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 الباحثة قريرت
 

 :لبةاطال أبنٍت علما أفيدكم
 نور كداد مزااي:    االسم

 03006662:   القيد رقم
)دراسة األدب  التبادؿ االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم؟":   البحث موضوع

 االجتماعي عند بيًت بالك(
 عىاد   كإذا. اآلخر أتليف أك غَتم إبداع من زدتو كما بنفسي ككتبتو حضرتوأ

 ذلك على ادلسؤكلية أربمل فأان حبثي، غَت من أنو كتتبُت أتليفو من أنو ادلستقبل يف أحد
 العلـو كلية كأدهبا العربية اللغة قسم مسؤكرل أك ادلشرفُت على ادلسؤكلية تكوف كلن

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة اإلنسانية
 

 ـ 9696يونيو  06 دباالنج، ربريرا
 الباحثة

 
 

 نور كداد مزااي

 03006662:  القيد رقم
 



 

 ب 
 

  تصريح

التبادل  العنواف ربت نور وداد مزااي ابسم ةللطالب البحث اجلامعي أبف تصريح ىذا
 قد االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم؟" )دراسة األدب االجتماعي عند بيرت بالو(

 الستيفاء ادلناقشة رللس إذل للتقدًن صاحل وكى ادلشرؼ قبل من كمراجعتو فحصو مت
 كأدهبا العربية اللغة قسم يف البكالوريوس درجة على للحصوؿ النهائي االختبار شركط
 .ماالنج إبراىيم ملك موالان جامعة اإلنسانية العلـو كلية
 

  ـ 9696يونيو  06 ماالنج،

 ادلوافق

 ادلشرؼ

 

 أمحد خليل، ادلاجستَت

رقم التوظيف: 
064606629663610690 

 

 

 

 كأدهبا العربية اللغة قسم رئيس

 

 حليمي الدكتور

: التوظيف رقم
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 اإلنسانية العلـو عميدةكلية

 

 شافية الدكتورة 

 063366060660609669: التوظيف رقم
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 ادلناقشة جلنة تقرير
 : قدمتو الذم اجلامعي البحث ىذا مناقشة سبت لقد

 نور كداد مزااي:   االسم
  03006662:   القيد رقم

التبادؿ االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم؟" )دراسة األدب االجتماعي عند  :  العنواف
 بيًت بالك(

 العلـو لكلية كأدهبا العربية اللغة قسم يف( S-1) سرجاان درجة كاستحقاقها صلاحها اللجنة كقررت
 .ماالنج احلكومية ميةاإلسال إبراىيم مالك موالان جبامعة كالثقافة اإلنسانية

 

 9696يونو  06 دباالنج، ربريرا
 التوقيع  ادلناقشة جلنة 

0- 
 ، ادلاجستَتالدكتور دمحم فيصل

 064100609660090661 :التوظيف رقم
 (                  ) (األساسي ادلناقش)

9- 
 الدكتور سواتماف، ادلاجستَت

 064964059660090669 :التوظيف رقم
 (                  ) (ناقشةادل جلنة رئيس)

0- 
 ، ادلاجستَتأمحد خليل

 069606629663610690 :التوظيف رقم
 (                  ) (ادلناقش ك ادلشرؼ)

 ادلعر فة
 كلية العلـو اإلنسانية   ةعميد

 
 

 الدكتورة شافية 
 063366060660609669رقم التوظيف : 



 

 د 
 

 استهالل
 

 س الفقيو بنطقو كمقالولي ⁕إف الفقيو ىو الفقيو بفعلو 

 ليػػػػػػػػػػػػػس الرئيس بقومو كرجالو ⁕ككطا الرئيس ىو الرئيس خبلقو 

 ػػػػػػػػػس الغٍت دبلكو كدبالوليػػػػ ⁕ككذا الغٍت  ىو الغٍت جبالو 

(46، ص. 9603، )الشافعي



 

 ق 
 

 إهداء

 

 إذل من حيبٍت حبا مجا كعلمٍت اللغة العربية يف أكؿ الوقت،

 ؛جلنة "رفعية" كأيب اجلميل "عبد هللا سراج"أمي اجلميلة يف ا

 

 

 ٍت طواؿ الوقت،رافقكإذل من ي

 ك"دمحم ىاشم فواز" ك"أمحد مقداد". نور العيش رفيد" ك"نلنا درة هبية"" إخواين كأخوايت



 

 ك 
 

 توطئة
 

كحده ال شريك لو خالق اإلنساف ككىبو العقل حىت يستطيع أف  محدا كشكرا هلل
التبادؿ " ربت العنواف ،. لقد مت ىذا البحث يف العادليفكر كيتعلم كل ما أكجد هللا

بعوف  االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم؟" )دراسة األدب االجتماعي عند بيًت بالك("
سباـ ىذا البحث البسيط الستيفاء بعض الشركط  ةسر الباحثت .هللا كىدايتو كرضوانو

يف قسم اللغة العربية كأدهبا درجة بكالوريوس لكلية العلـو اإلنسانية للحصوؿ على 
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

ال أنسى أف أشكر شكرم الوافر دلن كاف لو الفضل الكبَت يف إسباـ ىذا البحث 
مادية كانت أك ركحية، مباشرة كانت أك غَت مباشرة. لعل هللا أف جيزيهم أحسن اجلزاء. 

 خصوصا إذل:

عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  حضرة األستاذ  -0
 احلكومية ماالنج .

 الدكتورة شافية، عميدة كلية العلـو اإلنسانية يف قسم اللغة العربية كأدهبا. -9

 الدكتور حليمي، رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا. -0

 ، ادلاجستَت، ادلشرؼ يف أتليف ىذا البحث اجلامعي.أمحد خليل -1

 .، ادلاجستَت، ادلشرؼ األكاددييتقم األنصارمعبد ادلن -2

 مجيع األساتيذ كاألستاذات يف قسم اللغة العربية كأدهبا. -3

 أصحايب "الفراىيدم" يف قسم اللغة العربية كأدهبا. -4



 

 ز 
 

  يف معهد احلكمة الفاطمية ماالنج.حبايتاص -5

 كأخَتا، أشكرىم شكرا جزيال على مجيع ادلساعدة كالتشجيع يف إسباـ ىذا البحث
. لعل هللا أف جيزيهم أبحسن اجلزاء كجعلنا كإايىم من أىل العلم كالعمل اجلامعي

الصاحل. كأرجو أف ينفع ىذا البحث اجلامعي للباحث كسائر القراء. اللهم استجب 
 الدعاء. آمُت اي رب العادلُت.

 

 9696يونيو  04ربريرا دباالنج، 

 ةالباحث

 

 نور كداد مزااي

 03006662رقم القيد: 



 

 ح 
 

 البحث تخلصمس
التبادؿ االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم؟" )دراسة األدب االجتماعي . 9696 .نور وداد مزااي

لية العلـو ك  ،قسم اللغة العريبة كأدهبا البحث اجلامعي، عند بيًت بالك(.
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. .اإلنسانية

 جستَت: أمحد خليل، ادلا   ادلشرف
التفاعل  ،التبادؿ االجتماعي، بالك ـ. : األدب االجتماعي، بيًت الكلمات ادلفتاحية

 االجتماعي
. كذلك بسبب عدـ التوازف بُت االجتماعيةال ديكن ذبنب التفاعل االجتماعي بُت الناس  يف حياة 

طلب ادلساعدة  يهمحبيث جيب عل هتمر إذل ذباكز قد كل األفرادرغبات اجملتمع كقدراهتم. سبيل الرغبات اليت ديتلكها  
ديكن أف الذم من اآلخرين لتحقيق رغباهتم. لتلبية احتياجاهتم كرغباهتم، جيب على كل فرد إجياد طرؼ آخر 

الذين دييلوف إذل التجمع مع األطراؼ اليت ذلا نفس التوجو كديكنها ادلساعدة يف  كل األفراديفيده. ىذا ما يشجع  
. يف احلياة اجملتمعكل منها. ىذا االختالؼ يسبب اختالفات يف السلوؾ بُت   تلبية احتياجات كرغبات

االجتماعية، غالبنا ما توجد اختالفات يف سلوؾ كل فرد، على الرغم من كجود أكجو تشابو يف الرأم يف بعض 
القتصادية أيضنا بعدة عوامل مثل األىداؼ احملددة كاخللفية ا تمعاألحياف. تتأثر االختالفات يف سلوؾ اجمل

. تكمن ىذه االختالفات يف السلوؾ يف كالدة نظرية التبادؿ االجتماعي القائمة كغَت ذلك كالطبقات االجتماعية
 بالك. .ـ ر بيًتنظعلى 

يف ىذه  ةستخدمها الباحثتالنوعي. مصادر البياانت اليت -مت تضمُت ىذا البحث يف البحث الوصفي
كمصادر البياانت  سيجي أريهرا" للمخرج من بقي منهم؟ شكل فيلم "يف ساسيةالدراسة ىي مصادر البياانت األ

. االجتماعي كالتبادؿ االجتماعي كالتفاعل االجتماعي ادلتعلقة بنظرية علم األدب ادلؤلفاتالثانوية يف شكل عدة 
ية التحقق كتدكين ادلالحظات. تقن شاىدةجبمع مصادر البياانت من خالؿ تقنيات االستماع كادل ةقـو الباحثتمث 

كادلناقشة. بينما تتكوف تقنيات ربليل البياانت يف ىذه  جتهادمن صحة البياانت يف ىذه الدراسة ىي زايدة اال
بناءن على النظرية التطبيقية لرؤية ظاىرة التبادؿ  ستخالص.االالبياانت كعرض البياانت ك  تقليلالدراسة من 

ىذه الدراسة إذل أف ىناؾ عدة أشكاؿ للتبادؿ االجتماعي ؟"، تشَت نتائج من بقي منهماالجتماعي يف فيلم "
عملية ال( 1( الديناميات، ك )0( التمايز، )9عضلة، )ادل( 0أنواع للتبادؿ االجتماعي، كىي ) 1قسمة إذل ادل

 .دليةاجل
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Social interaction between people with one another happened in society 

can not be avoided. That is caused by an imbalance between each individual’s 

desires and abilities. Those desires possessed by humans tend to exceed their 

abilities so that each of them must ask for help from others to fulfill their desires. 

To meet their needs and desires, each individual must find another person who 

can benefit him. This is what encourages people who tend to gather with people 

who have the same orientation and can help to fulfill the needs and desires of 

each. This difference causes variations in behavior among people. In social life, 

variations in the behavior of each individual are often found, although sometimes 

they have similarities in opinion. Differences in people's behavior are also 

influenced by several factors such as specific goals, economic background, social 

strata, ect. These differences in behavior underlie the birth of social exchange 

theory based on Peter M. Blau’s perspective. 

This research is included as a descriptive-qualitative research. The data 

sources that researcher used in this study are primary data sources in the form of  

film "Man Baqiya Minhum?" by Seiji Arihara and secondary data sources in the 

form of several literatures related to the theory of literary sociology, social 

exchange, and social interaction. Data sources are collected by researcher through 

listening, watching, and note taking techniques. The data validation technique in 

this study is done by increasing perseverance and discussion. While the data 

analysis techniques in this study consisted of data reduction, data presentation, 

and conclusions. Based on the theory applied to see the phenomenon of social 

exchange in the film "Man Baqiya Minhum?", The results of this study indicate 

that there are several forms of social exchange in the film and it divided into 4 

types of social exchange, namely (1) Dilemma, (2) Differentiation, (3) Dynamics, 

and (4) Dialectical Process. 
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Interaksi sosial antara masyarakat satu dengan yang lain tidak dapat 

terhindarkan. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya ketidakseimbangan antara 

keinginan dan kemampuan manusia. Keinginan yang dimiliki manusia cenderung 

melampaui kemampuan itu sendiri sehingga mengharuskan manusia untuk 

meminta bantuan orang lain demi memenuhi keinginannya. Untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya, setiap individu harus menemukan pihak lain yang 

dapat menguntungkannya. Hal inilah yang mendorong manusia yang cenderung 

berkumpul dengan pihak yang memiliki orientasi yang sama serta dapat 

membantu memenuhi kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Perbedaan 

inilah yang menyebabkan variasi perilaku di antara masyarakat. Dalam kehidupan 

sosial masyarakat, variasi perilaku masing-masing individu seringkali ditemukan 

meskipun terkadang memiliki kesamaan dalam berpendapat. Perbedaan perilaku 

masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tujuan tertentu, latar 

belakang ekonomi, hingga strata sosial. Perbedaan dalam berperilaku tersebut 

yang melatarbelakangi lahirnya teori pertukaran sosial berdasarkan perspektif 

Peter M. Blau.  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif-kualitatif. Adapun 

sumber data yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

berupa film “Man Baqiya Minhum” karya Seiji Arihara dan sumber data sekunder 

berupa beberapa literasi yang berkaitan dengan teori sosiologi sastra, pertukaran 

sosial, dan interaksi sosial. Sumber data kemudian peneliti kumpulkan dengan 

melalui teknik simak, tonton, dan catat. Adapun teknik validasi data dalam 

penelitian ini adalah dengan meningkatkan ketekunan dan diskusi. Sedangkan  

teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri atas reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan teori yang diterapkan untuk melihat 

fenomena pertukaran sosial dalam film “Man Baqiya Minhum?”, hasil penelitian 

ini menunjukkan adanya beberapa bentuk pertukaran sosial yang terbagi menjadi 

4 jenis pertukaran sosial, yaitu (1) Dilema, (2) Diferensiasi, (3) Dinamika, dan (4) 

Proses Dialektika.  
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 الباب األول
 ادلقدمة

 

 خلفية البحث -أ 

جهات نظر كإيديولوجيات كرغبات يف النظاـ االجتماعي، كاف للناس ك 
تمعي ألجل تقدًن ما االجتفاعل السلتلفة. يؤدم ىذا االختالؼ يف التفكَت إذل 

. من خالؿ التفاعل االجتماعي الذم (50، ص. 9609)مالكي،  يريده كل فرد
 حدث، يعرؼ اجملتمع أمَّ شخص لديو ىدؼ متساك حىت يصنع دائرة معهم

ىذه ظاىرة التجميع ألف اجملتمع دييل إذل بناء . تنشأ (34، ص. 0655)مغريب، 
تقدًن  يستطيعوفشخاص الذين كانوا يف نفس اجلانب كيععتوركف أمهم األعالقات مع 

 (.012، ص. 0643فوائد )إديرسوف، 

ابإلضافة إذل غريزة اجملتمع لاللتقاء مع األطراؼ األخرل يف نفس ادلوجة 
ة على كل فرد ىي العوامل الرئيسية يف كديكن أف توفر فوائد، فإف القيود ادلفركض

. جيب (29، ص. 0666)عودة،  ظهور ظواىر التبادؿ االجتماعي يف حياة الناس
أف يكوف لكل فرد دكافع كأىداؼ سلتلفة يف احلياة االجتماعية. لكن يف نفي 
 الوقت، يعرؼ كل فرد أنو ال ديكن ربقيق كل ما يريده إال دبساعدة شخص آخر

 .(543، ص. 9662ميشيل، )كركفانزانو & 

التبادؿ االجتماعي ىو شكل من أشكاؿ التفاعل االجتماعي الذم يعرؼ 
أبنو سلوؾ التناكب يف إعطاء شيء ك يعستبدؿ بشيء آخر. من خالؿ التفاعل 
االجتماعي، سوؼ تتحقق ادلعاملة بُت اجملتمع. تنشأ ىذه ادلعاملة عندما يعطي 

يق رغباهتما، معنواي كماداي )سواينتو، الطرفاف الفرصة لبعضهما البعض لتحق
(. إف ظاىرة التبادؿ االجتماعي اليت ربدث يف احلياة 30-39، ص. 9606
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اجملتمعية ىي حالة يقـو فيها طرفاف بتنفيذ عمليات متبادلة، بُت األفراد كاجلماعات، 
كاألفراد، كاجملموعات. تتم ىذه العملية ادلتبادلة بناءن على احتياجات كل طرؼ 

(. سيعرؼ اجملتمع الطرؼ الذم ديكنو توفَت ما حيتاجوف 062، ص. 0631بالك، )
إليو، مث أقاـ عالقات جيدة من خالؿ التفاعل االجتماعي. يفكر أيضنا األشخاص 
الذين كجدكا ما يريده من شخص أخرل شيء أك أجرة ذلم يف ادلكافآت إذا ربقق 

 اذلدؼ.

نصر القوة الذم يكمن كراء كل يف ربقيق عملية متبادلة، ديكن أف يؤثر ع
طرؼ على اختالؿ التوازف بُت األشياء اليت يتم تبادذلا. حيدث ىذا ألف البنية 
االجتماعية حوؿ اجملتمع ىي كاحدة من األشياء ادلهمة يف التبادؿ االجتماعي. 

، 9602)محداف،  لذلك، فإف طبيعة ظاىرة التبادؿ االجتماعي ىي عدـ التوازف
من عدـ التوازف ىو احتماؿ أف ال يتلقى أحد الطرفُت ردنا  . الغرض(064ص. 

مكافئنا دلا مت  تقدديو. ديكن أف يعٍت عدـ التوازف أيضنا أنو على الرغم من أف الردكد 
 اليت يتلقاىا كل طرؼ متساكية، إال أف مستول الرضا خيتلف بينهم.

ل رغم أف التبادؿ االجتماعي ىو أحد العوامل اليت تؤثر على العم
 دبالتبادؿ االجتماعي. كىذا يتفق نتيجة لاالجتماعي، ليس كل العمل االجتماعي 

بيًت أيضنا أف التبادؿ االجتماعي حيدث بسبب الرغبة  شرحقالو بيًت بالك يف كتابو. 
تؤدم إذل اىتماـ األفراد يف رلموعات اليت يف احلصوؿ على مكافآت اجتماعية 

عليها يف صورة مكافآت حصل ادلكافآت اليت ، ديكن أف تكوف بالكصغَتة. كفقنا ل
)بالك، )أمواؿ أك خدمات(  ظاىرية)عاطفة أك شرؼ، إخل( أك مكافآت  ابطنية

أيضنا أف عملية التبادؿ االجتماعي تقتصر على  بالك قاؿ. (062، ص. 0631
 ينتج عن ذلك ظهور فرؽ يف القوة االجتماعية اإلجراءات اليت تنتج مكافآت. مث  

 (.050ص. ، 9606، أكيف) معبُت اجملت
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، تعتور ىذه النظرية مناسبة الستخدامها كأداة حبثية ذلك الشرحبناءن على 
م ذال جتماعياالتغيَت القصة عن . ىذا ألف الفيلم حيكي "من بقي منهم؟" فيلمل

كايوكو، االبنة ل الياابف كاألمريكي.بُت بسبب احلرب  جملتمعدث يف موقف احي
 صغر سن ها. ابإلضافة إذل ادلسؤكلية ا، مسؤكلية كبَتة رغم أمهاألكذل ألمها احلامل

 ابلدىل ةكوف كطنيتأيضنا أف  ةمطلوبكايوكو  ت، كانصغَتةال اهتشقيق على
 (.0660 ،أريهرا) ةمتفجر  ادةادلفضلة دل ادميته أعطتادلتحارب، لذا 

و من بناء على بياف النظرية ك رلتمع البحث كالعالقة بينهما اليت مت  شرح كل
فيلم "من بقي منهم؟" كمجتمع البحث كنظرية التبادؿ  ةالباحث تر قبل، قر  

 االجتماعي لبيًت بالك كأداة البحث.

 

 أسئلة البحث -ب 
بناءن على اخللفية اليت مت  كصفها، ربصل الباحثة على العديد من ادلتغَتات يف 

جتماعي بيًت مفهـو التبادؿ اال -0ىذه الدراسة. ما يلي ىو ترتيب ىذه ادلتغَتات: 
فيلم "من بقي منهم؟". بناءن على ىذا التصنيف، صاغت الباحثة العديد  -9بالك. 

 من ادلشكالت يف شكل األسئلة التالية:

 ؟ما أشكاؿ التبادؿ االجتماعي كفقنا لبيًت ـ. بالك يف فيلم "من بقي منهم؟"  -0

 ؟؟"التبادؿ االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم ادلؤثرة علىما العوامل   -9

 ؟ما آاثر ظاىرة التبادؿ االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم؟"  -0
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 أهداف البحث -ج 
من خالؿ صياغة ادلشكالت ادلذكورة أعاله، ديكن مالحظة أف أىداؼ ىذا 

 ىي: لبحث العلميا

معرفة أشكاؿ التبادؿ االجتماعي كفقنا لبيًت ـ. بالك يف فيلم "رجل ابقية   -0
 .مينهم؟"

 .على ظاىرة التبادؿ االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم؟" معرفة العوامل ادلؤثرة  -9

 .معرفة آاثر ظاىرة التبادؿ االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم؟"  -0

 

 أمهية البحث -د 
ىذا البحث العلمي الذم حبث عن ظاىرة التبادؿ االجتماعي يف فيلم "من 

 بقي منهم؟" ذلا أمهية نظرية كتطبيقية كما يلي:

 األمهية النظرية  -0

ثل األمهية النظرية ذلذا البحث يف زايدة اخلزينة العلمية ادلتعلقة تتم
بتحليل ظاىرة التبادؿ االجتماعي يف الفيلم من خالؿ نظر بيًت ـ. بالك 

 كادلسامهة يف تطبيق النظرية يف اجملاؿ العلمي.

 األمهية التطبيقية  -9

ء تتمثل األمهية التطبيقية ذلذا البحث العلمي كمراجع إضافية للقر ا
لفهم نظرية التبادؿ االجتماعي لبيًت بالك يف حياة اجتماعية اليت يتم شكلها يف 
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 فيلم. ابإلضافة إذل ذلك، ديكن أف يكوف ىذا البحث مرجعنا للباحثُت اآلخر
 الذين يستخدموف أيضنا نظرية التبادؿ االجتماعي كأداة حبث.

 

 حدود البحث -ه 
بفيلم "من بقي منهم؟" الدراسة يف ىذا البحث اجلامعي  ةالباحث تحدد

لسيجي أريهرا بنظر التبادؿ االجتماعي عند بيًت بالك ليكوف حبثا دقيقا عميقا 
 كاضحا.

 

 ةالدراسات السابق -و 
كاألسس ألجل   ةها الباحثتالدراسات السابقة ىي البحوث اليت استخدم

معرفة ربليل البياانت حىت يكوف البحث العلمي صحيحا يف التفسَت ك التحليل.  
للتعزيز أف ىذا البحث العلمي ىو البحث الذم دل يبحث أحد قبلو.  كذلك

عد ة الدراسات السابقات ادلتعلقة بنظرية التبادؿ االجتماعي،  ةالباحث تكجد
 منها:

 The. التبادؿ االجتماعي عند بيًت بالك يف فيلم 9606. الباسطعبد  -0

Breadwinner . 

جتماعي يف فيلم مت  إجراء ىذا البحث لتعريف شكل التبادؿ اال
The Breadwinner  .بناءن على مفهـو نظرية التبادؿ االجتماعي لبيًت بالك

تشَت نتائج ىذه الدراسة إذل أف ىناؾ العديد من صور التبادؿ االجتماعي 
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يف الفيلم بناءن على نظر بيًت بالك، كىي كجود ادلعضالت كالتمايز 
 (.942، ص. 9606، الباسط) كالديناميكيات كالعمليات اجلدلية

. كاقعية اجملتمعات العربية يف الفيلم بالؿ انيوا 9606لنا عندسوارم. مأ -9
 بريد أؼ ىركا على أسس الدراسة التحليلية االجتماعية أالف سويغوكد.

بالؿ انيوا بريد كاقعية اجملتمعية العربية يف فيلم  يبحث ىذا البحث
صر اجلاىلية كبداية ظهور اليت تعصف بواقعية اجملتمعية العربية يف عأؼ ىركا 

اإلسالـ. ينتج ىذا البحث عن االختالؼ يف التفاعل االجتماعي بُت 
اجملتمع فيو. حبث ىذا البحث أيضا عن ظهور التقسيم بُت اجملتمع حسب 
ما قدر من األمواؿ. جعل ىذا التقسيم االختالؼ يف ادلعاملة بينهم 

 (.0، ص. 9606)عندسوارم، 

. دراسة التبادؿ االجتماعي كموقف الدين 9605ككالف فورانما سارم.  -0
 يف زلافظة السالـ بُت ادلتدينُت يف مااندك.

.  تشَت مااندك يف ادلتدينُتهتدؼ ىذه الدراسة إذل تعريف سلوؾ 
النتدينُت لظهور سالـ نتائج ىذه الدراسة إذل كجود عالقة متبادلة بُت 

 ةالباحث ت، كجدبينهماليت حدثت  التفاعالت االجتماعيةاحلياة بينهم. يف 
التنوع الديٍت ليست حاجزا للمعاملة بُت اجملتمع. من االختالفات أف 

ادلوجودة يف احلياة، استطاع ادلتدينُت أف يتبادؿ الشيء بشيء آخر، سواء 
 .(0، ص. 9605، سارم أكاف ماؿ أك غَت ماؿ )

ىذا بُت ختالؼ اال تشابو كالرؼ فعع  ة،الدراسات السابق تلك عرضمن 
ذا البحث هب الدراسة السابقة األكذل تساكم. ةالدراسات السابقالعلمي ك لبحث ا

يف رلتمع تلف ىذا البحث زبك  التبادؿ االجتماعي لبيًت بالكستخداـ نظرية يف ا
أما الدراسة الثانية كالثالثة تساكايف يف استخداـ نظرية التبادؿ  .البحث
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يًت بالك( كرلتمع البحث. االجتماعي كزبتلف يف استخداـ النظر )ليس عند ب
بناء على ذلك البياف، فععرؼ أف ىذا البحث العلمي ىو البحث األكؿ الذم دل 

 يبحثو أحد من قبل.
 

 منهج البحث -ز 
تنقسم طريقة البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث العلمي إذل: نوعية منهج 

ة البحث كمصدر البياانت كطريقة مجع البياانت كطريقة تصديق البياانت كطريق
 ربليل البياانت. ىذا ىو كصف لكل قسم من تلك األقساـ:

 نوعية منهج البحث -0

الوصفي. جيب يف ىذا البحث إتقاف -ىذا البحث ىو البحث الكيفي
ا كعميقنا حىت ديكن أف تنتج نتائج  النظرية ادلستخدمة كأداة البحث العلمي جيدن

البحث، استكشف   ربليل البحث العلمي كلي ا موضوعي ا. من خالؿ مراقبة رلتمع
ىذا البحث العلمي بياانت عن احلقائق يف الظواىر االجتماعي ابستخداـ 

نتائج ربليل البياانت بناءن على احلقائق  ةحثاقد ـ البتالنظرية ادلستخدمة. مث 
. يوضح ىذا (96، ص. 9662)سورايبراات،  ادلوجودة يف رلتمع البحث كصفي ا

ي كموضوعو ىو ادلفتاح الرئيسي للبحث بنظرية البحث العلم ةأف فهم الباحث
 (.25-24، ص. 9662)سيسوانتورك،  الوصفي-الكيفي

 مصادر البياانت -9

يعبدأ البحث العلمي جبمع البياانت ادلختلفة، سواء أكاف من رلتمع 
البحث أك من مصادر أخرل تتعلق ابلنظرية ادلستخدمة حىت يكوف نتائج البحث 
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، ص. 9665قنديلجي، يف البحث العلمي )العلمي مناسبةن جبميع ادلتغَتات 
 (. مت  ذكر خطوات مجع البياانت من خالؿ التصنيف فيما يلي:060-061

 مصادر البياانت األساسية (أ 

مصادر البياانت األساسية ىي مصادر البياانت اليت مت  أخذىا 
، ص. 9662لتكوف رلتمع البحث )سيسوانتورك،  ةمباشرة من قبل الباحث

لبياانت األساسية يف ىذا البحث العلمي ىي فيلم "من (. مصادر ا39-31
 .0660بقي منهم" لسيجي أريهرا سنة 

 مصادر البياانت الثانوية (ب 

مصادر البياانت الثانوية ىي مصادر البياانت ادلتعلقة ابلبياانت 
 األساسية كتعستخدـ لتعزيز البياانت األساسية لدعم ربليل البياانت

شمل مصادر البياانت الثانوية يف ىذا . ت(063 ، ص.9665قنديلجي، )
البحث العلمي كل ادلراجع حوؿ نظرية التبادؿ االجتماعي استنادنا إذل نظر 

 بيًت ـ. بالك.

 طريقة مجع البياانت  -0

طريقة مجع البياانت ىي اجلزء األىم  يف االلبحث العلمي ألف اذلدؼ ىو 
 يتم  يف كقت قصَت احلصوؿ على البياانت اليت ستبحث. طريقة مجع البياانت ال

(. لذلك، تستغرؽ عملية مجع البياانت كثَتا 35، ص. 9662)سيسوانتورك، 
 (.02، ص. 9609من األكقات حىت حيصل على بياانت دقيقة )جابركىيم، 

طريقة مجع البياانت ادلستخدمة ىي طريقة ادلشاىدة كاالستماع كتدكين 
 لتلك اخلطوات: ادلالحظات للحصوؿ على البياانت. ىذا ىو كصف موجز
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 أ( طريقة ادلشاىدة

( يبدأ ىذا الطريق دبشاىدة رلتمع البحث كىو فيلم "من بقي منهم؟" دقيقة 0
 ك متكررا. 

دبشاىدة ك فهم ظواىر التبادؿ االجتماعي بناءن على نظر بيًت  ةقـو الباحثت( 9
 ـ. بالك يف فيلم "من بقي منهم؟" يف نفس الوقت.

 ب( طريقة االستماع

 كيفهم كل  احملاداثت يف فيلم "من بقي منهم؟". ةع الباحثستمت( 0

كل احملاداثت أبكملها يف فيلم "من بقي منهم؟" مع نظرية   ةوف ق الباحثت( 9
 .عند بيًت بالك التبادؿ االجتماعي

 ج( تدكين ادلالحظة

 ( تالحظ ظواىر التبادؿ االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم؟".0

 ادؿ االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم؟".( تالحظ آاثر ظواىر التب9

( ربدد أسباب ظواىر التبادؿ االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم؟" بناء على 0
 نظرية التبادؿ االجتماعي لبيًت ـ. بالك.

 طريقة تصديق البياانت  -1

طريقة تصديق البياانت يف البحث العلمي ىي جزء يفيد بو قياس دقة 
ريقة تصديق البياانت ادلستخدمة ىي زايدة االجتهاد البياانت اليت مت  مجعها. ط

(. ىذا ىو كصف 091، ص. 9665كادلناقشة مع اخلوراء كالزمالء )سوجيونو، 
 لكل خطوة:
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 أ( زايدة االجتهاد

زايدة االجتهاد ىي خطوة الكتشاؼ دقة البياانت من خالؿ مراقبة 
(. اخلطوات 091، ص. 9665البياانت بشكل مستمر )سوجيونو، 

 وجودة يف ىذا البحث العلمي لزايدة االجتهاد ىي:ادل

بنشاط مراقبة البياانت دقيقا كمتكررا للحصوؿ على الفهم  ةقـو الباحثت (0
 الصحيح.

نظرية التبادؿ االجتماعي لبيًت ـ. بالك بعناية ك بشكل  ةالباحث تقرأ  (9
متكرر من أجل فهم كتفسَت ظواىر التبادؿ االجتماعي صحيحا يف 

 الفيلم.

 ناقشةادل  ( ب

 ةبتبادؿ األفكار كادلعلومات، ديكن للباحث من خالؿ ادلناقشات اليت تتم  
معرفة موقع األخطأ كإجراء ربسينات مباشرة. خطوات ادلناقشة يف ىذا البحث 

 العلمي ىي:

عالقة فيلم "من بقي منهم؟" كنظرية التبادؿ االجتماعي  ةالباحث تانقش (0
 ف ابلكفاءة كاخلورة يف الكتابة.لبيًت ـ. بالك مع الزمالء الذين يتمتعو 

 ادلناقشة تتعلق ابلبحث العلمي مشرؼ البحث العلمي. ةرم الباحثذب (9

 طريقة ربليل البياانت  -2

طريقة ربليل البياانت ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي دلايلز كىوبرماف 
ادلوجودة يف رلتمع البحث. يتضمن ىذا الطريق أربع خطوات  ظواىرلبحث ال

ت ابلتسلسل، كىي مجع البياانت، كتقليل البياانت، كعرض لتحليل البياان
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(. ىذا ىو كصف 34، ص. 9662البياانت، كاالستخالص )سيسوانتورك، 
 خطوات ربليل البياانت يف ىذا البحث:

 تقليل البياانت (أ 

كفهمها للنظرية ادلستخدمة أسسا يف عملية  ةتكوف معرفة الباحث
اانت ىي اخلطوة اليت يبدأ ابختيار تقليل البياانت. إف  عملية تقليل البي

كتصنيف البياانت اليت تعتور غَت مهمة أك غَت مناسب للمعايَت يف النظرية 
(. شرح خلطوات 40، ص. 9662كادلوضوع يف البحث )سيسوانتورك، 

 تقليل البياانت ىو:

 البياانت. ةلخص الباحثتبعد مجع البياانت، مث  (0

صوؿ عليها بناء على نظرية التبادؿ البياانت اليت مت  احل ةالباحث تاختار  (9
 االجتماعي لبيًت ـ. بالك.

البياانت اليت ال تتفق مع نظرية التبادؿ االجتماعي لبيًت ـ.  ةقلل الباحثت (0
 بالك.

 عرض البياانت (ب 

عرض البياانت ىو اخلطوة الثانية يف مرحلة ربليل البياانت يف 
ستخداـ البحث. ديكن إجراء عرض البياانت يف البحث العلمي اب

ادلخططات كاجلداكؿ كالوصف ادلوجز عن البياانت كالنظرية يف البحث 
 (. اخلطوات ىي:016، ص. 9666)أكلبَت، 

البياانت اليت مت  احلصوؿ عليها بناءن على مناقشة نظرية  ةمع الباحثذب  (0
 التبادؿ االجتماعي لبيًت ـ. بالك.
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 البحث.البياانت يف اجلداكؿ بناءن على أسئلة  ةعرض الباحثت  (9

البياانت يف اجلداكؿ اليت ربتوم على نصوص بناء على  ةصف الباحثت  (0
 نظرية التبادؿ االجتماعي لبيًت ـ. بالك.

 االستخالص ( ج

االستخالص ىو خطوة يف البحث هتدؼ إذل العثور على دقة 
البياانت اليت مت  احلصوؿ عليها كفقنا للنظرية ادلستخدمة )سيسوانتورك، 

 ات ادلوجودة يف ىذا الطريق ىي:(. اخلطو 41، ص. 9662

إبعادة فحص البياانت اليت مت  احلصوؿ عليها مع كصفها  ةقـو الباحثت (0
 ابلنظرية ادلستخدمة.

 نتائج البحث. ةالباحث تاستخلص (9
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 

 لميمفهوم الف -أ 
ابللغة اإلصلليزية  فيلمىو قصة صورة حية. تسمى ال KBBI الفيلم كفقا لػ

. الفيلم كسجل للتاريخ اجليد. ديكن أف يكوف (motion picture) ر ادلتحركةالصو 
للفيلم أيضنا كظيفة تعليمية كإرشادية، من ادلستول األدىن إذل ادلستول العلمي. مت 
التقييم بناءن على نتائج أك أىداؼ زلددة مسبقنا. األعماؿ السينمائية ىي نتيجة 

كموظفُت تقنيُت، كفركع فنية مثل الرسم  تعاكف أك رلموعات من فنانُت سلتلفُت
(. 910ص . ،9696،)ليبونج ك سيمارماات كالنحت كالفنوف األدبية كادلوسيقى

بصرم يعتمد على الفن، أك قصة يتم إخبارىا للجمهور من -الفيلم ىو نوع مسعي
 .(061، ص. 9600)زكابزرم،  خالؿ سلسلة من الصور ادلتحركة

اج أف الفيلم ىو أحد كسائط االتصاؿ اليت الفهم، ديكن االستنتذلك من 
ربتوم على القيم الفنية كالثقافية، من خالؿ اجلمع بُت عناصر الصوت كالصور فيو، 
حبيث يكوف االتصاؿ أكثر فعالية كديكن التقاط النية اليت ينقلها ادلرسل جيدنا من 

 (.910ص . ،9696،)ليبونج ك سيمارمااتخالؿ مستلم 

 

 رسم ادلتحرك(الفيلم كارتون )ال -ب 
ادلتحرؾ ىو نوع من األفالـ مصنوع من رسومات يدكية مث تتم  مفيلم الرسال

معاجلتو يف صور متحركة. يف بداية اكتشافو، مت صنع أفالـ رسـو متحركة من أكراؽ 
من كرؽ الرسم مت تدكيرىا بعد ذلك حبيث ظهر أتثَت الصور ادلتحركة. دبساعدة 
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، يصبح صنع أفالـ الرسـو ادلتحركة أسهل (computer graphics) رسومات الكمبيوتر
كأسرع. إذا كاف ىناؾ يف البداية أفالـ رسـو متحركة ثنائية األبعاد فقط، فقد ظهرت 

 (.063-062، ص. 9600)زكابزرم،  أفالـ رسـو متحركة ثالثية األبعاد

، مع  Pixar Studiosالذم أنتجتو Toy Story ، أصبح فيلم0662 سنةيف 
وف السيًت، أكؿ فيلم رسـو متحركة على الكمبيوتر يتم إنتاجو جبهاز  ادلخرج ج

كمبيوتر كامل. غالبنا ما تستفيد أفالـ الرسـو ادلتحركة من األشياء اجلامدة مثل 
الدمى كالطاكالت كالكراسي كما إذل ذلك اليت ديكن تنشيطها بواسطة تقنيات 

ريك الكائنات احلية ادلختلفة مثل الرسـو ادلتحركة. ابإلضافة إذل ذلك، ديكن أيضنا رب
البشر كاحليواانت كالنبااتت. مبدأ تقنية الرسـو ادلتحركة ىو نفسو صناعة األفالـ مع 

صورة يف الثانية خللق كىم احلركة. يتم اآلف إنتاج أفالـ  91موضوع حي يتطلب 
، كاليت الرسـو ادلتحركة بسلسلة من ادلواد ادلصورة، ثنائية األبعاد كثالثية األبعاد

، ص. 9600)زكابزرم،  أصبحت تعرؼ ابسم أفالـ الكرتوف ، على نطاؽ كاسع
062-063.) 

 

 التبادل االجتماعي -ج 

 نظرية التبادؿ االجتماعي  -0

يتصرؼ اإلنساف بشكل منطقي كعقالين، فكل إنساف يضع أمامو 
رلموعة من األىداؼ كحيدد لنفسو أكثر الوسائل كفاءة يف إطار اجملتمع 

 .(65، ص. 0666، عودة) جتماعية لبلوغ ىذه األىداؼكاحلياة اال
التبادؿ االجتماعي ىو تبادؿ ادلكافآت )أك العقوابت( بُت شخصُت على 
األقل؛ التبادؿ مباشر كليس غَت مباشر؛ كىو سلوؾ فعلي كليس معيار 
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حيدد السلوؾ الذم جيب أف يكوف. كمع ذلك، ال تظهر بعض اآلاثر 
قًتاحو حوؿ العدالة إال إذا دل يقتصر التحليل على األكثر إاثرة لالىتماـ ال

التبادؿ االجتماعي ادلباشر يف االتصاالت كجهان لوجو كلكنو امتد إذل 
ادلعامالت غَت ادلباشرة اليت ربدث يف اذلياكل االجتماعية ادلعقدة. تشَت 
العدالة التوزيعية إذل العالقة بُت العوائد ادلتلقاة مقابل اخلدمات ادلقدمة 

تكاليف االستثمار ادلتكبدة حىت تتمكن من تقدديها. إف القوؿ أبف ك 
األرابح من ادلتوقع أف تكوف متناسبة مع االستثمارات ليست كافية، ألف 
السؤاؿ ىو ما ىي النسب احملددة ادلتوقعة، أم ما ىو ادلضموف ادلوضوعي 

على  ادلعايَت ادلشًتكة يف اجملتمع تنص على ما ىو العائد .حلكم العدالة
االستثمارات ادلختلفة، كىذه ادلعايَت ذلا مصدرىا يف التقييمات ىذه 
االستثمارات. يف حُت أف اجلميع بال شك لديهم بعض اإلحساس 
ابلعدالة، فإف نظاـ القيم كادلعايَت السائدة يف اجملتمع ىو ما دينح مفهومهم 

 .(962، ص. 9631)بالك، للعدالة مضمونو كمعناه اخلاص 

ؿ االجتماعي من االذباىات النظرية اليت تبلورت يف أكائل إف التباد
الستينات من القرف العشرين، حيث ظهرت يف بريطانيا كفرنسا كالوالايت 
ادلتحدة األمريكية منذ منتصف القرف العشرين. لذا فهي تعد  من أحدث 
النظرايت االجتماعية ك االنًتكبولوجية. كجاءت ىذه النظرية نتيجة دلا نشأ 

رأم حوؿ إخفاؽ البنائية الوظيفية يف تطوير نظرية تعكس الواقع من 
األمريكي، كقد انطوت نظرية التبادؿ االجتماعي على رفض النظرية 
الكورل لبارسونز. كنتيجة حلركة التجديد كالنقد يف علم االجتماع الغريب، 
اذبو بعض العلماء ضلو صياغة رلموعة من النظرية اليت اعتقدكا أمها ديكن 
أف ربل زلل النظرايت التقليدية يف اجملتمعات الغربية، خاصة النظرية 
الوظيفة عند ابرسونز. كقد كاف  ظهور ىذه النظرية دبثابة أحد الدالئل 
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 على ما يطلق عليو الفن جولدنر ابألزمنة القادمة لعلم االجتماع الغريب
 .(913، ص. 9604)الزيبارم، 

 نظرية التبادؿ االجتماعي اتريخ  -9

، ظهر يف علم االجتماع كعلم النفس 0626سنة الؿ خ
االجتماعي مهج شليز يسمى نظرية التبادؿ االجتماعي. كانت أربع 
شخصيات مسؤكلة إذل حد كبَت: جورج ىومانز. جوف تيبوت. ىاركلد  

(. منذ ما يقرب من 002 .، ص0643كيلي، كبيًت بالك )إديرسوف ، 
لسلوؾ االجتماعي القائم على ( مفهومنا ل0625نصف قرف، قدـ ىومانز )

التبادؿ. بشكل أساسي ، قدـ فكرة أف التبادالت ال تقتصر على السلع 
ادلادية كلكنها تشمل أيضنا القيمة الرمزية )على سبيل ادلثاؿ، ادلوافقة 
كاذليبة(. جسرت كتاابتو رلموعة متنوعة من التخصصات كأاثرت نظرايت 

من اختالؼ ادلنظرين حوؿ  سلتلفة للتبادؿ االجتماعي. على الرغم
التفاصيل، إال أمهم يتقاربوف على "اجلوىر" ادلركزم ليشمل التبادؿ 
االجتماعي إجراءات تتوقف على ردكد الفعل اجملزية لآلخرين، كاليت توفر 

)جركفانزانو ك ميتجيل،  دبركر الوقت معامالت كعالقات متبادلة كرلزية
 (.560-566، ص. 9662

 سنةالنظر. يف ىذا  كتعزيز كجهة  لتحديد قاـ ىوماف جبهد كاع  
. ضاعف حجتو يف السلوؾ االجتماعي: أشكالو األكلية ، كاليت 0630

 مت تنقيحها اآلف. أيضا يف أكاخر اخلمسينيات من القرف ادلاضي، كاف
Thibaut & Kelley  يبنوف سلططهم ادلفاىيمي ادلدمج يف علم النفس

اختالفهم يف الطرؽ ادلهمة، فقد  االجتماعي للمجموعات. على الرغم من
، شلا أدل إذل تعزيز مهج التبادؿ العاـ.  Homansتقارب عملهم مع عمل
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مت ضماف مهج التبادؿ مستقبالن يف  ،0631كتاب بالك يف عندما ظهر  
 .(002 .، ص0643)إديرسوف ،  اجملاؿ

كانت االختالفات بُت ىذه األعماؿ الرئيسية الثالثة مهمة يف 
التبادؿ كما كانت أكجو التشابو بينهما. يف حُت أعطى بالك إطالؽ مهج 

ا من الًتكيز على التحليل االقتصادم الفٍت. ركز ىوماف أكثر على  مزيدن
سيكولوجية السلوؾ اآلرل. كمع ذلك، اعتمد على نوع سلتلف من علم 

 إذل ذلك، ابالضافة .Thibaut & Kelley  النفس من تلك اليت ديثلها
 Thibaut & Kelley اتيجيات سلتلفة لبناء النظرية. يبدأاستخدموا اسًت 

دبفاىيم نفسية، كبناء لؤلعلى. كالبناء ألعلى من ىناؾ إذل اجملموعة 
، حيث يتحرؾ يف االذباه  الصغَتة. يتخذ ىوماف مهجنا أكثر اختزاالن
ادلعاكس. مع معرفة كبَتة ابلعمليات على مستول اجملموعة ابلفعل يف 

شَت إذل ادلبادئ النفسية إلعادة احلياة اجلنسية. يدعي، االعتبار، فهو ي
على عكس كال النهجُت، حيذران بيًت  ،يساعد على شرحها. كمع ذلك

بالك من أف االنشغاؿ بعلم النفس ديكن أف يعمينا عن اجلوانب الناشئة 
 .(002 .، ص0643)إديرسوف ،  اذلامة للتبادؿ االجتماعي

مثل ىذه على التفاصيل. بعد  عندما زبتلف ثالث عبارات قوية
ستعطى -التقارب يف التبادؿ بُت كجهات النظر االجتماعية كإطار مرجعي

كجهة النظر ىذه دفعة أكور. كاآلف، بعد مركر سبعة عشر عامنا، ال تزاؿ 
)إديرسوف،  نظرية التبادؿ تنمو؛ ال يزاؿ حيتوم على التنوع كشرارات اجلدؿ

 .(002 .، ص0643
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 تبادؿ االجتماعي عند بيًت بالكنظرية المفهـو   -0

التبادؿ االجتماعي ىو حالة اجتماعية يقـو فيها الفرد إبعطاء 
شيء ذك أمهمية إذل شخص آخر. كىو أيضا عملية أخذ ك عطاء بُت 

، يتم احلصوؿ بيًت بالك مفهـو بناء على شخصُت أك مجاعتُت أك رلتمعُت.
حوؿ الشخص ادلعٍت على ربليل عملية التفاعل من البنية االجتماعية 

)ريتزير ك حيث تكوف البنية اليت تؤثر على التفاعل االجتماعي منفصلة 
إف كجود بنية اجتماعية منفصل عن  (.100، ص. 9661غودماف، 

ع عملية التفاعل بُت األفراد. ىذا ىو رأم بعض منظرم علم االجتما 
، ص. 9665)غيدين ك تورنَت،  الكلي كتحليل للخصائص اذليكلية

001). 

بالك من اذلياكل األصغر لبيًت  االجتماعي تبادؿالتبدأ نظرية 
(Mikro)  إذل اذلياكل األكور(Makro) يتم (00، ص. 0631، )بالك .

بيًت تضمُت بعض األفراد الذين يتفاعلوف مع بعضهم البعض يف التعرض لػ
، يف حُت يتم تضمُت بعض اجملموعات ادلتفاعلة يف يكل الصغَتيف اذل بالك

يشَت تعقيد البنية (. 050-059، ص. 9606)أكيف،  يكل الكبَتاذل
االجتماعية إذل كجود رلموعة كبَتة. ىذا ما دييزىا عن اجملموعات الصغَتة 
اليت لديها ىياكل اجتماعية أبسط. كمع ذلك، إذا دل يتم العثور على 

جتماعي بُت معظم أعضاء اجملتمع الكبَت أك اجملتمع أبكملو، االتفاعل ال
جب أف تكوف ىناؾ آلية أخرل تتوسط بنية العالقة بينهما )ريتزر في
 (.100 .، ص9661ودماف، غك 
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 صائص التبادؿ االجتماعي عند بيًت بالكخ  -1

بالك أبف ىناؾ بعض خصائص البنية االجتماعية اليت بيًت جيادؿ 
بدأت بعملو االجتماعي خبلفية يف علم النفس االجتماعي على النحو 

 (:936-935، 9665، رمحة ؾ.التارل )

البنية االجتماعية ادلشار إليها ىي شكل من أشكاؿ ادلواقف    (أ 
 االجتماعية ادلختلفة كىيكل العالقات االجتماعية ادلرتبطة دبوقفهم.

 يشَت اذليكل االجتماعي العاـ إذل األجزاء ادلًتابطة.  (ب 

االعتماد ادلتبادؿ ىو أىم جزء يتكوف من عملية التفاعل   (ج 
اليت تسبب االختالفات بُت األعضاء يف رلموعات االجتماعي، ك 

 سلتلفة كبُت األعضاء يف نفس اجملموعة.

 العنصر ادلهم ىو التبعية اليت ذلا عالقة كثيقة ابحلراؾ االجتماعي. (د 

إف الرغبة يف احلصوؿ على مكافآت اجتماعية ىي سبب اىتماـ 
إلضايف بالك ابيًت األفراد يف رلموعات صغَتة يف مجعية. ىذا ىو رأم 

بشأف التبادالت اليت ديكن من خالذلا احلصوؿ على ادلكافآت يف شكل 
مكافآت جوىرية )عاطفة أك شرؼ أك مجاؿ، كما إذل ذلك( أك مكافآت 

- 50، ص . 9664، فولوماخارجية )أمواؿ أك سلع أك خدمات( )
(. كما يتضح يف حالة العرض كالطلب، حيث إذا كاف ىناؾ ادلزيد 59

ناس ادلعركضُت، فإف الطلب سيزداد أيضنا. لذلك، جيب أف كادلزيد من ال
يطلبونو ابلعرض. هبذه الطريقة ، كفقنا  منيكوف العرض أفضل حبيث يهتم 

ن ، )أنوار ك أدانجح ادلكافآت االجتماعية ابلتساكم لرأم بالك ، سبع
بالك يف مفهومو أف بيًت (. لذا يف ىذه احلالة، كشف 060 .ص ،9600
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االجتماعي تقتصر على اإلجراءات اليت تنتج مكافآت. عملية التبادؿ 
،  9606 ،أكيفختالفات يف القوة فيها )االكنتيجة لذلك، ستكوف ىناؾ 

 (.050 ص.

كمع ذلك، ال ديكن تصنيف مجيع السلوكيات البشرية يف فئة 
 ءستيفااال، ىناؾ شرطاف جيب بيًت بالكالتبادؿ االجتماعي. ككفقا ل

 ،9664، فولوماات تشمل التبادؿ االجتماعي )سلوكياللتصنيفهما إذل 
 (:50ص. 

سيتم ربقيق السلوؾ ادلقصود إذا كاف التوجو ضلو اذلدؼ ىو فقط  (أ 
 من خالؿ التفاعل مع اآلخرين.

جيب أف يكوف للسلوؾ ادلقصود ىدؼ احلصوؿ على الوسائل   (ب 
 من أجل ربقيق ىذه األىداؼ.

، يذكر جتماعياالبالك لنظرية التبادؿ بيًت  من بعض تفسَتات 
غالبنا ما يكوف منفعة ضيقة. لذا  االجتماعي أف انتقاد نظرية التبادؿ

حياكؿ شرحها من خالؿ شرح ادلبادئ ادلعيارية للعدالة كعالقاهتا ادلتداخلة 
مع العقالنية اآللية كادلزااي احلدية من أجل فهم الصراع كاالندماج يف 

 .(24. ص ،9609، تورنَتالعالقات االجتماعية )

بالك الذم يشكل األساس لتحليل اختالؿ  بياف بيًتبينما يف 
توازف قوة رلموعة أك رلموعات على أساس سلطط إديرسوف ينص على 
كجود بدائل لؤلفراد الذين حيتاجوف إذل خدمات اآلخرين، دبا يف ذلك 

 (:52 .، ص9664، فولوما)
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 إف احلاجة إذل اخلدمات ادلقدمة ذبعل الشخص دينح مكافآت يف (أ 
شكل خدمات على الرغم من أمها الوحيدة اليت لديهم. لذا تؤدم 

 إذل التبادؿ ادلتبادؿ.

كل مكاف )بسبب البدائل   متطلبات اخلدمة ادلعنية موجودة يف  (ب 
، على الرغم من أف العالقة سلتلفة كال تزاؿ شيئنا يؤدم إذل ادلقدمة(

 ادلعاملة ابدلثل.

ف الشخص ادلعٍت كجود إكراه دلقدـ خدمة شخص ما )يعتقد أ  (ج 
 .لديو القدرة(

 ال تتوقع ىذه اخلدمات أك تبحث عن خدمات أخرل متشاهبة. (د 

بالك أف األكامر الصادرة من السلطة بيًت ذكر أحد تصرحيات 
(. يف ىذه احلالة، ديكن 54 ص.، 9664، فولوماالقانونية ستعطاع )

تفسَت أف الشخص الذم ديلك السلطة ىو الذم ديكن قبوؿ أكامره 
فيذىا. كمع ذلك، فإف الضعف ىو أنو ال يتم قبوؿ كل السلطة اليت كتن

يعملوف كأعضاء، أك بعبارة أخرل  مندينحها الشخص بسهولة من قبل 
ربت سلطتو. جيب أف يكوف ىناؾ اعًتاؼ لتكوف قادرنا على قبوؿ 

 السياسات كاألكامر اليت يتم تسليمها.

يضنا إذل العمليات االنتباه أ بيًت بالكابإلضافة إذل ذلك، تورل 
الديناميكية يف اجملتمع. لذلك يذكر العديد من القول اجلدلية ادلتعلقة 

 (:61-64 .، ص9664 )فولوما،، مثل ابلتبادؿ االجتماعي

ادلعضلة، ىي حالة صعبة حيث يتعُت على ادلرء أف خيتار بُت  (أ 
خيارين مربكُت. يف ظل ىذه الظركؼ ، ينطبق اللعب ادلتبادؿ 
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د الشخص ادلعٍت اختياره كقرار جيب ازباذه للحصوؿ أيضنا. سيحد
 .على ما يريد

التمايز، ىو فعل سبايز بُت احلقوؽ كالواجبات على أساس اخللفية   (ب 
االجتماعية اليت تؤثر على الشخص من حيث العمر كاجلنس 
كادلهنة. إف كجود ىذه االختالفات سيؤثر على الشخص يف 

 اتو.احلصوؿ على احلقوؽ كالوفاء ابلتزام

الديناميات ىي حركة النسيج االجتماعي الذم ينتج عنو تغَتات   (ج 
يف نسيج حياهتم. تؤثر ىذه احلركات على كيفية الظركؼ 

 االجتماعية كمواقف اآلخرين ذباه ادلعنيُت.

العملية اجلدلية ، ىي عملية تناقض تنطوم على شيئُت ينشأ فيو  (د 
بادلة مؤثرة للغاية. شيء جديد. يف ىذه العملية ، تكوف العالقة ادلت

ألف الصراع الذم حيدث تلقائينا سيتسبب يف نتيجة معينة تصبح 
ا نتيجة للعملية.  شيئنا جديدن
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 الباب الثالث
 عرض البياانت وحتليلها

 

عدة أشكاؿ  ةالباحث تاستنادان إذل البياانت اليت مت احلصوؿ عليها، كجد
من بقي ك اليت حدثت يف فيلم "بيًت ـ. بال عندالتبادؿ االجتماعي  واىركأسباب ظ

 :ةا الباحثهت؟". فيما يلي النتائج كادلناقشات اليت أجر منهم

قاؿ بيًت ـ. بالك أف التبادؿ االجتماعي ىو التبادؿ االجتماعي ىو تبادؿ 
للمكافآت )أك العقوابت( بُت شخصُت على األقل؛ التبادؿ مباشر كغَت مباشر؛ كىو 

حيدد السلوؾ الذم جيب أف يكوف. لكن ىذا ال  (norm)سلوؾ فعلي بدالن من معيار 
يعٍت أنو ديكن تصنيف كل سلوؾ على أنو تبادؿ اجتماعي. جيب أف يستويف السلوؾ 

 ، ص.0631، بالك) الشرطُت التاليُت حبيث ديكن أف يقاؿ على أنو تبادؿ اجتماعي
961-962): 

قيقها إال من جيب أف يكوف السلوؾ موجهنا ضلو األىداؼ اليت ال ديكن رب -0 
 خالؿ التفاعل مع اآلخرين،

 جيب أف يهدؼ السلوؾ إذل احلصوؿ على كسيلة لتحقيق ىذه األىداؼ. -9

 أشكال التبادل االجتماعي -أ 
عدة أشكاؿ من التبادؿ االجتماعي  ةالباحث ت، كجدبيافال ذلكبناءن على 

 رل:يف اجلدكؿ على النحو التا ةالباحث تكتبالذم   "من بقي منهم؟"يف فيلم 
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 0 اجلدكؿ
 أشكال التبادل االجتماعي أنواع التبادل االجتماعي

 عضلةادل
 

 التمايز
 
 
 

 الديناميات
 

 العملية اجلدلية

 درس ادلوسيقي
 التفضيل لؤلـ

 ردكد حسن السلوؾ
 حياة كايوكو بعد كفاة عائلتها

 دعاء كايوكو
 غياب عن الفصل

 التضحيات
 التضارب بُت كيسابورك كصديقو

 حـز األب

 

 اؿ التبادؿ االجتماعي تقـو هباشكأ، 0اجلدكؿ رقم قائمة استنادنا إذل 
؟" مقسمة إذل أربعة على أساس النوع، كىي من بقي منهمالشخصيات يف فيلم "

. فيما يلي كصف للبياانت كربليل كل العملية اجلدلية، ك الديناميات، التمايزعضلة، ادل
 نوع:الى علادلنقسم شكل من أشكاؿ التبادؿ االجتماعي 

 ادلعضلة  -0

ىي حالة صعبة حيث يتعُت على بالك، فإف ادلعضلة ا قاؿ بيًت ـ. كفقا دل
ادلرء أف خيتار بُت خيارين مربكُت. يف ظل ىذه الظركؼ ، ينطبق اللعب ادلتبادؿ 
 أيضنا. سيحدد الشخص ادلعٍت اختياره كقرار جيب ازباذه للحصوؿ على ما يريد

ة الباحث تناءن على ىذا الفهم، كجد. كب(61-64 .، ص9664، فولوما)
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اليت تصنف   "من بقي منهم؟"التبادؿ االجتماعي يف فيلم أشكاؿ من  اعديد
 كمعضلة كىي:

 درس ادلوسيقي (أ 

 

 

 

 

مهارة درس  كايوكولجدة كايوكو أف  إرادةتوضح البياانت التالية 
 ألمها غَت مجيل كجهها: على األقل  خاصة كاحدة

ة شعرىا سيئة عالكة على أمها تبلل. ربتاج إذل  "أنفها مسطح كقص : اجلدة
 (66:02:00)تعلم فن أك اثنُت إف كانت تنوم الزكاج برجل طيب." 

بناء على تلك البياانت، يعرؼ أف لكايوكو درس احدل ادلهارات 
عندما أمرت جدهتا ألخذ درس ادلوسيقي، كانت كايوكو لقبيح كجهها. 

ى غضب جدهتا. لذا قررت كايوكو متحَتة ألمها الرببو كلكنها زباؼ عل
على ما  سيطريف ىذه احلالة يبدك أف اجلدة تأف أتخذ درس ادلوسيقي ألف 

 شلنطلب شيئنا تأف  اديكنهلذلك ة، عالييف الطبقات ال األمهفعلت كايوكو 
ابإلضافة إذل ىدؼ احلصوؿ على الرضا  ربتها. لذلك ديكن القوؿ أف

كايوكو درسنا يف ادلوسيقى أيضنا الداخلي كاالعًتاؼ من اجلدة، أخذت  
خذ أتريد أف ت. على الرغم من أف كايوكو دل طبقة اجلدةألمها كانت ربت 

التوازف  بعدـفعل ذلك. ىذا ما يسمى تزاؿ تال  ادرس ادلوسيقى، إال أمه
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، ص. 9609)كراكاف، بالك بيًت ـ. يف التبادؿ االجتماعي كما قاؿ 
050).  

 التفضيل لؤلـ (ب 

 

 

 

 

يف فيلم  ةو الباحثتىي تبادؿ اجتماعي آخر كجدالتالية  البياانت
 ؟":من بقي منهم"

 : "كلكن جديت سليفة." كايوكو

 : "دل ال زبورين أمك إذف؟" شيغي

 : "أخور أمي؟" كايوكو

 جدتك بعدىا.": "أجل. اطليب من أمك إخبار  شيغي

 (66:99:02) : "صحيح!" كايوكو

، ديكن مالحظة ةها الباحثعلي تاستنادنا إذل البياانت اليت حصل
معضلة عندما كاف عليو تقدًن شكاكاه أثناء درس  تأف كايوكو كاجه

ادلوسيقى. كلكن يف النهاية، اختارت كايوكو التعبَت عن عدـ ارتياحها 
كانت ذات طبيعة لطيفة بينما غضبت جدهتا بسهولة.   أمهاألف  األمه

 تذبنب األـ ألمهتقدًن شكاكم إذل ا تىذا يدؿ على أف كايوكو اختار 
عجبو، كىو الغضب. يتم تصنيف السلوؾ الذم تقـو بو  تالرد الذم دل 
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على أنو تبادؿ اجتماعي ألنو يتم للحصوؿ على أىداؼ معينة  كايوكو
 كايوكوبو   تمن أطراؼ أخرل. كاف التبادؿ االجتماعي الذم قام

. ديكن أمهامدفوعنا بشيء مطلق ىو النعومة كاالستجاابت الدقيقة من 
 احلصوؿ على رد مطلق مباشرة بعد أف قدـ شكواه إذل األـ.

 التمايز  -9

 ردكد حسن السلوؾ (أ 

توضح البياانت التالية شكل التبادؿ االجتماعي الذم أجرتو  
 منها: ها شقيقنا أصغر سناأم تولدكايوكو بعد أف 

: "كايوكو، كدت تصبحُت أختا كورل، حاف الوقت لتتوقفي عن  األـ
 البكاء."

 (66:02:23) : "آسفة." يوكوكا

البياانت ادلذكورة، رباكؿ كايوكو إرضاء كالدهتا من  استنادنا إذل
خالؿ التخلي عن كقت لعبها كالبدء يف مساعدة كالدهتا على أداء 
كاجباهتا ادلنزلية مثل غسل األطباؽ كتنظيف ادلنزؿ كغسل ادلالبس 

صبح تأف  الب كالدهتكفقنا لط كايوكو. مت تنفيذ اإلجراء من قبل  هاففذبك 
كايوكو ىي   أـ. يف ىذه احلالة، لأختنا كور  تأصبح اطفالن ابلغنا ألمه

البياانت أف  تلك تبُت تأكثر من كايوكو. لذلك،  تسيطراحلزب الذم 
 االجتماعية اخللفيةىذه كايوكو فعلت ما أرادتو كالدهتا. يسمى أتثَت 
 .، ص9664 ا،)فولومعلى تصرفات التمايز يف التبادؿ االجتماعي 

64-61). 
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فيما يلي البياانت اليت تظهر أيضنا أشكاالن أخرل من التبادؿ 
 :"االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم؟

 : "جديت، ماذا على العشاء؟"  كايوكو

 : "اليـو ىو يـو ميالدؾ. كلذا حضران كجبة خاصة للغاية."  اجلدة

 : "مذىل، سوكياكي!"  كايوكو

 ."كايوكو، اذىيب الستدعاء كالدؾ كإخوانك  : "ىيا اي  األـ

 (66:62:12) : "حاضر!"  كايوكو

البياانت كجود شكل من أشكاؿ التبادؿ تلك توضح 
االجتماعي مصنفة كنوع من التمايز. كذلك ألف البياانت تعظهر أتثَت 

. أعدت جدهتا نيف أفعاذل اكجدهت اككالدهت كايوكواخللفية االجتماعية ل
 ةملزم ا أبمهماتشعر  اشاءن خاصنا لعيد ميالد كايوكو ألمهمكأمها كايوكو ع

 كذلكإبعداد ىدية لعيد ميالد كايوكو بسبب العالقات األسرية. ك 
أعدات عشاء خاصنا أـ  ا، بغض النظر عما إذا كانت جدتو ككالدهتكايوكو
إذل  ةمضطر  اأمه تشعر  اها ألمهتنفذ األكامر اليت أعطتزاؿ تال  اال، فإمه
حوؿ التمايز أف  بيًت ـ. بالك. ىذا يتفق مع ما يقاؿ كاالبنةا  الوفاء هب
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اخللفية االجتماعية للشخص ستؤثر على األفعاؿ اليت يقوموف هبا 
 .(61-64 .، ص9664 )فولوما،

فيما يلي البياانت اليت تظهر أيضنا أشكاالن أخرل من التبادؿ 
 االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم؟":

 ت؟": "ىل استيقظ العمة 

 : "أجل. صباح اخلَت." كايوكو

: "منت طويال. ال أبس بذلك اليـو كلكن علينا االستيقاظ مبكرا من  العمة
 الغد لنساعد يف أعماؿ البيت."

 (60:04:24: "حاضر." ) كايوكو

البياانت، يبدك أف كايوكو تطوعت دلساعدة تلك استنادنا إذل 
سلوؾ حسن ابإلضافة إذل  امهعمتها يف أداء األعماؿ ادلنزلية ادلختلفة أل

لعمة ذلا أثناء إقامتها يف نوماز، شعرت كايوكو أبمها ملزمة دبساعدهتا ا
، 9664 )فولوما، بسبب خلفيتها االجتماعية كىي العالقات األسرية

 .(61-64 .ص
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البياانت التالية ىي شكل من أشكاؿ التبادؿ االجتماعي الذم 
يف  لشقيقحزينة بعد كفاة أخها ا ، اليت كانتكأمهاحدث بُت كايوكو 
 احلرب ضد أمريكا: 

 (66:21:11: "كايوكو، شكرا لك. دل أعد أبكي." )  األـ

مت تصنيف لعب اذلارمونيكا على أنو تبادؿ اجتماعي ألنو ال 
لعب ت كايوكو ت. إذا كانأمهاديكن القياـ بو إال إذا كاف كايوكو أماـ 

ادؿ اجتماعي ألف أىدافو لن ، فال ديكن القوؿ أنو تبأمهادكف علم 
 عليها غضبتعندما  اكانت ترحيه  اأف كالدهت ذلكضافة إذل ابإل تتحقق.

اليت كانت  االتزامنا بتعزية كالدهت اكايوكو أيضنا أبف عليه  ت، شعر اجدهت
حزينة بسبب العالقة األسرية بينهما. لذلك، يتم تصنيف اإلجراءات اليت 

أف اخللفية  بيًت ـ. بالكيث قاؿ على أمها سبايز ح كايوكوازبذهتا  
 .، ص9664 )فولوما،االجتماعية ديكن أف تكوف زلددنا ألفعاؿ ادلرء 

، كىو أك داخلي رد كايوكو ىو رد مدفوع بشيء جوىرم. (64-61
، فإف بيًت ـ. بالك . استنادنا إذل ادلعلومات ادلنقولة يف كتاباامتناف ألمه

مت احلصوؿ عليو  أك داخليا وىراين الرد الذم حصل عليو كايوكو كاف ردنا ج
 (.44، ص. 9605)دامسار،مباشرة 

 حياة كايوكو بعد كفاة عائلتها  (ب 
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بعد انتهاء حرب الياابف كاألمريك، عادت كايوكو من مدينة 
بياانت تظهر أف كايوكو ال. فيما يلي قريتهاإذل طوكيو دلعرفة حالة  نوماز

 ذبرم تبادالن اجتماعينا:

عليك أف تعيشي. تذكرم كالمي، كايوكو، أنت مبتهجة  : "كايوكو، األـ
كديكنك التصادؽ مع أم أحد. كلذا ستكونُت خبَت حىت لو كنت 

 (60:94:96كحيدة." )

 كايوكوقـو بو  تالسلوؾ الذم بناء على تلك البياانت، عرؼ أف 
ىو تبادؿ اجتماعي ألنو يتم للحصوؿ على أىداؼ معينة من أطراؼ 

، كىو أمر ذبريدم ادؼ ىو كورايء األـ ابلنسبة ذل. اذلأمهاأخرل، كىي 
حصل عليو كايوكو  تبالك. لذلك، يشار إذل الرد الذم سبيًت ـ. حبسب 

 (.44، ص. 9605)دامسار،كرد رلرد لن يتم احلصوؿ عليو مباشرة 

 دعاء كايوكو ( ج

 

 

 

 

من تبادالت اجتماعية أخرل يف فيلم " التاليةالبياانت ىذه تظهر 
 ؟":بقي منهم

: "اي إذلي احم بيتنا من احلريق. بل أسبٌت أف تنقذ عائليت كلو احًتؽ بيتنا.  يوكوكا
أستغل اإللو، ال أريد شيئا كلن أدلل نفسي. سأكاظب على الدراسة، كلن 

 (60:06:16) كلن أبكي، لذا أريد ت أنقذ اجلميع فقط."
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سلوؾ كايوكو ىو تبادؿ اجتماعي يقـو بو طرفاف ذلما سلطات 
توسلت كقدمت  كايوكو   ىذه البياانت، ديكن مالحظة أفسلتلفة. يف

. ىذا يدؿ على أف كايوكوو  تما طلب ارهب قبلمجيع أنواع العركض حىت ي
( أكور من  ارهب وؼ األخر )يف ىذه البياانت ىطر القوة اليت سبتلكها ال

بيًت . ىذا ما يشار إليو ابلتبادؿ االجتماعي غَت ادلتوازف كما قاؿ كايوكو
غَت ادلتوازف ديكنو  االجتماعي أف أصغر طرؼ يف التبادؿ ـ. بالك

احلصوؿ على تعويض ادلوافقة االجتماعية أك يشار إليو على أنو طوعي. 
االستعداد يف التبادالت غَت ادلتوازنة ىو الفضل للطرؼ األعلى، أم أف 

، ص. 9609)كراكاف، مركزه يصبح ىيمنان حبيث ديكن حكم اآلخرين 
050.) 

 اتالدينامي  -0

 عن الفصل غياب (أ 

 

 

 

 

خر من التبادؿ االجتماعي آتظهر البياانت التالية كجود شكل 
 :؟"من بقي منهميف فيلم "

؟" شيغي  : "دلاذا لن تذىيب للتدريب اليـو

 (66:99:02: "ىذا ألمها قالت إنٍت ال أملك ادلوىبة، اي شيغي." ) كايوكو
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ايوكو ادلنحرؼ استنادنا إذل البياانت الواردة أعاله، كاف سلوؾ ك
موىبة ادلوسيقى  اليس لديه اإمه ت قاليتال اهتمعلم على ندمهامدفوعنا ب

دل ، اهتكمعلم كايوكوعلى اإلطالؽ. بسبب سبايز الوضع االجتماعي بُت  
 ندمهاكايوكو  لذلك، أبدلة. كلمأم   تقلكدل أم شيء  تفعل كايوكو
تباه من أجل جذب انالفعل ادلدرسة. مت ذلك  عن غيابمن خالؿ 

 اهتسف معلمأت. ابإلضافة إذل ذلك، سبٌت كايوكو أيضنا أف تهامعلم
يف ادلوسيقى من خالؿ غياب   ةكن موىوبتإف كايوكو دل  تكقال اإلىانته

البياانت، ديكن مالحظة أف تلك استنادنا إذل  الفصل. عنكايوكو 
مصنفة على أمها ديناميكيات بسبب التغَتات يف ترتيب  كايوكوإجراءات  

انت  . ك(61-64 .، ص9664 )فولوما، كايوكوعانيها  تياة اليت احل
كايوكو مًتددة يف أخذ دركس ادلوسيقى، كلكن بسبب أكامر جدهتا، 

تنظيم  تأجورت على طاعتها. عندما أخذ دركسنا يف ادلوسيقى كحاكل
 اهتكايوكو خبيبة أمل من كلمات معلم  ت، أصيبةليكوف صادق انفسه

 كايوكويف ادلوسيقى. مث يقوض كل جهود   ةوبموى تليس امهإ ت قاليتال
 إلعجاب دركس ادلوسيقى.

عبارة عن تبادؿ فعلتها كايوكو التبادؿ االجتماعي  شكلكاف 
صل عليو مباشرة. كاف رد كايوكو يف رباجتماعي غَت مباشر ألف الرد دل 
. لذلك، يتم تصنيف ىذه الردكد  اهتشكل اىتماـ كندـ من معلم

ا شيء ذبريدم يرتبط ابدلشاعر اإلنسانية ألمه مكافآت داخليةك
 (.44، ص. 9605)دامسار،
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 التضحيات  (ب 

البياانت التالية ىي شكل من أشكاؿ التبادؿ االجتماعي الذم 
 تقـو بو كايوكو لبالدىا:

: "علينا إفادة الدكلة يف سبيل االنتصار يف احلرب. ستتحوؿ إذل مدافع  اجلدة
 (66:20:60) طور."كأسلحة انرية يف سبيل دعم اإلمورا

تصرفات كايوكو ىي عدـ التوازف عرؼ من تلك البياانت أف 
الذم حيدث يف التبادؿ االجتماعي ألف كايوكو ربت الدكلة كجدهتا 

البياانت إذل أف اإلجراء الذم تلك تشَت (. 050، ص. 9609)كراكاف، 
يف التبادؿ االجتماعي. ىذا بسبب احلرب  اتديناميكي كايوكوازبذتو  

الياابف كأمريكا اليت تسببت يف تغيَتات يف النظاـ االجتماعي يف  بُت
على الرغم من أف . (61-64 .، ص9664 )فولوما،حياة الياابنيُت 

اإلجراء الذم ازبذتو كايوكو يهدؼ إذل مساعدة بالدىا، إال أف كايوكو 
لن يكافأ مباشرة. كذلك بسبب احلرب الذم بدأ لتوىا كالفوز ادلتوقع 

يوكو الياابنية لن أييت يف ذلك الوقت.كاف انتصار الدكلة الياابنية لدكلة كا
الذم توقعتو كايوكو عندما تورعت ابلدمىة شيئنا مطلقنا، لذلك كاف الرد 

 (.44، ص. 9605يسمى ابلرد اخلارجي كفقنا لكلمات بالك )دامسار،
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فيما يلي البياانت اليت تظهر أيضنا أشكاالن أخرل من التبادؿ 
 ؟": فيلم "من بقي منهمجتماعي يف اال

: "سينتقل اجلميع خلارج ادلدينة يف سبيل محايتهم من الغارات اجلوية. دلن  ادلعلمة
لديهم أقارب يف ادلناطق الريفية، أرجو أف تذىبوا إليهم. كأما من ليس 
لديهم أقارب يعتمدكف عليهم فسيكوف ىناؾ انتقاؿ مجاعي من ادلدف. 

ائل ادلناسبة لكم يف أقرب فرصة شلكنة كل شيء يف أرجو أف ربددكا البد
 (66:21:26سبيل الوطن." )

م كقع بُت الياابف كأمريكا يف تغيَت النظاـ ذتسبب احلرب ال
لذلك مسي ىذا  .ُتاالجتماعي الذم كاف موجودنا يف حياة الياابني

من  .(61-64 .، ص9664 )فولوما، التبادؿ االجتماعي الديناميات
ت اليت حدثت كانت ادلدارس اليت مت إغالقها مؤقتنا كطعلب بُت التغيَتا

من الطالب يف طوكيو االنتقاؿ إذل مدينة نوماز هبدؼ ادلساعدة يف 
يف مدينة  ةتصنيع ادلتفجرات. كىذا ينطبق أيضنا على كايوكو كطالب

على الفوز. مع  ااإلجراء هبدؼ مساعدة بالدىذلك طوكيو. مت تنفيذ 
تم تصنيف عمل كايوكو على أنو تبادؿ اجتماعي كجود دكافع معينة، ي

-961، ص. 0631، بالك) اكبلدى األنو ينطوم على طرفُت مها نفسه
بو كايوكو يف شكل  تدافع فعل التبادؿ االجتماعي الذم قام .(962

 ىو ردآماؿ النصر للياابف. ألف انتصار احلرب مطلق، فإف العائد ادلتوقع 
كمع ذلك، ألف احلرب بُت  .(44، ص. 9605 دامسار،)خارجي 

الياابف كأمريكا قد بدأت للتو، فلن يتم احلصوؿ على الرد مباشرة. كمع 
ا قاؿ بيًت ـ. ذلك، ال يزاؿ العمل عبارة عن تبادؿ اجتماعي ألنو كفقنا دل

، بالك)بالك، ال يؤدم فعل التبادؿ االجتماعي دائمنا إذل رد مباشر 
 .(962-961 ، ص.0631
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يظهر التبادؿ االجتماعي بُت ادلواطنُت  لتاليةا اجلملةىذه يف 
 الياابنيُت كبلدىم:

، نكرس مجيعنا أركاحنا  كايوكو : "بدءا من حرب اذلادئ الذم اندلع ىذا اليـو
 فداء للوطن كال لسبب آخر سول االنتصار يف احلرب ألجل الياابف."

(66:15:24) 

بوقتهم  اجلملة أف مجيع ادلواطنُت الياابنيُت يضحوفتلك تعٍت 
كطاقتهم كثركاهتم فقط دلساعدة الدكلة الياابنية على كسب حرهبا مع 
أمريكا. يسمى اإلجراء الذم ازبذه ادلواطنوف الياابنيوف التبادؿ 
االجتماعي ألف أفعاذلم مدفوعة بتوقعات معينة، كىي انتصار الدكلة 
 الياابنية. أما الرد الذم يتوقعونو فهو شيء مطلق كىو انتصار، فقد

صنف الرد على أنو رد خارجي. كمع ذلك، ألف احلرب بُت الياابف 
كأمريكا قد بدأت للتو، فإف الرد ادلتوقع من ادلواطنُت الياابنيُت لن يتم 
احلصوؿ عليو مباشرة. كمع ذلك، ال يزاؿ العمل عبارة عن تبادؿ 

بالك، ال يؤدم فعل التبادؿ االجتماعي قوؿ بيًت ـ. اجتماعي ألنو كفقنا ل
 .(44، ص. 9605 دامسار،)ائمنا إذل رد مباشر د

 العملية اجلدلية   -1

 التضارب بُت كيسابورك كصديقو (أ 

من تبادالت اجتماعية أخرل يف فيلم " التاليةالبياانت ىذه تظهر 
 ؟": بقي منهم

 : "توقف. سيأيت كيسابورك إف بكت." 0الصديق 
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عك سبرين : "يبدك ذلك شلتعا. ابكي اي مستطحة األنف! سند 9الصديق 
 إف بكيت."

 )بكت كايوكو(

 : "ذباكزت احلد اآلف." 0الصديق 

 )جاء كيسابورك(

 : "إنو كيسابورك! لنهرب. بسرعة بسرعة!" 0الصديق 

 (66:06:06) : "عودكا! ال تبكي اي كايوكو!" كيسلبورك

صديقو  كيسابورك، ضرب  ادلذكورة البياانت تلكاستنادنا إذل 
صديقو ذىبت بعد ذلك إذل منزؿ   أـف . كلكن يبدك أكايوكوإلزعاج  

جلعل  سابوركككايوكو بسبب أفعاؿ كي سابورككي  أـكايوكو كاشتكت إذل 
يتعرض للضرب. اإلجراء الذم ازبذتو األـ ىو سلوؾ تبادؿ  اهابن

عن طريق تقدًن شكول  سابوركاجتماعي ألنو يهدؼ إذل معاقبة كي
 مقابل شيء مطلق، لوالديو. التبادؿ االجتماعي ىو تبادؿ اجتماعي يف

ىذا الرد يسمى  ا قاؿ بيًت ـ. بالك. لذلك، كفقا دليسابوركأم عقاب ك
، ص. 9605)دامسار،الرد ادلطلق الذم سيتم احلصوؿ عليو مباشرة 

ىي  كيسابورك، ك كيسابورك، صديق  كايوكواإلجراءات اليت ازبذىا   (.44
ياء أخرل ألف سلسلة أفعاذلم ستنتج أش العملية اجلدليةأشكاؿ من ا 

 .(61-64 .، ص9664 )فولوما،متتالية 
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 حـز األب (ب 

 

 

 

 

البياانت شكل التبادؿ االجتماعي الذم قاـ بو ىذه توضح 
 :؟"من بقي منهميف فيلم " تواألب كجار  

: "معركؼ عن ابننا إنو مطيع، كيف ديكن لشيء فظيع كهذا أف حيدث؟  اجلارة
 ماذا ستفعلوف؟"

 : "أان آسفة حبق" األـ

: "ابنكما عنيق للغاية أبم حاؿ، ماذا ستفعلوف إف أصيب ابٍت جبرح  ارةاجل
 دائم؟"

 (66:96:21) : "كيسابورك! انزؿ!" األب

جتماعي يتم االتبادؿ الالبياانت الواردة أعاله عبارة عن إجراء 
 ارة. يف ىذه البياانت، ديكن مالحظة أف اجلتوكايوكو كجار   أببُت 

 اعلى احملادثة ألف ابنه ةاجلار  تُت. سيطر سيطر على الوضع بُت االثنت
كايوكو حىت تعرض كجهو للضرب. لذلك، دل   أختعرض للضرب على يد 

 عدـو. غضبت عليك  ةاجلار  تعندما جاء أم شيء كايوكو  أب يفعل
. يف همأكثر من سيطراليت ت ارةاجل قوةادلقاكمة من أب كأـ كايوكو بسبب 

اليت حيصل عليها احلزب متوازنة  التبادؿ االجتماعي، ال تكوف ادلكافآت
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توازف يف التبادؿ البالك على أف عدـ بيًت ـ. دائمنا. ىذا ما يشَت إليو 
)كراكاف، ها ربتاالجتماعي حيث سبيل األحزاب العليا إذل تنفيذ أكامر دلن 

 (.050، ص. 9609

 

 مؤثرة التبادل االجتماعي - ب
الباحثة  بناء على العثور عن أشكاؿ التبادؿ االجتماعي، ذبمع

مؤثرات ظواىر التبادؿ االجتماعي يف الفيلم "من بقي منهم؟" كما كتبت 
 الباحثة يف ىذا اجلدكاؿ:

 9اجلدكاؿ 
 مؤثرة التبادل االجتماعي أشكال التبادل االجتماعي

 درس ادلوسيقي
 التفضيل لؤلـ

 ردكد حسن السلوؾ
 حياة كايوكو بعد كفاة عائلتها

 دعاء كايوكو
 غياب عن الفصل

 تضحياتال
 التضارب بُت كيسابورك كصديقو

 حـز األب

 إرادة اجلدة
 اخلوؼ على اجلدة

 حسن السلوؾ
 كلمة األـ

 سالمة العائلة من احلرب
 الندـ على ادلعلمة

 احلرب بُت الياابف ك األمريكا
 إزعاج كايوكو

 ذنبلالشعر اب
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عرؼ من ذلك اجلدكاؿ أف لكل ظواىر التبادؿ االجتماعي حدثت يف 
 كما يلي:  تمع يف الفيلم "من بقي منهم؟" مؤثراتحياة اجمل

 درس ادلوسيقي -0
مهارة خاصة  كايوكولجدة كايوكو أف  إرادةالبياانت التالية  شرحت

  :على األقل  كاحدة
: "أنفها مسطح كقصة شعرىا سيئة عالكة على أمها تبلل. ربتاج إذل   اجلدة

 (66:02:00)تعلم فن أك اثنُت إف كانت تنوم الزكاج برجل طيب." 

 ا أمرتاجلدة كايوكو إذل أخذ درس ادلوسيقى كفقنا دل إرادة تدفع
البياانت أف ىناؾ تلك توضح  و.بربدل  كايوكو  اجلدة، على الرغم من أف

ب ال ربكايوكو   تكان  كلوتشجيعنا على كايوكو ألخذ درس ادلوسيقى. 
 ما كىو اسلوكهمن   عليها احلصوؿ ادلكافأة ايوكوتريد ك ،درس ادلوسيقى

 ذبريدم، شيء ىو اجلدة من الداخلي كاالعًتاؼ الرضا. داخلينا يرضي
 من الرئيسي الغرض ككذلك كمكافأة يصنف يزاؿ ال أنو من الرغم على

أف  تبُتبالك يف كتابو اليت تبيًت ـ. . كىذا يتفق مع كلمات كايوكو سلوؾ
 ادلكافآت اليت ديكن احلصوؿ عليها ديكن أف تكوف يف شكل مكافآت

، 9605)دامسار، ة )عاطفة ، انتباه( داخليخارجية )سلع، خدمات( أك 
. لذلك، يعطلق على سلوؾ الكايوكو فعالن للتبادؿ االجتماعي (44ص. 

، ديكن اجدهت ا أمرتفقط من خالؿ أخذ درس ادلوسيقى كفقنا دل ألف
 .الكايوكو احلصوؿ على الرضا الداخلي كاالعًتاؼ من جدهت

 التفضيل لؤلـ -9
يف  ةو الباحثتتبادؿ اجتماعي آخر كجدسبب ىي التالية  ةنالبيا

 ؟":من بقي منهمفيلم "
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 (66:99:02: "كلكن جديت سليفة." ) كايوكو

، عرؼ أف سبب اليت كجدهتا الباحثة لك البيانةبناء على ت
اخلوؼ على اجلدة بينما أـ كايوكو لطيف قلبها. التفضيل لؤلـ ىو 

ها عن مشكالهتا يف درس ادلوسيقي لذالك، لقد اشتكت كايوكو إذل أم
 برغم من أف جدهتا اليت تتسجلها يف درس ادلوسيقي.

 ردكد حسن السلوؾ -0
شكل التبادؿ االجتماعي الذم سبب البياانت التالية  شرحت

 منها: ها شقيقنا أصغر سناأم تولدأجرتو كايوكو بعد أف 

ن : "كايوكو، كدت تصبحُت أختا كورل، حاف الوقت لتتوقفي ع األـ
 البكاء."

 (66:02:23: "آسفة." ) كايوكو

 كايوكو أخورت كايوكو  أـالبياانت، ديكن مالحظة أف تلك يف 
. ةَت بعدـ البكاء بعد اآلف ألف كايوكو ستصبح قريبنا أختنا كب ألف تكوف

 كايوكويف اجلمل اليت ألقتها األـ إذل كايوكو، ىناؾ أمل يف أف تصبح  
ها يف القياـ أمصغر، ساعدت كايوكو أكثر نضجنا. بعد كالدة األخ األ

 ابألعماؿ ادلنزلية مثل غسل ادلالبس كذبفيفها. 

أخرل من  سببا آخر ألشكاؿفيما يلي البياانت اليت تظهر أيضنا 
 :"التبادؿ االجتماعي يف فيلم "من بقي منهم؟

 : "جديت، ماذا على العشاء؟" كايوكو

 ة خاصة للغاية.": "اليـو ىو يـو ميالدؾ. كلذا حضران كجب اجلدة

 : "مذىل، سوكياكي!" كايوكو
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 : "ىيا اي كايوكو، اذىيب الستدعاء كالدؾ كإخوانك." األـ

 (66:62:12) : "حاضر!" كايوكو

البياانت، ديكن مالحظة أف سبب التبادؿ تلك استنادنا إذل 
عيد ميالد كايوكو، شعرت  رليءاالجتماعي ىو عيد ميالد كايوكو. مع 

اليـو شليزنا. جعل كجود عالقة   ذلكعالأف ذب عليهما فأ اككالدهت اجدهت
 كايوكو.عائلية بُت اجلدة كأمها تعد عشاء خاصنا كهدية عيد ميالد من  

التبادؿ االجتماعي يف سبب فيما يلي البياانت اليت تظهر أيضنا 
 فيلم "من بقي منهم؟":

 : "ىل استيقظت؟" العمة 

 : "أجل. صباح اخلَت." كايوكو

منت طويال. ال أبس بذلك اليـو كلكن علينا االستيقاظ مبكرا من : " العمة
 الغد لنساعد يف أعماؿ البيت."

 (60:04:24: "حاضر." ) كايوكو

طادلا استمرت احلرب بُت الياابف كأمريكا، فإف بنية اجملتمع 
الياابين ال ديكن أف تعود إذل كضعها الطبيعي. لذلك، كاصلت كايوكو 

سية من خالؿ ادلساعدة يف صنع ادلتفجرات يف مدينة تنفيذ كاجباهتا ادلدر 
نوماز. خالؿ إقامتو يف نوماز، عاشت كايوكو مع عمتها ىناؾ. 
ابإلضافة إذل عملها يف صنع ادلتفجرات، ساعدت كايوكو أيضنا عمتها يف 
إكماؿ الواجبات ادلنزلية مثل غسل ادلالبس، كما إذل ذلك. مت ذلك 

بينما كانت  كحسن سلوكها إليها االفعل بواسطة مقابل لطف عمته
تعيش كايوكو معها. كابدلثل مع العمة اليت تعتٍت كايوكو بسبب العالقات 
األسرية. إف العالقة ادلتبادلة بُت كايوكو كعمتها ىي فعل تبادرل اجتماعي 
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ألنو يتم من قبل طرفُت أك أكثر لتحقيق أىداؼ معينة. كاف الرد من فعل 
حدث بُت العمة ككايوكو ردا خارجيا بسبب  التبادؿ االجتماعي الذم

، ص. 9605شكلو ادلطلق الذم كاف يف شكل خدمات )دامسار،
44.) 

التبادؿ االجتماعي الذم  شكلمن  سببالبياانت التالية ىي 
يف  لشقيق، اليت كانت حزينة بعد كفاة أخها اكأمهاحدث بُت كايوكو 
 احلرب ضد أمريكا:

 ه أعطانٍت إايىا خالك كواترك.": "آلة اذلارمونيكا ىذ األـ  
 : "خارل كواترك؟" كايوكو  

: "أجل. كنت أبكي كثَتا مثلك. عادة ما كاف يعزؼ رل آبلة  األـ
 (66:02:06اذلارمونيكا ىذه للتهوين علي عندما أبكي أك أحزف." )

 سبب شكل التبادؿ االجتماعي الذم فعلتو البياانت تلك تظهر
لعبت ك البياانت ادلذكورة أف أـ كايوكو . عرؼ من تلاهأمعلى  كايوكو

. عمل كايوكو اهعليبسبب غضب اجلدة  ةحزين تاذلارمونيكا عندما كان
ىو شكل من أشكاؿ التبادؿ االجتماعي ألنو يتم من أجل ربقيق ىدؼ 

 معُت كىو رد لطف األـ اليت كانت ترحيها.
 حياة كايوكو بعد كفاة عائلتها -1

ريك، عادت كايوكو من مدينة بعد انتهاء حرب الياابف كاألم
بياانت تظهر أف كايوكو ال. فيما يلي قريتهاإذل طوكيو دلعرفة حالة  نوماز

 :بسبب ذبرم تبادالن اجتماعينا

: "كايوكو، عليك أف تعيشي. تذكرم كالمي، كايوكو، أنت مبتهجة  األـ
كديكنك التصادؽ مع أم أحد. كلذا ستكونُت خبَت حىت لو كنت 

 (60:94:96كحيدة." )
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البياانت أف كايوكو قررت أف تعيش حياة أفضل. تلك تظهر 
قررت كايوكو االحتفاظ بذاكرة جيدة مع عائلتها حىت اآلف. على الرغم 

  ت، كانبُت اليباف كاألمريكا ماتوا يف ادلعركة امن أف مجيع أفراد عائلته
من أجل  اكزلاكلة بذؿ قصارل جهدى اكايوكو عازمنا على دفن حزمه

أنت ها "أمكانت رغبة كايوكو مدفوعة بذاكرهتا عندما قالت   البقاء.
مبتهجة كديكنك التصادؽ مع أم أحد. كلذا ستكونُت خبَت حىت لو  

. نومازعلى كشك الذىاب إذل مدينة  ت" عندما كانكنت كحيدة
 إذل توفَت قوة استثنائية لكايوكو. أمهاربولت اجلمل البسيطة اليت ألقتها 

 دعاء كايوكو -2
فعلتو  جتماعي االتبادؿ سبب ال التاليةالبياانت ه ىذتظهر 

 ؟":من بقي منهميف فيلم " كايوكو

: "اي إذلي احم بيتنا من احلريق. بل أسبٌت أف تنقذ عائليت كلو  كايوكو
احًتؽ بيتنا. ال أريد شيئا كلن أدلل نفسي. سأكاظب على الدراسة، كلن أستغل 

 (60:06:16قط." )اإللو، كلن أبكي، لذا أريد  أنقذ اجلميع ف
، ديكن مالحظة أف كايوكو ادلذكورة البياانتتلك بناءن على 

ال أريد شيئا كلن أدلل . يف مجلة "ابتبادؿ اجتماعي مع إذله تقام
نفسي. سأكاظب على الدراسة، كلن أستغل اإللو، كلن أبكي، لذا أريد 

عرؼ  .ما طلبت ارهب قبل" ىو عرض من كايوكو حىت يأنقذ اجلميع فقط
ن تلك البياانت أف سبب دعاء كايوكو إذل رهبا ىو إرادة سالمة عائلتها م

 من احلرب الذم حدث يف طوكيو.
 غياب عن الفصل -3

خر من التبادؿ االجتماعي آشكل  سببتظهر البياانت التالية 
 :؟"من بقي منهميف فيلم "
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؟" شيغي  : "دلاذا لن تذىيب للتدريب اليـو

 (66:99:02ال أملك ادلوىبة، اي شيغي." ): "ىذا ألمها قالت إنٍت  كايوكو

استنادنا إذل البياانت الواردة أعاله، كاف سلوؾ كايوكو ادلنحرؼ 
موىبة ادلوسيقى  اليس لديه اإمه ت قاليتال اهتمعلم على ندمهامدفوعنا ب

أذت كلمة معلمة كايوكو يف درس ادلوسيقي قلب كايوكو  على اإلطالؽ.
 فصل يف اليـو التارل.  حىت ذبعلها أف ال تذىب إذل ال

 التضحيات -4
التبادؿ االجتماعي الذم  شكلمن  سببالبياانت التالية ىي 

 تقـو بو كايوكو لبالدىا:

: "علينا إفادة الدكلة يف سبيل االنتصار يف احلرب. ستتحوؿ إذل مدافع  اجلدة
 (66:20:60) كأسلحة انرية يف سبيل دعم اإلموراطور."

مريكا خلفية التبادؿ االجتماعي كانت احلرب بُت الياابف كأ
الذم أجرتو كايوكو للياابف، أم التورع بدميتها ادلفضلة ليتم معاجلتها  
كمتفجرات. تشَت البياانت إذل أف ابإلضافة إذل حبها للبالد، فقد 
شجع قوؿ جدهتا كايوكو أيضنا إف ادلواطنة كانت ملزمة دبساعدة بالدىا 

 .األشكاؿاليت كانت يف حالة حرب أبم شكل من 
التبادؿ شكل من  سببا آلخرفيما يلي البياانت اليت تظهر أيضنا 

 ؟": فيلم "من بقي منهماالجتماعي يف 

: "سينتقل اجلميع خلارج ادلدينة يف سبيل محايتهم من الغارات اجلوية. دلن  ادلعلمة
لديهم أقارب يف ادلناطق الريفية، أرجو أف تذىبوا إليهم. كأما من ليس 

رب يعتمدكف عليهم فسيكوف ىناؾ انتقاؿ مجاعي من ادلدف. لديهم أقا
أرجو أف ربددكا البدائل ادلناسبة لكم يف أقرب فرصة شلكنة كل شيء يف 

 (66:21:26سبيل الوطن." )
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م كقع بُت الياابف كأمريكا يف تغيَت النظاـ ذتسبب احلرب ال
َتات اليت . من بُت التغيُتاالجتماعي الذم كاف موجودنا يف حياة الياابني

حدثت كانت ادلدارس اليت مت إغالقها مؤقتنا كطعلب من الطالب يف 
طوكيو االنتقاؿ إذل مدينة نوماز هبدؼ ادلساعدة يف تصنيع ادلتفجرات. 

ذلك يف مدينة طوكيو. مت تنفيذ  ةكىذا ينطبق أيضنا على كايوكو كطالب
، يتم على الفوز. مع كجود دكافع معينة ااإلجراء هبدؼ مساعدة بالدى

تصنيف عمل كايوكو على أنو تبادؿ اجتماعي ألنو ينطوم على طرفُت 
 .(962-961، ص. 0631، بالك) اكبلدى امها نفسه

 سبب التعاكف بُت اجملتمع يف الياابف:ىذه البياانت تظهر 
، نكرس مجيعنا  كايوكو : "بدءا من حرب اذلادئ الذم اندلع ىذا اليـو

ر سول االنتصار يف احلرب ألجل الياابف." أركاحنا فداء للوطن كال لسبب آخ
(66:15:24) 

، تغَتت مجيع 0610 سنة خالؿ احلرب بُت الياابف كأمريكا
أنظمة احلياة الياابنية اليت كانت تعمل قبل. يتحد مجيع الياابنيُت 

. بعض السكاف جيمعوف البضائع ادلساعدة بالدىم ضد أمريك
دلتفجرات، كالبعض اآلخر للمتفجرات، كالبعض اآلخر يساعد يف صنع ا

، البالد حرس حدكد اآلخر بعضاليساعد يف توفَت الغذاء كاألدكية، ك 
 .غَت ذلكك 

 التضارب بُت كيسابورك كصديقو -5
على البياانت التالية، عرؼ أف سبب التضارب بُت كايوكو ك 

 صديقو ىو إزعاج كايوكو:
 )بكت كايوكو(

 : "ذباكزت احلد اآلف." 0الصديق 



14 

 

 

 ك()جاء كيسابور 

 : "إنو كيسابورك! لنهرب. بسرعة بسرعة!" 0الصديق 

 (66:06:06: "عودكا! ال تبكي اي كايوكو!" ) كيسلبورك
صديقو  كيسابورك، ضرب  ادلذكورة البياانت تلكاستنادنا إذل 

بدأ ىذا التبادؿ االجتماعي ببكاء كايوكو حىت يسمع   .كايوكوإلزعاج  
 كيسابورك كضرب صديقو الذم أزعج كايوكو.

 حـز األب -6
شكل التبادؿ االجتماعي الذم قاـ سبب البياانت ىذه توضح 

 :؟"من بقي منهميف فيلم " توبو األب كجار  

: "معركؼ عن ابننا إنو مطيع، كيف ديكن لشيء فظيع كهذا أف حيدث؟  اجلارة
 ماذا ستفعلوف؟"

 : "أان آسفة حبق" األـ

ف إف أصيب ابٍت جبرح : "ابنكما عنيق للغاية أبم حاؿ، ماذا ستفعلو  اجلارة
 دائم؟"

 (66:96:21: "كيسابورك! انزؿ!" ) األب

أخ  على منزعجبتشجيع من الذنب ك عرؼ من تلك البياانت أف 
)أخ كايوكو( بنورة عالية يف منتصف  سابورككايوكو كي  أبكايوكو، دعا 
دبعاقبة   ارةقتنع اجلتكايوكو بذلك حىت   أب. كقد قاـ ارةزلادثتو مع اجل

أنو التبادؿ االجتماعي ألنو يتم  إذلما فعلو األب يشار  .سابورككي
. مث تسمى ارةلغرض زلدد كىو احلصوؿ على الرضا الداخلي للج

ألمها تنطوم  أك داخلية مكافآت جوىرية األبادلكافآت اليت يريدىا 
 (.44، ص. 9605)دامسار،على ردكد رلردة 
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 آاثر التبادل االجتماعي - ج
 آاثر، ذبمع الباحثة كمؤثراهتا دؿ االجتماعيالعثور عن أشكاؿ التبا بعد

كما كتبت الباحثة يف ىذا   ظواىر التبادؿ االجتماعي يف الفيلم "من بفي منهم؟"
 اجلدكاؿ:

 0اجلدكاؿ 
 آاثر التبادل االجتماعي أشكال التبادل االجتماعي

 درس ادلوسيقي
 التفضيل لؤلـ

 ردكد حسن السلوؾ
 حياة كايوكو بعد كفاة عائلتها

 ء كايوكودعا
 غياب عن الفصل

 التضحيات
 التضارب بُت كيسابورك كصديقو

 حـز األب

 عدـ الرغبة يف التعلم
 سالـ القلب

 حسن السلوؾ
 قوة العزدية

 سالـ القلب
 غضب اجلدة

 ادلشاركة يف احلرب
 غضب أـ صديق كيسابورك

 ىرب كيسابورك
 

أف لكل ظواىر التبادؿ االجتماعي حدثت  0عرؼ من ذلك اجلدكاؿ 
 لم "من بقي منهم؟" آاثر كما يلي:يف حياة اجملتمع يف الفي

 درس ادلوسيقي  -0
مهارة خاصة درس  كايوكولجدة كايوكو أف  إرادةتوضح البياانت التالية 

 ألمها غَت مجيل كجهها: على األقل  كاحدة



16 

 

 

: "أنفها مسطح كقصة شعرىا سيئة عالكة على أمها تبلل. ربتاج إذل  تعلم فن أك  اجلدة
 (66:02:00) إف كانت تنوم الزكاج برجل طيب." اثنُت

 كتظهر ىذه البياانت أف لكايوكو أمل خاص تريده:
: "سأصبح شلرضة عسكرية. قطعت كعدا خلارل كواترك الذم ذىب للحرب.  كايوكو

 (66:96:02) سأصبح مثل انيتينغيل كأنقذ مجيع اجلنود ادلصابُت يف احلرب."
أخذ دركسنا يف ادلوسيقى بقلب ثقيل.  تظهر البياانت أعاله أف كايوكو

دل يكن مهتمنا بدراسة ادلوسيقى. تفضل كايوكو أف  Kayokoحدث ىذا ألف 
تصبح شلرضة ألمها تريد عالج اجلنود ادلصابُت يف ادلعركة. بسبب ىذا اإلكراه ، دل 

 يعجب كايوكو أخَتنا دركس ادلوسيقى.
 التفضيل لؤلـ  -9

من يف فيلم " ةو الباحثتعي آخر كجدىي تبادؿ اجتماالتالية البياانت 
 ؟":بقي منهم

 : "كلكن جديت سليفة." كايوكو

 : "دل ال زبورين أمك إذف؟" شيغي

 : "أخور أمي؟" كايوكو

 : "أجل. اطليب من أمك إخبار جدتك بعدىا." شيغي

 (66:99:02: "صحيح!" ) كايوكو
كول تقدًن ش تالبياانت اذلدكء يف قلب كايوكو بعد أف قرر تلك تظهر 

. ابختيار كالدهتا، دل تعد كايوكو تشعر ابلقلق أك ابدالن من جدهت اإذل كالدهت
 اليت تغضب ااخلوؼ ألمها كانت لديها موقف لطيف. على عكس جدهت

 بسهولة.
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 ردكد حسن السلوؾ  -0
شكل التبادؿ االجتماعي الذم أجرتو كايوكو أثر البياانت التالية  توضح

 منها: سنا ها شقيقنا أصغرأم تولدبعد أف 

 : "كايوكو، كدت تصبحُت أختا كورل، حاف الوقت لتتوقفي عن البكاء." األـ

 (66:02:23: "آسفة." ) كايوكو

ها ابلفخر ذلا اليت أصبحت أختنا كبَتة. أمتشعر ألجل أف  الفعلمت ذلك 
كفقنا  أك داخلية احلصوؿ عليها ىي مكافأة جوىريةكايوكو ريد  تادلكافأة اليت 
، ص. 9605)دامسار، ا، كىو فخر األـ هببيًت ـ. بالكم قدمو للتصنيف الذ

للتخلي عن كقت  كايوكولرغبة يف احلصوؿ على ادلكافأة، مت ربفيز  (. اب44
التبادؿ  كايوكو إذلادلنزلية. يشار سلوؾ   ايف أداء كاجباهت أمهااللعب دلساعدة 

الشخص دييل إذل  إذل أف قاذلا بيًت ـ. بالكاالجتماعي ألنو كفقنا للنظرية اليت 
كاف  .(962-961، ص. 0631، بالك)التصرؼ ألنو مدفوع بشيء يريده 

 ،9605)دامسار، من أمها فخريعٍت الرد الداخلي  ىو وكومل كايأتالرد الذم 
 (. 44ص. 

من التبادؿ االجتماعي يف فيلم  أثر ما يلي البياانت اليت تظهر أيضنافي
 :""من بقي منهم؟

 على العشاء؟" : "جديت، ماذا كايوكو

 : "اليـو ىو يـو ميالدؾ. كلذا حضران كجبة خاصة للغاية." اجلدة

 : "مذىل، سوكياكي!" كايوكو

 : "ىيا اي كايوكو، اذىيب الستدعاء كالدؾ كإخوانك." األـ

 (66:62:12) : "حاضر!" كايوكو
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استنادنا إذل تلك البياانت، ترغب كايوكو يف تنفيذ الطلبات من أمها 
ما أعدات عشاءن خاصنا ليـو ميالد كايوكو. اإلجراء الذم ازبذتو  كجدهتا ألمه

كايوكو ىو شكل متبادؿ من اذلدااي من أمها كجدهتا. تصنف أعماؿ كايوكو 
على أمها تبادؿ اجتماعي ألمها تنطوم على عالقات مع اآلخرين. استنادنا إذل 

مة على تلك البياانت، ديكن مالحظة أف كايوكو ساعدت أمها كجدهتا كعال
االمتناف للعشاء اخلاص يف عيد ميالدىا. الدافع الذم يدفع كايوكو للقياـ هبذا 
العمل ىو مكافأة يريد كايوكو احلصوؿ عليها. الرد أك ادلكافأة اليت أشار إليها  
كايوكو ىو رد فعل جوىرم أك داخلي بسبب شكلو اجملرد. إف اإلجراءات 

لسلة من التبادالت االجتماعية اليت سيتم ادلتبادلة بُت األـ كاجلدة ككيوكو ىي س
فيها احلصوؿ على ادلكافأة مباشرة. كذلك كفق ما كرد يف كتاب ـ. بالك الذم 

 (.44، ص. 9605يشَت إذل أنواع الردكد من التبادؿ االجتماعي )دامسار،
التبادؿ االجتماعي الذم حدث  شكلمن  نتيجةالبياانت التالية ىي 

يف احلرب ضد  لشقيقكانت حزينة بعد كفاة أخها ا  ، اليتكأمهابُت كايوكو 
 أمريكا: 

 (66:21:11: "كايوكو، شكرا لك. دل أعد أبكي." ) األـ
البياانت، ديكن مالحظة أف نتيجة التبادؿ االجتماعي تلك استنادنا إذل 

أخها يف ساحة ادلعركة.  كفاةاألـ بسبب  حزف ك بكاءىو كقف  فعلتو كايوكو
كايوكو ابذلدكء   أـذلارمونيكا اليت لعبتها كايوكو، شعرت بعد االستماع إذل ا

 .احلزف ذىبك 
 حياة كايوكو بعد كفاة عائلتها  -1

إذل  نومازبعد انتهاء حرب الياابف كاألمريك، عادت كايوكو من مدينة 
بياانت تظهر أف كايوكو ذبرم تبادالن ال. فيما يلي قريتهاطوكيو دلعرفة حالة 

 اجتماعينا:
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و، عليك أف تعيشي. تذكرم كالمي، كايوكو، أنت مبتهجة كديكنك : "كايوك األـ
التصادؽ مع أم أحد. كلذا ستكونُت خبَت حىت لو كنت كحيدة." 

(60:94:96) 
البياانت، ديكن مالحظة أف بعد أف تذكر كايوكو  تلك استنادنا إذل 

 تكان  اعلى الرغم من أمه ةكوف قويتجيب أف  االيت قالت إمه اكلمات كالدهت
بعد  ابدكف أصدقاء. أعطت ىذه اجلملة كايوكو قوة كبَتة دلواصلة حياهت ةيدكح

 ا.كفاة عائلته
 دعاء كايوكو  -2

من يف فيلم " اآلخرجتماعي االتبادؿ أثر ال التاليةالبياانت ىذه تظهر 
 ؟":بقي منهم

: "اي إذلي احم بيتنا من احلريق. بل أسبٌت أف تنقذ عائليت كلو احًتؽ بيتنا.  كايوكو
أريد شيئا كلن أدلل نفسي. سأكاظب على الدراسة، كلن أستغل اإللو،  ال

 (60:06:16كلن أبكي، لذا أريد ت أنقذ اجلميع فقط." )
من أجل سالمة  رهباكايوكو إذل   دعاءالبياانت أف بعد تلك تظهر 

احلزب يف  الربيف طوكيو خالؿ احلرب، شعر كايوكو ابذلدكء. ىذا ألف  اعائلته
إذا طلب شخص شيئان من احلزب األعلى، فليس ىناؾ خيار  . لذلك،األعلى

 جلميعآخر سول احلصوؿ على راحة الباؿ. ألف احلزب األعلى ىو أساس 
 .األحزاب

 غياب عن الفصل  -3
من يف فيلم " اآلخرجتماعي االتبادؿ أثر ال التاليةالبياانت ىذه تظهر 

 ؟":بقي منهم
نك تغيبت مدة من الزمن. أحرجتٍت! : "كايوكو، سألتٍت ادلعلمة عن حالك أل اجلدة

 (66:09:96ماذا فعلت؟ أشعر ابخلجل!" )
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كو عن كايو   أف تغيبإذل البياانت، ديكن مالحظة أف بعد تلك استنادنا 
. ىذا ما أاثر غضب اجلدة اجدهتإذل كايوكو   علمةم ت، اشتكدرس ادلوسيقي

أكثر من  تغابأف كايوكو قد  تاتضح االحقنا بعد اكتشاؼ ذلك. خاصةن ألمه
 .مرة دكف علم جدهتا

 التضحيات  -4
البياانت التالية ىي شكل من أشكاؿ التبادؿ االجتماعي الذم تقـو 

 بو كايوكو لبالدىا:

: "علينا إفادة الدكلة يف سبيل االنتصار يف احلرب. ستتحوؿ إذل مدافع  اجلدة
 (66:20:60) كأسلحة انرية يف سبيل دعم اإلموراطور."

، ديكن مالحظة أف مساعدة كايوكو يف ادلذكورةياانت استنادنا إذل الب
على  ايف مساعدة بالدى ةادلفضلة جعلت كايوكو مشارك التورع ابلدميةشكل 

 .زلاربة أمريكا يف احلرب الدائرة
أخر من التبادؿ  ثرافيما يلي البياانت اليت تظهر أيضنا أ

 ؟": فيلم "من بقي منهماالجتماعي يف 

ميع خلارج ادلدينة يف سبيل محايتهم من الغارات اجلوية. : "سينتقل اجل ادلعلمة
دلن لديهم أقارب يف ادلناطق الريفية، أرجو أف تذىبوا إليهم. كأما من 
ليس لديهم أقارب يعتمدكف عليهم فسيكوف ىناؾ انتقاؿ مجاعي من 
ادلدف. أرجو أف ربددكا البدائل ادلناسبة لكم يف أقرب فرصة شلكنة كل 

 (66:21:26لوطن." )شيء يف سبيل ا
 اجعله نومازأف انتقاؿ كايوكو إذل مدينة  ادلذكورةتظهر البياانت 

ضد األمريكيُت يف احلرب الدائرة. ابإلضافة إذل  يُتيف مساعدة الياابن ةمشارك
كمت تكليف  هامت إغالقادلدارس بذلك ألف  كايوكو تمساعدة البالد، قام

 مناطق معينة.الطالب للمساعدة يف تصنيع ادلتفجرات يف 
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يظهر التبادؿ االجتماعي بُت ادلواطنُت  التالية اجلملةىذه يف 
 الياابنيُت كبلدىم:

، نكرس مجيعنا أركاحنا  كايوكو : "بدءا من حرب اذلادئ الذم اندلع ىذا اليـو
فداء للوطن كال لسبب آخر سول االنتصار يف احلرب ألجل الياابف." 

(66:15:24) 
أف التعاكف الذم قامت بو مجيع عناصر  ادلذكورةتظهر البياانت 

اجملتمع الياابين خالؿ احلرب بُت الياابف كأمريكا، جعلهم مشاركُت يف 
 ضد األمريكا. مساعدة البالد

 التضارب بُت كيسابورك كصديقو  -5
من يف فيلم " أثر التبادؿ االجتماعي األخر التاليةالبياانت ىذه تظهر 

 ؟": بقي منهم

 يأيت كيسابورك إف بكت.": "توقف. س 0الصديق 

: "يبدك ذلك شلتعا. ابكي اي مستطحة األنف! سندعك سبرين  9الصديق 
 إف بكيت."

 )بكت كايوكو(

 : "ذباكزت احلد اآلف." 0الصديق 

 )جاء كيسابورك(

 كيسابورك! لنهرب. بسرعة بسرعة!"  : "إنو 0الصديق 

 (66:06:06: "عودكا! ال تبكي اي كايوكو!" ) كيسلبورك

كصديقو  كيسابوركبُت   تضاربأف ال ادلذكورةالبياانت توضح 
لتقدًن  كيسابوركإذل منزؿ   تتسبب غضب كالدة صديقو حىت ذىب
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احلصوؿ على  تأراد او ألمهت. ىذا ما فعلكيسابوركشكول إذل كالدم  
 ابنو.ضرب قد ألنو  كيسابورك  االنضباط من كالدم

 
 حـز األب  -6

ماعي الذم قاـ بو البياانت شكل التبادؿ االجتىذه توضح 
 :؟"من بقي منهميف فيلم " تواألب كجار  

: "معركؼ عن ابننا إنو مطيع، كيف ديكن لشيء فظيع كهذا أف حيدث؟  اجلارة
 ماذا ستفعلوف؟"

 : "أان آسفة حبق" األـ

تفعلوف إف أصيب ابٍت جبرح : "ابنكما عنيق للغاية أبم حاؿ، ماذا س اجلارة
 دائم؟"

 ؿ!": "كيسابورك! انز  األب

 : "ماذا ستفعل اي كي؟" كايوكو

 (66:96:21) : "يف الوقت احلارل، سوؼ أىرب." كيسابورك

، ديكن مالحظة من قبل ةصفها الباحثتاستنادنا إذل البياانت اليت 
للشكول  كيسابوركإذل منزؿ   كيسابورككالدة صديق   رليءأنو بعد مساع 

بنورة  اجللوسغرفة ابلذىاب إذل  كيسابورك، أمر كالد  كيسابوركمن ابنو  
من النافذة جبوار غرفتو ألنو كاف  كيسابوركعالية كاثبتة. لذلك، ىرب  

 .خائفا من غضب كالده
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 الباب الرابع
 االختتام

 

 اخلالصة -أ 
 ظواىرالعن التبادؿ االجتماعي، يقاؿ أف يف  ةليل الباحثبعد شرح كرب

كَت اليومية، التبادؿ االجتماعي ىو شيء الـز ظاىره الختالؼ التف
بينهم. يفعلوا التفاعل االجتماعي كإدييولوجي كل األفراد حىت جيعلهم أف 

، إف كل فرد ملـز أيضنا تفكَتابإلضافة إذل االختالفات يف األيديولوجية كال
تبادؿ بُت الحبدكده حبيث يتطلب منو طلب ادلساعدة من اآلخرين. إف كجود 

ا. التبادؿ االجتماعي ىو سللوقنا اجتماعين  ناسطرفُت أك أكثر ىو ما جيعل ال
يف شكل سلع أك خدمات أكاف سواء  ،نشاط تبادرل )ادلكافأة كالعقاب(

بشكل مباشر أك غَت مباشر. أكاف كشيء ذبريدم مثل ادلودة كاالىتماـ، سواء 
الذين لديهم أكجو تشابو  تمعم حدث يف سلوؾ اجملذالتبادؿ االجتماعي ال

. ىذا ما دييز التبادؿ االجتماعي من وؾيف نفس السلأيديولوجية ليست دائمنا 
بالك، ال ديكن  .بيًت ـا قاؿ ر بيًت ـ. بالك من كجهات نظر أخرل. كفقا دلنظ

استخداـ التبادؿ االجتماعي الذم حيدث يف احلياة االجتماعية كعينة 
للمجتمعات األخرل. لذلك، بدأ بيًت ـ. بالك ىذا التبادؿ االجتماعي دببدأ 

  .(mikrostruktur)الصغَت البنية 

التبادؿ االجتماعي يف فيلم  واىرظ بحثل ةو الباحثتالتحليل فعلبناءن على 
؟"، تشَت نتائج ىذه الدراسة إذل أف ىناؾ عدة أشكاؿ للتبادؿ من بقي منهم"

 :أنواع للتبادؿ االجتماعي، كىي 1قسمة إذل ادلاالجتماعي 

 



24 

 

 

 أشكاؿ التبادؿ االجتماعي:  -0
 التفضيل لؤلـ ،درس ادلوسيقيادلعضلة:  (أ 
دعاء ، حياة كايوكو بعد كفاة عائلتها ،ردكد حسن السلوؾ: التمايز  (ب 

 كايوكو
 التضحيات، غياب عن الفصل :الديناميات  (ج 
 حـز األب، التضارب بُت كيسابورك كصديقو :العملية اجلدلية  (د 

حسن ، اخلوؼ على اجلدة، إرادة اجلدةمؤثرة التبادؿ االجتماعي:  -9
، الندـ على ادلعلمة، المة العائلة من احلربس، كلمة األـ،  السلوؾ

 .الشعر ابلذنب، إزعاج كايوكو، احلرب بُت الياابف ك األمريكا
حسن عدـ الرغبة يف التعلم، سالـ القلب، آاثر التبادؿ االجتماعي:  -0

السلوؾ، قوة العزدية، سالـ القلب، غضب اجلدة، ادلشاركة يف 
 .وركىرب كيساب، احلرب، غضب أـ صديق كيسابورك

 

 االقرتاحات -ب 
قد مت ىذا البحث اجلامعي عن التبادؿ االجتماعي يف فيلم "من بقي 

االقًتاحات  ةالباحث تمنهم؟" على دراسة األدب االجتماعي لبيًت بالك. كقدم
 ألجل تنمية ىذا البحث كما يلي:

أف ىذه البحث اجلامعي بعيد عن الكماؿ لكوف  ةالباحث تقد اغًتف -0
أف يكمل الباحث األخر ىذا  ةرجو الباحثتو. لذا األخطأ ك النقصاف في

 البحث اجلامعي يف االستقباؿ.
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أف يزيد الطالب كالطالبات كالقراء لثل ىذا البحث  ةرجو الباحثتك  -9
اجلامعي. كعسى أف ينفع ىذا البحث اجلامعي للباحث نفسو كطالب 

 اللغة العربية كأدهبا كمجيع القراء.
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 سرية ذاتية
 

 ـ. 0664مارس  0اتريخ  نور كداد مزااي، كلدت يف فيكالوصلاف
 سنة فيكالوصلافيف  0ة اإلسالميبتدائية ادلدرسة اال يفزبرجت 

ك  بربس 9احلكمة ابدلدرسة ادلتوسطة  تـ  مث التحق 9666
مة ابدلدرسة الثانوية احلك تمث التحق ـ 9609سنة ها فيزبرجت 

ابجلامعة موالان  تمث التحق 9603سنة  افيه تك زبرجبربس  9
كأدهبا  على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية تمالك إبراىيم ماالنج حىت حصل

 .ـ 9696سنة 



30 

 

 

 ادلالحق

 ملخص الفيلم -أ 
، ىو 0660يف عاـ  سيجي أريهراالذم أنتجو " من بقي منهم؟" فيلم ال

الصغرل من  بنت. كايوكو ىي الكايوكوحيكي قصة شخصية رئيسية تسمى   فٍت عمل
بُت أشقائها األربعة. يف الفيلم، كايوكو ىي فتاة صغَتة حصلت يف سن مبكرة على 

زاؿ كايوكو طفالن صغَتان كما تا جيعلها فتاة أكثر نضجنا. كمع ذلك، ال أخ أصغر شل
ريده دبا يف ذلك اىتماـ تريد احلصوؿ على كل ما ت ابكي بسهولة بشكل عاـ ألمهت

. تستمر احلياة اليت ربدث يف الفيلم ببساطة كانسجاـ حىت اكمودة مجيع أفراد عائلته
 رب بُت الياابف كأمريكا.احلتبدأ 

نظاـ احلياة  0610حلرب اليت كقعت بُت الياابف كأمريكا يف عاـ جعلت ا
يتغَت على الفور. توافد الناس جلمع تورعات سلتلفة يف  ُتاحلارل يف اجملتمع الياابني

منازذلم كالتورع هبا لصاحل بالدىم، كربديدا الستخدامها كمتفجرات كمعدات حربية. 
ابل أنشطة التعليم كالتعلم، مت إرساؿ ابإلضافة إذل ذلك، مت إغالؽ ادلدارس كيف مق

الطالب إذل مدينة نوماز للمساعدة يف تصنيع ادلتفجرات. عمل ادلزارعوف يدان بيد 
لتوفَت الغذاء للرفاىية ادلتبادلة، كذبمع األطباء كادلمرضات يف ادلركز الصحي لعالج 

ول التفكَت يف اجلنود ادلصابُت. دل يكن ىناؾ شيء ديكن أف يفعلو اجملتمع الياابين س
 .احلرب حىت مهاية احلرب هبزدية الياابف ألمريكا

 


