم٘م٤مم إول ُمع اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل يمٛم٠ًمًم٦م هٞمٙمٚمٞم

٦م وؾمت٘مقم سم٢مصالح اعمِمٙمٚم٦م. شمِمٙمؾ ضمٚم٤ًمت اًمٕمالج ضمزءًا صٖمػمًا ُمـ ظمٓم اًمِمخص اعمّم٤مب

اًمٕمالج اخل٤مص٦م سمريًت٤مرت، وهل أصٖمر سمٙمثػم ُمـ شمدري٤ٌمت احلٞم٤مة وُمٝم٤مرات اًمت٠مىمٚمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ 

اعمث٤مل. ًمٙمـ هذا ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم يمؾ ُمٜمِم٠مة ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة. يقضمد ُمًتِمٗمك يٕم٤مًم٩م اإلدُم٤من 

اًمًٚمقيمل ُمثٚمام يٕم٤مًم٩م اًمٓم٥م اًمٖمريب إدُم٤من اعمخدرات. أـمٚمؼ ُمريمز سمرادومقرد اًمٓمٌل اإلىمٚمٞمٛمل ذم 

. وأصٌح٧م 8103ًٚمٗم٤مٟمٞم٤م سمرٟم٤مُم٩م قمالج داظمكم عمدة قمنمة أي٤مم عمدُمٜمل اإلٟمؽمٟم٧م ذم قم٤مم سمٜم

إظمّم٤مئٞم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م يمٞمٛمؼمزم يقٟم٩م، اًمتل ىم٤مُم٧م سمت٠مؾمٞمس اًمؼمٟم٤مُم٩م، ُمٝمتٛم٦م سم٢مدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م ذم 

أظمؼمشمٜمل صدي٘م٦م زم أن  0995أو  0994ذم قم٤مم "ىم٤مًم٧م يقٟم٩م  . طمٞم٨م(0)ُمٜمتّمػ اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت

                                                           

 : يقٟمغ واظمت٤ٌمره٤م ًمإلدُم٤من قمغم اإلٟمؽمٟم٧م: اإلظمت٤ٌمر ُمت٤مح قمغمقمـ يمٞمٛمؼمزم (0)
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طمٞم٨م يم٤من ًمٚمدردؿم٦م،  AOLلم أرسمٕملم وؾمتلم ؾم٤مقم٦م ذم إؾمٌقع ذم همرف زوضمٝم٤م يم٤من ي٘ميض ُم٤م سم

ًمذًمؽ أصٌح٧م قم٤مدشمف قمٌا٤ًم  ،دوٓرًا ذم اًم٤ًمقم٦م 8.95ذ وصؾ إمم إ اًمقصقل إمم اإلٟمؽمٟم٧م ُمٙمٚمٗم٤مً 

ىم٤مًم٧م زم يقٟم٩م: ُم٤مًمٞم٤ًم. شم٤ًمءًم٧م قمام إذا يم٤من اًمٜم٤مس يًتٓمٞمٕمقن ان يّمٌحقا ُمدُمٜملم قمغم اإلٟمؽمٟم٧م. 

ص إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م، أو أٟمِم٠مت يقٟمغ اؾمتٌٞم٤من شمِمخٞمIADQ اًمذي ٟمنمشمف قمغم اإلٟمؽمٟم٧م. ُمثؾ ،

 ُمـ اعمِم٤مريملم شمقوٞمح ُم٤م إذا يم٤من IADQاؾمتٌٞم٤مٟم٤مت ادُم٤من اعم٘م٤مُمرة وإدُم٤من اًمٙمحقل، ـمٚم٧ٌم 

أي ؿمخص ىم٤مل ان مخ٦ًم قمغم إىمؾ ُمـ اًمٌٞم٤مٟم٤مت شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف  هٜم٤مك صمامٟمٞم٦م سمٞم٤مٟم٤مت شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ،

 ."ُمدُمٜم٤مً "يم٤من 

طمٞم٨م  د اإلًمٙمؽموين ًمٞم٘مقًمقا إهنؿ ىمٚم٘مقن،ٝم٤م قمنمات إؿمخ٤مص قمغم اًمؼميراؾمٚم وذم اًمٞمقم اًمت٤مزم

ىم٤مُم٧م  وقمغم ُمدى اًمًٜمقات إرسمع اًمت٤مًمٞم٦م حيرزون أقمغم ُمـ مخ٦ًم قمغم اعم٘مٞم٤مس،يم٤من يمثػم ُمٜمٝمؿ 

ٞمتف ًمٞمّمٌح وأقم٤مدت شمًٛم ُم٤مدة ضمديدة 08ؼ ُمـ صحتف، وأو٤موم٧م يقٟم٩م سم٠مقم٤مدة آؾمتٌٞم٤من واًمتح٘م

ْمٛملم قمٞمٜم٦م ُمـ إؾماٚم٦م ُمـ آظمت٤ٌمر ذم اًمٗمّمؾ إول ُمـ هذا )ىمٛم٧م سمت اظمت٤ٌمر إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م

 اًمٙمت٤مب(.

 ىم٤مئٛم٦م ُمتٜم٤مُمٞم٦م ُمـ ُمدُمٜمل اإلٟمؽمٟم٧م واًمتل شمْمخٛم٧م سمٕمد طمدصملم ُمٕمٞمٜملمسمدأت يقٟم٩م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع 

ىم٤مًم٧م زم  ،: شم٘مديؿ ذيم٦م آسمؾ جلٝم٤مزي آيٗمقن وآي٤ٌمد اخل٤مصلم هب٤م8101صمؿ ذم  8117إول ذم قم٤مم 
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. مل يٕمد اإلٟمؽمٟم٧م يتٜم٘مؾ أصٌحاإلدُم٤من قمغم اإلٟمؽمٟم٧م ىمد اٟمٗمجر قمٜمدُم٤م إن شمريمٞمزي قمغم يقٟم٩م: 

 أىمرت يقٟم٩م 8101ٌحٚمقل قم٤مم ، ومأصٌح أن ذم يمؾ ُمٙم٤من —ؾمٞم٤مق اإلدُم٤من ي٘متٍم قمغم اعمٜمزل 

إمم أن  8116شمِمػم دراؾم٦م أضمري٧م ُمٜمذ ومؽمة ـمقيٚم٦م ذم قم٤مم سم٤محل٤مضم٦م إمم ُمريمز خمّمص ًمٚمٕمالج. إذ 

ًمٙمـ يقٟم٩م يم٤مٟم٧م ُم٘متٜمٕم٦م سم٠من اًمرىمؿ أقمغم ُمـ  هق ُمدُمـ قمغم اإلٟمؽمٟم٧م ٦م أُمريٙمٞملمواطمدا ُمـ يمؾ صمامٟمٞم

ويتزايد. طمٞم٨م متٙمٜم٧م ُمـ شم٠مُملم ؾمت٦م قمنم هيرًا ذم سمرادومقرد، اًمتل ظمّمّم٧م عمريمز  -ذًمؽ سمٙمثػم 

ومْمٚم٧م هنج٤ًم ًمٙمـ يقٟم٩م  ُمريمز ريًت٤مرت ذم يم٤مش قمالج إدُم٤من اإلٟمؽمٟم٧م احل٤مد. ًم٘مد حتدصم٧م إمم

 ،ؾمٞمٌ٘مك اعمدُمٜمقن ذم ُمٜمِم٠مهت٤م عمدة قمنمة أي٤مم وم٘مط ـ مخ٦ًم وأرسمٕملم يقُم٤مً ومٌدًٓ ُم خمتٚمٗم٤ًم أيمثر شمريمٞمزًا،

. يم٤من اًمٕمديد ُمٕمٔمؿ إؿمخ٤مص ًمٞمس ًمدهيؿ اًمقىم٧م ًم٘مْم٤مء أيمثر ُمـ قمنمة أي٤مم ُمٕمٜم٤مطمٞم٨م ىم٤مًم٧م 

ًمذًمؽ قمٜمدُم٤م وصٚمقا إمم اعمًتِمٗمك يم٤مٟمقا  ،٤مء آظمريـ مل يتٛمٙمٜمقا ُمـ اعم٤ًمقمدةُمٜمٝمؿ ىمد رأوا أـمٌ

رطمٚم٦م اٟمًح٤مب هيٕم٦م ُمدهت٤م صمالصم٦م أي٤مم يٜم٘مٓمٕمقن ومٞمٝم٤م يمٚمٞم٤ًم ُمـ ي٤مئًلم. اهنؿ ؾمٞمخْمٕمقن عم

صمؿ ؾمٌٕم٦م أي٤مم ُمـ اًمٕمالج اعمٕمرذم اًمًٚمقيمل اعمًتٝمدف. هن٩م يقٟم٩م، اعمٕمروف  اؾمتخدام إٟمؽمٟم٧م

، اؾمتٕم٤مر شم٘مٜمٞم٤مت ٟم٤مضمح٦م  CBT-IA سم٤مؾمؿ اًمٕمالج اًمًٚمقيمل اإلدرايمل ًمإلدُم٤من قمغم اإلٟمؽمٟم٧م، أو

ًمذا قمٚمٞمٝم٤م أن  ،اًمٙمثػم ُمـ ُمرو٤مه٤م أن ًمدهيؿ ُمِمٙمٚم٦ميٕمت٘مد  ذم قمالج اوٓمراسم٤مت أٟمدوم٤مع أظمرى. ٓ

ٛمٝمؿ إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م سمٕمض إومٙم٤مر اًمْم٤مرة اًمتل أهنؿ ذم اًمقاىمع ُمدُمٜمقن. صمؿ شُمٕمٚم   شمٕمٚمٛمٝمؿ أن يدريمقا

ومٙمرة أهنؿ همػم ىم٤مدريـ قمغم شمٙمقيـ  ،قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل مم اإلومراط ذم اؾمتخدام اإلٟمؽمٟم٧م،شم٘مقدهؿ إ

 اًمٕمالج اًمًٚمقيمل اإلدرايمل ًمإلدُم٤من قمغم اإلٟمؽمٟم٧م ٟم٧م. يمام يِمجعصداىم٤مت دون آشمّم٤مل سم٤مإلٟمؽم

اعمدُمٜملم قمغم إقم٤مدة اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اًمٕم٤ممل اًمذي هق ظم٤مرج ٟمٓم٤مق اإلٟمؽمٟم٧م، واًمذي ختغم قمٜمف اًمٕمديد 

 ُمٜمٝمؿ ًمّم٤مًمح قم٤ممل قمغم اإلٟمؽمٟم٧م يٌدو أيمثر شم٤ًمحم٤ًم.

اإلدرايمل  ٟمنمت يقٟم٩م ورىم٦م سمح٨م وصٗم٧م ومٞمٝم٤م شم٠مصمػمات اًمٕمالج اًمًٚمقيمل 8103ذم قم٤مم 

٘م٘متف قمغم ُمـ ُمدُمٜمل اإلٟمؽمٟم٧م. وىم٤مُم٧م سمت٘مٞمٞمؿ اًمت٘مدم اًمذي طم 088ًمإلدُم٤من قمغم اإلٟمؽمٟم٧م قمغم 

وُمرة أظمرى سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمٕمالج سمِمٝمر واطمد وصمالصم٦م أؿمٝمر وؾمت٦م أؿمٝمر.  ضمٚم٦ًم قمالج 08اًمٗمقر سمٕمد 
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 ويم٤مٟم٧م اًمٜمت٤مئ٩م ُمِمجٕم٦م: ُم٤ٌمذة سمٕمد اًمٕمالج يم٤من ُمرى اًمذيـ شمٕم٤مجلٝمؿ يقٟمغ أىمؾ اٟمِمٖم٤مًٓ 

 وأىمؾ اطمتامًٓ ٕن يتٕمروقا ًمٕمقاىم٥م و٤مرة ٟمتٞمج٦م ؽمٟم٧م، وأيمثر ىمدرة قمغم إدارة وىمتٝمؿ،سم٤مإلٟم

ًمٙمـ إٟمامط يم٤مٟم٧م ُمتِم٤مهب٦م: يٌدو  آؾمتخدام اعمٗمرط. سمٕمد ؾمت٦م أؿمٝمر وٕمٗم٧م سمٕمض ومقائد اًمٕمالج

أن اًمٕمالج اًمًٚمقيمل اإلدرايمل ًمإلدُم٤من قمغم اإلٟمؽمٟم٧م يم٤من يٕمٛمؾ قمغم إىمؾ قمغم هذه اًمٕمٞمٜم٦م 

 دة.اعمحدو

اًمًٚمقيمل اإلدرايمل ًمإلدُم٤من قمغم اإلٟمؽمٟم٧م،  يمٞمٛمؼمزم يقٟم٩م سمراُم٩م ُمثؾ ُمريمز ريًت٤مرت، وقمالج

وأيم٤مديٛمٞم٦م اًمؼموومٞمًقر ران اًمٕمًٙمري٦م هل حم٤موٓت ي٤مئ٦ًم ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع أؿمد طم٤مٓت اإلدُم٤من 

ومٝمل ًمٞم٧ًم ُمث٤مًمٞم٦م ًمٙمـ إدًم٦م إوًمٞم٦م  ٍمة قمغم اإلٟمؽمٟم٧م وإدُم٤من إًمٕم٤مب،وهل ُم٘مت -اًمًٚمقيمل 

إمم أهن٤م حت٘مؼ حتًـ صٖمػم إمم ُمٕمتدل. وًمٙمـ ُم٤م اًمذي يٗمؽمض سمٜم٤م أن ٟمٗمٕمٚمف سم٤معماليلم اًم٤ٌمىملم شمِمػم 

ؾمقن اًمتامريـ ذم اعماليلم اًمذيـ يامر -همػم اعمًتٕمديـ أو اًم٘م٤مدريـ قمغم أن يتٕم٤مجلقا ذم هذه اعمرايمز 

قمـ  وٓ يًٕمٝمؿ اًمتقىمػ يمثػم ُمـ إطمٞم٤من، واًمذيـ يٕمٛمٚمقن ًم٤ًمقم٤مت أـمقل مم٤م يٜمٌٖمل، واًمذيـ

 إٟمٗم٤مق اًمٙمثػم ُمـ إُمقال قمغم اإلٟمؽمٟم٧م؟

 ـــــ

ٖمٞمػم سمٜمٞم٦م اًمٓمري٘م٦م اًمتل ٟمٕمٞمش ٓ يتٛمثؾ اجلقاب ذم ُمٕم٤مجل٦م هذه إؿمٙم٤مل اعمٕمتدًم٦م ُمـ اإلدُم٤من، سمؾ شم

ؾمقاء قمغم اعمًتقى اعمجتٛمٕمل أو قمغم ٟمحق أوٞمؼ سمٞمٜمام ٟمٌٜمل طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م. ُمـ إؾمٝمؾ سمٙمثػم  هب٤م

 اعم٘م٤مم إول ُمـ شمّمحٞمح اًمٕم٤مدات اًمًٞما٦م اعمقضمقدة، ًمذا جي٥م أٓ ُمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ اٟمِم٤مء اإلدُم٤من ذم

شمٌدأ هذه اًمتٖمٞمػمات ُمع اًم٤ٌمًمٖملم، وًمٙمـ ُمع إـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مر. ًمٓم٤معم٤م قمّٚمؿ أسم٤مء أوٓدهؿ يمٞمػ 

ي٠ميمٚمقن، ُمتك يٜم٤مُمقن، ويمٞمػ يتٗم٤مقمٚمقن ُمع أظمريـ، وًمٙمـ إسمقة وإُمقُم٦م اًمٞمقم ٓ شمٙمتٛمؾ ُمـ 

  ٤مقمؾ ُمع اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وُمدة اؾمتخداُمٝم٤م يمؾ يقم.دون دروس طمقل يمٞمٗمٞم٦م اًمتٗم
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، وم٢من اًمٕمديد ُمـ اًمؼماُم٩م اًمنيري٦م شمِمجع قمغم "ُمدُمٜمق اًمٙمحقل اعمجٝمقًمقن"ُمثؾ سمرٟم٤مُم٩م ُمٜمٔمٛم٦م 

أو أٟمؽ ًمـ شمتخٚمص ُمـ  إُم٤م ان متتٜمع قمـ اًمًٚمقك اإلدُم٤مين،آُمتٜم٤مع قمـ شمٕم٤مـمل اًمتٙمٜمٚمقضمٞم٤م: 

قمٛمٚمٞم٤ًم ًمٚمٕمديد ُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت احلديث٦م، وم٢من اإلدُم٤من. وسمام أن آُمتٜم٤مع قمـ اًمتٕم٤مـمل ًمٞمس ظمٞم٤مرًا 

ادظم٤مل اًمٌديؾ ي٠مظمذ ُمٜمٝمًج٤م خمتٚمًٗم٤م. طمٞم٨م يِمػم اعمدُمٜمقن اعمجٝمقًمقن إمم أن اعمدُمٜملم ٓ طمقل هلؿ 

شمًتٜمد إمم ومٙمرة أن اًمٜم٤مس أيمثر ُمٞماًل إمم  (0)وٓ ىمقة ًمٚمتٖمٚم٥م قمغم إدُم٤مهنؿ، وم٢من اعم٘م٤مسمالت اًمتحٗمٞمزي٦م

ع ضمقهري ويِمٕمرون سم٠مهنؿ ىم٤مدرون قمغم اًمٜمج٤مح. يٌدأ اًمتٛمًؽ سم٠مهداومٝمؿ إذا يم٤من ًمدهيؿ داوم

اعمًتِم٤مرون سمٓمرح أؾماٚم٦م ُمٗمتقطم٦م ًمتِمجٞمع قمٛمالئٝمؿ قمغم اًمتٗمٙمػم ومٞمام إذا يم٤مٟمقا يريدون شمٖمٞمػم 

ؾمٚمقيمٞم٤مهتؿ اعم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من. ُم٤م جيٕمؾ اًمٜمٝم٩م ضمذري٤ًم هق اًمًامح ًمٚمٕمٛمالء سم٤مًم٘مرار سمٕمدم رهمٌتٝمؿ ذم 

 شمٖمٞمػم ؾمٚمقيمٝمؿ قمغم اإلـمالق.

، اًمنميؽ اعم١مؾمس واعمدير اًمنيري عمريمز اًمتحٗمٞمز (8)هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م يم٤مري ويٚمٙمٞمٜمزوىمد أووح٧م  

اًمن ذم إضمراء اعم٘م٤مسمالت اًمتحٗمٞمزي٦م هق احلّمقل قمغم  سم٘مقهل٤م ان واًمتٖمٞمػم ذم ُمديٜم٦م ٟمٞمقيقرك

ُمدى اإلدُم٤من اًمرهٞم٥م، ًمٙمـ  ٤مً اإلدُم٤مين قمغم اًمٓم٤موًم٦م. ٟمٕمرف مجٞمٕماًمتٙم٤مًمٞمػ ويمذًمؽ ومقائد اًمًٚمقك 

                                                           

ٞمـ٦م احلـ٤مومز اًمٌـ٤مـمٜمل ًمٚمتٖمٞمـػم ُمــ ظمـالل اؾمتٙمِمـ٤مف ومحـؾ اعم٘م٤مسمالت اًمتحٗمٞمزيـ٦م، وهـل ُمٜمٝمجٞمـ٦م ُمقضمٝمـ٦م حمقرهـ٤م اعمًـتٗمٞمد، هـدومٝم٤م شمٜمٛم (0)

 ..اإلزدواضمٞم٦م )شمٕمٚمؼ اعمدُمـ سم٤معم٤مدة ورهمٌتف سم٤مخلالص ُمٜمٝم٤م(

 :قمـ اعم٘م٤مسمالت اًمتحٗمٞمزي٦م ويم٤مري ويٚمٙمٞمٜمز (8)

Gabrielle Glaser, ―A Different Path to Fighting Addiction,‖ New York Times, July 3, 2014, 

www.nytimes.com/2014/07/06/nyregion/a-different-path-to-fighting-addiction.html; William 

R. Miller and Stephen Rollnick, Motivational Interviewing: Helping People Change, 3rd ed., 

(New York: Guilford Press, 2012); William R. Miller and Paula L. Wilbourne, ―Mesa Grande: 

A Methodological Analysis of Clinical Trials of Treatments for Alcohol Use Disorders,‖ 

Addiction 97, no. 3 (March 2002): 265–77; Tracy O‘Leary Tevyaw and Peter M. Monti, 

―Motivational Enhancement and Other Brief Interventions for Adolescent Substance Abuse: 

Foundations, Applications and Evaluations,‖ Addiction 99 (December 2004): 63–75; C. Dunn, 

L. Deroo, and F. P. Rivara, ―The Use of Brief Interventions Adapted from Motivational 

Interviewing Across Behavioral Domains: A Systematic Review,‖ Addiction 96, no. 12 

(December 2001): 1725–42; Craig S. Schwalbe, Hans Y. Oh, and Allen Zweben, ―Sustaining 

Motivational Interviewing: A Meta-Analysis of Training Studies,‖ Addiction 109, 1287–94; 

Kate Hall and others, ―After 30 Years of Dissemination, Have We Achieved Sustained Practice 

Change in Motivational Interviewing?,‖ Addiction (in press; a sample script is available here: 

careacttarget.org/sites/default/files/file-upload/resources/module5-handout1.pdf). 
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د، وهذا يٛمٞمؾ إمم أن يٙمقن اجلزء إيمثر امهٞم٦م ُمـ اًمٚمٖمز. يٕمد ومتح ُمزاي٤م اًمًٚمقك أُمرًا ٤م ومقائًمف أيْم

  ."رائٕم٤ًم ٕٟمف يٛمٙمٜمؽ طمٞمٜماٍذ ومٝمؿ آطمتٞم٤مضم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل يٕم٤مجلٝم٤م اًمًٚمقك

رام قمغم اٟمًتٖم ح٘مؼ ُمـ طم٤ًمسمفيتٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر ؾمت٦م قمنم قم٤مُم٤ًم ي ؿمخّم٤م إذا يم٤من ،قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

ٜمنم صقرًا يو ِمٕمر سم٠مٟمف ُمرشمٌط سم٠مصدىم٤مئف،يٟمف ٘مقل إن اًمٗم٤مئدة هل أيًمٞمقم، وم٘مد قمنمات اعمرات ذم ا

ُمِم٤مريم٤مشمف دمتذب  ٧مِمٕمر سم٠مٟمف جمؼم قمغم اًمتح٘مؼ مم٤م إذا يم٤مٟميصمالث ُمرات أو أرسمع ُمرات ذم اًمٞمقم، و

ٕمر سم٤مٓرشم٤ٌمط ُمـ ظمالل وؾم٤مئؾ ِمياإلقمج٤مسم٤مت. إن ُمٗمت٤مح ُمٕم٤مجل٦م إدُم٤مٟمف إذن هق اًمت٠ميمد ُمـ أٟمف 

ٌدأ ضمٚم٦ًم ٟمٛمقذضمٞم٦م ُمع شمٌ٘مك ُم٘مدر ذم همٞم٤مب ُمثؾ هذه اإلهتامُم٤مت. ىمد يٕمر سم٠مٟمف ِمي، وأٟمف أظمرى

  سمٌمء يًٛمك ُمًٓمرة آؾمتٕمداد: ِمخصاًم

 01وم٠مٟم٧م ًم٧ًم ُمًتٕمًدا وًمق سم٘مدر سمًٞمط ًمتٖمٞمػم ؾمٚمقيمؽ، وإذا  1، إذا 01إمم  1قمغم ُم٘مٞم٤مس ُمـ 

 وم٠مٟم٧م ُمتحٛمس ىمدر إُمٙم٤من، وم٠ميـ أٟم٧م؟

قمغم هذا اًم١ًمال. عم٤مذا اًمرىمؿ ُمرشمٗمع أو  ِمخصع إضم٤مسم٦م اًماًم١ًمال إول ذم اًمتدظّمؾ إوزم يًتٓمٚم

٘مقل إٟمف يُمٜمخٗمض؟ هذا يٕمٓمٞمف ومرص٦م ًمٚمتٕمٌػم قمـ رهمٌتف ذم اًمتٖمٞمػم. إذا ىمدم اضم٤مسم٦م ُمٜمخٗمْم٦م، وم٘مد 

ٕمؽمف أن اؾمتخداُمف يرى أي طم٤مضم٦م ًمتٖمٞمػم ؾمٚمقيمف: اُم٤م إذا ىمدم اؾمتج٤مسم٦م قم٤مًمٞم٦م وم٠مٟمف ىمد يٓ 

  إظمّم٤مئل ؾمٚمًٚم٦م ُمـ إؾماٚم٦م اعمٗمتقطم٦م:ي٠ًمل  تٖمرام جيٕمٚمف همػم ؾمٕمٞمد. ُمـ هٜم٤مإلٟمً

 ُم٤م هل ومقائد اؾمتخداُمؽ إلٟمًتٖمرام؟

 يمٞمػ شمريد أن شمٙمقن إؿمٞم٤مء خمتٚمٗم٦م؟

 يمٞمػ ي١مصمر اؾمتخدام اإلٟمًتٖمرام قمغم روم٤مهٞمتؽ؟

 ُم٤م هل اًمٓمرق اًمتل شمِمٕمر هب٤م أٟمؽ يٛمٙمـ أن شمٙمقن أومْمؾ؟
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٦م ص٤مرُم٦م، ًمٙمـ اعمٜمٝم٩م اعمًتِم٤مرون اًمذيـ ي٘مقُمقن سم٤معم٘م٤مسمالت اًمتحٗمٞمزي٦م يٙمٛمٚمقن دورات شمدريٌٞم

ومٝمق  ٙم٤ٌمر اًمذيـ حي٤موًمقن شمٖمٞمػم ؾمٚمقيمٝمؿ،اًمٕم٤مم ًمديف اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمقائد ًممسم٤مء وإُمٝم٤مت وطمتك اًم

 ،ن ي٠مظمذوا ُمقوع اًمدوم٤مع. أطمد اًمٜمّمقصهمػم طمٙمٛمل سمٓمٌٞمٕمتف، ًمذا وم٢من اعمدُمٜملم أىمؾ قمرو٦م ٕ

 ي٘مؽمح اًمٌداي٦م اًمت٤مًمٞم٦م: ،قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

إهن٤م طمٞم٤مشمؽ وًمٞم٧ًم  جي٥م قمٚمٞمؽ ومٕمٚمف: يمٞمػ زم أن أقمرف، سمام أٟم٤م ًم٧ًم هٜم٤م ٕقمٔمؽ أو أظمؼمك

 ق إومْمؾ هلؿ.طمٞم٤ميت! أقمت٘مد أن اًمٜم٤مس يٕمرومقن ُم٤م ه

سمؾ هق جمرد هدف: عمٕمروم٦م ُم٤م إذا يم٤من هٜم٤مك أي رء يتٕمٚمؼ سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل  ًمٞمس ًمدي أي أضمٜمدات

يٛمٙمٜمٜمل  عمٕمروم٦م ُم٤م إذا يم٤من ذم شمٖمٞمػمه٤م، وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽشمٕمتٜمل سمّمحتؽ واًمتل شمرهم٥م 

 ُم٤ًمقمدشمؽ ذم اًمقصقل إمم هٜم٤مك. 

 يمٞمػ يٌدو هذا ًمؽ؟

ٕمٛمؾ عمخدرات، ًمٙمـ ويٚمٙمٞمٜمز شم٘مقل إٟمف يٕم٤مجل٦م إدُم٤من اعمؾمٚمقب هذا إاؾمتخدم اعمًتِم٤مرون قم٤مدًة 

ٝمق يٕمٛمؾ ٕٟمف حيٗمز ، وميمذًمؽ قمغم اًمًٚمقيمٞم٤مت. أيمدت اطمدى اًمدراؾم٤مت قمغم إىمؾ اقمت٘م٤مده٤م

ٓ يتؿ شمِمقيِمٝمؿ أو اًمْمٖمط  ، طمٞم٨معمٚمٙمٞم٦م قمغم اًمٕمٛمٚمٞم٦ماًمٜم٤مس قمغم اًمتٖمٞمػم، ويٕمٓمٞمٝمؿ إطم٤ًمؾم٤ًم سم٤م

ٝمؿ خيت٤مرون اًمتٖمٞمػم ـمقاقمٞم٦م. يمام يدرك اعمٜمٝم٩م أن قمٚمٞمٝمؿ ًمٚمتٖمٞمػم ُمـ ىمٌؾ ؿمخص آظمر، وم

ؾ يِمٙم واومع خمتٚمٗم٦م. سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض اًمٜم٤مسإؿمخ٤مص اعمختٚمٗملم يدومٕمقن ًمٚمتٖمٚم٥م قمغم إدُم٤مهنؿ سمد

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙمثػميـو ،طم٤مضمزًا أُم٤مم اًمّمح٦م أظمر اإلدُم٤من طم٤مضمزًا أُم٤مم اإلٟمت٤مضمٞم٦م، اُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌٕمض

وحت٨م  ت اًمتحٗمٞمزي٦م شمٙمِمػ قمـ هذا اًمداومعطم٤مضمزًا أُم٤مم حت٘مٞمؼ اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م. اعم٘م٤مسمال

 اًمِمخص اعمدُمـ قمغم اًمتٖمٞمػم.
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يتؿ شمٗمًػم ومٕم٤مًمٞم٦م هذه اًمت٘مٜمٞم٦م ُمـ ظمالل واطمدة ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اًم٤ًمئدة ذم أسمح٤مث اًمتحٗمٞمز: ٟمٔمري٦م 

 ايت أن إؿمخ٤مص ٟمِمٓمقن سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل. شمنمح ٟمٔمري٦م اًمتحديد اًمذ(0)(SDTاًمتحديد اًمذايت )

ظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م يٜمِمط اًمًٚمقك اطمد صمالصم٦م اطمتٞم٤مضم٤مت إٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمريمزي٦م: احل٤مضم٦م إمم اًمِمٕمقر سم٠مُمر طمٞم٤مة 

اًمِمخص )احلٙمؿ اًمذايت( : احل٤مضم٦م إمم شمٙمقيـ رواسمط اضمتامقمٞم٦م ىمقي٦م ُمع اًمٕم٤مئٚم٦م وإصدىم٤مء 

شمٕمٚمؿ ُمٝم٤مرات ضمديدة  -قر سم٤مًمٗمٕم٤مًمٞم٦م قمٜمد اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٞما٦م اخل٤مرضمٞم٦م )اًمّمٚم٦م( : واحل٤مضم٦م إمم اًمِمٕم

واًمتٖمٚم٥م قمغم اًمتحدي٤مت )اًمٙمٗم٤مءة(. قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمًٚمقيمٞم٤مت اإلدُم٤مٟمٞم٦م ُمّمٛمٛم٦م ًمتخٗمٞمػ 

آٟمزقم٤مج اًمٜمٗمز، وم٢مهن٤م متٞمؾ أيْم٤ًم إمم قمرىمٚم٦م واطمد أو أيمثر ُمـ هذه آطمتٞم٤مضم٤مت. إن إضمراء ُم٘م٤مسمٚم٦م 

ٕمرىمٚم٦م واوح٦م: إذا ؾُماٚم٧م يمٞمػ ي١مصمر اؾمتخدام اإلٟمًتٖمرام قمغم روم٤مهٞمتؽ، حتٗمٞمزي٦م جيٕمؾ هذه اًم

اًمِمخص قم٤مضمزًا قمـ  ومًتالطمظ أن ذًمؽ يي سم٢مٟمت٤مضمٞمتؽ أو قمالىم٤مشمؽ أو يمٚمٞمٝمام. وسمٕمٞمدًا قمـ ضمٕمؾ

  ، وم٘مد سم٘مٞم٧م شمِمٕمر سم٤محلامس وىم٤مدرة قمغم اًمتٖمٞمػم ًمألومْمؾ.ُمقاضمٝم٦م إدُم٤مهن٤م

وصؾ اًمٗم٤مئض ذم ُمٜمتّمػ اًمثامٟمٞمٜم٤مت، طمٞم٨م ة اإلهاف فمٝمرت ٟمٔمري٦م اًمتحديد اًمذايت ظمالل ومؽم

ذم وول ؾمؽمي٧م إمم ذروشمف، واقمت٘مدت اًمنميم٤مت أن اًمٕمامل اؾمتج٤مسمقا سمِمٙمؾ أومْمؾ ًمٚمحّمقل قمغم 

 -رواشم٥م أيمؼم وُمزاي٤م سم٤مهٔم٦م. واىمؽمطم٧م ٟمٔمري٦م اًمتحديد اًمذايت أن هذه إؿمٙم٤مل ُمـ اًمتٕمقيض 

داومع قمغم اعمدى اًمٓمقيؾ. إن ُم٤م ىمد شمٗمِمؾ ذم احلٗم٤مظ قمغم اًم -اعمٕمرووم٦م سم٤مؾمؿ اعمٙم٤مومآت اخل٤مرضمٞم٦م 

                                                           
(1) Edward L. Deci and Richard M. Ryan, eds., Handbook of Self-Determination Research 

(Rochester, NY: University of Rochester Press, 2002); Mark R. Lepper, David Greene, and 

Richard E. Nisbett, ―Undermining Children‘s Intrinsic Interest with Extrinsic Reward: A Test 

of the ‗Overjustification‘ Hypothesis,‖ Journal of Personality and Social Psychology 28 (1973): 

129–37; Edward L. Deci, ―Effects of Externally Mediated Rewards on Intrinsic Motivation,‖ 

Journal of Personality and Social Psychology 18, no. 1 (April 1871): 105–15; Richard M. 

Ryan, ―Psychological Needs and the Facilitation of Integrative Processes, Journal of 

Personality 63, no. 3 (September 1995): 397–427; Edward L. Deci, E. and Richard M. Ryan, 

―A Motivational Approach to Self: Integration in Personality,‖ in Nebraska Symposium on 

Motivation: Vol. 38. Perspectives on Motivation, Richard A. Dienstbier, ed., (Lincoln, NE: 

University of Nebraska Press, 1991), 237–88; Edward L. Deci, and Richard M. Ryan, ―Human 

Autonomy: The Basis for True Self-Esteem,‖ in Efficacy, Agency, and Self-Esteem, Michael 

H. Kernis, ed., (New York: Springer, 1995); Roy F. Baumeister and Mark R. Leary, ―The Need 

to Belong: Desire for Interpersonal Attachments As a Fundamental Human Motivation,‖ 

Psychological Bulletin 117, no. 3 (May 1995): 497–529. 
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ذيم٦م  حيت٤مضمف اًمٕمامل هق ُمٙم٤موم٠مة ضمقهري٦م: وفمٞمٗم٦م دمٕمٚمٝمؿ يِمٕمرون سم٤مًمٗمٕم٤مًمٞم٦م واًمٙمٗم٤مءة ذم

ٕهن٤م ؾمٚم٧ٌم  ٤مرضمٞم٦م ذات ٟمت٤مئ٩م قمٙمًٞم٦م ذم اًمقاىمعيم٤مٟم٧م اعمٙم٤مومآت اخل حيؽمُمقهن٤م. ذم سمٕمض إطمٞم٤من

ٓمالب سم٤مؾمتٙمامل ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اؾمتٛمتع اًم قهري٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م. ذم اطمدى اًمتج٤مرباًمٕمامل ُمـ اًمدواومع اجل

 وضمد إًمٖم٤مز طمٚمٝمؿ قمغم اضمقراً  شم٘م٤موٞمٝمؿ وسمٕمد. هلؿ اًمدومع ذم اًم٤ٌمطمثقن سمدأ ان امم –إًمٖم٤مز 

 ًمٗمرص٦م عمقاصٚم٦م اًمٕمٛمؾ قمغم إًمٖم٤مزإًمٖم٤مز مل شمٕمد ممتٕم٦م قمغم اإلـمالق. قمٜمدُم٤م شمت٤مح ا أن اًمٓمالب

ُمدى أمهٞم٦م شمّمٛمٞمؿ اًمٜمقع  يٗمْمٚمقن إٟمِمٓم٦م إظمرى قمقو٤ًم قمٜمٝم٤م. شمقّوح ٟمٔمري٦م اًمتحديد اًمذايت

سمٖمض اًمٜمٔمر قمام إذا يمٜم٧م شمرهم٥م ذم شمروي٩م أو قمدم شمِمجٞمع اًمًٚمقك. اًمن هق  ًمّمحٞمح ُمـ اًمٌٞما٦ما

شمِمٙمٞمؾ  -ُمـ احلقاومز اعم٤مًمٞم٦م واحلقاضمز اعم٤مدي٦م  - هق أن ٟمٗمٝمؿ يمٞمػ يٛمٙمـ عمٞمزات سمٞماٞم٦م خمتٚمٗم٦م

ًمٌٞما٦م اخل٤مـما٦م شمٕمقد ا اُم٤م قم٤مدات ضمٞمدة وؾمٚمقيم٤ًم صحٞم٤ًم: اً اًمداومع. شمِمجع اًمٌٞما٦م اعمّمٛمٛم٦م ضمٞمد

 اإلدُم٤من ؾمٚمقيمل. -ذم أىمَم طم٤مٓهت٤م  -سم٤مٕومراط و 
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 اًمٗمّمؾ احل٤مدي قمنم

  اًمٕم٤مدات واهلٜمدؾم٦م

ًم٘مد قمٚمٛمٜم٤م ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ أن آُمتٜم٤مع قمـ اًمتٕم٤مـمل ًمٞمس ظمٞم٤مرًا قمٛمٚمٞم٤ًم ًمٚمٕمديد ُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت 

ط: ريـ اًمًٌٞمضمرب هذا اًمتٛم ضمدوى آُمتٜم٤مع قمـ شمٕم٤مـمل إٟمؽمٟم٧ماحلديث٦م، وًمٗمٝمؿ ؾم٥ٌم قمدم 

اسمذل ىمّم٤مرى ضمٝمدك ًمتجٜم٥م اًمتٗمٙمػم ذم أيس يمريؿ سم٤مًمِمقيمقٓشم٦م. ذم  ظمالل اًمثالصملم صم٤مٟمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م

وقمٛمٚمٞم٤ًم  —ىمؿ سمتحريؽ إصٌع اًم٤ًٌمسم٦م. إذا يمٜم٧م ُمثكم  ُمرة يًتحي قم٘مٚمؽ احلٚمقى اعمحٔمقرةيمؾ 

٦م ذم ومًقف حترك إصٌٕمؽ ُمرة أو ُمرشملم قمغم إىمؾ. وم٤معمِمٙمٚم —ُمثؾ مجٞمع إؿمخ٤مص أظمريـ 

اًمقاىمع ُمدؾمقؾم٦م ذم آظمت٤ٌمر ٟمٗمًف: يمٞمػ يٛمٙمٜمؽ ُمٕمروم٦م ُم٤م إذا يمٜم٧م شمٗمٙمر ذم أيس يمريؿ 

سم٤مًمِمقيمقٓشم٦م ُمـ دون ان شم٘م٤مرن أومٙم٤مرك ُمرارًا وشمٙمرارًا سم٤مًمٗمٙمرة اعمحٔمقرة؟ قمٚمٞمؽ أن شمٗمٙمر ذم 

آيس يمريؿ اًمِمقيمقٓشم٦م عمٕمروم٦م ُم٤م إذا يمٜم٧م شمٗمٙمر وم٘مط ذم آيس يمريؿ اًمِمقيمقٓشم٦م ىمٌؾ صم٤مٟمٞم٦م. اؾمتٌدل 

أن آيس يمريؿ اًمِمقيمقٓشم٦م سم٤مًمتًقق، أو ومحص سمريدك اإلًمٙمؽموين، أو اًمتح٘مؼ ُمـ اًمٗمٞمًٌقك، أو 

 ًمٕم٥م ًمٕم٦ٌم ومٞمديق، أو أي٤ًم ُمـ أٟمقاع اًمرذيٚم٦م اًمتل حت٤مول ىمٛمٕمٝم٤م وؾمؽمى اعمِمٙمٚم٦م.

. اعمِمٙمٚم٦م يمام يرى (0)وصػ قم٤ممل ٟمٗمس يدقمك دان ومٞمجٜمر هذا اًمٚمٖمز ٕول ُمرة ذم أواظمر اًمثامٟمٞمٜم٤مت

همػم ُمريّمز. أٟم٧م شمٕمرف ُم٤م جي٥م دمٜمٌف وًمٙمـ ًمٞمس ُم٤م جي٥م يٙمقن ُمِمت٧م واًمٙم٧ٌم  ومٞمجٜمر هل أن

ومٕمٚمف ُمع قم٘مٚمؽ سمدًٓ ُمـ ذًمؽ. قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م ومٞمجٜمر ُمـ إؿمخ٤مص أن ي٘مرقمقا اجلرس ذم يمؾ ُمرة 

يٗمٙمرون ومٞمٝم٤م ذم دب أسمٞمض ممٜمقع يم٤مٟم٧م أضمراؾمٝمؿ شم٘مرع سم٤مؾمتٛمرار، وًمٙمـ قمٜمدُم٤م أظمؼمهؿ أٟمف ىمد 

ة ومقًمٙمس واضمـ محراء سمدًٓ ُمـ ذًمؽ قمٜمده٤م ىمرقم٧م أضمراؾمٝمؿ ٟمّمػ يٙمقن ُمٗمٞمدًا اًمتٗمٙمػم ذم ؾمٞم٤مر

                                                           
(1) Daniel M. Wegner, ―Ironic Processes of Mental Control,‖ Psychological Review 101, no. 1 

(1994): 34– 52; Daniel M. Wegner and David J. Schneider, ―The White Bear Story,‖ 

Psychological Inquiry 14, nos. 3–4 (2003): 326–29; Daniel M. Wegner, White Bears and Other 

Unwanted Thoughts: Suppression, Obsession, and the Psychology of Mental Control (New 

York: Viking, 1989); Daniel M. Wegner, David J. Schneider, Samuel R. Carter III, and Teri L. 

White, ―Paradoxical Effects of Thought Suppression,‖ Journal of Personality and Social 

Psychology 53, no. 1 (1987): 5–13. 
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ًمٙمـ اًمٙم٧ٌم اعم٘مؽمن سم٤مإلهل٤مء يٕمٛمؾ سمِمٙمؾ ضمٞمد. وإيمثر  -قمدد اعمرات. إن اًمٙم٧ٌم وطمده ٓ يٕمٛمؾ 

ُمـ ذًمؽ قمٜمدُم٤م ؾمٛمح هلؿ سم٤مًمتٗمٙمػم ذم اًمدب أسمٞمض ذم وىم٧م ٓطمؼ وم٢من أوًماؽ اًمذيـ ص٤مرقمقا ُمـ 

رهؿ ُمِمٖمقًٓ سمّمقرة اًمدب إسمٞمض. طمٞم٨م يم٤مٟم٧م يمؾ أضمؾ يم٧ٌم أومٙم٤مرهؿ ذم وىم٧م ؾم٤مسمؼ يم٤من ومٙم

ُم٤م يٛمٙمٜمٝمؿ اؾمتحْم٤مره. ذم هذه إصمٜم٤مء يم٤من إؿمخ٤مص اًمذيـ قمرض قمٚمٞمٝمؿ إهل٤مء ذم ؿمٙمؾ ؾمٞم٤مرة 

ًمٙمـ يم٤من ًمدهيؿ اًمٙمثػم ُمـ إومٙم٤مر إظمرى  -محراء يٗمٙمرون ذم اًمدب إسمٞمض ُمـ طملم ٔظمر 

أيْم٤م يٕمقد سمٜمت٤مئ٩م قمٙمًٞم٦م قمغم اعمدى أيْم٤ًم. اًمٙم٧ٌم ًمٞمس وم٘مط همػم ٟم٤مضمح قمغم اعمدى اًم٘مّمػم سمؾ 

 اًمٓمقيؾ.

 ـــــ

. هذه هل اًمٗمٙمرة (0)إن ُمٗمت٤مح اًمتٖمٚم٥م قمغم اًمًٚمقيمٞم٤مت اعم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من هق اؾمتٌداهل٤م سمٌمء آظمر

وراء اٟمِم٤مء قمٚمٙم٦م اًمٜمٞمٙمقشملم، اًمتل شمٕمٛمؾ يمجن سملم اًمتدظملم واإلىمالع قمـ اًمتدظملم. أطمد إؿمٞم٤مء 

وهل  -طم٤ًمس اعمريح سم٠من اًمًج٤مئر ُمتقازٟم٦م سملم ؿمٗم٤مهٝمؿ اًمتل يتقق اًمٞمٝم٤م ُمدظمٜمق اًمًج٤مئر هق اإل

إؿم٤مرة إمم أن اًمٜمٞمٙمقشملم ؾمٞمّمؾ ىمري٤ًٌم. يًتٛمر هذا اإلطم٤ًمس ذم إوٗم٤مء سمٕمض اًمراطم٦م ًمٌٕمض 

اًمقىم٧م سمٕمد أن ي٘مٚمع اعمدظمـ، وهذا هق اًم٥ًٌم ذم أٟمؽ شمًتٓمٞمع ايمتِم٤مف اًم٘م٤مًمع قمـ اًمتدظملم 

ر قمٚمٙم٦م اًمٜمٞمٙمقشملم سمٛمث٤مسم٦م ضمن ومٕم٤مل ضمزئٞم٤ًم ُم١مظمرًا ُمـ ُمْمٖمف ٕىمالم احلؼم اجل٤مف. يٕمقد ؾم٥ٌم اقمت٤ٌم

 يمام يٕمقد أيْم٤ًم امم إهل٤مئٝم٤م اًمِمٗمقي. رهت٤م ضمرقم٤مت ُمتٜم٤مىمّم٦م ُمـ اًمٜمٞمٙمقشملمامم ادا

                                                           

 :إهل٤مءقمـ شمٖمٞمػم اًمٕم٤مدات قمـ ـمريؼ آؾمتٌدال و (0)

Christos Kouimtsidis and others, Cognitive-Behavioural Therapy in the Treatment of 

Addiction (Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2007); Charles Duhigg, ―The Golden Rule of 

Habit Change,‖ PsychCentral, n.d., psychcentral.com/blog/archives/2012/07/17/the-golden-

rule-of-habit-change; Charles Duhigg, The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life 

and Business (New York: Random House, 2012); Melissa Dahl, ―What If You Could Just 

‗Forget‘ to Bite Your Nails?,‖ New York, July 16, 2014, 

nymag.com/scienceofus/2014/07/what-if-you-could-forget-tobite- your-nails.html. 
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، يٕمٛمؾ سمِمٙمؾ اومْمؾإن مل يٙمـ  -يٕمٛمؾ اإلهل٤مء أيْم٤ًم إذا يمٜم٧م حت٤مول اًمتٖمٚم٥م قمغم إدُم٤من ؾمٚمقيمل 

اإلىمالع قمـ اعمقاد اعمخدرة. ظمذ يمام ذم طم٤مٓت  (0)قمراض اإلٟمًح٤مسمٞم٦مٕٟمؽ ًمـ شمٕم٤مين أيْم٤ًم ُمـ إ

طم٤مًم٦م ىمْمؿ إفم٤مومر. اعماليلم ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مْمٛمقن أفم٤مومرهؿ، واًمٕمديد ُمـ ه١مٓء اًمٜم٤مس جيرسمقن 

جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمالضم٤مت اًمتل ٓ يٚمتزُمقن هب٤م. سمٕمْمٝمؿ ي٘مقُمقن سمٓمالء أفم٤مومرهؿ سمٓمالء يمريف اعمذاق، 

رادة وطمده٤م. شمٙمٛمـ اعمِمٙمٚم٦م وآظمرون ي٘مًٛمقن أهنؿ ؾمٞمتٖمٚمٌقن قمغم هذه اًمٕم٤مدة قمـ ـمريؼ ىمقة اإل

ذم يمال إؾمٚمقسملم ذم أهنام ٓ ي٘مدُم٤من ؾمٚمقيم٤ًم سمديالً. ىمد شمتجٜم٥م ىمْمؿ أفم٤مومرك ٕن ـمٕمٛمٝم٤م ومٔمٞمع قمغم 

اعمدى اًم٘مّمػم ًمٙمٜمؽ ذم اًمقاىمع دمؼم ٟمٗمًؽ قمغم يم٧ٌم اًمرهم٦ٌم اعمٚمح٦م. ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن قمٛمٚمٞم٦م اًمٙم٧ٌم ٓ 

ٛمٝم٤م سمٜمٗمس اًم٘مدر إن مل يٙمـ أيمثر شمٕمٛمؾ، ًمذا سمٛمجرد أن شمتقىمػ قمـ ـمالء أفم٤مومرك، ؾمتٕمقد إمم ىمْم

سمٕمض اًمٜم٤مس ًمدرضم٦م أهنؿ  ًمدى ٤محل٤مومز ىمقي ضمداً وم ٕمٚم٧م ىمٌؾ حم٤موًم٦م اإلىمالع قمـ اًم٘مْمؿ،مم٤م وم

مم٤م يِمٙمؾ قمالىم٦م إجي٤مسمٞم٦م همري٦ٌم سملم اًمٓمٕمؿ اًمٗمٔمٞمع  ن ذم اًم٘مْمؿ ُمـ ظمالل ـمالء إفم٤مومريًتٛمرو

 آرشمٞم٤مح ُمـ إؿم٤ٌمع اًمرهم٦ٌم.

أو  (8)سمٕمض اًمٜم٤مس يٌ٘مقن أؿمٞم٤مء ُمثؾ يمرة ُمْم٤مدة ًمٚمتقشمر إهل٤مء ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى يٕمٛمؾ سمِمٙمؾ ضمٞمد.

، ًمذًمؽ يتؿ إقم٤مدة شمقضمٞمف أيدهيؿ ذم أي ُمٙم٤من آظمر قمٜمدُم٤م ٦م ُمٗم٤مشمٞمح أو ًمٖمز صٖمػم ىمري٦ٌم ُمٜمٝمؿؾمٚمًٚم

وصػ اًمٙم٤مشم٥م شمِم٤مرًمز دوي٩م هذا اًمٜمقع  "ىمقة اًمٕم٤مدات"يٙمقن ًمدهيؿ اًمرهم٦ٌم ذم اًم٘مْمؿ. ذم يمت٤مسمف 

شمتٙمقن اًمٕم٤مدات ُمـ صمالصم٦م أضمزاء:  ًمٚم٘م٤مقمدة اًمذهٌٞم٦م . ووم٘م٤مً ُمـ شمٖمٞمػم اًمٕم٤مدة سم٤مؾمؿ اًم٘م٤مقمدة اًمذهٌٞم٦م

اإلؿم٤مرة )أي ُم٤م حيٗمز اًمًٚمقك(: اًمروشملم )اًمًٚمقك ٟمٗمًف(: واعمٙم٤موم٠مة )اًمٕم٤مئد اًمذي يدرب قم٘مقًمٜم٤م 

ًمتٙمرار هذه اًمٕم٤مدة ذم اعمًت٘مٌؾ(. أومْمؾ ـمري٘م٦م ًمٚمتٖمٚم٥م قمغم قم٤مدة ؾمٞما٦م أو إدُم٤من هق ضمٕمؾ اإلؿم٤مرة 

هل٤مء. سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمـ ظمالل اؾمتٌدال اًمًٚمقك إصكم سم٤مإل -ػم اًمروشملم واعمٙم٤موم٠مة صم٤مسمتتلم أصمٜم٤مء شمٖمٞم

                                                           

 .خدرةاعم اعمقاد قمـ إىمالقمف قمٜمد إٟم٤ًمن شمّمٞم٥م اًمتل إقمراض ُمـ جمٛمققم٦م هل إقمراض آٟمًح٤مسمٞم٦م (0)

٦م ًمٚمتٛمـدد و اًمـت٘مٚمص صـٖمػمة احلجـؿ ًمٚمـتالءم ُمـع اًمٙمـػ، يـتؿ شم٘مٚمٞمّمـٝم٤م اًمٙمرات اعمْم٤مدة ًمٚمتقشمر هل قم٤ٌمرة قمـ أًمٕمـ٤مب ُمٓم٤مـمٞمـ٦م ىم٤مسمٚمـ  (8)

 ).سم٤مًمْمٖمط قمٚمٞمٝم٤م قمدة ُمرات ُمتت٤مًمٞم٦م ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمتقشمر و اًمْمٖمط اًمٜمٗمز ذًمؽ سمتحريؽ قمْمالت اًمًالُمٞم٤مت )إص٤مسمع
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سمح٨م  -ىمد شمٙمقن اإلؿم٤مرة هل اًمتٛمٚمٛمؾ اًمذي حيدث ىمٌؾ سمدء اعمْمغ ُم٤ٌمذًة  ىم٤موٛمل إفم٤مومر

ُمـ ُمْمٖمٝم٤م ذم شمٚمؽ  دىمٞمؼ قمـ هن٤مي٤مت إفم٤مومر اخلِمٜم٦م اًمتل يٛمٙمـ شمٜمٕمٞمٛمٝم٤م قمـ ـمريؼ اعمْمغ. سمدًٓ 

سمام أن اعمٙم٤موم٠مة ىمد  . وأظمػماً ُمْم٤مدة ًمٚمتقشمراجلديد اعمتٛمثؾ سم٤مًمٚمٕم٥م سمٙمرة ىمد يٕمتٛمدوا اًمروشملم  اعمرطمٚم٦م

شمٙمقن هل اًمِمٕمقر سم٤مٓؾمتٞمٗم٤مء اًمذي ي٠ميت ُمـ ُمْمغ هن٤مي٤مت إفم٤مومر اخلِمٜم٦م، وم٘مد يٛمٙمـ ًم٘م٤موؿ 

إفم٤مومر ان حيّمؾ قمغم هذا اًمِمٕمقر ُمـ ظمالل قمنمة وٖمٓم٤مت قمغم اًمٙمرة اعمْم٤مدة ًمٚمتقشمر. ًمذا شمٌ٘مك 

طم٤مهل٤م، ًمٙمـ يتٖمػم اًمروشملم ُمـ ىمْمؿ إفم٤مومر إمم قمٍم اًمٙمرة اعمْم٤مدة ًمٚمتقشمر اإلؿم٤مرة واعمٙم٤موم٠مة قمغم 

  .قمنم ُمرات

شمٗمٝمؿ ىمٞمٛم٦م اؾمتٌدال اًمروشملم  "يمقُمٌٜمل اوف اذرس"يٌدو أن إطمدى ويم٤مٓت آسمداع اًمتل شمدقمك 

ٟمحـ ٟمٕمٞمش وٟمٗمٙمر ُمت٘مدُملم آدم٤مه . وشمقوح اًمقيم٤مًم٦م ذم ُمقىمٕمٝم٤م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م (0)اًمًٞمب سم٤مجلٞمد

أـمٚم٘م٧م ويم٤مًم٦م  8104وأطمد هذه آدم٤مه٤مت هق فمٝمقر إدُم٤من اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م. ذم قم٤مم  ،اًم٤ًمئد

اجلٝم٤مز أي اًمقاىمٕمٞم٦م. وصػ ري٤مًمزم سم٠مٟمف  Realism "ري٤مًمزم"يمقُمٌٜمل اوف اذرس ُمٜمتًج٤م يًٛمك 

، وىمد صٛمؿ ضمٝم٤مز ري٤مًمزم ًمٕمالج إدُم٤من اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م. اجلٝم٤مز اًمذيمل اعمّمٜمقع ًمّم٤مًمح اًمٌنمي٦م

إٟمف ٟم٘مد  سمدون ؿم٤مؿم٦م. ومٕمغم أطمد اعمًتقي٤متسمالؾمتٞمٙمل ضمذاب يِمٌف اهل٤مشمػ اًمذيمل اًمًٌٞمط هق إـم٤مر 

ؾم٤مظمر ًمٚمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل شمٌٕمدٟم٤م هب٤م اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م ُمـ اًمزُم٤من واعمٙم٤من احل٤مًمٞملم. سمدًٓ ُمـ اًمٜمٔمر إمم 

وهذه هل يمٞمٗمٞم٦م اؾمتج٤مسم٦م  ،اًمِم٤مؿم٦م يٛمٙمٜمؽ اًمٜمٔمر ُمـ ظمالل إـم٤مر سمحجؿ اًمِم٤مؿم٦م امم اًمقاىمع أُم٤مُمؽ

ٕؿمخ٤مص قمٜمدُم٤م يقاضمٝمقن اجلٝم٤مز ٕول ُمرة. ذم ُم٘مٓمع ومٞمديق قمغم ُمقىمع اعمٜمت٩م ي٘مقل اًمٕمديد ُمـ ا

ٓ ٟمحت٤مج . شم٘مقل اُمرأة: إضمٝمزة اًمذيمٞم٦م شمٕمٞمؼ قمالىم٤ميت ُمع زوضمتل وأـمٗم٤مزم وأصدىم٤مئلأطمدهؿ: 

  .إمم إٟمًتٖمرام ًمتّمقير احلٚمقى اًمتل صٜمٕمٜم٤مه٤م. ٓ أطمد ُمٝمتؿ سمٙمٕمٙم٦م اجلٌـ اخل٤مص٦م سمٜم٤م

                                                           

 : Realism "ري٤مًمزم"عمٕمٚمقُم٤مت قمـ ضمٝم٤مز  (0)

www.realismsmartdevice.com/meet-realism; ―Realism: An Alternative to Our Addiction to 

Smartphones,‖ Untitled Magazine, December 18, 2014, untitled-magazine.com/realism-an-

alternative-to-ouraddiction- to-smartphones/#.VorirVLqWPv. 
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يٕمتؼم ري٤مًمزم سم٤مًمٜم٦ًٌم عمدُمٜمل اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م يمٕمٚمٙم٦م اًمٜمٞمٙمقشملم ًمٚمٛمدظمٜملم  قمغم اعمًتقى إقمٛمؼ

ًم٘م٤موٛمل إو٤مومر. إٟمف سمديؾ ُمٜم٤مؾم٥م هل٤مشمػ ذيمل أصكم ٟمٔمرًا ٕٟمف شم٘مري٤ًٌم  ٤مًمٙمرات اعمْم٤مدة ًمٚمتقشمرويم

جلٞمٌؽ يمام أٟمف يٛمٜمحؽ اًمٙمثػم ُمـ ٟمٗمس إؿم٤مرات اإلؾمتج٤مسم٤مت اًمرضمٕمٞم٦م ُمٜم٤مؾم٥ٌم سمٜمٗمس احلجؿ ومٝمق 

يت ُمـ محؾ اهل٤مشمػ اًمذيمل واؾمتخداُمف. ُم٤م جيٕمؾ ُمـ ري٤مًمزم ضمذاسم٤ًم هق أٟمف يٚمتزم اعمٚمٛمقؾم٦م اًمتل شم٠م

سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمذهٌٞم٦م: إن اإلؿم٤مرة اًمتل شم٘مقدك إمم ؾمح٥م ه٤مشمٗمؽ شمٓم٤مًمٌؽ سمًح٥م اإلـم٤مر اًمٌالؾمتٞمٙمل 

ٌدو ويم٠مٟمف يِمٌف إمم ات اعمٙم٤موم٠مة اعم٤مدي٦م ٟمٔمرًا ٕٟمف يسمدًٓ ُمـ ذًمؽ مم٤م يٛمٜمحؽ اًمٕمديد ُمـ ٟمٗمس ُم١مذ

ه٤مشمػ ذيمل. شمٌ٘مك اإلؿم٤مرة واعمٙم٤موم٠مة يمام هل، وًمٙمـ يتؿ اؾمتٌدال روشملم وم٘مدان ٟمٗمًؽ ذم طمد يمٌػم 

 ه٤مشمٗمؽ اًمذيمل سمٌديؾ أومْمؾ.

شمتٓمٚم٥م اإلدُم٤مٟم٤مت اعمختٚمٗم٦م إسمٓم٤مٓت روشمٞمٜمٞم٦م  أن اًم٘م٤مقمدة اًمذهٌٞم٦م هل دًمٞمؾ ُمٗمٞمدقمغم اًمرهمؿ ُمـ 

ًمٙمؽموين اخل٤مص خمتٚمٗم٦م. ُم٤م يٕمٛمؾ ُمع إؿمخ٤مص اًمذيـ ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ اًمتقىمػ قمـ شمٗم٘مد سمريدهؿ اإل

. احلؾ هق ذم ُمٕمروم٦م ُم٤م ضمٕمؾ ورًمد أوف وريمراوم٧مقمغم وضم٦ٌم اًمٖمداء ىمد ٓ يٕمٛمؾ ُمع ُمدُمٜمل ًمٕم٦ٌم 

. ذم سمٕمض إطمٞم٤من يٛمٙمـ أن يدومع ٟمٗمس اًمًٚمقك اإلدُم٤مين (0)اإلدُم٤من إصكم يٕمد سم٤معمٙم٤موم٠مة

القمٌلم اًم سم٤مطمتٞم٤مضم٤مت خمتٚمٗم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م. قمٜمدُم٤م شم٠مُمؾ إيزاك وم٤ميًٌػمغ إدُم٤مٟمف رأى أن اًمتٗم٤مقمؾ ُمع

ًمذًمؽ ومٙمر وم٤ميزسمػمغ ُمٚمٞم٤ًم سم٢مدُم٤مٟمف قمغم اعمدى اًمٓمقيؾ ُمـ ظمالل شمٜمِما٦م  أظمريـ هيدئ ُمـ وطمدشمف،

طمٞم٤مة اضمتامقمٞم٦م ٟم٤مسمْم٦م سم٤مًمٜمِم٤مط واًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ ضمديد ضمٚم٥م ًمف قمالىم٤مت طم٘مٞم٘مٞم٦م وُمقؾمٕم٦م. يم٤من 

ذم ًمٕم٦ٌم  "احلريب"وم٤ميًٌػمغ ري٤موٞم٤ًم ُمثػمًا ًمإلقمج٤مب، ًمذًمؽ مل يٜمجذب سمِمٙمؾ ظم٤مص إمم ضم٤مٟم٥م 

 .ًمد أوف وريمراوم٧مور

                                                           

 قمـ أمهٞم٦م ومٝمؿ اًمداومع احل٘مٞم٘مل: (0)

Paul Simpson, Assessing and Treating Compulsive Internet Use (Brentwood, TN: Cross 

Country Education, 2013); Kimberly Young and Cristiano Nabuco de Abreu, eds., Internet 

Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment (Hoboken, NJ: John Wiley & 

Sons, 2011(. 
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أظمرون وظم٤مص٦م اًمالقمٌقن ُمـ إوؾم٤مط اًمٗم٘مػمة أو  ورًمد أوف وريمراوم٧ميٜمجذب ُمدُمٜمق ًمٕم٦ٌم 

 ،إمم أُم٤ميمـ ضمديدة ىمد ٓ يروهن٤م أسمداً  "سم٤مًمًٗمر"اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م إمم قمٜمٍم اخلٞم٤مل اًمذي يًٛمح هلؿ 

٦ٌم هلؿ يٚمٌل وصمٛم٦م ٓقمٌقن آظمرون يتٕمروقن ًمٚمٛمْم٤مي٘م٤مت ذم اعمدرؾم٦م، ًمذًمؽ ادُم٤من اًمٚمٕم٦ٌم سم٤مًمٜمً

طم٤مضمتٝمؿ إمم آٟمت٘م٤مم أو امم اهلٞمٛمٜم٦م اجلًدي٦م. )يمثػم ُمـ هذه اًمدواومع هل همػم صحٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م 

اًمٜمٗمًٞم٦م: ومٝمٜم٤مك أيْم٤ًم وم٤مئدة ذم رؤيتٝمؿ عمٕم٤مًم٩م ٟمٗمز عمٕم٤مجل٦م أؾم٤ٌمهبؿ إؾم٤مؾمٞم٦م(. ومٙمؾ داومع أؾم٤مد 

يٛمٙمٜمؽ اىمؽماح روشملم  يتْمٛمـ طمالً خمتٚمٗم٤ًم. سمٛمجرد أن شمٗمٝمؿ عم٤مذا يٚمٕم٥م يمؾ ُمدُمـ ًم٤ًمقم٤مت ـمقيٚم٦م

ضمديد يريض داومٕمف إؾم٤مد. ىمد يًتٗمٞمد اًمالقم٥م اعمتٕمرض ًمٚمتٜمٛمر ُمـ دروس ومٜمقن اًمدوم٤مع قمـ 

اًمٜمٗمس: واعم٤ًمومر اعمحٌط ُمـ ىمراءة اًمٙمت٥م اًمٖمري٦ٌم وُمِم٤مهدة إومالم اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م: واًمالقم٥م اًمذي 

ؾ ؾمٝماًل، وم٢من اخلٓمقة يٕم٤مين ُمـ اًمقطمدة ُمـ شمٜمٛمٞم٦م اًمرواسمط آضمتامقمٞم٦م اجلديدة. طمتك إذا مل يٙمـ احل

إومم هل ومٝمؿ عم٤مذا يم٤من اإلدُم٤من جمزي٤م ذم اعم٘م٤مم إول، واي ُمـ اطمتٞم٤مضم٤مشمف اًمٜمٗمًٞم٦م يم٤مٟم٧م ُمّمدرًا 

 ًمإلطم٤ٌمط ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م.

 ـــــ

ان إٟمِم٤مء قم٤مدة ضمديدة هق أُمر ذم هم٤مي٦م اًمّمٕمقسم٦م. ٟمحـ ٟمٕمرف ذًمؽ ٕن ٟمٗمس إؿمخ٤مص يّمٜمٕمقن 

وم٢من ٟمّمػ إُمريٙمٞملم شم٘مري٤ًٌم  ومقوم٘م٤ًم إلطمدى اًمدراؾم٤مت / يٜم٤مير. ٟمٗمس اًم٘مرارات ذم يم٤مٟمقن اًمث٤مين

ُمٕمٔمٛمٝمؿ ًمٗم٘مدان اًمقزن، أو مم٤مرؾم٦م اًمري٤مو٦م ذم يمثػم ُمـ  -يتخذون ىمرارات اًمًٜم٦م اجلديدة 

إطمٞم٤من، أو اًمتقىمػ قمـ اًمتدظملم. صمالصم٦م أرسم٤مع يٚمتزُمقن سم٘مراراهتؿ ظمالل يم٤مٟمقن اًمث٤مين، ًمٙمـ 

وسمحٚمقل يم٤مٟمقن إول / ديًٛمؼم اًمت٤مزم، يٕمقد سمحٚمقل يقٟمٞمق / طمزيران، يٗمِمؾ ٟمّمٗمٝمؿ شم٘مري٤ًٌم. 

 (0).ُمٕمٔمٛمٝمؿ إمم ٟمٗمس اًم٘مرار اًمذي شم٘مدُمقا سمف ىمٌؾ قم٤مم

                                                           

 ، وشمِمٙمٞمؾ اًمٕم٤مدات وُمدهت٤م:ىمرارات اًمًٜم٦م اجلديدة إطمّم٤مئٞم٤متقمـ  (0)

www.statisticbrain.com/new-yearsresolution- statistics; John C. Norcross, Marci S. Mrykalo, 

and Matthew D. Blagys, ―Auld Lang Syne: Success Predictors, Change Processes, and Self-
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يتٛمثؾ أطمد اًمتحدي٤مت اًمرئٞمًٞم٦م ذم أن اًمٕم٤مدة ٓ شمّمٌح روشمٞمٜمٞم٦م ٕؾم٤مسمٞمع أو طمتك أؿمٝمر، ومخالل 

 شمٚمؽ اًمٗمؽمة اعمٌٙمرة اهلِم٦م جي٥م أن شمٙمقن ي٘مٔم٤ًم حلامي٦م أي ُمٙم٤مؾم٥م حت٘م٘مٝم٤م. هذا أُمر صٕم٥م ٕن

شمٙمقيـ اًمٕم٤مدات يًتٖمرق وىمت٤ًم أـمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض إؿمخ٤مص ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمٌٕمض أظمر. ًمٞمس 

هٜم٤مك رىمؿ ؾمحري، وم٘مٌؾ قمدة ؾمٜمقات شمتٌع أرسمٕم٦م قمٚمامء ٟمٗمس إٟمجٚمٞمز شمِمٙمٞمؾ اًمٕم٤مدات ذم اًمٕم٤ممل 

أؾمٌققم٤ًم ذم مم٤مرؾم٦م قم٤مدة ضمديدة  08احل٘مٞم٘مل، طمٞم٨م ـمٚمٌقا ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ ـمالب اجل٤مُمٕم٤مت ىمْم٤مء 

اظمت٤مر يمؾ ـم٤مًم٥م ؾمٚمقيم٤ًم ضمديدًا ًمأليمؾ أو اًمنمب  اؾمؽمًمٞمٜمٞم٤ًم. ذم آضمتامع إول ٝم٤مً ضمٜمٞم 31ُم٘م٤مسمؾ 

ًمٌٕمض شمٜم٤مول شمٗم٤مطم٦م اظمت٤مر ا ،ٌع إؿم٤مرة يقُمٞم٦م. قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملأو اًمتامريـ اًمري٤موٞم٦م اًمّمحٞم٦م ىمد يت

ومٞمام اظمت٤مر آظمرون اًمريمض خلٛم٦ًم قمنم دىمٞم٘م٦م ذم اًم٤ًمقم٦م اًمتل شمًٌؼ اًمٕمِم٤مء. ٟمٗمذ  ُمع وضم٦ٌم اًمٖمداء

الب ٟمٗمس اًمًٚمقك يمؾ يقم عمدة ارسمٕم٦م وصمامٟملم يقُمٞم٤ًم، وىم٤مُمقا سمتًجٞمؾ اًمدظمقل يقُمٞم٤ًم ًمت٘مديؿ اًمٓم

 واًمٓمري٘م٦م اًمتل امتقه هب٤م. ٤مً ا يم٤مٟمقا ىمد أمتقا اإلضمراء شمٚم٘م٤مئٞمشم٘مرير يٌلم قمام إذ

ًمٙمـ هذا اعمتقؾمط خيٗمل يمٛمٞم٦م شمٜمقع هذا  الب قم٤مداهتؿ سمٕمد ؾمت٦م وؾمتلم يقُم٤ًم،ذم اعمتقؾمط، ؿمٙمؾ اًمٓم

٨م اؾمتٖمرق ـم٤مًم٥م واطمد وم٘مط صمامٟمٞم٦م قمنم يقُم٤ًم ًمؽمؾمٞمخ قم٤مدشمف، ذم طملم أن واوٕمل هذه اًمٕمدد، طمٞم

يقُم٤ًم. يم٤من قمدد اًمٕم٤مدات اًمّم٤مرُم٦م  854اًمدراؾم٦م اإلؾمت٘مّم٤مئٞم٦م طمًٌقا أن ؿمخّم٤ًم آظمر حيت٤مج إمم 

ىمٚمٞماًل، ومل شمٙمـ ُمّمٛمٛم٦م ًمٚمتٖمٚم٥م قمغم اًمٕم٤مدات اًمًٞما٦م اعمقضمقدة، ًمذا وم٢من هذه إرىم٤مم أىمؾ مم٤م يٜمٌٖمل 

دُمٜملم اًمذيـ حي٤موًمقن اًمتخٚمص ُمـ اإلدُم٤من اعمزُمـ. طمتك إذا يم٤من ؾمت٦م وؾمتقن يقُم٤ًم شم٘مديرًا سملم اعم

ُمٕم٘مقًٓ، ومٝمق ُم٤م يزال يٕمتؼم وىمت٤ًم ـمقياًل ًمٚمحّمقل قمغم قم٤مدة ضمديدة قمقو٤ًم قمـ ؾمٚمقك راؾمخ وجمٍز 

 سمٕمٛمؼ.

                                                                                                                                                         
Reported Outcomes of New Year‘s Resolvers and Nonresolvers,‖ Journal of Clinical 

Psychology 58, no. 4 (April 2002): 397–405; Jeremy Dean, Making Habits, Breaking Habits: 

Why We Do Things, Why We Don‘t, and How to Make Any Change Stick (Cambridge, MA: 

Da Capo Press, 2013); Phillippa Lally, Cornelia H. M. van Jaarsveld, Henry W. W. Potts, and 

Jane Wardle, ―How Are Habits Formed: Modelling Habit Formation in the Real World,‖ 

European Journal of Social Psychology 40, no. 6 (October 2010): 998–1009. 
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ػ هٜم٤مك ذراع ٟمٗمًٞم٦م ظمٗمٞم٦م يٌدو أهن٤م شمنع ُمـ شمٙمقيـ اًمٕم٤مدة: وهل اًمٚمٖم٦م اًمتل شمًتخدُمٝم٤م ًمقص

ؾمٚمقيمؽ. ًمٜمٗمؽمض أٟمؽ يمٜم٧م حت٤مول دمٜم٥م اؾمتخدام ومٞمًٌقك. ذم يمؾ ُمرة دمّرب ومٞمٝم٤م يٛمٙمٜمؽ إُم٤م 

ٓ أؾمتخدم "أو يٛمٙمٜمؽ أن شم٘مقل ًمٜمٗمًؽ  "ٓ أؾمتٓمٞمع اؾمتخدام ومٞمًٌقك"أن شم٘مقل ًمٜمٗمًؽ 

 "ٓ أؾمتٓمٞمع". إهن٤م شمٌدو ُمتِم٤مهب٦م واًمٗمرق ىمد يٌدو شم٤مومٝم٤ًم، ًمٙمٜمف ًمٞمس يمذًمؽ. وم٤مًمتٕمٌػم سمـ "ومٞمًٌقك

ًمٚمتٛمٙملم. أٟم٧م اًمٓمٗمؾ  ، ومٝمق يٕمتؼم ُمٕمٞم٘م٤مً ٓمرة ُمٜمؽ ويٕمٓمٞمٝم٤م ًمقيمٞمؾ ظم٤مرضمل همػم ُمًٛمكيٜمتزع اًمًٞم

ذم قمالىم٦م همػم ُمرئٞم٦م، جمٌقر قمغم قمدم اًم٘مٞم٤مم سمٌمء شمرهم٥م ذم اًم٘مٞم٤مم سمف، ويم٤مٕـمٗم٤مل يٜمجذب اًمٕمديد 

هق شمٍميح متٙمٞمٜمل سم٠من هذا ًمٞمس  "أٟم٤م ٓ"ُمـ إؿمخ٤مص إمم ُم٤م ٓ ُيًٛمح هلؿ اًم٘مٞم٤مم سمف. وذم اعم٘م٤مسمؾ 

ُمـ  اًمٜمقع اًمذي -ع ُمٕملم ُمـ اإلؿمخ٤مص ومٝمق يٛمٜمحؽ اًم٘مقة ويِمػم إمم أٟمؽ ُمـ ٟمق ،٤ًم شمٗمٕمٚمفؿمٞما

 ٓ يًتخدم اًمٗمٞمًٌقك. -طمٞم٨م اعمٌدأ 

ُمـ ىمٞم٤مم سم٤مطمثلم ذم ؾمٚمقك اعمًتٝمٚمؽ، مه٤م وم٤مٟمٞم٤ًم سم٤مشمريؽ وهٜمريؽ  ٤مً ٟمحـ ٟمٕمرف أن هذا جمدي

ٛمققم٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء اًمتٗمٙمػم ذم . ًم٘مد ـمٚمٌقا ُمـ جم(0)ه٤مضمتٗمٞمدت ، سم٢مضمراء دمرسم٦م سم٤مؾمتخدام هذه اًمت٘مٜمٞم٦م

ـمقيؾ إضمؾ، ُمثؾ مم٤مرؾم٦م اًمري٤مو٦م صمالث ُمرات ذم إؾمٌقع أو شمٜم٤مول و فُُمَقضّم هدف صحل 

ـمٕم٤مم صحل. وأووح اًم٤ٌمطمثقن أن اًمٜم٤ًمء ؾمٞمقاضمٝمـ حتدي٤مت ذم ؾمٕمٞمٝمـ إمم طمٞم٤مة أيمثر صح٦م، 

٤مو٦م سمٕمد يقم وأن قمٚمٞمٝمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع رهم٦ٌم احلدي٨م امم أٟمٗمًٝمـ. ذم ُمقاضمٝم٦م اطمتامل مم٤مرؾم٦م اًمري

ٓ أؾمتٓمٞمع شمٗمقي٧م "ىمٞمؾ ٕطمد اعمجٛمققم٤مت أن شم٘مقل  ،ـمقيؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ، قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

سمٕمد قمنمة أي٤مم قم٤مدت  "أٟم٤م ٓ اومقت مت٤مريٜمل"، ذم طملم ىمٞمؾ عمجٛمققم٦م اظمرى ان شم٘مقل "مت٤مريٜمل

وم٘مط ُمـ اًمٜم٤ًمء اؾمتٛمروا ذم حت٘مٞمؼ هدومٝمـ قمٜمدُم٤م  %01ؼم وأسمٚمٖمـ قمـ شم٘مدُمٝمـ. اًمٜم٤ًمء إمم اعمخت

٤مريٜمٝمـ قمٜمدُم٤م ىمٚمـ: ُمٜمٝمـ واصٚمـ مت %81 أن ذم طملم "شمٗمقي٧م ٓ أؾمتٓمٞمع"ٚم٥م ُمٜمٝمـ أن ي٘مقًمـ ـم

ًم٘مد ُمٙمٜمتٝمـ ًمٖمتٝمـ سمدًٓ ُمـ اإلحي٤مء إمم أهنـ يمـ ذم ىمٌْم٦م ىمقة ظم٤مرضمٞم٦م ظم٤مرضم٦م  ."أٟم٤م ٓ أومقت"

                                                           
(1) Vanessa M. Patrick and Henrik Hagtvedt, ―‗I Don‘t‘ versus ‗I Can‘t‘: When Empowered 

Refusal Motivates Goal-Directed Behavior,‖ Journal of Consumer Research 39 (2011), 371–

81. 
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قمـ ؾمٞمٓمرهتـ. شمتٌٕم٧م هذه اًمدراؾم٦م اًمًٚمقك ظمالل قمنمة أي٤مم وم٘مط، ًمذًمؽ ُمـ اًمّمٕم٥م 

قي٦م. يٌدو أن اًمٙمٚمامت اًمّمحٞمح٦م شم٤ًمقمد، ًمٙمـ اًمتخٚمص ُمـ اإلدُم٤من هق اؾمتخالص اؾمتٜمت٤مضم٤مت ىم

 .يمٚمام ضمرسم٧م اًمؽماضمع "ٓ أومٕمؾ"سم٤مًمت٠ميمٞمد أيمثر شمٕم٘مٞمدًا ُمـ ىمقل 

طمتك قمٜمدُم٤م شمتخٓمك اًمٕم٤مدات اجلديدة اعمٗمٞمدة اًمٕم٤مدات اًمْم٤مرة اًم٘مديٛم٦م، ومٝمٜم٤مك اطمتامل أن شمّمٌح 

قن اعمح٤مرب ذم احلرب إهٚمٞم٦م اًمذي سمٜمٗمس اًم٘مدر ُمـ اإلدُم٤مٟمٞم٦م. يم٤من هذا هق طم٤مل روسمرت سمٞمٛمؼمشم

غم اعمدى اًمٌٕمٞمد هق أن شمٙمقن ٤مهلدف قموم ،طم٤مول ذم قمالج إدُم٤مٟمف قمغم اعمقروملم سم٤مًمٙمقيم٤ميلم وومِمؾ

ٓ أن شمًتٌدل قم٤مدة ؾمٞما٦م سم٠مظمرى. رهمؿ مجٞمع ُمزاي٤م اإلهل٤مء ومٝمق  - ٤مً ُمـ اًمٕم٤مدات اًمًٞما٦م مت٤مُم ٤مً ظم٤مًمٞم

زء اعمٗم٘مقد ذم ًمٖمز اًمٕمالج هق إقم٤مدة شمّمٛمٞمؿ طمؾ ىمّمػم إضمؾ ٟم٤مدرًا ُم٤م يزيؾ اإلدُم٤من سمٛمٗمرده. اجل

سمٞماتؽ سمحٞم٨م شمٙمقن اعمٖمري٤مت أىمرب امم آظمتٗم٤مء ىمدر اإلُمٙم٤من. هذه هل اًمٗمٙمرة وراء أؾمٚمقب 

 .(0)اهلٜمدؾم٦م اًمًٚمقيمٞم٦م

 ـــــ

هؾ  ٞمف دون حتريؽ ىمدُمٞمؽ؟ وقمٜمدُم٤م شمٜم٤مميمؿ شمٌٕمد قمـ ه٤مشمٗمؽ أن؟ هؾ يٛمٙمٜمؽ اًمقصقل إًم

؟ إذا يمٜم٧م ُمثؾ اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، ومٝمذه هل اعمرة إومم يٛمٙمٜمؽ اًمقصقل إمم ه٤مشمٗمؽ ُمـ هيرك

. ىمد يٌدو ُمقىمع "ٟمٕمؿ"اًمتل شمٗمٙمر ومٞمٝم٤م ذم هذه إؾماٚم٦م، وؾمتٙمقن إضم٤مسمتؽ ٕطمدمه٤م أو يمالمه٤م 

 -ُمـ إُمقر اًمتل ٓ شمٙمٚمػ ٟمٗمًؽ قمٜم٤مء اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ذم ظمْمؿ طمٞم٤مشمؽ اعمزدمح٦م  -ه٤مشمٗمؽ شم٤مومٝم٤ًم 

يٛمٙمٜمؽ  اعمٝمٜمدس اعمٕمامري اًمذي يّمٛمؿ ُمٌٜمكُمثؾ  وًمٙمٜمف ُمث٤مل واوح ًم٘مقة اهلٜمدؾم٦م اًمًٚمقيمٞم٦م.

رضمح أن شمّمؾ إًمٞمف ومٛمـ اعم سمدون وقمل. إذا يم٤من ه٤مشمٗمؽ ىمري٤ٌمً  شمّمٛمٞمؿ اعم٤ًمطم٦م اعمحٞمٓم٦م سمؽ سمققمل أو

قُمؽ إذا ُم٤م ووٕم٧م أن شم١مدي إمم شمٕمٓمٞمؾ ٟم ٤مً وإؾمقأ ُمـ ذًمؽ، ُمـ اعمرضمح أيْم قمغم ُمدار اًمٞمقم،

                                                           

 ُمّمدره: "اهلٜمدؾم٦م اًمًٚمقيمٞم٦م"ُمّمٓمٚمح  (0)

Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, 

and Happiness (New Haven, CT: Yale University Press, 2008). 
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٦ًم إظمرى عمريمز ُمـ يمقزي٧م راي اعم١مؾِم  أومْمؾآُمر ٓ أطمد يٕمرف هذا  ،ه٤مشمٗمؽ ىمرب هيرك

اًمتل شمٙمٚمٛم٧م ذم وىم٧م ؾم٤مسمؼ ُمـ اًمٙمت٤مب قمـ شمٗمْمٞمٚمٝم٤م ًمٚمٕم٦ٌم اًمتًٕمٞمٜم٤مت اًمٌٓمٞما٦م ريًت٤مرت، 

ٞمع ه٤مشمٗمل سمِمٙمؾ ُم٘مّمقد إٟمٜمل اوقمٜمدُم٤م ىمٛم٧م سمزي٤مرة ُمريمز ريًت٤مرت: ُمٞم٧ًم. ىم٤مًم٧م زم راي 

. ض شمِمٖمٞمؾ اًمرٟملميٜمٌٖمل أن يٙمقن قمٜمدي ه٤مشمػ ذيمل ًمٚمٕمٛمؾ، ًمٙمٜمٜمل أروم ظمالل اًمٜمٝم٤مر. اقمٚمؿ اٟمف

ًم٘مد قم٤مٟمٞم٧م ًمٚمقصقل امم راي ٕؿمٝمر ىمٌؾ أن أضمده٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م قمـ ـمريؼ ه٤مشمػ ُمٙمتٌٝم٤م ذم 

ريًت٤مرت. اقمتذرت وىم٤مًم٧م زم إن هذه هل اًمٓمري٘م٦م اًمقطمٞمدة اًمتل متٙمٜمٝم٤م ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم إدُم٤مهن٤م 

 قمغم اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م.

مت٤مُم٤ًم، سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمٜمؽ اًمتقىمػ  شمٕمؽمف اهلٜمدؾم٦م اًمًٚمقيمٞم٦م سم٠مٟمف ٓ يٛمٙمٜمؽ اهلروب ُمـ اعمٖمري٤مت

قمـ اؾمتخدام ه٤مشمٗمؽ مت٤مُم٤ًم، وًمٙمـ يٛمٙمٜمؽ أن هتدف إمم اؾمتخداُمف سمقشمػمة اىمؾ. ٓ يٛمٙمٜمؽ دمٜم٥م 

شمٗم٘مد اًمؼميد اإلًمٙمؽموين، وًمٙمـ جي٥م دمزئ٦م احلٞم٤مة سمحٞم٨م ٓ يٙمقن حتدي٨م طم٤ًمب سمريدك 

إلضم٤مزات همػم اعم٘مٞمدة اإلًمٙمؽموين دائاًم ظمٞم٤مرًا ُمٓمروطم٤ًم. هٜم٤مك وىم٧م ًمٚمٕمٛمؾ واًمتٙمٜمٚمقضمٞم٤م وآظمر ًم

وًمٚمتٗم٤مقمالت آضمتامقمٞم٦م. اًمٕمديد ُمـ إدوات اًمتل دمٕمٚمٜم٤م ُمدُمٜملم هل ؿمديدة اًمتقهمؾ، ًمذًمؽ 

ٟمحـ ُمْمٓمرون ٕن ٟمٙمقن ي٘مٔملم. اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م ذم يمؾ ُمٙم٤من. إذا يمٜم٧م متتٚمؽ اضمٝمزة ىم٤مسمٚم٦م 

يراوم٘مؽ اًمٕمٛمؾ امم ًمالرشمداء، وم٢مهن٤م ٓ شمؽمك ضمًٛمؽ أصمٜم٤مء اؾمتٞم٘م٤مفمؽ )وأطمٞم٤مٟم٤ًم أصمٜم٤مء ٟمقُمؽ أيْم٤ًم(. و

اعمٜمزل قمغم ؿمٙمؾ هقاشمػ ذيمٞم٦م وأضمٝمزة ًمقطمٞم٦م وأضمٝمزة يمٛمٌٞمقشمر حمٛمقًم٦م، ويٙمقن اًمتًقق ظمٞم٤مرًا 

، "وم٘مط ُمـ سم٤مب آطمتٞم٤مط"سم٤مًم٘مرب ُمـ ه٤مشمٗمؽ اًمذيمل اًم٘مري٥م  ُمٓمروطم٤ًم دائاًم. ُمـ اعمٖمري أن شمٜم٤مم

اًمٜمقم يٕمقق  وىمد أفمٝمرت اًمدراؾم٤مت احلديث٦م أن جمرد اًمٜمٔمر إمم ؿم٤مؿم٦م ُمْمٞما٦م ىمٌؾ وىم٧م ىمّمػم ُمـ

وهذه إطمدى  -سمِمدة ىمدرشمؽ قمغم اًمٜمقم اًمٕمٛمٞمؼ. ومٝمذه إضمٝمزة ُصٛمٛم٧م ًمتٌ٘مك ُمٕمٜم٤م ـمقال اًمقىم٧م 

ًمذا ُمـ اًمًٝمؾ اًمًامح هل٤م سم٤مظمؽماق احلدود اًمٗم٤مصٚم٦م سملم اًمٕمٜم٤مس  -قمقاُمؾ شمًقي٘مٝم٤م اًمرئٞمًٞم٦م 

 .اًمت٘مٜمٞم٦م واًمٕمٜم٤مس همػم اًمت٘مٜمٞم٦م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م
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ًمٚمٖم٤مي٦م: أي رء ىمري٥م ؾمٞمٙمقن ًمف شم٠مصمػم أيمؼم قمغم طمٞم٤مشمؽ إذن اعمٌدأ إول ًمٚمٌٜمٞم٦م اًمًٚمقيمٞم٦م سمًٞمط 

ُمتٜم٤مول "اًمٕم٘مٚمٞم٦م ُمـ أي رء أسمٕمد. أطمط ٟمٗمًؽ سم٤معمٖمري٤مت وؾمتٜم٤ًمق اًمٞمٝم٤م. أزل اعمٖمري٤مت ُمـ 

وؾمتجد خمزوٟم٤مت خمٗمٞم٦م ُمـ ىمقة اإلرادة. يٕمتؼم قم٤مُمؾ اًم٘مرب ىمقي٤ًم ضمدًا ًمدرضم٦م أٟمف ي٘مرر  "يديؽ

 طمتك أي ُمـ اًمٖمرسم٤مء ؾمتّم٤مدىمقهنؿ.

واضمٝم٧م اجل٤مُمٕم٤مت صٕمقسم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع شمًجٞمؾ ُمٕمدٓت  ٝم٧م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مُم٤م اٟمتقمٜمد

سمٜمك ُمٕمٝمد ُم٤مؾم٤مشمِمقؾمتس ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ؾمٚمًٚم٦م ُمـ  . ُمثؾ اًمٕمديد ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت(0)اإلًمتح٤مق

وأطمد شمٚمؽ اعمجٛمٕم٤مت يم٤من  جٜمقد اًمٕم٤مئديـ وقم٤مئالهتؿ اًمّمٖمػمة،اعمجٛمٕم٤مت اًمًٙمٜمٞم٦م اجلديدة ًمٚم

ٌٜمك يم٤من يٕمٛمؾ يمٛمٕمٛمؾ سمح٨م ًمثالصم٦م ُمـ أقمٔمؿ قمٚمامء آضمتامع ذم يًٛمك ويًتج٤مي٧م وي٧ًم. اعم

 اًم٘مرن اًمٕمنميـ اًمذيـ اقم٤مدوا صٞم٤مهم٦م ـمري٘متٜم٤م ذم اًمتٗمٙمػم ذم اهلٜمدؾم٦م اًمًٚمقيمٞم٦م.

ذم أواظمر إرسمٕمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض سمدأ قمٚمامء اًمٜمٗمس ًمٞمقن ومٞمًتٞمٜمجر وؾمت٤مٟمكم ؿم٤مشمنم وقم٤ممل 

ٙمؾ اًمّمداىم٤مت. عم٤مذا ي٘مٞمؿ سمٕمض اًمٖمرسم٤مء صداىم٤مت آضمتامع يمقرت سم٤مك ذم اًمت٤ًمؤل قمـ يمٞمٗمٞم٦م شمِم

دائٛم٦م سمٞمٜمام يٕم٤مين آظمرون ًمتج٤موز إومٙم٤مر إؾم٤مؾمٞم٦م؟ أووح سمٕمض اخلؼماء اعمختّملم وُمـ سمٞمٜمٝمؿ 

ؾمٞمٖمٛمقٟمد ومرويد أٟمف يٛمٙمـ شمتٌع شمٙمقيـ اًمّمداىم٦م إمم ُمرطمٚم٦م اًمٓمٗمقًم٦م طمٞم٨م يٙمت٥ًم إـمٗم٤مل اًم٘مٞمؿ 

ًمٙمـ  أو شمٗمّمٚمٝمؿ ذم وىم٧م ٓطمؼ ُمـ احلٞم٤مة،واعمٕمت٘مدات واعمقاىمػ اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شمرسمٓمٝمؿ 

 ومٞمًتٞمٜمجر وؿم٤مشمنم وسم٤مك اشمٌٕمقا ٟمٔمري٦م خمتٚمٗم٦م.

ُمـ اعمحتٛمؾ أن شمتٓمقر يٕمت٘مد اًم٤ٌمطمثقن أن اًمٗمْم٤مء اعم٤مدي هق ُمٗمت٤مح شمٙمقيـ اًمّمداىم٦م، وم٘م٤مًمقا 

اًمّمداىم٤مت قمغم أؾم٤مس اشمّم٤مٓت ُمقضمزة وؾمٚمٌٞم٦ّم شمتؿ سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمٓمريؼ ُمـ وإمم اعمٜمزل أو اًمتجقل 

                                                           

 :99u حيتقي هذا اًم٘مًؿ قمغم ُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ ىمٓمٕم٦م يمتٌتٝم٤م عمقىمع (0)

Adam L. Alter, ―How to Build a Collaborative Office Space Like Pixar and Google,‖ n.d., 

99u.com/articles/16408/how-to-build-a-collaborative-office-space-like-pixar-andgoogle; Leon 

Festinger, Kurt W. Back, and Stanley Schacter, Social Pressures in Informal Groups: A Study 

of Human Factors in Housing (Stanford, CA: Stanford University Press, 1950). 
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مل يٙمـ إُمر هق ان اًمٜم٤مس اًمذيـ ًمدهيؿ ُمقاىمػ ُمِم٤مهب٦م يّمٌحقن أصدىم٤مء، سمؾ  . ذم رأهيؿذم احلل

أوًماؽ إؿمخ٤مص اًمذيـ ي٘م٤مسمؾ سمٕمْمٝمؿ أظمر ظمالل اًمٞمقم يّمٌحقن أصدىم٤مء صمؿ يتٌٜمقن ُمقاىمػ 

 مم٤مصمٚم٦م ُمع ُمرور اًمقىم٧م.

ٜمٝمؿ أن سمٕمد أؿمٝمر ُمـ اٟمت٘م٤مهلؿ إمم ويًتج٤مي٧م وي٧ًم وم٤مشمح ومٞمًتٞمٜمجر وزُمالؤه اًمٓمالب وـمٚمٌقا ُم

ومل يٙمـ هل٤م قمالىم٦م سم٤مًم٘مٞمؿ واعمٕمت٘مدات  -يدرضمقا صمالصم٦م ُمـ أصدىم٤مئٝمؿ اعم٘مرسملم. يم٤مٟم٧م اًمٜمت٤مئ٩م رائٕم٦م 

ُمـ اضم٤مسم٤مهتؿ شمدرج اجلػمان اعم٤ٌمذيـ، ًمذا يم٤من ُمـ اعمرضمح أن يدرج  %48واعمقاىمػ. يم٤مٟم٧م 

. 01و  9وي٘مؾ اطمتامل إدراج ؾمٙم٤من اًمِم٘مؼ  -يم٠مصدىم٤مء  8و  6ؾمٙم٤من اًمِم٘مؼ  7اعم٘مٞمٛملم ذم ؿم٘م٦م 

هؿ إيمثر ؿمٕمٌٞم٦م، ًمٞمس ٕهنؿ يم٤مٟمقا أيمثر ًمٓمٗم٤ًم أو  5و  0شمٌلم أن اعم٘مٞمٛملم اعمحٔمقفملم ذم اًمِم٘مؼ 

ضمػماهنؿ ذم  ضمؼِمَ أيمثر إصم٤مرة ًمالهتامم، وًمٙمـ ٕٟمف ص٤مدف اهنؿ يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن ذم أؾمٗمؾ اًمدرج اًمذي أُ 

سمٕمض هذه اًمٕمالىم٤مت اًمٓم٤مسمؼ اًمٕمٚمقي قمغم اؾمتخداُمف ًمٚمقصقل إمم اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مين ُمـ اعمٌٜمك. اظمتٗم٧م 

، يم٤من ًمدى أوًماؽ 4و  3و  8اًمٕمروٞم٦م سم٤مًمٓمٌع وًمٙمـ قمغم اًمٕمٙمس ُمـ اعم٘مٞمٛملم اعمٜمٕمزًملم ذم اًمِم٘مؼ 

ومرص٦م أومْمؾ ًمٚم٘م٤مء واطمد أو اصمٜملم ُمـ إؿمخ٤مص اًمذيـ ًمدهيؿ ٟمٗمس إومٙم٤مر  5و  0ذم اًمِم٘مؼ 

 واعمٞمقل.

 



 

290 
 

وم٦م، ومٜمحـ ٟمٜمجذب أيْم٤ًم إمم أي ُمثٚمام ٟمٛمٞمؾ إمم إىم٤مُم٦م قمالىم٤مت صداىم٦م ُمع اًمٖمرسم٤مء اًم٘مريٌلم ذم اعم٤ًم

ُمـ اعمٖمري٤مت اًمتل حيدث ان شمٙمقن ذم ُمتٜم٤مول اًمٞمد. اًمٕمديد ُمـ قمالضم٤مت إدُم٤من اًمًٚمقك شمٜمٓمقي 

قمغم ظمٚمؼ ُم٤ًموم٦م ٟمٗمًٞم٦م أو ُم٤مدي٦م سملم اعمًتخدم واعمحٗمز اًمًٚمقيمل. ىم٤مم أطمد اعمّمٛمٛملم اهلقًمٜمديلم 

عمٙمت٥م ووٌٓمف سم٤مًمتالقم٥م سم٠مصم٤مث ا  Heldergroen"هٞمٚمدضمرويـ"سمتّمٛمٞمؿ ؾمتقديق يدقمك 

إمم اًمً٘مػ ذم اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م يمؾ ُم٤ًمء. شمرشمٌط اعمٙم٤مشم٥م واًمٓم٤موٓت واحلقاؾمٞم٥م  ًمٞمّمٕمد شمٚم٘م٤مئٞم٤مً 

سمٙم٤مسمالت ومقٓذي٦م ىمقي٦م شمٚمتػ إمم إقمغم ُمـ ظمالل ٟمٔم٤مم سمٙمرة ُمدومققم٦م سمٛمحرك ىمقي. سمٕمد اًم٤ًمقم٦م 

يٕمٛمؾ قمغم  أو أي ٟمِم٤مط آظمر -اًم٤ًمدؾم٦م، شمّمٌح اعم٤ًمطم٦م قم٤ٌمرة قمـ اؾمتقديق يقهم٤م أو ىم٤مقم٦م متريـ 

٤مصمٚم٦م إلدارة أروٞم٦م وم٤مرهم٦م. ًمدى ذيم٦م شمّمٜمٞمع اًمًٞم٤مرات إعم٤مٟمٞم٦م دايٛمٚمر )ُمرؾمٞمدس( ؾمٞم٤مؾم٦م مم

وٌط اًمرؾم٤مئؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م  أًمػ 011فمٗمل اًمنميم٦م اًم٤ٌمًمغ قمددهؿ يٛمٙمـ عمقاًمؼميد اإلًمٙمؽموين. إذ 

اًمرؾم٤مئؾ  "ُم٤ًمقمد سمريد اًمٕمٓمٚم٦م"اًمقاردة ًمتحذف شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم قمٜمدُم٤م يٙمقٟمقن ذم إضم٤مزة. يرؾمؾ ُم٤م يًٛمك 

اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم إمم اعمرؾمؾ ًمنمح أٟمف مل يتؿ شمًٚمٞمؿ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين، وي٘مؽمح وضمقد ُمقفمػ 

آظمر ذم دايٛمٚمر يٛمٙمٜمف اًمتدظمؾ إذا ُم٤م يم٤مٟم٧م رؾم٤مًم٦م اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ُمٚمح٦م. يٕمقد اًمٕمامل ُمـ 

 قمٓمٚمٝمؿ إمم صٜمدوق سمريد يٌدو مت٤مُم٤ًم يمام يم٤من قمٜمد ُمٖم٤مدرهتؿ ىمٌؾ قمدة أؾم٤مسمٞمع.

د وٌط رؾم٤مئؾ سمريدك اإلًمٙمؽموين قمغم احلذف اًمتٚم٘م٤مئل أو وٌط ُمٙمتٌؽ قمغم آظمتٗم٤مء قمٜمد قمٜم

اٟمتٝم٤مء اًمٕمٛمؾ، وم٠مٟم٧م شم٘مر سم٠مٟمؽ ؾمتّمٌح ؿمخّم٤ًم خمتٚمٗم٤ًم قمٜمدُم٤م شم٠مشمٞمؽ اًمرهم٦ٌم ًمٚمتح٘مؼ ُمـ سمريدك 

اإلًمٙمؽموين أو ًمٚمٕمٛمؾ ذم وىم٧م ُمت٠مظمر. ىمد شمٙمقن ؿمخّم٤ًم سم٤مًمٖم٤ًم أن، وًمٙمـ هذا اإلصدار اعمًت٘مٌكم 

ف اًمٓمٗمؾ. إن أومْمؾ ـمري٘م٦م ٟٓمتزاع اًمًٞمٓمرة ُمـ اًمٜمٗمس اًمٓمٗمقًمٞم٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦م هل أن ُمٜمؽ يِمٌ

ًمتّمٛمٞمؿ قم٤ممل ي٘مٜمع أو يداهـ أو طمتك جيؼم  -شمتٍمف ذم اًمقىم٧م اًمذي ٓ شمزال ومٞمف ؿمخّم٤ًم سم٤مًمٖم٤ًم 

هذه  SnŪzNLŪz ٟمٗمًؽ اعمًت٘مٌٚمٞم٦م قمغم ومٕمؾ اًمّمقاب. شمقوح ؾم٤مقم٦م اعمٜمٌف اعمًامة ؾمٜمقز اٟمٚمقز

يمؾ ُمرة شمْمٖمط ومٞمٝم٤م  . شمتّمؾ ؾم٤مقم٦م ؾمٜمقز اٟمٚمقز ٓؾمٚمٙمٞم٤ًم سمح٤ًمسمؽ اعمٍمذم. ذماًمٗمٙمرة سمِمٙمؾ مجٞمؾ

شم٘مقم شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم سمخّمؿ ُمٌٚمغ يتؿ شمٕمٞمٞمٜمف ُمًٌ٘م٤ًم وشمتؼمع سمف عم١مؾم٦ًم شمٙمرهٝم٤م. شمدقمؿ  قمغم زر اًمٖمٗمقة
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وؾمتتؼمع سمٕمنمة دوٓرات إمم احلزب اجلٛمٝمقري. إذا  "همٗمقة"احلزب اًمديٛم٘مراـمل؟ اٟم٘مر قمغم زر 

ب اجلٛمٝمقري ؾمقف شمتؼمع ًمٚمحزب اًمديٛم٘مراـمل. هذه اًمتؼمقم٤مت هل يمٜم٧م ممـ يدقمٛمقن احلز

 ـمري٘م٦م ٟمٗمًؽ احل٤مًمٞم٦م إلسم٘م٤مء ٟمٗمًؽ اعمًت٘مٌٚمٞم٦م قمغم ضم٤مدة اًمّمقاب.

شم٘مقم ؾم٤مقم٦م ؾمٜمقز اٟمٚمقز سمتِمٙمٞمؾ ؾمٚمقيمؽ سمٕم٘مقسم٤مت صٖمػمة، واقمدة سم٤مٕمل إذا ُم٤م اؾم٠مت اًمتٍمف 

ان اعمٙم٤مومآت أيمثر ُمتٕم٦م ُمـ  سمدًٓ ُمـ اعمتٕم٦م إذا ُم٤م ومٕمٚم٧م اًمٌمء اًمّمحٞمح. هذا ظمٞم٤مر طمٙمٞمؿ. صحٞمح

اًمٕم٘مقسم٤مت، وًمٙمـ إذا يمٜم٧م شمتٓمٚمع إمم شمٖمٞمػم قم٤مدة ُم٤م شمٙمقن اًمٕم٘مقسم٤مت اًمّمٖمػمة أو اعمْم٤مي٘م٤مت أيمثر 

ومٕم٤مًمٞم٦م، طمٞم٨م شمًقد هذه ومٙمرة ىمديٛم٦م اًمٕمٚمقم اًمٜمٗمًٞم٦م: أٟمٜم٤م أيمثر طم٤ًمؾمٞم٦م ًمٚمخ٤ًمئر وإطمداث 

قمـ يمٞمٗمٞم٦م قمٛمؾ ذًمؽ اومؽمض . إلقمٓم٤مئؽ ومٙمرة (0)اًمًٚمٌٞم٦م مم٤م ٟمٙمقن ًمألرسم٤مح وإطمداث اإلجي٤مسمٞم٦م

أٟمؽ ذم سمرٟم٤مُم٩م ُم٤ًمسم٘م٤مت وي٘مدم ًمؽ اعم٘مدم ومرص٦م ًمٚمٕم٥م ًمٕم٦ٌم وهل ان يرُمل قمٛمٚم٦م ُمٕمدٟمٞم٦م وخيؼمك 

أٟمف ؾمٞمدومع ًمؽ ُمٌٚمٖم٤ًم ىمدره قمنمة آٓف دوٓر إذا فمٝمرت اًمٕمٛمٚم٦م صقرة، ًمٙمـ قمٚمٞمؽ دومع قمنمة 

س ي٘مقًمقن ٟمٕمؿ آٓف دوٓر إذا فمٝمرت اًمٕمٛمٚم٦م يمت٤مسم٦م. هؾ ؾمتٚمٕم٥م اًمٚمٕم٦ٌم؟ ىمٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤م

أيمثر إٟمّم٤موم٤ًم ُمـ ُمٕمٔمؿ أًمٕم٤مب اًمٙم٤مزيٜمق اًمتل يتؿ شمزويره٤م ًمّم٤مًمح  -سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن اًمٚمٕم٦ٌم قم٤مدًم٦م 

اًمٙم٤مزيٜمق. ًمٙمـ ره٦ٌم اطمتامل ظم٤ًمرة قمنمة آٓف دوٓر أىمقى سمٙمثػم ُمـ رهم٦ٌم اطمتامل اًمٗمقز سمٕمنمة 

ٚمخ٤ًمرة أيمثر آٓف دوٓر. ؾمقف يٜمجذب قم٘مٚمؽ ٟمحق اخل٤ًمرة، ُمع اًمؽميمٞمز قمغم إمل اعمحتٛمؾ ًم

)ًم٘مد ؾم٠مًم٧م  ر ُمٝمٞمٛمٜم٦م، وؾمٜمٗمٕمؾ اًمٙمثػم ًمتجٜمٌٝم٤ماًمؽميمٞمز قمغم اًمٗمرطم٦م اعمحتٛمٚم٦م ًمٚمٗمقز، وم٤مخل٤ًمئُمـ 

                                                           

 قمـ ىمقة اًمٜمٗمقر ُمـ اخل٤ًمرة:  (0)

Thomas C. Schelling, ―Self-Command in Practice, in Policy, and in a Theory of Rational 

Choice, American Economic Review 74, no. 2 (1984): 1–11; Jan Kubanek, Lawrence H. 

Snyder, and Richard A. Abrams, ―Reward and Punishment Act as Distinct Factors in Guiding 

Behavior,‖ Cognition 139 (June 2015): 154–67; Ronald G. Fryer, Steven D. Levitt, John List, 

and Sally Sadoff, ―Enhancing the Efficacy of Teacher Incentives Through Loss Aversion: A 

Field Experiment,‖ Working Paper 18237, National Bureau of Economic Research, 

Cambridge, MA, 2012; Daniel Kahneman and Amos Tversky, ―Prospect Theory: An Analysis 

of Decision under Risk,‖ Econometrica 47, no. 2 (March 1979): 263–92. Don‘t Waste Your 

Money game: Paul Simpson, Assessing and Treating Compulsive Internet Use (Brentwood, 

TN: Cross Country Education, 2013). Relational spending: Elizabeth Dunn and Michael 

Norton, Happy Money: The Science of Happier Spending (New York: Simon & Schuster, 

2013). 
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سم٤معم٤مئ٦م وم٘مط  8إمم  0اعما٤مت ُمـ إؿمخ٤مص قمام إذا يم٤مٟمقا ؾمٞمٚمٕمٌقن هذه اًمٚمٕم٦ٌم اًمٜمٔمري٦م، وٟم٦ًٌم ُمـ 

 اًمٗمقز يٙمقن أن جي٥م – سم٤معم٤مئ٦م 51 أي –وجلٕمؾ ٟم٦ًٌم اًمذيـ ؾمٞمٚمٕمٌقن اًمٜمّمػ  ،ي٘مقًمقن ٟمٕمؿ

 (.حمتٛمٚم٦م اخل٤ًمرة ُمـ وٟمّمػ ُمرشملم سمٜمحق أيمؼم اعمحتٛمؾ

، واًمذي يًتخدم ىمقة Pavlok "سم٤مومٚمقك"هق رضمؾ أقمامل ىم٤مم سمتّمٛمٞمؿ ُمٜمت٩م يًٛمك  ُم٤مٟمٞمش ؾمٞمثل

هٜم٤مك ٟمققم٤من ُمـ اًمٜم٤مس، اًمت٠مصمػمات اعمرشمدة اًمًٚمٌٞم٦م ًمتثٌٞمط قم٤مدات اإلدُم٤من اًمًٞما٦م. ىم٤مل زم ؾمٞمثل: 

. "ـ إومٙم٤مر، وإؿمخ٤مص اًمذيـ يًتٓمٞمٕمقن شمٜمٗمٞمذ هذه إومٙم٤مراًمٜم٤مس اًمذيـ يقًمدون اًمٙمثػم ُم

اؾمت٠مضمرت ؿمخّم٤ًم ًمّمٗمٕمل  ىمٌؾ سمْمع ؾمٜمقاتيّمػ ؾمٞمثل ٟمٗمًف قمغم أٟمف رضمؾ أومٙم٤مر، وي٘مقل 

. وٟمجح هذا ًمٗمؽمة ُمـ اًمقىم٧م، وًمٙمـ ؾمٞمثل ـمقر اًمٗمٞمًٌقك قمغم وضمٝمل ذم يمؾ ُمرة ومتح٧م ومٞمٝم٤م

الرشمداء يٕمٓمل ردود ومٕمؾ يمٚمام ُم٤مرس طماًل دائاًم قمغم ؿمٙمؾ سم٤مومٚمقك، وهق ؾمقار صٖمػم ىم٤مسمؾ ًم

ُمرشمدهي٤م قم٤مدة ؾمٞما٦م حمٔمقرة. ُيٕمرف هذا سم٤مؾمؿ اعمٕم٤مجل٦م سم٤مًمتٌٖمٞمض: إىمران ؾمٚمقك شمقد شمٖمٞمػمه 

سم٢مطم٤ًمس ُمزقم٩م أو سمٖمٞمض. ذم اجل٤مٟم٥م اًمٚمٓمٞمػ ُمٜمف، ي٘مقم سم٤مومٚمقك سم٢مصدار صقت شمٜمٌٞمف أو اهتزاز 

وم٢مٟمف يٕمٓمل صدُم٦م اوصٕم٘م٦م قمٜمد ىمٞم٤مُمؽ سمٌمء شمٕمٝمدت سمٕمدم اًم٘مٞم٤مم سمف، واُم٤م ذم اجل٤مٟم٥م اًمِمديد، 

يمٝمرسم٤مئٞم٦م ُمٕمتدًم٦م. يٛمٙمـ ًمٚمٛمًتخدُملم إدارة اًمت٠مصمػمات اعمرشمدة اًمًٚمٌٞم٦م يدوي٤ًم، أو يٛمٙمٜمٝمؿ إىمران 

 اجلٝم٤مز سمتٓمٌٞمؼ يٕمٛمؾ شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم قمغم إرؾم٤مل اًمت٠مصمػمات اعمرشمدة اؾمتج٤مسم٦ًم إمم اإلؿم٤مرات اعمحددة ُمًٌ٘م٤ًم.

اًمتحدث. ىمٛم٧م سمتجرسم٦م قمٛمؾ اًمّمٕم٘م٦م  سم٢مرؾم٤مزم ؾمقار سم٤مومٚمقك سمٕمد أن اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ ؾمٞمثلوىمد شمٙمرم 

سمٛمجرد ومتح اًمّمٜمدوق. يم٤مٟم٧م ىمقي٦م سمِمٙمؾ يدقمق ًمٚمدهِم٦م قمٜمده٤م ومٝمٛم٧م يمٞمػ يٛمٙمـ جلرقم٦م 

ُمٜمتٔمٛم٦م ُمـ اًمّمٕم٘م٤مت شمثٌٞمط اًمٕم٤مدات اًمًٞما٦م. وقمٜمدُم٤م ىم٤مم ريتِم٤مرد سمراٟمًقن سمتجرسم٦م اجلٝم٤مز ًمٙمؿ 

إقمامل واًمٙم٤مشم٥م  ؾمٞمثل ذم سمٓمٜمف ذم ُمٗم٤مضم٠مة ُمـ ىمقة اًمّمدُم٦م. وُمـ سملم اعمًتخدُملم أظمريـ رضمؾ

شمٞمؿ ومػميس، واعمٛمثؾ يملم ضمٞمقٟم٩م، ورضمؾ إقمامل دايٛمقٟمد ضمقن، وقمْمق اًمٙمقٟمٖمرس ضمق 

 يمٞمٜمٞمدي.
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ُم٤م إذا يم٤من ؾمٞمح٘مؼ اعمٓم٤مًم٥م ًم٘مد سمنم سم٤مومٚمقك سمٌقادر ظمػم ُمٌٙمرة، ًمٙمـ ُمـ اًم٤ًمسمؼ ٕواٟمف اًم٘مقل 

ٙمٜمف ٓ يزال يٕمتؼم )سمدأ أطمد إـم٤ٌمء اًمٜمٗمًٞملم ذم ُمديٜم٦م ٟمٞمقيقرك ذم اؾمتخدام هذا اعمٜمت٩م ًم اًمٕم٤مُم٦م

ُمٜمتج٤ًم دمريٌٞم٤ًم(. وُمثٚمام أن ضمٞمؾ أي٤ٌمد إول مل يٌٚمغ سمٕمد ؾمـ اًمرؿمد، وم٢من اًمٕمالضم٤مت اعمّمٛمٛم٦م 

ًمإلدُم٤من اًمًٚمقيمل ٓ شمزال همػم ٟم٤موج٦م. يمؾ هذه احلٚمقل اعم٘مؽمطم٦م ٓ شمزال إمم طمد ُم٤م اؾمتٙمِم٤مومٞم٦م، 

محٚم٦م متقيؾ اعمٜمت٩م قمغم  وي٘مقم ؾمٞمثل وومري٘مف سمتٕمديؾ سم٤مومٚمقك وشمٓمٌٞم٘مف سم٠مؾمتٛمرار. وُمع ذًمؽ طم٘م٘م٧م

 3114111ٟمج٤مطم٤ًم يمٌػمًا، طمٞم٨م مجٕم٧م ُم٤م ي٘مرب ُمـ  ًمتٛمقيؾ اعمنموقم٤مت اإلسمداقمٞم٦م قىمع اٟمديٖمقهمقُم

  أي أيمثر ُمـ مخ٦ًم أوٕم٤مف اعمٌٚمغ اًمذي ـمٚمٌف ؾمٞمثل قمٜمدُم٤م أـمٚمؼ احلٛمٚم٦م. -دوٓر أُمريٙمل 

اعمٜمت٩م. ذم ُم٤م يكم يتٛمثؾ ضمزء ُمـ ؾم٥ٌم ٟمج٤مح سم٤مومٚمقك ذم سم٤ًمـم٦م اعمٜمت٩م واًمِمٝم٤مدات احلٞم٦م قمغم ُمقىمع 

 ـمري٘م٦م وصػ ؾمٞمثل ًمٚمٛمٜمت٩م قمغم صٗمحتف قمغم اًمقي٥م:

 . ىمؿ سمتٜمزيؾ اًمتٓمٌٞمؼ، واظمؽم اًمٕم٤مدة اًمتل شمريد اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م.0

ؾمٞم٘مقم اًمتٓمٌٞمؼ شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم  ،دىم٤مئؼ 5. ارشمِد سم٤مومٚمقك واؾمتٛمع إمم ضمٚم٤ًمت اًمتدري٥م اًمّمقشمٞم٦م عمدة 8

 سمتِمٖمٞمؾ سم٤مومٚمقك، حتت٤مج سم٤ًٌمـم٦م إمم ان شمٙمقن ُمٜمتٌٝم٤ًم.

اؾمتخدم صٕم٘م٤مت سم٤مومٚمقك قمٜمدُم٤م شمٗمٕمؾ هذه اًمٕم٤مدة اًمًٞما٦م. يٛمٙمـ شمِمٖمٞمؾ سم٤مومٚمقك سمقاؾمٓم٦م  .3

اعمًتِمٕمرات واًمتٓمٌٞم٘م٤مت وضمٝم٤مز اًمتحٙمؿ قمـ سمٕمد ويدوي٤ًم. يٕمٛمؾ يدوي٤ًم سمٜمٗمس ومٕم٤مًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ 

 شمٚم٘م٤مئل. 

أي٤مم. اؾمتٛمر ذم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕم٤مدة اًمًٞما٦م )ُمع  4او  3. ىمد شمٌدو قم٤مدشمؽ ويم٠مهن٤م اٟمتٝم٧م ذم همْمقن 4

دام اًمّمٕم٘م٦م( عمدة مخ٦ًم أي٤مم قمغم إىمؾ، ضم٤مقماًل ٟمٗمًؽ شمٗمٕمؾ اًمٕم٤مدة اًمًٞما٦م قمـ ىمّمد إذا ًمزم اؾمتخ

 إُمر. يمٚمام ـم٤مًم٧م ُمدة اؾمتخداُمؽ، يمٚمام ختٚمّم٧م ُمـ هذه اًمٕم٤مدة قمغم ٟمحٍق أيمثر اؾمت٘مراري٦م.
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ي٘مقل ؾمٞمثل أن اًمٜمت٤مئ٩م اعمٌٙمرة واقمدة. مل يٜمجح ؾمقى قمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ اعمدظمٜملم ذم اإلىمالع قمـ 

ُمـ قمٞمٜم٦م ُمـ اعمدظمٜملم اًمٕم٤مديلم شم٘مٚمع قمـ اًمتدظملم سمٕمد اشم٤ٌمع % 55ًمٙمـ ؾمٞمثل أوم٤مد سم٠من  اًمتدظملم،

ويٜمٓمٌؼ اًمٌمء ٟمٗمًف قمغم اًمًٚمقيمٞم٤مت إظمرى. ذم ُم٘م٤مـمع  ٚمٞم٦م شمدري٥م سم٤مومٚمقك عمدة مخ٦ًم أي٤مم،قمٛم

اًمٗمٞمديق قمغم اًمتٓمٌٞمؼ شمنمح ٟم٤مهمٞمٜم٤م يمٞمػ شمقىمٗم٧م قمـ ىمْمؿ أفم٤مومره٤م، ويقوح ديٗمٞمد يمٞمػ شمقىمػ 

وشمنمح شم٤مؿم٤م يمٞمػ شمقىمٗم٧م قمـ شمٜم٤مول اًمًٙمر. يمت٧ٌم سمٞمٙمل وورزم، وهل شمٙمت٥م قمـ ـمحـ أؾمٜم٤مٟمف، 

ًمنميم٦م ي٤مهق ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م، إن اًمّمدُم٤مت اًمتل ىم٤مم هب٤م سم٤مومٚمقك يم٤مٟم٧م شمثٜمٞمٝم٤م قمـ اؾمتخدام اًمٗمٞمًٌقك 

اًمذي ؿمٕمرت أهن٤م شمًتخدُمف يمثػمًا. ُمـ اًم٤ًمسمؼ ٕواٟمف ُمٕمروم٦م ُم٤م إذا يم٤من سم٤مومٚمقك ؾمٞمٜمجح ُمع اجلٛمٞمع 

سم٤مومٚمقك ٟمٗمًف  ٤مضمٞمٜم٤م وديٗمٞمد وشم٤مؿم٤م، ًمٙمـ اًمٕمٚمؿ وراء اجلٝم٤مز ؾمٚمٞمؿ. طمتك سمدونيمام ٟمجح ُمع سمٞمٙمل وٟم

ُمٝم٤مم شمٗمْمؾ دمٜمٌٝم٤م أو  -يٛمٙمٜمؽ هٜمدؾم٦م اًمٌٞما٦م اخل٤مص٦م سمؽ سم٢مشم٤ٌمع اًمٕم٤مدات اًمًٞما٦م سمٕم٘مقسم٤مت ظمٗمٞمٗم٦م 

 دم٤مرب دمده٤م همػم ممتٕم٦م.

ٕن  ٓمراً واطمدة ُمـ أيمؼم ٟم٘م٤مط اًم٘مقة ذم سم٤مومٚمقك هل أٟمف ي٘مقم سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّمٕم٥م ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمؽ. ًم٧ًم ُمْم

وًمٙمٜمف أيْم٤ًم يٕم٤مين  ،ٕن اجلٝم٤مز ؾمقف يذيمرك سمّمدُم٦م قمٜمدُم٤م شمٗمِمؾ شمتذيمر أن شمٗمٕمؾ اًمٌمء اًمّمحٞمح

ُمـ وٕمػ: طمٞم٨م يٛمٙمٜمؽ اًمتقىمػ قمـ اؾمتخداُمف ُمتك ؿما٧م. شمّمٌح اًمٕم٘مقسم٤مت ومّٕم٤مًم٦م قمٜمدُم٤م 

شمٙمقن ُمزقمج٦ًم طمً٘م٤م، ًمٙمـ سمٕمض إؿمخ٤مص ىمد يتقىمٗمقن قمـ اؾمتخدام ضمٝم٤مز جيٕمٚمٝمؿ يِمٕمرون 

 هل١مٓء إؿمخ٤مص قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمثقر قمغم اؾمٚمقب همػم ُمزقم٩م. سم٤مًمًقء. سم٤مًمٜم٦ًٌم

قمٜمدُم٤م دقم٤مين داٟمٞمٞمؾ  8118يمٜم٧م أمتؿ دراؾمتل ًمدرضم٦م اًمديمتقراه ذم ضم٤مُمٕم٦م سمريٜمًتقن ذم قم٤مم 

. يمٜم٧م ُمتِمقىم٤ًم. يٛمٙمٜمؽ أن ختؼمين قمـ سمحثؽيم٤مٟمٞمامن احل٤مئز قمغم ضم٤مئزة ٟمقسمؾ إمم ُمٙمتٌف وىم٤مل زم 

اًم٘مرار، وأن سمٕمد أرسمٕملم  ذم جم٤مل احلٙمؿ وصٜمعيم٤من يم٤مهٜمامن وزُمٞمٚمف أُمقس شمٗمرؾمٙمل رائديـ 

ٌّٝم٦م صٖمػمة  قم٤مُم٤مً  يمٜم٧م سم٤مطمث٤ًم ؿم٤مسم٤ًم ذم ٟمٗمس اعمج٤مل. أظمؼمت يم٤مهٜمامن أٟمٜمل أردت أن أظمؽمع ؾم٤مقم٦م ُمٜم

شمتٌع يمؾ واطمد ُمٜم٤م وشمدق يمٚمام يمٜم٤م قمغم وؿمؽ اخت٤مذ ىمرار ه٤مم. ًم٘مد ىم٣م هق وشمٗمرؾمٙمل قم٘مقدًا ذم 

ًمذا وم٢من اعمٜمٌف ؾمٞمخؼم يمٜم٧م أشمٜم٤موًمف وىم٤مل ؾم٤مئاًل دراؾم٦م اًمٙمًؾ ذم صٜمع اًم٘مرار، ًمذًمؽ ومٝمؿ ُم٤م 
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أٟم٧م ذم طم٤مضم٦م إمم اعمٙم٤مومب اًمٕم٘مكم ًمٕمالُم٦م ُمروري٦م حتتقي  قمٚمٞمٝمؿ ان يقًمقا اهتامُم٤ًم ظم٤مص٤ًم؟ اًمٜم٤مس ُمتك

 .شميضء أُم٤مم أقملم اًمٜم٤مس ذم اًمٚمحٔم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم سم٤مًمْمٌط "قمٚمٞمؽ اإلٟمت٤ٌمه أن"قمغم قم٤ٌمرة 

شم٘مقم سمتجري٥م ضمٝم٤مز )يًٛمك ُمقيت  MOTIشمدقمك ُمقيت ُم٤م زًم٧م مل أظمؽمع ؾم٤مقم٦م اعمٜمٌف، ًمٙمـ ذيم٦م 

أيْم٤ًم( يٙم٤مد يِمٌف قمٛمؾ اعمٜمٌف اًمذي أومٙمر سمف. ٓطمٔم٧م ُم١مؾم٦ًم اًمنميم٦م يم٤ميال ُم٤مصمٞمقس أن اًمٜم٤مس 

يٛمٞمٚمقن إمم اًمتخكم قمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالرشمداء ُمع ُمرور اًمقىم٧م. وىم٤مًم٧م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمع جمٚم٦م 

ري٧م قمـ إضمٝمزة اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالرشمداء دمد ان هٜم٤مك أضم قمٜمدُم٤م شمٜمٔمر إمم اًمٌحقث اًمتلوم٤مؾم٧م يمقُم٤ٌمين: 

. يم٤مٟم٧م وطمده٤م ًمٞم٧ًم يم٤مومٞم٦م. ٟمحـ سمنم سمح٤مضم٦م إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ ٤مًمٌٞم٤مٟم٤متوم ُمٕمدل هٌقط وخؿ،

وم٘مد أص٤مسم٧م رسم٤مـمٝم٤م اًمّمٚمٞمٌل ويم٤مٟم٧م شمٜم٤موؾ ًمالؾمتٛمرار ُمع إقم٤مدة  ،ُم٤مصمٞمقس شمتحدث قمـ ظمؼمة

تٌع اًمٚمٞم٤مىم٦م اًمٌدٟمٞم٦م، اًمتل يِمؽموهن٤م صمؿ اًمت٠مهٞمؾ. يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ًمدهيؿ ٟمٗمس اًمتجرسم٦م ُمع أضمٝمزة شم

يؽميمقهن٤م سمنقم٦م ذم اًمدرج اًمًٗمكم ُمـ اًمدوٓب. شمٕمد أضمٝمزة شمتٌع اًمٚمٞم٤مىم٦م اًمٌدٟمٞم٦م أضمٝمزة ؾمٚمٌٞم٦م: 

  قمٚمٞمؽ أن ختت٤مر اؾمتخداُمٝم٤م، وإٓ وم٢مهن٤م شمٙمقن قمديٛم٦م اًمٗم٤مئدة.

يم٤مٟمٞمامن ًمتٕمزيز اًمٕم٤مدات اجلٞمدة سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م اًمتل شمٕمزز هب٤م قم٤ٌمرة  "ُمقيت"صٛمٛم٧م ُم٤مصمٞمقس 

!قمٚمٞمؽ اإلٟمت٤ٌمه أن  اًمتٗمٙمػم سمٕمٜم٤مي٦م. إهن٤م أداة سمًٞمٓم٦م ؿمٌٞمٝم٦م سم٤مًمٙم٤مئـ احلل شمتتٌع اًمًٚمقك ُمع ُمرور

ؾمتتٕمٚمؿ إداة سم٤ًٌمـم٦م ُم٤م هق ـمٌٞمٕمل : شم٘مقل يم٤ميال ُم٤مصمٞمقس، ُمٌتٙمرة اًمروسمقتاًمقىم٧م. طمٞم٨م 

خمتٚمٗم٦م )طمٞم٨م يتؿ رسمط ُمقيت سمتٓمٌٞمؼ أٟمؽمٟم٧م خيزن ومٞمف اًمِمخص اعمًتخدم ُمٕمٓمٞم٤مت  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمؽ

قمـ ؿمخّمٞمتف واًمٕم٤مدات اًمتل يريد شمٖمٞمػمه٤م أو حتًٞمٜمٝم٤م، ويتٙمٗمؾ اًمروسمقت سم٤مًم٤ٌمىمل جلٝم٦م اًمتٜمٌٞمف 

واًمتقسمٞمخ واًمتقضمٞمف سمام يْمٛمـ عمًتخدُمف طمٞم٤مة أومْمؾ وأؿمد وم٤مقمٚمٞم٦م(، إن اًمٙمثػميـ ُمـ ُمًتخدُمل 

، ويٜم٤مديف اًمروسمقت يتٕمٚم٘مقن سمف سمنقم٦م، طمتك أن سمٞمٜمٝمؿ ُمـ يٌدأ سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف يمام ًمق يم٤من يم٤مئٜم٤ًم طمٞم٤مً 

يٕمٛمؾ ُمـ ظمالل إرىم٤مم  سم٠مؾمامء ُم١مٟمث٦م أو ُمذيمرة. وٓ يًتٌٕمد أن هذا يٕمقد إمم ان اًمروسمقت ٓ

اجل٤مُمدة يمام شمٗمٕمؾ سمٕمض إدوات اًمرىمٛمٞم٦م اعمًتٕمٛمٚم٦م ًم٘مٞم٤مس قمدد اًمًٕمرات اعمحروىم٦م أو اخلٓمقات 

س، ُمتٌٕم٤ًم اعم٘مٓمققم٦م يقُمٞم٤ًم وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، سمؾ ي١مصمر قمغم اعمًتخدم ُمـ ظمالل اعمِم٤مقمر وإطم٤مؾمٞم
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ٟمٗمس اًمٓمريؼ اًمذي يًتٕمٛمٚمف اًمدُم٤مغ ًمٌٚمقرة وإجي٤مد قم٤مدة ُم٤م: اًمتحريض قمغم ؾمٚمقك ُم٤م صمؿ ُمزاوًم٦م 

هٜم٤مك زر صٖمػم ذم ُم٘مدُم٦م اجلٝم٤مز  .وم٤معمٙم٤مومآة اًمتل يٜم٤مهل٤م اعمرء ضمراء اًم٘مٞم٤مم هبذا اًمًٚمقك ،هذا اًمًٚمقك

هق متريـ إقم٤مدة شم٘مقم سمدومٕمف قمٜمد ىمٞم٤مُمؽ سم٤مًمٌمء اًمّمحٞمح. هذا اًمٌمء سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض إؿمخ٤مص 

اًمت٠مهٞمؾ ًمرسم٤مط صٚمٞمٌل ُمّم٤مب: وسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أظمريـ اجلري ُمرة واطمدة ذم اًمٞمقم، أو إي٘م٤مف 

ُم٤ًمًء. قمٜمدُم٤م  01هقاشمٗمٝمؿ اًمذيمٞم٦م وأضمٝمزة اًمٙمٛمٌٞمقشمر اعمحٛمقًم٦م واًمذه٤مب إمم اًمنير ىمٌؾ اًم٤ًمقم٦م 

ًمًٕمٞمدة: شمٗمٕمؾ اًمٌمء اًمّمحٞمح ييضء اجلٝم٤مز سم٠مًمقان اًم٘مقس ىمزح ويّمدر ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمزىمزىم٤مت ا

وقمٜمدُم٤م شمؽميمف ًمقطمده ًمٗمؽمة ُمـ اًمقىم٧م، يقُمض سم٤مًمٚمقن إمحر ويرن ويزىمزق سمّمقرة طمزيٜم٦م 

ويٗمٞمد آظمت٤ٌمر  ذيمػم. قمغم قمٙمس اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمًٚمٌٞم٦م حيتقي ُمقيت اًمِم٤مؿم٦م ٓ يٛمٙمٜمؽ دم٤مهٚمٝم٤م،يمت

ي إوزم عمقيت أن إؿمخ٤مص يِمٙمٚمقن راسمٓم٤ًم ُمع اجلٝم٤مز، ًمذا ومٝمؿ ٓ يتخٚمقن قمٜمف. يم٤من أطمد خمتؼم

يم٤من يٛمٞمؾ إمم أن يٕمٚمؼ ٦م يم٤مومٞم٦م ُمـ اعم٤مء. شم٘مقل ُم٤مصمٞمقس: ُمقيت إوائؾ يقاضمف صٕمقسم٦م ذم ذب يمٛمٞم

ذم ُمٙمتٌف ويٜمًك ذب اعم٤مء، ومٞمّمٌح ُمقيت ومج٠مة اؿم٤مرة سمٞماٞم٦م. ذم يمؾ ُمرة يٙمت٥م ومٞمٝم٤م قمغم طم٤مؾمقسمف 

ٌدو . ياخل٤مص ؾمت٘مع قمٞمٜمف قمغم ُمقيت اًمذي يقضمد سم٤مًم٘مرب ُمٜمف واًمذي ؾمٞم٘مقم سمتذيمػمه سمنمب اعم٤مء

يمام ًمق أهنؿ خيذًمقه قمٜمدُم٤م يٗمٕمٚمقن اًمٌمء  -أن خمتؼمي ُمقيت يِمٕمرون سم٤مًمقاضم٥م دم٤مه اجلٝم٤مز اًمّمٖمػم 

  اخلٓم٠م.

 ـــــ

ومٌدًٓ ُمـ آٟم٘مٓم٤مع واًمتجٜم٥م شم٠ميت  ،شمٕمؽمف اهلٜمدؾم٦م اًمًٚمقيمٞم٦م سم٠مٟمف ٓ يٛمٙمٜمؽ دمٜم٥م اعمٖمري٤مت مت٤مُم٤مً 

ًمٚمتج٤مرب اإلدُم٤مٟمٞم٦م. اسمتٙمر اًمٕمديد ُمـ احلٚمقل ذم ؿمٙمؾ أدوات ُمّمٛمٛم٦م ًمت٘مٚمٞمص أٟمٞم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م 

سمٜمٞم٤مُملم همروه وهق ُمٓمقر وي٥م أطمد هذه إدوات اًمذيمٞم٦م، طمٞم٨م ينمح همروه قمغم ُمقىمٕمف قمغم 

 :(0)اإلٟمؽمٟم٧م

                                                           

 :Demetricator Facebook" ومٞمًٌقك ديٛمؽميٙمٞمتقر"ُمقىمع  (0)
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 شم٘مٞمس ىمٞمٛمتٜم٤م آضمتامقمٞم٦م وٟمِم٤مـمٝم٤م  -أو اعم٘م٤ميٞمس  -متتٚمب واضمٝم٦م اًمٗمٞمًٌقك سم٤مٕرىم٤مم. هذه إرىم٤مم

 "ومٞمًٌقك ديٛمؽميٙمٞمتقر"ٕمٚمٞم٘م٤مت واعمزيد. وشم٘مدُمٝم٤م، ويمام شم٘مٞمس قمدد إصدىم٤مء واإلقمج٤مسم٤مت واًمت

Demetricator Facebook  قم٤ٌمرة قمـ إو٤موم٦م سمرجمٞم٦م عمتّمٗمح اًمقي٥م شمٕمٛمؾ قمغم إظمٗم٤مء هذه

اعم٘م٤ميٞمس. مل يٕمد اًمؽميمٞمز قمغم قمدد إصدىم٤مء ًمديؽ أو قمغم ُمدى إقمج٤مهبؿ سمٛمٜمِمقرك، وًمٙمـ قمغم 

 "ؿمخ٤مص ُمٕمجٌقن هبذاا 06"ُمـ هؿ وُم٤مذا ىم٤مًمقا. طمٞم٨م ؾمتختٗمل قمدادات إصدىم٤مء، ومتتحقل 

. ُمـ ظمالل شمٖمٞمػمات ُمثؾ هذه، يدقمق ديٛمؽميٙمٞمتقر ُمًتخدُمل "أؿمخ٤مص ُمٕمجٌقن هبذا"امم 

ومٞمًٌقك ًمتجرسم٦م اًمٜمٔم٤مم سمدون إرىم٤مم، عمٕمروم٦م يمٞمػ شمتٖمػم دمرسمتٝمؿ ذم همٞم٤مهب٤م. وأهدف ُمـ ظمالل 

إٟمِم٤مء جمتٛمع هذا اًمٕمٛمؾ إمم شمٕمٓمٞمؾ اًمٜمِم٤مط آضمتامقمل اعم٘مرر اًمذي شمٜمتجف هذه اعم٘م٤ميٞمس، مم٤م يتٞمح 

  .ؿمٌٙم٤مت ٓ يٕمتٛمد قمغم اًمت٘مدير اًمٙمٛمل

جيٕمؾ ديٛمؽميٙمٞمتقر ُمـ اعمًتحٞمؾ اًمتح٘مؼ ُمـ قمدد اإلقمج٤مسم٤مت أو اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت أو إصدىم٤مء ًمديؽ. 

 ذم ُم٤م يكم ًم٘مٓم٦م ؿم٤مؿم٦م ٕؾمتخدام ُم٘م٤ميٞمس ومٞمًٌقك اًمٕم٤مدي٦م:

 

ء جي٥م اًمتح٘مؼ يتؿ ىمٞم٤مس يمؾ رء قمددي٤ًم ويتؿ حتدي٨م هذا اًمٕمدد سمٛمرور اًمقىم٧م. هٜم٤مك دائاًم ر

إًمٞمؽ ٟمٗمس  إقمج٤مب او شمٕمٚمٞمؼ ضمديد. ذم اعم٘م٤مسمؾُمٜمف، ٕن اإلؾمتج٤مسم٤مت اًمرضمٕمٞم٦م شمتٖمػم ُمع يمؾ 

 مت٧م شمّمٗمٞمتٝم٤م ُمـ ظمالل ديٛمؽميٙمٞمتقر:اإلؾمتج٤مسم٤مت اًمرضمٕمٞم٦م اًمتل 

                                                                                                                                                         
bengrosser.com/projects/facebook-demetricator./ 
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سمٛمٜمِمقرك، وأٟمف ىمد مت٧م ُمِم٤مريمتف، واٟمف طمّمؾ قمغم قمدد  أقمجٌقااٟم٧م شمٕمٚمؿ ان هٜم٤مك اؿمخ٤مص ىمد 

ـ ٓ يٛمٙمٜمؽ ُمراىم٦ٌم إرىم٤مم ٕهن٤م ىمد اظمتٗم٧م. ي٘مقم ديٛمؽميٙمٞمتقر سمٕمٙمس ُمـ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ايْم٤ًم وًمٙم

ُم٤م شم٘مقم سمف ؾم٤مقم٤مت ومٞم٧م سمٞم٧م وآسمؾ مت٤مُم٤ًم، ومٕمٜمدُم٤م ٟمِمؽمي هذه إضمٝمزة ٟمخت٤مر وخ ُم٘م٤ميٞمس ضمديدة 

ىمٞم٤مس اعم٤ًموم٦م اًمتل ٟمٛمٌم ومٞمٝم٤م وُمدى قمٛمؼ ٟمقُمٜم٤م وُمدى هقم٦م رضسم٤مت ىمٚمٌٜم٤م وُم٤م إمم  -ذم طمٞم٤مشمٜم٤م 

 ًمتل مل ختْمع ًمٚمٛمراىم٦ٌم واعمت٤مسمٕم٦م ٔٓف اًمًٜملم.ذًمؽ. هذه هل اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ا

تل دمٕمؾ ُمـ يتٛمٞمز ديٛمؽم يٙمٞمتقر سم٠مٟمف ًمٓمٞمػ ٟمًٌٞم٤ًم. إٟمف حيج٥م اؿم٤مرات اإلؾمتج٤مسم٤مت اًمرضمٕمٞم٦م اًم

سمدًٓ ُمـ ُمٜمٕمؽ ُمـ اؾمتخدام ومٞمًٌقك مت٤مُم٤ًم. إذا مل يٙمـ إًمٖم٤مء اعم٘م٤ميٞمس ذو  ومٞمًٌقك ُمدقم٤مة ًمإلدُم٤من

هق سمديؾ ىم٤مد. يراىم٥م سمرٟم٤مُم٩م  WasteNoTime "وي٧ًم ٟمق شم٤ميؿ"ىمقة يم٤مومٞم٦م، وم٢من سمرٟم٤مُم٩م 

وي٧ًم ٟمق شم٤ميؿ اعمدة متْمٞمٝم٤م قمغم اعمقاىمع اًمتل شمْمٞمٗمٝم٤م إمم ىم٤مئٛم٦م احلٔمر، ومٛمثالً يٛمٙمٜمؽ إو٤موم٦م 

ومٞمًٌقك وشمقيؽم ويقشمٞمقب إمم ىم٤مئٛم٦م احلٔمر اخل٤مص٦م سمؽ، طمٞم٨م يٛمٙمٜمؽ طمٔمر اعمتّمٗمح مت٤مُم٤ًم ُمـ 

رى يٛمٙمٜمؽ ومرض طمد ًمالؾمتخدام. قمغم اًمقصقل إمم سمٕمض هذه اًمؼماُم٩م، وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمؼماُم٩م إظم

ُم٤ًمءًا، ؾم٠مىميض ُم٤م ٓ يزيد قمـ صمالصملم دىمٞم٘م٦م  5ص٤ٌمطم٤ًم و 9سملم ٌٞمؾ اعمث٤مل، ىمد شمًتخدم اًم٘م٤مقمدة: ؾم

. يٛمٙمٜمؽ ووع طمدود ص٤مرُم٦م ظمالل ؾم٤مقم٤مت اًمٕمٛمؾ وىمٌؾ اًمٜمقم، وطمدود قمغم اًمٗمٞمًٌقك

يؿ ذم طم٤مٓت ُمت٤ًمهٚم٦م أصمٜم٤مء وىم٧م ومراهمؽ. هٜم٤مك ـمرق ًمالًمتٗم٤مف طمقل سمرٟم٤مُم٩م وي٧ًم ٟمق شم٤م

 اًمٓمقارئ، وًمٙمـ اًمتٝمرب ُمـ اًمؼمٟم٤مُم٩م أُمر حمٌط سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٞمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م رادع ىمقي.
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— 

ي٘مقم اعمٝمٜمدؾمقن اًمًٚمقيمٞمقن إذيمٞم٤مء سمقاضمٌلم: ومٝمؿ يّمٛمٛمقن سمٞما٤مت ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اعمٖمري٤مت، 

شمٗمٙمٞمؽ ويٗمٝمٛمقن يمٞمٗمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اعمٖمري٤مت اًمتل ٓ يٛمٙمـ دمٜمٌٝم٤م. هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م شمِمٌف إمم طمد ُم٤م 

ضمٝم٤مز اًمٙمٛمٌٞمقشمر: قمـ ـمريؼ اهلٜمدؾم٦م اًمٕمٙمًٞم٦م ًمٚمتجرسم٦م، شمتٕمٚمؿ ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م ُم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من ذم 

. ىمد اعمِم٤مهدة اعمتت٤مسمٕم٦م حلٚم٘م٤مت ُمًٚمًالت ٟمٞمتٗمٚمٞمٙمسإؾم٤مس، وسم٤مًمت٤مزم يمٞمٗمٞم٦م شمٗمٙمٞمٙمٝم٤م. ظمذ طم٤مًم٦م 

٤مت هن٤مي٤مت احلٚم٘ممت٤مُم٤ًم، ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمؽ حم٤مرسم٦م شمٞم٤مر  ٟمٞمتٗمٚمٞمٙمسٓ شمرهم٥م ذم دمٜم٥م ُمِم٤مهدة سمراُم٩م 

، يّمٌح ُمـ إؾمٝمؾ دمٜم٥م اًمقىمقع ذم ومخٝم٤م. هذا هق (0)؟ إذا ومٝمٛم٧م سمٜمٞم٦م اعمِم٤مهدة اعمتت٤مسمٕم٦ماعمٕمّٚم٘م٦م

 اهلٞمٙمؾ إؾم٤مد حلٚم٘متلم وٛمـ ُمًٚمًٚم٦م )وسمداي٦م احلٚم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م(:

 

                                                           

 اعمِم٤مهدة اعمتت٤مسمٕم٦م ويمٞمٗمٞم٦م دم٤موز ومخ٤مخ اًمٜمٝم٤مي٤مت اعمٕمّٚم٘م٦م: قمـ (0)

Patrick Allan, ―Overcome TV Show Binge- Watching with a Lesson in Plot,‖ Lifehacker, 

September, 29, 2014, lifehacker.com/overcome-tv-show-binge-watching-with-alesson- in-plot-

1640472646; see also: Michael Hsu, ―How to Overcome a Binge-Watching Addiction,‖ Wall 

Street Journal, September 26, 2014, www.wsj.com/articles/how-to-overcome-a-binge-

watching-addiction-1411748602; this cliffhanger shortcircuiting idea was originally inspired 

by Tom Meyvis, a colleague of mine at NYU, and Uri Simonsohn, a professor at the University 

of Pennsylvania‘s Wharton School of Business. 
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دىمٞم٘م٦م شمِمٖمٚمٝم٤م اإلقمالٟم٤مت(. شُمٙمرس اًمدىم٤مئؼ اًم٘مٚمٞمٚم٦م  08دىمٞم٘م٦م )شم٘مري٤ًٌم  48شمًتٖمرق احلٚم٘م٦م قم٤مدًة 

: إـمالق اًمٜم٤مر قمغم ؿمخص ُم٤م، وٟمحـ هن٤مي٦م ُمٕمّٚم٘م٦مٚم٘م٦م إومم إلقمداد وشم٘مديؿ أول إظمػمة ُمـ احل

ٟمت٤ًمءل قمام إذا يم٤من ٓ يزال قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة، أو أن اًم٘م٤مشمؾ همػم ُم٘مٜمع وًمٙمـ ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م رؤي٦م هقيتف. 

سمٕمد ذًمؽ يتؿ ختّمٞمص اًمدىم٤مئؼ اًم٘مٚمٞمٚم٦م إومم ُمـ احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م حلؾ هذه اًمٜمٝم٤مي٦م اعمٕمّٚم٘م٦م إومم، 

اًمث٤مٟمٞم٦م، واًمتل شم٘مع  ًمٚمٜمٝم٤مي٦م اعمٕمّٚم٘م٦مًمذًمؽ يٛمٙمـ ًمٚمٛمِم٤مهد آٟمت٘م٤مل إمم صٚم٥م احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اؾمت٤ٌمىم٤ًم 

هذا ُمٖمري ًمٚمٖم٤مي٦م. اومؽمض أٟمؽ شمًتٛمتع  احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمِم٤مهدسم٤مًم٘مرب ُمـ هن٤مي٦م 

ُمـ  سم٤مًمٕمرض، إذا يمٜم٧م شمتٌع سمٜمٞم٦م احلٚم٘م٤مت اًمتل ووٕمٝم٤م اًمٙم٤مشمٌلم، ومًتجد ٟمٗمًؽ شمّم٤مرع ًمإلومالت

هق شمٕمٓمٞمؾ اًمٜمٝم٤مي٤مت اعمٕمّٚم٘م٦م إُم٤م ىمٌؾ  وًمٙمـ ُم٤م يٛمٙمٜمؽ ومٕمٚمف سمدًٓ ُمـ ذًمؽقمٛمٚمٞم٦م اعمِم٤مهدة اعمتت٤مسمٕم٦م. 

شم٘مديٛمٝم٤م أو سمٕمد طمٚمٝم٤م. هٜم٤مك ـمري٘مت٤من ًمٚم٘مٞم٤مم سمذًمؽ. ومٌدًٓ ُمـ ُمِم٤مهدة يمؾ طمٚم٘م٦م ُمدهت٤م أرسمٕمقن 

ُمـ يمؾ طمٚم٘م٦م،  دىمٞم٘م٦م ُمـ اًمٌداي٦م إمم اًمٜمٝم٤مي٦م، يٛمٙمٜمؽ ُمِم٤مهدة اًمدىم٤مئؼ اًمًٌٕم٦م واًمثالصملم إومم

٤ًٌم ُم٤م ؾمؽمى  اًمٕمرض ىمٌؾ وصقل اًمٜمٝم٤مي٦م اعمٕمّٚم٘م٦موإي٘م٤مف  )إذا يمٜم٧م شمٕمرف ُم٤م اًمذي شمٌح٨م قمٜمف، ومٖم٤مًم

  أن اًمٜمٝم٤مي٦م اعمٕمّٚم٘م٦م شمتًٚمؾ إًمٞمؽ(.
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ُمـ ىمدرشمؽ قمغم اًمتقىمػ ىمٌؾ وصقل اًمٜمٝم٤مي٦م اعمٕمّٚم٘م٦م، ومٞمٛمٙمٜمؽ ُمِم٤مهدة سمداي٦م  اً أو إذا مل شمٙمـ ُمت٠ميمد

ًمٜمٝم٤مي٦م اعمٕمّٚم٘م٦م. هبذه اًمٓمري٘م٦م شمِم٤مهد ُمـ اًمدىمٞم٘م٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ يمؾ احلٚم٘م٦م اًم٘م٤مدُم٦م واًمتقىمػ سمٕمد طمؾ ا

طمٚم٘م٦م إمم اًمدىمٞم٘م٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ احلٚم٘م٦م اًمت٤مًمٞم٦م. ٓ ي٘مٚمؾ هذا إؾمٚمقب ُمـ ُمتٕم٦م اعمِم٤مهدة، طمٞم٨م ٓ 

يزال سم٢مُمٙم٤مٟمؽ آؾمتٛمت٤مع اًمٜمٝم٤مي٦م اعمٕمّٚم٘م٦م وطمٚمٝم٤م، وًمٙمٜمف حيد ُمـ ومرص اًمقىمقع ذم ومخ اعمِم٤مهدة 

 اعمتت٤مسمٕم٦م.

  

٦م عمٕمٔمٛمٜم٤م شمٙمٛمـ اعمِمٙمٚم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م ذم أن هذه اًمتج٤مرب ضمديدة ضمدًا سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م ًمدرضم٦م أٟمٜم٤م سم٤مًمٜمًٌ

أو أي وؾم٤مئؾ  -وًمٙمـ سمٛمجرد ومٝمٛمؽ ًمٙمٞمٗمٞم٦م قمٛمؾ اًمٜمٝم٤مي٤مت اعمٕمّٚم٘م٦م  ،ًمًٜم٤م ُمت٠ميمديـ ُمـ أيـ ٟمٌدأ

إدُم٤مٟمٞم٦م أظمرى يٛمٙمٜمؽ اًمٕمثقر قمغم ؾُمٌاًل ًمتج٤موزه٤م. ُمـ إومْمؾ ذم سمٕمض إطمٞم٤من ُمِم٤مهدة 

اء. قمٜمدُم٤م أظمؼمين سمٞمٜمٞم٧م ومقدي أٟمف ىمرر قمدم ًمٕم٥م ًمٕم٦ٌم ورًمد أوف وريمراوم٧م يم٤من يتخذ ىمرارًا اخلؼم

صٕم٤ًٌم وطمذرًا. أطمد آظمت٤ٌمرات اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م ًمت٘مرير ُم٤م إذا يمٜم٧م ؾمتٚمٕم٥م ًمٕم٦ٌم ضمديدة أو مت٤مرس 

ٟمِم٤مـم٤ًم ضمديدًا هق أن شم٠ًمل ٟمٗمًؽ قمام إذا يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمؽ اًمٞمقم حتٛمؾ وٞم٤مع ىمدر ُمٕملم ُمـ اًمقىم٧م ذم 
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، طمتك ًمق مل ٟمٙمـ ٟمٛمٚمؽ  (0)ؾ مم٤مرؾم٦م هذه اًمتجرسم٦م. ووم٘م٤ًم ًمٔم٤مهرة شُمٕمرف سم٤مؾمؿ ظمٓم٠م اًمتخٓمٞمطؾمٌٞم

وىمت٤ًم يم٤مومٞم٤ًم اًمٞمقم، وم٢مٟمٜم٤م ٟمٗمؽمض أٟمف ؾمٞمٙمقن ًمديٜم٤م اعمزيد ُمـ اًمقىم٧م ذم اعمًت٘مٌؾ. هلذا اًم٥ًٌم ي٘مقل 

ًمٓمٚم٤ٌمت  "ٟمٕمؿ"ًمٚمٕمديد ُمـ اًمٓمٚم٤ٌمت اًمتل شم٘مع ذم همْمقن إؾمٌقع اًم٘م٤مدم، وًمٙمـ  "ٓ"اًمٜم٤مس 

ٕن ُمًتقى وىم٧م ومراهمؽ اًمٞمقم هق دًمٞمؾ ممت٤مز  ع قمدة أؿمٝمر ذم اعمًت٘مٌؾ. هذا ظمٓم٠م،٤مصمٚم٦م اًمتل شم٘ممم

إمم ُم٘مدار اًمقىم٧م اًمذي ؾمٞمٙمقن ًمديؽ ذم همْمقن ؿمٝمريـ، وم٢مذا يمٜم٧م ىمٚم٘م٤ًم ُمـ أن ًمٕم٦ٌم ورًمد أوف 

ومٞمج٥م أن شمٙمقن ًمديؽ ٟمٗمس ، اًمٖمداًمٞمقم وظمالل وريمراوم٧م ىمد شمًتٝمٚمؽ اًمٙمثػم ُمـ اًمقىم٧م 

دى شم٠مصمػم ذًمؽ قمٚمٞمؽ ظمالل ؿمٝمريـ أو ؾمٜم٦م أو قم٤مُملم. هذا هق اًم٥ًٌم ذم أن اعمخ٤موف سمِم٠من ُم

ًمتجرسم٦م إدُم٤مٟمٞم٦م  "ٓ"، وعم٤مذا يم٤من ىمقل ؼ ذم دمٜم٥م ًمٕم٦ٌم ورًمد أوف وريمراوم٧مومقدي يم٤من قمغم طم

 وُمًتٝمٚمٙم٦م ًمٚمقىم٧م هق ظمٓمقة طمٙمٞمٛم٦م.

ٕم٥م قمٚمٞمؽ اًمٚم ، إذواطمدة ُمـ اعمِم٤ميمؾ ُمع ًمٕم٦ٌم ورًمد أوف وريمراوم٧م هق أهن٤م شمٖمٛمر ضمدول اقمامًمؽ

يٕمٜمل فمٝمقر  ٕيمثر امهٞم٦م. وقمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ ذًمؽقمٜمدُم٤م يٚمٕم٥م أصدىم٤مؤك، ًمذًمؽ هتٛمؾ اًمقاضم٤ٌمت ا

( أٟمف يٛمٙمٜمؽ شم٠مظمػم ُمِم٤مهدة DVRsأضمٝمزة اًمٕمرض قمٜمد اًمٓمٚم٥م وُمًجالت اًمٗمٞمديق اًمرىمٛمٞم٦م )

سمرٟم٤مُم٩م شمٚمٗمزيقين طمتك ٓ يٙمقن هٜم٤مك رء أيمثر إحل٤مطًم٤م ًمٚم٘مٞم٤مم سمف. شمٌدو ُمًجالت اًمٗمٞمديق اًمرىمٛمٞم٦م 

ه٦ٌم ُمـ اًمًامء، ًمٙمٜمٝم٤م ذم اًمقاىمع حمريم٤مت ىمقي٦م ًمإلدُم٤من. ظمّمّم٧م ؿمٌٙم٤مت اًمتٚمٗمزيقن  ويم٠مهن٤م

شم٤مرخيٞم٤ًم أيمؼم وأومْمؾ قمرووٝم٤م ٕوىم٤مت اًمذروة اًمتل شمت٤ًمسمؼ اًمؼماُم٩م حلجزه٤م، وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ان 

سمٕمض اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا يًجٚمقن سمراجمٝمؿ قمغم ُمًجالت اًمٗمٞمديق اخل٤مص٦م، يم٤مٟم٧م اًمٕمٛمٚمٞم٦م أيمثر شمٕم٘مٞمدًا 

ٞمؾ اضمٝمزة اًمٗمٞمديق اًمرىمٛمٞم٦م واًمٕمرض قمٜمد اًمٓمٚم٥م هذه إي٤مم. وم٤مًمٞمقم يٛمٙمٜمؽ اًمٕمثقر سمٙمثػم ُمـ شمًج

قمٜمدُم٤م شمٜمخٗمض ٟم٦ًٌم  اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًم٤ًمدؾم٦م ص٤ٌمطم٤مً  قمغم ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمؼماُم٩م اًمٙمؼمى شمٕمرض سملم

، وهق أطمد أيمؼم اًمٕمروض ذم اًمٕم٘مد Mad Menاعمِم٤مهدة إمم أدٟمك ُمًتقي٤مهت٤م. سمدأ ُمًٚمًؾ 

                                                           

اعمٞمؾ إمم شم٘مدير وىم٧م وشمٙم٤مًمٞمػ وخم٤مـمر إٟمِمٓم٦م أو اإلضمراءات اعمًـت٘مٌٚمٞم٦م سم٠مىمـؾ ُمــ ُم٘مـداره٤م احل٘مٞم٘مـل، وذم اًمقىمـ٧م ٟمٗمًـف اعم٤ٌمًمٖمـ٦م ذم  (0)

 اًمتجرسم٦م. شم٘مدير ومقائد ٟمٗمس
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ف اًم٘مديٛم٦م ذم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ ًمٚمًامح ًمٚمٛمِم٤مهديـ اجلدد سم٤مًمتقاصؾ ُمع اعم٤ميض، ذم قمرض ُمقاؾمٛم

اعمقؾمؿ احل٤مزم. ويم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م أن آٓف إؿمخ٤مص اًمذيـ ومقشمقا ُمِم٤مهدشمف ذات ُمرة أصٌح 

سم٢مُمٙم٤مهنؿ ان ي٘مرروا ُم٤م إذا يم٤مٟمقا يريدون ُمِم٤مهدة اًمٕمرض ُمـ اًمّمٗمر. يمثػم ُمـ ه١مٓء اًمٜم٤مس هؿ 

٘م٤مت ُمتقاصٚم٦م دون شمقىمػ يٜمتٔمرون طمتك يتؿ ومحص ُمـ اعمِم٤مهديـ اعمًتٕمديـ عمِم٤مهدة طمٚم

اًمٕمروض اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ ُأٟم٤مٍس ىمٌٚمٝمؿ ىمٌؾ أن ي٘مرروا ُمِم٤مهدهت٤م أيْم٤ًم. ومٌدًٓ ُمـ ان يٗمقشمقا 

 وإضم٤ٌمرهؿ ؿمدهؿ يتؿ - أمهٞم٦م أيمثر أظمرى أُمقر ومٕمؾ ذم اًمقىم٧م ذًمؽ وي٘مْمقن –اًمٕمرض سمرُمتف 

سمحٚم٘م٤مت اًمٕمرض احل٤مًمٞم٦م. احلؾ هٜم٤م رسمام ًمٞمس ن اًمٚمح٤مق يريدو يم٤مٟمقا إذا اعمتت٤مسمٕم٦م اعمِم٤مهدة قمغم

سم٤مًم٘مًؿ قمغم شمرك اؾمتخدام أضمٝمزة اًمٗمٞمديق اًمرىمٛمٞم٦م، وًمٙمـ سم٤مؾمتخداُمٝم٤م سمِمٙمؾ واع وُمٕمتدل أو 

سم٢مضمراء اظمت٤ٌمر سمٞمٜمٞم٧م ومقدي: إذا يم٤من ؾمٞمتٓمٚم٥م اًمٙمثػم ُمـ اًمقىم٧م أن، ومٚمٞمس ُمـ احلٙمٛم٦م شمًجٞمٚمف 

تِم٤مهد طمٚم٘م٦م أو اصمٜمتلم وم٘مط، وإذا مل يٙمـ ًمألؾمٌقع أو اًم٘م٤مدم. ُمـ اًمًٝمؾ أيْم٤ًم إظم٤ٌمر ٟمٗمًؽ أٟمؽ ؾم

اًمٕمرض يًتحؼ وىمتؽ طم٘م٤ًم، ؾمت٘م٤موم ُمِم٤مهدة احلٚم٘م٤مت اعمتٌ٘مٞم٦م. ذم دراؾم٦م طمديث٦م ىم٤مؾم٧م ذيم٦م 

طم٧ًٌم  ٌحقا ُمتٕمٚم٘ملم سمٙمؾ قمرض، طمٞم٨ماعمدة اًمتل ىمْم٤مه٤م اعمِم٤مهدون ىمٌؾ ان يّم ٟمٞمتٗمٚمٞمٙمس

ك هن٤مي٦م اعمقؾمؿ إول ُمـ ُمِم٤مهدهي٤م ًمالؾمتٛمرار طمت% 71قمدد احلٚم٘م٤مت اًمتل اطمت٤مضمٝم٤م  ٟمٞمتٗمٚمٞمٙمس

. مل شمٙمـ ُمٕمٔمؿ اًمٕمروض ُم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من سمٕمد جمرد احلٚم٘م٦م اًمتجريٌٞم٦م (0)أو ُم٤م سمٕمده -ُمـ يمؾ قمرض 

إومم، وًمٙمـ سمٕمْمٝم٤م أصٌح ُم٤ًًٌٌم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٖم٤مًمٌٞم٦م اعمِم٤مهديـ سمٕمد احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أو اًمث٤مًمث٦م أو 

  اًمراسمٕم٦م.

 

                                                           
(1) Jacob Kastrenakes, ―Netflix Knows the Exact Episode of a TV Show That Gets You 

Hooked,‖ The Verge, September 23, 2015, www.theverge.com/2015/9/23/9381509/netflix-

hooked-tv-episode-analysis. 
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اًمقىم٧م اًمذي شمًتٓمٞمع ومٞمف أن ختن قمدة ذم دة هذا يؽميمؽ ُمع صمالصم٦م ظمٞم٤مرات: اُم٤م ان شمٌدأ اعمِم٤مه

ؾم٤مقم٤مت ذم ضمٚم٦ًم ُمِم٤مهدة ُمتت٤مسمٕم٦م، أو شمًتخدم شم٘مٜمٞم٦م شمٕمٓمٞمؾ وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٜمٝم٤مي٤مت اعمٕمّٚم٘م٦م إلًمٖم٤مء 

دمٜم٥م ُمِم٤مهدة اًمٕمرض مت٤مُم٤ًم. إذا صٛمٛم٧م  -أومْمؾ ُمـ ذًمؽ يمٚمف  -اًمتِمقيؼ ذم هن٤مي٦م احلٚم٘م٤مت، أو 

  ُم٤مٟم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م اًمْم٤مرة.سمٞماتؽ سمحٙمٛم٦م، ومًقف شمٙمقن ًمديؽ ومرص٦م أومْمؾ ًمتجٜم٥م اإلد

ًمٙمـ ًمٞم٧ًم يمؾ اًمتج٤مرب اإلدُم٤مٟمٞم٦م ؾمٞما٦م. ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م، يٛمٙمـ أيْم٤ًم شمًخػم ٟمٗمس 

اخلٓم٤موم٤مت اًمتل شمدومٕمٜم٤م امم اإلدُم٤من ًمزي٤مدة إيمؾ اًمّمحل واًمتامريـ اعمٜمتٔمٛم٦م واإلدظم٤مر اًمت٘م٤مقمدي 

٦م ذم أٟمٜم٤م ُمدُمٜمقن قمغم وإقمامل اخلػمي٦م واًمدراؾم٦م اعمٚمتزُم٦م، ومٗمل سمٕمض إطمٞم٤من ٓ شمٙمٛمـ اعمِمٙمٚم
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أٟمقاع اًمًٚمقك اخل٤مـما٦م، سمؾ ذم أٟمٜم٤م ُمتخٚمقن قمـ إٟمقاع اًمّمحٞمح٦م. اًمٌٜمٞم٦م اًمًٚمقيمٞم٦م ًمٞم٧ًم جمرد 

 أداة ًمت٘مٚمٞمؾ ومٕمؾ إُمقر اًمٖمػم صحٞمح٦م: سمؾ إهن٤م أيْم٤ًم أداة ًمٗمٕمؾ اعمزيد ُمـ إُمقر اًمّمحٞمح٦م.
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 ًمٗمّمؾ اًمث٤مين قمنما

 (اًمتٚمٕمٞم٥م )دُم٩م اًمتًٚمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ واًمتٕمٚمٞمؿ واحلٞم٤مة

ؾمتقيمٝمقمل محٚم٦م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م  DDBأـمٚم٘م٧م ويم٤مًم٦م اإلقمالن اًمًقيدي٦م  8119ذم أواظمر قم٤مم 

ًمٚمؽموي٩م ًمنميم٦م ومقًمٙمس وم٤مضمـ. يم٤مٟم٧م ومقًمٙمس وم٤مضمـ شمٓمٚمؼ ؾمٞم٤مرة ضمديدة صدي٘م٦م ًمٚمٌٞما٦م شمؿ 

شمّمٛمٞمٛمٝم٤م جلٕمؾ اًم٘مٞم٤مدة أيمثر ُمتٕم٦م، ًمذًمؽ أـمٚم٘م٧م ويم٤مًم٦م اإلقمالن اًمًقيدي٦م قمغم محٚم٦م ٟمٔمري٦م 

، يٛمٙمـ ًمٚمٛمرح أن يٖمػم ؾمٚمقك اًمٜم٤مس إمم إومْمؾعم١ًموًملم اًمتٜمٗمٞمذيلم . أووح أطمد ا(0)اعمرح

ًمذًمؽ رسمام شمدومع ضمرقم٦م ُمـ اعمرح اًم٤ًمئ٘ملم ًمتجرسم٦م اًمًٞم٤مرة اجلديدة. ًمٕمٛمؾ وج٦م أـمٚم٘م٧م ويم٤مًم٦م 

اإلقمالن اًمًقيدي٦م ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمتج٤مرب اًمذيمٞم٦م ذم اٟمح٤مء ؾمتقيمٝمقمل. يمؾ دمرسم٦م ُمـ اًمتج٤مرب ىم٤مُم٧م 

  ًمٕم٦ٌم. سمتحقيؾ ؾمٚمقيم٤ًم قم٤مدي٤ًم امم

سمقؾمط ؾمتقيمٝمقمل. يم٤من ًمدى اعم٤ًمومريـ ظمٞم٤مران قمٜمد  أوديٜمٌالنضمرت اًمتجرسم٦م إومم ذم حمٓم٦م ُمؽمو 

اخلروج ُمـ اعمحٓم٦م: اُم٤م صٕمقد ؾمٚمؿ ُمـ أرسمع وقمنميـ درضم٦م أو اًمقىمقف قمغم ؾمالمل ُمتحريم٦م، 

وأفمٝمرت يم٤مُمػمات اعمراىم٦ٌم أن اًمريم٤مب يم٤مٟمقا يم٤ًممم سمِمٙمؾ اومؽمايض، طمٞم٨م يم٤مٟمقا يتٙم٤مًمٌقن قمغم 

اًمًالمل اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اعمزدمح٦م سمدًٓ ُمـ أظمذ اًمدرج اًمٗم٤مرغ. اعمِمٙمٚم٦م يمام أووحتٝم٤م ويم٤مًم٦م اإلقمالن 

اًمًقيدي٦م هل أن صٕمقد اًمدرج ًمٞمس سم٤مًمٌمء اعمٛمتع. ًمذا ذم وىم٧م ُمت٠مظمر ُمـ اعم٤ًمء، ىم٤مم ومريؼ ُمـ 

شَمّمُدر  اًمٙمؽموٟمٞم٦م قمٛمالىم٦م، سمحٞم٨م "سمٞم٤مٟمق"سمتحقيؾ درج حمٓم٦م ُمؽمو ُمديٜم٦م أوديٜمٌالن إمم آًم٦م اًمٕمامل 

يم٤مًمٜمٖمٛم٦م اًمتل  ٟمٖمٛم٦م رٟم٤مٟم٦م، مت٤مُم٤مً  قمٚمٞمٝم٤مقمـ يمؾ درضم٦م، سمٛمجرد أن ي٘مقم ؿمخص سم٤مًمّمٕمقد أو اًمٜمزول 

. ذم اًمّم٤ٌمح، اىمؽمب اعم٤ًمومرون ُمـ خمرج أوديٜمٌالن يمام يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًمٌٞم٤مٟمق آًم٦مره٤م شمّمد

ىمٚمٞماًل ُمٜمٝمؿ  ذم اًمٕم٤مدة. ذم اًمٌداي٦م اؾمتخدم ُمٕمٔمٛمٝمؿ اًمًٚمؿ اًمٙمٝمرسم٤مئل، وًمٙمـ طمدث ان قمدداً 

                                                           

 :DDB ٝم٤م ويم٤مًم٦م اإلقمالن اًمًقيدي٦ماعمقىمع اًمِمٌٙمل اخل٤مص سمحٛمٚم٦م ٟمٔمري٦م اعمرح اًمتل أـمٚم٘مت (0)

www.thefuntheory.com; Cannes Awards announcement: www.prnewswire.com/news-

releases/ddbs-fun-theory-for-volkswagen-takes-home-cannes-cyber-grand-prix-

97156119.html; video of the ―Piano Stairs‖ experiment: Rolighetsteorin, ―Piano Stairs: 

TheFunTheory.com,‖ YouTube, October 7, 2009, www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw. 
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اظمت٤مروا صٕمقد اًمدرج، طمٞم٨م ىم٤مُمقا قمـ همػم ىمّمد سمتِمٙمٞمؾ حلـ ىمّمػم أصمٜم٤مء ُمٖم٤مدرهتؿ اعمحٓم٦م. 

ٓطمظ اعم٤ًمومرون أظمرون ذًمؽ، وهقم٤من ُم٤م أصٌح اًمدرج أيمثر ؿمٕمٌٞم٦م ُمـ اعمّمٕمد. ووم٘م٤م ًمٚمٗمٞمديق 

المل ُمـ إؿمخ٤مص اظمت٤مروا اؾمتخدام اًمدرج سمدًٓ ُمـ اًمً% 66اًمذي ٟمنمشمف اًمقيم٤مًم٦م اًمًقيدي٦م، 

. ؾمٞمتزاطمؿ اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م ذًمؽ قمٙمس يٗمّْمٚمقن ُمٜمٝمؿ اًمُٕمٔمٛمك اًمٖم٤مًمٌٞم٦م يم٤مٟم٧م أن سمٕمد ،اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م

 حتقل دمرسم٦م قم٤مدي٦م إمم ًمٕم٦ٌم.

أيمؼم. ذم ُمتٜمزه ؿمٕمٌل  ٦م ًمزظمؿٍ أصدرت ويم٤مًم٦م اإلقمالن اًمًقيدي٦م دم٤مرب أظمرى ُمع ايمت٤ًمب احلٛمٚم

ٝمٛمالت ُمٕمدًم٦م اًمٙمؽموٟمٞم٤ًم شمّمدر ؾمٚم٦م ُم - "أقمٛمؼ صٜمدوق ىمامُم٦م ذم اًمٕم٤ممل"أٟمِم٠م ظمٌػم إًمٙمؽموٟمٞم٤مت 

صقت صدى يقطمل قمٜمد رُمل يمؾ ىمٓمٕم٦م ُمـ اًم٘مامُم٦م ومٞمٝم٤م اهن٤م شمً٘مط سمٕمٞمدًا ضمدًا ىمٌؾ ان شمّمٓمدم 

أقمٛمؼ "سم٤مًم٘م٤مع. دمٛمع صٜم٤مديؼ اًم٘مامُم٦م إظمرى ذم اعمتٜمزه صمامٟملم رـمالً ُمـ اًم٘مامُم٦م يمؾ يقم. يٛمٙمـ ًمــ 

ٜم٤مس يًٞماقن اؾمتخدام صٜم٤مديؼ ان جيٛمع وٕمػ هذه اًمٙمٛمٞم٦م. ذم ُمٙم٤من آظمر يم٤من اًم "صٜمدوق ىمامُم٦م

إقم٤مدة اًمتدوير ذم أٟمح٤مء اعمديٜم٦م، ًمذًمؽ ىم٤مُم٧م ويم٤مًم٦م اإلقمالن اًمًقيدي٦م سمتحقيؾ أطمد اًمّمٜم٤مديؼ إمم 

ًمٕم٦ٌم آريمٞمد. يم٤موم٠مت اًمٚمٕم٦ٌم اًمٜم٤مس اًمذيـ اؾمتخدُمقا اًمّمٜمدوق سمِمٙمؾ صحٞمح سم٠موقاء وُم٤مو٦م 

٤مديؼ إىمرب وٟم٘م٤مط شمًجؾ قمغم ؿم٤مؿم٦م يمٌػمة محراء. اؾمتخدم ُم٤م ُمتقؾمٓمف ؿمخّم٤من وم٘مط اًمّمٜم

سمِمٙمؾ صحٞمح يمؾ يقم: ومٞمام اؾمتخدم أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م ؿمخص صٜمدوق أريمٞمد سمِمٙمؾ صحٞمح يمؾ 

  يقم.

احلٛمٚم٦م يم٤مٟم٧م ٟم٤مضمح٦م ًمٚمٖم٤مي٦م. ضمذسم٧م ُم٘م٤مـمع اًمٗمٞمديق ُم٤م جمٛمققمف أيمثر ُمـ صمالصملم ُمٚمٞمقن ُمِم٤مهدة 

وم٤مزت ويم٤مًم٦م اإلقمالن  8101قمغم يقشمٞمقب، واًمٙمثػم ُمـ اعمِم٤مريم٤مت قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م. ذم قم٤مم 

وهق ذف  -ذم أيمؼم ُمٝمرضم٤من ًمإلقمالن ذم اًمٕم٤ممل  "ؾم٤ميؼم ضمراٟمد سمريمس ٓيقن"قيدي٦م سمج٤مئزة اًمً

. سم٤مإلو٤موم٦م إمم اإلؿم٤مدة ذم إداء، "أيمثر احلٛمالت اعمٜمتنمة ؿمٝمرة ذم اًمٕم٤ممل"قمٔمٞمؿ يتؿ ُمٜمحف ًمـ 

خالل ومؽمة وضمٞمزة يم٤من ؾمٙم٤من ؾمتقيمٝمقمل وامم طمٍد ُم٤م أيمثر وم ،همػّمت احلٛمٚم٦م أيْم٤ًم ؾمٚمقك اًمٜم٤مس

 وُمراقم٤مًة ًمٚمٌٞما٦م. صح٦مً 
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 ـــــ

هٜم٤مك ـمري٘مت٤من ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع اإلدُم٤مٟم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م: اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م أو شمًخػمه٤م. يم٤من اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م 

ُمثٚمام ومٕمٚم٧م ويم٤مًم٦م  -هق ُمقوقع اًمٗمّمقل اإلطمدى قمنمة إومم ُمـ يمت٤مب ٓ ي٘م٤موم، وًمٙمـ 

٤من اًمًٚمقيمل اعم١مذي ُمـ اعمٛمٙمـ شمقضمٞمف اًم٘مقى اًمتل شم٘مقد اإلدُم -اإلقمالن اًمًقيدي٦م ذم ؾمتقيمٝمقمل 

ًمٗمٕمؾ إُمقر اجلٞمدة، ومٜمٗمس اعمٞمقل اًمٌنمي٦م اًمتل شمًتٕمٌدٟم٤م قمغم اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م وإضمٝمزة اًمٚمقطمٞم٦م 

وأًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق يٛمٙمـ ان شمدومٕمٜم٤م ًمٗمٕمؾ إُمقر اجلٞمدة: ًمتٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم سمِمٙمؾ أومْمؾ ومم٤مرؾم٦م اعمزيد 

زيد ُمـ اعم٤مل. ٓ ؿمؽ أن هٜم٤مك واًمتٍمف سمًخ٤مء أيمثر وشمقومػم اعم أيمؼمُمـ اًمتامريـ واًمٕمٛمؾ سمذيم٤مء 

سملم اإلدُم٤مٟم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م واًمٕم٤مدات اعمٗمٞمدة، وُمـ اعمٝمؿ أن شمْمع ذًمؽ اخلط ذم آقمت٤ٌمر.  رومٞمٕم٤مً  ظمٓم٤مً 

ٟمٗمس ؾم٤مقم٦م ومٞم٧م سمٞم٧م اًمتل شمزيد اإلدُم٤من قمغم مم٤مرؾم٦م اًمتامريـ اًمري٤موٞم٦م واإلوٓمراسم٤مت اًمٖمذائٞم٦م 

ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمري٤مو٦م. شمٕمٛمؾ هذه  قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس شمدومع آظمريـ ًمؽمك إريٙم٦م ظمٚمٗمٝمؿ عمزاوًم٦م

إدوات اإلدُم٤مٟمٞم٦م قمغم رومع اًمداومع ًمديؽ، ًمذًمؽ إذا يم٤من داومٕمؽ ُمرشمٗمٕم٤ًم سم٤مٕؾم٤مس، ومٝمٜم٤مك ومرص٦م 

يمٌػمة ذم أن شمٕمرض هذه إدوات روم٤مهٞمتؽ ًمٚمخٓمر. إذا يمٜم٧م ُمـ اعمًتٚم٘ملم اًمٙم٤ًممم اًمذيـ 

 يٙمرهقن مم٤مرؾم٦م اًمري٤مو٦م قمٜمده٤م يٛمٙمـ أن شم٤ًمقمدك ضمرقم٦م ُمـ اًمتحٗمٞمز.

% ُمـ 61. إن (0)دراؾم٦م اؾمت٘مّم٤مئٞم٦م واؾمٕم٦م ًمٚمًٚمقك اًمٌنمي قمـ جم٤مل يمٌػم حيت٤مج ًمٚمتحًلم شمٙمِمػ

% ُمـ 66% ُمـ إُمريٙمٞملم و 67ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل اعمت٘مدم يٕم٤مٟمقن ُمـ زي٤مدة اًمقزن أو اًمًٛمٜم٦م ُمٜمٝمؿ 

                                                           

 سمٞم٤مٟم٤مت اًمًٛمٜم٦م ُمـ آحت٤مد اًمٕم٤معمل ًمٚمًٛمٜم٦م: (0)

www.worldobesity.org/resources/obesity-data-repository; Kaare Christensen, Gabriele 

Doblhammer, Roland Rau, and James W. Vaupel, ―Ageing Populations: The Challenges 

Ahead,‖ Lancet 374, no. 9696 (October 2009): 1196–1208; John Bound, Michael Lovenheim, 

and Sarah Turner, ―Why Have College Completion Rates Declined? An Analysis of Changing 

Student Preparation and Collegiate Resources,‖ American Economic Journal: Applied 

Economics 2, no. 3 (July 2010): 129–57; Jeffrey Brainard and Andrea Fuller, ―Graduation 

Rates Fall at One-Third of 4-Year Colleges,‖ Chronicle of Higher Education, December 5, 

2010, chronicle.com/article/Graduation-Rates-Fall-at/125614; World Bank savings data: 

data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS; OECD savings data: 

data.oecd.org/hha/household-savingsforecast. htm; World Giving Index from the Charities Aid 
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ُمٕمدٓت  .% ُمـ اًمؼميٓم٤مٟمٞملم وإعم٤من وإؾمؽماًمٞملم60% ُمـ اًمٜمروجيٞملم و 65اًمٜمٞمقزيٚمٜمديلم و 

اًمقٓي٤مت اعمتحدة آظمذة ذم آٟمخٗم٤مض ذم مجٞمع اعمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ُمـ اعمدارس  اًمتخرج ذم

آسمتدائٞم٦م وصقًٓ امم اجل٤مُمٕم٤مت. وٟمتٞمج٦ًم ًمذًمؽ يتقىمع اعمريمز اًمقـمٜمل ًمٚمًٞم٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ 

% وم٘مط 3اًم٘م٤مدُم٦م. يقومر إُمريٙمٞمقن  ٤مً ًمدظمؾ اًمِمخيص ظمالل اخلٛم٦ًم قمنم قم٤مُمااًمٕم٤مزم أن يٜمخٗمض 

هؿ: سمٞمٜمام يقومر اًمداٟمامريمٞمقن وآؾم٤ٌمن واًمٗمٜمٚمٜمديقن واًمٞم٤مسم٤مٟمٞمقن وآيٓم٤مًمٞمقن أىمؾ ُمـ ُمـ دظمؾ أه

اًمٓمٌٞم٦م اًمِمٝمػمة أن ٟمّمػ مجٞمع اعمقاًمٞمد اًمذيـ وًمدوا ذم  Lancet "ٟٓمًٞم٧م"ذًمؽ. وشمقىمٕم٧م جمٚم٦م 

ؾمتتج٤موز أقمامرهؿ طم٤مضمز اعم٤مئ٦م قم٤مم، وهق ُم٤م ؾمٞمٗمقق  8111اًمدول اعمت٘مدُم٦م ذم اًمٕم٤ممل سمٕمد قم٤مم 

يم٤من ؾمٙم٤من اًمقٓي٤مت اعمتحدة سملم أول او  8105و  8103اًمت٘م٤مقمدي٦م سمٕم٘مقد. سملم قم٤مُمل  ُمدظمراهتؿ

% ُمـ 8وًمٙمـ ُمع ذًمؽ يم٤من إُمريٙمٞمقن يتؼمقمقن سم٠مىمؾ ُمـ  -صم٤مين ايمثر اًمِمٕمقب ؾمخ٤مء ذم اًمٕم٤ممل 

 دظمٚمٝمؿ إمم اًم٘مْم٤مي٤م اخلػمي٦م.

هذا اًمًٚمقك ذم يريد اجلٛمٞمع شم٘مري٤ًٌم شمٖمٞمػم ؾمٚمقك ؾمٞمب واطمد قمغم إىمؾ. سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌٕمض يٙمٛمـ 

اٟمٗم٤مق اًمٙمثػم ضمدًا وشمقومػم اًم٘مٚمٞمؾ ضمدًا. سم٤مًمٜم٦ًٌم ًممظمريـ وم٢مٟمف يٙمٛمـ ذم اهدار شمًٕم٦م أقمِم٤مر يقم 

اًمٕمٛمؾ ذم اًمتح٘مؼ ُمـ رؾم٤مئؾ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين: واًمٌٕمض أظمر ُم٤م زاًمقا يٕم٤مٟمقن ُمـ إيمؾ اًمٙمثػم 

ادة حمدودة. أفمٝمرت وقمدم مم٤مرؾم٦م اًمري٤مو٦م. اعم٤ًمر اًمقاوح ًمٚمتٖمٞمػم هق اجلٝمد، ًمٙمـ ىمقة اإلر

إذا ُم٤م يم٤من ومٕمؾ اًمّمقاب  س يٙمقٟمقن أيمثر ُمٞمالً ًمٗمٕمؾ اًمّمقابويم٤مًم٦م اإلقمالن اًمًقيدي٦م أن اًمٜم٤م

ممتٕم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ. يم٤من عمؼمُم٩م يمٛمٌٞمقشمر اؾمٛمف ضمقن سمريـ ٟمٗمس احلدس قمٜمدُم٤م يم٤من اسمٜمف يقاضمف 

سمرٟم٤مُم٩م يمٛمٌٞمقشمر . صٛمؿ سمريـ 8117(0)صٕمقسم٤مت ذم شمٕمٚمؿ ُمٗمردات اُمتح٤من اًمت٘مٞمٞمؿ اًم٘مٞم٤مد ذم قم٤مم 

ىمدم ٓسمٜمف يمٚمامت خمت٤مرة سمِمٙمؾ قمِمقائل، وـمٚم٥م ُمٜمف اظمتٞم٤مر أومْمؾ شمٕمريػ ًمٙمؾ يمٚمٛم٦م ُمـ سملم 

                                                                                                                                                         
Foundation: www.cafonline.org/about-us/publications; report by National Center for Public 

Policy and Higher Education suggesting that the income of workforce expected to decline: 

www.highereducation.org/reports/pa_decline. 

 :FreeRiceقمـ ضمقن سمريـ وُمقىمع ومري رايس  (0)

Michele Kelemen, ―Net Game Boosts Vocabulary, Fights Hunger,‖ NPR, December 17, 2007, 

www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=17307572. 
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أرسمٕم٦م سمدائؾ. يمام أدار سمريـ ُمقىمٕم٤ًم قمغم اإلٟمؽمٟم٧م ىم٤مم سمتث٘مٞمػ اًمٜم٤مس طمقل اًمٗم٘مر ذم اًمٕم٤ممل، ًمذًمؽ 

ف سمٞمع ُم٤ًمطم٦م إقمالٟمٞم٦م ٢مذا ُم٤م اضمتذب اعمقىمع اًمٕمدد اًمٙم٤مذم ُمـ اًمزوار، يٛمٙمٜموم ،ىمرر اجلٛمع سملم آصمٜملم

إمم أقمغم ُمزايد، ويًتخدم قم٤مئدات اإلقمالٟم٤مت ًمنماء إرز ًمٚمٛمحت٤مضملم. وهٙمذا وًمدت ومٙمرة 

 .FreeRice.com )ومري رايس )إرز اعمج٤مينُمقىمع 

أٟمٓمٚمؼ وقمد سمريـ سم٤مًمتؼمع سمٕمنم طم٤ٌمت ُمـ إرز إمم مجٕمٞم٦م ظمػمي٦م ًمألهمذي٦م ًمٙمؾ إضم٤مسم٦م صحٞمح٦م. 

. صٕمد اعمقىمع طم٦ٌم أرز ُُمتؼمع هب٤م ذم يقُمف إول 831 ٤مً حُم٘م٘م 8117م اًم٤ًمسمع ُمـ أيمتقسمر قم٤ماعمقىمع ذم 

وذم قم٤مم سمنقم٦م يمٌػمة طمتك أٟمف سمٕمد ؿمٝمريـ مجع سمريـ صمالصمامئ٦م ُمٚمٞمقن طم٦ٌم ذم يقم واطمد. 

مجع  8104وذم قم٤مم  .اعُمتحدة ًمألُمؿ اًمت٤مسمع اًمٕم٤معمل إهمذي٦م ًمؼمٟم٤مُم٩م سمريـ سمٛمقىمٕمف شمؼمع 8119

  ُم٤م يٙمٗمل إلـمٕم٤مم مخ٦ًم ُماليلم سم٤مًمغ عمدة يقٍم يم٤مُمؾ.اعمقىمع ُم٤مئ٦م ُمٚمٞم٤مر طم٦ٌم، وهق 

اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م، اُمتح٤مٟم٤مت اًمت٘مٞمٞمؿ  قمٜمدُم٤م جيؼم اًمٓمالب إُمريٙمٞمقن قمغم شمٕمٚمؿ آٓف اعمٗمردات ُمـ أضمؾ

ومري ُمقىمع  أٓف ُمـ ُمًتخدُملاًم٘مٞم٤مَم سمف ًمٙمـ هذا سم٤مًمْمٌط ُم٤م خيت٤مر وومٝمذا قمٛمؾ روشمٞمٜمل رشمٞم٥م: 

ٟمجح ذم حتقيؾ اًمٕمٛمؾ اًمرشمٞم٥م إمم ًمٕم٦ٌم.  سمريـ ىمع ٕنذم وىم٧م ومراهمٝمؿ يمؾ يقم. يٜمجح اعمقرايس 

ر قمغم أهن٤م طم٤ٌمت أرز(، مجٞمع اًمٕمٜم٤مس ُمقضمقدة: يمؾ إضم٤مسم٦م صحٞمح٦م  شمٙم٥ًم قمنم ٟم٘م٤مط )شمّمقه

واًمتل شمٕمٛمؾ ُمثؾ ٟم٘م٤مط اًمٚمٕم٦ٌم. يٛمٙمٜمؽ شمتٌع قمدد اإلضم٤مسم٤مت اًمّمحٞمح٦م اًمتل ىمدُمتٝم٤م قمغم اًمتقازم، 

شمزداُد  قمٛمٚمتٝم٤م. ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اظمرىتت٤مًمٞم٦م وشمزودك اًمٚمٕم٦ٌم سمت٘مرير قمـ أـمقل ؾمٚمًٚم٦م اٟمتّم٤مرات ُم

 ذم ختٓم٠مً  قمٜمدُم٤م همٛمقو٤مً  وشم٘مُؾ  –اعمٗمردات همٛمقو٤ًم يمٚمام ارشم٘مٞم٧م أيمثر ذم ُمًتقي٤مت اًمٚمٕم٦ٌم اًمًتلم 

رضم٦م دائاًم سمِمٙمؾ ُمث٤مزم سملم اًمًٝمؾ ضمدًا واًمّمٕم٥م ضمدًا.  ،اإلضم٤مسم٦م وهبذه اًمٓمري٘م٦م شمٙمقن اًمٚمٕم٦ٌم ُُمده

سمحٙمٛم٦م، طمتك شمتٛمٙمـ ُمـ شمتٌع شم٘مدُمؽ سمٍمي٤ًم:  سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ، ىم٤مم سمريـ سم٢مو٤موم٦م اًمرؾمقُم٤مت

يٛمأل صحـ ظمِمٌل صٖمػم سم٤مٕرز طمتك شمّمؾ إمم ُم٤مئ٦م طم٦ٌم، صمؿ شمقوع يمرة ُمـ ُم٤مئ٦م طم٦ٌم سمج٤مٟم٥م 

قمٜمدُم٤م شمّمؾ امم إًمػ طم٦ٌم شمتِمٙمؾ يمقُم٦م أيمؼم ُمـ اًمرز امم و حـ سمٞمٜمام شمٌدأ ذم اعمؾء ُمرة أظمرى،اًمّم

شمٔمٝمر  -شمٚمٕم٥م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ضم٤مٟم٥م اًمّمحـ. ي٘مقم سمٕمض اعمًتخدُملم سمتِمٙمٞمؾ اعمجٛمققم٤مت 
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اعمجٛمققم٤مت وإومراد إيمثر شمًجٞمالً ًمٚمٜم٘م٤مط )إيمثر مجٕم٤ًم ًمٚمحٌقب( قمغم ىم٤مئٛم٦م اعمتّمدريـ يقُمٞم٤ًم 

ويم٠مٟمف ُمزي٩م ومري رايس ُمقىمع  ويٛمٙمٜمؽ أٟم٧م وأومراد جمٛمققمتؽ اًمتقىمػ واًمٌدء ُمتك ؿما٧م. يٌدو -

  ؾ سمٛمحرك اًمٚمٕم٥م.ُمـ اًمتٕمٚمؿ واًمٕمٓم٤مء، وًمٙمـ إذا ُم٤م رومٕمٜم٤م همٓم٤مء اعمحرك ومًٜمجد اٟمف يٕمٛم

 ـــــ

ُم٤م ومٕمٚمتف ويم٤مًم٦م اإلقمالن اًمًقيدي٦م ًمنميم٦م ومقًمٙمس وم٤مضمـ وُم٤م ومٕمٚمف سمريـ عمقىمع ومري رايس ُيٕمرف 

. ص٤مغ ُمؼمُم٩م يمٛمٌٞمقشمر يدقمك ٟمٞمؽ سمٞمٚمٞمٜم٩م (0)سم٤مؾمؿ اًمتٚمٕمٞم٥م: أظمذ دمرسم٦م همػم ممتٕم٦م وحتقيٚمٝم٤م إمم ًمٕم٦ٌم

ؾ أي دمرسم٦م أيمثر إحل٤مطم٤ًم، ًمٙمٜمف . أدرك سمٞمٚمٜم٩م أن آًمٞم٦م اًمٚمٕم٦ٌم يٛمٙمٜمٝم٤م أن دمٕم8118اعمّمٓمٚمح ذم قم٤مم 

يم٤مومح ُمـ أضمؾ شمًقيؼ اعمٗمٝمقم، اًمذي فمؾ يم٤مُمٜم٤ًم إمم أن ىم٤مُم٧م ضمقضمؾ وقمدد ُمـ أصح٤مب رؤوس 

. ومٙمرة اًمتٚمٕمٞم٥م اًمرئٞمًٞم٦م هل أن ٟمٗمس اًمتجرسم٦م جي٥م أن 8101إُمقال اًم٤ٌمرزيـ سم٢مطمٞم٤مئف ذم قم٤مم 

تك ًمق مل يٙمـ داومٕمؽ شمّمٌح ُمٙم٤موم٠مة ًمٚمتجرسم٦م )أي ٓسمد ُمـ شمّمٌح اًمتجرسم٦م يمٛمٙم٤موم٠مة ًمٜمٗمًٝم٤م(. طم

اًمتؼمع عم١مؾم٦ًم إـمٕم٤مم ظمػمي٦م، أو شمٕمٚمؿ ُمٗمردات ضمديدة، جي٥م ان شمرهم٥م ذم ىمْم٤مء وىمتؽ ذم ًمٕم٥م 

 ًمٕم٦ٌم ومري رايس. وسمٛمرور اًمقىم٧م، رهماًم قمٜمؽ، ؾمتجد أٟمؽ شمتٕمٚمؿ وشمتؼمع سم٤مٕرز.

                                                           

 ُمٕمٚمقُم٤مت اؾم٤مؾمٞم٦م وأُمثٚم٦م قمـ اًمتٚمٕمٞم٥م: (0)

Kevin Werbach and Dan Hunter, For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your 

Business (Philadelphia, PA: Wharton Digital Press, 2012), 168–72; Nick Pelling explains the 

history of the term: Nick Pelling, ―The (Short) Prehistory of ‗Gamificiation‘ . . . ,‖ Funding 

Startups (& other impossibilities), Nanodome, April 9, 2011, 

nanodome.wordpress.com/2011/08/09/the-short-prehistory-of-gamification/; Dave McGinn, 

―Can a Couple of Reformed Gamers Make You Addicted to Exercise?‖ Globe and Mail, 

published November 13, 2011, last updated September 6, 2012, 

www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/fitness/can-a-couple-of-reformed-gamers-

make-you-addicted-toexercise/ article4250755/; Fox Van Allen, ―Sonicare Toothbrush App 

Proves Too Addicting for Kids,‖ Techlicious, September 16, 2015, 

www.techlicious.com/blog/philips-sonicare-for-kids-electric-toothbrush-app-sparkly/; Kate 

Kaye, ―Internet of Toothbrushes: Sonicare Pipes Data Back to Philips,‖ AdvertisingAge, 

September 14, 2015, http://adage.com/article/datadrivenmarketing/ philips-connects-sonicare-

kids-game-data-insights/300316. 
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ومحص اًم٤ٌمطمث٤من ذم جم٤مل اًمتٚمٕمٞم٥م يمٞمٗملم ويرسم٤مك ودان هٜمؽم أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م ُمث٤مل قمغم اًمتٚمٕمٞم٥م، 

دوا صمالصم٦م قمٜم٤مس ُمِمؽميم٦م: اًمٜم٘م٤مط واًمِم٤مرات وًمقطم٤مت اًمّمدارة. اضمتٛمٕم٧م اًمٕمٜم٤مس اًمثالصم٦م وطمد

ُمٕم٤ًم ًمٚمٛمرة إومم ذم سمراُم٩م اعم٤ًمومر اًمدائؿ ًمنميم٦م اًمٓمػمان. أـمٚم٘م٧م يقٟم٤ميتد أول سمرٟم٤مُم٩م ًمقٓء 

ىمٌؾ فمٝمقر ُمٗمٝمقم اًمتٚمٕمٞم٥م سمقىم٧م ـمقيؾ، وهقم٤من ُم٤م ـمرطم٧م  0978ذيم٤مت اًمٓمػمان ذم قم٤مم 

رى سمراُم٩م مم٤مصمٚم٦م. ُمع يمؾ رطمٚم٦م أو ذاء ُم١مهؾ، يٙم٥ًم اعم٤ًمومرون ٟم٘م٤مـم٤ًم قمغم ذيم٤مت ـمػمان أظم

ؿمٙمؾ أُمٞم٤مل: قمٜمدُم٤م يٙمًٌقن ُم٤م يٙمٗمل ُمـ اًمٜم٘م٤مط ذم قم٤مم واطمد، وم٢مهنؿ يٗمقزون سمِم٤مرات قمغم ؿمٙمؾ 

اًمٗمْم٦م واًمذه٥م واًمٌالشملم وُم٤م إمم ذًمؽ: ي٘مػ إقمْم٤مء رومٞمٕمق اعمًتقى ذم  -دٓٓت ُمرشم٦ٌم 

٤مئرة أوًٓ، وحيّمٚمقن ذم سمٕمض إطمٞم٤من قمغم ُمٕم٤مُمٚم٦م ظم٤مص٦م قمغم ، ويّمٕمدون اًمٓمـمقاسمػم خمّمّم٦م

  ُمتـ اًمٓم٤مئرة، وهل ُمٙم٤مومآت شمٕمٛمؾ سمٛمث٤مسم٦م ًمقطم٤مت صدارة واىمٕمٞم٦م.

ثر يٕمتؼم اًمتٚمٕمٞم٥م أداة أقمامل ىمقي٦م، ويتؿ شمًخػمه٤م سمِمٙمؾ ُمٜم٤مؾم٥م يمام أهن٤م شمِمجع اًمًٚمقك إيم

واٟم٩م اًمٚمذان اضمتٛمٕم٤م ذم شمٚمؽ اًمٗمٚمًٗم٦م ريتِم٤مرد شم٤مًمٞمٜمز وسمري٤من  ؿمجٕم٧موىمد  ؾمٕم٤مدة وصح٦م وطمٙمٛم٦م،

يمٓمالب ضمدد ذم ضم٤مُمٕم٦م سمٜمًٚمٗم٤مٟمٞم٤م. يم٤من ًمدى شم٤مًمٞمٜمس وواٟمغ ؿمٞمالم ُمِمؽميم٤من: يمالمه٤م  8114قم٤مم 

حي٤ٌمن أًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق ويمالمه٤م يم٤من ُمتحٛم٤ًًم ًمتامريـ اًمٚمٞم٤مىم٦م اًمٌدٟمٞم٦م. طمٞم٨م ىم٤مل شم٤مًمٞمٜمز ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م 

اًمؼمويمكم واًمتقٟم٤م ذم  ًم٘مد شمٕمرومٜم٤م قمغم سمٕمْمٜم٤م اًمٌٕمض ٕٟمٜم٤م رأيٜم٤م سمٕمْمٜم٤م اًمٌٕمض ٟم٠ميمؾصحٗمٞم٦م 

يم٤من ًمديٜم٤م قم٘مٚمٞم٦م ُمتِم٤مهب٦م ضمدًا ومٞمام خيص اًمٚمٞم٤مىم٦م اًمٌدٟمٞم٦م ٕٟمف يم٤من ًمدى يمالٟم٤م طم٤مًم٦م طمٞم٨م اًمٙم٤مومٞمؽمي٤م، 

سمدٟمٞم٦م ؾمٞما٦م. ًم٘مد ٟمِم٠م يمالٟم٤م قمغم ًمٕم٥م أًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق، واقمتؼم يمالٟم٤م مت٤مريـ اًمٚمٞم٤مىم٦م اًمٌدٟمٞم٦م قمغم أهن٤م 

أـمٚم٘مقا ُمقىمٕم٤م شمٚمٕمٞمٌٞم٤ًم ًمٚمٞم٤مىم٦م  8100، وذم قم٤مم . أصٌح شم٤مًمٞمٜمز وواٟمغ ُمـ سمٜم٤مة إضم٤ًمم اهلقاةًمٕم٦ٌم

يم٤من ًمدى ومٞمتقيمراد ُمٚمٞمقن ُمًتخدم:  8103. ذم قم٤مم Fitocracy "ومٞمتقيمراد"اًمٌدٟمٞم٦م يدقمك 

 اصٌح قمدد اعمًتخدُملم ُمٚمٞمقٟملم. 8105وًمٙمـ سمحٚمقل قم٤مم 

٤ٌمت شمزداد اًمٜم٘م٤مط يمٚمام زادت صٕمقسم٦م اًمتدري –يٙم٤مومب ومٞمتقيمراد اعمًتخدُملم سمٜم٘م٤مط سمٕمد يمؾ متريـ 

يمٞمٚمقُمؽمات،  01وسم٠موؾمٛم٦م قمٜمدُم٤م شمّمؾ شمٚمؽ اًمتدري٤ٌمت إمم ُمراطمؾ ُمٕمٞمٜم٦م. ىمؿ سم٤مجلري عم٤ًموم٦م  -
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 0303يمٞمٚمق، ويٙم٤موماؽ سمـ  01يمٞمٚمق، وؿم٤مرة اًمـ  5قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، وؾمٞمٕمٓمٞمؽ اعمقىمع ؿم٤مرة اًمـ 

ٟم٘مٓم٦م. قمٜمدُم٤م شمذه٥م إمم ص٤مًم٦م إًمٕم٤مب اًمري٤موٞم٦م ؾمؽمى ٟمققملم ُمـ اًمٜم٤مس: إؿمخ٤مص اًمذيـ 

وإؿمخ٤مص اًمذيـ حيقًمقن اًمٚمٞم٤مىم٦م إمم طمدث  ،٤مرؾم٦م اًمتامريـ اًمري٤موٞم٦م سمٛمٗمردهؿيٗمْمٚمقن مم

اضمتامقمل. يتقضمف ُمقىمع ومٞمتقيمراد إمم يمال اًمٜمققملم ُمـ إؿمخ٤مص ُمـ ظمالل ُمٜمحؽ اًمٗمرص٦م 

 -ًمٚمتٗم٤مقمؾ ُمع اعمًتخدُملم أظمريـ. يٛمٙمٜمؽ حتدهيؿ ذم ٟمزال يمام يٛمٙمٜمؽ ُمٜم٤مىمِم٦م أطمدث مت٤مريٜمؽ 

ىمع ُمثؾ ؾمجؾ ٟمِم٤مط ظم٤مص، يم٠من شمتحدى ٟمٗمًؽ جلري أسمٕمد ورومع أو يٛمٙمٜمؽ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمق

أيمثر دون احل٤مضم٦م إمم ُمِم٤مريم٦م شم٘مدُمؽ ُمع أي ؿمخص آظمر. اًمتٜمقع هق أيْم٤ًم أطمد ُمٙمقٟم٤مت 

اًمتٚمٕمٞم٥م، وي٘مقم ومٞمتقيمراد سم٨ٌم اًمتٜمقع قمـ ـمريؼ اًمًامح ًمؽ سمتٌٜمل شمٜمٗمٞمذ اعمٝم٤مم واًمتحدي٤مت اًمتل 

وشم٤مًمٞمٜمز قمنمات اًم٘مّمص قمـ إؿمخ٤مص اًمذيـ شمٕمتٛمد قمغم اًمتامريـ اعمٗمْمٚم٦م ًمديؽ. مجع واٟمغ 

طمٞم٨م واضمف أهمٚمٌٝمؿ صٕمقسم٦م ذم اًمتٛمًؽ سمٜمٔم٤مم  -متٙمٜمقا ُمـ وم٘مدان ُم٤مئ٦م رـماًل سمٛم٤ًمقمدة اعمقىمع 

 اًمتدري٥م ًمًٜمقات.

يْمٕمػ اًمٙمثػم ُمـ اًم٤ٌمًمٖملم قمٜمد ُمقاضمٝم٦م اعمٖمري٤مت، ًمذا يٛمٙمٜمؽ أن شمتخٞمؾ يمٞمػ يّم٤مرع إـمٗم٤مل 

رات طمٙمٞمٛم٦م قمغم إىمؾ ذم سمٕمض إطمٞم٤من ٕهنؿ ًمٞمٗمٕمٚمقا اًمٌمء اًمّمحٞمح. يتخذ اًم٤ٌمًمٖمقن ىمرا

ىم٤مدرون قمغم اًمٜمٔمر إمم اعمًت٘مٌؾ اًمٌٕمٞمد. إـمٗم٤مل ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى يتخذون اًم٘مرارات اًمتل شمٜم٤مؾمٌٝمؿ 

أن. ٓ شمقضمد رؤي٦م ـمقيٚم٦م إُمد ذم اهتامُم٤مت إـمٗم٤مل، ًمذا وم٢من يمٕمٙم٦م اًمِمقيمقٓشم٦م هل دمرسم٦م 

حيٌقن إًمٕم٤مب ُمثٚمام حيٌٝم٤م اًمٙم٤ٌمر، ًمذًمؽ وم٢من  ُمٖمري٦م وٓ يقضمد أي ضم٤مٟم٥م ؾمٚمٌل. وًمٙمـ إـمٗم٤مل

اًمتٚمٕمٞم٥م يٛمٜمح إـمٗم٤مل ضمرقم٦م ُمـ وٌط اًمٜمٗمس. ًمٜم٠مظمذ طم٤مًم٦م ٟمٔم٤موم٦م إؾمٜم٤من. وم٢من قمغم ضمدول 

اقمامل إـمٗم٤مل هٜم٤مك أؿمٞم٤مء أيمثر أمهٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمتٜمٔمٞمػ أؾمٜم٤مهنؿ وظم٤مص٦م ىمٌؾ اًمٜمقم. 

. شمؿ شمّمٛمٞمؿ 8105ة أؾمٜم٤من ذم أهمًٓمس ًمذا ىم٤مُم٧م ذيم٦م ؾمقٟمٞمٙمػم ُمـ ومٞمٚمٞمٌس سم٠مصدار ومرؿم٤م

ومرؿم٤مة إؾمٜم٤من ًمتِمجٞمع إـمٗم٤مل قمغم اًمتٜمٔمٞمػ عمدة دىمٞم٘متلم يم٤مُمٚمتلم. حتتقي قمغم ؿم٤مؿم٦م صٖمػمة 

شمٕمرض ؿمخّمٞم٦م شمًٛمك ؾم٤ٌمريمكم. حيّمؾ إـمٗم٤مل قمغم ٟم٘م٤مط قمٜمد شمٜمٔمٞمػ يمؾ مخ٦ًم أؾمٜم٤من، وهذه 



 

305 
 

ٕـمٗم٤مل مل يريدوا اًمتقىمػ حمٌقسم٦م ًمدرضم٦م أن ا ٤ماًمٜم٘م٤مط شمٖمذي ؾم٤ٌمريمكم. أصمٌت٧م ؿمخّمٞم٦م ؾم٤ٌمريمكم أهن

ٕن إـمٗم٤مل اطمٌقا اًمٚمٕم٦ٌم ىم٤مل ُمقفمػ ىمديؿ ذم اًمنميم٦م:  ُمٕمف قمـ اؾمتخدام اًمٗمرؿم٤مة. ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م

. يم٤من ٓ سمد ُمـ شمٖمٞمػم اًمتٓمٌٞمؼ سمحٞم٨م وشمٗم٤مقمٚمقا يمثػمًا ُمع اًمتٓمٌٞمؼ، مل يذهٌقا إمم اًمٗمراش قمغم اًمٗمقر

  ٗمرؿم٤مة.ث ُمع اإلره٤مق سمٕمد شمٜمٔمٞمػ إؾمٜم٤من سم٤مًمدّ ي٘مع ؾم٤ٌمريمكم اعٌمحَ 

وم٢من شمّمٛمٞمؿ إًمٕم٤مب أُمر  ٤مب ذم ضم٤مُمٕم٦م ٟمٞمقيقرك، ومراٟمؽ ٟٓمتزويمام أظمؼمين ُمدير ُمريمز إًمٕم

صٕم٥م. ذم ُم٘م٤مسمؾ يمؾ ًمٕم٦ٌم يتٕمٚمؼ هب٤م اجلامهػم شمذه٥م آٓف إًمٕم٤مب ؾُمدًا دون ان شمٚمٕم٥م. يم٤من ًمدى 

ومٞمٚمٞمٌس ُمِمٙمٚم٦م ُمٕم٤ميم٦ًم، طمٞم٨م ىم٤مُمقا سمتٕمديؾ شمٓمٌٞمؼ ؾم٤ٌمريمكم سمِمٙمؾ ُمتٕمٛمد جلٕمٚمف أىمؾ ُمدقم٤مة 

ًمّمٕمقسم٦م اًمتٜم١ٌم سم٤مًمٕمٜم٤مس اًمتل  اً ٞمزة ؿم٤مئٕم٦م ذم سمراُم٩م اًمتٚمٕمٞم٥م ٟمٔمرإلدُم٤من. شمٕمد هذه اًمتٕمديالت ُمًم

أـمٚمؼ آدم سمقؾمقرث، اًمرئٞمس اًم٤ًمسمؼ خلدُم٤مت اًمّمح٦م ذم  8119ؾمتحرك اًمًٚمقك. ذم قم٤مم 

ضمٞمدًا ذم جم٤مل اًمٌٞم٤مٟم٤مت  Keasيم٤من شمٓمٌٞمؼ  ًمٌداي٦م. ذم اKeasضمقضمؾ، شمٓمٌٞم٘م٤ًم صحٞم٤ًم يًٛمك 

اًمتٚمٕمٞم٥م. صٛمؿ سمقؾمقرث اًمتٓمٌٞمؼ ًمت٘مديؿ يمٛمٞم٤مت ه٤مئٚم٦م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمردمٕم٦م  ووٕمٞمٗم٤ًم ذم جم٤مل

اعمّمٛمٛم٦م ظمّمٞمّم٤ًم ًمٙمؾ ُمًتخدم ُمـ اعمًتخدُملم. أيمٛمؾ اعمًتخدُمقن اظمت٤ٌمراهتؿ وأدظمٚمقا 

يمٞمػ أن ظمٞم٤مراهتؿ ؿمٙمٚم٧م ٟمت٤مئ٩م صحٞم٦م ُمٝمٛم٦م.  Keasمت٤مريٜمٝمؿ ووضم٤ٌمهتؿ، وذح هلؿ شمٓمٌٞمؼ 

أيمثر وي٠ميمٚمقن أىمؾ إذا أضمؼموا قمغم ُمقاضمٝم٦م آصم٤مر اًمٙمًؾ  يرى سمقؾمقرث إن اعمًتخدُملم ؾمٞمتٛمرٟمقن

ُمـ  Keasواًمنماه٦م. ًمٙمـ شم٘م٤مرير اًمٌٞم٤مٟم٤مت اخل٤مُمٚم٦م مل شمٙمـ يم٤مومٞم٦م ًمتٖمٞمػم اًمًٚمقك، ًمذا همػم شمٓمٌٞمؼ 

ؾمٞم٤مؾمتف. ـمرح سمقؾمقرث اًمتٓمٌٞمؼ ذم قمدد يمٌػم ُمـ اًمنميم٤مت اًمٙمؼمى، طمٞم٨م ؿمجع اعمقفمٗملم قمغم 

اًمالقمٌلم ٟم٘م٤مـم٤ًم، وأدرج اإلصدار اجلديد ُمـ شمِمٙمٞمؾ ومرق ُمٜم٤موم٦ًم. طمٞم٨م ايم٥ًم طمًـ اًمًٚمقك 

Keas  ُمًتقي٤مت واؾمؽماشمٞمجٞم٤مت إًمٕم٤مب. أراد سمقؾمقرث اًمت٠ميمد ُمـ أن ًمدى اًمتٓمٌٞمؼ اًمٙمثػم ُمـ

آظمت٤ٌمرات، ًمذًمؽ صٛمؿ ومري٘مف قمددًا يمٌػمًا ُمـ آظمت٤ٌمرات أيمثر سمٙمثػم مم٤م يم٤من يتقىمع ُمـ 

نم يقُم٤ًم. ًمٙمٜمف أظمٓم٠م اًمتقىمع: اٟمجز اًمٕمديد اعمًتخدُملم إيمامًمف ظمالل اًمؼمٟم٤مُم٩م اًم٘مٞم٤مد عمدة اصمٜمل قم

 ُمـ اعمًتخدُملم جمٛمققم٦م آظمت٤ٌمرات سم٠ميمٛمٚمٝم٤م ذم أىمؾ ُمـ أؾمٌقع.
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ومٝمق يٕمتٛمد سمِمٙمؾ يمٌػم قمغم اظمت٤ٌمر ُمٙمقن ُمـ أرسمٕم٦م   .امم طمٍد ُم٤م ٕٟمف سمًٞمط Keas ٟمجح شمٓمٌٞمؼ 

وإؾماٚم٦م  قمٜم٤مس يٙمٛمٚمف اعمًتخدُمقن ذم سمداي٦م وهن٤مي٦م اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمذي يًتٖمرق اصمٜمل قمنم يقُم٤ًم،

 :هل

 هؾ أٟم٧م همػم ُمدظمـ؟    -0

 هؾ شم٠ميمؾ أيمثر ُمـ مخس وضم٤ٌمت ُمـ اًمٗم٤ميمٝم٦م واخلْم٤مر ذم اًمٞمقم؟     -8

 (؟85ُم١مذ يمتٚم٦م اجلًؿ أىمؾ ُمـ )هؾ ًمديؽ وزن صحل     -3 

 ؟(ُمرات ذم إؾمٌقع 5دىمٞم٘م٦م ،  45أيمثر ُمـ )هؾ مت٤مرس اًمري٤مو٦م سم٤مٟمتٔم٤مم      -4

ًمذا شمِمػم درضم٤مت صٗمر أو واطمد إمم ٟمٛمط طمٞم٤مة  - "ٟمٕمؿ"٦م ًمٙمؾ إضم٤مسم حيّمؾ اعمًتخدُمقن قمغم ٟم٘مٓم٦م

وم٤ميزر، وهل أيمؼم  اؾمتثٛمرت ذيم٦م .همػم صحل، ذم طملم شمِمػم صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م إمم اًمًٚمقك اًمّمحل

% 35ىمٌؾ سمدء اًمؼمٟم٤مُم٩م طمّمؾ   .ذيم٦م أسمح٤مث صٞمدٟٓمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل، ذم اًمتٓمٌٞمؼ ُمٜمذ قمدة ؾمٜمقات

سمٕمد ذًمؽ اٟمخٗمض هذا اًمٕمدد إمم  -٤مر اًمتٓمٌٞمؼ ُمـ ُمًتخدُمٞمف قمغم درضم٦م واطمد او صٗمر ذم اظمتٌ

  .%68إمم % 41ُمـ ( صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م ٟم٘م٤مط)اًمقىم٧م ٟمٗمًف ارشمٗمٕم٧م آؾمتج٤مسم٤مت اًمّمحٞم٦م  وذم%، 07

 "وم٤ميزر"طمٞم٨م يدومع اعم١ًموًمقن اًمتٜمٗمٞمذيقن ذم ذيم٤مت ُمثؾ   .هق ُمنموع رسمحل Keas شمٓمٌٞمؼ

وومر صح٦ًم وأيمثر إٟمت٤مضمٞم٦م وأىمؾ رؾمقُم٤ًم ٓؾمتخدام اًمؼمٟم٤مُم٩م، وذم اعم٘م٤مسمؾ ؾمٞمّمٌح ُمقفمٗمقهؿ ا

 شمٕمٛمؾ شمٓمٌٞم٘م٤مت ُمِم٤مهب٦م ًمـ  ٦م.قمرو٦م ًمٚمٛمرض واقمتامدًا قمغم ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمرقم٤مي٦م اًمّمحٞم٦م ًمٚمنميم

Keasهٞمٚم٨م ٓب" يٕمٛمؾ شمٓمٌٞمؼ يًٛمك، طمٞم٨م أيْم٤ًم ذم اًمًٞم٤مىم٤مت همػم اًمرسمحٞم٦م" Health Lab  

ريٙمٞم٦م ذم قمغم حتًلم صح٦م إـمٗم٤مل ذم اعمجتٛمٕم٤مت ُمٜمخٗمْم٦م اًمدظمؾ، وىمد ٟمٔمرت احلٙمقُم٦م إُم

 .اؾمتخدام إًمٕم٤مب ًمتٜمِمٞمط اًمًٚمقك اًمّمحل ًمٚمٓمٗمقًم٦م ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٌالد

 ـــــ
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اًمًٕمل "رطم٧ٌم ُمدرؾم٦م . ومتح٧م ُمدرؾم٦م ضمديدة أسمقاهب٤م ذم ُمديٜم٦م ٟمٞمقيقرك 8119ذم ظمريػ قم٤مم 

سم٧ًم وؾمٌٕملم ـم٤مًم٤ًٌم ُمـ ـمالب اًمّمػ اًم٤ًمدس ذم   Quest to Learn (Q2L) "إمم اًمتٕمٚمؿ

اًمًٕمل إمم اًمتٕمٚمؿ ُمدرؾم٦م  يم٤مٟم٧م ومّماًل ضمديدًا ذم سمداي٦م يمؾ قم٤مم ضمديد.قم٤مُمٝم٤م إول، صمؿ أو٤موم٧م 

يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون  .(0)ُمـ سمٜم٤مت أومٙم٤مر قمدد ُمـ اعمٜمٔمامت اًمتل شمْم٤مومرت ًمتّمٛمٞمؿ ٟمٛمقذج ضمديد ًمٚمتٕمٚمٞمؿ

ًم٘مرون قمديدة يم٤مٟم٧م اعمدارس شمتّم٤مرع ُمع إـمٗم٤مل  أن اًمٜمٛمقذج اًم٘مديؿ سمٕمٞمد يمؾ اًمٌٕمد قمـ اًمٙمامل.

 ُم٤م يم٤مٟمقا همػم ؾمٕمداء ذم اًمٗمّمقل اًمدراؾمٞم٦م، طمٞم٨م ذهـ وهمػم ُمٝمتٛملم وهم٤مًم٤ٌمً اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمِمتتلم اًم

ُمزي٩م ُمـ اًمتٕمٚمؿ قمـ ـمريؼ اًمتٚم٘ملم واًمتدريس : سمدت اعمدرؾم٦م ُمٜمزقمج٦م ُمـ اعمخٓمط اًمتدريز

٤معمرح يم٤من ومٙمرة صم٤مٟمقي٦م، هذا إذا يم٤من هٜم٤مك ُمـ يٕمتؼمه اؾم٤مؾم٤ًم، ًمذًمؽ يم٤من ُمٕمٔمؿ إـمٗم٤مل ، ومقمٜمقة

 .يمٕمٛمؾ روشمٞمٜمل يرون اًمذه٤مب امم اعمدرؾم٦م

حلٛمٚم٦م ومقًمٙمس وم٤مضمـ، شم٠مؾم٧ًم  ُمثؾ ويم٤مًم٦م اإلقمالن اًمًقيدي٦م. خمتٚمٗم٦م اًمًٕمل إمم اًمتٕمٚمؿ ُمدرؾم٦م

إذا يم٤من إـمٗم٤مل يًتٛمتٕمقن سم٤معمدرؾم٦م، ومٛمـ اعم١ميمد أهنؿ ؾمٞمٙمقٟمقن أيمثر  اعمدرؾم٦م قمغم اؾم٤مس ُمرح،

سم٦م اًمتٕمٚمؿ ىمرر ُم١مؾمًق اعمدرؾم٦م أن أومْمؾ ـمري٘م٦م ًمْمخ اعمتٕم٦م هل ضمٕمؾ دمر ؾمٕم٤مدة وأيمثر شمٗم٤مقمالً.

يٛمٙمـ شمٜمٔمٞمؿ . اشمْمح أن اًمتٕمٚمٞمؿ أصٌح ضم٤مهزًا سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م ٓؾمتخدام شم٘مٜمٞم٦م اًمتٚمٕمٞم٥م ًمٕم٦ٌم يمٌػمة،

يمؾ وطمدة ٟمٛمٓمٞم٦م ضمديدة ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ُمثؾ ًمٕم٦ٌم شمٌدأ ُمـ اًمّمٗمر ُمـ اعمٕمروم٦م وشمٜمتٝمل قمٜمد اًمٗمٝمؿ 

: ٚمٞمٛمٞم٦م أو ُمٝمٛم٦م أيمؼمٟمٗمس اًمٌٜمٞم٦م اًمتٚمٕمٞمٌٞم٦م ًمٙمؾ وطمدة شمٕم اًمًٕمل إمم اًمتٕمٚمؿ شمًتخدم ُمدرؾم٦م .اعمث٤مزم

                                                           

 عمٕمرذم واًمتٕمٚمٞمؿ اعمٌتٙمر سم٤مؾمتخدام اًمتٚمٕمٞم٥م:واًمِمح ا "اًمًٕمل امم ًمتٕمٚمؿ"قمـ ُمدرؾم٦م  (0)

Institute of Play, ―Mission Pack: Dr. Smallz: Can You Save a Dying Patient‘s Life?‖ 2014, 

www.instituteofplay.org/wpcontent/ 

uploads/2014/08/IOP_DR_SMALLZ_MISSION_PACK_v2.pdf; statistics on Q2L: Quest to 

Learn, ―Research: Quest Learning Model Linked to Significant Learning Gains,‖ 

www.q2l.org/about/research; Rochester Institute of Technology, Just Press Play, RIT 

Interactive Games & Media, play.rit.edu/About; Traci Sitzmann, ―A Meta-analytic 

Examination of the Instructional Effectiveness of Computer-Based Simulation Games,‖ 

Personnel Psychology 64, (May 2011): 489–528; Susan T. Fiske and Shelley E. Taylor, Social 

Cognition Second Edition (New York: McGraw-Hill, 1991); Dean Takahashi, ―Study Says 

Playing Videos Games Can Help You Do Your Job Better,‖ New York Times, December 1, 

2010, www.nytimes.com/external/venturebeat/2010/12/01/01venturebeat-study-says-playing-

videos-games-can-help-you-76563.html. 
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، صمؿ (ُمثالً قمنمة أؾم٤مسمٞمع)طمٞم٨م يٙمٛمؾ اًمٓمالب ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اعمٝم٤مم اًمّمٖمػمة ظمالل ومؽمة اعمٝمٛم٦م 

ٕمتٛمد ُمٗمٝمقم . ييٜمتٝمقن سمٕمد ذًمؽ سمٛمًتقى رئٞمز يدومٕمٝمؿ ًمتٓمٌٞمؼ ُم٤م شمٕمٚمٛمقه إمم ؾمٞم٤مق ضمديد

ل أن اًمالقمٌلم يِمحذون ُمٝم٤مراهتؿ ُمـ ظمال: ُمرطمٚم٦م اًمقطمش قمغم ٟمٔمري٦م إًمٕم٤مب اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م

اًمقطمش ُمرطمٚم٦م ٕمٛمؾ شم ٤مئؾ، طمٞم٨ماهل "اًمقطمش"هزيٛم٦م اعمٕم٤مرولم إؾمٝمؾ ىمٌؾ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع 

 .إؿم٤مرة إمم أن اًمالقم٥م ىمد أيمٛمؾ اعمٝمٛم٦م ويٛمٙمٜمف آٟمت٘م٤مل إمم اعمرطمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م - ظمػمةيمٚمٛم٤ًمت أ

ذم اطمدى اعمٝم٤مم واًمتل شمدقمك ديمتقر ؾمٛمقًمز يتٕمٚمؿ ـمالب اًمّمػ اًم٤ًمدس أو اًم٤ًمسمع قمـ ضمًؿ 

ؾمٛمقًمز )وهق ؿمخّمٞم٦م يمرشمقٟمٞم٦م( ىم٤مم سمت٘مٚمٞمص طمجٛمف صمؿ ووع ٟمٗمًف داظمؾ ضمًؿ  ديمتقر اإلٟم٤ًمن.

 ٕٟمف يم٤من حي٤مول ُمٕمروم٦م ُم٤م هق هذا اعمرض اًمٖم٤مُمض. وقمٜمدُم٤م ىمٚمص طمجٛمف، وم٘مد مجٞمع. أطمد ُمرو٤مه

وشمًتٛمر اعمٝمٛم٦م صمالصم٦م قمنم أؾمٌققم٤ًم يتحٛمؾ اًمٓمالب أهداوم٤ًم قمدة ظمالل . ُمّمٓمٚمح٤مشمف اًمٓمٌٞم٦م

ؾمٛمقًمز قمغم اًمٕمٛمؾ ذم ضمًؿ اعمريض، وشمذيمػمه سمام يٗمٕمٚمف يمؾ ُم٤ًمقمدة اًمديمتقر : ُمراطمٚمٝم٤م اًمًٌٕم٦م

عمرض اعمريض، وسمٜم٤مًء ل قمْمق وضمٝم٤مز ُمـ أقمْم٤مء واضمٝمزة اجلًؿ، وُم٤ًمقمدشمف ذم طمؾ اًمٚمٖمز اًمٓمٌ

ذم . ي٤ًمقمدوه ذم إجي٤مد ـمري٘م٦م ًمٚمخروج ُمـ ضمًؿ اعمريض  ُم٤م شمٕمٚمٛمقه طمقل قمٚمؿ شمنميح اجلًؿقمغم

ٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شمدرؾمٝم٤م ُمدارس أظمرى، وًمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم هن٤مي٦م اعمٝمٛم٦م يتٕمٚمؿ اًمٓمالب ٟمٗمس اعمٕمٚمقُم٤مت اًم

 ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، ي٘مقم اًمٓمالب سمٌٜم٤مء ظمٚمٞم٦م ُمـ ىمٓمع إًمٖم٤مز أصمٜم٤مء اعمٝم٤مم،. هلؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م هل ًمٕم٦ٌم

سمٞمٜمام يٌحثقن قمـ ُمٕمٚمقُم٤مت طمقل يمؾ شمريمٞم٥م داظمؾ اخلٚمٞم٦م، وم٢مهنؿ يٙمًٌقن ىمٓمٕم٦م، وسم٤مًمت٤مزم و

ومقن قمغم ضمٝم٤مز اعمٜم٤مقم٦م قمـ ـمريؼ ًمٕم٥م ًمٕم٦ٌم ًمقطمٞم٦م وذم طم٤مًم٦م أظمرى يتٕمر. ي٘مؽمسمقن ُمـ إيمامل اعمٝمٛم٦م

٤مًمٚمٕم٦ٌم اًمتل صٛمٛمٝم٤م ُمٕمٝمد اًمٚمٕم٥م شمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ىمتؾ اًمٗم٤ميروس قمـ ، ومشمًٛمك اهلجقم اًمٗم٤ميرود

حيّمؾ اًمٓمالب قمغم ُمٙم٤مومآت . ـمريؼ شمقًمٞمد ظمالي٤م اًمدم اًمٌٞمْم٤مء وإضم٤ًمم اعمْم٤مدة واخلالي٤م اًمت٤مئٞم٦م

 .ظم٤مرج اًمٗمّمؾ اًمدرادويت٤مسمٕمقا شم٘مدُمٝمؿ يمام يٗمٕمٚمقن قمٜمدُم٤م يٚمٕمٌقن ًمٕم٦ٌم 

ُمٝمٛمتٝمؿ هل اًمتقؾمط ذم ظمالف سملم . وطمدة اًمّمػ اًم٤ًمسمع شمٕمٚمؿ اًمٓمالب طمقل اًمثقرة إُمريٙمٞم٦م

ُمقازم ًمٚمحٙمقُم٦م : يمؾ ؿمٌح يٛمثؾ ؿمخّمٞم٦م صمقري٦م خمتٚمٗم٦م قمدة أؿم٤ٌمح ذم ُمتحػ اًمت٤مريخ اًمٓمٌٞمٕمل.
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 خيتٚمٗمقن طمقل ُم٤م طمدث ظمالل اًمثقرة، وجي٥م قمغم اًمٓمالب ووـمٜمل وص٤مطم٥م أرض وشم٤مضمر وقمٌد.

 مجع أيمؼم ىمدر ممٙمـ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت عمٜمع إؿم٤ٌمح اعمتِم٤مطمٜم٦م ُمـ شمدُمػم اعمجٛمققم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمتحػ.

يتٕمٚمؿ اًمٓمالب قمـ اًمثقرة إُمريٙمٞم٦م، ًمٙمٜمٝمؿ يتٕمٚمٛمقن أيْم٤ًم أن احل٘مٞم٘م٦م ُمٕم٘مدة، وم٘مد شمرى إطمزاب 

  .اعمختٚمٗم٦م ٟمٗمس احلدث سمٓمري٘م٦م خمتٚمٗم٦م، يمام يتٕمٚمٛمقن يمٞمٗمٞم٦م طمؾ شمٚمؽ اًمٍماقم٤مت

اطمتؾ ومريؼ اًمري٤موٞم٤مت ذم اعمدرؾم٦م  د آشم٧م َأيمٚمٝم٤م، طمٞم٨مىم اًمًٕمل إمم اًمتٕمٚمؿ ُمدرؾم٦م ري٘م٦ميٌدو أن ـم

اعمريمز إول ذم أوًمٞمٛمٌٞم٤مد اًمري٤موٞم٤مت ذم ُمديٜم٦م ٟمٞمقيقرك صمالث ؾمٜمقات قمغم اًمتقازم، وطم٘مؼ ـمالهب٤م 

 شم٘مري٤ًٌم ُمـ درضم٤مت ُمدرؾم٦م قم٤مدي٦م ذم اظمت٤ٌمرات ُمديٜم٦م ٟمٞمقيقرك اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م. %51درضم٤مت أقمغم سمٜم٦ًٌم 

يتٓمقر اًمٓمالب ومٙمري٤ًم سملم اًمّمػ اًمث٤مُمـ واًمٕم٤مذ سم٘مدر ُم٤م يتٓمقر ـم٤مًم٥م اًمٙمٚمٞم٦م  أطمد اعم٘م٤ميٞمس، قمغم

: ويِم٤مرك اًمٓمالب ُمٕمٚمٛمقهؿ أيْم٤ًم ذم درضم٤مت اًمتٗمقق. اًمٕم٤مدي ذم مجٞمع اًمًٜمقات إرسمع ًمٚمٙمٚمٞم٦م

 .% ُمـ ُمدرؾمٞمٝم٤م91%، واطمتٗمٔم٧م اعمدرؾم٦م سمٜم٦ًٌم 94ومٛمٕمدل طمْمقر اًمٓمالب سمٚمغ 

همػمهؿ، وًمٙمٜمف ٟمجح اًمتٚمٕمٞم٥م يم٠مٟمف هن٩م ىمد يًتٝمقي إـمٗم٤مل أيمثر ُمـ  ىمد يٌدو اًمتٕمٚمٞمؿ قمـ ـمريؼ

قمرو٧م ُمدرؾم٦م إًمٕم٤مب اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م ووؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمت٤مسمٕم٦م  8100ذم قم٤مم  .سملم اًمِم٤ٌمب أيْم٤مً 

حيٗمز اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمٓمالب ُمـ  . Just Press Playًمٙمٚمٞم٦م روشمِمًؽم ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سمرٟم٤مجم٤ًم سم٤مؾمؿ

أؾمت٤مذ هذه اعمٝم٤مم ويٙمقن ًمٚمٓمالب اخلٞم٤مر ذم ُمت٤مسمٕمتٝم٤م أو  ي٘مدم يمؾ ظمالل شم٘مديؿ ـمٚم٤ٌمت شمٓمققمٞم٦م.

شمؿ شمّمٛمٞمؿ اًمٕمديد ُمـ اعمٝم٤مم ًمٚمٛمجٛمققم٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م، وًمٞمس وم٘مط ًمقاطمد أو اصمٜملم ُمـ  دم٤مهٚمٝم٤م.

ُمـ  %91سم٢مقمٓم٤مء مجٞمع اًمٓمالب ُمٙم٤موم٠مة إذا اضمت٤مز "أوٟمديٞمٜم٩م"ٕمد محٚم٦م شمَ  ،ٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملوم ،اًمٓمالب

%، ًمٙمـ 91شم٤مرخيٞم٤ًم يم٤من ُمٕمدل اًمٜمج٤مح أىمؾ ُمـ  .اًمّمٕم٦ٌم ـمالب اًمًٜم٦م إومم دورهتؿ اًمتٛمٝمٞمدي٦م

احل٤مؾمقب  ضم٤مؤوا امم خمتؼم اًمؼمٟم٤مُم٩م يم٤من ضمذاسم٤ًم إمم طمد أن اًمٕمديد ُمـ ـمالب اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م

ًمتدري٥م اًمٓمالب اًمًٜم٦م إومم ظمالل اًمدورة. مل يٙمـ اًمٓمالب اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م ُم١مهٚملم ًمالؾمتٗم٤مدة 

مم سمٛمٕمدل همػم خترج ـمالب اًمًٜم٦م إو. ج٤مسم٤ًم يمٌػمًا سمٜم٘مٚمٝمؿ ًمٚمٛمِم٤مريم٦مُمـ اعمٝمٛم٦م، وًمٙمٜمٝمؿ أسمدوا إقم

هذه هل . ، وقمرض ـمالب اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م اعم٤ًمقمدة ذم اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ أيْم٤مً ُمًٌقق ذم ذًمؽ اًمٕم٤مم
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يتؿ شمِمجٞمع اًمٜم٤مس قمغم اًمتحرك ُمـ اًم٤ٌمقم٨م اًمذايت طمتك : اًمًٛم٦م اعمٛمٞمزة ًمٚمٕم٦ٌم اًمتل صم٧ٌم ٟمج٤مطمٝم٤م

 . قمغم يم٥ًم اعمٙم٤مومآت اخل٤مرضمٞم٦م قمٜمدُم٤م ٓ يٙمقٟمقا ىم٤مدريـ

 ـــــ

، شمؿ شمّمٛمٞمؿ اًمتٚمٕمٞم٥م ًمزي٤مدة "اًمًٕمل وراء اًمتٕمٚمؿ" ُمدرؾم٦مُمـ ُمًٕمك اٟمدي ومٞمٚمٌس امم ُمٝم٤مم 

اإلٟمت٤مضمٞم٦م قمٜمدُم٤م يٗمْمؾ اًمٜم٤مس أن يٙمقٟمقا يم٤ًممم. ذم اًمٕمديد ُمـ اًمًٞم٤مىم٤مت، وم٢من اًمٙمًؾ هق قمٞم٥م 

ًمٌنم قمغم أهنؿ سمخالء ُمـ سمنمي. شمّمػ قم٤معمت٤م اًمٜمٗمس آضمتامقمل ؾمقزان ومٞمًؽ وؿمٞمكم شم٤ميٚمقر ا

٥م هب٤م اًمٌخٞمؾ اإلٟمٗم٤مق. ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ًمٞمِمػموا إمم أٟمٜم٤م ٟمتجٜم٥م اًمتٗمٙمػم سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل يتجٜم

يٗمْمؾ اًمٜم٤مس اًمتٗمٙمػم وم٘مط سم٘مدر ُم٤م هق رضوري ًمٚمتقصؾ إمم ٟمتٞمج٦م ُم٘مٌقًم٦م. هذا هق اًم٥ًٌم  اًمقاىمع

واًم٘مقاقمد إؾم٤مؾمٞم٦م، واًمتل شمتٞمح  ذم أٟمٜم٤م ٟمٕمتٛمد سمِمدة قمغم آظمتّم٤مرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًم٘مقاًم٥م اًمٜمٛمٓمٞم٦م

  ًمٜم٤م أن ٟمٗمٝمؿ اًمٕم٤ممل اعمٕم٘مد سم٠مهع ُم٤م يٛمٙمـ.

هذا اًمٙمًؾ يٗمن عم٤مذا يتٜمٙمر اًمٕمٛمؾ سمٛمالسمس اًمٚمٕم٦ٌم. اًمرواشم٥م )اًمٜم٘م٤مط( شمرشمٗمع ُمع إىمدُمٞم٦م 

)اعمًتقي٤مت(، واًمتل دمٚم٥م اًمؽمىمٞم٤مت وإًم٘م٤مب اجلديدة )اًمِم٤مرات(. اًمٗمرق سملم ُمٕمٔمؿ أُم٤ميمـ 

٘مٞم٘مٞم٦م هق أن إؿمخ٤مص ٓ يذهٌقن إمم اًمٕمٛمؾ ٕهنؿ ُمدومققمقن ذم إؾم٤مس اًمٕمٛمؾ وإًمٕم٤مب احل

سمدواومع اًمٚمٕم٦ٌم: سمؾ أن اًمٚمٕم٦ٌم هل اًمٓمري٘م٦م اًمتل ي٘مقم هب٤م رب اًمٕمٛمؾ سمتقزيع اعمٙم٤مومآت اخل٤مرضمٞم٦م ُمـ 

ؾمتٕمرف أن ُم٤م  سمٞمٚمٜم٩م قمٜمدُم٤م ص٤مغ ُمّمٓمٚمح اًمتٚمٕمٞم٥م اٟمؽاعم٤مل واهلٞم٦ٌم واًمثٜم٤مء. يمام أووح ٟمٞمؽ 

يٛمٙمـ أن  ٦ٌم هل اعمٙم٤موم٠مة. ذم سمٕمض اًمًٞم٤مىم٤متدُم٤م شمرى ُمتٕم٦م ًمٕم٥م اًمٚمٕمشمِم٤مهده هق اًمتٚمٕمٞم٥م قمٜم

يٙمقن اًمتٚمٕمٞم٥م ظمٓمػمًا. يٛمٞمؾ ُمدُمٜمق اًمتٛمريـ إمم اًمؽميمٞمز قمغم مم٤مرؾم٦م اًمتامريـ يمؾ يقم أو احلّمقل 

قمغم قمدد ُمٕملم ُمـ اخلٓمقات أو إُمٞم٤مل، ومٝمؿ يٜمًقن أن اًمتٛمريـ ُمّمٛمؿ ذم اعم٘م٤مم إول جلٕمٚمٝمؿ 

ؽ ومٝمؿ يتًٌٌقن سم٢مص٤مسم٤مت ٟم٤مدم٦م قمـ اإلضمٝم٤مد ذم اًمًٕمل ًمتح٘مٞمؼ أهداف أيمثر صح٦م، سمدًٓ ُمـ ذًم

 اًمٚمٞم٤مىم٦م اًمتٕمًٗمٞم٦م.
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ُمٙم٤من  وم٢من سمٕمض اًمنميم٤مت شمٕمٛمؾ قمغم إوٗم٤مء ـم٤مسمع اًمٚمٕم٥م سمٕمٞمدًا قمـ أضمٝمزة اًمٚمٞم٤مىم٦م اًمِمخّمٞم٦مو

ىم٤مم أرسمٕم٦م ُمـ رواد إقمامل ذم جم٤مل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م  8111ومٗمل قم٤مم  ،اًمٕمٛمؾ ًمتحٗمٞمز ُمقفمٗمٞمٝم٤م

أيمثر ُمـ قمنميـ  ًمٞمٗمقسمس شمقفمػ.  LiveOps"ًمٞمٗمقسمس" ل قمـ سمٕمد يدقمكسمتِمٙمٞمؾ ُمريمز اشمّم٤م

أًمػ أُمريٙمل يمؾ يقم إلضمراء ُمٙم٤معم٤مت شمًقيؼ ه٤مشمٗمٞم٦م، وذم أوٟم٦م إظمػمة إلدارة ُمٜمّم٤مت وؾم٤مئؾ 

شم٘مقم . إًمٙمؽموٟمٞمؽ آرشمس إمم سمٞمتزا ه٧م اًمتقاصؾ إضمتامقمل اخل٤مص٦م سم٤معم١مؾم٤ًمت اًمٙمٌػمة ُمـ

ىمٌقهلؿ يمٛمقفمٗملم هل٤م، وسمٛمجرد ىمٌقهلؿ يٛمٙمٜمٝمؿ أن يٕمٛمٚمقا  اًمنميم٦م سم٢مظمْم٤مع اًمٕمٛمالء ٓظمت٤ٌمر ىمٌؾ

مجٞمع اًمقيمالء سمح٤مضم٦م إمم ه٤مشمػ أريض . سم٘مدر ُم٤م حيٌقن ظمالل ومؽمات ُمدة يمؾ ُمٜمٝم٤م صمالصملم دىمٞم٘م٦م

ٌٕمض اًمنميم٤مت اًمتل ، وموضمٝم٤مز يمٛمٌٞمقشمر واشمّم٤مل إٟمؽمٟم٧م قم٤مزم اًمنقم٦م وؾمامقم٦م رأس ؾمٚمٙمٞم٦م

مخ٦ًم وقمنمون ؾمٜمت٤ًم ًمٚمدىمٞم٘م٦م شمدومع قمـ ـمريؼ  ،لقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤م -سم٤مًمدىمٞم٘م٦م  ًمٞمٗمقسمس شمدومعشمًتخدم 

 ًمٞمٗمقسمس إؿمخ٤مص يروق صٗم٘م٦م.قمغم يمؾ ُمٙم٤معم٦م أو  سمٞمٜمام شمدومع اًمنميم٤مت إظمرى -اهل٤مشمػ 

إؿمخ٤مص اًمذيـ يٕمٛمٚمقن سمدوام ضمزئل أو ذم اعمٜمزل ُمع  -اًمذيـ ًمٞمس ًمدهيؿ ضمدول زُمٜمل حمدد 

  .إـمٗم٤مل أو سملم وفم٤مئػ صم٤مسمت٦م

قهت٤م، وًمٙمـ اًمٕم٤مُمٚملم ذم ُمرايمز آشمّم٤مل دون ضمدول زُمٜمل حمدد ُمروٟم٦م اًمنميم٦م هل أطمد ٟم٘م٤مط ىم

 ممتٕم٦م، طمٞم٨م ًمقطم٦م ًمٕم٥مًمٞمٗمقسمس  ىمدم عمح٤مرسم٦م هذا اًمؽماضمع .قم٤مدة ُم٤م يٕم٤مٟمقن ُمـ شمراضمع ذم اًمدواومع

حتتقي ًمقطم٦م سمٞم٤مٟم٤مت يمؾ قم٤مُمؾ قمغم ذيط شم٘مدم ُمع اًمٜم٦ًٌم اعماقي٦م ًمٚمٛمٙم٤معم٤مت اًمتل شمٜمت٩م اعمٌٞمٕم٤مت 

إمم ُمراطمؾ ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اعمٌٞمٕم٤مت واًمتحدي٤مت اًمٗمردي٦م اًمتل يتؿ واًمٌٓمقٓت واًمِم٤مرات ًمٚمقصقل 

وووم٘م٤ًم . ىم٤مئٛم٦م اعمتّمدريـ يم٤ٌمر ُمٜمدويب اعمٌٞمٕم٤مت ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمنميم٦م شمٕمرض .ُمٕم٤مجلتٝم٤م وإٟمج٤مزه٤م

ٜم٧م شم٘مٞمٞمامت اخلدُم٦م سمٜم٦ًٌم  ٚمٞمٗمقسمسًم ًّ %، وظمٗمْم٧م ُمدة آٟمتٔم٤مر 01وم٢من قمٜم٤مس اًمٚمٕم٦ٌم هذه طم

 ٕمدٓت حتقيؾ اعمٌٞمٕم٤مت، وذيمر اًمٕمامل سم٠مهنؿ يِمٕمرونارشمٗمٕم٧م ُم%، طمٞم٨م 05 ًمٚمٕمٛمالء سمٜم٦ًٌم

  .سم٢مجي٤مسمٞم٦م أيمثر طمٞم٤مل اًمٕمٛمؾ ًمٚمنميم٦م



 

322 
 

سمٕمد أن ٓطمظ رودين ؾمٛمٞم٨م . صٕمدت ُمٜمٔمامت أظمرى قمـ ـمريؼ شم٘مديؿ اعمٙم٤مومآت اًمتٚمٕمٞمٌٞم٦م

ُمـ أضمؾ ىمص اًمٕمِم٥م ذم ه٤مٟمتًٗمٞمؾ سمقٓي٦م  ًٕملم قم٤مُم٤ًم شمٕم٤ميناُمرأة شمٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر صمالصم٦م وشم اًمّمٖمػم

 Raising Men Lawn(0)."ريزٟمغ ُملم ًمقن يمػم"٠مٟمِم٤مء ُمٜمٔمٛم٦م شمٕمرف سم٤مؾمؿ أٓسم٤مُم٤م، ىم٤مم سم

Care   جلز اًمٕمِم٥م  -إوؾم٤مط وم٘مػمة  امم ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم يٜمتٛمل –ؿم٤ٌمٟم٤ًم  "ريزٟمغ ُملم"شمقفمػ

يتؿ (. خل٤مص٦م هب٤ما  GoFundMeقمـ ـمريؼ صٗمح٦م متقل اعمٜمٔمٛم٦م ُمـ ىمٌؾ وم٤مقمكم اخلػم(جم٤مٟم٤مً 

 إوؾمٛم٦م ٞمح، وًمٙمـ ُم٤م يدومٕمٝمؿ سمِمٙمؾ اؾم٤مس سمٜمٔم٤ممشمِمجٞمع إوٓد قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٌمء اًمّمح

ويمام شمقّوح صٗمح٦م اًمنميم٦م قمغم ومٞمًٌقك، وم٢من ٟمٔم٤مم . اعمًتقطمك ُمـ ومٜمقن اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس

ؾمٞمٌدأ إـمٗم٤مل اًمؼمٟم٤مُم٩م   . . .ؿمٌٞمف سمٙمٞمٗمٞم٦م ىمٞم٤مُمٝمؿ سمف ذم ومٜمقن اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمسشمّمٜمٞمػ إًمقان 

طمدائؼ، وقمٜمدُم٤م  01زهؿ قمِم٥م سم٘مٛمٞمص أسمٞمض، صمؿ ؾمٞمحّمٚمقن قمغم ىمٛمٞمص سمرشم٘م٤مزم قمٜمد ضم

ؾمٞمحّمٚمقن قمغم ىمٛمٞمص  31طمدي٘م٦م ؾمٞمحّمٚمقن قمغم ىمٛمٞمص أظمي، واذا ايمٛمٚمقا 81 ي٘مقُمقن سمجز

طمدي٘م٦م ومام ومقق ؾمٞمحّمٚمقن  51ؾمٞمحّمٚمقن قمغم ىمٛمٞمص أمحر واذا ايمٛمٚمقا  41 أزرق، واذا ايمٛمٚمقا

ٌالد، إمم فمٝمقر ُمٜمٔمامت ضمديدة ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًم ًم٘مد أدى ٟمج٤مح ريزٟمغ ُملم. قمغم ىمٛمٞمص أؾمقد

 .قمغم اإلٟمؽمٟم٧م، وقمنمات أٓف ُمـ اًمدوٓرات ذم اًمتٛمقيؾ أيمثروُمت٤مسمٕملم 

ي٘مقم سم٠مومْمؾ قمٛمٍؾ ًمف قمٜمدُم٤م  ًمٙمٜمف قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمتجرسم٦م ممتٕم٦م سم٤مٕؾم٤مس: اً ٓ ي٤ًمقمد اًمتٚمٕمٞم٥م يمثػم

ُمـ اًمٕمٛمؾ، وذم ٟمٗمس  أصمٜم٤مء اًمٕمٛمؾ هق اجلزء إيمثر ُمٚمالً رسمام يٙمقن اًمتدري٥م . شمٙمقن اًمتجرسم٦م ممٚم٦م

سمدأ . يٕمد اًمتدري٥م أُمرًا سم٤مًمغ إمهٞم٦م ٓن اًمٕمامل همػم اعمدرسملم هؿ اىمؾ إٟمت٤مضمٞمف واىمؾ أُم٤مٟم٤مً اًمقىم٧م 

هٞمٚمتقن ضم٤مردن " اؾمت٠مضمر ومٜمدق ،قمدد ُمـ اًمنميم٤مت سمتدري٥م ُمقفمٗمٞمٝم٤م سم٤مًٕمٕم٤مب، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

شمْمع . اٟمِم٤مء ومٜمدق شمدريٌل اومؽمايض اؾمتقديق ومػمشمِمقال هػموز ًمتّمٛمٞمؿ إًمٕم٤مب ُمـ أضمؾ "إن

                                                           
(1) Yagana Shah, ―Story of a 93-Year-Old and 2 Lawn Mowers Will Melt Your Heart,‖ 

Huffington Post, April 28, 2016, www.huffingtonpost.com/entry/story-of-a-93-year-old-and-2-

lawn-mowers-will-melt-yourheart_ us_572261aae4b0b49df6aab03d; more on the badge T-shirt 

system at: Facebook, Raising Men Lawn Care Services Michigan, post, May 21, 2016, 

www.facebook.com/282676205411413/photos/a.282689732076727.1073741828.28267620541

1413/282689718743395./ 
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آومؽمايض اًمثالصمل إسمٕم٤مد، طمٞم٨م ي٘مدُمقن  "هٞمٚمتقن ضم٤مردن إن"٦م أقمْم٤مء اًمٗمريؼ ذم ومٜمدق اًمٚمٕمٌ

ًمٚمنقم٦م واعمالءُم٦م، واًمتل شمؽمضمؿ  شم٘مٞمٞمؿ اؾمتج٤مسم٤مهتؿ، ويتؿ حمددةُمٝمٚم٦م ظمدُم٦م ًمٚمْمٞمقف ذم همْمقن 

 شم٘مقم اًمٗمٜم٤مدق سمت٘مٞمٞمؿ اعمقفمٗملم سمدرضم٤مت. اًمرو٤م اًمقفمٞمٗمل واًمقٓء اًمتٜمٔمٞمٛمل إمم رصد درضم٤مت

ذم اًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من سمٞما٦م إًمٕم٤مب آومؽماوٞم٦م هل  ٗمل واًمقٓء اًمتٜمٔمٞمٛملاًمرو٤م اًمقفمٞم

جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ اًمٕمٛمالء  ومػمشمِمقال هػموز ُمٜمذ ٟمج٤مح دمرسم٦م هٞمٚمتقن ايمت٧ًٌم ذيم٦م. حم٤ميم٤مة ممت٤مزة

وىمًؿ وزارة إُمـ اًمداظمكم  دؾمٙمٗمري ُمٜمٝم٤م اجلٞمش إُمريٙمل وىمٜم٤مةواعم١مؾم٤ًمت ُمـ اًمنميم٤مت 

  .وذيم٦م ضمٜمٞمٜمتؽ ٞمش سمؽموًمٞمقمسمريت وذيم٦م

 .ومٝمل شمٜمٓمقي أيْم٤ًم قمغم اًمِمٖمؾ واعمِم٤مريم٦م، وحتًـ إداء اًمقفمٞمٗمل هذه إًمٕم٤مب ًمٞم٧ًم جمرد ُمتٕم٦م

شمريز ؾمٞمتزُم٤من، أؾمت٤مذة اإلدارة ذم ضم٤مُمٕم٦م يمقًمقرادو، شمدرس دور إًمٕم٤مب ذم اًمتدري٥م أصمٜم٤مء 

دراؾم٦م شم٘م٤مرن سملم اًمتدري٥م شمريز ؾمٞمتزُم٤من ٟمت٤مئ٩م مخ٦ًم وؾمتلم  شمٜم٤موًم٧م ذم دراؾم٦م ؿم٤مُمٚم٦م. اًمٕمٛمؾ

 سملم ُم٤م ي٘مرب ُمـ ؾمٌٕم٦م آٓف ُمتدرب ُمـ. اًم٘م٤مئؿ قمغم إًمٕم٤مب أو اًم٘م٤مئؿ قمغم وؾم٤مئط أظمرى

وضمدت ؾمٞمتزُم٤من أن اًمتدري٥م اًم٘م٤مئؿ قمغم إًمٕم٤مب يم٤من أيمثر وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ اًمتدري٥م اًم٘م٤مئؿ قمغم 

ٝمؿ سم٤مًمقفمٞمٗم٦م اعمتدرسمقن اًمذيـ اؾمتخدُمقا أًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق يم٤من ًمدهيؿ ُمٕمدل اطمتٗم٤مفم: وؾم٤مئط اظمرى

ذم  %04%، ويم٤مٟم٧م قمالُم٤مهتؿ أقمغم سمٜم٦ًٌم 00%، وشمذيمرهؿ ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت اقمغم سمٜم٦ًٌم 9أقمغم سمٜم٦ًٌم 

% سمٕمد 81اظمت٤ٌمرات اعمٕمروم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اعمٝم٤مرات، يمام ؿمٕمر اعمتدرسمقن سمث٘م٦م أيمثر وىمدرة أيمؼم سمٜم٦ًٌم 

  .ًمٕمٌٝمؿ إًمٕم٤مب، ٕهن٤م شمٕمتٛمد قمغم ظمؼمة قمٛمٚمٞم٦م سمدًٓ ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمًٚمٌل

 ـــــ

ٟمٗمس اخلّم٤مئص اًمتل دمٕمؾ اًمتدري٥م ضمذاسم٤ًم وُمًت٤ًمهم٤ًم يٛمٙمـ أيْم٤ًم شمًخػمه٤م ًمٚمحّمقل قمغم 

شمٚم٘مك ومريؼ ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ذم ضم٤مُمٕم٦م واؿمٜمٓمـ ذم ؾمٞم٤مشمؾ ُمٜمح٦م  0996. ذم قم٤مم (0)اًمٗمقائد اًمٓمٌٞم٦م

                                                           
(1) Emily A. Holmes, Ella L. James, Thomas Coode-Bate, and Catherine Deeprose, ―Can 

Playing the Computer Game ‗Tetris‘ Reduce the Build-Up of Flashbacks for Trauma? A 
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طمٙمقُمٞم٦م ًمدراؾم٦م آصم٤مر أًمٕم٤مب اًمقاىمع آومؽمايض قمغم حتٛمؾ إمل. يْمٓمر وح٤مي٤م احلروق إمم حتٛمؾ 

ٞمٕم٦م قمغم أؾم٤مس يقُمل قمٜمدُم٤م يتؿ شمٜمٔمٞمػ ضمراطمٝمؿ واؾمتٌدال وامداهتؿ. ذم إطمدى آٓم ومٔم

، ويم٤من ذًمؽ "ُُمؼَمّطم٦م"% ُمـ مجٞمع اعمّم٤مسملم سم٤محلروق ُمًتقي٤مت إمل سم٠مهن٤م 86اًمدراؾم٤مت وصػ 

 سمٕمد إقمٓم٤مؤهؿ اعمقروملم ًمٕمالج إمل.

سمتّمٛمٞمؿ ًمٕم٦ٌم اؾمتج٤مب سمٕمض ُمرى اعمختؼم سمِمٙمؾ ضمٞمد ًمٚمتٜمقيؿ اعمٖمٜم٤مـمٞمز، ًمذًمؽ ىم٤مم اًم٤ٌمطمثقن 

اهل٤مئٝمؿ سمٚمٕم٦ٌم ُمثؾ ؾمٜمق ورًمد هق أُمر سم٤مًمغ ان . SnowWorld "ؾمٜمق ورًمد"واىمع اومؽمايض شمدقمك 

قمغم ُمقىمٕمٝمؿ قمغم ذًمؽ اًم٤ٌمطمثقن سملّم إمهٞم٦م ٕن اًمٙمثػم ُمـ آٓم اعمريض شم٠ميت ُمـ اًمؽمىم٥م. يمام 

 :سم٘مقهلؿ اإلٟمؽمٟم٧م

زم: شمّمقر إمل ًمديف ُمٙمقن ٟمٗمز اؾم٤مؾمٜم٤م اعمٜمٓم٘مل ًم٥ًٌم شم٘مٚمٞمؾ اًمقاىمع آومؽمايض ًمألمل هق يم٤مًمت٤م

يٛمٙمـ شمٗمًػم ٟمٗمس إؿم٤مرة إمل اًمقاردة قمغم أهن٤م ُم١معم٦م أو همػم ذًمؽ، وهذا يتقىمػ قمغم ُم٤م ىمقي. 

يٗمٙمر ومٞمف اعمريض. إمل يتٓمٚم٥م قمٜم٤مي٦م واقمٞم٦م. ضمقهر اًمقاىمع آومؽمايض هق اًمقهؿ اًمذي يٛمٚمٙمف 

٤ممل آظمر اًمٙمثػم ُمـ ُمقارد اعمًتخدُمقن ًمٚمدظمقل داظمؾ سمٞما٦م حمقؾم٦ٌم. يًتٜمزف آٟمجذاب إمم قم

اًمؽميمٞمز وآٟمت٤ٌمه، شم٤مريم٤ًم اهتامُم٤ًم أىمؾ عمٕم٤مجل٦م إؿم٤مرات إمل. آٟمت٤ٌمه هق ُمثؾ سم٘مٕم٦م وقء. قم٤مدة ُم٤م يتؿ 

اًمؽميمٞمز قمغم إمل واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مجلروح. ٟمحـ ٟمًتدرج سم٘مٕم٦م اًمْمقء شمٚمؽ امم اًمٕم٤ممل آومؽمايض. ومٌدًٓ 

                                                                                                                                                         
Proposal from Cognitive Science‖ Plos One 4, January 7, 2009, DOI: 

10.1371/journal.pone.0004153; ―Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD): The Management of 

PTSD in Adults and Children in Primary and Secondary Care,‖ London National Institute for 

Health and Clinical Excellence, 2005, CG026; J. A. Anguera and others, ―Video Game 

Training Enhances Cognitive Control in Older Adults,‖ Nature 501 (September 2013): 97– 

101; ―Game Over? Federal Trade Commission Calls Brain-Training Claims Inflated,‖ January 

8, 2016, ALZforum, www.alzforum.org/news/community-news/game-over-federal-trade-

commission-calls-brain-training-claims-inflated; but note this statement from detractors: 

Stanford Center on Longevity and the Max Planck Institute for Human Development, ―A 

Consensus on the Brain Training Industry from the Scientific Community,‖ October 20, 2014, 

longevity3.stanford.edu/blog/2014/10/15/theconsensus- on-the-brain-training-industry-from-

the-scientific-community; a classic paper that explains why gamification may rob people of the 

intrinsic drive to behave in ways that benefit them: Uri Gneezy and Aldo Rustichini, ―A Fine Is 

a Price,‖ Journal of Legal Studies 29 (January 2000): 1–18. 
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ٕيمثر اعمّم٤مسملم ذم خمتؼمات اًمقاىمع آومؽمايض،  ُمـ أن يٙمقن إمل هق حمقر اهتامُمٝمؿ، سم٤مًمٜم٦ًٌم

شمّمٌح اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مجلروح أىمرب امم اإلزقم٤مج اًمذي يِمت٧م ُمـ اٟمت٤ٌمهٝمؿ قمـ هدومٝمؿ إؾم٤مس اعمتٛمثؾ 

 .ذم اؾمتٙمِم٤مف اًمٕم٤ممل آومؽمايض

. ي٘مقم اًمالقمٌقن (0)ؾمٜمق ورًمد هل ًمٕم٦ٌم ُمٖم٤مُمرات ذم اًمقاىمع آومؽمايض ُمـ ُمٜمٔمقر اًمِمخص إول

ًمثٚم٩م قمغم ـمٞمقر اًمٌٓمريؼ، وومٞمٚم٦م اعم٤مُمقث، ورضم٤مل اًمثٚم٩م أصمٜم٤مء اؾمتامقمٝمؿ إمم ُمقؾمٞم٘مك سم٢مًم٘م٤مء يمرات ا

 اسمٕمد وهل – "ُمرطم٦م". هذه اًمتجرسم٦م هم٤مُمرة، وسمٕمض اعمّم٤مسملم سم٤محلروق يّمٗمقن اًمٚمٕم٦ٌم سم٠مهن٤م ه٤مدئ٦م

طم٦م" صٗم٦م قمـ يٙمقن ُم٤م اًمتل أقمٓمقه٤م ًمٕمٛمٚمٞم٦م شمْمٛمٞمد احلروق ىمٌؾ مم٤مرؾم٦م اًمٚمٕم٦ٌم. قمٜمدُم٤م ىم٤مم  "ُُمؼَمّ

سمٗمحص أدُمٖم٦م اعمرى، وضمدوا أن ُمٜم٤مـمؼ إمل يم٤مٟم٧م أىمؾ ٟمِم٤مـم٤ًم قمٜمدُم٤م يم٤من اعمرى  اًم٤ٌمطمثقن

ؾمٜمق ورًمد مم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا يٕمتٛمدون قمغم اعمقروملم وطمده. شمٕمٛمؾ ٟمٗمس اًمٕمٛمٚمٞم٦م  يٚمٕمٌقن

أفمٝمر اًم٤ٌمطمثقن أهن٤م شم٘مٚمؾ ُمـ آٓم إؾمٜم٤من، وهق إمل اًمذي يٕم٤مين  -قمغم دم٤مرب ُم١معم٦م أظمرى أيْم٤ًم 

ٕـمٗم٤مل ويمذًمؽ اًم٤ٌمًمٖملم، واًمّمدُم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٚمٜم٤مضملم ُمـ هجامت ُمريمز اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمل ذم ُمٜمف ا

 .8110ؾمٌتٛمؼم  00

قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن ًمٕم٦ٌم شمؽميس، اًمتل ٟم٤مىمِمتٝم٤م ٕول ُمرة ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع، هل ُمـ إًمٕم٤مب اعم٦ًٌٌم 

ٛمتع هب٤م ؾمٜمق ورًمد. إٓ أهن٤م شمِمؽمك أيْم٤ًم ذم سمٕمض اخلّم٤مئص اًمٕمالضمٞم٦م اًمتل شمت ١مذٍ ًمإلدُم٤من سمِمٙمؾ ُم

يٕم٤مين اًمٕمديد ُمـ إؿمخ٤مص اًمذيـ يِمٝمدون طم٤مٓت ىمتؾ أو إص٤مسم٦م أو هتديد حتدث ٕٟم٤مس آظمريـ 

ُمـ اًمّمدُم٦م اعمًتٛمرة. اعمِم٤مهد اًمتل يتٕمروقن هل٤م شمتقامم ذم اذه٤مهنؿ سم٤مؾمتٛمرار، ُمرارًا وشمٙمرارًا، 

(، وًمٙمـ PTSDّمدُم٦م )أطمٞم٤مًٟم٤م ًمٌ٘مٞم٦م طمٞم٤مهتؿ. اعمٕم٤مجلقن ًمدهيؿ أدوات ًمٕمالج اوٓمراب ُم٤م سمٕمد اًم

ٓ يٜمٗمع اًمٜمٝم٩م  ُم٤ٌمذة. ًمٌْمٕم٦م أؾم٤مسمٞمع سمٕمد اًمّمدُم٦مهذه إدوات ًمٞم٧ًم ومٕم٤مًم٦م سمٕمد احلدث اًمّم٤مدم 

                                                           

٤م اًمالقمـ٥م اًمِمخّمـٞم٦م اًمتـل يـتحٙمؿ هبـ٤م ذم طم٤مًمـ٦م أًمٕمـ٤مب اًم٘متـ٤مل أو اًمتل ٓ يرى ومٞمٝمـ اًمٗمٞمديق أًمٕم٤مب ُمٜمٔمقر ؿمخص أول، هل ٟمقع ُمـ (0)

اعمٖم٤مُمرة أو ٓ يرى اعمريم٦ٌم اًمتل ي٘مقده٤م )سمحٞم٨م يٙمقن داظمؾ اعمريم٦ٌم( وأهمٚم٥م أًمٕم٤مب اًمتّمقي٥م شمٙمقن ُمـ ُمٜمٔمـقر اًمِمـخص إول. اي اٟمـف 

 .يرى ُمـ ظمالل قمٞمقن اًمِمخّمٞم٦م اًمتل يٛمثٚمٝم٤م
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اًمٕمالضمل اًم٘مٞم٤مد يمثػمًا، ًمذا يْمٓمر اًمٜم٤مضمقن قمٛمقُم٤ًم إمم اٟمتٔم٤مر اًمٕمالج. اؾمتقىمػ هذا ومريؼ ُمـ 

 ىمٌؾ سمدء اًمٕمالج؟ إـم٤ٌمء اًمٜمٗمًٞملم ذم ضم٤مُمٕم٦م أويمًٗمقرد: عم٤مذا يٜمتٔمر أن شمتٌٚمقر اًمذيمري٤مت

اظمتؼم ومريؼ سم٘مٞم٤مدة إُمٞمكم هقعمز شمدظمالً قمالضمٞم٤ًم ضمديدًا حل٤مٓت اوٓمراب ُم٤م سمٕمد  8119ذم قم٤مم 

أطمد قمنم دىمٞم٘م٦م يتْمٛمـ  08اًمّمدُم٦م. ًم٘مد ـمٚمٌقا ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًم٤ٌمًمٖملم ُمِم٤مهدة ومٞمديق ُمدشمف 

ـمرىم٤مت وهمرق  ُم٘مٓمٕم٤ًم ُمـ اعمحتقى اعم١ممل سمام ذم ذًمؽ ُمِم٤مهد طم٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمجراطم٦م اًمٌنمي٦م، وطمقادث

. يم٤مٟم٧م هذه اعمح٤ميم٤مة هل اًمّمدُم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م، ويم٤من اعمِم٤مريمقن اًمذيـ أيمٛمٚمقا دراؾمتٝمؿ ممٞمت٦م

ٙم٤مٟمقا وم هسمٕمد: اُم٤م ُمّمدوُملم سم٤مًمٗمٕمؾ. ىمٌؾ اًمتدظمؾ ذيمروا أهنؿ يِمٕمرون سم٤مهلدوء وآؾمؽمظم٤مء

حم٤ميم٤مة  ُمْمٓمرسملم وُمتقشمريـ. أضمؼمت هقعمز وومري٘مٝم٤م اًم٤ٌمًمٖملم قمغم آٟمتٔم٤مر عمدة صمالصملم دىمٞم٘م٦م، وهل

ًمٜمّمػ ؾم٤مقم٦م يٜمتٔمره٤م اًمِمخص ىمٌؾ دظمقًمف إمم همروم٦م اًمٓمقارئ. صمؿ ًمٕم٥م ٟمّمػ اعمِم٤مريملم ًمٕم٦ٌم 

  شمؽميس عمدة قمنم دىم٤مئؼ سمٞمٜمام ضمٚمس اًمٜمّمػ أظمر هبدوء.

ذه٥م إؿمخ٤مص اًم٤ٌمًمٖملم اًمذيـ اضمري قمٚمٞمٝمؿ آظمت٤ٌمر سمٕمد ذًمؽ إمم ُمٜم٤مزهلؿ، وىم٤مُمقا سمتًجٞمؾ 

ٟمقا يتذيمرون ُمِم٤مهد ُم١معم٦م وىم٤مؾمٞم٦م ُمـ اًمٗمٞمديق اًمذي أومٙم٤مرهؿ ذم دومؽم يقُمٞم٤مت عمدة اؾمٌقع. يم٤م

قمرض قمٚمٞمٝمؿ ُمرة واطمدة ذم اًمٞمقم. رأى اًمٌٕمض شمّم٤مدم اًمًٞم٤مرات، وشمذيمر اًمٌٕمض أظمر ُمِم٤مهد 

ُمرقم٦ٌم ُمـ قمٛمٚمٞم٦م ضمراطمٞم٦م أضمري٧م قمغم أطمد اًمٌنم. ًمٙمـ هذه اًمّمقر واًمذيمري٤مت اعم١معم٦م يم٤مٟم٧م 

دوء سمٕمد ُمِم٤مهدة اًمٗمٞمديق اعم١ممل، شم١مصمر قمغم سمٕمض إؿمخ٤مص أيمثر ُمـ همػمهؿ. اًمذيـ ضمٚمًقا هب

اٟمت٤مسمتٝمؿ  شمؽميس اٟمت٤مسمتٝمؿ اًمذيمري٤مت سمٛمٕمدل ؾم٧م ُمرات ظمالل إؾمٌقع، اُم٤م أوًماؽ اًمذيـ ًمٕمٌقا

ومٚمٕم٦ٌم شمؽميس سم٠مًمقاهن٤م واصقاهت٤م ويمتٚمٝم٤م  .إؾمٌقع ذم ُمرات صمالصم٦م ُمـ أىمؾهذه اًمذيمري٤مت سمٛمٕمدل 

ُمـ اًمؽمؾمخ. ًم٘مد اُمتّم٧م اًمٚمٕم٦ٌم اًمدّوارة ُمٜمٕم٧م اًمذيمري٤مت اعم١معم٦م اًمتل ؾمٌ٘م٧م اًمٚمٕم٥م سمدىم٤مئؼ 

اًمذايمرة ـمقيٚم٦م اعمدى، آٟمت٤ٌمه اًمذهٜمل اًمذي يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ أن حيرك شمٚمؽ اًمذيمري٤مت اعمروقم٦م إمم 

اؾم٤مؾم٤ًم. ذم هن٤مي٦م  يٜمٝم٤مزىمد شمؿ خت رة ُمِمقؿم٦م وهمػم ُمٙمتٛمٚم٦م هذا ان يم٤منوسم٤مًمت٤مزم شمؿ ختزيٜمٝم٤م سمّمق

ر إمم اعمختؼم، وأوًماؽ اًمذيـ يم٤مٟمقا إؾمٌقع قم٤مد إؿمخ٤مص اًم٤ٌمًمٖمقن اًمذيـ اضمري قمٚمٞمٝمؿ آظمت٤ٌم



 

327 
 

اًم٤ٌمطمثقن أن قمـ أقمراض ٟمٗمًٞم٦م أىمؾ. وأووح  سمٚمٖمقاأ شمؽميس ٦مًمٕمٌ زاوًم٦محمٔمقفملم سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م عم

 دى اًم٘مّمػم. قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمٗمٞمديق ىمد أص٤مهبؿ سمّمدُم٦م ذم اعم"ًم٘م٤مح ذهٜمل"اًمٚمٕم٦ٌم يم٤مٟم٧م سمٛمث٤مسم٦م 

 .ًمٓمقيؾىمد ُمٜمٕمتف ُمـ ان يّمدُمٝمؿ قمغم اعمدى ا شمؽميس إٓ أن

 ـــــ

، ٟمنم ومريؼ 8103شمؿ اإلؿم٤مدة سم٤مًمتٚمٕمٞم٥م قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع، وًمٙمـ يم٤من ًمديف أيْم٤ًم ُمٜمت٘مديـ. ذم قم٤مم 

يمٌػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ورىم٦م سمح٨م قمـ إًمٕم٤مب ذم جمٚم٦م ٟمٞمتنم، إطمدى أسمرز اًمدوري٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم 

ٞم٤مرة ، واًمتل اىمتْم٧م ُمـ اًمالقمٌلم ىمٞم٤مدة ؾمNeuroRacerاًمٕم٤ممل. أؿم٤مدت اًمقرىم٦م سمٚمٕم٦ٌم شمًٛمك 

أصمٜم٤مء اًمْمٖمط قمغم إزرار اؾمتج٤مسم٦م ًمٚمتٕمٚمٞمامت اًمتل شمٔمٝمر قمغم اًمِم٤مؿم٦م. هذا اًمٜمقع ُمـ شمٕمدد اعمٝم٤مم، 

يمام ذيمر ُمٜمتجق اًمٚمٕم٦ٌم، يٕمتؼم سمٛمث٤مسم٦م متريـ قمالضمل ُمٗمٞمد ًمٙم٤ٌمر اًمًـ. ومٝمل شم٤ًمقمد ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم 

صمالث ُمرات ؿمدة ٟمِم٤مـمٝمؿ اًمذهٜمل وشمقىمػ او شم١مظمر اوٛمحالًمف إذا ُم٤م ًمٕمٌقه٤م عمدة ؾم٤مقم٦م، ـمقال 

ذم إؾمٌقع. هذا ٓ يٕمد ؿمٞما٤ًم يمثػمًا ذم ُم٘م٤مسمؾ درء آٟمحدار ذم اعمًتقى اًمذهٜمل. ـمٚم٥م اعمٜمتجقن مم٤م 

ي٘مرب ُمـ ُم٤مئتل راؿمد ان يٚمٕمٌقا اًمٚمٕم٦ٌم عمدة ؿمٝمر، صمؿ ىم٤مؾمقا أداءهؿ اًمذهٜمل عمدة ؾمت٦م أؿمٝمر. 

يـ ًمٕمٌقا ٟمًخ٦م أسمًط ُمـ أو اًمذ ٜم٤ًم اًمذيـ مل يٚمٕمٌقا قمغم اإلـمالقسم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع اًم٤ٌمًمٖملم إيمؼم ؾم

اًمٚمٕم٦ٌم، وم٢من أوًماؽ اًمذيـ ًمٕمٌقا اإلصدار ُمتٕمدد اعمٝم٤مم يم٤مٟمقا ي١مدون سمِمٙمؾ أومْمؾ ذم جمٛمققم٦م يمٌػمة 

 ُمـ اظمت٤ٌمرات اًم٘مدرة اعمٕمرومٞم٦م.

ُمٚمٞم٤مرات  ، طمٞم٨م ضمٜمقافمٝمرت اًمٕمديد ُمـ ذيم٤مت سمراُم٩م اًمتدري٥م اًمذهٜمل ذم أقم٘م٤مب هذا اًمٌح٨م

إًمٕم٤مب ُمتٕمددة اعمٝم٤مم ؾمتحًـ إداء اًمٕم٘مكم إوؾمع. اًمدوٓرات ُمـ اًمٕم٤مئدات ًمتٕمزيز ومٙمرة أن 

ًمٙمـ إدًم٦م يم٤مٟم٧م ُمٌٕمثرة. ىم٤مم سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم سمتٙمرار ٟمت٤مئ٩م جمٚم٦م ٟمٞمتنم، ًمٙمـ آظمريـ ىم٤مًمقا إن 

شمدري٥م اًمدُم٤مغ قمـ ـمريؼ إًمٕم٤مب اًمذهٜمٞم٦م ٓ ي١مدي إٓ إمم حتًلم إداء ذم هذه إًمٕم٤مب اًمت٤مومٝم٦م. 

سمام يتج٤موز ٟمٓم٤مق اًمتجرسم٦م إصٚمٞم٦م  ؿمخ٤مص قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد طمٞم٤مة إٓ يٛمٙمـ ذم اًمقاىمع حتًلم
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ٓ وىمع مخ٦ًم وؾمٌٕمقن قم٤معم٤ًم سمٞم٤مٟم٤ًم ظمٚمّمقا ومٞمف إمم أٟمف  8104سمًٜمقات وقم٘مقد ُمـ اًمزُمـ. ذم قم٤مم 

قمغم أن أًمٕم٤مب اًمدُم٤مغ يٛمٙمـ أن متٜمع آٟمحدار ذم اعمًتقى  يقضمد دًمٞمؾ قمٚمٛمل ُم٘مٜمع طمتك أن

ومرو٧م جلٜم٦م  8106( شمقاوم٘مٝمؿ اًمرأي، ومٗمل يٜم٤مير FTCٗمٞمدراًمٞم٦م )اًمذهٜمل. يٌدو أن جلٜم٦م اًمتج٤مرة اًم

، واطمدة ُمـ أيمؼم وأٟمجح Lumos Labs" ًمقُمقس ٓسمس"اًمتج٤مرة اًمٗمٞمدراًمٞم٦م همراُم٦م قمغم ذيم٦م 

ذيم٦م وم٠من  ًمٗمٞمدراًمٞم٦مُمٚمٞمقن دوٓر، ومقوم٘م٤ًم ًمٚمجٜم٦م اًمتج٤مرة ا 8ذيم٤مت اًمتدري٥م اًمذهٜمل سمٛمٌٚمغ 

ًمؼماجمٝم٤م. يم٤من ُمـ اعمحتٛمؾ أن شمٙمقن أًمٕم٤مب  ٦مإقمالٟم٤مت ُمْمٚمٚمًمقُمقس ٓسمس ىمد ىم٤مُم٧م سم٢مٟمت٤مج 

ذيم٦م ًمقُمقس ىمد طم٤مًم٧م دون اًمتدهقر اًمذهٜمل، وًمٙمـ إدًم٦م يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م، وُم٤م زاد اًمٓملم سمٚم٦م ان 

 اًمنميم٦م يم٤مٟم٧م سم٤مًمٖم٧م سم٤مدقم٤مءاهت٤م.

طمتك ًمق يم٤من اًمتٚمٕمٞم٥م ٟم٤مضمح٤ًم يٕمت٘مد سمٕمض اًمٜم٘م٤مد أٟمف جي٥م اًمتخكم قمٜمف. إي٤من سمقهمقؾم٧م، ُمّمٛمؿ 

أًم٘مك حم٤مرضة  8100هق ُمـ ي٘مقد هذه احلريم٦م، ومٗمل قم٤مم  ٤م ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤مُمٕمٝمد ضمقرضمٞمأًمٕم٤مب ذم 

، "اًمتٚمٕمٞم٥م هق هراء"ذم ٟمدوة طمقل اًمتٚمٕمٞم٥م ذم وارشمـ، وىمد قمٜمقن سمقهمقؾم٧م ظمٓم٤مسمف سمٕم٤ٌمرة 

شمؿ اظمؽماقمف ُمـ ىمٌؾ آؾمتِم٤مريلم يمقؾمٞمٚم٦م ًمٚم٘مٌض قمغم اًمقطمش واىمؽمح سمقهمقؾم٧م أن اًمتٚمٕمٞم٥م 

واٟمت٘مد سمقهمقؾم٧م اًمتٚمٕمٞم٥م ٕٟمف ىمقض راطم٦م  ويْمفاًمؼمي اعمٓمٚمقب اًمذي هق أًمٕم٤مب ومٞمديق وشمر

اًمدومع سم٠مضمٜمدة شمقطمل سم٠من اًمالقم٥م ًمٞمس أُم٤مُمف ؾمقى ظمٞم٤مر ُمت٤مسمٕم٦م  قمغم اطمًـ شم٘مديراًمالقم٥م. 

اًمٚمٕم٥م هق ًمٞمس ايمؽماصم٤ًم ًمراطم٦م آقم٥م. ومٝمٙمذا شمٙمقن ىمقة شمّمٛمٞمؿ اًمٚمٕم٦ٌم: ًمٕم٦ٌم ضمٞمدة اًمتّمٛمٞمؿ 

  شم١مضم٩م اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل.

. ىم٤مم Cow Clicker(0)"يم٤مو يمٚمٞمٙمر"ؾم٤مئط اضمتامقمٞم٦م شمًٛمك أفمٝمر سمقهمقؾم٧م ىمقة اًمتٚمٕمٞم٥م سمٚمٕم٦ٌم و

اًمتل يم٤مٟم٧م هتٞمٛمـ قمغم اًمٗمٞمًٌقك ًمٕمدة  د إًمٕم٤مب اعمِم٤مهب٦م، ُمثؾ وم٤مرُمٗمٞمؾسمتّمٛمٞمؿ يم٤مو يمٚمٞمٙمر ًمت٘مٚمٞم

                                                           

 :Cow Clicker "يم٤مو يمٚمٞمٙمر"إي٤من سمقهمقؾم٧م وقمـ  (0)

The game‘s site: cowclicker.com; Bogost‘s own description of the game: 

bogost.com/writing/blog/cow_clicker_1/; see also: Jason Tanz, ―The Curse of Cow Clicker: 

How a Cheeky Satire Became a Hit Game,‖ Wired, December 20, 2011, 

www.wired.com/2011/12/ff_cowclicker/all/1; interview with Bogost: NPR, ―Cow Clicker 
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أؿمٝمر. يم٤من هدف اًمٚمٕم٦ٌم سمًٞمٓم٤ًم: اٟم٘مر قمغم اًمٌ٘مرة ظمالل اًمٗمؽمات احلرضم٦م وؾمتٙم٥ًم قمٛمٚم٦م اومؽماوٞم٦م 

ن شمٙمقن يم٤مو يمٚمٞمٙمر ًمٕم٦ٌم هتٙمٛمٞم٦م وؾم٤مظمرة ُمـ أؾمٚمقب شمٕمرف سم٤مؾمؿ ُمقين. يم٤من ُمـ اعمٗمؽمض أ

يمٌػمًا. قمنمات أٓف ُمـ اعمًتخدُملم ىم٤مُمقا سمتٜمزيؾ  ٤مً ٕمٞم٥م، ًمٙمٜمٝم٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م طم٘م٘م٧م ٟمج٤مطماًمتٚم

ُمـ اًمٚمٕم٥م ُمرة أو ُمرشملم ًمٕمٌقا ًمٕمدة أي٤مم. ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م شمّمدر أؾمت٤مذ ذم قمٚمقم  اًمٚمٕم٦ٌم، وسمدًٓ 

سمقهمقؾم٧م اًمٚمٕم٦ٌم سم٢مو٤موم٦م ُمٞمزات ضمديدة  َث دّ . طَم اًمٙمٛمٌٞمقشمر ىم٤مئٛم٦م اعمتّمدريـ سمامئ٦م أًمػ ُمقين

قمٚمٞمٝم٤م، يم٢مو٤موم٦م ضمقائز قمٜمد دم٤موز ُمراطمؾ ُمٕمٞمٜم٦م )ُمثؾ ضم٤مئزة ضمرس اًمٌ٘مرة اًمذهٌل قمٜمد دم٤موز اعم٤مئ٦م 

أًمػ ٟم٘مرة(، واؾمتحداث اًمٌ٘مرة اعمٖمٓم٤مة سم٤مًمٜمٗمط ذم ذيمرى شمنب اًمٜمٗمط سمريتٞمش سمؽموًمٞمقم. وادقمك 

ٝم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م ضمًدت قمدد ُمـ اًمًامت اًمتل سمقهمقؾم٧م أن ٟمج٤مح يم٤مو يمٚمٞمٙمر يم٤من ُمٗم٤مضما٤ًم، وًمٙمٜم

ضمٕمٚم٧م إًمٕم٤مب إظمرى ُم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من: اًمٜم٘م٤مط اًمتل أؿم٤مر اًمٞمٝم٤م ويرسم٤مك وه٤مٟمؽم أو٤موم٦م امم 

  اًمِم٤مرات واعمًتقي٤مت.

شمٕمتؼم يم٤مو يمٚمٞمٙمر ُمتٕم٦م همػم و٤مرة. ًمٙمـ سمقهمقؾم٧م اصم٤مر ٟم٘مٓم٦م ه٤مُم٦م قمٜمدُم٤م ىم٤مل ًمٞمس  ومٛمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُم٤م

٦م ـمٗمؾ صٖمػم يٗمْمؾ قمدم شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم. يتٛمثؾ أطمد قمغم يمؾ رء أن يٙمقن ًمٕم٦ٌم. ظمذ طم٤مًم

ًمتحريؽ اًمٓمٕم٤مم إمم ومٛمف ُمثؾ اًمٓم٤مئرة. هذا أُمر ُمٜمٓم٘مل أن  -اخلٞم٤مرات ذم حتقيؾ اًمٓمٕم٤مم إمم ًمٕم٦ٌم 

ظمّم٤مئص  قمغم ي٠مظمذ. ًمٕم٦ٌم سمٛمث٤مسم٦م اًمٓمٕم٤مم شمٜم٤مول اًمٓمٗمؾ يرى اًمٓمقيؾ اعمدى قمغم وًمٙمـ – رسمام –

ًا ًمالهتامم، وإٓ وم٢مٟمف ٓ يًتحؼ اًم٘مٞم٤مم سمف، ومٌدًٓ ُمـ إًمٕم٤مب: جي٥م أن يٙمقن ممتٕم٤ًم وضمذاسم٤ًم وُمثػم

يٙمقن داومٕمف ًمأليمؾ هق ان اًمٓمٕم٤مم ي٤ًمقمد قمغم شمٖمذيتٜم٤م وحي٤مومظ قمغم اؾمتٛمرارٟم٤م، يتٕمٚمؿ اًمٓمٗمؾ أن 

  إيمؾ ًمٕم٦ٌم.

ذم احل٘مٞم٘م٦م رسمام ٓ هيؿ يمثػمًا ُم٤م إذا يم٤من اًمٓمٗمؾ يٗمٙمر ذم شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم يمٚمٕم٦ٌم أم ٓ، واٟمف ؾمقف يتٕمٚمؿ 

شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم ذم وىم٧م ىمري٥م سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م، وًمٙمـ مت٤مُم٤ًم يمام ضمٕمؾ اًمٓمٗمؾ يًتٌدل  اًمٖمرض ُمـ

                                                                                                                                                         
Founder: If You Can‘t Ruin It, Destroy It,‖ November 18, 2011, 

www.npr.org/2011/11/18/142518949/cow-clicker-founder-if-youcant- ruin-it-destroy-it. 
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اًمداومع احل٘مٞم٘مل ًمأليمؾ سم٤معمتٕم٦م، ًمذًمؽ وم٢من اًمتٚمٕمٞم٥م ي٘مٚمؾ ُمـ امهٞم٦م اًمتج٤مرب إظمرى. شمتٛمٞمز ؾمالمل 

سم٤مًمٙمثػم ُمـ اعمرح، ًمٙمٜمٝم٤م ذم اًمقاىمع ٓ شمٕمزز اًمًٚمقك اًمّمحل قمغم  أوديٜمٌالناًمٌٞم٤مٟمق ذم حمٓم٦م ُمؽمو 

٥م اًمٕمٛمكم ممتٕم٤ًم ذم عمدى اًمٓمقيؾ، وسمدًٓ ُمـ ذًمؽ ىمد شم٘مقوف ُمـ ظمالل اىمؽماح أن يٙمقن اًمتدريا

سمدًٓ ُمـ شمّمٛمٞمٛمف ًمٖمرس اًمّمح٦م واًمروم٤مهٞم٦م. إن اًمتدظمالت اًمتٚمٕمٞمٌٞم٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م ُمثؾ  اعم٘م٤مم إول

ؾمالمل اًمٌٞم٤مٟمق ضمذاسم٦م، وًمٙمـ ٓ يتقىمع ُمٜمٝم٤م أن شمٖمػم اًمٓمري٘م٦م اًمتل يتٕم٤مُمؾ هب٤م إؿمخ٤مص ُمع 

 ري٤ٌمت همدًا أو إؾمٌقع اًم٘م٤مدم أو اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ.اًمتد

ذم اًمقاىمع ىمد شمثػم اعمتٕم٦م ذم اًمتٚمٕمٞم٥م سمٕمض اًمدواومع اعمٝمٛم٦م ُمـ ظمالل شمٖمٞمػم اًمٓمري٘م٦م اًمتل يرى هب٤م 

اًمٜم٤مس اًمتجرسم٦م مت٤مُم٤ًم. ذم أواظمر اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت طم٤مول آىمتّم٤مدي٤من أوري همٜمٞمزي وأًمدو روؾمتِمٞمٜمل 

ٕم٤مدة أـمٗم٤مهلؿ ُمـ قمنمة ُمرايمز ًمٚمرقم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مري٦م ذم اطمدى شمثٌٞمط أسم٤مء قمـ احلْمقر ُمت٠مظمريـ ٓؾمت

اًمدول. اًمٜمٝم٩م آىمتّم٤مدي اًمٕم٘مالين هق ُمٕم٤مىم٦ٌم اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م يٗمٕمٚمقن اًمٌمء اخلٓم٠م، ًمذًمؽ سمدأت 

سمٕمض ُمرايمز اًمرقم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مري٦م شمٖمريؿ أسم٤مء اًمذيـ ضم٤مؤوا ذم وىم٧م ُمت٠مظمر. ذم هن٤مي٦م يمؾ ؿمٝمر شمٕمٙمس 

حم٤موًم٦م ًمثٜمٞمٝمؿ قمـ اًمٔمٝمقر ذم وىم٧م ُمت٠مظمر ُمـ اًمِمٝمر  -ُم٤مت ومقاشمػم اًمرقم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مري٦م هذه اًمٖمرا

اًمت٤مزم. ذم اًمقاىمع يم٤من ًمٚمٖمراُم٤مت شم٠مصمػم ُمٕم٤ميمس. يم٤من أسم٤مء يت٠مظمرون قمـ احلْمقر امم ُمرايمز اًمرقم٤مي٦م 

اًمٜمٝم٤مري٦م اًمتل شمٗمرض همراُم٤مت سمقشمػمة أيمؼم ُمـ أسم٤مء اًمذيـ يت٠مظمرون قمـ ُمرايمز اًمرقم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مري٦م 

ٙمٚم٦م يمام أووح همٜمٞمزي وروؾمتٞمتِمٞمٜمل هل أن اًمٖمراُم٤مت يم٤مٟم٧م شمٖمٓمل اًمتل ٓ شمٗمرض همراُم٤مت. اعمِم

أصٌح  يِمٕمرون سم٤مًمًقء ًم٘مدوُمٝمؿ ُمت٠مظمريـ امم ان قمغم اًمداومع ًمٗمٕمؾ اًمٌمء اًمّمحٞمح. يم٤من أسم٤مء

ا احلْمقر اعمت٠مظمر يم٘مرار احلْمقر اعمت٠مظمر ُم٠ًمًم٦م أُمقال ٓ أيمثر. ًمذا سمدًٓ ُمـ ان يِمٕمروا سم٤مًمًقء، رأو

سمداومع  – اعمٜم٤مؾم٥م اًمقىم٧م ذم احلْمقر –قاب ًمداومع اجلقهري ًمٗمٕمؾ اًمّمااىمتّم٤مدي، طمٞم٨م اؾمُتٌِدَل 

ظم٤مرضمل احلْمقر ذم وىم٧م ُمت٠مظمر ُم٘م٤مسمؾ ؾمٕمر ُمٜم٤مؾم٥م. ويٜمٓمٌؼ اًمٌمء ٟمٗمًف قمغم اًمتٚمٕمٞم٥م: يٗمٙمر 

اًمٜم٤مس ذم اًمتجرسم٦م سمِمٙمؾ خمتٚمػ سمٛمجرد اقمتامده٤م ًمٕمالُم٤مت اعمرح. ومٜمحـ ٟمامرس اًمتامريـ اًمري٤موٞم٦م 
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وسمٛمجرد أن يٜمتٝمل اعمرح ؾمقف  ،صح٤مء سم٘مدر يمقهن٤م ُمدقم٤مة ًمٚمٛمرحهذه إي٤مم ًمٞمس ًمٙمقهن٤م دمٕمٚمٜم٤م ا

 شمٜمتٝمل اًمتامريـ.

 ـــــ

اًمتٚمٕمٞم٥م هق أداه ىمقي٦م، وُمثؾ يمؾ إدوات اًم٘مقي٦م ومٝمق يٜمٓمقي قمغم ُمزاي٤م سم٘مدر ُم٤م يٜمٓمقي قمغم 

قمٞمقب. ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م وم٢مٟمف يٌٕم٨م ىمدرًا ُمـ اعمرح ذم اًمتج٤مرب اعمٛمٚم٦م أو اعمزقمج٦م، ومٝمق يٕمٓمل اعمرى 

يٕمٓمل ًمالقمٌلم اعمدارس شمٜمٗمٞم٤ًًم قمـ اعمٚمؾ، و ٕـمٗم٤مل يٕمٓملوقن ـمٌٞم٤ًم راطم٦م ُمـ إمل، اًمذيـ يٕم٤مجل

ٕمدد اًمٜمت٤مئ٩م اجلٞمدة ذم اًمٕم٤ممل، وم٤من اًمتٚمٕمٞم٥م ًمف ًم زي٤مدةً  يمقٟمف ذريٕم٦م ًمٚمتؼمع ًمٚمٛمحت٤مضملم. وسمٛمجرد

ىمٞمٛمف. اٟمف سمديؾ ضمدير سم٤مٓهتامم ًمٚمرقم٤مي٦م اًمٓمٌٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٘مٚمٞمدي واًمٕمٓم٤مء اخلػمي 

ًمت٘مٚمٞمدي ٓن هذه اًمٜمُُٝم٩م ُمـ ٟمقاح يمثػمة ٓ دمد اهتامُم٤ًم ُمـ اًمدواومع اًمٌنمي٦م. وًمٙمـ اي٤من سمقهمقؾم٧م ا

يم٤من طمٙمٞماًم أيْم٤م ذم شمًٚمٞمٓمف اًمْمقء قمغم خم٤مـمر اًمتٚمٕمٞم٥م. أًمٕم٤مب ُمثؾ وم٤مرُمٗمٞمؾ ويمٞمؿ هقًمٞمقود 

ُمّمٛمٛم٦م ٓؾمتٖمالل اًمداومع اًمٌنمي ًمتح٘مٞمؼ ُمٙم٤مؾم٥م ُم٤مًمٞم٦م. ومٝمؿ يْمٕمقن طمرسم٦م اًمتٚمٕمٞم٥م ذم وضمف 

وم٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م  ٙمـ يمام ذيمرت ذم سمداي٦م هذا اًمٙمت٤مبقم٥م اًمذي ي٘مع ذم ؿم٤ٌمك ًمٕم٦ٌم ٓ شم٘م٤موم. وًماًمال

ُمـ ؿمٕمٌٞمتف اعمثػمة ًمٞم٧ًم ضمٞمدة أو ؾمٞما٦م سمحد ذاهت٤م، ويٜمٓمٌؼ اًمٌمء ٟمٗمًف قمغم اًمتٚمٕمٞم٥م، وم٢مذا ُم٤م ضمرد 

هن٤م ص٤مدف ا ٦م ومٕم٤مًم٦م ًمتّمٛمٞمؿ اًمتج٤مرباعمٛمٞمز وم٢من ضمقهر اًمتٚمٕمٞم٥م هق جمرد وؾمٞمٚم ًمإلقمج٤مب واؾمٛمف

 .، وإسمدال اعمٚمؾ سم٤معمرح، ودُم٩م اعمتٕم٦م ُمع اًمٙمرم٘مقم سمٕمٛمؾ ممت٤مز ًمتخٗمٞمػ إملشم
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 اخل٤ممت٦م

إن ٟمّمػ اًمٕم٤ممل اعمت٘مدم ُمدُمـ قمغم رء ُم٤م، وسم٤مًمٜم٦ًٌم عمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس وم٢من هذا اًمٌمء هق ؾمٚمقك 

ُمٕملم، ومٜمحـ ُمدُمٜمقن قمغم اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م واًمؼميد اإلًمٙمؽموين وأًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق واًمتٚمٗمزيقن 

اًمتًقق ومم٤مرؾم٦م اًمري٤مو٦م وىم٤مئٛم٦م ـمقيٚم٦م ُمـ اًمتج٤مرب إظمرى اًمتل شمقضمد سمٗمْمؾ اًمٜمٛمق واًمٕمٛمؾ و

ذم  اً ن قمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ هذه اًمتج٤مرب ُمقضمقداًمتٙمٜمقًمقضمل اًمنيع وشمّمٛمٞمؿ اعمٜمتج٤مت اعمتٓمقرة. يم٤م

ؾمٜمّم٤مرع ىم٤مئٛم٦م ضمديدة سم٤مًمٙم٤مد شمتداظمؾ ُمع اًم٘م٤مئٛم٦م احل٤مًمٞم٦م. ُم٤م  8131وسمحٚمقل قم٤مم  8111قم٤مم 

ًمتج٤مرب اعم٦ًٌٌم ًمإلدُم٤من يرشمٗمع سمٛمٕمدل ُمت٤ًمرع، ًمذًمؽ ٟمحـ سمح٤مضم٦م إمم ومٝمؿ ٟمٕمرومف هق أن قمدد ا

يمٞمػ وعم٤مذا وُمتك يٌٚمقر اًمٜم٤مس إدُم٤مٟم٤مت ؾمٚمقيمٞم٦م صمؿ هيرسمقن ُمٜمٝم٤م. ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٓمرف اًمٌٕمٞمد 

واًمٕمٛمٞمؼ ًمٚمٛم٠ًمًم٦م، شمٕمتٛمد صحتٜم٤م وؾمٕم٤مدشمٜم٤م وروم٤مهٜم٤م قمغم ذًمؽ اًمٗمٝمؿ وهٜم٤م قمغم ـمرومٝم٤م اًم٘مري٥م 

ٝمٛمٝم٤م ىمدرشمٜم٤م قمغم اًمٜمٔمر إمم اقملم سمٕمْمٜم٤م أظمر ًمتِمٙمٞمؾ رواسمط واًمًٓمحل يمذًمؽ شمٕمتٛمد قمغم وم

 قم٤مـمٗمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م.

 ـــــ

قمٜمدُم٤م يٜمٔمر اًمراؿمدون إمم اعم٤ميض وم٢مهنؿ يٛمٞمٚمقن إمم اًمِمٕمقر سم٠من اًمٙمثػم ىمد شمٖمػم. إؿمٞم٤مء شمتحرك 

أهع مم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف يمٜم٤م ٟمتحدث أيمثر ويم٤مٟم٧م اوىم٤مشمٜم٤م أيمثر سم٤ًمـم٦م ذم يقم ُمـ إي٤مم وُم٤م إمم ذًمؽ 

وم٢مٟمٜم٤م ٟمٛمٞمؾ إمم آقمت٘م٤مد سم٠مهن٤م  س سم٠من إُمقر ىمد شمٖمػمت ذم اعم٤ميضٚمؿ ضمرا. قمغم اًمرهمؿ ُمـ اإلطم٤ًموه

وؾمٛمك ؾمتتقىمػ قمـ اًمتٖمٞمػم، أي أٟمٜم٤م واحلٞم٤مة اًمتل ٟم٘مقده٤م أن ؾمتٌ٘مك قمغم هذا اًمٜمحق إمم إسمد. 

احل٘مٞم٘مٞم٦م  ، وحيدث ذًمؽ ضمزئٞم٤ًم ٕٟمف رؤي٦م اًمتٖمٞمػمات"سمقهؿ هن٤مي٦م اًمت٤مريخ"اًم٤ٌمطمثقن هذه اًمٔم٤مهرة 

سملم اًمًٜمقات اًمٕمنم اعم٤موٞم٦م واًمٞمقم أؾمٝمؾ سمٙمثػم ُمـ شمّمقر يمٞمػ ؾمتٙمقن إؿمٞم٤مء اعمختٚمٗم٦م سمٕمد 
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. اًمقهؿ ُمريح سمٓمري٘م٦م ُم٤م ٕٟمف جيٕمٚمٜم٤م ٟمِمٕمر سم٠مٟمٜم٤م ىمد اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ اًمتحقل قمغم (0)قمنم ؾمٜمقات ُمـ أن

اًمتحْمػم ًمٚمتٖمٞمػمات ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف، وأن احلٞم٤مة ؾمتٌ٘مك يمام هل إمم إسمد. ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يٛمٜمٕمٜم٤م ُمـ 

  اًمتل ؾمت٠ميت.

هذا يّمح سم٤مًمت٠ميمٞمد قمغم اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل اًمذي يٌدو أٟمف ىمد سمٚمغ ذروشمف. ىمٌؾ قم٘مد ُمـ اًمزُمـ. ُمـ 

ي٘مقل اًمٙمثػمون ُمٜمٝمؿ إهنؿ متٜمقا ًمق  -يم٤من يتخٞمؾ أن ومٞمًٌقك ؾمٞمجتذب ُمٚمٞم٤مر وٟمّمػ ُمًتخدم 

إلٟمًتٖمرام ؾمٞمٛمْمقن ؾم٤مقم٤مت ذم اهنؿ ىمْمقا وىمت٤ًم أىمؾ قمغم اعمقىمع؟ أو أن اعماليلم ُمـ ُمًتخدُمل ا

حتٛمٞمؾ وإقمج٤مب ؾمتلم ُمٚمٞمقن صقرة ضمديدة يًتْمٞمٗمٝم٤م اًمتٓمٌٞمؼ يمؾ يقم؟ أو أن أيمثر ُمـ قمنميـ 

 ُمٚمٞمقن ؿمخص ؾمٞمحًٌقن ويراىمٌقن يمؾ ظمٓمقة سمقاؾمٓم٦م ضمٝم٤مز صٖمػم قمغم ؿمٙمؾ ؾمقار؟

 هذه إطمّم٤مئٞم٤مت رائٕم٦م ًمٙمٜمٝم٤م متثؾ ٟم٘مٓم٦م ُمٌٙمرة قمغم ـمريؼ صٕمقد ـمقيؾ. اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل ٓ يزال

ذم ُمٝمده، وهٜم٤مك ومرص٦م يمٌػمة ذم اٟمٜم٤م ٓ ٟمزال اًم٘م٤مقمدة وسمٕمٞمديـ قمـ ُمًتقي٤مت اًم٘مٛم٦م سمٙمثػم، وإن 

 -اًمتج٤مرب اًمٖم٤مُمرة ًمٚمٖم٤مي٦م ُمثؾ أضمٝمزة اًمقاىمع آومؽمايض مل شمٜمتنم سمٕمد. ذم همْمقن قمنم ؾمٜمقات 

 ُم٤م اًمذي ؾمٞمجٕمٚمٜم٤م ُمرشمٌٓملم سم٤مًمٕم٤ممل -قمٜمدُم٤م يٛمتٚمؽ مجٞمٕمٜم٤م زوضم٤ًم ُمـ ٟمٔم٤مرات اًمقاىمع آومؽمايض 

احل٘مٞم٘مل؟ إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م شمٕم٤مين ذم وضمف اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م وإضمٝمزة اًمٚمقطمٞم٦م ومٙمٞمػ 

ؾمتّمٛمد أُم٤مم ُمقضم٦م دم٤مرب اًمقاىمع آومؽمايض اًمٖم٤مُمرة؟ ومٕمٛمر اًمٗمٞمًٌقك هق سم٤مًمٙم٤مد قمنم ؾمٜمقات، 

جمٛمققم٦م ُمـ اعمٜمّم٤مت اجلديدة  ق ٟمّمػ ذًمؽ: ذم قمنم ؾمٜمقات اًم٘م٤مدُم٦ماُم٤م قمٛمر إٟمًتٖمرام ومٝم

ًٌقك وإٟمًتٖمرام يٌدوان ُمثؾ قمج٤مئ٥م اًمدٟمٞم٤م اًم٘مديٛم٦م. سم٤مًمٓمٌع ٓ ٟمٕمرف سم٤مًمْمٌط يمٞمػ ؾمتجٕمؾ ومٞم

ٓ  إمم اًمقراء قمغم ُمدى اًمٕم٘مد اعم٤ميض٦م، وًمٙمـ سم٤مًمٜمٔمر ُمؾمٞمٌدو اًمٕم٤ممل ظمالل قمنم ؾمٜمقات اًم٘م٤مد

                                                           
(1) Oliver Burkeman, ―This Column Will Change Your Life: The End-of-History Illusion,‖ 

Guardian, January 19, 2013, www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/jan/19/change-your-life-

end-history; Jordi Quoidbach, Daniel T. Gilbert, and Timothy D. Wilson, ―The End of History 

Illusion,‖ Science 339, no. 6115 (January 2013) 96–98. 
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يقضمد ؾم٥ٌم ًمالقمت٘م٤مد سم٠من اًمت٤مريخ ىمد اٟمتٝمك اًمٞمقم، وأن اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل وصؾ إمم ذروشمف ُمع 

 م وؾم٤مقم٤مت ومٞم٧م سمٞم٧م وًمٕم٦ٌم ورًمد أوف وريمراوم٧م.ومٞمًٌقك وإٟمًتٖمرا

إذن ُم٤م هق احلؾ؟ ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًمتخكم قمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م، يمام ٓ يٜمٌٖمل ًمٜم٤م اًمتخكم قمٜمٝم٤م. سمٕمض 

اًمتٓمقرات اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م شمٖمذي اإلدُم٤من اًمًٚمقيمل ًمٙمٜمٝم٤م أيْم٤ًم اؿمٌف سم٤معمٕمجزة اعمثري٦م ًمٚمحٞم٤مة. ومٝمل 

هٜمدؾم٦م ؾمٚمقيمٞم٦م دىمٞم٘م٦م. ُمـ اعمٛمٙمـ إٟمِم٤مء  ًمٞم٧ًم سم٤مًميورة ان شمٙمقن ادُم٤مٟمٞم٦م إذا ُم٤م وضمدت ُمع

ُمٜمت٩م أو دمرسم٦م ٓ همٜمك قمٜمٝم٤م وًمٙمـ ُمـ همػم ان شمٙمقن ُم٦ًٌٌم اإلدُم٤من. ومٛمثاًل يٛمٙمـ ُٕم٤ميمـ اًمٕمٛمؾ 

أن شمٖمٚمؼ قمٜمد اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُم٤ًمء، وُمٕمٝم٤م يٛمٙمـ شمٕمٓمٞمؾ طم٤ًمسم٤مت اًمؼميد اإلًمٙمؽموين اخل٤مص٦م 

، ويٛمٙمـ شمّمٛمٞمؿ إًمٕم٤مب سمحٞم٨م سم٤مًمٕمٛمؾ سملم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ واخل٤مُم٦ًم ذم ص٤ٌمح اًمٞمقم اًمت٤مزم

حتتقي قمغم ٟم٘م٤مط شمقىمػ ـمٌٞمٕمٞم٦م ُمثٚمام حتتقي اًمٙمت٥م قمغم ومّمقل، ويٛمٙمـ عمٜمّم٤مت وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ 

واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمرىمٛمٞم٦م اًمتل دمٕمٚمٝم٤م وؾم٤مئؾ ُم٘م٤مرٟم٦م  "أن شمزيؾ اًمقطمدات اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م"آضمتامقمل 

٤مل قمغم اًمِم٤مؿم٤مت اضمتامقمٞم٦م ُمدُمرة وأدوات ًمتحديد إهداف اعمتقاصٚم٦م، ويٛمٙمـ شمٕمريػ إـمٗم

وًمٞمس قمغم ؿمٙمؾ دومٕم٦م واطمدة. إن ؾمٚمقيمٜم٤م دم٤مه اًمتج٤مرب اإلدُم٤مٟمٞم٦م هق  وسم٢مذاف،اًمٚمقطمٞم٦م سمٌطء 

أُمر صم٘م٤مذم إمم طمد يمٌػم، وإذا يم٤مٟم٧م صم٘م٤مومتٜم٤م شمقومر ُم٤ًمطم٦م ًمٗمؽمات شمقىمػ ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمٞم٦م ُمـ 

دُم٤من اًمًٚمقيمل، ٤مت اإلإًمٕم٤مب وظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمِم٤مؿم٤مت، ومًٞمًٝمؾ قمٚمٞمٜم٤م وقمغم أـمٗم٤مًمٜم٤م ُم٘م٤موُم٦م ُمٖمري

وًمٞمس قمؼم إضمٝمزة، وؾمقف جيٕمٚمٜم٤م شمقه٩م هذه  ؾمٜمتقاصؾ ُمع سمٕمْمٜم٤م اًمٌٕمض ُم٤ٌمذة وسمدًٓ قمٜمٝم٤م

 اًمرواسمط آضمتامقمٞم٦م أيمثر صمراًء وؾمٕم٤مدة ُمـ شمقه٩م اًمِم٤مؿم٤مت.
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