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  ملخص:

اطُة تهذف هزه الذساظة ئلى معشفة الفشوق بين الثلافة  اطُة الٍش التي ثيؽشها بشامج الىشثون الٍش

اطُة ألاجىبُة، وبين الثلافة  اطُةالٍش م اظحعماٌ  التي ثيؽشها بشامج الىشثون الٍش املذبلجة للعشبُة. وعً ػٍش

 86بشهامجا هشثوهُا مذبلجا للعشبُة و 77 ــ:املىهج الوصفي وأظلوب ثحلُل املظمون، واللُام بمسح ؼامل ل

اطُة  الثلافةبشهامجا هشثوهُا أجىبُا، فلذ ثوصلد الذساظة ئلى: أن  اطُة الىشثون  بشامج ثيؽشها التيالٍش  الٍش

اطات معُىة أهثر مً غيرها، في حين أن  محىوعة غير للعشبُة املذبلجة اطُة  الثلافةوتهحم بٍش  ثيؽشها التيالٍش

اطُة الىشثون  بشامج اطُة محعذدة وهثيرة. وأخيرا بأن هىان  محىوعة ألاجىبُة الٍش وجؽمل على ثخصصات ٍس

اطُة لثلافة الفشوكا واضحة بين  اطُة ألاجىبُة و الٍش اط ثلافةالبرامج الىشثون الٍش  برامج الىشثون ل ُةالٍش

اطُة  املذبلجة للعشبُة. الٍش

اطُة الثلافة :املفتاحيت الكلماث اطُة بشامج الىشثون  ;الٍش اطُة بشامج الىشثون   ;ألاجىبُةالٍش املذبلجة الٍش

 للعشبي

Abstract:  

This study aims to find out what are the differences between the sport culture 

published by western sports cartoon, and the sport culture published by sports cartoon 

dubbed into Arabic. Through the use of the descriptive approach and the method of 

content analysis, and a comprehensive survey of: 77 sports cartoon dubbed into Arabic 

and 86 western sports cartoon, the study concluded: that the sport culture published by 

sports cartoon dubbed into Arabic is not diverse and interested in certain sports more 

than others, while the The sport culture spread by western sports cartoons is diverse and 

includes many sports disciplines. Finally, there are clear differences between the sport 

culture of western sports cartoons and the sport culture of sports cartoon dubbed into 

Arabic. 

Keywords: the sports culture; western sports cartoon; sports Cartoons dubbed into Arabic 
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 مقذمة

ً وـــل   ممــا ش ؼـــً فُــا أن بـــشامج الىشثـــون ومىــز بـــذاًاتها اظـــححورت علــى جـــل اهحمـــام ال ــاحثين واملفىـــٍش

حعـــخ ثخصصـــا، خاصـــة ئرا علمىـــا مـــا للـــا مـــً ثـــأريرات علـــى الياـــلم الـــزًً ٌؽـــاهذو ها. وئرا وـــان علمـــا  الـــىفغ 

حئـــاب مـــثل(، وعلمـــا   جحمـــا  سهـــضوا علـــى ماهُـــة الحـــأريرات الىفعـــُة التـــي ث رهلـــا ثلىـــم البـــرامج علـــى الؼفـــل ) ه

ً مــثل(، فــان علمــا   ثصــاٌ  الــزًً سهــضوا بذسجــة أهبــر علــى ثأريراتهــا علــى الؼفــل مــ  محُؼــا )العضلــة عــً صخــٍش

بــــذوسهم سهــــضوا علــــى مــــا ثضسعــــا ثلىــــم البــــرامج مــــً كــــُم ومعلومــــات وأفيــــاس ثــــإرش علــــى ظــــلوواتهم وثصــــشفاتهم..ئل . 

ً رلاف  تهم عموما.وبالؽيل الزي ًإرش على ثيٍو

وا ُجـلت اهحمامـاتهم الثلافة التي  ئن ثضسعلا ثلىم البـرامج الىشثوهُـة  ـي مـا حـزا بال ـاحثين عمومـا أن ًُصـ  

مإظعـات ، خاصة ئرا علمىا أ ها أضحد أهبر املعاهمين في عملُة الحيؽـئة  جحماعُـة مثللـا مثـل على دساظتها

اطــُة باملثــل هجــذ أن الحيؽــئة  جحماعُــة الحللُذًــة )ألاظــشة، املذسظــة، ال لن..ئلــ (. جعمــل  بــشامج الىشثــون الٍش

لة أو بأخشى  ً رلافة بؼٍش اطة لألػفاٌ، على ثيٍو علـً هـو جصـجُ  ألاػفـاٌ علـى املماسظـة خاصة بالٍش
ُ
هـذفلا امل

اطُة وئهخعاب اطُة جعاعذهم على ث ني فىش  الٍش اضـلي.  ةرلافة ٍس اطة وحتى اهحلا  واخحُاس الحخصص الٍش الٍش

اطـُة التـي ٌؽـاهذها  وئرا ما علمىا أن ثلىم البرامج ثم ئهحاجلا أظاظا في العالم الغشبي، وأن بشامج الىشثون الٍش

الىو  أو الىُف، وأن اخحُاس  الؼفل الغشبي لِعد هفعلا التي ٌؽاهذها الؼفل العشبي ظوا  مً هاحُة الىم أو 

)اخحُــاس بىــا  علــى جودتهــا، ماهُتهــا، ثأريراتهــا املحوكعــة..ئل ( املإظعــات  علمُــة الغشبُــة لبــرامج الىشثــون عمومــا 

لِعــد هفعــلا املعــاًير التــي جعحمــذها املإظعــات  علمُــة العشبُــة فــي اخحُــاس بــشامج دون أخشى)أكــل ثيلفــة، ظــعش 

أظاظــُة مــً فىــشة ( فــان هــزه الذساظــة ثىؼلــم ، عــذم  هحمــام بالىوعُــةيــر مــً املــشاتسمــضي وحتــى مجــاوي فــي هث

اطــُة فــي العــالم الغشبــي وثلىــم البــرامج التــي  معشفــةمفادهــا  الفــشوق بــين الثلافــة التــي ثيؽــشها بــشامج الىشثــون الٍش

 ثقافاات باا   الفااق   مااا  اا ثــم دبلجتهــا للمؽــاهذ الؼفــل العشبــي. ومــً هــزا املىؼلــم فــان ئؼــيالُة الذساظــة  ــي: 

 ؟للعقبي  املدبلجت ألاحنبيت القياضيت الكقجو   بقامج

 وحتى ًخعنى لىا دساظة هزه  ؼيالُة فاهىا هىؼلم مً الخعاؤشت صثُة:

اطُة الثلافة  ماهو هو  .1 اطُة املذبلجة للعشبُة؟ثلوم بالتي الٍش  يؽشها بشامج الىشثون الٍش

اطُة الثلافة  ماهو هو  .2 اطُة ألاجىبُة؟ثلوم بالتي الٍش  يؽشها بشامج الىشثون الٍش

 : العامةالذساظة  فشطُةولححمحوس 

اطُة  ثلافةال بين فشوق ثوجذ اطُة الىشثون  برامجلالٍش  .للعشبُة واملذبلجة ألاجىبُة الٍش

 والفشطُات الجضةُة مظمو ها صجي: 

اطُة الثلافة  .1 اطُة الىشثون  بشامج ثيؽشها التيالٍش  اخحصاصات) غير محىوعة املذبلجة للعشبُة الٍش

اطُة   دون غيرها(.ٍس

اطُة  الثلافة .2 اطُة الىشثون  بشامج ثيؽشها التيالٍش  محىوعة )اخحصاصات محعذدة(. ألاجىبُة الٍش

 أيذاف الذراسة

اطُة معشفة ماهُة الثلافة  - التي ثيؽشها وثشهض عليها بشامج الىشثون ألاجىبُة واملوجلة للؼفل الٍش

اطُة التي جععى لغشظلا ووؽشها وظؽ اليالم.  الغشبي أظاظا، وماهُة الحخصصات الٍش

اطُة معشفة ماهُة الثلافة  - اطُة املذبلجة للعشبي والتي ثم الٍش التي ثيؽشها بشامج الىشثون الٍش

اطُة الحخصصاتاخحُاسها للمؽاهذ الؼفل العشبي خصُصا، وهزا   .ووؽشها لغشظلا جععى التي الٍش

اطُة لثلافة المعشفة ماهُة الفشوق بين  - اطُة ألاجىبُة وبشامج الىشثون الٍش برامج الىشثون الٍش

اطُة املذبلجة لللغة  العشبُة. الٍش
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اظحي اغ ماهُة الحأريرات املمىىة التي ًمىً أن ثحصل لليالم ئرا ما وان هىان فشوق حلُلة بين  -

اطُة ألاجىبُة واملذبلجة للعشبُة وئن وان مصذسهما واحذا )العالم الغشبي(، والتي  بشامج الىشثون الٍش

 ون غيرها.ثإدي بىا ملعشفة ماهُة وأظ اب اخحُاس العالم العشبي لبرامج معُىة د

 اإلطار الهظري للذراسةأوال: 

 :ثقافت الطفل .1

ــــا بماهُــــة الثلافــــة، حُـــــف: " ـــل شبــــذ مـــــً الحىٍو ـــً رلافـــــة الؼفـ  ولمـــــة جــــزوس  جعــــودأوش، وك ــــل الحــــذًف عـ

culture اللثُنــي اللفــ  ئلـى culture اظــحعماللا وعــً(. 19ص ،1994 عــاسف،)"وصساعتهـا ألاسض حــشذ ٌعنــي الـزي 

م بمعنـــــى الثلافــــة ولمـــــة العـــــشب اظـــــحعمل" فلــــذ الظـــــاد لغـــــة فــــي  هزبحـــــا أي الـــــشم  رلفـــــد مــــً والتهـــــزًخ، الحلـــــٍو

 أمـــا (. 48ص ،2008 وآخـــشون، كمـــش")وكومحـــا
 
 أدبُـــات فـــي لـــا الحعـــشض ًـــحم لـــم الثلافـــة مصـــؼلح فـــان، اصـــؼلحا

ٌ  هــو Tylor ثــاًلوس  ئدواسد وئهمــا اللذًمــة والحظــاسات الؽــعوب مخحلــف  معــحلل همصــؼلح الثلافــة رهــش مــً أو

ٌ " :وهــو بزاثــا، فــا للثلافــة اك ــر  مــً أو  واملعحلــذات املعشفــة ٌؽــمل الــزي املشهــخ اليــل هــزا: فهــي اُــمفلوم جعٍش

 فـــي عظـــوا بوصـــفا  وعـــان ًىخعـــ ها التـــي ألاخـــشى  والعـــادات اللـــذسات ووـــل والعـــادات واللـــاهون  وألاخـــلق والفـــً

ـة واملادًـة الشوحُـة العـمات جمُـ " بأ هـا الُووعيو مىظمة عشفتها وكذ(. 31ص ،2007 ووػ،")املجحم   والفىٍش

ـــــة ــ ــــي والعاػفُـ ــ ـــ  التــ ــ   ثميـــ
 
ـــــة، أو مجحمعــــــــا ــ ـــــا فئـ ــ ـــــى  وأ هـ ــ ـــــان ثمـ ــ ـــر علــــــــى كذسثــــــــا  وعـ ــ ــــذًذ الحفىيـــ ــ ـــر العــ ــ ـــــً والحع يـــ ــ  عـ

 الفــشد ًىخعــ ها التــي املىخعــ ات جمُــ : بأ هــا هــشى  فاهىــا لىــا باليعــ ة معىاهــا وعــً(. 10ص ،1999 هوفــل،")هفعــا

 ثلـــً علـــى ثـــذٌ فعـــل وسدود ومعلومـــات ومعـــاملت وأفيـــاس وكـــُم عـــادات مـــً(  والعامـــة ال اصـــة)  بُئحـــا مـــً مـــً

 .غيرها عً وثمي ها وثفشكلا ال ِئة

اطُة الىشثون  بشامج ئلى الذساظة هزه في هحؼشق  أهىا بما و  ٌعنـي رلـً فـان لألػفـاٌ، أظاظـا املوجلة الٍش

ٌ  ال ـاحثين أحـذ هجـذ، ألاخيـرة حـٌو هـزه. الؼفـل رلافـة مفلوم ئدساج طشوسة  بهـا وعنـي ألاػفـاٌ رلافـة: "أنبـ ًلـو

ــلة ــــة العملُــــة ال بــــرات محصــ ــــم عــــً اهخعــــ ها التــــي الؼفــــل ش صــــُة جؽــــيل التــــي والىظٍش  الحعــــُة الحجشبــــة ػٍش

ــــات ـــــة والعملُـ ــــو") جحماعُـــــة والحيؽـــــئة والحعلُمُـــــة ال ربٍو ــــ  ، أبـ ــــي أًظـــــا (.268ص ،2010 أصـ  اليـــــل رلـــــً: "و ـ

 اللُتـي،" )أهفعـلم عـً وجع يـرهم املخحلفـة ألاوؽـؼة أدائهم وأظالُخ ولغتهم وعاداتهم ألاػفاٌ أفياس مً املشهخ

 جعاملا ظو  هشى  حُىما مثل فىحىم ببعاػة ػفل ملحظة مً وعخؽفا أن ًمىىىا ما ول أي ،(46ص ،2008

لــة أو  مــً اهخعــ ا بأهــا للىظــش ملفــد معــين بعــلون كُامــا علــى هحىــم أو عاةلحــا، مــً اهخعــ هما أهــا حذًثــا ػٍش

 .با املحُؼين أحذ

 والفىـون  املعشفـة ألـوان مخحلـف الؼفـل خلللـا مـً ًىخعـخ التـي العملُـة" ـي: الؼفل رلافة فان ،عموما

ــة، املشحلــة بحلــً ال اصــة الثلافُــة امللومــات وظــاةش وصداب وال رفُــا  العوامــل مخحلــف خــلٌ مــً ورلــً العمٍش

ٌ  دساظـتها ًمىـً ش والتي جؽىُللا في املإرشة (. 34ص ،2001 غـضاٌ،")املحـُؽ والثلـافي  جحمـايي ال ىـا  عـً بمعـض

ُـــ   ـــي الؼفـــل رلافـــة فـــان هـــزا وعلـــى  وأفيــــاس وكـــُم عـــادات مـــً بُئحـــا مـــً الؼفـــل ًىخعـــ ها التـــي املىخعـــ ات جم

 .غيرها عً وثمي ها ال ِئة ثلً على ثذٌ فعل وسدود ومعلومات ومعاملت

اطُة املوجلـة للؼفـل أظاظـا  ـي راتهـا أحـذ مإظعـات وحتى ثحضح سؤٍخىا هلىا،  فان بشامج الىشثون الٍش

 لل ِئـــة" ئنالحيؽـــئة  جحماعُـــة ممثلـــة فـــي جلـــاص  عـــلم راثـــا، والتـــي جعمـــل علـــى ئهعـــاب ألاػفـــاٌ رلافـــة معُىـــة. 

ات وأهذاف أظالُخ في ه يرا ثأريرا ألاػفاٌ فيها ًيؽأ التي الثلافُة  ال ِئة هزه أن حُف لذيهم، الحفىير ومعحٍو

ٌ  املعين جعذ التي بال برات ألاػفاٌ ثضود  اللُتي،")لحفىيرهم املثيرة واملواكف الحوافض أهوا  وجؽيل للحفىير ألاو

حضــح ،(91ص ،2012 ٌ  علــى أبىا هــا جصــج  التــي ألاظــش بــين كاسهــا مــا ئرا أهثــر هــزا ٍو  ثىمُــة فــي منهــا سغ ــة الخعــاؤ

 ثمامـا أوكفـد كـذ أ هـا وثخىاسـلى ثث ؼلـا بـل أبىائهـا لخعـاؤشت اهحماما جعير ش التي العاةلت وبين ثفىيرهم، كذسات
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ــــة كـــذساتهم ، وؼـــغفلم الفىٍش ــــة فــــي أرـــش لــــا الـــزي امللــــم" فالعامـــل أهثــــر رلــــً ًوضـــح الحــــالي واملثـــاٌ بالخعــــاٌؤ  ثلٍو

يــون  الؼفــل، عىــذ -مــثل – لللــشا ة  ظــحعذاد  التــي الف ــرة فــي خصوصــا ال ِــد، هــو حُاثــا فــي الى يــر الــذوس  لــا ٍو

ٌ  أو الشوطــة بمشحلــة الؼفــل الححــاق جعــ م  الحعلــُم روي  مــً ألام أو ألاب وــان وولمــا  بحذاةُــة، املذسظــة دخــو

 (.44ص ،1995 محمذ،")صحُحة رلافُة بِئة في ًيؽئوا أن على ألاػفاٌ رلً ظاعذ العالُة، والثلافة

ٌ  امللــــذ ثمثــــل ال ِئــــة هــــزه ئن ـــي موجــــودة فالثلافــــة فــــشد، أي رلافــــة فُــــا ث رعــــش  الــــزي ألاو  ًــــشاه مــــا وــــل فـ

ــــعش ؽــ لمعــــــا بــــــا َو ــــــة أو مادًــــــة رلافــــــة) الجماعــــــة داخــــــل فــــــشد أي ٍو ـــي ،(معىٍو ـــاس وفـــ ــــذخل جذًــــــذ فــــــشد أي اهحظـــ  ًــ

ٌ  حُـــف رلافُـــة وشدة" ولـــذ هفعـــا الؼفـــل فُجـــذ الجماعـــة،  ثحللفـــا ًولـــذ فحـــين رلـــافي، اجحمـــايي وـــاةً ئلـــى ًححـــو

 ثيوهــد التــي الثلافُــة امللومــات مــً وغيرهــا والفىــون  واللــُم والحلالُــذ والعــادات وألافيــاس باملعــاسف ملُئــة رلافــة

 غــضاٌ،")حُاثــا فــي ًواجللــا التــي املخحلفــة املواكــف ثجــاه ظــلوها فــي بــذوسها ثــإرش والتــي العــابلة العصــوس  مــش عبــر

لــة ثشاهمــد أ هــا هجــذ آلخــش مجحمــ  مــً ثخحلــف التــي الثلافــة وهــزه ،(86-85ص ،2001  ئلــى وصــلد حتــى مــا بؼٍش

ُـــوم، علُـــا  ـــي مـــا و ـــي هفعـــلا الثلافـــة التـــي ًىخعـــ ها ألاػفـــاٌ هحـــاج مؽـــاهذتهم لبـــرامج هشثوهُـــة معُىـــة ثيـــون  ال

ــــة والعــــلوهُة. ومثــــاٌ هــــزا أن الؼفــــل فــــي  بذسجــــة أو بــــأخشى كــــذ أرــــشت علــــى ماهُــــة مىخعــــ اتهم املعشفُــــة والفىٍش

اطــــة هــــشة اللاعــــذة وهــــ ىُــــة ًيــــون أهثــــر ثلــــ ل لٍش جعشطــــا لبــــرامج الىشثــــون شة العــــلة هحــــاج الوشًـــات املححــــذة ألامٍش

اطات، وعلـى العىـغ هجـذ الؼفـل  اطحين أهثر مً غيرها مً الٍش ىُة التي ثححذذ عً هاثين الٍش اطُة ألامٍش الٍش

اطُة التي تهحم بفىون الذفا  عً الىفغ أو الفىون اللحالُة.  الُاباوي والصُني أهثر اهجزابا لبرامج الىشثون الٍش

 لكقجو :القياضت ف  بقامج ا .2

اطة في بشامج الىشثون، ًجخ أن وعشف أوش ماهُتها، فبرامج الىشثون    ي ك ل الحذًف عً ماهُة الٍش

ش ،الخؽىُل، الشظم فً فُا ٌعحخذم ألافلم مً هو  ل والحصٍو  سظوم مً  معُىة بحلىُة الشظوم ثلً وثحٍو

 أفياس ئًصاٌ وبغُة مخحلفة، بؼشق  معُىة وأفياس وسواًات كصص ظشد في لحوظُفلا وهزا مححشهة، ئلى رابحة

لة جملوسها ئلى معُىة  الىشثون  بشامجأما  .للمعححُل وش املىؼم، الواك  لإلبذا ، حذودا جعشف ش بؼٍش

اطُة  واللواعذ وامل ادب املعلومات وؽش ئلى تهذف التي الىشثون  أفلم أو املححشهة الشظوم مً هو  :هيف الٍش

اطُة، اطُة باألوؽؼة الصلة رات ألافياس وجمُ  الٍش لة الٍش  .هشثوهُة بؼٍش

 محاولة; والعبخ الىشثون، لبرامج الفعلي املُلد على رابد اثفاق ًوجذ شبخصوص وؽأة هزه البرامج، 

خ ل لذا هم الفً هزا وعخ املإلفين بعع  ولىًبذسجة ه يرة.  ال لذان ثلً في فىاهون  بها كام ما سظومات بحأٍس

 ,Baptiste" )املححشهة للشظوم الشظمي املُلد ًوافم ثزواسي  ًوم ًمثل 1908 أوت 17" أن ال احثين بين الؽات 

2013, p33 .) اللشن  بذاًة في ظلشت الىشثون  بشامج أن: الُوم ال ذًهي الالي  عموما،و ،ً  املفشوغ وألامش العؽٍش

 أو كصيرة أفلما واهد ألاولى محاوشتها أن سغم املجاٌ، هزا في الشاةذة الؽشهة  ي" دًضوي والد ؼشهة" أن مىا

ش بذاًة في الفظل للا ٌعود ولىً،. صامحة ٌ  كذموا عىذما: "خاصة الىشثون، بشامج وثؼٍو  للشظوم فُلم أو

 مً وهغيرها(. Michelsen, 2009, p1" )1937 عام في( الع عة وألاكضام الثلج بُظا ) اليامل املححشهة

 الحياًات هحخ" مً" دًضوي والد ؼشهة" أخزت فلذ الىشثون  أفلم مجاٌ في  ظخثماس حاولد التي الؽشوات

م عً ـــ لألػفاٌ املللمة ال شافُة .. املعشوفة وألادبُة ألاظؼوسٍة الذسامُة، العوابم مً  ظحفادة ـــ ػٍش

 موظوم 1963 جاهفي 1" أن فىجذ الىشثوهُة املعلعلت ئلى ثؼشكىا ئرا أما (.Cavallaro, 2010, p1..") وامللحم

 (Astro Boy) بف ثم حين دكُلة 30 ملذة الحللة فُا أص حد الزي الُوم ئها الىشثوهُة، املعلعلت بمُلد

ــــصاح ا )  الـــعالـم طـــفتي مً ثحذفم املـــــححشهة والــــشظوم ومىــــزةزOsamu Tezuka" (Hikawa, 2013, p6 .): لـــ

يا  .العالم في املؽاهذًً ئلى( والُابان أمٍش
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اطُة الىشثون  برامجل باليع ة ٌ  أن فاملعشوف" والُابان، أ م الو في امل ذعين بأهاملظلشت فلذ  الٍش  أو

اطُة مححشهة سظوم  Yasuji'  مل ذعلا ثيعخ والتي ،1928 عام( Animal Olympics) الحُواهات أومل ُاد  ي ٍس

Murata ..'اطُة املححشهة الشظوم 1930 وبعذ ىُة املححذة الوشًات في الٍش  مىافعة ؼيل على واهد ألامٍش

ٌ : في للحُواهات ٌ : رم .Yasuji Murata: لــ 1930 عـام 'Our Baseball' لذًىا ال ِع و  Base' الغابة في ال ِع و

Ball in the forest' لــ :Seiichi Harada,( " .(Clements & mc carthy, 2006, p607الُاباوي  هحاج وفُما ًخص 

اطات مً العذًذ: "فىجذ ٌ  الهجوم' في الؼاةشة هشة مثل املححشهة الشظوم في كذمد الٍش  Attack Number' ألاو

One  امللى  الىمش' في املصاسعة ،1969 عام ''Tiger Mask الغذ جوي ' في امللهمة ،1969 عام 'Joe Tomorrow 

 ،1973 عام Aim For The Ace  في الحيغ ،1970 عام Red Blooded Eleven في اللذم هشة ،1970 عام

 Clements & mc")  1974 عام  In Praise of Judo في الجُذو ،1973 عام  Karaté Crazy Life:في الياساجي

carthy, 2006, p607 .) 

ٌ  للذ عموما، يي  هحاجين هل حاو اطات أهوا  ًخص فُما والُاباوي ألامٍش  في للا ًحؼشكون  التي الٍش

اطُة الىشثون  بشامج اطة بثلافة يهحموا أن الٍش اطات فىجذ منهما، بلذ ول في املؽلوسة الٍش  عً الذفا  فىون  ٍس

اطة وباملثل الُاباوي، املجحم  في العاةذة الثلافة ثمثل التي الىفغ ٌ  ٍس ىُة املححذة الوشًات في ال ِع و  .ألامٍش

أما ئرا ثحذرىا عً العالم العشبي و علكحا بهزه الصىاعة، فاهىا هجذه لألظف بعُذ ول ال عذ عنها، وئن واهد 

. وهاهًُ عً عُوبها الفىُة والحلىُة فان للا ئًذًولوجُات عشبُة وعلذًة خ ِثة املىعضلةثوجذ بعع املحاوشت 

ححذذ  mbc مجموعة " الزي أهحجحا99ي: "ألابؼاٌ أهثر مً ثلىم املعحوسدة مً ال اسج مثل البرهامج الىشثوو ٍو

عً أظما  هللا الحعنى بصوسة ًىذى للا الج ين. وبشامج أخشى ثيحجلا كىوات مثل "ػا" رات الحوجا الؽُعي، 

صل ئلى العالم العشبي لم ً ئلى الُومعموما، كىوات ػُوس الجىة...ئل  رات الحوجا  خواوي...ئل . وأخشى ثيحجلا 

املإظعات  علمُة العشبُة ش جعحؼُ  لحذ العاعة أن رلً أن  ودلُلالزاجي مً هزه الصىاعة   هحفا 

 جغؼي وامل ؼ ىتها البرمجُة دون اللجو  ئلى بشامج الىشثون املعحوسدة مً الغشب. 

 اإلطار التطبيقيانيا: ث

 منهجيت الدراست:   1.2

ــم هـو املــىهج أن بمـا التــي ًــحم  حتــى ٌعـحؼُ  الوصــٌو ئلــى الحلـاةمظـلوها  ال احــف علــى ًحعـين التــي الؼٍش

ً ئرا ك لـــوا بــاملىهج راثـــا.ك وللــا وئر اتهــا مـــً ص  يهـــذف ئلــى وصـــف  الــزي الوصـــفي املــىهج علـــى عحمذفاهىــا ظــى خــٍش

ا ا أو هم   ون الزي ًوافم هذفىا مً الذساظة.معحغلين أظلوب ثحلُل املظم ،الظواهش هما  ي هُف 

 مجال الدراست: 2.2

اطُة ببرامج الىشثون  خاص :املوضوع  املجال • رماهِىات اللشن  مىز العشبي املؽاهذ على عشطد التي الٍش

اطُة املىحجة في العالم الغشبي. وألجل هزا فلذ اظحعىا بمجموعة مً  املاضلي. وهزا أؼلش بشامج الىشثون الٍش

خ،  املواك   لى روهُة التي تهحم بشصذ وئحصا  بشامج الىشثون والشظوم املححشهة بيافة أهواعلا )وومُذي، ثاٍس

، animedown.tv''، وموك :'''arabic-toons.comوموك :  cartoon3rbi.net'صثُة: 'دساما....ئل ( و ي املواك  

 . you tube، هاهًُ عً موك : 'tabtabz.com'وأخيرا موك : 

ـــل غاًـــة وئلـــى 2022 مـــاسط الف ـــرة فـــي الذساظـــة هـــزه ثمـــد :الزماااا ي املجاااال •  الوكـــد وهـــو ،2022 بذاًـــة أفٍش

  .بىثير أهبر وكد ًحؼلخ الزي بموطوعىا املعحؼا  كذس  ملام محاولة خللا مً اظحؼعىا الزي اللصم

 :الدراست  عينت مجتمع 3.2

اطُة فلذ كمىا أوش باحصا  البرامج  ال اصة املعلومات وئحصا  جم  بلصذ ببرامج الىشثون الٍش

اطة والتي ثم دبلجتها للعشبُة وثم عشطلا مىز رماهِىات اللشن املاضلي، وبعذ  الىشثوهُة التي ثححذذ عً الٍش
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اطة فلذ اظحؼعىا أن هحصش عُىة ومجحم   ئكصا  بعع البرامج الىشثوهُة التي ش ثححذذ صشاحة عً الٍش

اضلي ثم دبلجحا للعشبُة )املعنى أهىا ظىلوم بذساظة املجحم  هيل 'مسح ؼامل(.  77بحثىا في:  بشهامج هشثووي ٍس

اطُة ألاجىبُة املوجلة للعالم الغشبي، والتي لم ًحم دبلجة ظوى جض  كلُل منها  أما باليع ة لبرامج الىشثون الٍش

اضلي. أي أن عُىة بشامج 86للعشبُة فلذ بلغ عذدها:  اطُة التي كمىا بذساظتها  بشهامج هشثووي ٍس الىشثون الٍش

اضلي. 163: دبلغ ، و ي بشامج الىشثون التي ثم اظحلصاؤها مً املواك  )مسح ؼامل( بشهامج هشثووي ٍس

، animedown.tv''، وموك :'''arabic-toons.comوموك :  cartoon3rbi.net'املواك  صثُة: ' لى روهُة صثُة: 

الزي ثم مً خللا مؽاهذة بشامج الىشثون  you tubeهاهًُ عً موك :  .'tabtabz.com'وأخيرا موك : 

ون. َح  ك ل لل احف أن ؼاهذها ظابلا في الحلفٍض ًُ اطُة التي لم  )بحىم أن ال احف لا ؼغف ظابم  الٍش

 بالشظوم املححشهة عموما وبلىوات ألاػفاٌ(

 : البحث أداة 4.2

حــحم علُىـا اخحُـاس ألاداة التــي ثمىىىـا مـً بلــوغ  ًُ بمـا أهىـا اعحمـذها علــى أظـلوب ثحلُـل املظــمون فـان رلـً 

 فاهىا ظيعحخذم أدوات الححلُل صثُة: ماذا قيل؟غاًخىا، حُف أها وبعذ اخحُاس فئة ثحلُل املظمون: 

ة وعخ أو ثىشاسات مً الشكمُة الىحاةج على باشعحماد)  الكمي التحليل -  .(مئٍو

 (.وملاسهتها بالذساظات وال حوذ املؽابهة بال احف ال اصة  ظحيحاجات) الكيفي التحليل -

 ققاءة  مناقشت النتائج: 5.2

 بالنسبت للفقضيت ألا لى: . 1.5.2

اطـــُة الثلافـــة  مـــاهو هـــو اهؼلكـــا مـــً جعـــاؤلىا الـــزي فحـــواه:  اطـــُة الٍش التـــي ثيؽـــشها بـــشامج الىشثـــون الٍش

اطـُة الثلافـة للعشبُة؟. فان فشطِحىا ألاولى وان مظـمو ها: "املذبلجة  اطـُة الىشثـون  بـشامج ثيؽـشها التـيالٍش  الٍش

اطُة  اخحصاصات) املذبلجة للعشبُة غير محىوعة دساظـة هـزه الفشطـُة فاهىـا  هحمىً مًدون غيرها(."، وحتى ٍس

ـغ ال ُاهــات التـي ثحصـلىا عليهـا  اضـلي مـذبلج للعشبُــة(  77)عمـذها ئلـى ثفَش حتـى ًخعـنى لىـا معشفــة بشهــامج هشثـووي ٍس

اطُة املذبلجة للعشبُة، واملوضحة في الجذٌو املوالي:  ماهُة الثلافة التي ثيؽشها بشامج الىشثون الٍش

 (: بقامج الكقجو  القياضيت املدبلجت للعقبيت  جصنيفها حسب نوع القياضت11الجد ل )
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 *              أومل ُاد الحُواهات 2 

       *        أبؼاٌ الىِىجا 3 
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             *  أبؼاٌ هشة العلة 5 
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      *         LBXأٌ بي أهغ  9 
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 مإلف امللاٌ هفعا: املصدر

اطُة التي ثمد دبلجتها للعشبُة ًمىً حصش ثىوعلا ( هجذ أن: 01مً خلٌ الجذٌو ) بشامج الىشثون الٍش

اضـــلي خـــاص بىـــشة اللـــذم، وفـــي املشث ـــة الثاهُـــة:  21فـــي صجـــي:  اضـــلي خـــاص  16بشهـــامج هشثـــووي ٍس بشهـــامج هشثـــووي ٍس

اطــات اللحالُــة(، وفــي املشث ــة الثالثــة: بــالفىون اللحالُــة املحىوعــة )همــؽ محىــو  مــً  اضــلي  11الٍش بشهــامج هشثــووي ٍس

اطـُة ألاخـشى  اطات محىوعـة أو خاصـة بـزاتها(، رـم ثحـوالى البـرامج الىشثوهُـة الٍش خاص بألعاب أخشى )ثحظمً ٍس

اضـــلي، ومـــً هاحُـــة أخــــشى: ئرا مـــا كمىـــا بجمـــ  بـــشامج الىشثــــون  7و  1بـــين  بـــشامج هشثوهُـــة فلـــؽ ليــــل ثخصـــص ٍس

اضــلي خــاص بــالفىون اللحالُــة أو الــذفا  عــً  34 ىــون اللحالُــة مجحمعــة فاهىــا هحصــل علــىالف بشهــامج هشثــووي ٍس

الـىفغ، وهــو مــا ًجعللــا ثححـل املشث ــة ألاولــى، رــم هـشة اللــذم رــم بــاجي الحخصصـات التــي ش ًحجــاوص عــذدها الثلرــة 

 بشامج. ومً خلٌ هزه الىحاةج ًحضح لىا بأها:

اطــات الفىــون اللحالُــة أو غال ُــة البــرامج الىشث - اطــُة املذبلجــة للعشبُــة ثححــذذ عــً ٍس وهُــة الٍش

 الذفا  عً الىفغ. رم البرامج الىشثوهُة ال اصة بىشة اللذم.

اطات أخـشى فُمـا عـذى الفىـون  - اطُة التي ثححذذ عً ٍس ش ًحجاوص عذد البرامج الىشثوهُة الٍش

 ثلذًش. اللحالُة وهشة اللذم الثلرة بشامج هشثوهُة على أكصلى
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اطــــــــُة ئر ثححــــــــذذ عــــــــً  - عــــــــذم وجــــــــود ثىاظــــــــم أو ثــــــــواصن بــــــــين مخحلــــــــف البــــــــرامج الىشثوهُــــــــة الٍش

اطُة باظلاب دون أخشى.  ثخصصات ٍس

 باااقامج جنشاااق ا التااا  القياضااايت الثقافااات،  والتـــي مفادهـــا أن: صاااةيحتمـــً خـــلٌ مـــا ظـــ م فـــان فشطـــِحىا ألاولـــى 

 د   غ ر ا(رياضيت  اختصاصاث) املدبلجت للعقبيت غ ر متنوعت القياضيت الكقجو  

ـــاهذها  ـــي ٌؽــ ـــُة املذبلجـــــة للعشبُـــــة والتــ اطــ ـــرامج الىشثوهُـــــة الٍش هـــــزه الىخُجـــــة:مً جلـــــة جعنـــــي صجـــــي: أن البــ

اطات اللحالُة ثإدي وجعمل  اطة أهثر الؼفل العشبي والتي ٌغلخ عليها بشامج هشثون الٍش اهحمام الؼفل بهزه الٍش

اطــُة أخــشى ٌعنــي ببعــاػة أن الؼفــل العشبــي ًحللــ   ودومــً جلــة راهُــة: فــان عــذم وجــمــً غيرهــا.  ثخصصــات ٍس

اطـات  اطـات علـى ثخصصـين ش أهثـر )الٍش معلومات محذودة عنها بما ًإدي بل ؼً ئلـى اهحصـاس رلافحـا عـً الٍش

لــــة فــــان ئمياهُــــة صس  اثجــــاه أو  مُــــٌو جذًــــذة للؼفــــل حــــٌو  اللحالُــــة وهــــشة اللــــذم دون ظــــواهما(، وبهــــزه الؼٍش

اطات محىو  اطات محعذدة ً ل  ؼ ا مىعذم. ٍس  عة على ألاكل أو ٍس

ومـــً جلـــة رالثـــة: فاهىـــا ئرا ثحـــذرىا عـــً ماهُـــة اللـــُم التـــي ثضسعلـــا ثلىـــم البـــرامج فُمـــا عـــذى املُـــٌو هحـــو 

اطــات اللحالُــة( ًــإدي بالؼفــل  اطــات جذًــذة، فــان اللــُم التــي ثضسعلــا هــزه البــرامج بالــزات )ال رهيــ  علــى الٍش ٍس

ون العىـــف والعــذوا، خاصـــة مـــ  الىــم اللاةـــل مـــً هــزه البـــرامج التـــي ثيحليهــا كىـــوات ألاػفـــاٌ العشبــي ئلـــى ث نــي ظـــل

ثص   مىؼلُة أهثـر ئرا مـا كمىـا بملاسهتهـا بعذًـذ الذساظـات وال حـوذ التـي الىخُجة  هزهالعشبُة أهثر مً غيرها، 

خاصـة أن أغلـخ هـزه البـرامج هزهش منها، أن: "للشظـوم املححشهـة دوس ه يـر فـي غـشط ظـلون العىـف عىـذ ألاػفـاٌ 

شة وبوخمُلة،  "ثحمل في ػُاتهـا : أفلم الىشثون  (. هزلً، أن117، ص2020ثححوي على مظامين العىف")بودٍو

صــوسا مــً العىــف والعــذوان.. ثجعلــا ٌعــحوعخ ثلــً املؽــاهذ بؽــيل شؼــعوسي أمــام شمُــاشة ألاولُــا ، واهخعــاب 

 (.241، ص2011)ملذي وبً عِسلى، املفاهُم ال اػئة عً مفلوم اللوة والصجاعة"

 بالنسبت للفقضيت الثانيت: . 2.5.2

اطـــُة الثلافـــة  مـــاهو هـــو اهؼلكـــا مـــً جعـــاؤلىا الـــزي فحـــواه:  اطـــُة الٍش التـــي ثيؽـــشها بـــشامج الىشثـــون الٍش

ـــِحىا  ـــان فشطــ ـــان مظـــــمو ها: " الثاهُـــــةألاجىبُـــــة ؟. فــ اطـــــُة الثلافـــــةوــ اطـــــُة الىشثـــــون  بـــــشامج ثيؽـــــشها التـــــي الٍش  الٍش

اطُة محعذدة(. وحتى  ألاجىبُة ـغ  هحمىً مـًمحىوعة )اخحصاصات ٍس دساظـة هـزه الفشطـُة فاهىـا عمـذها ئلـى ثفَش

اضلي(  86)ال ُاهات التي ثحصلىا عليها  حتى ًخعنى لىا معشفة ماهُة الثلافة التي ثيؽشها بشامج بشهامج هشثووي ٍس

اطُة ألاجىبُة، واملوضحة في الجذٌو املوالي:  الىشثون الٍش

 (  جصنيفها حسب نوع القياضتعدد قليل حدا جمت دبلجته للعقبيت(: بقامج الكقجو  القياضيت ألاحنبيت )12لجد ل )ا
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01 Attacker You! 1984 +          

02 Yuri!!! on Ice 2016          + 

03 Idaten Jump   )اًذاثً جمخ ) 2005         +  

04 Nasu: Summer in Andalusia 2003         +  

05 Yowamushi Pedal: 2013         +  
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06 Long Riders! 2016         +  

07 Minami Kamakura Kōkō Joshi Jitensha-Bu 2017         +  

08 Over Drive 2007         +  

09 Yawara! Special - Zutto Kimi no Koto ga 1996        +   

10 Bamboo Blade 2007        +   

11 High School Samurai 2009        +   

12 Mobile Fighter G Gundam 1994        +   

13 Samurai Girl Real Bout High School 2001        +   

14 Abarenbou Rikishi!! Matsutarou 2014        +   

15 Ah Harimanada 1992        +   

16 Kakutou Bijin Wulong 2005        +   

17 Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji 2013           

18 Himawari  !  2006        +   

19 Kurenai Sanchirô 1969        +   

20 Judo Sanka 1974        +   

21 Kakutou Bijin Wulong Rebirth 2006        +   

22 Kamen no Ninja Akakage 1987        +   

23 Ken le Survivant 1984        +   

   +        Iron Fist Chinmi 1988  )مذسظة اليووغ فو( 24

25 Ichidai the Karate Fool 1973        +   

26 Ganbarist! Shun 1996       +    

27 Kaleido Star: Legend of Phoenix 2005       +    

28 Suzuka 2005       +    

29 Kaleido Star 2003          + 

30 Cynthia ou le Rythme de la Vie 1986          + 

31 Ballroom e Yōkoso 2017          + 

32 Free! 2013      +     

33 Kenko Zenrakei Suieibu Umisho 2007      +     

34 Free! Eternal Summer 2014      +     

35 Surfside High School 1999      +     

36 Haikyu!! 2014 +          

37 Attack No. 1 1969 +          

38 Ashita e Attack 1977 +          

39 Slam Dunk 1993  +         

40 Basquash! 2009  +         

41 Buzzer Beater 2005  +         

42 Dear Boys 2003  +         

43 Kuroko's Basketball 2012  +         

44 Rô Kyû Bu! 2011  +         

45 Ashita no Joe 1970        +   

46 Ningen Kousaten 2003        +   
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47 Ashita no Joe 2 1980        +   

48 Grappler Baki 2001        +   

49 Hajime no Ippo 2000        +   

50 Ring ni Kakero 2004        +   

51 Ace wo Nerae! 1973     +      

52 Tennis no Oji-sama 2001     +      

53 Shin Tennis no Ōji-sama 2012     +      

54 Softenni 2011     +      

55 Teekyuu 2 2013     +      

56 Usakame 2016     +      

57 mourinho and the special ones   م ....()موسٍيُو وفٍش   2013   +        

58 GGO Football هشة اللذم(    GG0( 2010   +        

59 Foot 2 rue  ) 2006 )هشة كذم الؽواس   +        

60 Galactik foot ball )2006 )هشة كذم املجشات   +        

61 Aoki Densetsu Shoot  !         +   1993 )ؼوت( 

62 Area no Kishi 2012   +        

63 Ganbare! Kickers )1986 )اللذاف   +        

64 Captain Tsubasa J   )1994 )الياب ن ماجذ   +        

65 DAYS 2016   +        

66 Giant Killing 2010   +        

67 Ginga e Kickoff!! )2012 )حماط الىشة   +        

68 Wild Striker 2002   +        

69 Inazuma Eleven )2008 )ابؼاٌ الىشة   +        

70 Soccer Fever 1994   +        

71 Moero! Top Striker ) 1991 )الياب ن ساب   +        

72 Yakyukyô no Uta 1978    +       

73 Shin Kyojin no Hoshi 1977    +       

74 Go-Q-Choji Ikkiman 1986    +       

75 Play Ball 2005    +       

76 One Outs 2008    +       

77 Meimon! Daisan Yakyuubu 1988    +       

78 Major )1994 )هصف بؼل    +       

79 Kyojin no Hoshi 1968    +       

80 Ippatsu Kanta-kun 1977    +       

81 Ikkyuu-san 1978    +       

82 H2 1995    +       

83 Danchi Tomoo 2013    +       

84 Captain 1983    +       

85 Apache Yakyugun 1971    +       

86 Dia no Ace 2013    +       
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اطة الىخُجة    هو  الٍش
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 هفعامإلف امللاٌ : املصدر

اطـــُة ألاجىبُـــة ًمىـــً حصـــش ثىوعلـــا فـــي صجـــي: 02مـــً خـــلٌ الجـــذٌو )  23( هجـــذ أن: بـــشامج الىشثـــون الٍش

اضلي خاص بالفىون اللحالُة، وفي املشث ة الثاهُة:  اضلي خاص بىـشة اللـذم  16بشهامج هشثووي ٍس بشهامج هشثووي ٍس

 6بـــشامج هشثوهُـــة خاصـــة بالـــذساجات، و 6 بشهـــامج هشثـــووي خـــاص بىـــشة اللاعـــذة، وفـــي املشث ـــة الثالثـــة: 15وهـــزلً 

اطــــُة  6بــــشامج هشثوهُــــة خاصــــة بــــالحيغ، و بــــشامج أخــــشى خاصــــة بىــــشة العــــلة. رــــم ثحــــوالى البــــرامج الىشثوهُــــة الٍش

اضلي، ومً خلٌ هزه الىحاةج ًحضح لىا بأها: 4و  3ألاخشى بين   بشامج هشثوهُة ليل ثخصص ٍس

ـــُة ألاجىبُــــة  - اطــ ُــــة الٍش ـــرامج الىشثوه اطــــات الفىـــــون اللحالُـــــة أو اححلــــد البــ التـــــي ثححــــذذ عـــــً ٍس

 الذفا  عً الىفغ املشث ة ألاولى في  هحمام.

اطـــــــُة ألاجىبُـــــــة ئر ثحـــــــذرد عـــــــً  - وجـــــــود ثـــــــواصن وثىاظـــــــم بـــــــين مخحلـــــــف البـــــــرامج الىشثوهُـــــــة الٍش

اطُة عذًذة وبىم وهُف محلاسب جذا م  بعظلا ال عع.  ثخصصات ٍس

اطــات  - التــي لــم ًــحم ثمامــا عشطــلا فــي العــالم العشبــي هحخصــص الىــشة وجــود اهحمــام بــ عع الٍش

 الؼاؼشة والحيغ... وألعاب اللوى..

اطـُة ألاجىبُــة ٌعنــي وجــود ثىــو  فــي ماهُــة  - اخـحلف وثىــو  مميــ  بــين مخحلــف بــشامج الىشثــون الٍش

 الحخصصات التي ثحؼشق للا ثلىم البرامج.

 مفادها أن:  ،  والتيصةيحت الثاهُةمً خلٌ ما ظ م فان فشطِحىا 

 (.متعددة رياضيت اختصاصاث) متنوعت ألاحنبيت القياضيت الكقجو   بقامج جنشق ا الت القياضيت  الثقافت

اطُة ألاجىبُة تهحم أهثر   هزه الىخُجة ًمىً اظحي اغ صجي مً خلللا: أوش: بشامج الىشثون الٍش

اطات اللحالُة، بما ٌعني أن للا هفغ الحارير  الزي ثحذرا على الؼفل العشبي )كُم العىف والعذوان(،  بالٍش

اطات اللحالُة املذبلجة ػاغُة  اطات، في حين أن ولىً الفشق بُنهما أن بشامج هشثون الٍش على غيرها مً الٍش

اطاثأخشى. راهُا: وجود رلىم الحواصن ٌعحذٌ علُا ال احف بأن  البرامج ألاجىبُة بها هو  مً الحواصن م  ٍس

اطات اللحالُة، وهو ما ٌعني ئمياهُة وؽو  الؼفل ال اطات محعذدة فُما عذى الٍش غشبي ًىخعخ رلافة حٌو ٍس

اطات محعذدة اهثر مً الؼفل العشبي. والىخُجة مما ظ م، أن الؼفل ألاجىبي لا رلافة أهثر مً  مٌُو هحو ٍس

اطُة التي الؼفل العشبي، والتي مشدها ػ عا ئلى اهخعابا معلومات وأفياس محىوعة مً بشا مج الىشثون الٍش

اطُة )واملوضحة في الجذٌو  ٌؽاهذها، ولعل رلً ًحضح أهثر حين هجذ أن مً بشامج الىشثون ألاجىبُة الٍش

َحْ  ولم ٌؽاهذها الؼفل العشبي ثماما على الؽاؼات العشبُة مثل  ًُ اطات لم  العابم( مً ثححذذ عً ٍس

جة ًمىً ملاسهتها م  الىحاةج التي ثوصلد ئليها ال حوذ ئل . هزه الىخُ الع احة، ألعاب اللوى، الحيغ...

ألاجىبُة التي سهضت على ماهُة اللُم  ًجابُة التي ًمىً أن ثضسعلا بشامج الىشثون عموما في العالم الغشبي 

اطُة  منها: "أها  -عىغ عاملىا العشبي  -خاصة ئرا ما واهد ثلىم البرامج محعذدة الحوجلات أو الحخصصات الٍش

(. أًظا هجذ: "جذوى الشظوم Kannan, 2013م جعلم اللُم الثلافُة مً خلٌ بشامج الشظوم املححشهة")ًح

وأخيرا: "أن الشظوم  (.Leitao, 2005املححشهة املوجلة لألػفاٌ وكذستها على ئهعاب الؼفل للمفاهُم الثلافُة")

ذ مً الذا  امللاسي   (. Wilson, 2010او الفىشي وثجعلا أفظل لذى ألاػفاٌ") املححشهة جعاعذ وثٍض
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 بالنسبت للفقضيت القئيسيت: . 3.5.2

اطُة ل ثلافةال بين الفشوق ماهُة: افحواه التي ئؼيالُخىا الشةِعُة مً اهؼلكا اطُة الىشثون  برامجالٍش  الٍش

اطــُة ل ثلافــةال بــين فــشوق ثوجــذ مظــمو ها: " الشةِعــُة فشطــِحىا فــان. للعشبــي؟ واملذبلجــة ألاجىبُــة  بــرامجالٍش

اطُة الىشثون  غ ئلى عمذها فاهىا الفشطُة هزه دساظة مً هحمىً وحتى ".للعشبُة واملذبلجة ألاجىبُة الٍش  ثفَش

 بـشامج( وهزا حتى ًخعنى لىا امللاسهة بـين 02( و)01اهؼلكا مً هحاةج الجذولين ) عليها ثحصلىا التي ال ُاهات

اطُة الىشثون  ٌ  في واملوضحة، وألاجىبُة للعشبُة املذبلجة الٍش  :املوالي الجذو

 ألاحنبيت املدبلجت للعقبي  بقامج الكقجو  القياضيت  (: مقارنت ب   نوع القياضت ف 13الجد ل )
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  ألاحنبيت القياضيت الكقجو   بقامج
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  للعقبيت املدبلجت القياضيت الكقجو   بقامج

 ي(العقب للعالم موحهت)
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 مإلف امللاٌ هفعا: املصدر

ـــاةج  01، وبملحظــــة الفــــشوق بــــين الىحــــاةج التــــي ثحصــــلىا عليهــــا فــــي الجــــذٌو (03مــــً خــــلٌ الجــــذٌو ) والىحـ

 ، والتي ًمىً ثل صيها في صجي: 02املحصل عليها أًظا في الجذٌو 

اطُة ألاجىبُة أحعً مً املذبلجة للعشبي،  - الحواصن والحىاظم املوجود في البرامج الىشثوهُة الٍش

اطُة محعذدة. بحُف هىان ثىاظم في الححذذ عً ثخصصات  ٍس

اطـــات اللحالُـــة بذسجـــة أهبـــر،  - اطـــُة ألاجىبُـــة واملذبلجـــة بالٍش اهحمـــام هـــل البـــرامج الىشثوهُـــة الٍش

 غير أ ها أهثر في البرامج املذبلجة للعشبي.

ة  - لـــة مخعـــاٍو اطـــُة وبؼٍش اطـــُة ألاجىبُـــة بجـــل الحخصصـــات الٍش اهحمـــام البـــرامج الىشثوهُـــة الٍش

اطات  اللحالُة وهشة اللذم ول اهحمام البرامج املذبلجة للعشبي. هوعا ما، في حين ثححل الٍش

اطـــــُة ألاجىبُـــــة عىـــــغ البـــــرامج  - اطـــــُة محىوعـــــة فـــــي البـــــرامج الىشثوهُـــــة الٍش وجـــــود ثخصصـــــات ٍس

اطُة املذبلجة للعشبي  .التي ثشهض على ثخصصات دون غيرها الىشثوهُة الٍش
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ـــ - ــــة مح رمــ ـــ  ومياهـ ـــا موكــ ـــا ًوجـــــذ للــ ـــُة اهحمامــ اطــ ـــل الحخصصـــــات الٍش ــــو ن أكــ ـــين بـــــشامج الىشثـ ة بــ

اطُة ألاجىبُة )أكللا   بشامج هشثوهُة( في حين أ ها مىعذمة أو ش ثزهش في البرامج املذبلجة. 3الٍش

 : اوالتي مفادها أه H1وهل ل  H0ىا هشفع مً خلٌ ما ظ م فاه

 .للعقبيت  املدبلجت ألاحنبيت القياضيت الكقجو   برامجل القياضيت ثقافتال ب   فق   جوحد

 

 : خامتة

اطُة ألاجىبُة  تمحوس وفلا للزه الذساظة التي ث حٌو معشفة ماهُة الفشوق بين بشامج الىشثون الٍش

 فلذ وصلد للىحاةج صثُة: واملذبلجة للعشبي، 

 اطُة  الثلافة اطُة الىشثون  بشامج ثيؽشها التيالٍش اطُة اخحصاصات) محىوعة غير للعشبُة املذبلجة الٍش  ٍس

 (غيرها دون 

 اطُة  الثلافة اطُة الىشثون  بشامج ثيؽشها التيالٍش اطُة اخحصاصات) محىوعة ألاجىبُة الٍش  (.محعذدة ٍس

 اطُة ل ثلافةال بين فشوق ثوجذ اطُة الىشثون  برامجالٍش  .للعشبُة واملذبلجة ألاجىبُة الٍش

اطُة ألاجىبُة واملذبلجة للعشبي  ي   واآلجي:وكذ خلصد ئلى أن أهم الفشوق بين بشامج الىشثون الٍش

اطات اللحالُة بذسجة أهبر، غير أ ها أهثر  - اطُة ألاجىبُة واملذبلجة بالٍش اهحمام هل البرامج الىشثوهُة الٍش

 في البرامج املذبلجة للعشبي.

ة هوعا ما. - لة مخعاٍو اطُة وبؼٍش اطُة ألاجىبُة بجل الحخصصات الٍش  اهحمام البرامج الىشثوهُة الٍش

اطات اللحالُة وهشة  - اطُة املذبلجة للعشبي. ثححل الٍش  اللذم جل اهحمام البرامج الىشثوهُة الٍش

اطــــُة ألاجىبُــــة عىــــغ البــــرامج الىشثوهُــــة  - اطــــُة محىوعــــة فــــي البــــرامج الىشثوهُــــة الٍش وجــــود ثخصصــــات ٍس

اطُة املذبلجة للعشبي.  الٍش

اطـــُة عـــذة عىـــغ البــــرامج -  وجـــود ثىـــو  فـــي البـــرامج الىشثوهُــــة ألاجىبُـــة حُـــف ثححـــذذ عـــً ثخصصــــات ٍس

اطُة دون غيرها.  الىشثوهُة املذبلجة للعشبي التي ثححذذ عً ثخصصات ٍس

ـــُة  - اطـ ـــين بــــشامج الىشثــــو ن الٍش ـــ  ومياهــــة مح رمــــة بـ ـــا موكـ ـــا ًوجــــذ للـ ـــُة اهحمامـ اطـ أكــــل الحخصصــــات الٍش

ـــا  بــــشامج هشثوهُــــة: ألعــــاب اللــــوى، الحــــيغ، العــــ احة( فــــي حــــين أ هــــا مىعذمــــة فــــي البــــرامج  3ألاجىبُــــة )أكللـ

اطُة املذبلجة للعشبي.الىشثوهُة ال  ٍش

 وبىا  على ما ظ م، فان هزه الذساظة ثوصلي باآلجي: 

  اطُة طشوسة لفد اهخ اه املعإولين عً  علم العشبي بماهُة وثأريرات بف بشامج الىشثون الٍش
اطات اللحالُة بذسجة خاصة وه يرة.  املذبلجة خاصة ثلىم التي ثححذذ عً الٍش

  اطُة املذبلجة طشوسة اهحمام أجلضة  علم العشبي بخىَو  الثلافة التي ثيؽشها بشامج الىشثون الٍش
اطُة جذًذة فُما عذى هشة اللذم والفىون اللحالُة.  ببف بشامج تهحم بحخصصات ٍس

  ٌحف ال احثين واملخحصين بذساظة هزا املوطو  أهثر خاصة أها مً املواطُ  الىادسة في املجا
اضلي في العالم العشبي.  الٍش

   دساظات معحفُظة عً املوطو  ثوضح العلكة أهثر بين: بشامج الىشثون، الثلافة، ألاػفاٌ، ئجشا
اطة...ئل ، ئر أن هل منها مشث ؽ باآلخش، وش ًحأج  دساظة ول هزه الضواًا ئش بعلذ  ال ِئة، الٍش

 مإثمشات وهذوات محخصصة.
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