
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 نتاا  باللقب ي  الرتتبب الدالي  لعد  النشر لل 
  املرن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عد  السطور  ي  الصاحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصا( سطرا
وسنة النشر، وحين يزيد عد  الصاحات ي  الطبعة األليتة  الل  ورقم العد 

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صاحة25املجلة عيى )
( صاحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الرتجمة

فوق  ئدة(  ينار عن كل صاحة زا2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العد ين املذكورين

ً
، فضل

لتغطية ناقات الخبتات العلمية والتحكيم صول عيى ورقة القبول؛ والح
   والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع ي  مسر  الهوامش ، لكل صاحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصا ر واملراجع( اكتااًء بالتعريف ي  لدى وور  ذكره أول مرة، ويلغى 
   موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث لبس مألوذا

( بطريقة غيت أصولية وغيت موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كل

 دولية للمعلومات )االنرتنت( من املنشور املشا  عيى الشبكة ال وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى لبيتين يرشحان

إلى )محكم(  –إن التلف الخبيتان  –النقل غيت املشرو ، ويحال ته من سلم
   القبول أو الر  للاحص األليت وترجيح جهة

 ال تر  البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر   
  عيى هديتعين 

ً
 آراء الخبتاء ي  مدة أقصاها يعيى الباحث إعا ة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأليت، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األليتة ي  نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون ي  بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع عيمتقنا

من األلطاء للف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث ي  كل عد  
يقوم بها لبتاء لغويون مختصون زيا ة ي  الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة ألرى 

والحذر من األغاليط والتصحياات والتحرياات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

   الرتجمة من ذلك عند الضرورة
 

 ))هيئة التحرير((  
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  ثار النفسية واالجتماعية للموضةاآل

 )حبث ميداني يف مدينة املوصل(

 *ابتهال عبد الجواد كاظم م.

24/9/2006 تأريخ القبول: 5/8/2006 تأريخ التقديم:  

 :المقدمة 
تعددددموضة وسددددلووبددددردلوةىددددة وضةيددددتمو ةددددموادمددددلوت ترددددلوت تيدددد وتر دددد و عدددد ة وضة  ددددو و

ض و ط رعت  .وترتأطتوضةبدوكوضالىت  ع وع و ً وتد ووضالبتمتضت,و ةوربعمو ةموتمدرمه ووضالةتزو
 ت  عددددلوضةىمرددددموو وض  تددددت,ووةددددةضوتددددنموت  دددد وضة وسددددلور  دددد و  وةىددددً والاددددمو وضعددددموضةبدددددوكو
ضة تغددو وتدد وضةاردد موضالىت  عرددل.وورعدد مو ىت دديوضةرددو وت   رددً وةتتددورتوضة وسددلوبددوض و    دد و

,ووتسددرراوضة بدد الوضةز  رددلوتدد و  مرددلوض و ع ورددلو و  دد وبدد لو  ترددلوةم ددو وضةتىمرددموضةبددتري
موض وضالع   وضة تغرتم.وت ةتغررتوضةبتريوضص حوب لوضةار موضةامر دلوتد وضطد توتي عد وعوض د و
 يبددرلووضىت  عرددلوو م ترددلووض تصدد مرل,وضةتدد وتتددتض طوو ريرددً ووتع ددموى رع دد و أه رددلوضةتغررددتو

وضة بت تووضةةيورت عتوض  تًضو يبرلووضىت  عرلو ختديل.
ول: الجانب النظري:المبحث االو

 اواًل. االطار المنهجي للبحث:
 مشكلة البحث: -1

ت   وصرغلوضةتوضتاو رموضةىوض  وضة   تدلووضة تغردتموتد وضة ىت ديوع دردلوت   دردل,وضةو
ضموضةع  وضةت  ر  وةدار موضالىت  عرلوالورع  وتيتموضةىوض  وضة   تلوتد وضال عدطلوضةار تردل,و

و وضط توضةتىمرم.  وضموتدكوضةىوض  وتبت   وضمض ه وت
وعدددددمو بددددتو وضةبدددددوكوضالىت دددد ع وتددددنموخددددتاوضالعدددد   وضةبدددددو رلوضة   تددددلور  دددد و
صر غلوىمردمموةدوض ديوضالىت د ع ,ووت دتوع دردلوضةخدتاو بدبددلو تضاد وتعدرتو د و   د و ةدمو
متىلوت وتتضوضاله رلووىة وضال ت  هووتبعموت وهدمت  و ةدموضةت  د ووضالةتدزض و  سد  ر   .و

وت  توترتوضة ط  ملوضالىت  عرلوت وهرئلوبدوكوى ع .ووار   و ىموبدو  ًو
                                                 

.قسم علم االجتماع/ كلية اآلداب/ جامعة الموصل  *  
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و ضموضالهت   و  ة وسدلو وصدي  وت دتمووبددو ً وىمردمًضوو د ورم  د د و دموت   سد  وتد م 
,ووضخددتستوضة بددتور  وضالىت  عرددلووضة م ترددلوتدد وع درددلوضةت  دد ووط رعددلو دد و  ووصددعو لوتدد م 

ضرى   ووضختوبد  وو موه  و د موةةكورعدموعموض  تو يبرلووضىت  عرلو ختديلو    و  وهوو
وتامرمو ع دلوضة اثوت وضةتعتتوعدموضال  توضة يبرلووضالىت  عرلوةد وسل.

 أهمية البحث: -2

تت  دد وضه رددلوضة اددثوتدد وت  وةددتوة وسددوموضصدد حور  دد و اددوتًضو ب بددً وتدد وضة ىت دديو -و 
ضةاددمرث.وضةوتعدد موضة وسددلوتزضرددمًضو بددت تًضوتدد واىدد وضالهت دد  و  دد ووض تعدد تًضووضبددعً و

و ب الوضةتتورتووضالعسموع   .ة
  دد وتتىدددموضه رددلوضة اددثوتدد وتبدددرطتوضةسددو وعدددموضال دد توضة يبددرلووضالىت  عرددلو -و 

 ةد وسل.

 أهداف البحث: -3

 ضةتعتتوعدموضال  توضة يبرلوةد وسل. -1

 ضةتعتتوعدموضال  توضالىت  عرلوةد وسل. -2

 وسيو عضوضة متتا  ووضةتوصر  وت عً وةد ت ئت. -3

 منهج البحث: -4

اددثو ددموضة اددوثوضةوصدديرلوضةتادردرددلووضة دد  توضة ت دديوهددوو دد  توضة بددحورعددموهددةضوضة 
وضالىت  ع و طترملوضةعر ل.

 تحديد المصطلحات: -5

Modeالموضةةةةةة  -1
ضة تتغ ةردددددلو ةدددددمووModeضال  درزردددددلو وووModeتعدددددرتو د دددددلو: (*)

ضةصددددرغلو ووضببدددددو و ووضةطترمددددلو ووضةددددزيوضةعدددد  وضة  تعددددتووهدددد و د ددددلو عددددتملو ددددمو
Modumوتع دددد وضةصددددريووضببدددد ةر وضةىمرددددمم,وو ددددمو د ددددلوضةستر رددددلووضةتددددو Modeو
 يوصددددد يووModelarضةتددددد وتع ددددد وضة ع صدددددتمووضةامض دددددلوو د دددددلووModernضعدددددتم و

                                                 

ة إلى أن المصطلح المستعمل للداللة على كلمة الموضة في الكتب االنجليزية هو تجدر باألشار (*)

Fashion  ومن ناحية أخرى نجد أن داللة الموضة تقتصر بشكل كبير عند استعمالها في حياتنا

.اليومية لالشارة إلى االزياء فقط على الرغم من تنوع ميادينها  
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و ع  هدد وضةتعددمر ووغرتهدد و ددموضة د دد  وضةتدد وتتددمت وى رع دد وتدد ووModerarضة  ددوة و
 .(1)ضط توضةتىمرم

تم ةردموضةتد وهد و أ   وتمدرموضة ع صترموضةضو  وه و وت د و  ة: Tardويعرفها تارد 
و.(2)تمدرموضالبستووضةب  مرم

 أ  دد وضةطددتضزو ووضالبدددو وضة  تعددتوتدد وو دد و دد ,ووتعدد  و: Youngكمةةا يعرفهةةا 
 ردددددمضموضة س ددددد ووضةتدددددزررمووضةتى رددددد ووضة  مبدددددلوضة ع  تردددددلووضةمددددد  و وضةدغدددددويووضة وبدددددرممو

ت تعدتو درمو  ردتو.و ووه وضة   تب  وضةىمرمموضةت وتبتبرغ  وضةى  علووتتم د  ,وت(3)وضبمض 
 دددموضالتدددتضم,ووهددد والوتتصدددتو  البدددتمتضتووضةدددموض وت ددد وتددد وضةغ ةددد و صدددرتموضبىددد وبدددترعلو

و.وو(4)ضةزوض 
بدددوكورعددريو ددرموضة دد  وخددس وتتددتموز  رددلوامةةا التعريةةف االجرالةةي للموضةةة فهةةي: 

 عر ددددلو ددددد ورددددزو وو دددددمورددددتت طوهدددددةضوضةبدددددوكو  بعدددددر  وضة  مرددددلو  بزرددددد  وو صدددد  وضةعدددددعتو
وضةبدددر تض وو ددد و ةدددموةةدددكو ووردددتت طو  بعدددر  وضة ع وردددلو  بت ددد تووضالغددد   وووضال ببدددوضتض 

ووضة وبرمموورتتت وعدموهةضوضةبدوكو ى وعلو موضال  توضة يبرلووضالىت  عرل.و
وربتع  و صطدحوضة وسلوت و  رتو موضالار مو يدتمض وضةصدارلووضةصدتعل,و  د ووردتت طو

وضالتتتدد مووضةطددتضزووغرتهدد و ددموضة يددتمض ووضةاددمرثوعددموضة وسددلو  يددتمض وضةتمدرعددلو ووضة معددل
و.(*)ضالوضمو يتمموضة معلوه وضال  توض تتض ً و  ة وسل

:وهدد وضال ددمت موضةددةو  وضةعدد  ت,ووهدد وع دد تموعددمو وسددلو   تددلوتعددر و صددرتًضوFadضة معددلو -2
 .(5)ىمًض,وتت م وعدموع  وضبتاوضةض وعخصرلو   تلوع  تمووة    و موتتاو و ةمو وسل

                                                 

رؤية ايتمولوجية, مجلة المنار, المنار للنشر والتوزيع,  -صطلحد حلمي بدير, الموضة بين المفهوم والم( 1)

.37 -30, ص 1989, 56, عدد 5القاهرة, سنة   

.32, ص 1971د. حاتم الكعبي, حركات المودة, مطبعة الديوانية الحديثة, بغداد, ( 2)  

.33 -32المصدر نفسه, ص ( 3)  

.217, ص 1980بية, بيروت, د. فوزية ذياب, القيم االجتماعية, دار النهضة العر( 4)  

لمزيد من المعلومات انظر: (*)  

.5, سنة 56مجلة المنار, عدد  -د.حاتم الكعبي, حركات المودة.  -  

.38د. حاتم الكعبي, مصدر سابق, ص ( 5)  
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ضةبددددوكوتبدددتاوةوعددددموضهت ددد  وضالتدددتضموةيتدددتمو صدددرتموىدددمًضوو دددمو ووهددد و  ددد ة و دددمو
تطو وت و مضه وضةز   ووار   وتب مو وسل.وو موضب  دلوعدموضة مموضةت وىدة  وضهت د  و

 .(1)وضالتتضموت وضاموضة ىت ع  وةع لوضة    وووضة رسهو ووض  و عضوض وضموضةب ك

عددلو ددموضالتددتضمووتواددمه و:وهددووضعددتتضكو ى ووCollective Behaviorالسةةلوا الجمعةةي  -3
تدددد وعمدردددددلووضاددددممووبدددددرطتموىددددوو يبددددد وضىت دددد ع وخددددد  ورصدددد يوعدددددوضطي  وو عددددد عته و

.و ووهددووضةيعدد وضةددةيور ددوموتدم ئرددً و بدد رً وورعددر و صددرتًضووريتمددتو ةددمو(2)وضتى هدد ت  وضةعمدرددل
ضالهدمضتوضةوضسددالوورعد  وضة وسددلووضة معدلووضالتتتدد مووضةدةعتوضةى عدد ووضةمع ردلووضالعدد علو

و.(3)ضةع  وو  و ةموةةكووضةت ي
 ثانيًا. الموضة وآثارها:

تع توضة وسلوعمو  طوبدو  ورتع   و يوضة وضهتوضالىت  عرلوورتأ تو  د وتام دتو
 دموتغردتض ووتطدوتض وتد وضالت د توضووضالةوضاوضووضةعس د  وضالىت  عردل,وت د و د هتمو يبدرلو

,ووتت رددزو(4) تصدد مرلوترددتضىت  عرددلوى عرددلوتددتت طو ات ددلوضة ىت دديووضة بددتور  وضة م ترددلووضال
(وضموضة وسددلوبدتع مو دد وتدمت و ةددموضةددزوض وSimmel بدتعلوتغرتهدد ووتد وهددةضورمدو وزر دد و)

,واردددثوردددتت طوةةدددكوع و دددً و(5)ضةدا دددلوضةتددد وت دددم وتر ددد و ددد ة  وتوتأ ردددمًضوعددددموبدددتعلوتغرتهددد 
و.(6)   تع ته ووعروع  وضةةيوريممه وى ة رت  

ضةا دد ووضةيرصدد ووهدد وضةتدد وضةضوعدد   ووضموةد وسددلوبددرطتموغتر ددلوتدد وار ت دد وت دد 
,ووردت وبد  توضمو(7)تىع وضةع  ور مووالئمً والز ً وسدتوترً ووضموةد وتعدأوتىعددتوغتر دً ووعد ةضًو

                                                 

(1 ) James, M. Henslin, Sociology, Second edition, Simond Schuster company, 

united states of America, 1995, p.596. 

.144, ص 1973د. حاتم الكعبي, السلوك الجامعي, مطبعة الديوانية الحديثة, بغداد, ( 2)  

(3 ) Beth. B. Hess, et al, Sociology, Macmillan publishing company, New york, 

1992. P.450. 

الجمعية العراقية للعلوم  ظاهرة نفسية اجتماعية, مجلة العلوم االجتماعية, -د. انعام القصيري, الموضة( 4)

.199, ص 22,2001 -21االجتماعية, بغداد, عدد   

(5 )  Georg, Rizer, Classical Sociological theory, P. 268, Secondedition, Nc Graw- 

Hill, company, inc, New york, 1996. 

.168د. حاتم الكعبي, حركات المودة, مصدر سابق, ص ( 6)  

.226مصدر سابق, ص  د. فوزية دياب,( 7)  
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بدطت  وض دتموى ز دلوو دمورخ ةي د ورعدتضو يبدتوةبدخترلوضة ىت ديوو مدمهوو دةةكورسدتو يبدتو
و.(1)موموضمورب  وضةر  وورغرته 

آة لوغ  سدلووة د ومبد ترتوعدر د وضمو طرع د و(وضموضة وسلوFlugelورمو وتدو  و)
وةدددر وعدر ددد وضمو ي   ددد ,وت ةدددةيور   ددد وض دددتورىددد وضمو  يدددةوتعدر  ت ددد وو عطر ددد ووعددددمو دددمتو

و.(2)بتعت  وت وط عت  ووتد رت  وة  ور وموىزض   و موضةتممرتووضالبتام ا
وت طويوضة وسلوعدموضت د توض مضعردلوبدوض وتد وضة ىد  وضة ع دويوض وضة د ميووةدر و

ةستوتموضموت وموع  صتوضال مضموهةهو دمومضخد وضة ىت ديوتمدموت دومو دموخ تىدت,وو دموالو  
وت وموىمرمموت وتدكوضة م تلو  و موت وموتمدرمو مر .

و ةةكوضةا  و يوضالزرد  وضةغت ردل,واردثوض ت د  وضالزرد  وضةتمدرمردلوتد وضتترمرد ووآبدر و
 بددددد لوبموض وضةزر دددددلوةت دددددومو ايدددددزًضوال دددددمضمو ع صدددددتوتددددد وضة ىت ددددديوضةغت ددددد ,وو دددددةةكو  ة

وضال ببددددوضتض ووضة  ردددد  ووضةتدددد و ع   دددد وتدددد وضبددددتع تت  و ددددموتم ةرددددموضة ىت عدددد  وضةعددددت رلو
و.(3)وضالتترمرلووت وت ورته و زيوو بدو وغت  

ضموضة وسدددلوع و دددً وت تعدددتو دددمو ىت ددديو ةدددمو خدددتووتعت دددموعددددمو ددد ورعت دددموعدردددتو
يو تمدددم ً وتددد وضة دددوضا وضة ىت ددديوضة عطددد وة ددد و دددموبددد علووعددد تم,وتددد ةضو ددد موهدددةضوضة ىت ددد

ضةخ صلو  وسلو عر لوتبتع مو  وت تم وهةهوضة وسلووت تعتوت  ًسوضة وسوع  وضةخ صدلو
و  بزر  ووضةت وتصمتوت وتت ب وتن   وت   و  وضالعى  .

 ددددةةكومضخدددد وضة ىت دددديوضةوضاددددم,ورخسدددديوض تعدددد توضة وسددددلوةدعوض دددد و يبدددد  ,وضةوضمو
تد ور رد وضتتضمهد و ةدموخدداو  د ة وبددو رلوتت  بد وضة وسلوت   اوضواًلوتد وضةط مدلوضةتض ردل,وضة

.وت ة وسدلوضةخ صددلو  بزرد  ووضةزر دلو  دد ورعدرتو ددو توتعطدد و عدو د  و   دلوعددمو(4) ع د 
ضة    لوضالىت  عرلوةديتمووة ةضوت  وستوترلوةدط م  وضةعدر ,وضةوت  ا  وضةت رزووضةتيدتموعدمو

                                                 

.223د. فوزية دياب, مصدر سابق,, ص  (1)  

.223المصدر نفسه, ص  (2)  

.184, ص 2004د. معن خليل عمر, التغير االجتماعي, دار الشروق, عمان, ( 3)  

.227 -226د. فوزية دياب, مصدر سابق, ص ( 4)  
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ةدتغ ت  وتد وتمدردموضةط مدلوضةتض ردلو ووو,وو مو  وت تعتو رموضةط م  وضالخدت و ترىدل(1)ضالخترم
و.(2)ضة ترلو   ورمتيوض    وهةهوضةط ملو ةموتغررته و موىمرموةتا مو  ةت رزووه ةض

ضمو  ددوتوضة وسددلووض تعدد ته و ددرموضة ىت عدد  ووتدد وضة ىت دديوضةوضاددمو ددرمو ختدددتو
تد ووضةيئ  ورتت طو تى  وضالع   ووضصا  وضة ص  يووضة توىرموة د ,وضةوضموهد ال و د هتوم

خدداوضة وسددلووتدد وايددتوضة دد  وعدددموضالةتدزض و  دد ,ووتتتتدد وعدددمو  ددوتوضة وسددلووض تعدد ته و
و.(3)ض  تًضو ختديل

ت  تعدد توضة وسددلو ددرموضة ىت عدد  و ددموردد  توبددد ً وتدد وضة ىت ددي,وت دد ًسورع دد و عددتو
ضة وسدددددلوضةخ صدددددلو ددددد ة ىت يوضال تر ددددد وتددددد ومو وضةعددددد ة وضة  ةدددددثوعددددددمو ت ىدددددلوضةوىدددددمضمو

ة م تلوضةوط رلووتتبرخوضالبت سكووت تر وضةتمدردمووضة ا  د مو رد   و دم وضةى  هرتيووط  وض
و.(4)ضال ت  توو د  وت   وضةوىتوضالختوةد ر  لوضال تص مرلووضةبر برل

وضة ىت دديوضةعت ددد و عددد  وخدد  وتارطدددتوضةمدددر ووضة عدد ررتوضالىت  عردددلوضةتددد وتبدددت مو
وضةاسددد تيوضادددمثو مددددتووتع ةر  ددد وو وى  ت ددد و دددموضةدددمرموضالبدددس  ,وتددد ةتطوتوضالىت ددد ع 

 وعرلوت وضوىتو تعمممو موضةار موو    وضة وسلوضةت وتخط وضة  رتووض تعدم وعدموضةتعد ةر و
ضالىت  عرلووضةمر رل.وو وسلوضة ىت ع  وضةغت رلوت طويوت و  رتو موىوض   د وعددموضعد   و
و سددد  رموالوتت  بددد و ددديوضة ىت عددد  وضةعدددت رل,ووتددد وهدددةضوضةخصدددو وتددد موةةدددكو دددمع مو

و.(5)ضالختست  وت وضالتى ه  وضةبدو رلو رموضةتتضووضةم و وإل مضع  وضة وسلة  وتو
تدد وسددلوض دد تو عرددمموضة ددم وتدد وضة ردد موضالىت دد ع ووتدد وضةتم ةرددمووض مض وضةع  ددلوو

.وتيدددد وضة ىددددد  و(6)وتدددد وضة عدددد ررتوضةبدددددو رلووتددددد وضةوض  دددد ووعوضطي دددد ووعس ت ددددد وضالىت  عرددددل
  ع  وتوضىدتو عد س و  ةردلووصدعو   وىدتض وضال تص ميوتد موضة وسدلوتىعد و عدضوضةصد

                                                 

(1 )  Beth B. Hess. Et al, Ipid, p. 451 

, ص 1992دخل إلى دراسة علم النفس االجتماعي, دار الحكمة للطباعة, بغداد, د. فوزية العطية, الم( 2)

131.  

.209د. حاتم الكعبي, حركات المودة, مصدر سابق, ص ( 3)  

.28د. محمد حافظ دياب, ظاهرة الموضة, الهوية والسؤال, مجلة المنار, مصدر سابق, ص ( 4)  

.197 -196د. انعام القصيري, مصدر سابق, ص ( 5)  

.213د. حاتم الكعبي, حركات المودة, مصدر سابق, ص ( 6)  
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تاو وضة وسلو مووى لو ةمو خت ,وت  ًسوعرومو ومموضال سموعدموةد  وضةم عدلوتد وض تر د و
 ددموضم و ةددموتخيددرضوض تدد  وضةم عدد  و عدد  و  رددتو  دد وهددمموع دد  وهددةضوو1930اددوضة وبدد لو

وضة ومو موضةص  علو  ة ط ةل.
 تددد  و تت طدددً و ط رعدددلوضة وسدددلو  ددد ووضة  ردددتو دددموضةصددد  ع  وتعددد موتة دددة ً وتددد وضال

صددددد  علوضةيدددددتض ووضةتىددددد تمو ددددد ةيتض ووصددددد  علو موض وضةزر دددددلووضة ىدددددوهتض ووضةدعددددد ووضالزهددددد تو
.و  دد وضموضة وسددلوتزرددمو ددمو يمدد  وضةيددتموو صدد تريتوو ددمورتتتدد وعدددموةةددكو(1)ضالصددط  عرل

رددلو.ووتزرددموضة وسددلو ددموتودوضةيتم(2) عدد س وض تصدد مرلوع ددم  وتتعدد تضو دديو بددتو ومخدددت
.ووتخدددداو عددد س و(3)وضال   رددلوةدددم وضالتدددتضموعددددموضة بدددتور  وضةيتمرددلووضالبدددترلووضة ىت عردددل

  رتموت وضة ىد  وضببدتي,وتسدًسوعدموتتديوت د ةرتوضةدزوض ووضةدةيو دموضم و دموتهو ةدموتدأخرتو
وبموضةزوض .

و موآ  توضة وسلوضرسً و    وتع د وعددموسدر مو ر دلوضةى د  وضةامرمد و د وتد در و
ضةامرمرددلو عدد  وآخددت,وتيدد و ىدد  وى دد  وضة ددت مورطغددموضةى دد  وضة صددط يوضةددةيوضغددد وضةمددر و

تربدددتهو وسدددوع  وضةتدددزررمووضةتى رددد ووضة س ددد وت ددد وتسدددي و يدددوةًضوعددددمو ت  ر ددد .و ددد وضمو
ضة وسددلو ددموتعددريوضةمدد حو  دد وض تعدد تووضزمهدد توضة بددتدوضةتىدد تيوضة دد  طووضالغدد   وضة   طددلو

و دد ورتتتدد وعدددموةةددكو ددموضة  ارددلوضة يبددرلو ددموو س ددحوضخددت و ددموضةمدد حوضة رئدد ووضةى دد ة و
.و  دد وضمو ددموعددأموضة وسددلوضموتعددز و(4)ت يددر و دد ةع تووضةمبددوموعدددموضةددةض وضووعدددموضةغرددت

 درموضةى  عد  وور دوموضةتيد و و د ئ وعددمو بد  وضالبدتضتووضة دةدووهدةضورد ميو ةدموض عدط تو
اردد موردد ميوضةتعددداوضة ىت دديووتي ر ددتو بدد  وضةم  درددلوضة  ةرددلوعدددموضالبددتضت.ووتدد و عددضوضال

ةددمو عدد س وضخددت و دد ةطساووضةز دد ووضالم دد مووصددتضموضال دد  و دديو   ة وسددلو ةددموضالىددتض ووضك
و.(5)ضال    

                                                 

.212المصدر نفسه, ص ( 1)  

.223د. حاتم الكعبي, حركات المودة, مصدر سابق, ص ( 2)  

.221د. حاتم الكعبي, حركات المودة, مصدر سابق, ص  (3)  

.81علي فهمي, الموضة إلى الخلف في مصر, مجلة المنار, مصدر سابق, ص ( 4)  

.222اتم الكعبي, حركات المودة, مصدر سابق, ص د. ح( 5)  



 م.ابتهال عبد اجلواد كاظم                                     )حبث ميداني يف مدينة املوصل( االثار النفسية واالجتماعية للموضة

 696 

و  دددتمو و دددموآ  تهددد وضرسدددً وض  ددد وتعدددتضوضةيدددتمو ةدددمو عددد دلوضال تمددد  ووت  دددرموضالعدددر  ,و ةو م 
ورم.ضة س ئيووت وعر  وضة طتمورعتضوضةيتمو ةمو ع دلوضالبتغتضاوت وع درلوضةت  

  ددد وتددد ميوضة وسدددلو ةدددموضبدددت زضتوط  دددلوعصددد رلو  دددت و دددموضال بددد موىدددتض وض عدددغ ةتو  ددد و
و.(1)وض ت  هتو ةموتي صرد  ووتت يوضخ  ته 

وتدد وضتىدد هوآخددتوتدد موضة وسددلوتع دد وعدددموضةمسدد  وعدددموضةعدد درلووضةى ددوموورددت و
(و    دد وتايددزوضة دد  وعدددموضةتاددتتو ددموضةمرددومووط دد و عدد ة وضةاردد موعدددموCooley ددوة و)

وترتمووضامم.وو موتمو وضة وسلو    لوضةتعورضوعموضةععوتو د ة م ووتعدرتوضةمتضبد  و ةدمو
 موضة   ىترموضةىممو موضةع   وضبتمو  ورت  دوموضة وسدلوةتعدورضوضةعدعوتو د ة م ووعدم و

و.(2)ضة ي  م
و(*)والمبحث الثاني: الجانب الميداني:ووووووووووو

و:اواًل. اجراءات البحث الميداني
ضبددتخم  وضة  ا ددلوع ددموضختردد توضة  اددو رمو وعددً و ددموضةعر دد  وغرددتو: عينةةة البحةةث -1

 (وتتم.200ضالات  ةرلووه وضةعر لوضةعتسرل,وو ديواى   و)
ضعت ددددم وضة  ا ددددلوعدددددموضالبددددت ر مو و  دددد ووبددددردلوضب بددددرلوةى دددديوادوات البحةةةةث:  -2

 ضة عدو   ووضة ر    ,وتسًسوعموضة م  دلووضة سا ل.

 مجاالت البحث: -3

 :ور   وب  مو مر لوضة وص و ى اًلو عترً وةد اث.المجال البشري (1

 :وتعمو مر لوضة وص و ى اًلو    رً وةد اث.المجال المكاني (2

/و15/7 ةددددموو2006/و1/2:وض تددددم وتتددددتموضعددددمضموضة اددددثو ددددموالمجةةةةال اليمةةةةاني (3
و.2006

                                                 

.224 -223المصدر نفسه, ص ( 1)  

.114 -213د. حاتم الكعبي, حركات المودة, مصدر سابق, ص ( 2)  

قامت الباحثة بتوزيع االستبيان بصيغته األولية على عدد من الخبراء في جامعة الموصل وهم: (*)  

تربية, قسم العلوم التربوية والنفسية.االستاذ محمد ياسين وهيب, كلية ال -(1)  
االستاذ المساعد الدكتور عبد الفتاح محمد, كلية االداب, قسم االجتماع. -(2)  
االستاذ المساعد موفق ويسي محمود, كلية اآلداب, قسم االجتماع. -(3)  
االستاذ المساعد الدكتور خليل محمد الخالدي, كلية اآلداب, قسم االجتماع. -(4)  
.الستاذ المساعد الدكتور شفيق ابراهيم, كلية اآلداب, قسم االجتماعا -(5)  
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 تت   وضةيتسرلوضةتئربرلوةد اثو  ةع  تموض ترل:فرضيات البحث:  -4
وضىت  عردددلو ختديدددل((وو   ددد وتددد وضعدددتم اوضةيتسدددر  وضةيتعردددلو))تتدددتكوضة وسدددلوض ددد تًضو يبدددرلو

وض ترل:
روىموتتاوةوومالةلوضاص ئرلو رموضةة وتووضال  ثوتر  ورخ وععوته و د ةيتدوع دمو -1

 ضالةتزض و  وسلو عر ل.

 ه  ةكوعس لوع برلو رموضةععوتو  ة م ووضالةتزض و  وسلو عر لوموموض ت  م. -2

ة وتووضال ددددد ثوتر ددددد ورخددددد وضةخستددددد  وروىدددددموتدددددتاوةوومالةدددددلوضاصددددد ئرلو دددددرموضةددددد -3
 وضة ع س وضةت وتام   وة  وضة وسل.

وت ميوضة وسلو ةموزر مموضةععوتو  الختستوعموض خترم. -4
 الوسالل االحصالية: -5

و(3)و2  و–(و3وو(2)(وضةوبرطو(1)2وضة ب لوضة ئورل (1
 ثانيًا. عرض الجداول الخاصة بالبيانات االولية واالجتماعية:

(*)لو  ة ر    وضالوةرلعتضوضةىمضو وضةخ ص -1
 

و(2ضةىمو و)ووووو(1ضةىمو و)
روسددددددحوتوزردددددديوضة  اددددددو رموابدددددد ووووور رموى  وضة  او رم

 ضةع ت

و%وضةعمموضةع توو%وضةعمرموضةى  

و42و84وة ت

و11,5و23و19و-15و
و31و62و24-20و
و9,5و19و29-25و
و15,5و31و34-30و

                                                 

د. احسان محمد الحسن وعبد الحسن زيني, االحصاء االجتماعي, جامعة الموصل, مطابع مديرية دار ( 1)
.37, ص 1981الكتب للطباعة, الموصل,   

.75المصدر نفسه, ص ( 2)  

.187المصدر نفسه, ص ( 3)  

.28,9مار بلغ الوسيط لألع (*)  
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و58و116و   م
و10و20و39-35و
و10,5و21و44-40و
و-و-و49-45و

و100و200وضة ى وم
و12و24وتأ  تو50و
و100و200وضة ى ومو

و(4ضةىمو و)وووووو(3ضةىمو و)وووووووو
وروسحوضة بتو وضةتعدر  وةد  او رموروسحوتوزريوضة  او رمواب وضة   ل

وو%وضةعمموضة   ل
ضة بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددتو و

وضةتعدر  
و%وضةعمم

و1و2ورمت وور ت وو44,5و89وط ة 
و13,5و27وض تمضئرلوو12و24وت لو ر 
و26و52و   ورلوو7و14و و ت

و59,5و119وى  علوتأ  توو10و20و عد 

وو2و4و  ب 

و100و200وضة ى وم
وو22,5و45وضبت ةوى  ع 

وو2و4و تم عم
وو100و200وضة ى وم

و(6ضةىمو و)ووووووو(5ضةىمو و)
رموابدددد وضة ددددوضطموروسددددحوتوزردددديوضة  اددددو وور رموتوزريوضة  او رمواب وضة  طملوضةب  رل

وضالصد 
و%وضةعمموضة وضطموضبصد وو%وضةعمموضة  طمل
و7و14وترتوو41و82وتض رل

و93و186واستوو32و64و توبطل
و100و200وضة ى وموو27و54وعع رل

ووووو100و200وضة ى وم
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و  ة ً .وعتضووتادر وضة ت ئتوضةخ صلو  ة ر    وضالىت  عرل:
 ضة اوتوضة يب : -1

و(7ضةىمو و)
وة  او رمو  وض  لوضة وسلر رموتغ لوض

و%وضةعمموضةتغ لو  وض  لوضة وسل
و79و158و ع 
و21و42وال

و100و200وضة ى وم
و
و(8ضةىمو و)

ور رموط رعلوضةتغ لوت و وض  لوضة وسل
و%وضةعمموط رعلوضةتغ ل

و35,5و56وعمرمم
و64,5و102وضعتر مرل
و100و158وضة ى وم

(9ضةىمو و)  

وضالةتزض و  وسلو عر لروسحوععوتوضة  او رمو  ةيتدوع مو
وضةى  ووووو
و

وضةععوتو  ةيتد

وضة ى وموضة د وض  ثوة وت

و%وضةعممو%وضةعممو%وضةعمم

و75و150و81,8و95و65,7و55و ع 
و25و50و18,2و21و34,3و29وال

و100و200و100و116و100و84وضة ى وم
و  دد وتمددم وضموغ ة رددلوضة  اددو رمورعددعتومو دد ةيتدوع ددموضةتددزض   و  وسددلو عر ددل,وو ددم
رتىيوةةكو ةموضموضة وسلوووالبر  وضة  مرلو   د و) د ة س  وو د و ةدموةةدك(وتدتت طو نراد  و
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مضخددد وةمرددتورمتعددتوةدتع  دد و دديوضالعددر  وضةىمرددممو)ضة وسددل(و بددتوت,وتت ددمووضة بددأةلوو ددأمو
ه  ةكوا ةدلوت د  وعدمرمو درموضة رد موضة يبد ووضالعدر  وضةىمردمم,وضةوض  د وتد ع وضةدةض و  دم و

وةكوضةععوتو  ةيتدووضةتس . عرم,وترتع  وة
  دد وضمو دد ورعددعتو ددتوضةيددتمو ددموتددتدورددتت طو  ة   بدد وضالىت  عرددلوضةتدد وراصددد و
عدر  و موت   وضة وسل,وو  ةت ة وت وورعدعتو  ة ىد دوتد واصدوةتوعددموتددكوضة   بد ,وضةو

وض   وتترحوةديتموض    رلوض    وىمضتتتوت و وضصدلوضالخترمووضةت رزوع   وت وآمووضام.
 م ت لوضة تد ئتوت عدً وة تغردتوضةىد  و ىدموضموضال  دموض  دتوعدعوتًضو د ةيتدو دمووع م  و

ضةدددة توو دددموردددتت طوةةدددكو ددد موتغ دددلوضال  دددموتددد وضةم دددو وضالىت ددد ع ووىدددة وض ت ددد هوضالخدددترمو
وخ صدددًلو  ددد ورتعدددداو  ة وسدددلوضة  مردددلو) دددد ة س  (ورىعد ددد وت دددت و ددد ب وتوضة   تردددلوةددددةضو

سددلووت ددمالت  وت دد وت  دد وضة بددتدوضةددةيوتبددتمط وترددتوتدد ب  موتتدد  يو  بددت تضتوات دد  وضة وو
وضال   تو أمضئ  وضالبتعتضس .

   وضموضة وسلوتتب و ى ة رلوخ صلو بت ممو موامض ت  ووب  ت  ووتددكوضةى ة ردلو
تات ى دد وضب  ددموةتى ردد وصددوتت  وض دد  وضالخددترم.وتدد ة  وتوضالىت دد ع وة دد ورع دد وضموتىددممو

وتموالبتمط  وضالهت   .  بت تضتووتبتامثوضعر  وغت رلوو  ر
ت درموضموه د كوتت دً و ع وردً و درموضةدة وتووضال د ث,و ةو دغد وو2وع موضىتض وضخت  تو د 

(ووع دددددمو بدددددتو و3,84(ووهددددد وضعددددددمو دددددموضةمدددددر وضةىموةردددددلو)6,94ضة ابدددددو لو)و2 ر دددددلو ددددد 
و(.0,05)

و دددةةكوتامددداوصدددالوضةيتسدددرلو  سددد و   و))روىدددموتدددتاوةوومالةدددلوضاصددد ئرلو دددرمو
تر  ورخ وضةععوتو  ةيتدوع موضالةتدزض و  وسدلو عر دل((وع دموهدةضوضة بدتو وضةة وتووضال  ثو

(ووضةيددتاو ددرموهددةهو6,64ضةىموةرددلو)و2(وارددثوت ددديو ر ددلو دد 0,01ووالوتتامدداوع ددمو بددتو و)
وضة ابو لوغرتوىوهتي.و2ضةمر لوو ر لو  

و
و
و
و
و
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و(10ضةىمو و)
وضالةتزض و  وسلو عر لور رموععوتوضة  او رمو  ةتىممووضال تع موعموضة د ووضةتت  لوع م

وضةى  
و

وضةععوت
و  ال تع موعموضة د و

وضة ى وموضة د وض  ثوة وت

و%وضةعممو%وضةعممو%وضةعمم

و71,5و143و75و87و66,7و56و ع 
و28,5و75و25و29و33,3و28وال

و100و200و100و116و100و84وضة ى وم
 دتو  يدتمهوضة دد وروةموضةععوتو ت تضترلوضالعر  ووضةتي ع وضةرو  و ع د و يدوتًضورع دتوع

وضةسددىت,وو  ةتدد ة و دد موضةتي عدد وضةبددويو دديوضةاردد موضالىت  عرددلورمتسدد وضةتىمرددموت ددووردددومو
ضةاردد موورغددةر  و  ع ددموىمرددموةيوبدد   و  رددزم.وةددةضو دد موةدصدديلوضةات رددلوتدد وضة وسددلوموتو
 دد ةيوتدد وادد وضةتسدد مور ددرموا ىدد  وضةدد ي وضة عددترلووا ةددلوضةتت  ددلووضةت ددتضت.وضةوضموضال تعدد مو

ضة  طرددلوتدد وهددةضوضةبددر او     ددلووالمموىمرددممورعرددموةتت ر ددلوضةيددتموضة يبددرلوعددعوتًضو دد ةيتدووعددم
وضالتتردد دو ترىددلوضةتي عدد و دديوضالعددر  وضةىمرددمموعدددموضخددتستوض وضع دد وضةوضموا ةددلوضةت تضترددلو
ضةعددمرمموع و ددً وتسددعتو ددمو ددمتموضةيددتموعدددموضةت رددزووضةت دد ت و دديوضالخددترم.وةددةضوت ة وسددلو

عر لوعدمو بتو وضة   تبد  وضةبددو رلوت بد   و   دتًضومر   ر ردً ورتىد وزوتددكوتيتمو ب الو 
وضةا ةلو موضةت تضترلووضةتت  ل.

وع دددمو م ت دددلوضة تددد ئتوت عدددً وة تغردددتوضةىددد  و ىدددمو موضال ددد توضة يبدددرلوضةتددد وتتت  ددد و
ضة وسدددلوتددد وهدددةضوضةبدددر اوض  دددتوتددد و بددد ت  وةدددم وضال ددد ث.وتد ددد و   ددد وضة وسدددلوووالبدددر  و

تبدددد و  ةى دددد  ووضةتىمرددددموت ددددسوضةع صددددترمور دددد سموا ىددددلوضال  ددددموةدتىمرددددموةتغررددددتوضة  مرددددلوت
ضة س حوضةت و ةي  وتر  وض ختومووضةت وتمم و ترم  و ترىلوت تضترلوضةتي عد و ع د و  د ورع د و
ت دد   وتتصددلوضةت رددزوةددم وضال  ددم.وةددةضو دد موضةىمرددموتدد وهددةضوضة ىدد  ووضةددةيورا دد وع صددتو

موةتعدد ر وصددوتموضال  ددموتدد وعرددوموضالخددترم.و  دد وضموى  ةرددلو يوضال دد تمووضةغتض ددلور  دد وضعدد م
و وسلوتس  وع د  وضال  ويوترزرموةةكو موتتصلو  وته وضالىت  ع و ع  والئا.و
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وتدد وهددةضوضةبددر او ىددموضموطترمددلوضة  ردد  ووضةتى ردد ووتبددترا  وضةعددعتوتت ددم و ددرمو
ضة بددأةلوةتعدد  وع دردد  وض و ددلووضالخددت وةت بددتوادد ىزوضةت ددتضتووضةتت  ددلوتدد وضةعدد  .ووت تددمو

ضةتى ر وضةت وتمتتموتد وضةو د وضةا سدتوتد وض تدزضموضة  طردلوةدم وضةيدتموتد و س دحوووى دت .و
وهةهوضةا ةلو ىمه و وسودوت و ىت يوضةي   رمووضةي     ,ووضال  ثوعدمووىدتوضةتامردمو د  مو

وموتدد وربددعرمو ةددموض تددمضموصددوتموىمرددمموةدوىددتوت عددموضةتت  ددلووتبددتمط وضال  دد ت,وت دد ًسوتبدد
ضةو  وضةا سدتو وسدلوتتديوضب دوتو درموضةي   د  ووضةغ ردلو دموهدةهوضةع درد  وةدر وضةتى رد و

و  وضةتغررت.
و(11ضةىمو و)

وروسحوععوتوضة  او رمو  ةخى وع م  والوربتطرعوموضالةتزض و  وسلو عر ل
و%وضةعمموط رعلوضةتغ ل

و56,5و113و ع 
و43,5و87وال

و100و200وضة ى وم
 ىددموضموضةيددتموراددت وعدددموت ددورموصددوتموعددموضةددةض ورتسددمووع ددموتادردد وضة ترىددل

ع  دد وضالخددتوم,وو خستددتورعددعتوضةيددتمو ا ةددلو ددموضةخىدد ,ووتدد وهددةضوضالتىدد هو ىددموضمو زعددلو
ضةتسدد ووضاتددتض وضةددةض وو زعددلوضةط أ ر ددلووضب ددموضة يبدد وتدددتا و دديو عسدد  وضةدد عضوةتعدد  و

موع دددتو  دددوض وضالتصددد  و ددديو  وةىدددً وخ صدددً وةدددد ي ورت ددديو عدددتوضةيدددتموضبددددو وضةتدددمةر وضةعدددمر
ضالخترم,وضةورا رتو مو يو   تورعتستوال يع  وضةخى .ووا  رلوهةضوضة  دوة وتد وضالطد تو
ضالىت  ع وت  موت وضالةتزض و  ة ع ررتوضةبدو رلوضةب ئممووضةتوضص و يوضالخترموتد وضبد ةر و

مورد ميو ةدموضةتي ع وضالىت  ع .وةةضوتنموضةت  ط وت و ب رتموضالخترمووتد وات دلوضةبددوكو د
ضالابدد  و  ةمو رددل,و ةوردد و وعددم وضالةتددزض و  وسددلو عر ددلوووالبددر  وضة  مرددلو   دد و دد ةعىزو

ووعم وضة ممتموضة  مرلو ووضةتخدتو   ورععتوضةيتمو  ةخى .
و
و
و
و
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و(12ضةىمو و)
وروسحوضةععوتو  ة م وع موضالةتزض و  وسلو عر لوموموض ت  م

و%وضةعمموط رعلوضةتغ ل
و40,5و81و ع 
و59,5و119وال

و100و200وضة ى وم
  د وتمددم و ىددموضموضةيددتمو ددمور ددوموةمرددتو تت ددزض و بدد ملوتدد و ىدد  وضة وسددل,ووتدددكو
ضة تت ددزض وتت  دد وتدد وضةى  دد وضة يبدد و بدددطلوضة وسددلوضةتدد وت  دد و ددوموضعت  ترددلوعددمرمموتمددم و
ضالعر  و طترملوتععتوضة ت  د وةد وسدلو د ةزهوووضةت د ه ووت د حوضةدةض واصد  لو دموضةعدعوتو

وة م و ترىلوةعم وضةتي رتو  وسوعرلوضة وسلوو س  ر   .  
وت وضةى   وضالىت  ع ورت  د و غدز وةةدكوضة تت دزو  ةتوادمو ديوض خدترمووضةتعد  تو
 ع دد وتدد وضةبدددوك,ووةةددكورعددرتو ةددموضال صددر موضةسوعدد ووسددعتوضةعددعوتو  ة بدد وةرلوضةتدد و

و موضةبدوكوضةى ع .ور تتوع   وععوتو  ة م ,ووهةهوضةب   و ىمه وت وضال وضموضالخت 
 ةموضالعدد تض وضة   ترددلوضةتدد وتتىدددمو  دد وضة وسددلوبددوض و   دد وت ددتموتتسددحوتدد و
بدددر اوضة دددس ووضةبددددوكو ووبددددعلورتضهددد وضالخدددتوموتتبددد و عددد   وةديدددتموت دددرموبدددورلوضالعدددر  و
وى  ةرت ددد ,وتتددددكوضالعددد تض وهددد وضراددد  ض وتخدددداو   عددد  وةو ردددلو ي دددتموضةبددددوكوضةصدددارحو

ت  دددد وضة وسددددل.وو  ددددةضوت ة وسددددلوتسددددي وعدددددموضالعددددر  وصدددديلوووضة   بدددد وضة  تىددددلوعددددم
 ددددرموضالى  دددلو دددد ةم و وو2ضة عدددتوعرلوتت تعدددموا ةددددلوضةعدددعوتو  ة ددددم .ووع دددموضىدددتض وضخت دددد تو ددد 

(ووهد وضعددمو دمو7,22ضة ابو لو)و2وضةتتضوت رموضموه  كوتت ً و ع ورً ,و ةو دغ و ر لو  
كوتتامدددددداوصدددددالوضةيتسددددددرلو(وو دددددةة0,05(وع ددددددمو بدددددتو و مددددددلو)3,84ضةمر دددددلوضةىموةردددددلو)

  س و   و))ه  كوعس لوع برلو رموضةععوتو  ة م ووضالةتزض و  وسلو عر دلو دموموض ت د م((و
(و6,64ضةىموةردددلو)و2(و ةوت دددديو ر دددلو ددد 0,01ع دددموهدددةضوضة بدددتو ووالوتتامددداوع دددمو بدددتو و)

وضة ابو لوغرتوىوهتي.و2وضةيتاو رموهةهوضةمر لوو ر لو  
و
و
و
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و(13ضةىمو و)
و  او رموت وضموضة وسلوتعوضوضة عضو موععوته و  ة م ر رموت يوضة

و%وضةعمموت يوضة  او رموت وضموضة وسلوتعوضوضة عضو موععوته و  ة م 
و60و120و ع 
و40و80وال

و100و200وضة ى وم
وضةعددعوتو دد ة م و ددتت طو صددوتموضةيددتموض دد  وةضتددت,و  دد ورع دد وعددم وتعدد   تو دديو  م 

وةةضوت وو ا ىلو ةموضب  مو يب ووضىت  ع .ضالخترمووت    وتتصلوضةت رزوع   ,و
وة  و  موةد وسلو وموضعت  ترلوعمرمموتتب وت وى    د وضةى د ة و  تت دلوع ةردل,وةدةضو
رىددد و دددموةمردددتوعدددعوتو ددد ة م و ددد موضة وسدددلوت  ددد وةدددتو ىددد اًلوخصددد ً وربدددتم و  دددتوعددد  و

هوضةمدوم,وضةوضة س حوضةت ورتب   وت وتصورتوةضتتوض   وضالخترم.وت ةععوتو د ة م وت دردتوهدة
ضموضةعدد  وضة دد هتيوضة ددتضاوتدد وضة وسددلوبددوض و   دد و وسددلو  مرددلو) دد ة س  وضووضال دد ثو
و دد و ةددموةةددك(و وو وسددلو ع ورددلو)  ةع دد تض ووضالت دد ت(و مددو وضموعدد د  ووضة ددتت طو بدد  ت  و
وو   تع  ورىعد  وت ميوموتًضوه  ً وت وا ىلوضةيتموةدى ة رلووتغدرتوصوتتتو  س حوىمرمم.و

ت   وضةيدتموة وسدلوضة س د و دموردوا وةد د  تو  تتيد موضة بدتو وضال تصد ميووت  سًو
 ووضتتيددد موضة بدددتو وضةدددةو  و)  عت ددد توضموضة وسدددلوتادددمموعددد  وضةدددةواوضةعددد  (و ووزرددد مموتددد و

 وضالهت   و  ةى   ,و   و دمورعدرتو ةدموزرد مموتد وضةدتس  و ديوترد توضةامض دل,ووةةدكوتد و بتوو
اصددردتتور عددتوزردد مموتدد و بددتو وضة ر ددلوضالىت  عرددلوو بددتو وضالتتردد دوضة يبدد .وة ددةضوتددأمو

وضةيتموضةةيورععتو  ة م ورزرمو موخس وضة وسلو  وهوو ا ىلو ةرت.
 المحور االجتماعي: -2

و(14ضةىمو و)وو
وتزض وضة  او رمو  ة وسلوة ب رتموضالخترمر رموضة

و%وضةعمموضالةتزض و  ة وسلوة ب رتموضالخترم
و62,5و125و ع 
و37,5و75وال

و100و200وضة ى وم
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ضمو غز وضة ط  ملوضالىت  عرلوهووضةاصو وعدموتممرتوضالخترم,ووضةدةيوربتعدعتو
و يب ووضةط أ ر ل. موخسةتوضةيتموضةتس ووتممرتوضةةض ووضةاصو وعدمومتىلو موضب موضة

وتدد وضةى  دد وضالىت دد ع وتدد موضة عدد ررتوضةبدددو رلوتدد وتواددموضالتددتضموتى ه دد وتعددرتو
 ةمو مر  وضةصد ئ ووضةخد طمو دموضةبددوكوتد و م تدلوضة ىت دي,وو  ةتد ة وتد موضال تعد موع  د و

ورمد و موع  و  وةتوضالىت  ع .
بدددو رلووتدد و ىدد  وضة وسددلو ىددموضموضة وسددلوتددزوموضة بدداوضالىت دد ع و  وى دد  و

تدددددز وضالتددددتضمو بدددد رً و  ةخسددددوموةع درددددلوضةتعدددد  ت,ووةةددددكوضةتعدددد  تور عددددتوتدددد وط رعتددددتوآ دددد تهو
وضالىت  عرلوعدموضة بتو وضةيتميوضةممتموعدموضةت رتوضالىت  ع .

و موى   وآخدتوتد موتغ دلوضةيدتموتد وضمور دومو تر دً و دموضالخدترموتعدرتو ةدموآ د تو
ر  و دوموسد  طلوتمبدتوضالتدتضموعددموضت د موضة وسلو ع  وع  وت وضة م وضة ىت ع .وت  وةم

بدوكو   تيوالور تعموت و ب تهوعمو س و   .وو  ةت ة و ىموصدرغلوت  ر ردلو دموضةتوادمو
وضة ب  وت وةةكوضةبدوك.

و(15ضةىمو و)
وروسحوضة ع س ووضةخست  ووضة ع س وضةت وتام   وضة وسل

وضةى  
و

وضةخست  و
ووضة ع س وضةت وتام   وضة وسل

وضة ى وموضة د وض  ثوة وت

ضةعدددددمو%وضةعمم
و%وضةعممو%وم

و57و114و69,8و81و39,3و33و ع 
و43و86و30,2و35و60,7و51وال

11و100و84وضة ى وم
و100و200و100و6

و
و
و
و
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و(16ضةىمو و)
ور رموطتتوضةخستو ووضة ع دلو موضة اوثواو وضة وسل

وضةى  
وطتتوضةخستو ووضة ع دل

ضةتبدبددد و
وضة تت  

و%وضةعمم

و25,1و36و1وضبد
و22,3و32و2وضب 
و19,9و28و3وضب 

و12,7و18و4وضةزو وضووضةزوىل
و10,4و15و5وضب  ل
و6,9و10و6وضب م
و2,7و4و7وضبخ 

و
و(17ضةىمو و)

ور رموب  وضةخستو ووضة ع دلواو وضة وسل
و%وضةعمموب  واموثوضةخستو ووضة ع دل

و70,3و101وتتع تضو يوع مضت  وو ر   
و18,9و26ول ب  و تطد  ت  وضة  ةر

و11,8و17وة ورة توضةب  
و(و بت تتو  ورأت :17(و)16(و)15 مو سا لوضةىمو و)

ضموضة وسلوتع  وعددموخدداوعدموضال  د  ووضالاىد  وعددموضة بدتو وضالبدتي,ووةةدكو
ر  ددتو صددرغلوعددغتوىمرددمو ددمو عددضوضتددتضموضالبددتموةد وسددل,وو ع تسددلو ددموتتبدد و وتدد و

و موضببتم.عمت  و يوط رعلوةةكوضةعغتوو موطتتوآختو
وتدد وهددةضوضةبددر او ىددموضموضة وسددلوت  دد وضةصددتضموضةىرددد وتدد وضهدد وعوض دددتوعددددمو
ضةددتغ و ددموض  دد والوتاددمثوصددتضع  و ددرموض  دد  ووضال  دد  وتابدد و دد وهدد وتاددمثوضرسددً و  دد و

و(و رموضال    وتر  و ر   وو رموضةزو ووضةزوىل.16رعرتوضةىمو و)
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ضتتضموضالبدتموتعدرتوتد و ى د د ووضموضةخست  ووضة ع س وضةت وتام   وضة وسلو رم
 ةددموبددد   و م تردددلوتتعدددتضوةدتسددد ت و أ وضعددتوضة ختديدددل,وضةوضموضةخصوصدددرلوضة م تردددلوضةتددد و
رتصتو   وضتدتضموضة ىت ديوت عدً وة تغردتوضةع دتو ووضةىد  و ووضةط مدلوو د و ةدموةةدكوالوتبد حو

و ختاورت   وت وضال تم مو وو  يوضةت   .
ةددد وضةتعددد ر وضةبدددطا و ددديوضة وسدددلوت ددد وضموتددددكوضةخصوصدددرلوالوتع ددد وتددد وضةغ 

تعرتو ةموم توع  صدته وتد وعخصدرلوضة ت  د وة د .وتدد وسدلوع دموتئدلوضة دتضهمرمووضةعد   و
 ع ددموخ صدددً والورم ددد و يوتىددد وزورددمرموهدددةضوضة ع دددم.وورعددد تومضئ ددً و ةدددموضة وسدددلو وصدددي  و

وضام وضةخص ئ وضة م ترلوةم وع صتوضةع   وضة ع تموعموب   وعخصرت  .
ال م   و ديو وسدوع  وضة وسدلوردتت طو ت  ردتوضةتدتورتوة د وع دتووبد ئ وضمو وموض

ضالعس ووت وضالبوضا,وضالوضموةةكوضةت  رتوالوريس و ةموتع ر   وت تردلو درموضتدتضموضالبدتمو
عدددمو بددتو وضةتا رددةو ووضةت  دد .ووضرددً و دد موتدد موةةددكورمددومو ةددمو بدد تض وبددد رلو ددموضة  ارددلو

 تعدددد موعددددموضةمددددر وضالىت  عرددددلوضةبدددد ئمم,ووعددددم وت ىددددرموضةي ترددددلووضةبدددددو رل,و ددددأموتت  دددد و  ال
ضة وسلو   ورتس  و يوتدكوضةمر ,وضووب   وتتت طوت وضةغ ة و  ة  ارلوضة  ةردلوو د ورت ديوةةدكو
 موخست  وو عد س وضسد تلو ةدموضالبدتغتضاوضةعدمرموتد و ت  عدلوات ت د وع دتوضةيسد ئر  و

وتسر  و موضتتضموضببتم. ووت وضة ى ال و   ور رتوخستً و وو ع دلو يو ع 
(وت عً وة تغرتوضةى  و ىموضموضال د ثوض  دتوتعتسدً و15وع مو م ت لو ت ئتوضةىمو و)

ةدخست  ووضة ع س و يوضتتضموضالبتم.وو مورتىيوةةكو ةدموضموضة وسدلوت  د وعد  وضالعدر  و
 ددلو ووضالت دد ت,ووضال  ددمو ط رعت دد وضةع طيرددلوت ردد و ةددموتمرددر وضالعدد   ووتوصددري  وت  دد كوعس
,و(1)تىدد ة وعددمرممو ددرموضال  ددمووضةعدد  .وت ددوورمتددتمو  دد و  طدد توت  رددد و غددزضموتمرددر وضةى دد  

وةددةضو ددد موهددةضوضالهت ددد  ووضالبددتغتضاوتددد و وض  دددلوضة وسددلووضالةتدددزض و  دد و  ددد و ددمورددد ى وع دددتو
خستدد  وو عدد س ,وتسددًسوعددموضة رئددلوضالىت  عرددلوضة وصدددرلوت ددت و  ةى  دد وضة   ددتيو ددمو

 وضة وسدددلوتددد وىدددز و  ردددتو   ددد وتع ددد وضةعددد  وضردددً و ددد موتددد موهدددةهوضة رئدددلوضةبددددوكووة ددد و   ددد
تات وعدموتم رموبددوكوضال  دموتد وهدةضوضالتىد هو  د وردتس  و ديوط رعدلوضة رئدلوضالىت  عردلو

                                                 

ابتهال عبد الجواد كاظم, االستهالك المظهري تبعاً لمجاالته وعوامله, بحث منشور, مجلة دراسات ( 1)

.101, ص 2006, 11موصلية, مركز دراسات الموصل, جامعة الموصل, العدد   
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وضةمر رلوو  تت  وةأل وتو موضة  ارلوضة  ةرلووضةات وعدموعم و خ ةيدلو د وهدووبد ئمووةدةةكو
وتضو يوط رعلوضة ىت ي.ت  توضةخست  ووضة ع س وضةت وتتع 

ضموضةخستدد  وضةتدد وتاددمثووضةتدد و ددموتتددمت وةتصدد و ةددموضة عدد ىتض وتددموتو بدد   ت  و
اددو وعددم و  ددو وضالدوة س دد وضختددتوضةتدد وتت  عددمو دديوتردد توضة وسددلو دد ًسووتتددضوضةددزو و
ة تطد دد  وضةزوىددلوتر دد ورخدد وضة وسددلووضال تمدد موضةددسةمو ددمو  دد وضال وةمصددلوعددعتوضال ددمو

(و ةدموعدم و س  دلوضة وسدلو دديو17توتعدرتوى رع د وو  د ور ددرموةىدمو و)وغرتهد و دموضال دوو
و ر وضة ىت يووع مضتت,وتسًسوعمو تطد  ت  وضة  مرل.

 ةموضةخستددد  ووضة عددد س وضةتددد وتادددم   وضة وسدددلوتددد واصدددردت  وتدددتت طو مر ت دددد و
وستوتت  وةم وضة ت   وة  وو ع تست  ,وت ر   ورت وضة ت   وة وسدلو عر دلو)تد و سد و   و

وةع  و ووىزئر ت  (وضه رت  ووستوتت  ورععتو ع تس  و تي هت  ووعم وىموضه .ض
ت رموضموه  كوتت دً و ع وردً و درموضةدة وتووضال د ثوتد و ىد  وو2وع موضىتض وضخت  تو  

(ووهدد و عدددمو18,4ضة ابددو لو)و2ضةخستدد  ووضة عدد س واددو وضة وسددل,و ةو دغدد و ر ددلو دد 
(وو دةةكوتتامداو0,01(ووو)0,05 بتو و ملو)و(وع م6,64(ووو)3,84 موضةمر وضةىموةرلو)

صالوضةيتسرلو  س و   و)روىموتتاوةوومالةلوضاص ئرلو درموضةدة وتووضال د ثوتر د ورخد و
وضةخست  ووضة ع س وضةت وتام   وة  وضة وسلو يوضتتضموضالبتم(.

و
و(18ضةىمو و)

ور رموضة يوتو موضالعخ  وضةةرموالوردتز ومو  ة وسل
ةرموالوردتز دددددددددوموضة يدددددددددوتو دددددددددموضالعدددددددددخ  وضةددددددددد

و%وضةعممو  ة وسل

و14و28و ع 
و73و146وال

و13و26وضار   ًو
و100و200وضة ى وم

و
و(19ضةىمو و)
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وروسحوضة يوتو موضالعخ  وضةةرمور  ةغوموت وضالةتزض و  ة وسل
ضة يدددددددددوتو دددددددددموضالعدددددددددخ  وضةدددددددددةرموالوردتز دددددددددومو

و  ة وسل
و%وضةعمم

و47و94و ع 
و14و28وال

و39و78وضار   ًو
و100و200وضة ى وم

و
(و ىددموضموا ةددلوضة يددوتو ددموضالعددخ  وتتىبددمو19(ووو)18 ددمو سا ددلوضةىددمو و)

ت وضة   ةغلو  الةتزض و  ة وسدلوتمدط,وتد وادرموالور يدتوضةيدتمو دموضالخدترموضةدةرموالوردتز دومو
و  ة وسل.

تدددد ةيتموالور يددددتو ددددموضالعددددخ  وضةددددةرموالوردتز ددددومو  ة وسددددلوت  دددد والموضة وسددددلو
 طد اوضال    رد  وضة  مرددلووة دةضوالور يدتو  ددموالوردتدز و  د ,و  دد ووتامردمًضوضة  مردلوتيبدتوتدد و

ضموصرغلوتتضوضة   وضةدةرموالوردتز دومو  د وت مدموتد وبدر اوضال تمد موتمدطوووالوتصد و ةدمو
متىدددلوضة يدددوت.وضةوضموط رعدددلوضةتي عددد وضالىت ددد ع وتوى دددتو ادددممض و  ردددتموترسدددعتوضالةتدددزض و

لوضةتمدد ت ووضةت  عددم,وتدد واددرموضموضة   ةغددلو  ة وسددلو  مرددلو   دد وض و ع ورددلوتدد وتامرددمومتىدد
تدددد وضالةتددددزض و  ة وسددددلوتدددد  توتدددد وعدددد  وضةتمدددد ت ووضةت  عددددم.وارددددثوتتددددأطتوصددددوتموضة   ةغددددلو
  ةتىددد وزض ,وضةوضموضة   ةغددددلوتدددد وضالةتددددزض و  ةعدددد  وع و دددً وتىددددة وضال ت دددد هوض  ددددتو ددددموعددددم و

و.ضالةتزض .ووةةضوتمتتموا ةلوضة   ةغلو  ة وسلو تتضورع توع تو  ة يوت
وتدد وهددةضوضة ىدد  وتتددمت وضة   ةغددلوتدد وضطدد توضةوصدد وضالىت دد ع وضةددةيورعددرتو ةددمو
ضبدت ى موضةبدددوكوضة   ددتيو  دد ورددم وعدددموض تعد موضةيددتموعددموضالخددترموتدد وضة ىدد  وضةبدددو  و
 عددد  ووضسدددحو دددمو  اردددلوضة ددد .وتددد ةتطتتوتددد وضة وسدددلورع ددد وعددددموضتتضغ ددد و دددمو اتوضهددد و

ضةعدد  وعددموتدم  و ددموزضوردلوضالهت   د  وضالخددت وضةمر د ,وضةوغ ة دً و د وتع دد وضة وسدلو  دةضو
ووةةكور   و عمًضوبد رً وة  .

و
و
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و(20ضةىمو و)
ور رموععوتوضة  او رمو  الختستوعموض خترمو موخس وضة وسل

و%وضةعمموضة يوتو موضالعخ  وضةةرموالوردتز ومو  ة وسل
و61و122و ع 
و39و78وال

و100و200وضة ى وم
و

ضة وسلووضةتىمموتر  وه وزر مموضةيىومو رموضةط مد  وت د و موضال ع موضةت وتتت   وو
وضادددممو دددمو  عدددتض وضالخدددتستوضةط مددد .وتط رعدددلوضة وسدددلوضةتزض دددً و ووعم دددتور  ددد و عرددد تو
ضال ت   وضةط م و صرغتتوضالوةرلوضةت وتتاممو  با   وضةت ورطدم  وضة د  توة ت  د وضة وسدل,و

ت  دد وضة وسددلور  دد وهورددلوتعتريرددلووارددثوت عددتو عدد  وبددتريوط متددتوضالىت  عرددل.وةددةضو دد م
و ط رعلوضة بتو وضال تص ميوضووضبرمروةوى ووةديتم.

و دموى  د وضخدتوتدد موضالةتدزض و  ة وسدلورعدعتوضةيددتمو د الختستوعدموضالخدترمو ددمو
ضةط ملو يب  وع م  ورا و وضالختستوع   وت وتيسرس وضة وسلوضووع موت ر   وتد و مضردلو

ةت رددزووتدددكوغ رتددت,وتعدددموضةددتغ و ددموضموضةيددتموربددعموبمو  وتهدد وتددةةكورعطرددتوعددرئً و ددموض
ر ددومو تعدد   ً و دديوضالخددترموتدد وبدد   وع  ددلوضالوض ددتورادد و و ددموخددس وضة وسددلووضالبددتضمو

وت وت ر   وةداصو وعدموب لو)ضةتع  توضة ختدت(.
(والو ىدددموعددد ًسو ت   سدددً وتددد وتادرددد و14ةدددةضوع دددمو م ت دددلوهدددةضوضةىدددمو و  ةىدددمو و)

ىموع ًسوت   درً ,وضةوضموبدع وضةيدتمو ةدموضةم دو وضالىت د ع ورتسدحو دمو ع موضة وسلو  و 
خس وضةتع  تو يوضالخترمووعم وضالختستوع   وتر وموةةكوت زًضوةصوتموةضتدتوضالىت  عردل.و
وربدعموضةيدتمو ةدموضةت ردزوعدموضالخدترمو دموخدس وضالخدتستوعد   وتد وىزئرد  و و  تى هو  م 

  رزوت وتدكوضةىزئر  ووةةدكور  د وت دزًضوةصدوتموةضتدتوو وسلو عر لوترع مو ةموض تضزو  وهو
وضةيتمرل.

تنةموهةهوضةصوتموضةىمةرلوتع دتوعدموت ردلو توضز دلوتت   د وتر د وضةتغ دلو د الختستو
عددموض خددترمو عددم وضالخددتستوعدد   ووضةتدد و ددموخسة دد ورتبدداو نطدد تووضسددحو ع ددموضةيعدد و

 ع وردددً و دددرموضالى  دددلو ددد ةم و ووت دددرموضموه ددد كوتت ددد ًوو2ضالىت ددد ع .ووع دددموضىدددتض وضخت ددد تو ددد 
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(و3,84ضعدددمو ددموضةمددر وضةىموةرددلو)و(ووهدد 9,6ضة ابددو لو)و2وضةددتتض,وارددثو دغدد و ر ددلو دد 
(وو دةةكوتتامداوصدالوضةيتسدرلو  سد و   و)تد ميوضة وسدلو ةدموزرد ممو0,05ع مو بدتو و)

,واردثو0,01ضةععوتو  الختستوعدموضالخدترم(وع دموهدةضوضة بدتو وووالتامداوع دمو بدتو و
وضة ابو لوغ توىوهتي.و2(ووضةيتاو رموهةهوضةمر لوو ر لو  6,64ضةىموةرلو)و2  ت ديو

و(21ضةىمو و)
ور رموت يوضة  او رموت وضموضالةتزض و  ة وسلور  حوهر لوضىت  عرل

و%وضةعمموضالةتزض و  ة وسلور  حوهر لوضىت  عرل
و61,5و123و ع 
و38,5و77وال

و100و200وضة ى وم
ضالىت  عرلوتت ط  وتد وضهد وىوض   د وادمدلووصد وتت  د ووضموعس لوضة وسلو  ة ر ل

  ى وةردددلوضةيدددتمو  ة بددد لوة خدددترم,وضةوضمو غدددز وضة وسدددلوتددد وهدددةضوضةبدددر اوربدددت مووىدددومهو
 ع  و  رتو موتدكوضة ى وةردلووةةدكور ط داو عد  وخد  وعددموضب دوتوضة  مردلوت د ورمت ردتو

وبتوضهوضال تص مي.ضةيتموور  تهوة خترموضةةرموالورعتتو تورصوتوة  وط رعلو 
وت وهةضوضة ى  وضرسً و ىموضموضة ر لوضالىت  عرلوتموتوت و طد اوضة تعدلوضة صدترلو
ع دددمو عددد هممو عدددضوضة دددومرس ,وتتددددكوضة تعدددلوهددد واصدددردلوامض دددلوضة وسدددل,وو امومردددلو
ض تعدد ته و ددرموضالتددتضمو ةوت اصددتوع ددموضةط مدد  وضال تصدد مرلوضةعدردد ,وتسددًسوعددموتامرددمو  دد مو

وضاوضار  ً وارثورتاممو  وته وت و عضوضة اس .عتس  وت وضالبوو
وة مو  و موتعريوضة وسدلو متىدلو  ردتواتدموتتىد وزوا ةدلوضةتدصةتوضة صدتيو ع د و
تتم و    ت  .ووةةضوت  ورمت رتوضةيتموور  اتوهر لوة امومردلوتوضىدمهو درموضة د  وت تيد وضه رتدتو

رددلووض تعد تهو درموتئد  و  ردتموع م  والوتبتبدرغتوضةت ردلوضة صدترلو دمو  دتموت دتضتهوةيتدتض وطوو
 دددموضة ددد  ,و ووع دددم  وردددتضهوضةيدددتمورعدددتضوتددد وضةت دددزرس وضووعددددموضة بدددط  .وتدددأةموضة ر دددلو
ضالىت  عردددلوضة تأتردددلو دددموضة وسدددلوتتبددد و    ددد و تادردددلوتت ددد   وتددد ومتىت ددد و ددديوضة بددد الو

ووسل.ضة  رتموةعتضوضة وسلوز   ً وو    ً ,ووة ةضو  موضةبع وضةمضئ وة وض  لوات   وضة 
  ددد وتمدددم و ىدددموضمو م ت دددلوضةبددددوكوضة   دددتيوضةدددةيورت  عدددمو ددديوخطدددوطوضة وسدددلو
وتامرمًضوضة  مرلو    ور  حوضةيتموهر لوضىت  عرلووةةكوةتسز وضة وسلوت و مضرلو  وتهد و ديو
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ضة بتو وضال تص ميوضةع ة و موى ل,و   ور  اتوهر لو مو  ارلو ع صدتموضةترد تض وضة م تردلو
,وت د و د وهدوو وسدلورا دمو  ر دلوببد   و ختديدلوضه  د وضة  ارددلوضةامر دلو دموى دلوضخدت 

وضال تص مرل.
و(22ضةىمو و)

ور رموتصمتوضخ  توضة وسلوضووضهت     وضة  او رموع موتصيحوضاموضة ىس وضالىت  عرل

وضةى  
وضخ  تو

وضة وسلوضووضهت     وضة  او رم

وضة ى وموضة د وض  ثوة وت

و%وضةعممو%وضةعممو%وضةعمم

و45,5و91و64,6و75و19و16و ع 
و54,5و109و35,4و41و81و68وال

و100و200و100و116و100و84وضة ى وم
عدموضةدتغ و دموغ ة ردلوضة  ادو رموالوتتصدمتوضخ د توضة وسدلوضو وضهت   د ت  وع دمو
تصدديحوضة ىددس وضالىت  عرددل,وضالوع ددمو م ت ددلوضة تدد ئتوت عددً وة تغرددتوضةىدد  و ىددموضموغ ة رددلو

لوضو وضهت   د ت  وتد وهدةضوضة ىد  .ووع دموضتىد موهدةهوضة ترىدلوضال  ثوتتصدمتوضخ د توضة وسد
 ةمو بد توض  د تو ىدموضمو دمتموضة وسدلوعددموضبدتس وضةتي ردتو ةدموضتىد هووضادمورتزضردمورو ردً و

و عمو خت,ووضالرا  ض وضة عمموةةةكو  رتم.
ت ةتطتتوت وضة وسلووالبر  وع دم  وت دوموبددعلوضووعد ًسو  مردً و دم  وتعدرتو ةدمو

 ةر و بت تموإلختض وصوتموضة وسلو ع  و  هتور عموضال وتوضالخدت وعدموضةتوضىدموع درلوت
  ب الووضبعلوت وضة   تب  وضةةه رلووضةبدو رلوو ت ئتوةةكوعددموضةصدعرموضةت  دويوتعطرد و

و متض وضالتتضمووةةكوع موتوى   و ةموضة وسلووتمدرمو  و  وهووىمرموتاب .
وضرى  رددلووبددد  رل,ووضة وسددلو ي ددتموو سدد وموتر دد وضموضة وسددلو عدد  وتر دد و عدد م 

ضة عد   و يبدد  ,وضالوضموضةوىدتوضةبددد  وة ددةهوضالوةوردلوت  ددموتد وع درددلوض تمدد  و د ور  بدد و ددمو
ضة وسددل,وت ة وسددلوعدد ممو دد وتبددتوتمو ددموضة ىت عدد  وضالخددت وورع دد وضة ددتو وة دد و تمددمر   و

)ضةبدت الر (و د مو أ  موصوتموةخداوع دردلوضةتا ردةو د وضةت  د وة د ,وو ىدموضموضةط داوضةس دطو
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ةدددتوموتو  ردددتوتددد وتتبدددرخوضه ردددلوضة وسدددل,واردددثوردددمتيو ددد بتتضمووضال ددد ثو ددد   وعددددمووىدددتو
وضةخصو و ةموضالهت   وضةعمرمو  ت  علوضختوصتع  وضة وسلووتمدرمه .

وت وات لوضال م   وهدةهوتت دزوضة ت  ردلوة د وتد وعد  وضة وسدلوضالرىد   ووتتىد وزو
 خدددت وتددد موضال دددم   وضةعدددمرمو  ة وسدددلووىعد ددد و دددمووضةىوض ددد وضةبدددد رلوغ ة دددً ,وو دددمو  اردددل

ضالوةوردد  ورسددعتو ددموضالمض وضةي ددتيووضةبدددو  وةط  ددلوضةيددتموتدد و ىدد ال وضةتطددورتوضة مدد ت و
وضةع  .

ضمو ع دلوضة وسلووخ صلوضة  مرلو    والوتمتوع دموادموموضالوةوردلوتابد وةدم و
ةبدد  وةات دلوضة ىت ديوعددموضة  رتو موضال  ثو  وتميوت واموموضةتيتمووةةكور   وضة ب توض

ضةددتغ و ددموضاتددوض وضة وسددلوعدددموضة عدد   وضةى  ةرددلووضةةو رددلووضةي ترددل,وضةوضموضة وسددلوتيددتزو
بدددو ر  و ختديددلوتط  ع ددد وضةعدد د وريددتضووىدددومًضوعدددمو بددتو وضةبددددوكوضالىت دد ع و  ددد و

وىزئر تت.
ت ة وسددلوتيددتضوعدددموضة ت  دد وضموردتددز و عدد  وخدد  و ددموضةبدددوكورت  عددمو دديو

ت  ,و  ددد وض  ددد وتع ددد و دددةةكوتو عددد  وضالخدددترموعدددموةةدددكوضة ت  ددد و  وىددد وط رعدددلو متسدددر 
وضالةتزض و  ً وو وعً .

 المبحث الثالث
 خاتمة البحث

 اوال. ملخص نتالج البحث:
 تمثلت نتالج البحث الخاصة باآلثار النفسية بما يأتي: . أ

و%و دموضة  اددو رمورعدعتومو دد ةيتدوع دموضةتددزض   و  وسدلو عر ددل,ووتد وةةددك75ضمو -1
 تتاوةوومالةلوضاص ئرلوت عً وة تغرتوضةى  وةص ةحوضال  ث.

%و دددموضة  ادددو رمورعدددعتوموضموضة وسدددلوت عدددمه وعدددمو71,5  ددد وت دددرموضمو بددد لو -2
 ضةععوتو  ة د ووضةتت  ل.

 %والورععتومو  ة م وع موضةتزض   و  وسلو عر لوموموض ت  م.59,5و ب لو -3

  ةخىدددد وع ددددموعددددم و%و ددددموضة  اددددو رمورعددددعتومو56,5و عدددد ت وضة تدددد ئتو ةددددمو مو -4
 ضةتزض   و  وسلو عر ل.

و



 م.ابتهال عبد اجلواد كاظم                                     )حبث ميداني يف مدينة املوصل( االثار النفسية واالجتماعية للموضة

 714 

 تتلخص نتالج البحث الخاصة باالثار االجتماعية بما يأتي: (2

%و موضة  ادو رموردتز دومو  ة وسدلو بد رتموة خدترم,ووهدةضورعدرتو62,5ضمو ب لو -1
  ةموآ  توضة وسلوت و ى  وضة ط  ملوضالىت  عرل.

يوضتددتضموضالبددتو%و ددموضة  اددو رموتاددمثوة دد وخستدد  وو عدد س و دد57ضتسددحوضمو -2
 او وضة وسل,ووت وةةكوتتاوةوومالةلوضاص ئرلوت عً وة تغرتوضةى  وةص ةحوضال  ث.

%و ددموضة  اددو رمور يددتومو ددموضالعددخ  وضةددةرمور دد ةغوموتدد وضالةتددزض و47ت ددرموضمو -3
 %و    وريتوموضارً و موةةك.39,5  ة وسلووو

موخددس و%و ددموضة  اددو رمورعددعتومو دد الختستوعددموضالخددترمو دد61  دد وت ددرموضمو -4
  ى ال وضة وسلووهةضورعرتو ةموض  توضة وسلوت و ى  وزر مموضةتي و وضةط م .

و ددموخددس و سا دد  وضة  ا ددلوتدد وضةع دد وضة رددمض  وت ددرموضموضة وسددلوتتددتكوض دد تًضو -5
ةو رددلووى  ةرددلو  تىدد هرموضاددمه  وضرىدد   ووضخددتوبددد  ,و ةورتاددمموةةددكو ددمو ددم وتعدد تضو

   عرل.ضة وسلو يوضةط  يوضةب ئموةدمر وضالىت

 ثانيًا. المقترحات والتوصيات:
طتدو وسوموضة وسلوت وادم  واوضتوع   رلورعتتكوتر  و تخصصدوموتد وعدد و -1

ضة ي ووضالىت  م,وضةغ رلو    وضةتعترتو ط رعلوضة وسلووض وضع د ووآ  تهد وضة ختديدل,ووتوعردلو
 ضةع   واو و ريرلوض تم  وضة   ب وت و ى  وضة وسل.

 ادددثوالوتمتصدددتوعددددموضة ادددرطوضةىددد  ع ,وضالوضمو ددد وعددددموضةدددتغ و دددموضموادددموموضة -2
تسا دددتوضة  ا دددلو دددموض تدددتضموضة ادددرطوضةىددد  ع و  ة وسدددلوضة  مردددلو  بزرددد  وضال ببدددوضتض و
و ص  وضةععتو ع  و  رت,ووتصورتوهةضوضة ارطوت وضةو  وضةا ستو  بدتدوالبدتعتضضو

لوو عتتردددلوضة وسدددلوضة  مردددلوو ددد ورت ددديوةةدددكو دددموض ددد توبدددد رلوعددددموضةى  عدددلو مر دددلوعد رددد
وتع تس  وت وهةضوضة ى  و ديوضةمدر وضةى  ةردلو وصد و نعد مموضةع د و د ةزيوضة وادمووتامردمهو

   ةدومو)ضالزتاووضال رضووضةتص ص (.

تأ ردددمووبددد ئ وضالعدددس ووضة  ببددد  وضة ع ردددلوعددددموموتوضالبدددتموتددد وضال تعددد موعدددمو -3
سددل.وضةوضموضةصددرغلوضةمبددترلوتدد وتوىرددتوضعسدد ئ  واددو وض تمدد  و دد ور  بدد وتدد و ىدد  وضة وو

ضةخستدد  و ددرموضتددتضموضالبددتمواددو وضة وسددلوتتبدديوضووتسددراوت عددً وةمددمتموضالهدد وعدددموضاتددوض و
ضة ع تسلووضةتتضو أبدو وتوىر  ورترحوض    رلوضة مد  ووضةادوضتوتد و سد ومو وسدلو د و
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وضةةيو دمور دوموةدتوموتوتد وض ت د موضةيدتمو  ال تعد موعدموضة وسدلوضةتد والوتدتس  و ديوط رعدلو
  توضةمر رلووضالىت  عرل.ضة ىت يوو ر
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Psychological and Social Impacts of Fashion 

(A field Research within the City of Mosul) 
 

 Lect. Ibtihal Abduljawad Kadhom
*
 

 

Abstract 

The fashion is considered to be the perspective side of 

modem life, and its space contains the material side, life 

fashion, furniture, and visible items, while the moral side 

medicates the social ideas, songs, and so on. 

The fashion is also recognized by esteemed power, 

dominated individuals, therefore we find the general frame of 

social behavior influenced by it.  

The aim of this study is to show the psychological and 

sociological impacts of fashion. The researcher uses social 

survey method involves sample tool covers 200 people. 

 

The results of this research shows that the fashion makes the 

person feels happiness and pleasure, and take him away of 

routine and bothering life. The person feels shyness when by 

he couldn't follow the fashion. It affects the social life and 

individuals’ behaviors towards the fashion and comes to 

occur among family members, as well as it increases the class 

feeling in society. 
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