
  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

1 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

  

 

 

 

 ؤٖما٫ اإلااجمغاث
 

+961- 71053262  -  08 .ب.ص –فرع أبي سمراء : طرابلس/ لبنان    
 

 2016 أبريل   22 - 24 طرابلس :الحادي عشر الدولي المؤتمر

 

  

ISSN 2409-3963 

 الخعلم في عفش الخىىىلىحُا الشكمُت



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

2 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

  

 

 



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

3 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

4 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

  

 

 

 
 ...توطئة
ت حٗض  جضٞ٘ التي اإلاِاعاث ْا٦دؿاب الخٗلم جدهُلِا ْؾاثل ؤَم ْمً ألامم، ْجإزغ ج٣ضم ل٣ُاؽ ص٣ُ٢ا مُٗاعا اإلاٗٞغ

ٓعر هدٓ باإلوؿان ٓا٦بت ْالغقي الخُ  ْجىمُت ألاٞغاص جغبُت بهضٝ ْطل٪ اإلاجاالث، ٧اٞت في الٗلمُت اإلاؿخجضاث ْم

. الخًاعاث ْبىاء اإلاجخمٗاث
ٖٓاث ْبال٨خاب باإلاٗلم بالبُٗضة لِؿذ لٟترة الخٗلم ٖملُت ا٢ترهذ ْل٣ض ٓع٢ُت، ْباإلاجالث الش٣ُلت ْباإلآؾ  ْل٨ً ال

ٓعة اهدكاع م٘ ٓم َظا حٛحر الغ٢مُت الش جُا اإلاِٟ ٓعاث اإلاجا٫ لُتر٥ جضٍع  صزلذ ؤن بٗض زانت ؤلال٨ترْهُت للميك

ْعر مسخل٠ ٣ت اليكغ ص  وكغ ٖلى ألابدار ْمغا٦ؼ الٗلمُت اإلااؾؿاث الٓي٘ َظا شج٘ ٦ما. الغ٢مي الٗالم ٚماع الٍٗغ

٫ٓر بم٩اهُت ًمخل٪ ال٣اعتر ؤنبذ اإلا٣ابل، ْفي. ٞإ٦ثر ؤ٦ثر بنضاعاتهم ْص ٚحر لٗضص الضز ٓعاث مً مدض  الٗلمُت اإلايك
ٓجُت الكب٨ت ٖلى ْاإلاجاهُت الغنِىت .  الٗى٨ب
، ظِت ْمً ٓعر ؤصٔ ؤزٔغ ٓلٓظُا جُ ٓماث ج٨ى ال خ٣ُ٣ُا حُٛحرا بخضار بلى ْالاجها٫ اإلاٗل ا ْجد ٓمت في ظظٍع  اإلاىٓ

 في الغثِؿُت ْالغ٦حزة الجضًضة، ْج٣اهاجّ الغ٢مي للٗهغ الِامت الىخاثج  بخضٔ بٗض ًٖ الخٗلُم ؤنبذ بدُض الخٗلُمُت،
ٓنر الخل٣ي مغخلت ًخسُى ؤن للمخٗلم ؾِؿمذ الظي الٛض حٗلُم ر ؤ٦ثر ل٩ُ

ًا
. بهخاظا ْختى ْجٟاٖال وكاَا

٘ الاهدكاع َظا ْلض ل٣ض و ت ْجباص٫ ه٣ل ْؾاثِ في اإلاؿب١ٓر ْٚحر الؿَغ ٓماث اإلاٗٞغ ٓاء ٖضًضة بق٩الُاث ْاإلاٗل  ؾ
ُٖٓت حٗل٤ ُٞما ٓماث بى ٓعة اإلاٗل ت، مل٨ُتها خماًت ْب٨ُُٟت ْبإنالتها اإلايك  الخٗلُمُت بالٗملُت حٗل٤ ُٞما ؤْ ال٨ٍٟغ

.  طاتها خض في الخٗلمُت
ٓم م٘ ْجؼامىا ٓم ًهاصٝ الظي اإلاال٠ ْخ١ٓ٣ر لل٨خاب الٗالمي الُ ل 23 ً  البدض ظُل مغ٦ؼ هٓم ٖام ٧ل مً ؤبٍغ

ْلي ماجمٍغ ،(الجؼاثغ) جِباػة ظامٗت م٘ بالخٗاْنر الٗلمي ٫ٓر ٖكغ الخاصي الض ٓلٓظُا ٖهغ في الخٗلم" خ  ،"الغ٢مُت الخ٨ى

ل  22 - 23- 24 ؤًام  لبىان،| َغابلـ بمضًىت ٓنر ؤؾاجظة اإلااجمغ في قاع٥ ل٣ض ْ  ،2016 ؤبٍغ  ماؾؿاث ٖضة مً ْباخش
ٓػٖذ ٖغبُت ظامُٗت ْعا٢ِم ْج ٢ٟٓذ ٖلمُت ظلؿاث زمان ٖلى البدشُترؤ ٓاظّ التي الخدضًاث ؤَم ٖىض ج  ٖملُت ج

ٓلٓظُا ٖهغ في الخٗلم ْعٍ ْمسخل٠ اإلااجمغ َظا بق٩الُاث مؿذْ الغ٢مُت الخ٨ى  :الخالي الك٩ل ٖلى اإلاؿُغة، مدا

ٓعر ٓم :ألا٫ْر اإلاد ٓعاث مِٟ  .  ٖلحها الخٗٝغ ْمٗاًحر الغ٢مُت الٗلمُت اإلايك
ٓعر ٓظُت ٖهغ في ْال٨خابت ال٣غاءة ْا٢٘ : الشاوي اإلاد ٓل .  الغ٢مُت الخ٨ى

ٓعر ٓلٓظُا ٖهغ في بٗض ًٖ الخٗلُم: الشالض اإلاد  . الغ٢مُت الخ٨ى
ٓعر ٓلٓظُا ٖهغ في الٗلمي البدض: الغاب٘ اإلاد . الغ٢مُت الخ٨ى

ٓعر الم: الدامـ اإلاد ٓلٓظُا ٖهغ في الجضًض ؤلٖا . الغ٢مُت الخ٨ى

ٓعر ْلُت الَٓىُت الخماًت: الؿاصؽ اإلاد ت اإلال٨ُت لخ١ٓ٣ر ْالض ٓعاث ال٨ٍٟغ  .الغ٢مُت للميك
ال ٢ٓغة الٗلمُت اللجىت جٓنُت ٖىض ْهْؼ  بهظا اإلاكاع٦ت ألابدار الٗلمُت، الؿلؿلت بهظٍ اإلاغ٦ؼ ًيكغ للماجمغ اإلا

 جلخمـ التي الٗلمُت ْالبدٓر بالضعاؾاث اإلا٨خباث بزغاء في مىّ ٦مؿاَمت الك٩لُت، باإلاٗاًحر التزمذ ْالتي اإلااجمغ

ٓا٢٘ ْمخُلباث الٗهغ ٢ًاًا . ال
ر

 سرور طالبي المل. د/   رئيسة المؤتمر
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 الفهرس
الففدت  

 ٌل ً، ظمُذ امُمت الباخشت منهجي جلهلش ؤم معشفي جلذم الشكمي الخعلم لعفش الخدى  حُل مشهض الٍض

  (لبىان) العلمي البدث

9 

 سلىان، بىكشة. ؤ    -فىصي عالوة. د: هىمىرج الفُذًى ؤلعاب: للخعلم هىظُي الشلافُت الفىاعاث 

 (الجضائش) اإلاعُلت حامعت

25 

 عبذالعالي د.ؤ ؤهمىرحا، ألاسك هىهب على ؤًام ظبعت جىبُم اللغاث حعلم في الشكمي الىق ؤهمُت 

 (الجضائش)لجلمعان حامعت بؽير

35 

 للعلىم التربُت ولُت ولبت لذي الىُمُاء مادة جدفُل في الىلاٌ الهاجف جلىُاث بعن اظخخذام ؤزش 

 (العشاق ) بغذاد حامعت الشاوي، داود ظالم لمُاء. د: للمعلىماث واظدبلائهم الهُشم ابً الفشفت

53 

 علم كعم في مدالشة ؤظخارة صهُت، هللا حاب.د: الجامعُاث ؤوظاه في الاهترهذ بظخعماٌ مجاالث 
 2لالجضائش حامعت الاحخماع،

69 

 79 (العىدان)/ اإلاغتربين حامعت ـ عشمان خعً عشمان. د: اإلاعشفت ومجخمع بعذ عً ؤلالىترووي الخعلم 

 اإلاعلىماث جىىىلىحُا ظل فى الجامعاث فى ألاداء معخىيل لشفع هألُت الالىترووي الخعلُم هظام جفعُل :

 (الجضائش) البىاقى ؤم -مهُذي بً العشبى حامعت ، إلاىشخى صهُت. د

93 

 ؤ عـىاج ظامُـت. د: الجامعحي الىلبت لذي بعذ عً الخعلُم دعم في ؤلاحخماعي الخىاـل مىاكع دوسل .

 (الجضائش) 2ظىُف  حامعت ؤلاجفاٌ و ؤلاعالم ولُت ظامُت، جتريل

ل113

 ت، خاهم. د: الخعلُم في جىظُفها وبظتراجُجُاث الزاهشة جىىىلىحُا  مىالي الذهخىسل حامعت عماٍس

 (الجضائش) ظعُذةل – الىاهش

135 

 ش في الجامعُت اإلاىخباث دوسل . ؤ و باظم ظاخلي. وؤ لبجى رًاب.  ؤ: الشكمُت البِئت في العلمي البدث جىٍى

 (الجضائش)  2  ظىُف دباغين، إلاين مدمذ حامعت   لخعً، ربُحي

153 

 غ هُئت عمى لخماسي، مىفىسل. د: العلمي البدث حىدة على الشكمُت الخىىىلىحُا جإزير   -الخذَس

 (الجضائش)لالعُاظُت للعلىم العلُا الىوىُت اإلاذسظت

165 

 بُتلؼبه دساظت: الجامعاث ولبت مهاساث جىمُت في ودوسه الالىترووي والخعلُم الخذٍسب  حامعت  –ججٍش

 فخُدت. ؤ الجضائش،  –جبعـت حامعت اإلاىخباث علم -ؤ  -كعم معاعذ ؤظخار ظلُمـــت، ؼعالٌ. د جبعت،

ض،  (الجضائش)   مُلت الجامعي اإلاشهض  –الجامعُت باإلاىخباث ملخم عٍض

ل177

 197 مدالش ؤظخار همىػ، مشاد. د: الاعالمُت اإلاماسظت حغير في كشاءة الشكمُت البِئت في الجذًذ ؤلاعالم 



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

7 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 (الجضائش) لخِباصة الجامعي باإلاشهض

 ذي، آماٌ الباخشت: الشكمُت الخىىىلىحُا عفش في الجذًذ ؤلاعالم  ؤلاوعاهُت العلىم ولُت الذٍس
 جىوغ حامعت وؤلاحخماعُت

ل205

 بىلُاف مدمذ حامعت مخلىف، هاجح.  د: ودًىامُاجه الجذًذ ؤلاعالم إلافهىم ببعدُمىلىحُت ملاسبت 

 (الجضائش) باإلاعُلت

ل219

 ؤظامت. د: خائل حامعت ؼباب لذي الاحخماعُت اإلاعئىلُت جىمُت في العشبُت الفمائُت اللىىاث دوسل 

ض عبذ. د  -ببشاهُم عبذالعالم مدمذ  اإلاملىت) خائل حامعت  -التربُت ولُت  ، العمشول سؼُذ بً العٍض

 (الععىدًت

ل233

 ت للملىُت اللاهىهُت الخماًت  الخلىقل بيلُت ؤظخارة ـفى، هشحغ  .د: الشكمُت البِئت في الفىٍش

 (الجضائش)  2 لظىُف ، دباغين إلاين مدمذ حامعت العُاظُت، والعلىم
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 عاث ت اإلالىُت خلىقل لخماًت الذولُت اللاهىهُت الدؽَش  مىظىسل مً هلذًت سئٍت الافترالُت الفىٍش

 اإلاعُلت بىلُاف مدمذ حامعت لُلى، فليريل: ألاظخارة   -اظعُذاوي ظالمي. د: كاهىوي بعالمي

 (الجضائش)
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 ٌل و ألاصمت:  الشكمىت مىاحهت في اإلاالف خم  لليلُت، العلمي اإلاجلغ سئِغ هجاح، عفام. د: الخلى

 (الجضائش)  كاإلات -1945 ماي 8 حامعت
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 325للالبُان الخخامي للماجمش 
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ٌل  منهجي جلهلش ؤم معشفي جلذم الشكمي الخعلم لعفش الخدى
ً، ظمُذ امُمت الباخشت  (لبىان) العلمي البدث حُل مشهض الٍض

 

ل

 ملخق

٢ِٓا، ألامم ج٣ضم ْعاء ال٩امً الؿغ ْؾِب٣ى ْماػا٫ الٗلم ٧ان  ٤ْٞ للمخٗلمحن الٗلم إلًها٫ خشِشت اإلاؿاعي ْحؿخمغ ْجٟ

ٓعاث بلى الغ٢مُت الخ٣اهت اصث ٣ٞض.اإلام٨ىت ْالخ٣اهاث الؿبل ؤًٞل  الٗهغ ْن٠ ٍْم٨ً اإلاسخلٟت، اإلاجاالث في ٦بحرة جُ

 مً الجضًضة الخ٣اهت خُض ؤلال٨ترْهُت، اإلاضعؾت ٖلى ؾُٗخمض الٗهغ َظا في الخٗلُم ؤن. الغ٢مي بالٗهغ الخالي
ٓاؾب ٓنر ؤلاهترهذ ْزانت ْالكب٩اث بها اإلاغجبُت ْألاظِؼة الخ ْاث ؾخ٩  ظظعير حٛحر بلى الخ٣اهت َظٍ ْؾخاصي. قاجٗت ؤص

 في اإلاؿخ٣بلي الخٗلُم ؤلال٨ترْهُت،مضعؾت للمضعؾت الٗاثضة ْال٣غاعاث ْاإلاباصعاث ٞالخٓظِاث. الخٗلُمُت الٗملُت في
ر ؾدك٩ل اإلاسخلٟت، اإلاجخمٗاث

ًا
ٍْت حجغ٫ مؿخ٣بال  . ْالخٗلُم الخٗلم اؾـ في الؼا

 ملذمت

ٓعر ٧ل ْٖبر ألاػمىت ٧ل في ٢ِٓا، ألامم ج٣ضم ْعاء ال٩امً الؿغ ْؾِب٣ى ْماػا٫ الٗلم ٧ان الٗه  اإلاؿاعي حؿخمغ خُض ْجٟ

 .اإلام٨ىت ْالخ٣اهاث الؿبل ؤًٞل ٤ْٞ للمخٗلمحن الٗلم إلًها٫ خشِشت

 ًِٓغ إلاا اإلاماعؾت هدُجت ُٞيكإ ْاججاَاجّ، مِاعاجّ ٦ما ؤلاوؿان ْمٗاٝع ؾل٥ٓ في حٗضًل ؤْ حٛحرٌٗخبر الخٗلم ألن بال طل٪ ْما
ٓوكاٍ الٟغص، ؤصاء حُٛحر في ٓم طاحي َ نر اؾخجاباث ٖلى لُدهل اإلاخٗلم ُّٞ ٣ً ّٓو ٓا٠٢ ٩ٍْ ٓاؾُتها ٌؿخُُ٘ م  ٧ل ًجابّ ؤن ب

ر الخُاة في مكا٧ل مً ٌٗتريّ ٢ض ما م ٖملُت إلنّو
ّو
. الخُاة ٢ُض ٖلى صام ما الخي ال٩اثً جالػم الخٗل

ٓنر ٓم ٖىضما" اإلاٗجى طي"الخٗلم ٩ً ٓماث، مهاصع ٖلى ُٞٗثر ؤؾئلت، بةزاعة زاللّ مً الُالب ٣ً ٓماث ٌٗالج مٗل  ٍْسل٤ اإلاٗل
ت ٓجي الٗهغ في ،ْبالخُاة الصدصخي بٗاإلاّ نلت طاث ظضًضة مٗٞغ ٓل  طي" الخٗلم مً الِضٝ ٌٗخبر 21 -ؤ٫ ال٣غنر زال٫ الخ٨ى

ٍٓغ" اإلاٗجى  .ؤلاظخماعي ْالخضزل الصدهُت الخىمُت ْحصجُ٘ الظاحي ْالخٗلم الابخ٩اع ْٖلى الخ٨ٟحر ٖلى ال٣ضعة جُ

م ٢بل مً جماعؽ
ّو
ت اإلاٗاٝع لى٣ل اإلاٗل ُّو جاَاتهم ْجىمُت الُلبت، بلى اإلاِاعاج

ّو
َٓا، اج ر ٦ما هد اث مً ٌٗضّو ُّو  في الجهٓى ؤؾاؾ

ٔر لخدؿحن اإلاجخم٘ ا.ز٣اٞخّ مؿخٓ ٗلُم ٖال٢ت ؤمّو م الخّو
ّو
ر ٨ٞالَما بالخٗل  .باأل٩ٞاع آلازغ ًمضّو

ٓم ٓبا ؤلال٨ترْوي الخٗلُم اٖخباع ًم٨ً الُ ٔر ج٣ضًم في ٌٗخمض الخٗلُم ؤؾالُب مً ظضًضا ؤؾل  اإلاِاعاث ْبًها٫ الخٗلُمي اإلادخٓ

ٓماث ج٣ىُاث ٖلى للمخٗلم ْاإلاٟاَُم  م٘ اليكُِ الخٟاٖل للُالب ًدُذ بك٩ل اإلاخٗضصة ْْؾاثُِما ْالاجهاالث اإلاٗل
ٔر ٓعة ْالؼمالء اإلاضعؽ ْم٘ اإلادخٓ ٢ٓذ في متزامىت ٚحر ؤْ متزامىت به ت ْاإلا٩ان ال ٝ جىاؾب التي ْالؿٖغ  ٢ْضعجّ، اإلاخٗلم ْْغ

 . لظل٪ اإلاسههت ؤلال٨ترْهُت ألاهٓمت زال٫ مً بل٨ترْوي بك٩ل ْمخُلباتها الخٗلُمُت الٗلمُت الٟٗالُاث ٧اٞت ْبصاعة

 ْاليكغ الخٗلُم مجاالث في الُغ١ر ؤخضر حؿخسضم خُض ْالخٗلم، للخٗلُم ؤلال٨ترْهُت ألاق٩ا٫ ٧ل ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ًجم٘

ُّ ٓاؾِب باٖخماص ْالتٞر يُت ْْؾاثُِا الخ ٗت الى٣الث ؤصث ٣ٞض. ْقب٩اتها الخسٍؼ ٓعر بلى الخ٣ىُت مجا٫ في الؿَغ  ؤهماٍ ِْ
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ض مما ْالخٗلُم، للخٗلم ظضًضة ٓم جغؾُش في ًٍؼ مّ اإلاخٗلم ًخاب٘ خُض الظاحي، ؤْ الٟغصي الخٗلُم مِٟ
ّو
 َا٢خّ خؿب حٗل

ت ٢ْضعجّ ٓعة ألاهماٍ َظٍ ؤخض ؤلال٨ترْوي الخٗلُم َْٗخبر. ؾاب٣ت ْمِاعاث زبراث مً لضًّ إلاا ٣ْْٞا حٗلمّ ْؾٖغ  إلاا اإلاخُ

ٓعة بٗض ًٖ الخٗلم ٌؿمى  .ٖامت به

ٔر جُب٣ُاجّ ْجًم. ْاإلاِاعاث اإلاٗاٝع ه٣ل في ْالكب٩اث  الخاؾٓب ٖلى ؤؾاؾا ؤلال٨ترْوي  الخٗلُمٌٗخمض  ؽ ْمدخٓ  الضْع

ت ٖبرؤلاهترهِذ ٓاجل ْٖبر ْالُٟضًٓ الؿمُٗت ْألاقَغ  .اإلاضمجت ْألا٢غام الؿ

 البدض ؤَمُت

ت بلى الضعاؾت َظٍ تهضٝ ٓاثض مٗٞغ ٢ٓاجّ ٦ْظل٪ الال٨ترْوي الخٗلُم ٞ  ألاؾاؾِب ٦خّٟ ًٖ ًىٌٟ بضاء ٖهغ في مٗ

 .ْالخٗلُم الخٗلم في الخ٣لُضًت

ً ْالظي الخدلُلي الٓنٟي اإلاىهج:البدض مىهجُت  .ؤبٗاصَا بمسخل٠ الٓاَغة َظٍ ٌٗبٖر

  الغ٢مي- الخٗلُم  الخٗلم    -اإلاٟخاح ال٩لمت

 البدض بق٩الُت

ٓاثض الال٨ترْوي للخٗلُم ٓبت مً ٖضًضة ٞ ا،٦ما الهٗ ٓامل ؤًًا َىا٥ خهَغ ٓعر بلي ؤصث ٖ ٕٓ َظا ِْ  ػمىىا في الخٗلُم مً الى

ِل ْصاٖما للخٗلُم عاٞضا َٓ اإلاٗانٞغ َْل.لّ اإلاٗخاص ٕٓ بهظا ْعي ٖلى اإلاجخم٘ ؤٞغاص ؟  الاؾلٓب َظا َْل ؟ الخٗلُم مً الى
ٓاٖض ٧ل حٗضًل الى ٌؿعى الخٗلُمي ٓاٖض ٧ل حٗضًل َْل ؟ الابخ٩اع ح١ٓٗر التي ال٣ضًمت ال٣  الابخ٩اع ح١ٓٗر التي ال٣ضًمت ال٣

لُت مً ْالبراٖت ال٨ٟاءة ْبِْاع بالخٗلُم للخ٣ضم ْػمان م٩ان ٧ل في باالبخ٩اع ججهٌ ظضًضة َغ١ر ْْي٘  الخٗلُم مؿْا
ٔر ازترا١ َْل مّٗ؟ ْجٟاٖلِم الجضًض الىمِ َظا م٘ الُالب اؾخجابت مضٔ ْما ٣ِٞ؟ الغ٢مي  ؤنبذ ْالامخداهاث اإلادخٓ

ٓلت  مً ٢ٓاث لِك٩ل الؿِ ْلالظابت ج٣ِ٣غ ام مٗغفي ج٣ضم الخٗلُم َظا َْل.ؤلال٨ترْوي؟ الخٗلُم مٗ  البدض جًمً مجهجي؟

: آلاحي

ٌل اإلابدث  . اإلاعشفي الخلذم ظبل مً الشكمي الخعلم : :ألاو

ٌل اإلاىلب فا اإلاعشفي جلذماٌ:ألاو  ومفهىما حعٍش

 ؤلاظالم في اإلاعشفي الخلذم مياهت:الشاوي اإلاىلب

 الالىخىوي والخعلم الخعلُم خفائق:الشالث اإلاىلب

 والخعلُم الخعلم في اإلاىاهج دوسل:الشاوي اإلابدث

ٌل اإلاىلب ت اإلاىاهج:ألاو  وهذفا مفهىما التربٍى

 بعذ عً والخعلُم الخللُذي الخعلُم بين الفشوكاث:الشاوي اإلاىلب

 الشكمي والخعلُم اإلاذسط ظلىت:الشالث اإلاىلب

 الخاجمت

http://blog.naseej.com/2013/11/26/cloud-computing-in-campus-survey
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ٌل اإلابدث  . اإلاعشفيلالخلذم ظبل مً الشكمي الخعلم:ألاو

 ملذمت

ا الشالشت ألالُٟت بضاًت ج٨ً لم ًٟا ا مىُٗ ًُا س الث مِٗا خملذ ْبهما ٣ِٞ، جاٍع ٔر جد ٓعر ؤبغػَا لٗل ٦بر  ج٣ىُت في الِاثل الخُ
ٓماث الاجها٫ ا ق٩لذ خُض ،(ICT) ْاإلاٗل

ًا
ٍٓت الىٓم ٖلى متزاًضة يَٛٓ  مخٛحر، ٖالم في مخٛحرة خاظاث إلا٣ابلت الخالُت الترب

ٓ ؤٖلً" بحر َُضلي٫"«  اإلاؿخ٣بل مضعؾت بىاء» ٨ٞخاب ا ٣ًضم مؿخ٣بلي ؾِىاٍع ٓعًا  اإلاغخلت ٖلُّ جىُٓير ؤن ًم٨ً ٖما جه

ٓاء ٖلى ْاإلا٣بلت الخالُت  .الخٗلمي الؿل٥ٓ ٖم٤ في اهخٟايت ق٩ل للمضعؾت الؿ

 جخ٢ٓ٘ ؤن جٟخدًااْ خ٨امًااب لمؿخ٣بلُتا ثؾاعالضا ؤ٦ثر ٖلى لهٗبا مًْ ٦بحرة، لٗالمُتا ثلمجخمٗاا ظّاجٓ لخيا ثلخدضًاٞا
ا، خجمُا  ٖيالٓا ؤلاوؿان ءبىا الى بداظت ر،جدض لخيا لٗالمُتا عاثلخُٓا ا٦بتمْٓ ،لمخ٣ضمتا ألمما بغ٦ب ١للداٞا ْجإزحَر

 لخًُٓغْا عالبخ٨اا ٖلى صعل٣اا صلمخجضا ٕلمبضا نهؿاؤلا ل٪ط لىب ؾبُل ٞال ،خالمُاْؤ قجٓهُاْ مخّؤ ب٣ًاًا ململخؼْا

ٓا٦بت بال اماثاللخؼا بخل٪ ءلٓٞاا ٖلى بالخاليْ  .الخًاعير الغ٦ب بم

ٌل اإلاىلب فا اإلاعشفي جلذماٌ:  الاو  ومفهىما حعٍش

م"  ُت الخىمُت"  بّ ٣ًهض"  اإلاٗغفي الخ٣ضُّ "  اإلاٗغفي الخدضي"  ؤن خُض" الكاملت الخىمُت"  مً ظـؼء حك٩ل التي ،" اإلاٗٞغ
َٓما"  الٗلم"  ْ"  الش٣اٞت"  ؤن ٦ما ْ ، " الكـاملت الخىمُـت"  لخد٤ُ٣ الخدضي ؤي ألا٦بر، الخدضي مً ظؼء َٓ اإلاٗانغ،  ْهد

ت ْؾـاثل مً ٓاظِت بلى اإلاضزل َم اإلاٗٞغ ْاجّ الخدضي، طل٪ م ب ْؤص
ُّ
 اإلاجخمٗاث خضًض ؤنبذ لظا ِنٗابّ، ٖلى ْالخٛل

ٓم اإلاخ٣ضمت ٙ َٓ الُ ت مجخم٘"  بْؼ  .ْم٣خًُاجّ مخُلباجّ م٘ ْالخٟاٖل"  اإلاٗٞغ

عير مً لظل٪ ت، الخ٣ضم حٍٗغ٠ الًْغ ٓعَم م٘ ْْؾاثلِم ْالخىمُت، ْاإلاٗٞغ  ٖلى الًٓء لدؿلُِ ْطل٪ ْالٗلم، ٧الش٣اٞت، ن
. ؤلاوؿاهُت اإلاجخمٗاث في ْالش٣اُٞت الٗلمُت الخىمُت م٘ م٩اهخّ ْجبُان اإلاٗغفي الخ٣ضم ؤَمُت

َم، الدماسخي للٟٗل مهضع َٓ لٛت الخ٣ضم ضَّ
َ
٣

َ
ِغٞت ؤما ، ؤٖلى مغجبت بلى ْالؿْب٤ ألامام بلى الاهُال١ بظل٪ ٍْغاص ج ْٗ  بمٗجى ٞهي اإلا

م
ْ
ل ِٗ ر ٣ًا٫ الجِل، ه٣ٌُ ال ت الصخيءَر َٖغٞذُت ّ مٗٞغ ر ٖلمخُت ىذُت َِّ ر ، خالّ ْجب

ُت
ت ر ٖلمُتر: بالكـيء ْاإلاٗٞغ ِّ ْجِه

ُت
٦ ّ

ُت
 َْـظا بد٣ُ٣خّ، ْبصعا٦

ُلـ٤ ما ٌكـمل ٓم ٖلُّ ًُت ٓم: الُـ ت، ؤلاوؿاهُت الٗلـ ٓم الىٍٓغ  ْمكاَضة ججغبت بلى جدخاط التي الخُب٣ُُت الُبُُٗت ْالٗل

ٓعر مً ْالٗلم الش٣اٞت ٧اهذ إلاا ، ْازخباع ٓإ ن ت ؤه ٝ الشالسي للٟٗل مهضع اؾم لٛت الش٣اٞتٝ اإلاٗٞغ ُُت ٤ِ
َ
 الشاء بٟخذ )   ز

٠، ٣ٍْا٫.( ْيمِا ال٣اٝ ْب٨ؿغ َّ٣
َ
ش ٝ مُت ُِ ٤ْ

َ
ٓنر ) ْز ا ال٣اٝ بؿ٩  ْالُٟىت، مجهاالِٟم، ٖضًضة مٗان ْللش٣اٞت. ( ٦ْؿَغ

، ْآلاصاب، ٓٞغ ؤن ًيبػي التي ْاإلاٗاٝع ِلم الشالسي للٟٗل مهضع ِٞٓ لٛت الٗلم ؤما ، ٞحها ًدِظ١ ْؤن الٗاصي الٟغص في جخ َٖ ( 

ت: مٗاهُّ ْمً. ( الالم ٦ْؿغ الٗحن بٟخذ ّ الصخيء مٗٞغ
ُت
ٓم ٌكمل َْظا بد٣ُ٣خّ، ْبصعا٦  ْمكاَضة ججغبت بلى جدخاط التي الٗل

                                                           
 -شبكة رسالة االسالـ –ادللتقى الفقهي -(ٕ-ٔ)دْكر الوقف يف تعزيز التقدُّـ ادلعريف -حسن عبد الغٍت أبو غدة .د.أٔ
 .(قدـ ): مادة: الصحاح كادلعجم الوسيطٕ
 (علم ): مادة: الصحاح كادلعجم الوسيط 

ػ ٚ٘ٗ/ٚٔ (سفة الفل )، ك ٖٙٙ/ٙٔ (العلم  )، ك ٘ٔ/ٚ (التعلم  ):       ادلوسوعة العربية العادليػة، ادلصطلحات التاليػة: ، كتنظػر(علم  ): مادة: ادلرجعاف السابقافٗ
ٜٗ٘. 

 .(ثقف ): مادة: الصحاح كادلعجم الوسيط 

http://blog.naseej.com/2013/11/26/cloud-computing-in-campus-survey
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ي الغباعي للٟٗل مهضع باللٛت هي الخىمُت ل٨ً ، ْازخباع ِ
ى بالخ٠ًُٗ اإلاخٗضّو ّ همَّ

ُت
ص ٞٗل َما الالػم اإلاجغَّ

َ
َما: ٣ًا٫. ه

َ
، ه ُٕت  ْهما الؼع

ر اإلاا٫،
ًا
ا َّٓ مُت

ُت
ى. ه ر جىمُت اإلاا٫َر الغظلُتر ٣ٍْالىمَّ اصة خضْر ٖلى ًض٫ حٗبحر ٧ْلٌّلر…ًُا رة الٍؼ

ْ
ث
َ
ر ًدضر" الىمٓ" اهما ْال٨

ًا
 بظاجّ، جل٣اثُا

. زاعجي بخضزل بل بظاتها، جخم ٞال"الخىمُت"ؤما

ُت للخىمُت باليؿبت ل٨ً ٓة الخىمُت  مهُلح ِْغ ٣ٞض اإلاٗٞغ  مً ٦شحر ٦خاباث في الشاهُت، الٗاإلاُت الخغب ٣ٖب الكاملتب٣
ً، ْ اإلا٨ٍٟغً ٍغ ِ

ّو
ْلُت، اإلاىٓماث ٦خاباث ْفي اإلاىٓ ْػر ًٖ الخضًض ؤزىاء ْطل٪ الض  ْيُإ صماع مً الخغب زلٟخّ ما ججا

ت للمىجؼاث ٓمُت الٟغصًت البكٍغ ٓنر ًجم٘ ٩ٍْاص ، ْالخ٩ ٓنر الباخش ٓعر ْاإلاِخم ، الخىمُت بإم
ًا
ٓما ُت، الخىمُت ؤن ٖلى ٖم  اإلاٗٞغ

ُت بالخىمُت ًغاص ْؤهّ مجخم٘، ألي الكاملت الخىمُت في ًىضعط مِم ع٦ً ٓم الش٣اٞاث مً الاػصًاص اإلاٗٞغ غ١ر ْالٗل  الخ٨ٟحر َْ
٦ُٓاث الظَىُت ْال٣ضعاث ْؤلابضإ، َٓا ْالؿل ، ؤلام٩اهاث مً ْهد  مً بها، اإلاجخم٘ ْبٞاصة ا٦دؿابها لئلوؿان ًم٨ً التي ألازٔغ

  ؤلاوؿاوي ال٨ما٫ هدٓ الخ٣ضم ؤظل

٫ٓر ًم٨ىىا َىا ر اإلاٗغفي الخ٣ضم ان بؾخيخاظا ال٣
ًا
ٖٓت َٓ انُالخا  الش٣اُٞت، ْؤلابضاٖاث ْاليكاَاث، الٗملُاث، مً مجم

ت، الجهًت جد٤ُ٣ في حؿِم التي ْالظَىُت، ْالٗلمُت، ُت ال٨ٍٟغ ض مجخم٘، ألي ْاإلاٗٞغ ٓصٍ ْحٗؼػر ؤلاوؿاوي، اعج٣اثّ في ْجٍؼ  ْظ

ٓما. الخًاعير ت ٚحر بدغ٦ت الخ٣ضم ٌٗجي ْمِٟ ٓعالٟغص الخ٨ٟحرهدٓ َغ١ر في ٧الخُٛحر مدضص َضٝ هدٓ جغاظُٗت ْٚحر صاثٍغ  جُ
ٓطظا اإلاٗغفي الخ٣ضم ُٞهبذ ٖامت ْؤلاوؿاهُت زانت  ..ْألازال٢ُت ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت اإلاُاصًً في للخ٣ضم هم
 ْاٖخباع اإلاؿخ٣بل بلى اإلااضخي مً ؤلاوؿاهُت ج٣ضم اججاٍ بخدضًض ًخم ان ٍْم٨ً هدٓألاًٞل، الٍُغ٤ حؿُِل لٗملُت ْؤصاة

ٓة م٘ ،للخ٣ضم ؤؾاؾا ال٣ٗلي الخىُٓم ُت اإلاُاصًً ٧ل لِكمل الٗلمي اإلاىهج حٗمُم بلى الضٖ  الٗلم في الخ٣ضم ْاٖخباع اإلاٗٞغ

ٓطظا ٓعر هم  .ٖام بك٩ل للخُ

 ؤلاظالم في اإلاعشفي الخلذم مياهت: الشاوي اإلاىلب

ر
َّ

ت، ْالخ٨ٟحر، الىٓغ، صًً ألهّ ، ْالٗلمُت الش٣اُٞت ْالخىمُت اإلاٗغفي الخ٣ضم ٖلى ؤلاظالم خض  َْظٍ ْالبدض، ْالٗلم، ْاإلاٗٞغ
 ْالدغاٞت، الجِل، مً ْنُاهخّ ال٣ٗل خٟٔ في الدمؿت، ال٩لُت م٣انضٍ بخضٔ م٘ ظملت جلخ٣ي ألاْناٝ

ٍٓت ال٣غآهُت ٞالىهٓم.ْالًُإ ت، الٗلم َلب بلى جضٖٓ التي ْالىب غ ٖلى الخض م٘ ْاإلاٗٞغ  للخمُحز ْالخ٨ٟحر، ْالىٓغ الخضبُّ
ٓة َضِٞا ْمخٗضصة ٦شحرة ْالباَل الخ٤ بحن ؼ بلى الضٖ ٕٓ َظا حٍٗؼ ها ْػٍاصجّ، اإلاٗغفي الخ٣ضم مً الى ر ْٚاًتُت

ُت
 حٗالى هللا زكُت

ها ٧لمخّ، ْبٖالء م ْباٖثُت . بّ ْالاعج٣اء الجهٓى ٖلى ْالٗمل ؤلاوؿان ج٨ٍغ

٫ٓر     ٓة ٞحها هؼلذ ٢غآهُت آًت ؤ٫ْر  ﴾خلم الزي سبً باظم اكشؤ﴿: حٗالى ٣ً ت، الٗلم َلب بلى الضٖ  ؾً جدضًض صْنر ْاإلاٗٞغ
ٓن، ؤْ ظيـ، مُٗىت،ؤْ  .الُالب ٖىضَا ٠٣ً مغخلت ختى ؤْ... ؤْ ل

٫ٓرْير ٓلّْ  . ﴾ٌعلمىنل ال والزًً ٌعلمىنل الزًً ٌعخىيل هل كل﴿: حٗالى هللا ٢ ل﴿ حٗالى ٢  والزًً مىىم آمىىا الزًً هللاُهللال ًشفعِع

وجىا
ُهللا
ٓلّْ   ﴾دسحاث العلم ؤ ل كل و﴿: ظاللّ ظال ٢ ِع

بِّب ل صدوي سَّر
ًا
عة بلى بقاعة.  ﴾علما ؼ يْغ  ال٨ٟغ ْجىمُت اإلاٗغفي الخ٣ضم حٍٗؼ

                                                           
 .(علم  ): مادة: ادلرجعاف السابقاف 

 .(منا  ): مادة: الصحاح كادلعجم الوسيط2
 ٜٕٓك  ٕ٘ٓص  (تنمية  ): ادلعجم النقدم لعلم االجتماع، مصطلح3
 ٕٕك  ٕٓكاحلضػارة كالثقافة كادلدنية ص  ٘ٙٔ -ٗٙٔص "  التنمية: " قاموس ادلصطلحات السػياسية كاالقتصادية كاالجتماعية مادة 
 

  ٍٕهح انغهك، االٚخ 
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ت اإلاؿخمغ بالخٗلُم ْال٣ٗل ىاصي ما َْٓ الضاثبت، ْاإلاٗٞغ ٓم بّ ًُت ر َْٗخبرْهّ ْالخٗلُم، التربُت عظا٫ مً ٦شحر الُ
ًا
ر ؤمغا

ًا
ر الػما

ًا
 ْمِما

ٍٓغ في ا ْع٢حها اإلاجخمٗاث جُ . ْاػصَاَع

ٍٓت خاصًضْباليؿبتلؤل    ٫ٓر الىب ٓا" : -ْؾلم ٖلُّ هللا نلى -٣ً م
َّ
ر الٗلم، حٗل َمّ ٞةنَّ

ُّ
لَبّ زكُت، هلل حٗل  ْمظا٦غجّ ٖباصة، َْ

ْغبت ألَلّ ْبظلّ نض٢ت، ٌٗلمّ ال إلاً ْحٗلَُمّ ظِاص، ٖىّ ْالبدض حؿبُذ،
ُت
٢"...  

٫ٓر ، اإلاؿلمت ٌكمل َْٓ.  " مؿلم ٧ل ٖلى ٍٞغًت الٗلم َلب"  الؿالم ٖلُّ ٣ٍْ
ًا
ٝ َٓ ٦ما ؤًًا ٓم مً مْٗغ  ؤخ٩ام ٖم

ٗت، ر ما بال الكَغ وَّ
ُت
. بضلُل ز

ٓم ٧لُّر …" : -ْؾلم ٖلُّ هللا نلى -الىبي خضًضْ ر ُّٞ ؤػصاصُتر ال ً
ًا
ِبجي ٖلما

ٓع٥ ٞال حٗالى، هللا بلى ٣ًغّو ٕٓ في لي ب  طل٪ قمـ َل
ٓم   " الُ
ٖٓاتها، الٗلمُت اإلااصة جدب٘ زال٫ ْمً َظا، ا، ْمٓي عر ٢ام ٢ض ؤلاؾالم ؤن ًدبحن ْمهاصَع ْْ ؼ في مِم بَض ٍٓت حٍٗؼ  الخ٣ضم ْج٣

ّ التي ْاإلاجاالِثر اإلاؿاعاِثر ٖبر ْالٗلمُت، الش٣اُٞت ْالخىمُت اإلاٗغفي ٓنر بلحها جيبَّ ، اإلاؿلم
ًا
ٓا ٢ضًما ، ٖلحها ٞإ٢بل  ْبقاصة، بىاءًا

،
ًا
، ْعٖاًت، ْاَخماما

ًا
ٍٓغا ر ْجُ

ًا
 .ْاؾدشماعا

 الالىخىوي والخعلم الخعلُم:الشالث اإلاىلب

 حجم لًألت الخٗلم في الغاٚبحن ٧ل اؾدُٗاب الخ٣لُضي الخٗلُم ٌؿخُ٘ لمالٗالم، ٌكِضٍ الظي الؿ٩اوي الاهٟجاع بؿبب

ٍٓت اإلااصًت الجامٗاث بم٩اهاث ْي٠ٗ ما ْاإلاٗى ٓنر ٢ض ما ظاهب بلى الخٗلُم، ٖلى الُالب مً ال٨بحر ؤلا٢با٫ ٦ماؤن... ْٚحَر ٩ً 
ٓنر التي الخٗلُمُت ْاإلااؾؿاث الخٗلم في الغاٚبحن بحن اإلاؿاٞت في بٗض مً ب  ؤؾلٓب الال٨ترْوي الخٗلم بها،٩ٞان الالخدا١ ًٚغ

٠ الخٗلُم، ؤؾالُب مً خضًض  نٓث مً اإلاخٗضصة ْْؾاثُّ ْقب٩اجّ، خاؾب، مً الخضًشت الاجها٫ آلُاث ُّٞ جْٓ
ٓعة، ٓماث ْن ٓاباث ٦ْظل٪ بل٨ترْهُت، ْم٨خباث بدض، ْآلُاث ْعؾ ٓاء ؤلاهترهذ ب  الضعاسخي، الٟهل في ؤم بٗض ًٖ ؤ٧ان ؾ

ٓاِٖا بجمُ٘ الخ٣ىُت اؾخسضام زال٫ مً ْطل٪ ٓمت بًها٫ في ؤه  .ٞاثضة ؤ٦بر لخد٤ُ٣ ظِض ْبإ٢ل ٢ْذ، بإ٢هغ للمخٗلم اإلاٗل

 الالىخىوي والخعلم الخعلُم مفهىم - 

ٓمت بًها٫ في الخٗلُم ؤؾالُب مً ؤؾلٓب َٓ ؤلال٨ترْوي الخٗلم  للخاؾب الخضًشت الخ٣ىُاث ٖلى ٌٗخمض للمخٗلم اإلاٗل
ض الخٗلُمُت، ْالبرمجُاث اإلاضمجت، ألا٢غام مشل اإلاخٗضصة ْْؾاثُِما الٗاإلاُت ْالكب٨ت ٓاع ْؾاخاث ؤلال٨ترْوي ْالبًر  الخ
 .ؤلال٨ترْهُت الضعاؾت مً مكخ٤ ظؼء ِٞٓ بٗض ًٖ الخٗلُم ؤما.ْالى٣اف

                                                                                                                                                                                           
 .ٜ/الزمر 1
 

   انًغبكنخ اٜٚخ 
 

   طّ اٜٚخ 
 .ٙٙ/ٔ، كابن عبد الرب يف كتاب العلم، كىو حديث حسن كما يف الًتغيب كالًتىيب ٖٓ/ ٔركاه الربيع بن حبيب يف مسنده  
كإمنا ذُكػر ىنا للتأكيد على اىتماـ اإلسػالـ كعنايتو بتعزيز التقػدـ ، ٕٓٔ_ٜٔٔ/ٔكاحلديث لو طرؽ عديدة ضعيفة كما يف رلمع الزكائد  ٛٗ/ٔركاه ابن ماجو يف السنن ٘

 ادلعرفػي كبالتعليم ادلستمر كالتنمية الثقافية كالعلميػة ادلستدامة
كركاه أبو نعيم يف احللية كابن عبد الرب يف كتاب العلم، كيف سػػنده ضعف، كما يف كشف  ٖ٘٘/ٖكاسحق بن راىويو يف ادلسند  ٖٚٙ/ٙركاه الطرباين يف ادلعجم األكسػػط 6

 ٕٙٔ/ٕاخلفاء 
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ٓماث ًخل٣ى اإلاخٗلم ٞةن الخالخحن ٧لخا ْفي  ٓماث، مهضع اإلاٗلم ًٖ بُٗض  م٩ان مً اإلاٗل  الضعاؾت ًٖ هخدضر ْٖىضما اإلاٗل

عة ٞلِـ ؤلال٨ترْهُت ٓعي الخٗلُم  ًٖ هخدضر ؤن بالًْغ ٓنر ٢ض بل ،(online learning) اإلاتزامً الٟ  ٚحر ؤلال٨ترْوي الخٗلم ٩ً
ٓا٢٘ مً اإلاُٟض هخٗلم ؤن، َٓ الاٞتراضخي ٞالخٗلُم.متزامً ٓاؾُت ػمان ال م٩ان ًدضَا ال بُٗضة م  .ْالخ٣ىُاث ؤلاهترهذ ب

ٓعة ظاءث ٓماث ز ٓجُت الكب٨ت ٖلى ٦بحر بك٩ل اٖخمضث التي اإلاٗل  الظي الخضًض الخ٣جي ؤلاهجاػ بٓنِٟا ،(ؤلاهترهذ) الٗى٨ب
ْلّ، ب٣اعاجّ، الٗالم ْظٗل الؼمً، ْازخهاع اإلاؿاٞاث، بلٛاء في ؤؾِم َٓٗاجّ ْص ت اإلاسخلٟت ْجى  ال  خُض نٛحرة بل٨ترْهُت ٢ٍغ
ْص ْص ال ؤًٖائها، بحن خض ٓماث جض٤ٞ ؤمام ج٠٣ ؾض ْعر في ْؤنبذ بُجهم، اإلاٗل ٫ٓر مجهم ؤي م٣ض ٓعة الٓن  بلى مباقغة به
ت، الٗلم، مغا٦ؼ إل ْاإلا٨خباث، ْاإلاٗٞغ ٓا٢٘ َظا .ظضًض ٧ل ٖلى ْالَا ا بٗض ًٖ الخٗلُم ظٗل ال ًِا ٓظ ا، ج ًُا  الخٗلمِٞٓغ خخم

٣ت الال٨ترْوي ٠ الخٗلُم، ألؾالُب خضًشت ٍَغ ٓاء ؤالجها٫ آلُاث ظمُ٘ ٞحها جْٓ . الضعاسخي الٟهل في ؤم بٗض ًٖ ؤ٧ان ؾ
ٓاِٖا بجمُ٘ الخ٣ىُت ٞاؾخسضام ٓمت بًها٫ في ؤه ا ظِض، ْبإ٢ل ٢ْذ، بإ٢هغ للمخٗلم اإلاٗل ، ٞاثضة مد٣٣ًا  َظا ْاعجبِ ٦بٔر

ٕٓ ٓعة الخٗلم مً الى ٓماث بش  .مٗانغ ج٣جي بهجاػ ؤَم بٓنِٟا ؤلاهترهذ، قب٨ت في ٦بحر بك٩ل اإلامشلت اإلاٗل

ف -2  الالىخىوي والخعلُم الخعلم حعٍش

عخخذم مشن، مفىلح ؤلالىترووي الخعلم ف ُهللٌا غ وظُلت لـى ذَّٕروكذ الخىىىلىحُا، خالٌ مً للخذَس  الٗغبُت ألا٧اصمُت ٞع

ٓوي للخٗلُم  ؼبياث ؤو ؼبىت خالٌ مً بلىتروهُا واإلاذسظين الىالب بين الاجفاٌ فىسٍت ًدلم"الظي الخٗلُم بإهّ الال٨خ

 بعذ عً والخعلُم الالىترووي للخعلم الىوجي اإلاشهض وعشفه . "ؼبىُت ماظعت اليلُت ؤو اإلاذسظت جفبذ خُث بلىتروهُت

٠ الخٗلُم، ؤؾالُب مً باهّ ؤؾلٓب خضًض ٓاء  ... الخضًشت الاجها٫ آلُاث ُّٞ جْٓ   الضعاسخي الٟهل في ؤم بٗض ًٖ ؤ٧ان ؾ

ّ مً َْىا٥ ٓمت ”اهّ ٖلى ٖٞغ بُت ؤْ الخٗلُمُت البرامج لخ٣ضًم حٗلُمُت مىٓ  ؤي في ْ ٢ْذ ؤي في اإلاخضعبحن ؤْ للُالب الخضٍع
ٓماث ج٣ىُت باؾخسضام م٩ان ٓبا ؤلال٨ترْوي الخٗلُم" اٖخباع ًم٨ً  ٦ظل٪"  الخٟاٖلُت ْالاجهاالث اإلاٗل  ؤؾالُب مً ؤؾل

ٔر ج٣ضًم في ٌٗخمض الخٗلُم ٓماث ج٣ىُاث ٖلى للمخٗلم ْاإلاٟاَُم اإلاِاعاث ْبًها٫ الخٗلُمي اإلادخٓ           ْالاجهاالث اإلاٗل

ٔر م٘ اليكُِ الخٟاٖل للُالب ًدُذ بك٩ل اإلاخٗضصة ْْؾاثُِما ٓعة ْالؼمالء ْاإلاضعؽ اإلادخٓ  في متزامىت ْٚحر متزامىت به
٢ٓذ ت ْاإلا٩ان ال ٝ جىاؾب التي ْالؿٖغ ْبصاعة اإلاخٗلم ْْغ  بك٩ل ْمخُلباتها الخٗلُمُت الٗلمُت الٟٗالُاث ٧اٞت ٢ْضعجّ،

 الىظائي اظخخذام" هى ؤلال٨ترْوي الخٗلُم عام بؽيلْ لظل٪ اإلاسههت ؤلال٨ترْهُت ألاهٓمت زال٫ مً بل٨ترْوي

ف ًمىً هما  "للمخعلم اإلاعلىماث واًفاٌ هلل عملُت في ؤلالىتروهُت  ًلىم دساسخي ـف باهه الالىترووي الخعلم حعٍش
 ًدُذ اإلاشاٌ، ظبُل على للخافالث مدىت في الهاجفُت اإلاياإلات بخامين الخلىيل الهاجف ًلىم هما الذساظُت اإلاادة بخإمين

 ؤي في الاجفاٌ الخلىيل الهاجف ًدُذ مشلما.مىاظب خاظب لذيهم وان واإلاا وكذ ؤي وفي ميان ؤي في الخعلم إلاىدعبُه

 . مىاظب هاجف حهاص لذًىم وان واإلاا ميان ؤي وفي وكذ

                                                           
 · https:// ar.facebook.com/elearning.../1078946559ٕٔٔٓأبريل،  13ألكادديية العربية للتعليم االلكًتكين ك التدريبا1

 
http://www.elc.edu.sa/?q=node/315 

-http://www.new-educ.com/quest-ce-que-leعلٚلتعليم " عضو مؤسس ك زلرر مبوقع . درس كمدكف ك مهتم بتكنولوجيا التعليمـ التلوايت رشيد 

learning " 
 

 انًوعغ انَبثك
 ٜٕٓٓخالؿ ادلنتدم الثاين للمعلم ابريل  التعليم كالتعلم بادلوبايل التكنولوجي الدكتوربدر نادر علي  
 1423رجب .مدرسة المستقبل جامعة الملك سعود: ورقة عمل مقدمة لندوة!؟…ترف أم ضرورة… التعليم االلكتروني 

https://www.facebook.com/elearning.arab.academy/?fref=nf
https://www.facebook.com/elearning.arab.academy/?fref=nf
https://www.facebook.com/elearning.arab.academy/?fref=nf
http://www.new-educ.com/author/rachedtech
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ٌل ض عبذ بً هللا عبذ الذهخىسل ًلى  هى الاليلشووي الخعلُم" ؤلامام بجامعت واإلاعلىماث الخاظب ولُت عمُذ اإلاىسخي العٍض
لت  ـىث مً اإلاخعذدة ووظائىت وؼبياجت خاظب مً الخذًشت الاجفاٌ آلُاث باظخخذام للخعلُم وٍش

ىسة  الذساسخي الففل في او بعذ عً وان ظىاء ألاهترهذ بىاباث وهزلً الىتروهُت ومىخباث بدث والُاث وسظىماث ـو
 واهتر حهذ واكل وكذ بإكفش للمخعلم اإلاعلىمت اًفاٌ في اهىاعها بجمُع الخلىُت اظخخذام هى اإلالفىد اإلاهم

ٓمّ في الال٨ترْوي الخٗلم ان( Kaseman&kaseman 2000.13) ٦ِْؿمان ٦ِؿمان مً ٦ال ٍْغير ". فائذة ٓلي مِٟ  طل٪ َٓ الكم
ٕٓ  جٟاٖلُت بِئت بًجاص بهضٝ ْاإلاخٗلمحن، اإلاٗلمحن بحن الاجها٫ في الال٨ترْهُت الٓؾاثِ اؾخسضام ٖلي اإلاٗخمض الخٗلم مً الى
ٓماث، الٗاإلاُت ْالكب٨ت آلالي الخاؾب ج٣ىُاث ٖلى اإلاٗخمضة بالخُب٣ُاث ٚىُت ً للمٗل

ّو
٫ٓر مً الُالب ْجم٨  مهاصع بلى الٓن

ر ؤهه الىالب رواء جىمُت في ظاهمذ والتي ؤلالىترووي للخعلُم ألاخشيل اإلاميزاث مًْ. م٩ان ؤي ْمً ٢ْذ ؤي في الخٗلم  غيِّب

 بل..  للخعلم مهمت ؤداة آلان فالخاظىب..  وحعلُت لعب عالكت العالكت حعذ فلم..  والخاظىب الىالب بين العالكت مفهىم

ل في ًدبه ألهه ؤًما وممخعت شغبه ألـا  بؽيل علُه ٌعخمذ ؤهه بال راحي حعلم باليامل لِغ ؤلالىترووي الخعلم ؤن وسغم. ٍو

 الىالب حعاعذ التي العىامل ؤهم مً و الخعلم ؤظالُب ؤفمل مً والتربُت الىفغ علماء ٌعختره الزاحي والخعلم .. هبير
لت لفتراث لذًه اإلاعلىماث وزباث ساسخت علمُت كىاعذ جىىًٍ على ىً ألهه ورلً عمشه مً وٍى  بجلان مً اإلاخعلم ًمِّب

ذ الىالب لباقي ألاخشيل بالشلافاث الىالب اخخيان وهزلً .بىفعه هفعه حعلُم إلاىاـلت الالصمت ألاظاظُت اإلاهاساث  ًٍض

ت خفُلخه مً ٌل والشلافُت اللغٍى  .وؤلاًجابي العلبي اإلاعجى جدخمل ؤًما الىلىت هزه واهذ وبن..  ألاخشيل الؽعىب خى

ٟاث مً ج٣ضم مما مالخٓت ًم٨ىىا ٨َْظا ٓمت ؤلالىترووي الخعلم ان حٍٗغ  ٖلى بىاءًار ظُض بك٩ل ْمهممت لِا مسُِ مىٓ

 الخٗلم مبضؤ ًضٖم ٦ما بٗض ًٖ الخٗلم ؤهماٍ ؤخض ِٞك٩ل جٟاٖلُت بل٨ترْهُت ْؾاثِ اؾخسضام َْٗخمضٖلى .الىٓم مىخى
ْوي الخٗلم حصجُ٘ زال٫ مً الخُاة مضٔ اإلاؿخمغ ْالخٗلم الظاحي  .الخٗا

 الالىترووي الخعلُم فىائذ -3

ٓاثض ْؤبغػر ؤَم مً ٓانل َٓ ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ٞ م بحن الؿِل الخ
ّو
ر في ْالُالب اإلاٗل ٢ْاث زاعط ختى م٩ان ؤي ْفي ٢ْذ ؤيّو  ؤ

ْام ٤ ُٞما اؾخٟؿاعاتهم لُغح للُالب ال٩اُٞت الٟغنت مىذ ٦ظل٪ الغؾمُت، الض
ّو
ٓاص ًخٗل ر الضعاؾُت باإلا ٢ٓذ ي٤ُ ألنّو  في ال

م ٢بل مً الخهت جىُٓم ٤ٌُٗ الضعاؾُت الخهو
ّو
. اإلاٗل

ٓاع ٚٝغ بوكاء ان ٦ما محن الُالب ْظم٘ الخ
ّو
ر ٌُٗي ٞحها ْاإلاٗل

ًا
 الظًً للُالب زانت اإلااصة ِْٞم للى٣اف للُالب ؤ٦بر ٞغنت

ضْنر ٓعر الاؾخٗاهت اما. ؤؾئلتهم َغح ًٍغ ت ْالٓؾاثل باله ُّو  اإلااصة ِٞم في ؤ٦ثر ٌؿاٖض للُالب اإلااصة لكغح ْالُٟضًٓ الخٓيُد
ت، ُّو ٫ٓر في ال٣ضعة م٘ الضعاؾ ت حسجُالث ٖلى الخه ُّو ٓج ت ؤْ ن ُّو ر َْظا اإلااصة، لخٓيُذ مغث

ًا
ا ُّو  ال٨ُمُاثُت اإلاٗاصالث جٓيُذ في ظل

. ْالِٟم للخٓيُذ بالُٟضًٓ صٖمِا ًجب بل ٣ِٞ، بال٣غاءة ِٞمِا ًهٗب التي اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى

ر ألاظاهب الدبراء مً ْالاؾخٟاصة الٗاإلاُت الجامٗاث م٘ بٗض ًٖ الخٗلم إلم٩اهُت باليؿبت ٦ْظل٪
ًا
ت ٔر ٖلى زانّو  مؿخٓ

.  الٗلُا الضعاؾاث

                                                           
 بالرياض جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية 
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ر ظي الُالب بنّو
ّو
ٔر مً ٌٗاوي ال ٓاي٘ حٗلُم مؿخٓ ٓاٍ مً ػمالثّ ؤمام بالخغط ٌكٗغ ال مخ ّ اإلاخضوي مؿخ

ّو
 بلى ؤ٩ٞاٍع ًى٣ل أله

ر الُالب ٌُٗي َْظا زهٓنُت، ب٩ل اإلاٗلم
ًا
ْلت ٞغنت ٫ٓر للُالب باليؿبت ٦ما لئلخغاط، الخٗغّوى صْنر ْالدُإ للمدا  الذج

ت ٌُُّٗ الال٨ترْوي ٞالخٗلُم م ٖلى ؤؾئلخّ لُغح الخغٍّو
ّو
. ظغاءة ب٩ل اإلاٗل

ٓظُت الٓؾاثل اؾخسضام ان ٓل ٓص ْطل٪ الُالب، ج٣ُُم في الخضًشت الخ٨ى ٓظ ْاث ل ٓم ؤص  ٖلى بىاءًار الُالب صعظاث بخ٣ُُم ج٣

ا ٢ام التي الازخباعاث . باظخُاَػ

غ ْ
ّو
ٞٓ ٢ٓذ مضاع ٖلى اًًا ج ر خُض بها اإلاخٗل٣ت باألبدار ْال٣ُام اإلااصة لضعاؾت ال ٓماث بنّو ٓبت اإلاٗل غة اإلاُل

ّو
ٞٓ  قب٨ت ٖلى مخ

م ٧لّ طل٪ مً ْألاَم.ؤلاهترهذ
ّو
٢ٓذ الُالب جد٨ لُاجّ ٢ْخّ ْجىُٓم للضعاؾت لّ اإلاىاؾب بال  الظَاب بلى الخاظت صْنر ْمؿْا

ر
ًا
ا ُّو ر صعاؾخّ م٩ان بلى شده

ًا
ت لُاث لضحهم للظًً زانّو ت مؿْا ط مً جمىِٗم ؤؾغٍّو  للخٗلُم ظٗل مما َْظا ،مىاػلِم مً الدْغ

 بحن الجم٘ ٖلى اإلاغؤة ٌؿاٖض الال٨ترْوي ،ٞالخٗلُم ْاظباث مً ٖلحها إلاا هٓغا ، للمغؤة باليؿبت ٦بحرة ؤَمُت ؤلال٨ترْوي
ٓامل مً ٖامل َْظا ْحٗلُمِا ْاظباتها ٓعَظا ٖلى ؾاٖضث التي الٗ ِْ ٕٓ  ب٢باال ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ًل٣ى لظا  الخٗلُم مً الى

 بلى الخاظت صْنر بلُّ جُمذ الظي الجامعي الخٗلُم جل٣ى مً اإلاغؤة ًم٨ً ألهّ ْطل٪ الغظا٫ لضٔ مىّ ؤ٦ثر اليؿاء لضٔ ٦بحرا
ٟا٫ ْتهخم بُتها في اإلادايغاث ٞخدًغ بُتها ٚحر آزغ م٩ان بلى الاهخ٣ا٫ ٓٞغ ج٩لٟتخُض صْنر باأَل اًت ج٩لٟت ؾخ ٟا٫ ٖع  الَا

٢ٓذ اؾخٛال٫ م٘ مجزلِا، حٛاصع لً ألجها ُٚابها ازىاء  ْاظباتها ًٖ َظا ٌُٗلِا ْلً ظامُٗت صعظت ٖلى ؾخدهل خُض ال

ْػر طل٪، مً ْألاَم.اإلاجزلُت ٓبت ججا ت اإلاغخلت نٗ  الخٗلُم خالت في ل٨ً الخ٣لُضًت، الجامٗاث في الُلبت م٘ الخإ٢لم في الٗمٍغ

ٓم ؤن بال .الُلبّ بحن اإلاباقغ الاخخ٩ا٥ لٗضم اإلاك٩لت َظٍ جخالشخى باإلاغاؾلت ٓاص ْٚالء الٗالُت الغؾ  اإلاهاخبت الخٗلُمُت اإلا
ْعاث َظٍ مً الٗضًض ؤن بلى بياٞت لِا  .ج٣ضمِا ْظّ في ٖاث٤ ٠٣ً ٦شحرة حٗلُمُت ظِاث لضٔ مٗخمضة ٚحر الض

ٔر ٨َْظا ر هغ م آزظ ؤلال٨ترْوي الخٗلُم مؿخ٣بل بنّو ؿاث ٧اهذ ْبن ختى بالخ٣ضّو  ػالذ ال ؤلال٨ترْوي بالخٗلُم حٗجى التي اإلااؾّو
،
ًا
ر بلى ٌكحر ما َىا٥ ل٨ً ٢لُلت ٍغ إلاا ؤ٦بر بك٩ل ٍْىدكغ ًؼصَغ ؾٝٓ الخٗلُم َظا ؤنّو

ّو
ٞٓ هت عاخت مً ً م للُالب ْمْغ

ّو
 في ْاإلاٗل

٢ٓذ  .هٟؿّ ال

 ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ؤَضاٝ

ٓوؿ٩ٓ جدضص ٓماث ج٣ىُت مً ٢ْاٖضة جدخُت بيُت بوكاء في ٌؿِم بإهّ ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ؤَضاٝ الُ  ؤؾـ ٖلى ٢اثمت اإلاٗل

 ج٣ىُت هدٓ بًجابي اججاٍ جىمُت الى َْؿعى. ْالٗكٍغً الخاصي ال٣غنر إلاخُلباث الجضًض الجُل مجخم٘ بٖضاص ز٣اُٞتبٛغى
ٓماث ْلُاء ٢بل مً الكب٨ت اؾخسضام زال٫ مً اإلاٗل ٓعر ؤ ٓماحي مجخم٘ بًجاص ًخم ْبظل٪ اإلادلُت، ْاإلاجخمٗاث ألام  مٗل

ٓع، ٓا٢ُٗت الخُاجُت ْألاْيإ اإلاك٨الث خل ٖلى ٌٗمل مخُ  للخٗامل الكب٨ت مهاصع ْاؾخسضام اإلاضعؾُت، البِئت صازل ال
ُاء ٦ما.ْخلِا مِٗا خماص الاؾخ٣اللُت الكباب ًمِضإٖل ٓماث اإلاٗاٝع ًٖ البدض في الىٟـ ٖلى ْالٖا ٓجها التي ْاإلاٗل  في ًدخاظ

ٓثهم ٓماث الٟغنت ْمىدِم ْصعاؾتهم، بد ؼ ٖلى ٌؿاٖض مما مهضا٢ُتها، ًٖ ْالدؿائ٫ر لى٣ضاإلاٗل  لضحهم البدض مِاعاث حٍٗؼ

.  ْاُٖت ٣ٖالهُت شدهُاث ْبٖضاص

ر الجُضة اإلاؿخ٣بلُت الدُاعاث مً مدؿ٘ الجضًض الجُل ًمىذ ْبط
ًا
ْصة ْٞغنا ر) المدض

ًا
ر ا٢خهاصًا

ًا
ر ، ْز٣اُٞا

ًا
ر ْٖلمُا

ًا
 (ْاظخماُٖا

ٓم ٓماجُت بسضمت الُالب بتزٍْض ٣ً  اإلاجخم٘ صازل مً آزٍغً بإًٖاء ْالاظخمإ الاجها٫ ؤؾاؽ ٖلى ٢اثمت مؿخ٣بلُت مٗل
ؼ بٛغى زاعظّ، ؤْ ٢ٓذ ْفي جباص٫،الم ْالاخترام ْالخٟاَم الدؿامذ حٍٗؼ ٍٓت اإلاهلخت جدٟٔ هٟؿّ ال  مما الَٓىُت، ْالِ

                                                           
 

 ثزٖوف -يٕلغ انََٕٛكٕ ػهٗ االَزوَٛذ
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ٍٓغ بلى ًاصي ْع، مِاعاث جُ ٘ في ْالخٗاْنر ْالبىاءة، الدال٢ت ألا٩ٞاع ْجباص٫ الخدا ٓص التي اإلاُٟضة اإلاكاَع ٔر بلى ج٣  مِٗصخي مؿخٓ
ٓاء بلى حٍٗغًِم بلى باإلياٞت َظا ؤًٞل، ٓاؾ٘ الٗالمي الخىاٞـ مً صخُت ؤظ ٓصَم ْالتي الىُا١ ال ٍٓغ بلى ج٣  جُ

.  اإلاؿخ٣بلُت خُاتهم في شدهُاتهم

ْاث مً ٦بحرة ب٨مُت الُالب بمضاص  بن ٓماجُت مجا٫ في ألاص ٍٓغ إلاؿاٖضتهم اإلاٗل  في ؾلُم بك٩ل ؤهٟؿِم ًٖ ْالخٗبحر ٖلىالخُ

ٍٓغاإلاِاعاث بلى باإلياٞت اإلاجخم٘، ٓص ْالدبراث ْاإلاٗاٝع جُ ٍٓغ بلى ج٣ .  الظاحي ْالاؾخ٣ال٫ ؤلاهخاظُت جُ
ْلُاء ْحصجُ٘ ٓعر ؤ  ؤبىائهم ْحٗلم ؾل٥ٓ همٓ ْم٘ ٖام، بك٩ل هٓامالخٗلُم م٘ ْالخٟاٖل الاهضماط ٖلى اإلادلُت ْاإلاجخمٗاث ألام

إل مً ْطل٪ زام، بك٩ل غالتي ؤلاقٗاعاث بلى باإلياٞت الضعاسخي، ْجدهُلِم ؤبىائهم ؤصاء ٖلى زالالاَل ا ْالخ٣اٍع  جهضَع
٫ٓر اإلاضعؾت ٓعر ًىمي طل٪، خ ٓماث ج٣ىُت زضمت ٍُْ  بلى ًاصي زم ْمً مباقغ، ٚحر بك٩ل اإلادلُت ْاإلاجخمٗاث ُٞاإلاىاػ٫ر اإلاٗل

ٓالش٣اٞت همٓ .  الكب٨ت ٖلى اإلاجخمٗ

ٍض بن ٓظُتألن الا٢خهاصًت اإلاىاٞؿت ؤظل مً اؾتراجُجُت بةم٩اهُاث اإلاجخم٘ جْؼ ٓل ٓعة ْالخ٨ى ٔر الش ٓماث مجا٫ في ال٨بر  اإلاٗل
ٓظُت ٓل ْػر ؤن ًم٨جها بدُض الخًاعي، الغآب ًٖ جسلٟذ التي لؤلمم ٞغنتُٖٓمت جمشل ال٣غنر َظا في الخ٨ى  جخجا
ن، بلُّ ْنل الظي الدِ لخ٣اعب مغاخلخسلِٟا  َظٍ ْبصاعة اؾخسضام زال٫ مً ْطل٪ آلازْغ

ٍٓت زُِ يمً ْبصزالِا الخ٣ىُت ىُت جىم  .  خ٣ُ٣ُت َْ

 والخعلُم للخعلم اإلاىهجُت الخفائق: الشاوي اإلابدث

  ملذمت

ٓص ٍغ٤ ؤًام بلى اإلاضعسخي باإلاىهج ؤلاَخمام ٌٗ ٓهاوي الُٟلؿٝٓ لٟذ خُض ؤلٚا ٓالي في« ؤٞالَٓنر» الُ  اإلاُالص ٢بل الغاب٘ ال٣غنر خ

ٓص ؤَمُت بلى ألاهٓاع ٣ّ ؤْ ٦مؿل٪ اؾخسضامّ ًم٨ً« مىهج» ْظ ضاص ٍَغ  ؤْلى ٦ظل٪ ،«اإلاشالي« »الُب٣ي» مجخمّٗ ؤٞغاص إٖل
ٓمُيُٓؽ» ٍبل»ْ اإلاُالصي ٖكغ الؿاب٘ ال٣غنر في  «٧ ا ْمكا٧لّ اإلاىهَجر ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غنر في«  ْٞغ ا ٢ضعًا  الضعؽ مً َُبًا

ٓعر مالمذ جخطح بضؤث الٗكٍغً ال٣غنر ْفي. ْاإلاىا٢كت ذ خُض ٖلماٍئ لّ مؿخ٣ل ٦ٗلم اإلاىهج ِْ اث مً ال٨شحر قٖغ  ٦بًر

 .. الخضَعـ َْغ١ر باإلاىهج زانت ٧لُاث اٞخخاح في الٗالم في الٗالي الخٗلُم ماؾؿاث

ٓعر اإلاتزاًض الاَخمام َظا ؤن ْالخ٣ُ٣ت ٓير الخ٣ل في« اإلاىاهج» قِضجّ الظي اإلاؿخمغ ْالخُ  ججاٍ الىٓغ ْظِاث في جباًىا َىا٥ ظٗل الترب

ٔر ٞالبٌٗ. «اإلاىاهج» إلااَُت الض٤ُ٢ الٗلمي الخٍٗغ٠ ضاص مؿب٣ت ْبظغاءاث مِام» ؤجها ًغ ٔر خحن في ،«ؤلٖا ن ًغ  ،«ٖمل ْز٣ُت ؤجها» آزْغ
ٔر مً ْمجهم ّ ؤن ًيبػي ما ٧ل َٓ» اإلاىهج ؤن ٌٗلً مً َىا٥ ؤن ٦ما. ْالخدًحر الخسُُِ مؿب٣ت ْججاعب زبراث اإلاىهج ؤن ًغ  ٌٗٞغ

 . «...بّ ال٣ُام مً ٍْخم٨ً الُالب

                                                           
انتقد الربامج الًتبوية ادلوجودة يف . تربوم كزعيمه مسيحي تشيكيُّ  ٓٚٙٔنوفمرب  ٘ٔ  -ٕٜ٘ٔمارس John Amos Comenius/28جون عاموس كومنيوسٔ

 .كدعا إىل إعادة تنظيم التعليم. عصره

 .ركضة أطفاؿاكجد فكرة أدلاينمربِب ىو شفاينايف  1852 حزيراف ٕٔ كاخأكبرفايسبيف  1782 نيساف 21 فريديريك فركبل ٕ
-ٕٕٔٓ-ٕ-ٕ٘-بقلم االدارة العامة للمناىج–ما ىو ادلنهج –ملف العدد –رللة ادلعرفة  

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=393&SubModel=138&ID=1400 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84


  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

18 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ض ؤَمُت ِْغث َىا ْمً  بلى (ال٨خاب) اإلاضعسخي اإلا٣غعر في جدهٍغ ٧اهذ التي ال٣ضًمت الىٓغة جل٪ مً الخضًض اإلاىهج ْبٞغاٙ ججٍغ

ٓلُت ْؤ٦ثر ؤْؾ٘ آٞا١ ْلُاء الُالب لدكمل قم ٓعر ْؤ  اإلاىهج ؤن ؤي... ْاإلاسخبراث الخٗلُمُت ْالٓؾاثل اإلاضعسخي ْاإلابجى ْؤلاصاعة ألام
ٓير الخٗلُمي بالٗمل ًخٗل٤ ما ٧ل ٌكمل الخضًض . ْالترب

ٗٝغ ٓما ؤلاوؿان ٌُت  ٖلى ب٣ضعجّ البكغير الضماٙ ًخمحز خُض ًمحٍز ما ؤَم مً ال٣ٗل َْٗخبر ها٤َ م٨ٟغ حي ٧اثً بإهّ ٖم
 ال٨شحر َْْبّ الٗلم ْ ؤلاصعا٥ ْ بال٣ٗل زل٣ّ ب٣ُت ٖلى ًٞلّ ْ ؤلاوؿان ؾبداهّ هللا محز ٣ٞض ْؤلابضإ ْالخدلُل الخ٨ٟحر

ٓاعح مً ٓاؽ ْ الج  .مسخلٟت ؤؾالُب ْ بٓؾاثل ْالخٗلم ؤلاصعا٥ جُٟٗل مً جم٨ىّ التي الخ

ٓم ٩ٞان            ٓمت بًها٫ في الخضًشت الخٗلُم ؤؾالُب مً ؤؾلٓب ٌٗض الظي ؤلال٨ترْوي الخٗلم الُ  في ٍْخم للمخٗلم، اإلاٗل
ٓاِٖا بجمُ٘ الخ٣ىُت اؾخضام في اإلاخٗضصة ْْؾاثُّ ْقب٩اجّ آلالي ٧الخاؾب الخضًشت الاجها٫ آلُاث اؾخسضام  إلًها٫ ؤه
ٓمت ٓعة ٞاثضة ْؤ٦بر ظِض ْؤ٢ل ٢ْذ بإ٢هغ للمخٗلم اإلاٗل  ْج٣ُُم ٢ُْاؽ ْيبُِا الخٗلُمُت الٗملُت بصاعة مً جم٨ً ْبه

ٓعة َىا٥ ٧ان اإلااضخي ال٣ٗض زال٫ٝ. اإلاخٗلمحن ؤصاء م الخٗلُمي الخاؾب جُب٣ُاث في ضدمت ز  اؾخسضام ًؼا٫ ال اهّ بالٚغ
ر جؼصاص التي بضاًاجّ في ْالخٗلُم التربُت مجا٫ في الخاؾب

ًا
ٓما ٓم، بٗض ً  بلى الخٗلُم في الخاؾب مً ٖضة ؤق٩اال بإزظ بضؤ ل٨ىّ ً

ٓم ِْغ زم الخٗلُم في ؤلاهترهذ اؾخسضام ٔر لخ٣ضًم الخ٣ىُت ٖلى ٌٗخمض الظي ؤلال٨ترْوي الخٗلم مِٟ  للمخٗلم الخٗلُمي اإلادخٓ
٣ت ٢ٓذ ازخهاع مً ْٞٗالت، ظُضة بٍُغ ٔر جدؿحن ٖلى الخاؾب ٢ضعة بلى بياٞت ْالخ٩لٟت ْالجِض ال  للخدهُل الٗام اإلاؿخٓ

ٓٞحر في ْالُالب اإلاٗلم ْمؿاٖضة الضعاسخي،  مدضصة مىاهج يمً الؼمان ؤْ اإلا٩ان ٖلى حٗخمض ال ظظابت، حٗلُمُت بِئت ج

عة ٖلى  الضعاؾاث مً الٗضًض ؤ٦ضث ٣ٞض.ْٞاٖلت ر الخضَعـ في ؤلال٨ترْوي الخٗلُم اؾخسضام يْغ
ًا
 الخ٣لُضي، الخٗلُم مً بضال

ٓلت ٖلى ٌؿاٖض ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ؤن بلى الضعاؾاث َظٍ ؤقاعث خُض  ْب٦ؿاب الخٗلُمُت، للماصة اإلاخٗلمحن اؾدُٗاب ؾِ

ٖٓت مِاعاث اإلاخٗلمحن ٓانل اإلاك٨الث، ْخل ال٣غاعاث، اجساط:  مشل مخى  . الجماعي ْالٗمل ال٣ُاصة، ْ ألاٞغاص، بحن ْالخ

 هي ٞاإلاىاهج ْالازال٢ُت، الضًيُت ْمٗاًحٍر ْاججاَاجّ ٨ٍْٞغ اإلاجخم٘ بش٣اٞت ٦بحر خض بلى جغجبِ الضعاؾُت اإلاىاهج بن
ٓة مهضع ر الاٞغاص تهُئت ًخم زاللِا ٞمً ؤمت، ألي ال٣

ًا
خُا ر ْع

ًا
، ٣ْٖلُا

ًا
ْاِٞٗم ْاججاَاتهم َا٢تهم لخٟؼ ْظؿضًا  ْص

ا ْاؾدشماَع ٓلِم، ٍٓت الجهًت طل٪ ٖلى ٍْضلل اإلاجخم٘، ْجُلٗاث ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ ألامشل الاؾدشماع ْمُ  لٗضص خضزذ التي الخىم
ٍٓمِا، مىاهجِا ٞدو ٖلى ٖملذ التي الض٫ْر مً ٓة م٩امً ْصعاؾت ْج٣ ا ٞحها ْال٠ًٗ ال٣ ٍَٓغ  ًد٤٣ بما ْحٗضًلِا لخُ

ٍٓت زُُِا ؤَضاٝ  .ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالؿُاؾُت الش٣اُٞت اإلاجاالث مسخل٠ في الخىم

ٍٓت اإلاىاهج:آلا٫ْر اإلاُلب ٓما الترب  َْضٞا مِٟ

ٍٓت الدبراث مً ْمخ٩املت مترابُت ؾلؿلت ًٖ ٖباعة َٓ اإلاىهج  جد٤ُ٣ بهضٝ الخٗلُمُت اإلااؾؿت ٢بل مً اإلاسُُت الترب
ٍٓت ؤَضاٝ ٍٓت الدبراث اإلاىهج ًخًمً مدضصة، ْحٗلُمُت جغب  إل٦ؿاب اإلاضعؾت، اقغاٝ جدذ جهمُمِا ًخم التي اإلاُٟضة، الترب

ٓماث اإلاخٗلمحن ْالتي ْالاججاَاث ْاإلاِاعاث اإلاٗل ٓبت،  بلى ًاصي ْالظي للمخٗلم، ْاإلاخ٩امل الكامل الىمٓ بخضار بلى تهضٝ اإلاٚغ
٦ّٓ، حٗضًل  ٞاإلاىاهج ٞحها ْاهضماظّ ْمجخمّٗ بُئخّ م٘ بىجاح اإلاخٗلم جٟاٖل ٖلى حؿاٖض الخٗلم َظا ْخهُلت حٗلمّ، ؤي ؾل

ُت، هٟؿُت، اؾـ ٖلى ْجبجى ْزاعظِا اإلاضعؾت صازل اإلاسُُت الدبراث مً ؾلؿلت ًٖ ٖباعة بإجها حٗٝغ  ْمٗٞغ

ْتهضٝ ت الٓظضاهُت، الىاخُت مً اإلاخٗلم جىمُت بلى ْاظخماُٖت،ْؾُاؾُت، ْاإلاِاٍع ُت، ٍٓت الدبراث ْجىبش٤..ْاإلاٗٞغ  مً الترب

                                                           
 ((Peak&Berge 2006؛Luchoomun, Dharmadeoٕٓٔٓ،)، (ٕٚٓٓ؛ مصطفى طنطاكم ٕٛٓٓ؛ أمحدعبد اجمليد ٕٛٓٓىدل الكنعاف، ) 
 

 لل مكو ْنا ٍبثمب اًَب ٚؼبك نهضؤهح



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

19 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ْالٟلؿُٟت، ال٣ٗضًت ألاؾـ ٓعر ،خُض للمجخم٘ ْالؿُاؾُت ْالاظخماُٖت، ، ٫ٓر الٗامت ؤَضاّٞ اإلاجخم٘ ًبل  زم الاؾـ، جل٪ خ
ٓعة في جهُِٛا التي اإلاىاهج ٖبر لخد٣ُ٣ِا التربٓير الىٓام بلى ٌِٗض ٦ُٓت ؤَضاٝ زم زانت ؤَضاٝ ن  مً ٣ًاؽ ص٣ُ٢ت ؾل

ٔر زاللِا ٢ٓ٘ اإلاسغط يٓء في اإلاخٗلمحن خ٣٣ّ الظي الخ٣ضم مؿخٓ  َظا ٞةن ْالخُٛحر الخجضص اإلاجخمٗاث ؾمذ ؤن ْخُض. اإلاخ

ْعٍ ًى٨ٗـ ٓاءم ؤن ًيبػي التي الخٗلُمُت اإلاىاهج ٖلى بض  . الجضًضة اإلاجخم٘ ْجٓظِاث جُلٗاث ٤ْٞ الخُٛحر َظا م٘ جخ

ٓم الٗالم ٌِٗل ت في الُ ٓهُت ٢ٍغ ٓعة مِٗا ٍْخٟاٖل الٗالم ز٣اٞاث ٖلى ًىٟخذ ؤلاوؿان ظٗلذ ْاخضة، ٧  مِٗا ًهٗب به
ٓص ْعر في حٛحر خضر ٣ٞض طاجّ، ٖلى ًىٛل٤ مجخم٘ ْظ ر اإلاضعؾت، ُْْْٟت الاؾغة ص

ًا
 مخٛحراث مً الٗالم في ًدضر إلاا جبٗا

عة ًٟغى َْظا ْؤخضار، ٓاظِت مُٗىت جضابحر اجساط الخٗلُم مىاهج ٖلى بالًْغ ٓاء اإلاخٛحراث جل٪ ْمغاٖاة إلا  مدلُت ؤ٧اهذ ؾ

. ٖاإلاُت ؤْ

 الخللُذي بمفهىمه اإلاىهج -1

ٖٓت ًٖ ٖباعة َٓ ٓماث مجم  للخُاة بٖضاصَم بهضٝ للخالمُظ ب٦ؿابها ٖلى اإلاضعؾت حٗمل التي ْاإلاٟاَُم ْالخ٣اث٤ اإلاٗل
ٓماث َظٍ ٧اهذ ٢ْض مجها، ْالاؾخٟاصة ألازٍغً بسبراث ؤلاإلاام ٍَغ٤ ًٖ ٢ضعاتهم ْجىمُت  جمشل ْاإلاٟاَُم ْالخ٣اث٤ اإلاٗل
ت ٓاهبها اإلاٗٞغ ٓماث جخًمً ٧اهذ ؤجها ؤي.اإلاسخلٟت بج ٍٓت ْعٍايُت ٖلمُت مٗل سُت ْظٛغاُٞت ْلٛ . ْصًيُت ْٞلؿُٟت ْجاٍع

ٓاث مً ؾلؿلت َْىا٥ ٓماث ٦خدضًض. اإلاىهج َظا ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ جخسظ الدُ  ًغاٍ إلاا ٣ْٞا ماصة ل٩ل الالػمت اإلاٗل
ٓنر ٔر حك٩ل  اإلااصة َظٍ في اإلاخسهه ٓػَ٘ ٦ْظل٪ اإلااصة، مدخٓ ٖٓاث ج ٓاث مغاخل ٖلى الضعاؾُت اإلااصة مٓي  الضعاؾت ْؾى

ٓػَ٘ زم ْمً ٖٓاث ج ٓإ جدضًض ازحرا لُاحي الضعاسخي الٗام ؤقِغ ٖلى الضعاؾُت اإلااصة مٓي  ْالازخباعاث ألاؾئلت ؤه
. صعاؾُت ماصة ٧ل في الخالمُظ جدهُل ل٣ُاؽ اإلاىاؾبت ْالامخداهاث

  الخذًث بمفهىمه اإلاىهج -2

ٖٓت َٓ ٍٓت الدبراث مجم ا التي الترب ٓاء للخالمُظ اإلاضعؾت تهَُا  الىمٓ ٖلى مؿاٖضتهم بٛغى ْطل٪ زاعظِا ؤْ صازلِا ؾ
ٓاهب ٧اٞت في الىمٓ ؤي اإلاخ٩امل، الكامل ر ْالٟىُت ْالىٟؿُت ْالجؿمُت ْالاظخماُٖت ْالضًيُت ْالش٣اُٞت ال٣ٗلُت الج

ًا
ٓا  هم

٦ِٓم حٗضًل بلى ًاصي م بىجاح جٟاٖلِم ٨ٍْٟل ؾل ٫ٓر ْابخ٩اَع ٓاظِِم ما خل  مُٟضة زبراث اإلاجهاط ًخًمً لظا .مك٨الث مً ً
ٖٓت الخالمُظ إل٦ؿاب ٓماث مً مجم ٖٓت ْالاججاَاث ْاإلاِاعاث اإلاٗل ٓاهب مخى ٓاهب مً ٣ِٞ ْاخض ظاهب ٖلى جغ٦ؼ ال الج  ظ

ع زال٫ مً ًدضر َىا ٞالخٗلُم ال٣ضًم اإلاىهج في الخا٫ َٓ ٦ما الىمٓ  في ْمكاع٦خّ ْمٗاٌكخّ اإلاسخلٟت بالدبراث اإلاخٗلم مْغ
ٓا٠٢ ٖٓت، حٗلُمُت م ْعر ما ؤْ الضعاؾت حجغة ٖلى ج٣خهغ ال الخٗلم ٞبِئت مخى  الخٗلم بِئت جمخض بل اإلاضعؾت، ظضعان صازل ًض

 ْالظي للمخٗلم اإلاخ٩امل الكامل الىمٓ َٓ الدبراث َظٍ ٍَغ٤ ًٖ اإلاىهج بلُّ ٌؿعى الظي الِضٝ بن اإلاضعؾت، زاعط بلى
٦ّٓ حٗضًل بلى ًاصي ٓاظِت في ل٣ٗلّ اإلاخٗلم بٖما٫ َٓ بىجاح اإلاخٗلم ٞخٟاٖل حٗلمّ، بلى ؤي ؾل  التي ْاإلاك٨الث الخدضًاث م

ٓظض ْلت مجخمّٗ بِئت في ج ر الخٗلم ٖلى اإلاخٗلم ٢ضعة جىمُت ؤنبذ لظا ْخلِا ٖلحها الخٛلب ْمدا
ًا
. اإلاىهج ؤَضاٝ مً َاما َضٞا

                                                           
 
https://ar.wikipedia.org/wiki/كهاٍٙ_يُٓظ 

اجملرة  غوتبورغ   ٕٜٙٔ، كىو باحث يف كسائل التواصل، يف كتابو مارشاؿ ماكلوىاف مت عرض مفهـو القرية الكونية للمرة األكىل من قبل ٕ
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٘ ٖالم في ٨َْظا  بُٖاء ًيبػي اإلاىهج ؤَضاٝ مً َاما َضٞا اإلاخٗلم ابخ٩اع جىمُت ؤنبذ ُّٞ وِٗل الظي ٦ٗاإلاىا الخٛحر ؾَغ

ٍٓت ْل ٔر ألاَضاٝ بحن مً لّ ألا . ألازغ

 الشكمي اإلاىهج -3

ٔر نُـاٚت في الخ٣لُضي الخٗلم ًٖ ظظعير بك٨ـل ًسخل٠ الغ٢مُـت ػمً في الخٗلـم غ١ر ٖغيّ، ْؤؾلٓب الٗلمي اإلادخٓ َْ 
ٔر ٖلى الظاحي ٧الخٗلم الخٗلـم ٖملُت ُّٞ جخم الظي ْاإلا٨ـان الؼمـان ْفي الخضَعـ،  مً الخٗلُمُت ْاإلاُاصًً ألاٞغاص، مؿخٓ

ٔر ٖلى ْظامٗاث مضاعؽ  الخٗلم، ٖلى اإلاخٗلمحن ْجدٟحز بجظب الغ٢مي الخٗلم في الخضَعـ َغ١ر جخمحز. الجماعي اإلاؿخٓ
ٔر م٘ ٍْخٟاٖل ٌكاع٥ ٞاإلاخٗلم ٓعة الٗلمي اإلادخٓ ٓنر الظي الخ٣لُضي الخٗلم ٨ٖـ ٖلى اًجابُت به ْعر ُّٞ ٩ً  َٓ اإلاٗلم ص
ًٍْ، في اإلاخٗلمحن ْؾلبُت الخل٣حن . ؤ٦شـغ ْص٢ت بتر٦حز ْماثاإلاٗل اإلاخٗلمحن جهب التي بالخٛظًت الغ٢مي الخٗلم ًخمحز الخض

ض الظاث بصاعة ٖلى اإلاخٗلمحن ٢ضعة ًىمي الغ٢مي الخٗلم  ٓانل قب٩اث ٖلى ْآلاعاء ألا٩ٞاع جباص٫ زال٫ مً ْٖحهم مً ٍٍْؼ  الخ
ْهاث، ؤلاظخماعي ٓٞغ ٦ما ْاإلاض ٔر ٖلى اإلاخٗلمحن م٘ ْالدكـاع٥ الخٗـاْنر ٞغنت الغ٢مي الخٗلم ً  ازخالٝ ٖلى ْٖالمي مدلي مؿخٓ

ٓظِاتهم ز٣اٞاتهم ْاث زال٫ مً ْصًاهاتهم ْج ٓانل ْقب٩اث٧Wikiesا٫ ع٢مُت ؤص ا التي ْاإلاؿدىضاث الاظخماعي الخ َٓٞغ ً 
Google الخ٨ُٟـغ الغ٢مي الخٗلم ٦ما٣ًٓير. مدضص ج٣لُضي مىهج مً ؤْؾ٘ هُـا١ ٖلى اإلاٗـاٝع في الش٣افي الخبـاص٫ ًدُذ مما 
ٍٓاث بمالمؿت ؤلابضاعي ا التي اإلاك٨الث خل مِـاعة زال٫ مً للمخٗلمحن الٗلُـا الخ٨ُٟـغ مؿخ َٓٞغ ْاث ج  ْالٓؾاثِ الغ٢مُت ألاص

  .الدبراث ْا٦دؿـاب ْالخسُـل ؤلابضإ في حؿخسضم ْالتي اإلاخٗضصة

ٓص ؾاثضا الخ٣لُضي الخٗلم ٦ـان ت ٧اهذ خُىمـا ٖضًضة ل٣ٗــ ْصة اإلاٗٞغ ٓعر ْم٘. بُئ بىدٓ ْجخجضص مدض  في ال٨بُـغ الخُ
ٓظُـا ٓل  الخ٣لُضًت الخٗلُمُت ألاؾالُب ي٠ٗ جبحن مُغص، بك٩ل جؼاًضث التي اإلاٗاٝع ٖلى الٗـالم ْاهٟخـاح الغ٢مُت الخ٨ى

ٓاء ٖلى ٢ضعتها ْٖضم غ ال٨م اخخ ت مً الٍٛؼ ٍٓغ بلى الخـاظت صٖذ لظا. مؿخمغ بك٩ل اإلاخض٣ٞت اإلاٗٞغ  في الضعاؾُت اإلاىـاهج جُ
ٓنر ُٞغح الغ٢مي، الٗهـغ مخُلبـاث لخالثم الخٗلُمُـت اإلاُاصًً ٓعقي الخ٣لُضي اإلاىهج اؾدبضا٫ ٨ٞغة التربُ  ظضًض بمهُلح ال

ٍٓل بن". الغ٢مي اإلاىهج" َْٓ ٍٓحن، الخ٣ىُحن الدبراء بحن حٗاْنر بلى ًدخـاط الغ٢مُـت بلى اإلاىـاهج جد  الغ٢مي اإلاىهج ٞبىـاء ْالترب
اث مغجبِ ت ْمجها الخٗلم بىٍٓغ  ل٩ل اإلاىاؾبت الخٗلُمُت الغ٢مُت البرامج جخدضص ؤؾاؾِا ٖلى ْالتي ْالترابُُت البىاثُت الىٍٓغ
ٔر ضاص ٍْخُلب ٖلمي، مدخٓ غ١ر اإلاىهج ؤَضاٝ جدضًض الغ٢مي اإلاىهج إٖل ؿّ، َْ ٍٓم ْؤؾالُب جضَع  الغ٢مُت ْاإلاِاعاث الخ٣
ٓبت ا اإلاضاعؽ ٖلى ًجب التي الغ٢مُت ْألاظِؼة اإلاخٗلمحن، ٖلى اإلاُل ٓٞحَر  اإلاٗلمحن تهُئت ٦ْظل٪ َاثلت، ؤمٓالا ج٩ل٠ خُض ج

بهم ن٠. ٖلحها ْجضٍع  جخإل٠ (الضعاؾُت ال٨خب ًٖ بضًال) بل٨ترْهُت مهـاصع مً حٗلُمُت خ٣ُبت ًمشل" ؤهّ ٖلى الغ٢مي الخٗلم ُْت

ْهاث مً ا Blogs،Wikies،Twitter مض ٓجُاث ُٞضًٓ ْؤٞالم الغ٢مُت البرامج مً ْٚحَر  في حؿخسضم زانت حٗلم ْقب٨ـاث ْن
ٓانل بدُض ْاإلاٗلمحن اإلاخٗلمحن ْج٣ُُم عبِ ٓاهب ٧ل في باؾخمغاع مجهما ٧ل ًخ  اإلاىهج ًخًمً".  الخٗلُمُت الٗملُت الج

ٖٓت الغ٢مي ٍٓت الدبراث مً مجم ا ًخم التي ْالٗلمُت الترب ٓٞحَر ٓظُت الاجهاالث ج٣ىُاث ٖبر للمخٗلم ج ٓل  الخضًشت الخ٨ى
ٕٓ الغ٢مي اإلاىهج ًدؿم خُض الخٗلم، ٖملُت لخد٤ُ٣ هت بالخى ر ؤ٦ثر ْؤصاء ْاإلاْغ

ًا
ٔر جإزحرا  ٞالغ٢مُت اإلاخٗلمحن، ٖلى الٗلمي للمدخٓ

ٍٓل في ؾاَمذ ٓعقي اإلاىهج جد ٓعجّ مً ال  ْخ٣اث٤ ْمٟاَُم ؤ٩ٞاع بلى ال٨خب في ْالخ٣اث٤ ْاإلاٟاَُم ألا٩ٞاع في الجامضة ن
ٓجُت ؤْ ألابٗـاص زالزُت الخٗلُمُت ٧األٞالم مغثُت ٓانل ن ٓعي بالخ  الغ٢مُت ألالٗاب باؾخسضام ؤْ الاهترهذ قب٨ت ٖبر الٟ

ٓا٠٢ ْالدبراث اإلاِاعاث ا٦دؿاب ْاإلادا٧اةفي  .اإلاسخلٟت الخٗلُمُت للم
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ب٤ ل٣ض
ُت
ْاث باؾخسضام اإلاضاعؽ مً الٗضًض في الغ٢مي اإلاىهج َ ٓصة الخٗلُمُت ألاَضاٝ لخد٤ُ٣ الغ٢مُت ألاص .  اإلايك

٫ٓر ًد٤٣ ؤن ًجب الغ٢مي اإلاىهج جُب٤ُ بن  ت ْخُض ٦مهضع ال٨خب ٖلى حٗخمض مٛل٣ت حٗلم بِئاث مً الخد  بِئاث بلى للمٗٞغ
ٓخت حٗلم ت، بمهـاصع ٚىُت مٟخ ٣ت ازخُـاع للمخٗلمحن ِٞؿمذ اإلاٗٞغ ٓاء الخٗلم ٍَغ  بٗض ًٖ ؤْ مباقغ بك٩ل ٧اهذ ؾ

ٍٓاث طل٪ في مغاُٖت اإلاخٗضصة الٓؾاثِ باؾخسضام ٍٓت ألاَضاٝ ٞخخد٤٣.اإلاسخلٟت اإلاخٗلمحن مؿخ  ؤظُـا٫ بوكـاء في الترب
ٓا٦بت ٖلى ٢ـاصعة إلاجخمٗاتها مىخجت مخٗلمت  .الخُاة مىاحي قتى في الجضًضة الخٛحراث م

 بعذ عً والخعلُم الخللُذي الخعلُم بين الفشوكاث:الشاوي اإلاىلب

ٓطط الخٗلُم الخ٣لُضي ٓطط الخٗلُم ًٖ بٗض  هم  (الال٨ترْوي)هم

ٓ اإلاهضع  ْمؿِل إلاهاصع الخٗلُم ألاؾاسخي للخٗلماإلاضعؽ َ ٓظّ  ٓ م  اإلاضعؽ َ

ت مً اإلاضعؽ ْ ٌؿدؿ٣ي اإلاٗٞغ ْالبدض الظاحي اإلاخٗلم ٌؿخ٣بل ؤ ٤ اإلاماعؾت   اإلاخٗلم ًخٗلم ًٖ ٍَغ

ٍْخٟاٖل م٘ آلازٍغً (بلى خض ما)اإلاخٗلم ٌٗمل مؿخ٣ال بضْن الجماٖت  ٖٓت   اإلاخٗلم ًخٗلم في مجم

ٓن  ٓن هٟـ الصخئ٧ل اإلاخٗلمحن ًخٗلم ً  َْٗمل ٣ت مؿخ٣لت ًٖ آلازٍغ ّٞراإلاخٗلم ًخٗلم بٍُغ  ْخؿب ْْغ

ب ٖىض  ْمً زم ٖلى جضٍع ْلي  ب ؤ اإلاضعؽ ًخدهل ٖلى جضٍع

عة  الًْغ

ٓانل خُض ًبضؤ  ْ مخ اإلاضعؽ في خالت حٗلم مؿخمغ ؤ

َْؿخمغ بضْن اه٣ُإ ْلي  ب ألا  بالخضٍع

َُْٗى لّ الٟغنت في ج٨مُل  اإلاخٗلم اإلاخمحز ٌؿخ٨ك٠ 

 حٗلُمّ

ت بضْن  ْاإلاٗٞغ ٫ٓ ٖلى الخٗلُم  اإلاخٗلم لّ ٞغنت الخه

ْمضٔ الخُاة ْ ػماهُت  ٓاث٤ م٩اهُت ؤ ٖ 

 الشكمي والخعلُم اإلاذسط ظلىت: الشالث اإلاىلب

ٓظب التي الٗىانغ ؤَم مً ْال٣ضعة ال٨ٟاءة ؤن ق٪ ال ا ًخ ٓاَٞغ ن جضبحر في الظاحي الىجاح لخد٤ُ٣ اإلاضعؽ لضٔ ج  الكْا

ٍٓت ْر ػمً في زانت ْالخٗلُمُت التًر ٓلٓظُا ٚؼ ٓئؾؿاث اإلاضعؾُت للخُاة الخ٨ى . ْالدانت الٗامت ْاإلا

 ٖلى ٦ْٟاءة ٢ضعة جهاخبّ ؤن البض الخُاة مجاالث مً مجا٫ ؤي في الخضًشت الخ٣ىُت للٓؾاثل اؾدخسضام ؤي بن" خُض

 الٗملُاث ًضًغْ اإلاخٗلمحن جضٍعب بلى ٌؿعى ؾُٓل ٞاإلاضعؽ ،" اإلاجا٫ طل٪ في مجها ْالاؾخٟاصة الٓؾاثل جل٪ اؾخسضام
ٓص الخٗلمُت، غ بلى ٣ٍْ هت، بؿالؾت للمخٗلم الخ٣ىُت جمٍغ  الخٗلمي الخٗلُمي الٓي٘ في حٛحر خضْر َىا٥ ؤن ٦ما ْ بهما ْمْغ

/ اإلاضعؽ مً اإلاال٠ االتربٓير زالٓرا٫ ؤْ الٟاٖلحن ْيُٗت في حُٛحر ٦ظل٪ َىا٥ ٞةن الغ٢مُت الخ٣ىُت باٖخماص

ٓعر َظا الخٗلمُت، ْالهُٛتالخٗلُمُت/اإلاخٗلم ٓص الخُ  ما َْظا الشالٓر َظا ججم٘ التي الٗال٢ت بيُت في جسلدل الى عبما ؾ٣ُ

ٓهّ"  اإلاٗلم ان مً حٛحر ٞٗال َىا٥ ؤن ٖلى ًض٫ ٓماث مهضع ٧ ٓهّ الى للمٗل  للٗماًت ْمسُُا ْمىٓما ْمضعبا مِؿغا ٧

                                                           
اإلنسػاف يتواصل ادلتعلموف من خالؿ ادلدكنة فيختار كل األمريكية يف مادة األحيػاء يف درس أجهزة جسػم  Virtual High School فعلى سبيل ادلثػاؿ يف مدرسةٔ

 .ألجهزةمتعلم الكتابة عن جهػاز ككظائفو فيكتب عن أمهيتو حبيث يتشارؾ ادلتعلموف يف القراءة كالتعليق فيما بينهم ليتم استكشاؼ الرابط بُت ا

. صيبدكر التعليم االإلكًتكين يف زيادة كفاءةكفاعلية التعليم احملإٕٔٓ -ٕدالعد. سسات اجلزائريةلة أداء ادلوؤمج.خليل إبراىيم احلمداين ستاذكاال سقاـ اؿشزياد ىا/ د -ٕ
 ٚٗص 



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

22 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

مُت/ الخٗلمُت
ُت
ل َٗ ْاع مً طل٪ ْٚحر الخ ٫ٓر ٣ًخًحها التي الاص ٓماث ؾلبي مؿخ٣بل مً اإلاخٗلم جد  َْظا ٞٗا٫ مخٗلم الى للمٗل

٠٢ٓ ٓماث بمهاصع ٚىُت بِئت في ًخم الخٗلُمي اإلا ٓماث ْج٣ىُت اإلاٗل .  .."ْالاجهاالث اإلاٗل

ٓظِا اإلاٗلم ًب٣ى بهما ؾمى ما زال٫ مً الُالب هٟـ في ال٣ُم ًغبي م ُُت ٓظّ الخٗلُم"  ب ِي ٍٓب مً" اإلا  اإلاخٗلمحن مؿاع جه
ٓا٢٘ بٌٗ م٘ الخٗامل ؾالمت لجِت ٓا ال ٧ي الىٗغاث ْجشحر الىٟـ ْجاطي الخُاء جسضف التي زانت اإلا             ٌؿمى ما في ٣ًٗ

. الِاصٝ ْالخٗلم ْالخىمُت ال٣ُم مؿاع جسضم ٨ٖؿُتال هخاثج ٖلى ٞىدهل"الغ٢مي الاهدغاٝ"

ل

 الخاجمت

ر بلى ٌكحر ما َىا٥ ٍغ إلاا ؤ٦بر بك٩ل ٍْىدكغ ًؼصَغ ؾٝٓ الخٗلُم َظا ؤنّو
ّو
ٞٓ هت عاخت مً ً م للُالب ْمْغ

ّو
٢ٓذ في ْاإلاٗل  ال

 .هٟؿّ

ٓظُت الٓؾاثِ باٖخماص ٞالخضَعـ ٓل ُٖٓت ْؤلاٞاصة الهُٟت، اإلاخٗت جد٤ُ٣ في حؿِم الخضًشت الخ٨ى ْاٖخماص الى  للُالب،
ْاع جغاظ٘ ؤبضا ٌٗجي ال الغ٢مي اإلاىهج ا ٌٗجي ب٣ضعما اإلاغبي ْؾلُاث ؤص ٍَٓغ م ٍْىاؾب الٗهغ ًالثم بما ْجدضًثها جُ ٓعٞٚغ  الخُ

ْعَم ْج٣لُو تهمِكِم مً اإلاضعؾحن  جسٝٓ ْعر جلػي لً الغ٢مُت اإلاضعؾت ٞابن الخٗلمُت  -الخٗلُمُت الٗملُت في ص  اإلاضعؽ ص
ْاعا ْحُُّٗ ؾخضٖمّ بل الاؾخاط ؤْ ٔر ؤؾاؾُت ؤص ٓظُت الخٟاٖالثجضبحر ٖبر الال٨ترْوي الخٗلُم صازل ؤزغ  حؿمذ التي البُضاٚ
ٍٓت الابدار ؤزبدذ ٣ٞض الٓؾاثِ َظٍ بها ٓلٓظُا ؤن اإلاخسههت الترب ٓماث ج٨ى ٗخمض اإلاٗل

ُت
 الخٗلُم ؤَضاٝ لخِؿحر مضزال ح

ر ْالخٗلم
ًا
ٓصة جد٣ُ٣ا ٍٓت لج ٗخمض مًاٖٟت، جغب

ُت
٣تْح ٓظُت ٍَغ غ ظضًضة بُضاٚ ٓمت لخمٍغ  .ظِض ْؤ٢ل خا٫ بإٌؿغ اإلاٗل

ٓاثض ْ مبرعاث ْ مؼاًا ؤَم ؤن اصة ام٩اهُت الى حكحر ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ٞ  ْ   الُلبت ْبحن ، بُجهم ُٞما الُلبت بحن الاجها٫ ٍػ

ْوي الخٗلُم ٖلى ٌصج٘ ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ألن اإلاضعؾت ٓانل جد٤ُ٣ ْٖلى الجماعي ْالٗمل الخٗا  . اإلاخٗلمحن بحن ؤًٞل ج
ٓٞغ ِٞم ٖملِم َبُٗت لِم حؿمذ ال الظًً لؤلشدام الخٗلُم ٍْ ْغ  بةم٩اهُت ٌؿمذ ٦ما.باإلاغ٦ؼ الالخدا١ مً الدانت ْْ

٣ت ج٠ُُ٨ ٣ت الٗلمُت اإلااصة جل٣ي اإلام٨ً ٞمً: الخضَعـ ٍَغ  جدُذ ْمهاصٍع ؤلال٨ترْوي ٞالخٗلُم الُالب، جىاؾب التي بالٍُغ
ر ْٖضًضة مسخلٟت بُغ١ر اإلاهاصع جُب٤ُ بم٩اهُت

ًا
٣ت ٣ْٞا ١ مغاٖاة في ٌؿاَم مما للُالب باليؿبت ألاًٞل للٍُغ  الٟغصًت الْٟغ

ٓعٍت اإلاىخضًاث بًٟل للُالب اإلاسخلٟت الىٓغ ْظِاث ًٖ الخٗبحر ًامً طل٪ مً ْألاَم .الُلبت بحن  الى٣اف مجالـ مشل الٟ
َُٗي ٚٝغ ْ ٓاْع ْاة ؤلاخؿاؽ الخ ْاث ؤن بما باإلاؿا  خغط ْصْنر ٢ْذ ؤي في بغؤًّ ؤلاصالء ٞغنت َالب ل٩ل جدُذ الاجها٫ ؤص

ٓلٓظُا ؤَمُت ؤَلذ ٨َْظا ٫ٓر ْالخٗلم ؤلال٨ترْوي الخٗلم ببٗضًّ بٗض ًٖ الخٗلم مً بها ًغجبِ ْما الخٗلُم ج٨ى  ٦ٗامل اإلادم
ٓلٓظُا َظٍ جخًمىّ إلاا الٗلم جدهُل في مؿاٖض ٤ٍٓ جٟاٖلُت مً الخ٨ى  بٟغم الاؾخٟاصة مً ْاإلاخٗلمحن الُالب ْجم٨حن ْحك
ٓظُّ ًسلِ ؤن اإلام٨ً مً ْالظي ٦بحر، لخض ْاإلاغنر اليكِ الخٗلم  الخٗلُم ٖلُّ ًُل٤ ُٞما بٗض ًٖ شدهُا اإلاٗلمحن بخ

 .اإلاسخلِ

 

 

                                                           
 .ٜٚٔس علم األحياء صالتعلم االإلكًتكين على حتصيل طلبة دبلـو التأىيل الًتبوم يف مقرر طرائق تدرم1
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 واإلافادس اإلاشاحع

 ”الال٨ترْوي ْالخضٍعب الخٗلُم في اإلانهي ْالخضٍعب الٟجي للخٗلُم الٗامت اإلااؾؿت ججغبت“ ظاؾغ الخغبل - 

ٓلى ٖبض ْالؿُض الٗاَي ٖبض مدمض الباح٘ خؿً   -   ؤلال٨ترْوي الخٗلم مً ٧ل اؾخسضام ؤزغ. (2008 ًىاًغ) الؿُض اإلا
ٓا٢٘ ْبهخاط جهمُم مِاعاث جىمُت في اإلاضمج ْالخٗلم ٍٓب م ٓم َالب لضٔ الخٗلُمُت ال  هدٓ ْاججاَاتهم اإلاِىُت الضبل

ٓلٓظُا ٓلٓظُا ؤلال٨ترْوي، الخٗلم ج٨ى  للجمُٗت الشالض الٗلمي اإلااجمغ ًٖ زام ٖضص ْبدٓر، صعاؾاث:  التربُت ج٨ى

ٓلٓظُا الٗغبُت ٍٓت الضعاؾاث مِٗض م٘ باالقترا٥ 2007 التربُت لخ٨ى ٓاهّ الترب ٓلٓظُا)”  ْٖى  (ْالخٗلم الخٗلُم ج٨ى
ٍٓت…  الٗلم وكغ  . ال٣اَغة بجامٗت اإلااجمغاث بمغ٦ؼ 2007 ؾبخمبر 6  –5 الٟترة في”  ؤلابضإ خُ

ايُاث لخضَعـ ؤلال٨ترْوي الخٗلُم اؾخسضام مُالب. "  نيذ مدمض ، الخغبي -  ٍٓت باإلاغخلت الٍغ  هٓغ ْظِت مً الشاه

ٓعاٍ عؾالت"  ْاإلاسخهحن اإلاماعؾحن ٓعة ٚحر ص٦خ ٔر ؤم ظامٗت ، التربُت ٧لُت ، ميك  . َـ1427.  ال٣غ

ن اإلآؾٓير ٖلي جغظمت.  ؤلال٨ترْوي الخٗلم اؾتراجُجُاث.  بضع.  الدان -  ٓعٍا.  ْآزْغ  م2005.  قٗإ صاع.  ؾ

ٓة ؤبٓ -  ٓلى ٖبض الؿُض ، زُ ٫ٓر ْ اإلاضمج الخٗلم  -اإلا ٓلٓظُا مضعؽ -ؤلال٨ترْوي الخٗلم إلاك٨الث م٣ترخت خل  ج٨ى
ت ظامٗت  –التربُت الخٗلُم٩لُت  .ؤلاؾ٨ىضٍع

َل، -  ٓػَ٘ السخابلليكغ صاع (2009) 1ٍ الال٨ترْوي الخٗلُم. بحهاب صْع  ال٣اَغة-ْالخ

ٓنر -7 خ ٓم" : ؤلال٨ترْوي الخٗلم" الخٗلُم في ظضًضة عئٍت. (2005) خؿحن خؿً ٍػ  الخ٣ُُم،  -الخُب٤ُ ال٣ًاًا اإلاِٟ
ٓصًت، الٗغبُت اإلامل٨ت ٓلخُت الضاع:  الٍغاى الؿٗ  .للتربُت اله

ٓلٓظُا. ؾالم،ؤخمض -8 اى،. الال٨ترْوي ْالخٗلُم الخٗلُم ج٨ى  .م2004..الغقض م٨خبت الٍغ
ٓعر الدلُِ الخٗلم . ( 2005) خؿً ٖلي خؿً ؾالمت، -9  .بال.الال٨ترْوي للخٗلم الُبُعي الخُ

ٟي،ًٓؾ٠ -0  ٣ت عاثضٍ ج٣ىُت ؤلال٨ترْوي الخٗلُم."الٍٗغ ٍغ ْة بلى م٣ضمت ٖمل ْع٢ت". ْاٖضة َْ ْلى الىض  للخٗلُم ألا

 .بالٍغاى ُٞهل اإلال٪ مضاعؽ.(م23/4/2003-21 )(َـ1424 نٟغ21-19) الٟترة زال٫ ؤلال٨ترْوي

ْلي الاجداص ،”  ْجدضًاث آما٫ الىامُت الض٫ْر في ؤلال٨ترْوي الخٗلُم” مدمض ببغاَُم اإلاىٗم ٖبض  -    ) لالجهاالث الض

ْة ٫ٓر ؤلا٢لُمُت الىض ٠ُ خ ٓماث ج٣ىُاث جْٓ ٓلُٓ – (الخٗلُم في ْالاجهاالث اإلاٗل  .مهغ/ 2003 ً

ٍٓض -   ٓماث الاجهاالث ٧لُت في ؤلال٨ترْوي الخٗلُم. "(2002) الخامض ٖبضهللا بً ؤخمض ، نالح مدمض ، الٗ  ْاإلاٗل

ْة م٣ضمت ٖمل ْع٢ت خالت، صعاؾت" : بالٍغاى  .ه1424 نٟغ 21-19 الٟترة زال٫ ؤلال٨ترْوي، الخٗلُم لىض
ٓصة الاختراٝ بلى الخُب٤ُ مً ؤلال٨ترْوي الخٗلُم (2009)ببغاَُم ػاَغ’ الٍٛغب -    ال٣اَغة ال٨خب ٖالم’ 1ٍ’ ْالج

ٓم -   ٓعر ، ٚل ْلت ْالخٗلُم التربُت ْػاعة مضاعؽ في ؤلال٨ترْوي الخٗلُم." مىه ٍٓذ بض ْة ٖملم٣ضمت ْع٢ت".  ال٩  لىض

ٓا٤ٞ ( َـ 1424 نٟغ 19/212) الٟترة زال٫ ؤلال٨ترْوي الخٗلُم  الٍغاى.  ُٞهل اإلال٪ مضاعؽ . (م23/4/2003-21) اإلا

ٓلٓظُا الؾخسضام الخدخُت البيُت -اؾماُٖل ٞاصي -   ٓماث ج٨ى ” بٗض ًٖ الخٗلُم ْ الخٗلُم، في الاجهاالث ْ اإلاٗل

ٓلُٓ 17-15 صمك٤ ً 2003. 
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ٓملي ٢ؿُىضي -    اإلااجمغ ، الٓؾاثِ اإلاخٗضص الال٨ترْوي الخٗلُم:  الٗالي الخٗلُم في الخضًشت ألاهماٍ . (2007) ق

ًاء الجامٗاث في آلاصاب ٧لُاث لٗمضاء الؿاصؽ ْة -الٗغبُت الجامٗاث اجداص في ألٖا ٓصة يمان هض  الخٗلُم ظ
خماص  .الجىان ظامٗت  –ألا٧اصًمي ْالٖا

عة، ؤم جٝغ ؤلال٨ترْوي الخٗلُم. (2002) ٖبضهللا بً ببغاَُم اإلادِؿً -7  ْة بلى م٣ضمت ٖمل ْع٢ت يْغ  مضعؾت:  هض

ٓص، اإلال٪ ظامٗت اإلاؿخ٣بل،  17-16 الٟترة في اإلاى٣ٗضة ؾٗ

ٓسخى،. -8  ٓمّ: ال٨ترْوي الخٗلُم” هللا ٖبض اإلا ٓاثضٍ..زهاثهّ… مِٟ ٓاث٣ّ…  ٞ ْة”  ٖ  ، الٍغاى اإلاؿخ٣بل مضعؾت هض

 َـ1423

ض الـىجاع، -9  ٠٢ٓ:  الغ٢مي الخٗلُم اؾتراجُجُاث. (2003) ٍٞغ ٓلٓظُا الؾخسضاماث الا٢لُمي الؿُمُىاع الٗغبي، اإلا  ج٨ى

ٓماث ٓعٍت ؤلال٨ترْوي، الخٗلُم في ْالاجهاالث اإلاٗل ٓعٍت الٗغبُت الجمِ ٓلُٓ 17 -15:  الؿ ً 2003. 
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ل

  هىمىرج الفُذًى ؤلعاب: للخعلم هىظُي الشلافُت الفىاعاث
- معُلت بجامعت مدالش ؤظخار -فىصي عالوة الذهخىسل

- معُلت بجامعت معاعذ ؤظخار -سلىان بىكشة ألاظخار

  

 

:  ملخق

ْعر ٖام بك٩ل الش٣اُٞت الهىاٖاث لٗبذ الهىاُٖت الخ٣ىُت ٖهغ في          ٓعي ص ٓاء ْالخش٠ُ٣  الخٗلم ٖملُاث في مد  في ؾ
ت ْالصخاٞت ال٨خاب م٘ البضاًت ٩ٞاهذ زاعظّ ؤْ الضعاسخي الٓؾِ ٓبت، الجماَحًر ٓن،رالؿِىما،رالغاصًٓ، م٘ زمراإلا٨خ رْالخلٍٟؼ

ٓاث ْفي ما٫ هي الدام ماصتها نىاٖاث هي الهىاٖاث َظٍ ٧ْل الُٟضًٓ الٗاب ألازحرة الؿى ٓاص ألٖا  ما َْٓ الش٣اُٞت ْاإلا
ْاث ظٗلِا ٓلٓظُا ٖهغ ْفيرللخٗلم، ٞٗلُت ؤص ٓم ُّٞ وِٗل الظي الغ٢مُت الخ٨ى  ظضًض ٧ٓؾُِ  الُٟضًٓ الٗاب بغػث الُ
ٓطط ٖلحها للتر٦حز صٞٗىا ما َْظار، للخٗلم ٓع٢ت َظٍ في ٦ىم ْعر بلى الخُغ١ر زال٫ مً البدشُت ال .   جلٗبّ ؤضخذ الظي اإلاِم الض

         

Summary : 

       In addition to entertaiment,cultural industries such as books,news papers,radio and television 

has played a key role in education.Video games,which are an outcome of the digital revolution 

are not inttended solely for entertaiment anymore.But as an educational tool ,therefor we will 

attempt to demonstrate how cant hey be used in education. 

      

 

 ملذمت

ْعٍ ؤنبذ لل٨خابت ؤلاوؿان ازترإ م٘      ّ ًدخٟٔ ؤن بم٣ض ال ق٩ل ما َْٓ لآلزٍغً ٍْى٣لِا بمٗاٞع سُا جد ٓعٍا جاٍع  في مد
ت الخُاة ش مً الخضًشت اإلاغخلت ْفي ٖام، بك٩ل البكٍغ  ٞغنت اإلاخدغ٦ت باألخٝغ الُباٖت ج٣ىُت ابخ٩اع ق٩ل ؤلاوؿاوي الخاٍع
ٔر ت ؤزغ ٓعي الازترإ َْظا ، اإلاترا٦مت ؤلاوؿاهُت اإلاٗاٝع مً ا٦بر بك٩ل لالؾخٟاصة للبكٍغ  ًٖ ٦ظل٪ ؤٖلً الظي َٓ الش

٫ٓر بم٩اهُت ما٫ جد ٓاص ألٖا ت، جباصلُت ٢ُمت طاث ؾل٘ بلى الش٣اُٞت ْاإلا  بٗض ُٞما ٖلحها ؾُهُلح  التي الٓاَغة ْهي ْججاٍع
ٓعاث بٗض ظاءث الخ٣ت مغخلت في بال ْاضح بك٩ل جخجؿض لم ْالتي الش٣اُٞت الهىاٖاث بمهُلح  التي ْالٗلمُت الخ٣ىُت الخُ

تها ْبا ٖٞغ ْع ْازغ في ؤ ٓعة اؾم ٖلُّ ًُل٤ ما ؤْ ٖكغ الشامً ال٣غنر ؤ ْلى الهىاُٖت الش ٓعث التي ألا  الخ٣ىُاث زاللِا جُ
ٓلِا ؾمدذ التي للُباٖت الجضًضة  ْ ا٦بر بك٩ل ال٨خاب اهدكاع بلى ؤصٔ ما َْٓ الهىاعي الىمِ بلى الخغفي الىمِ مً بخد

ػ ٦ظا ٓبت الصخاٞت بْغ ت، اإلا٨خ ْازغ ْفي الجماَحًر ٓعة مغخلت ؤلاوؿان ٖاف ال٨ِغباء ازترإ م٘ ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غنر ؤ  الش
ٓنر اإلآؾ٣ُي، الدسجُل الغاصًٓ، الؿِىما، زاللِا ِْغث التي الشاهُت الهىاُٖت  الشاوي اإلاىخه٠ ْفي ، طل٪ بٗض ْالخلٍٟؼ
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ٓظُاث مغخلت ظاءث الٗكٍغً لل٣غنر ٓل ٓعة ْالاجها٫ لئلٖالم الخضًشت الخ٨ى ٓعة ٖلحها البٌٗ ًُل٤ ْالتي الغ٢مُت، ْالش  الش
ٓعث بغػث ْزاللِا ، الشالشت الهىاُٖت ا ظضًضة ز٣اُٞت نىاٖاث ْجُ ال١ ٖلى ؤقَِغ  ؤَم مً ْ الُٟضًٓ، الٗاب ؤلَا
ٔر ٧الهىاٖاث لِؿذ نىاٖاث ؤجها َٓ ٖام بك٩ل الش٣اُٞت الهىاٖاث زهاثو ٔر خاملت نىاٖاث ألجها ْطل٪ ، ألازغ  إلادخٓ

ٔر نىاٖاث ألاخُان بٌٗ في ٦ظل٪ ٖلحها ًُل٤ ْلظا مٗحن ز٣افي ٔر َْظا ، اإلادخٓ  الش٣اُٞت الهىاٖاث مً ظٗل ما َٓ اإلادخٓ
إل ٦ْظا مدُُّ ٖلى ْالخٗٝغ للخٗلم  ٧ٓؾُلت الٟغص ٖلحها اٖخمض التي اإلاهاصع مً ؤؾاسخي مهضع ٖام بك٩ل  ٖلى الَا

، الش٣اٞاث ْعا اؾخصىاء بضْنر الش٣اُٞت الهىاٖاث ٧ل لٗبذ ٢ْض ألازٔغ  ْطل٪ ْالخش٣ُُٟت، الخٗلُمت الٗملُت َظٍ في مِما ص
ٓبت ْالصخاٞت بال٨خاب بضاًت عا ة،الجماَحرير اإلا٨خ ٓن، الغاصًٓ الؿِىما، بهىاٖت ْمْغ ال ْالخلٍٟؼ ٓم ْْن  الٗاب بلى الُ

ٓع٢ت َظٍ ْفي الُٟضًٓ، ْعر هبحن ؤن ؾىدا٫ْر ال  الُٟضًٓ أللٗاب الخُغ١ر م٘ ٖام بك٩ل الخٗلم في الش٣اُٞت الهىاٖاث ص
ٓطط ْعا جلٗب ؤنبدذ ألجها ْطل٪ الهىاٖاث لِظٍ ٦ىم  ْالخش٠ُ٣ الخٗلم ٖملُاث ْفي ٖام بك٩ل ألاٞغاص خُاة في متزاًضا ص

: ًلي ٦ما هي الٗلمُت اإلاضازلت َظٍ في ٖجها ؤلاظابت ؾىدا٫ْر التي ْألاؾئلت زام، بك٩ل

ٓص ما-  الش٣اُٞت؟ بالهىاٖاث اإلا٣ه

ٓص ما-  الُٟضًٓ؟ بالٗاب اإلا٣ه

ٓنر ؤن الُٟضًٓ أللٗاب ًم٨ً ٠ُ٦-  ْالخش٠ُ٣؟ للخٗلُم ْؾُُا ج٩

     :الشلافُت الفىاعاث مفهىم-1

ما٫ بهخاط ْحُٗض جيخج التي ألاوكُت بإجها الش٣اُٞت الهىاٖاث حٗٝغ       ؤن ؤي الهىاعي، ؤلاهخاط مباصت خؿب الش٣اُٞت ألٖا
ما٫ ٫ٓر ؤن ًم٨ً ألانلُت الٟىُت ْ الش٣اُٞت ألٖا  الؿل٘ باقي مشل مشلِا الؿ١ٓر في حٗغى اؾتهال٦ُت ؾل٘ بلى نىاُٖا جد

ٔر الهىاُٖت  بإجها ٦ظل٪ ْحٗٝغ ، ضدم ظماَحرير اؾتهال٥ خخما ًخُلب ْالظي لِا الطدم ؤلاهخاط زال٫ مً ْطل٪ ألازغ

ٓاص ْالخباصلُت ؤلاهخاظُت ألاوكُت مجمل" ٓعر في هي التي الش٣اُٞت للم ٓاٖض جسً٘ ْالتي مؿخمغ جُ ت، لل٣ ٓنر الخجاٍع  ٞحها ْج٩
ٓعة ؤلاهخاط ج٣ىُاث ٓنر ٞحها الٗمل ل٨ً ؤ٢ل بك٩ل ؤْ ٦بحر بك٩ل مخُ  الٟهل زال٫ مً الغؤؾمالي للىمِ ؤ٦ثر زايٗا ٩ً
ْط ما٫ ْبحن ْبهخاظّ، اإلاىخج بحن اإلاؼص  بهخاظِم ٖلى اإلاغا٢بت الٗاملحن ٣ٞضان ًيخج الٟهل َْظا ْجىُٟظَا، ؤلابضاُٖت ألٖا

ا ًخم ٖضًضة ؤق٩ا٫ ٖلى الش٣اُٞت الهىاٖاث ْحكخمل ،( )"ْوكاَِم ْعر ؤعبٗت في اإلاسخهحن َٝغ مً ٖاصة خهَغ  ٦ما هي مدا

: ًلي

 .ْال٨خاب الُباٖت"

. اإلاسجلت اإلآؾ٣ُى -

. البهغير ْالؿمعي الؿِىما -

الم -  ( ) ".ْالصخاٞت ؤلٖا

                                                           
)

1
) –  Gaëtan TREMBLAY, Les industries de la culture et de la communication au Québec et au Canada, presse de 

l'université du Québec, Québec (Canada), 1990, p44. 

)
2
) –  Philippe BOUQUILLION, Bernard MIEGE et Pierre MOEGLIN, L'industrialisation des biens symboliques, les 

industries, créatives au regard des industries culturelles , PUG, Grenoble (France), 2013, p83. 
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ْعر َظٍ ْجدذ ٓنر الش٣اُٞت الهىاٖاث ٖضًض هجض ألاؾاؾُت اإلادا  الصخاٞت الُٟضًٓ، ؤلٗاب الؿِىما، الغاصًٓ، ٧الخلٍٟؼ

ٓبت ٓم ٖلحها ًىُب٤ ألاق٩ا٫ َظٍ ٧ْل ، الخ... اإلا٨خ  نىاُٖا بهخاظِا بٖاصة ًم٨ً ؤٖما٫ ؤجها خُض مً الش٣اُٞت الهىاٖاث مِٟ
٣ٍِٓا ، الؿل٘ مشل ْحؿ  الٟجي الٗمل ألن الش٣اُٞت، الهىاٖاث زهاثو ؤَم مً لئلهخاط لئلٖاصة ال٣ابلُت زانُت ْحٗض ألازٔغ

ى ٞمشال الش٣اُٞت الهىاٖاث ؤق٩ا٫ يمً ًضزل ال ؤلاهخاط لئلٖاصة ٢ابل الٛحر ٓاء الخُت الْٗغ  ؤْ باإلاؿغح ألامغ حٗل٤ ؾ
 التي ؤلاهخاط بٖاصة لٗملُت ٢ابلت ٚحر ألجها الش٣اُٞت الهىاٖاث بَاع في بصعاظِا ًم٨ً ال ؾحر٥ جٓاَغة ؤْ مٓؾ٣ُُت خٟلت
ٓم ٔر بحن الٟهل زال٫ مً ؤنلي ببضاعي ٖمل اؾخيؿار ٖلى الٗمل ٖلى باألؾاؽ ج٣  َظا جدمل التي ْالٓؾاثِ اإلادخٓ

ٔر ٓػَ٘ حؿمذ التي الٓؾاثِ جسو ٞهي الش٣اُٞت، للهىاٖاث ؤؾاؾُت زانُت ؤلاهخاط ٞةٖاصة" اإلادخٓ  ُٞلم، مً وسدت) بالخ

 ( )".طاجّ خض في ؤلابضاعي الٗمل جسو ال (مسجل ٢غم ُٞضًٓ، قٍغِ

بت اإلاٟاَُم ْبٌٗ الش٣اُٞت الهىاٖاث-1-1 : مجها ال٣ٍغ

٢ٓذ هٟـ في ْل٨جها مُٗىت ه٣اٍ في الش٣اُٞت الهىاٖاث م٘ جخ٣اَ٘ مهُلخاث َىا٥      ٓاهب في ٖجها جسخل٠ ال ، ظ  ؤزٔغ
١ جبُان مً البض ؤ٦بر بك٩ل الش٣اُٞت الهىاٖاث مهُلح مً ْللخم٨ً  ٌٗض ْالتي اإلاهُلخاث َظٍ ْبحن بُجها ألاؾاؾُت الْٟغ

 :ًلي ما ؤَمِا

ت الشلافت-1-1-1  : الجماهيًر

ت الش٣اٞت مهُلح ٌؿخٗمل         ٕٓ بلى لئلقاعة الجماَحًر ما٫ مجم ٓاص ألٖا ٖٓت اإلاىخجت الش٣اُٞت ْاإلا  مباصت بَاع في ْاإلاهى
، ؾلٗت ٦إي ْحؿتهل٪ حٗغى ْالتي الهىاعي ؤلاهخاط  جاصي التي ألاوكُت بلى ٌكحر ِٞٓ الش٣اُٞت الهىاٖاث مهُلح ؤما ؤزٔغ

ما٫ َظٍ بهخاط بلى ٓاص ألٖا ما٫ َظٍ بلى ْلِـ باألؾاؽ الش٣اُٞت ْاإلا ٓاص ألٖا ٔر بٗباعة ؤي طاتها، خض في ْاإلا  هه٠ ؤن ًم٨ً ؤزغ
ت الش٣اٞت ٓمحن بحن الخ٣اعب َْظا الش٣اُٞت، الهىاٖاث هخاط بإجها الجماَحًر  بلى ألاخُان مً ٦شحر في ًاصي ما َٓ اإلاِٟ

. الباخشحن بٌٗ َٝغ مً اإلاٗجى بىٟـ اؾخٗمالِما

: الشلافُت والفىاعاث ؤلابذاعُت الفىاعاث-1-1-2

ٔر ؤخُان ْفي الصخيء هٟـ ٖلى للضاللت ؤلابضاُٖت الهىاٖاث م٘ الش٣اُٞت الهىاٖاث مهُلح اؾخٗما٫ ًخم ما ٦شحرا      ؤزغ
ٓص ْؤلابضاُٖت، الش٣اُٞت الهىاٖاث مهُلح اؾخسضام زال٫ مً البٌٗ بًِٗما م٘ ظمِٗما ًخم ٫ٓر ه٣اف َْؿ  الٟغ١ر خ
ْبُت ألاْؾاٍ في اإلاهُلخحن بحن ْع ْلت َٓ الى٣اف َظا ْؾبب بالش٣اٞت اإلاِخمت ألا  ؤلاخهاثُاث بٖضاص ٦ُُٟت جدضًض مدا

ٓا٢٘ ْفي بالش٣اٞت، اإلاغجبُت ْلى ؤن خُض مً الش٣اُٞت الهىاٖاث ًٖ جسخل٠ ؤلابضاُٖت الهىاٖاث ٞةن ال ٓم، قضًضة ألا  الٗم
ما٫ زانت ٞهي الشاهُت ؤما ٓاص باأٖل  الهىاٖاث ْمهُلح الهىاعي، ؤلاهخاط مباصت ٤ْٞ ؤلاهخاط لئلٖاصة ال٣ابلت الش٣اُٞت ْاإلا

ُاهُا في مغة ؤ٫ْر اؾخٗمالّ جم الظي ؤلابضاُٖت  ؤْ ؤلابضإ ٖلى بهخاظِا ٌٗخمض التي اليكاَاث مجمل ظم٘" بهضٝ ٧ان بٍغ
ٓنر ؤن ًم٨ً التي ألا٩ٞاع ٓهُا ج٩ ٓنر مدمُت، ٢اه ٓظِت مىخجاتها ْج٩ ٫ٓر لىا ًم٨ً ْبالخالي ، ( )"للؿ١ٓر م  الهىاٖاث ؤن ال٣

ٓمُت ؤ٦ثر مهُلح هي ؤلابضاُٖت  ؤلابضاُٖت، الهىاٖاث مً ٦جؼء ألازحرة َظٍ اٖخباع ًم٨ً ل٨ً الش٣اُٞت الهىاٖاث مً ٖم

٫ٓر ٍْم٨ً ٔر بٗباعة ال٣ .  ز٣اُٞت نىاٖاث لِؿذ ؤلابضاُٖت الهىاٖاث ل٨ً ببضاُٖت نىاٖاث هي الش٣اُٞت الهىاٖاث ؤن ؤزغ

                                                           

)
1
) –  Joëlle FARCHY, La fin de l’exception culturelle, CNRS édition, Paris (France), 1999, p 07. 

)
2
) –  Philippe BOUQUILLION, Creative economy, créative industries des notions a traduire, Presse Universitaire de 

Vincennes (PUV), Paris, (France), 2012, p09. 
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: والخعلم الشلافُت الفىاعاث-2

ْاث الش٣اُٞت الهىاٖاث مٗٓم اؾخسضام جم ل٣ض       ٣ت ْطل٪ للخٗلم ٦إص  نىاٖت ٞمشال ، مباقغة ٚحر ؤْ مباقغة بٍُغ
ػ ٦ْظا ْالجامعي اإلاضعسخي ال٨خاب اهدكاع زال٫ مً الخٗلُم اهدكاع في ٦بحر بك٩ل ؾاَمذ ال٨خاب  ل٨خاب ظضًضة ؤق٩ا٫ بْغ

ٓبت ْالصخاٞت ، الجُب ٨٦خاب للمؿتهل٪ الكغاثُت لل٣ضعة ْمالثم ا٢خهاصي ت اإلا٨خ  مً ْاؾٗت لٟئاث ؾمدذ الجماَحًر
إل مً اإلاجخم٘ ٓماث ٖلى الَا ٫ٓر اإلام٨ً مً الؿاب٤ في ٨ًً لم مٗل ا، زٌٟ زال٫ مً ْطل٪ ٖلحها الخه  ْالؿِىما ؤؾٗاَع

ٓنر م٘ ٣ت بالخٗلم للٟغص ٦ظل٪ ؾمدا الخلٍٟؼ ٢ٓت بٍُغ ٓعة بحن ظمٗذ مك  للٟغص ؤجاح ْالغاصًٓ ، مغة أل٫ْر الهٓث ْ اله
م ل٨ً مخى٣ال، ؤْ مؿاٞغا ٧ان ْان م٩ان ٧ل في الخٗلم  مً اهدكغث التي للش٣اٞت ْظِذ ٢ض الاهخ٣اصاث ٖضًض ٞان طل٪ ٚع
ت الش٣اٞت مهُلح ٖلحها ًُل٤ ؤنبذ ْالتي الهىاٖاث َظٍ زال٫  بالؿُدُت ألاخُان مً ٦شحر في جٓن٠ التي الجماَحًر

اص َٝغ مً باألؾاؽ ٧اهذ الاهخ٣اصاث َْظٍ ، ْالكٗبُت ٓعث مضعؾت ْع ْعر" زانت ٞغاه٨ٟ ٓص ْعهٓ جُ  ما٦ـ"ْ Adorno "ؤص

ٓع٦ِاًمغ َ " Horkheimerْ ٍٓغير ال٣ٗل ظض٫"الكِحر ال٨خاب في ْعصث التي  بإجها الش٣اٞت نىاٖت  ْنٟا زاللّ مً ْالظي" الخى
ِا الش٣اٞت بٞالؽ ٖلى ْاضخت ٖالمت ٍٓل ألن ْطل٪ الؿلٗىت، في ْؾ٣َٓ ت ٢ُمت بلى الش٣افي الٟٗل جد ٓجّ ٖلى ٣ًطخي ججاٍع ٢ 

ٓنر ؤن مً ٍْدغمّ الى٣ضًت ْعر جغاظ٘ ٖلى الٟانلت الٗالمت هي الش٣اُٞت ٞالهىاٖت مخإنلت، لخجغبت ؤزغا ٩ً  الٟلؿٟي الض
ٍٓلت إلاضة لٗبخّ ْالظي للش٣اٞت ش في َ ٔر ٖلى الخاٍع اع َظا ْفي ْالا٢خهاصًت، الاظخماُٖت الخُاة مؿخٓ ٔر ؤلَا   الباخشحن ًغ
غ بلى جاصي لً الش٣اُٞت الهىاٖت بإن ٦ظل٪  ؤق٩ا٫ مً ظضًض ق٩ل بلى ؾخاصي ٞةجها طل٪ مً بال٨ٗـ ل٨ً الٟغص جدٍغ

ٓخض همِ ٞغى في ًخمشل الاؾدبضاص  الاهخ٣اصاث َظٍ ؤَمُت ْعٚم ْاخض، ا٢خهاصي مى٤ُ ؾُُغة زال٫ مً ألاٞغاص لِٗل م
 الخٗلم بم٩اهُت بالخالي ْ الش٣اٞت ليكغ الش٣اُٞت الهىاٖاث ج٣ضمّ جؼا٫ ال ٢ضمخّ الظي ال٨بحر ؤلاؾِام هٟي ًم٨ً ال اهّ بال

.  ألاٞغاص مً ا٦بر لٗضص

: الشلافُت الفىاعاث ؤؼياٌ مً هؽيل الفُذًى العاب-3

ٓم ٖلُّ اإلاخٗاٝع مً     ٔر ألاق٩ا٫ مشل ٞهي ، الش٣اُٞت الهىاٖاث ؤَم مً ْاخضة هي الُٟضًٓ الٗاب بان الُ  مً ألازغ

ٓبت الصخاٞت ال٨خاب، نىاٖت مً الش٣اُٞت الهىاٖاث ٓنر الؿِىما،الغاصًٓ، ، اإلا٨خ  ْبك٩ل ق٪ بضْنر" ؤجها ؤي ، الخ...ْالخلٍٟؼ
ٓم ،) ("ظضًضة ز٣اُٞت نىاٖت ٢ٓير ٓم ٖلى ْظلي ْاضح بك٩ل ًىُب٤ ؾاب٣ا بلُّ اقغها الظي الش٣اُٞت الهىاٖاث ْمِٟ  مِٟ

َْظا للٗبت جهمُم الٗاصة في َٓ ببضاعي ٖمل ٞهي الُٟضًٓ، الٗاب ٣ٍّٓ بهضٝ نىاُٖا بهخاظّ بٖاصة ًخم الخهمُم ،  مشلما حؿ
، الؿل٘ حؿ١ٓر ٔر خخما ٦ظل٪ خاملت ٞةجها ز٣اُٞت نىاٖاث هي الُٟضًٓ الٗاب ؤن ْبما ألازٔغ  مشل مٗحن ز٣افي إلادخٓ

ٔر الش٣اُٞت الهىاٖاث . ألازغ

: الفُذًى العاب وجىىسل ظهىسل-4

ٓن، بؿُِ امخضاص بال البضاًت في ج٨ً لم التي"ْهي الش٣اُٞت، الهىاٖاث ؤخضر مً الُٟضًٓ ؤلٗاب نىاٖت حٗض       للخلٍٟؼ
المُت الٓؾُلت َظٍ ل٨ً ٫ٓر الجضًضة ؤلٖا ت ؾدخد ب بلى بؿٖغ ٓم، مجخم٘ في ؤؾاسخي اٖل  ؤلال٨ترْهُت ألالٗاب ؤ٫ْر ْازترإ الُ

ٓص ٓاث بلى ٌٗ ٓاث مً بضاًت ل٨ً ،1960 ؾى ٓعر َٝغ مً ا٦دكاِٞا ؾِخم 1970 ؾى  الٟترة َظٍ ٖلى هُل٤ ؤن ًم٨ً لظا الجمِ

                                                           
(

1
)-Philippe BOUQUILLION, Bernard MIEGE et Pierre MOEGLIN, Op, Cit,p85.  
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ا ،( )"ألالٗاب َظٍ مً ألا٫ْر الجُل حؿمُت ت الُٟضًٓ ؤلٗاب ٧اهذ الجضًضة ْالابخ٩اعاث الازتراٖاث مً ٦ْٛحَر  في ٖؿ٨ٍغ
ا ٧ْان البضاًت ْلت بَاع في ابخ٩اَع ٨ُحن َمإهت مدا ِٟم زال٫ مً ألامٍغ ٓم الظي بالٗمل حٍٗغ ٩ي الجِل بّ ٣ً  لخماًت ألامٍغ

الًاث ٨ُت اإلاخدضة ال ٍْٓت خغب مً ألامٍغ ٓعر هدُجت ٦ظل٪ الُٟضًٓ ؤلٗاب ْحٗض ْق٨ُت، ه  قِضٍ الظي الِاثل ؤلال٨ترْوي للخُ
ٓعر مجها حٗل٤ ما ْزانت الٗكٍغً ال٣غنر مً الشاوي اإلاىخه٠ في الٗالم ٓجغ بِٓ الم ال٨مبُ  ٖلحها ًُل٤ مً هجض لظا آلالي ْؤلٖا
خماصَا ْطل٪ ؤلال٨ترْهُت ألالٗاب حؿمُت ٦ظل٪  الهىاٖاث ؤ٦ثر مً الُٟضًٓ ؤلٗاب نىاٖت ْحٗض اإلاُضان، َظا ٖلى ال٨لي اٖل

ٓا الش٣اُٞت ٓم ماؾؿت ؤ٫ْر حٗض التي ATARI اجاعير قغ٦ت ،ٞمشال هم ٤ٍٓ ج٣  500 بغؤؾما٫ بضاًت جإؾؿذ"الُٟضًٓ الٗاب بدؿ
الع ٓنر3,2ٌ ٢ُمذ ما1974 ؾىت لُهبذ الغ٢م َظا اعجٟإ  ،زم 1972ؾىت ص الع ملُ ٓنر 40 ؤٖمالِا ع٢م ٧ان طل٪ ْبٗض ص الع ملُ  ص

ٓم)  ("1976 ؾىت ٓا حكِض جؼا٫ ال التي  الش٣اُٞت الهىاٖاث ؤ٦ثر الُٟضًٓ الٗاب نىاٖت حٗض ْالُ ٓانال هم  ظٗل ما َْٓ مخ
ٓام ْاإلاؿدشمٍغً الض٫ْر مً ال٨شحر ٓنر الد ما٫ ٞغ٢م" بها حهخم الع ملُاع زمؿحن ب٫ ْنل الُٟضًٓ لؤللٗاب الٗالمي ألٖا  ص

ٍٓت همٓ وؿبت م٘ ،2009 ؾىت ٓاث بحن اإلائت في ٖكغة بسمؿت ج٣ضع ؾى ٓامل ؤَم ْمً ،( ) " 2006 ْ 2003 ؾى ٓعر ٖ  ؤلٗاب جُ
ٓلٓظُا اعجباَِا َٓ الُٟضًٓ ٓاج٠ اهترهذ مً ٖام بك٩ل ْالاجها٫ لئلٖالم الخضًشت بالخ٨ى ٓجغ، ْؤظِؼة ط٦ُت َْ  خُض ٦مبُ

ٓظُاث بهظٍ مغجبُحن الٗالم ؾ٩ان مٗٓم ؤنبذ ٓل . الخ٨ى

ٓظؼ الٗغى َظا ؤن بلى ؤلاقاعة مً البض ٓعر اإلا ذي للخُ  لِا الا٢خهاصي البٗض ببغاػ مىّ الِضٝ لِـ الُٟضًٓ أللٗاب الخاٍع

ْعر جىامي ْبالخالي حجمِا جىامي لخبُان َٓ ما ب٣ضع . ألاٞغاص خُاة في جلٗبّ ؤن ًم٨ً الظي الض

: والخعلم الفُذًى العاب-5

ٍٓغ للخٗلم ؤصاة ال٣ضم مىظ ق٩لذ ٢ض اللٗب ٖملُت بن       ٓلت ٞئت لضٔ ْبالدهٓم الظاث ْجُ ٦ُٓاث"الُٟ  هي اللٗب ٞؿل
ٓظُت مٓاَغ ٓل ٓعر اإلاخمحزة الغاَىت اإلاغخلت ،ْفي "الخًاعاث ٧ل في ْ اإلاغاخل ٧ل في جلمؿِا ًم٨ً ٢ضًمت اهثرب  ال٨بحر بالخُ

ت لّ ْنلذ الظي ٓظُاث مُضان في البكٍغ ٓل  اإلاجخم٘ بدؿمُت ٌٗٝغ ؤنبذ ما ِْغ ْالاجها٫ لئلٖالم الخضًشت الخ٨ى
ت خُاة ٌِٗل ؤلاوؿان ُّٞ ؤيخى الظي الاٞتراضخي ٓاٍػ ٓا٢عي،ٟٞي الٗالم في لخُاجّ م ٓظض الٗالم َظا ال  ْالخٗاٝع الخجاعة ج

اط ْختى  ْالْؼ  التي الُٟضًٓ الٗاب زال٫ مً ْطل٪ اضخيالاٞتر الٗالم في مماعؾخّ باإلم٩ان ألازغ َٓ ؤنبذ اللٗب ْالخٗلم،
ٍْغظ٘ الش٣اُٞت الهىاٖاث ؤ٦ثر ْظحز ْٝغ في ؤنبدذ ٓا، ٖٓت بلى طل٪ هم ْعبما التي الدهاثو مً مجم ا،  حٗض جمحَز
ا التي الدهاثو َظٍ ؤَم مً الخٟاٖل زانُت َٓٞغ  مؿخسضم ًٖ ًسخل٠ مؿخسضمِا مً ظٗلذ ْالتي الُٟضًٓ الٗاب ج

ٔر الش٣اُٞت الهىاٖاث ٓنر التي ألازغ ٓنر الاؾخسضام ٞان الُٟضًٓ الٗاب في ،بِىما"جل٣ي مجغص"ؾلبي الاؾخسضام ٞحها ٩ً ٩ً 
٣ت ًخم طل٪ ٞان ُٞلم ٌكاَض خحن اإلاؿخسضم" ٞان ،ٞمشال"جٟاٖلي"اًجابي ٣ت ًخم ٞظل٪ ًلٗب خحن ؾلبُت،ؤما بٍُغ  بٍُغ

ٓة ٞان بطن اًجابُت، ٖٓض هي الخٟاٖلُت بلى الضٖ  في اؾخٛاللِا في للخ٨ٟحر صٖا ما َْظا ، "الُٟضًٓ الٗاب ج٣ضمّ الظي ال٨بحر ال

                                                           

)1
) –  Mark CHAMBLER- DUBOSSON, Comprendre l'impact des jeux vidéo, Chronique sociale, Lyon (France), 

2010, p08. 
(

2
)-Sébastien GENVO, Le jeu à son ère numérique, comprendre et analyser les jeux vidéo ,L’harmattan, 

Paris(France),2009,p 30. 

)
3
) –  Françoise BENHAMOU, L'économie de la culture, Septième édition, La découverte, Paris (France), 2011, p81. 

(
4
) -Alain BUSSON, Yves EVRARD, Les industries culturelles et créatives, économie et stratégie, Vuibert, Paris, 

(France), 2013,p143. 

(
5
)- IBID ,p159 . 
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ٓٞغ حؿخضعي الخٟاٖلُت زانُت الن ْطل٪ الخٗلُم ٖملُاث ٣ت جلٗب ٞل٩ي"مُٗىت مِاعاث ج  بٖما٫ طل٪ ًخُلب مىٓمت بٍُغ

ٓاٖض ْحٗلم الظا٦غة ٕٓ طاجّ خض في َٓ الُٟضًٓ الٗاب اؾخسضام ؤن ،ؤي "ألامغ بضاًت في ال٣ ٓإ مً ه ٦ْظل٪ ؤه  ْٖلى الخٗلم،
 اإلاسخلٟت اإلاُاصًً في الش٣اٞت ْا٦دؿاب الخٗلم في ؾاَمذ ٢ض الُٟضًٓ الٗاب ٞان الخ٣لُضًت الش٣اُٞت الهىاٖاث ٚغاع

ايُاث،اللٛاث ش،الجٛغاُٞا،الٍغ ٓم الُٟضًٓ الٗاب مً ال٨شحر ٞان الخ،ٞمشال...٧الخاٍع  مغثُت ٦مغاظ٘ هٟؿِا ٞغيذ"الُ

ٓلٓظُا ٣ُت للمُش ٍغ  في ألالٗاب َظٍ الؾخسضام ْاؾٗا اإلاجا٫ ٞخذ ،لظا "الشاهُت الٗاإلاُت الخغب في مٗغ٦ت لخٟانُل ؤْ ؤلٚا

. الخٗلُمي اإلاجا٫

: والشلافُت الخعلُمُت اإلااظعاث في الفُذًى العاب-6

ٓاث في      ُٖٓت ٖلى للضاللت serious games الجاصة ألالٗاب مهُلح بغػر الٗكٍغً ال٣غنر مً الؿبُٗىاث ؾى  ٢ض التي ألالٗاب ه
ْعا جاصي ْعَا بلى بياٞت هُٟٗا ص ُهي، ص ٓم الُٟضًٓ الٗاب مً ْظؼء التٞر  ، الجاصة ألالٗاب حؿمُت ٖلُّ ًهُلح ؤنبذ الُ
ت ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت اإلااؾؿاث مسخل٠ ظٗل ما َْٓ  اإلاسخلٟت،ل٨ىىا ْؤوكُتها ؤٖمالِا في الؾخسضامِا جلجا ْالٗؿ٨ٍغ

: َما ْ مجخم٘ ؤي في ألاَمُت ٚاًت في َما حٗلُمُخحن ماؾؿخحن ٖلى ؾجر٦ؼ الضعاؾت مً الجؼء َظا في

ٍٓت اإلااؾؿت- . الترب

ٓمُت اإلا٨خباث- . الٗم

: الذساسخي الىظي في الفُذًى العاب-6-1

ٍٓت اإلااؾؿاث مِمت بن      لِم ْ حؿاٖضَم ْظضًضة ؤؾاؾُت مٗاٝع ٞحها اإلاخمضعؾحن جل٣حن هي الترب ْعر للٗب جَا  في مُٟض ص
ْجخم ْلٗل حٗلُمُت ْؾاثِ بلى اللجٓء زال٫ مً الٗاصة في الخٗلُم ٖملُت اإلاجخم٘، ٞت الٓؾاثِ َظٍ ؤقِغ ؤن مُٗىت،  اإلاْٗغ

ْاؾخسضمذ في اإلاضاعؽ مٗٓم ٖلُّ حٗخمض جؼا٫ ال اٖخمضث الظي اإلاضعسخي ال٨خاب هي ٔر ْؾاثِ ٦ظل٪ الٗالم، ٍٓت ؤزغ  زاه
ٓاء اإلاخلٟؼ ٧الخٗلُم ٓاؾُت آْ اإلاضعؾت في ؾ ٓهاث ب ٓمُت الخلٍٟؼ ٓمُت، الدضمت بَاع في حٗمل التي الخ٩ ى الٗم  الْٗغ

المُت،الخٗلُم الش٣اُٞت اإلاغا٦ؼ في ؤْ اإلاضاعؽ في الؿِىماثُت ٓعر م٘ زانت بٗض ًٖ ْؤلٖا ٓم ِْ ْالُ ٓظّ بغػر الاهترهذ،  ظضًض ج
خماص إل في للخٗلم ٦إصاة الُٟضًٓ الٗاب اٖل ٓا٢٘ ٖلى اإلاضاعؽ،ْالَا  الٗالم في ْالخٗلُم التربُت ْػاعاث مً ل٨شحر الال٨ترْهُت اإلا
ٓظّ َظا بمالخٓت ٌؿمذ ٓطط ًٖ الخ ٦ْىم ٢ٓ٘ ٖلى ه٣غا ؤن ًم٨ً طل٪ ٖلى ٦شب، ٓػاعة الال٨ترْوي اإلا  الٟغوؿُت التربُت ل

: ًلي ٦ما َٓ الُٟضًٓ أللٗاب ْن٠

ٓظّ مىخج مجغص مً ؤ٦ثر" ٓم الُٟضًٓ لٗبت الجماَحرير لالؾتهال٥ م  مىظ الضعاؾُت البرامج في صزلذ.ز٣اُٞت ماصة هي الُ

ش بغامج إلنالح جبٗا صعاسخي ٦م٣غعر  2008ؾىت ْهي جاٍع ٓن، ٓم الٟى ٍٓت اإلااؾؿاث في خايغة الُ ا الترب  ؤصاة باٖخباَع
ٓظُت .  "بُضاٚ

ٔر ص٫ْر َىا٥ بل الضعاسخي الٓؾِ في الُٟضًٓ الٗاب جبيذ مً ٣ِٞ ٞغوؿا ْلِؿذ    مً ؤ٦ثر َٓ ما بلى اججِذ ؤزغ

ٍٓت بها اوصخىء مشال طل٪،ٞالُابان ل في زاه ٓجي ٖملِا في ٧امل بك٩ل حٗخمض  2015 اٍٞغ  ْجبرػ الُٟضًٓ، الٗاب ٖلى البُضاٚ

                                                           
(

1
-) Mark CHAMBLER- DUBOSSON,Op,Cit,p35. 

(
2
) -IBID ,p36. 

(
3
)- Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche,éduscol,eduscole.education.fr /cid57577/etat-des-lieux-sur-les-jeux-sérieux.html,(consulté le28/02/2016). 
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ٓباث ججض التي اإلاخمضعؾحن مً ٞئاث م٘ اؾخسضامِا في ألاخُان بٌٗ في ألالٗاب َظٍ ؤَمُت  الخ٣لُضًت بالُغ١ر الخٗلم في نٗ

ٟا٫ ٦بٌٗ ٟا٫ ختى ؤْ طَىُا اإلاخسلٟحن مً ألَا ٓنر الظًً ألَا ً . مُل٤ بك٩ل الخ٣لُضًت الضعاؾت ًٞغ

: ًلي ما ؤَمِا الضعاسخي الٓؾِ في الاؾخسضام لِظا الاهخ٣اصاث مً الٗضًض ْظِذ ٣ٞض َظا ْعٚم

ٔر ٖلى زانت الصخُت ألازُاع مً ًسلٓ ال الُٟضًٓ الٗاب اؾخسضام-  ٢ض ؤجها ٖلحها،٦ما ؤلاصمان زُغ ٦ْظا البهغ مؿخٓ
ٓاثُت بلى جاصي ا التي الخٟاٖل محزة ؤن ٖلمىا بطا اإلاجخم٘،زانت م٘ الخٟاٖل ْه٣و ْالاوٗؼا٫ الاهُ َٓٞغ  مً ٦شحر في هي ج

. ْآلالت ؤلاوؿان بحن جخم ألاخُان

ْعر ٦بحر بك٩ل ٣ًلو الُٟضًٓ الٗاب اؾخسضام- غ ص ٓظُت الٗملُت في اإلاَا ٓبت بلى ًاصي مما البُضاٚ  اإلا٣غعر في الخد٨م في الهٗ

. الضعاسخي

: العمىمُت اإلاىخباث في الفُذًى العاب-6-2

ٓمُت اإلا٨خبت       ٓزاث٤ ال٨خب ْخٟٔ ظم٘ ُّٞ ًخم ًٞاء هي الٗم  مً ال٣غاء مً ٖضص أل٦بر الؿماح بهضٝ ْطل٪ باألؾاؽ ْال
إل ْم٘ الَا ٓعر ٖلحها، ػ جُ ٓمُت اإلا٨خبت اخخٓث ظضًضة ز٣اُٞت نىاٖاث ْبْغ ٔر ْؾاثِ ٖلى الٗم  ٧الصخاٞت للخٗلم ؤزغ

ٓبت ٦ْظل٪ الجغاثض في اإلاخمشلت اإلا٨خ ت ألا٢غام ْاإلاجالث، ٓم ْالكغاثِ لؤلٞالم اإلاًَٛٓ ْالُ ٓزاث٣ُت،  ؤن اإلام٨ً مً ؤنبذ ال
ْطل٪ مىا٤َ بٌٗ في اإلا٨خباث ؤظىدت في الُٟضًٓ الٗاب ٦ظل٪ هجض ا الُٟضًٓ الٗاب الن الٗالم،  الهىاٖاث مً ٦ٛحَر

ُهي ظاهب ٖلى حكخمل الش٣اُٞت ٍْخم حٗلُمي ْظاهب جٞغ  اإلا٨خباث في الُٟضًٓ الٗاب زضماث مً الاؾخٟاصة الٗاصة في ٦ظل٪،
٣ت بىٟـ ْطل٪ اإلاجز٫ر في الؾخسضامِا الُٟضًٓ الٗاب بغامج بٖاعة زال٫ مً صازلِا،ؤْ للٗب مسههت ؤما٦ً زال٫ مً  ٍَغ

٫ٓر ال٨خب بٖاعة . ج٣لُضًا بها اإلاٗم

: الشلافت ليؽش هإداة الفُذًى العاب-7

ْعر َىا٥ الُٟضًٓ الٗاب زال٫ مً اإلاباقغ الخٗلُم ٖملُاث بلى باإلياٞت      مُٗىت ز٣اٞت وكغ في ألالٗاب َظٍ جلٗبّ ٢ض ؤزغ ص
،ْفي الش٣اُٞت الهىاٖاث ٧ل ٚغاع ٖلى ْطل٪  ٌؿمذ ٢ض ْالخ٣ىُت اإلااصًت لئلم٩اهُاث مُٗىت ز٣اٞت امخال٥ ٞان الٗاصة ألازٔغ

ٔر الش٣اٞاث ٖلى بالُِمىت لِا اع َظا ،ْفي ألازغ الًاث حٗض ؤلَا ٨ُت اإلاخدضة ال ٓطط ألامٍغ ٓا٢٘ َظا ٖلى ألابغػر الىم  الٗالمي ال
ٓة ْؤيخى الشاهُت الٗاإلاُت الخغب مً مىخهغا زغط ٢ض البلض ِٞظا ْلى الا٢خهاصًت ال٣ ْهدُجت في ألا  وكغ خا٫ْر لظل٪ الٗالم،

٨ُت ْال٣ُم الش٣اٞت  في باألؾاؽ ْاإلاخمشلت الش٣اُٞت الهىاٖاث هي ٖلحها اٖخمضث التي ألاصاة ٧ْاهذ الٗالم ص٫ْر باقي ٖلى ألامٍغ
ٓم الؿِىما،ل٨ً نىاٖت ْعر هٟـ جلٗب ؤنبدذ الُٟضًٓ الٗاب ٞان الُ ٕٓ َظا ْؤَمُترالؿِىما، م٘ الض  ٢ض ألالٗاب مً الى

ٓعٍ بٗض مباقغة بغػر ٓصًت الؿِىما" ٞان لظا ِْ ٓلُ ش ، الُٟضًٓ بالٗاب مب٨غا اَخمذ الِ  لخبُان بلُّ ؤلاقاعة ًم٨ً الظي ْالخاٍع

  Warner Bros Comminationَٝغ م1976ً ؾىت ATARI اجاعير قغ٦ت قغاء بٖاصة َٓ الُٟضًٓ ْالٗاب الؿِىما بحن الٗال٢ت
٦ْظل٪ ْبالخالي "  20th Century Fox Gamesَٓ لِا ٕٞغ بخإؾِـ ٢غاعا اجسظث  20th Century Foxقغ٦ت ،  الٗاب ؤنبدذ ،

ٓظّ الُٟضًٓ ٨ُت، الؿِىما لهىاٖت ألازغ ال ٓاث بحن" اهّ َٓ طل٪ ٖلى ًا٦ض ْمارألامٍغ ٫ٓر  2000ْ 1975ؾى ٓالي جد  ُٞلم 574 خ
ٓصًت ؤٚلبُتها ٓلُ ٓالي بلى َ ٓاليرُٞضًٓ، لٗبت 2000خ ر، "الؿِىماثُت الهىاٖت جبىتها اإلاىخجت الُٟضًٓ الٗاب مً اإلائت في ٖكغة ْخ

                                                           
(

1
)- Alain BUSSON, Yves EVRARD,Op,Cit,p157. 

(
2
)- IBID , p157 . 
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ٔر ظِت ْمً ٍٓغ في اؾخمغث الُٟضًٓ الٗاب ٞان ؤزغ ْػث 2008ؾىت في ؤجها ختى"مبُٗاتها جُ  بطن ، "الؿِىما ؤعباح ججا
ٓم الُٟضًٓ الٗاب ؤنبدذ لت الُ ْعر هٟـ  للٗب مَا ٤ٍٓ في الؿِىما نىاٖت لٗبخّ الظي الض  ْجهضًغ ألامحر٦ُت الش٣اٞت حؿ

٩ي الخلم ٔر ْبٗباعة الٗالم، ص٫ْر ل٩ل ألامٍغ ٓم هي الُٟضًٓ الٗاب ٞان ؤزغ  ٦ما ؤْ ألامحر٦ُت الش٣اُٞت الُِمىت في ظضًضة ؤصاة الُ
الُت البٌٗ ٖلحها ًهُلح ٨ُت، الش٣اُٞت الامبًر ٕٓ َظا جمل٪ ال التي اإلاجخمٗاث م٘ خضة بإ٦ثر جُغح ْؤلاق٩الُت ألامٍغ  مً الى

ٓنر ألجها الهىاٖاث ٔر ا٦بر بك٩ل ٖغيت ؾخ٩ ْما الجضًضة الش٣اُٞت الهىاٖت َظٍ جدملّ الظي للمدخٓ ض ،  خضة مً ًٍؼ
ٟا٫ ٞئاث هي الُٟضًٓ أللٗاب ألاؾاسخي اإلاؿتهل٪ ؤن َٓ اإلاك٩لت ٓنر الظًً ْاإلاغا٣َحن ألَا م ٩ً ٓاَا جإزَغ  في ألجهم ا٦بر بمدخ

ٓنر خُاتهم مً الخغظت الٟترة َظٍ ٓه َْظا مدُُِم ٖلى ْالخٗٝغ للخٗلم اخخُاظا ؤ٦ثر ٩ً ًٍٓ في خخما ؾِؿِم ما ،  ج٩
ٍٓت ْختى اإلاؿخ٣بلُت شدهُتهم ٓجها،بن التي الِ ٓم الُٟضًٓ الٗاب ؾُدمل ْعر هٟـ جلٗب الُ  مٗٓم لٗبخّ الظي الض
ٔر خاملت نىاٖاث ألجها ْطل٪ الش٣اُٞت الهىاٖاث ٓم الُٟضًٓ الٗاب نىاٖاث ل٨ً مٗحن، ز٣افي إلادخٓ  بسهاثو جخمحز الُ

ا ْعَا ظٗل في ؾِؿِم ما َْٓ الش٣اُٞت الهىاٖاث باقي ًٖ جمحَز ْاَم ز٣اٞت وكغ في ٞٗالُت ؤ٦ثر ص  الدهاثو َظٍ مُٗىت،

: ًلي ما هي

ٓم َٓ ٨ٞما للمؿخسضمحن اؾخ٣ُابا ؤ٦ثر مجها ججٗل التي الخٟاٖلُت-  ْ ختى الخٟاٖل بلى ؤ٦ثر ًمُل ٧اثً َٓ ؤلاوؿان ٞان مٗل
. ؤلاوؿان ْ آلالت بحن الخٟاٖل َظا ٧ان بن

ٓعر- ٔر مجاالث في حؿخسضم ؤنبدذ ْالتي الجضًضة الابخ٩اعاث مً ال٨شحر ْعاء ٧اهذ ٣ٞض حكِضٍ الظي ال٨بحر الخ٣جي الخُ  ؤزغ

ٓعة ٞمشال . الُٟضًٓ الٗاب في بضاًت ٧اهذ ألابٗاص الشالزُت اله

ٓم الُٟضًٓ الٗاب ٧اهذ ْان ختى- ٓظّ الُ ٓلت ٞئاث جب٣ى ل٨ً اؾخصىاء بضْنر الاظخماُٖت الٟئاث ٧ل بلى جخ  هي ْاإلاغا٣َت الُٟ
ت الٟئاث َْٓ اؾخسضاما ألا٦ثر الٗمٍغ  ٦ما الٟئاث َظٍ لضٔ الى٣ضي الخـ الن ا٢ٓير جماعؾّ الظي الخإزحر مً ًجٗل ما لِا،

ٓم َٓ ٍٓا لِـ مٗل . ال٨ٟاًت ُّٞ بما ٢

ايُت، ٧اإلاىاٞؿاث الٗالم ٌِٗكِا التي الغاَىت باألخضار ألاخُان مً ٦شحر في اعجباَِا- ب الٍغ ت الخْغ  الخ،ٞمشال...الٗؿ٨ٍغ
ب َْظا مُٗىت مغخلت في الُٟضًٓ أللٗاب صؾمت ماصة ق٩لذ الدلُج خْغ ًٍٓ ٖلى ٢اصعة ًجٗلِا ٢ض ما ،  ٖام عؤي ْنىاٖت ج٩

٫ٓر . اإلاؿخسضمحن ؤطَان في مُٗىت ٨ٞغة جغؾُش بلى جاصي ٢ض طل٪ مً ؤ٦ثر عاَىت،ؤْ ٢ًُت خ

ل

 الخاجمت

ٓلٓظُا ٖهغ جمحز التي اإلآاَغ مً ؤؾاؾُا مِٓغا حك٩ل الُٟضًٓ الٗاب ؤن باٖخباع       ٓم وِٗكّ الظي الغ٢مُت الخ٨ى  الُ
ا ْباٖخباَع ٓجها اإلاؿخسضمحن ٖلى جإزحرا جماعؽ  ٦ظل٪ ، ٔر خاملت الٗاب ل٩   ْالاَخمام الالخٟاث اإلاِم مً مٗحن،ٞاهّ ز٣افي إلادخٓ

ْعر ٟا٫ ْبالدهٓم ألاٞغاص خُاة في جلٗبّ ؤنبدذ الظي بالض َْظا مجهم اإلاغا٣َحن ْ ألَا  زال٫ مً ًخم ؤن ًم٨ً الاَخمام ،

ٓاهب : ًلي ما ؤَمِا ٖضًضة ظ

ًٍٓ ٖملُاث في ألالٗاب َظٍ مً الاؾخٟاصة ٖلى الٗمل في ًخمشل ٖملي ظاهب- ٦ْظل٪ ْالخٗلُم الخ٩ ٍٓغ ٖلى الٗمل ،  جُ
ٔر خاملت مدلُت ُٞضًٓ الٗاب نىاٖاث . ُّٞ حؿخسضم الظي اإلاجخم٘ في ْمُٟض مالثم ز٣افي إلادخٓ

                                                           
(

1
 )-Mark CHAMBLER- DUBOSSON,Op,Cit,p21. 
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٫ٓر ٖلمُت بدٓر ب٢امت ٖلى الٗمل في ًخمشل ٖلمي ظاهب- ْعٚم اإلاُضاهُت ْبالدهٓم الُٟضًٓ الٗاب خ  بدٓر ؤن مجها،
ْجب٣ى مجا٫ في زانت ؤ٦ثر لجِض ًدخاط ًؼا٫ ال اإلاجا٫ َظا ؤن بال مجخمٗاجىا في ألالٗاب َظٍ ٖلى ؤظٍغذ ٖضًضة  الخٗلُم،
اث الضعاؾاث ٦ظل٪ ٓع٢ت َظٍ لِا جيخمي التي الىٍٓغ ٓظّ مً هي ألجها مِمت البدشُت ال  اإلاُاصًً مسخل٠ في ْالباخض البدض ج

.  الٗلمُت
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ل

جىبُم ظبعت ؤًام على هىهب ألاسك ؤهمىرحا ؤهمُت الىق الشكمي في حعلم اللغاث 

The importance of the numeric text in learning languages. 

Applying  the seven days on the planet of earth as a sample 

 الجضائش/لد عبذالعالي بؽير حامعت جلمعان.ؤ

 

ل

 اإلالخق

ٓعة الٗهغ َظا ٌكِض ٓماجُت ز ٓلٓظُا  ٖالم في مشُل لِا ٌؿب٤ لم مٗل ٓعر ؾاٖض ٢ْض.  الخ٨ى ٘ الخُ  ج٣ىُاث في الؿَغ

ٓماجُت اط ٖلى الخضًشت ْالاجهاالث اإلاٗل ٓم بلى  الضعاؾت َظٍ  في ؤجُغ١ر ؾٝٓ ْ. ْاهدكاٍع بٗض ًٖ الخٗلُم ْع  الخٗلُم مِٟ
ٓعٍ بٗض ًٖ َّ  ْ اهدكاٍع بلى ؤصث التي ألاؾباب ْ ْجُ ْلى بالضعظت الضعاؾت ْتهضٝ.  محزاجّ ْ قْغ  الخٗلُم ؤَمُت بُان بلى ألا

ٓنر ال الظًً للُلبت باليؿبت بٗض ًٖ ٝ جدذ ٌؿخُٗ .  ج٣لُضي حٗلُمي بغهامج في الاؾخمغاع الٗاصًت الْٓغ

ٓنر َْٗخبر  ٓاؾ٘ لالؾخٗما٫ مىاؾبت ألا٦ثر  الٓؾاثِ ؤَم مً الخلٍٟؼ ْمت مُضان في الؾُما ، ال     مً الاؾدبٗاص م٣ا

ٓجها اإلابضؤ خُض مً الٓؾُلت َظٍ ْجخمحز ، الخٗلُم  ٢ْ٘ الؿبب ٞلِظا. م٩لٟت جدخُت بيُت بلى جدخاط ال ، الاهدكاع ْاؾٗت ب٩

٦ٓب ٖلى ؤًام ؾبٗت خهت ٖلى الضعاؾت َظٍ مً  –الخىبُلي الجاهب في  –ازخُاعير     Tv5 monde  ٢ىاة جبثها ْالتي ، ألاعى ٧
ُٖٓا الش٣اُٞت ٓوي الخد٤ُ٣ ؤَمُت زاللِا مً ألبحن ، ؤؾب . اللٛاث ْحٗلم حٗلُم في  لّ اإلاهاخب الغ٢مي ْالىو الخلٟحًز

ٔر خللذ ٢ْض ٓاث ؤَم ٖىض ٢ْْٟذ ، الخهت َظٍ مدخٓ ٓنر  ؤ٢ترخِا التي الدُ ٍٓ ٓنر ْ اللٛ  الخهت َظٍ ٖلى اإلاكٞغ

ا  الٟغوؿُت اللٛت زضمت ؤظل مً ٓنر  اؾخٛال٫ للٗغب ٨ًمً ؤال:  بؿاا٫ الضعاؾت َظٍ ؤجهُذ ٢ْض.  ْوكَغ  حٗلُم في الخلٍٟؼ
ا ٖلى ْالٗمل ، بها الىا٣َحن لٛحر الٗغبُت اللٛت ٓعة ؤهداء ٧اٞت في وكَغ   ؟ اإلاٗم

ٓوي الخد٤ُ٣ -الغ٢مي الىو  –بٗض ًٖ الخٗلُم: اإلافخاخُت اليلماث  .اإلاضمجت ألا٢غام -الاجها٫ ج٣ىُاث -الخلٟحًز

 

Summary 

Our nowadays world is  witnessing a great revolution in informatics that  technology has 

never seen before. This has been the effect of the rapid development of informatics and    

Communication techniques that have advertised and expanded the e-teating. In this present paper 

would study deeply the consept of this kind of teaching and its promotion stating its 

characteristics and conditions. This research aims at clarifying the vitality of teaching for the 

students who can’t follow the ordinary classical teaching because of various reasons. 

Hence, the television set remains one of the most essential means suitable for a wider use 

without any given charge. For such a reason , i did choose the sequence of the seven days on the 

planet earth that is diffused weekly by the French T.V. 5 monde channel. I try to make it plain 

that the T.V set plays a big role in teaching languages. 
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Therefore i did analysed this sequence and pointed at the steps suggested by either its 

linguists and or organizers so as to serne and expand the French language . I did close this study 

asking the following question : is it possible to Arabs to exploit the T.V set in teaching the 

Arabic language for the non-native speakers and to make it well-known throughout the globe. 

Key-words : teaching - the numeric text – the TV inquirey- techniques of communication- 

integrated disks. 

 

ل : جمهُذ

ٓعة ظٗلذ ل٣ض ٓماث ز ت ؤقبّ الٗالم اإلاٗل ٓماث ألازباع ْجباص٫ بل٨ترْهُا الاجها٫ ْؤنبذ ، بل٨ترْهُت ب٣ٍغ  بحن ْاإلاٗل

ت ؤجاح مما ، ملمٓؾت خ٣ُ٣ت آلالي الخاؾب قب٩اث ٫ٓر ؾٖغ ت الٗلم مغا٦ؼ بلى الٓن ٓعر ؾاٖض ٢ْض . ْاإلاٗٞغ ٘ الخُ  في الؿَغ

ٓماجُت الخ٣ىُاث اط ٖلى الخضًشت ْالاجها٫ اإلاٗل ٓاظِت اإلاتزاًضة الخاظت ْل ْفي.  ْاهدكاٍع بٗض ًٖ الخٗلُم ْع  مخُلباث إلا
ٓا٦ب ؤن ، الخٗلُمُت اإلااؾؿاث ٖلى لؼاما ؤنبذ ، اإلاٗانغة الخُاة ٓعر َظا ج  الاجها٫ ج٣ىُاث بإخضر  جإزظ ْؤن الخُ

ٓماث ِٟا ْؤن ، ْاإلاٗل ٍٍٓغ الخٗلُم لدضمت جْٓ . ْجُ

ُاهُا في وكإث ٢ضًمت ٖاإلاُت ٨ٞغة بٗض ًٖ الخٗلم ْ ٩ا الى ْاهخ٣لذ بٍغ ا ْاؾترالُا ٦ْىضا ؤمٍغ . الٗالم ص٫ْر مً ْٚحَر
ٓعر بٗض ًٖ الخٗلُم مهُلح بضؤ ٢ْض ٍٓغ ٖلى البضاًت في اٖخمض ٢ْض.  اإلاغاؾلت ٍَغ٤ ًٖ بالخٗلُم ٌٗٝغ ما بضاًت م٘ بالِٓ  جُ

ضًت الدضماث ٓاث طل٪ بٗض  زُا ْ ، البًر ٓلذ  ؤن بٗض ؾُما ال ةٖمال١ زُ ٕ لدؽاسلض واسهُغي  ماؾؿت م  الٓؾاثِ مكْغ

ٖٓت ظلبذ التي (AIM) الخٗلُمُت ٖٓت مجم ٓٞحر بلى تهضٝ التي الاجهاالث ج٣ىُاث مً مخى  الخغم زاعط لؿ٩ان الخٗلُم ج
ٕٓ َظا اٖخمض ْ   .الجامعي ٓهُت ؤلاطاُٖت البرامج ٖلى البضاًت في الخٗلُم مً الى ْلذ ٢ْض. ْالخلٍٟؼ ٓماث مً ال٨شحر ؤ  الخ٩

ْاَا الخ٣ىُت بهظٍ بالٛا اَخماما ٓٞحر في ٦ْٟاءتها الا٢خهاصي لجض ٓاص ج ٢ٓذ في للُلبت الخٗلُمُت اإلا . اإلاىاؾب ْاإلا٩ان اإلاىاؾب ال

ٓنر الُلبت ْظٗلذ اهدكاٍع بلى ؤصث التي ألاؾباب ْمً :  هظ٦غ ٖلُّ ٣ًبل

 .ْالخسههاث اإلاجاالث ظمُ٘ في ْالخضعب الخٗلُم بلى اإلااؾت الخاظت -

 .اإلاٗلمحن ْه٣و ألا٢ؿام اػصخام -

ٓص ٖضم - ٢ٓذ ْظ ٓنر الظًً اإلاخٗلمحن بٌٗ لضٔ ال٩افي ال ٓمُا ٌكخٛل ت مىانب في ً  .بصاٍع

ٓعر -   .الجهاالث الخاؾٓب مجا٫ في ال٨بحر الخُ

ٍٓغ  ؾاَم ٢ْض ٓجغ ؤظِؼة جُ  ْظضث ْبظل٪ ْؤؾٕغ ؤؾِل بٗض ًٖ الخٗلم  ٖملُت ظٗل في  ْؤلاهترهذ ال٨مبُ

ى جخم خُض ، الاٞترايُت الجامٗت ٓظض .ؤلاهترهذ ٖبر ٧لِا الخٗلُمُت الْٗغ ٓم ٍْ  ْ الٗامت اإلااؾؿاث مً الٗضًض الُ
ْعاث ج٣ضم الٗالم ؤهداء ظمُ٘ في الدانت ال ألاؾاؾُاث مً ابخضءا  بٗض ًٖ الخٗلُم ص ٍٓاث ؤٖلى بلى ْن  صعظت ْبغامج اإلاؿخ

ٓعاٍ ٕٓ  في البدض ْبن َظا .الض٦خ   :مشل  ألاؾئلت بٌٗ ًٖ ؤلاظابت الباخض  ٖلى ًٟغى بٗض ًٖ الخٗلُم مٓي

                                                           
 . ar.wikipedia.org ،  يمبل يُْٕه فٙ يٍٕٕػخ ٔٚكٛجٛلٚب انؾوح ،   ٌ ثؼليفٕٓو انزؼهى ػٍ ثؼل أٔ انزؼهٛى ع.  1

. ٔرؼل أٔل عبيؼخ ػهٗ اإلَزوَذ ثْكم كبيم  انغبيؼخ انلٔنٛخ   - 99 فٙ ػبو  -عَٕي  أطهك .  


 , E.Collge.Com, Black Board, Web. City, Net. Support, Ibm)َنكو يُٓب ػهٗ ٍجٛم انًضبل ال انؾٖو .  

Oracle  ) .

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%BA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 ٓم ما   بٗض؟ ًٖ الخٗلُم مِٟ
 ٓع؟ ٠ُ٦ْ   جُ
 ؟ الخٗلُم في الخضًض الاؾلٓب َظا جبجي ًخم إلااطا 
 ٓصة خُض مً ًخ١ٟٓر ؤلال٨ترْوي الخٗلم َْل  ؟ الخ٣لُضًـت ْالخٗلُم الخٗلم ؤق٩ا٫ ٖلى ْال٨ٟاءة ْالٟٗالُـت الج
 هي ْما ٍ ا ًيبػي التي الكْغ ٓٞحَر ٓصة ؤَضاّٞ ؤلال٨ترْوي الخٗلم ًد٤٣ ل٩ي ج  ؟ اإلايك

 َظا ًُب٤ ؤن اإلام٨ً مً َْل ٕٓ  .الٗغبُت الض٫ْر في الخٗلُم مً الى
ا ألاؾئلت َظٍ ٧ل  .الضعاؾت َظٍ زىاًا في ٖجها ؤلاظابت هدا٫ْر ؾٝٓ ْٚحَر

ٓلٓظُا اؾخسضام  Distance Learning  بٗض ًٖ بالخٗلُم ٣ًهض:  بعذ عً الخعلُم ؤو بعذ عً الخعلم مفهىم  .   ج٨ى
ٓجغ ْج٣ىُاث الاجها٫ ر مخٟغ٢ت ؤما٦ً بلى حٗلُمُت ماؾؿت مً حٗلُمي بغهامج ه٣ل َْٓ .   الخٗلُم ٖملُت في ال٨مبُ

ًا
. ظٛغاُٞا

ٓم حٗلُمى هٓام الخٗبحر صح بن ِٞٓ ٓظُت اجها٫ ْؾاثِ ٖبر الضاعؽ الى الخٗلمُت اإلااصة اًها٫ ٖلى ٣ً ٓل  خُض مخٗضصة ج٨ى

ٓنر  . اإلاخٗلم ًٖ ْمىٟهال بُٗضا اإلاخٗلم ٩ً
ٓمت"  َٓ ؤْ ٓماث ج٣ىُت باؾخسضام م٩ان ؤي ْفي ٢ْذ ؤي في للُالب الخٗلُمُت البرامج لخ٣ضًم حٗلُمُت مىٓ  اإلاٗل

ىهُت واللىىاث ؤلاهترهذ ) مشل الخٟاٖلُت ْالاجهاالث ذ الخلفٍض  ( بعذ عً واإلااجمشاث الخاظىب وؤحهضة ؤلالىترووي والتًر
٣ت   "  متزامىت ٚحر ؤْ متزامىت بٍُغ

ٓم بإهّ ؤًًا َْٗٝغ         اإلاباقغ باإلقغاٝ الجخمخ٘ التى الخٗلُمُت اإلاغاخل ٧ْل ، الخضَعـ ؤؾالُب مسخل٠ ٌكمل مِٟ
ن مٗلمحن ٢بل مً ْاإلاؿخمغ  لخسُُِ الخٗلُم ٖملُت جسً٘ ْل٨ً ، الخ٣لُضًت الضعاؾت ٢اٖاث صازل َالبهم م٘ ًدًْغ

ٓظُّ ْجىُٓم ٍٓل ٖملُت" َٓ ْ . . مخسههحن ْمٗلمحن مُٗىت حٗلُمُت ماؾؿت ٢بل مً ْج ر) الخ٣لُضي الخٗلُم جد
ًا
 ْظِا

ٓظّ   ". بٗض ًٖ لالؾخسضام ع٢مي ق٩ل الى (ل
       ّ ٓلّ التر٧ي مدمض نالح َْٗٞغ ٖٓت"   ب٣ ٓمجم ٓإ مسخل٠ ْجٓنُل بى٣ل اإلاغجبُت الٗملُاث َ ت ؤه ٓم اإلاٗٞغ  بلى  ْالٗل

ٓماث ج٣ىُت باؾخسضام الٗالم، ؤهداء مسخل٠ في الضاعؾحن       ٣ْٖض اإلاضمجت ْألا٢غام ْألاهتراهذ ألاهترهذ َْكمل ، اإلاٗل

  " . اإلااجمغاث
ٓانل الاجها٫ ْؾاثل جلٗب ْ  ٓٞغة ْالخ ٖٓاث ، اإلاخ ٓاج٠ ْقبا٧اث ٧اإلاُب  ؤلال٨ترْوي الخاؾٓب ْ ْالخل٨ـ الِ

ا ا  ْالالؾل٨ُت الؿل٨ُت ألاظِؼة مً ْٚحَر ْعًا ر ص
ًا
 اإلاٗلم بحن جٟهل التي البُٗضة اإلاؿاٞاث مك٩لت ٖلى الخٛلب مك٩لت في ؤؾاؾُا

ٓم ْ  .اإلاكتر٥ الخٟاٖل ٞغنت جدُذ بدُض  ْاإلاخٗلم مْر ْ ْاإلا٣ُمحن اإلاخٗلمحن بلى الخٗلُمُت الٗملُت جٓنُل ؤؾاؽ ٖلى ٣ً ضَّ
َ
٣  ًُت

                                                           
 
 abahe.com.uk، يمبل يُْٕه فٙ يٕلغ األكبكًٚٛخ انؼوثٛخ نهزؼهٛى انؼبنٙ  رؼوٚف انزؼهٛى ػٍ ثؼل.   
 
 www.new-educ.com، يمبل يُْٕه فٙ انًٕلغ اإلنكزؤَٙ    ؟ هّٛل انزهٕارٙ ٔيب أَظًزّ االنكزؤَٙيب ْٕ انزؼهٛى .  
 
انواثطخ انؼبنًٛخ نقوعٙ األىْو  اإلٍاليٛخكهٛخ انؼهٕو  االنكزؤَٙ، األىْو انزؼهٛى  انزؼهٛى ػٍ ثؼل.  

azharegypt.net/portal 
 
رغوثخ انزؼهٛى )ثْٛو ػجبً يؾًٕك انؼالق، اٍزضًبه أٍبنٛت ٔرمُٛبد انًؼهٕيبد ٔاالرٖبالد فٙ ثٛئخ انزؼهٛى االنكزؤَٛخ.  

، يلافهخ يمليخ إنٗ انًؤرًو انلٔنٙ انَُٕ٘ انواثغ ؽٕل إكاهح انًؼوفخ فٙ انؼبنى انؼوثٙ، كهٛخ االلزٖبك ٔانؼهٕو (االنكزؤَٙ

  www.elbassair.net .08:،ٓ 00 أفوٚم  8 -  ،  ألهكٌ، ا عبيؼخ انيٚزَٕخ اإلكاهٚخ
 
 fr. slieshare.net، عبيؼخ انًهك فٖٛم    يؾًل ٕبنؼ االنكزؤَٙ انزؼهٛى .  
 
.  98 نهطجبػخ ٔانُْو ، ، كاه أعٛبل انًَزمجم  /، رٕفجٛك يوػٙ ٔيؾًل انُبٕو، ط انزؼهٛى  ركُٕنٕعٛب ٔانٍٕبئم انزؼهًٛٛخ 

http://www.elbassair.net/
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ِٞم لِم  حؿمذ ال الظًً بلى  الخٗلُم الخُب٣ُُت ؤق٩الّ ْمً ، الىٓامُت الضعاؾُت الهٟٝٓ بلى الاهخ٣ا٫ الدانت ْْغ

ٓنر باإلطاٖت ْالخٗلُم باإلاغاؾلت   .ْالخلٍٟؼ
ٓمّ ٌٗخمض ْ ٓص ٖلى ألاؾاسخي مِٟ ٓنر ٢ض الظي اإلاهضع ًٖ ًسخل٠ م٩ان في اإلاخٗلم ْظ  ختى ؤْ اإلاٗلم ؤْ ال٨خاب ٩ً

ٖٓت ر مخٟغ٢ت ؤما٦ً بلى ما حٗلُمُت ماؾؿت خغم في مٓيّٗ مً حٗلُمي بغهامج ه٣ل َٓ آزغ بمٗجى. الضاعؾحن مجم
ًا
. ظٛغاُٞا

ٓنر ال َالب ظظب بلى ْحهضٝ ٝ جدذ ٌؿخُُٗ .  ج٣لُضي حٗلُمي بغهامج في الاؾخمغاع الٗاصًت الْٓغ

ت بىٟـ اإلادايغة م٩ان ًٖ بُٗض مهضع مً اإلادايغاث جل٣ى بم٩اهُت بٗض ًٖ الخٗلُم هٓام ٍْدُذ  هٟـ ْفى الؿٖغ
ن  real time application  الخىُٟظ ػمً َُ َمِ٪  ًم٨ً خُض ، ٖالُت ب٨ٟاءة ْاإلاسجلت الخُت اإلادايغاث بض مً الىٓام َظا ٍُْت

ٓعر مً  اإلاؿخم٘ ؤْ الُالب ْص زاعط ؤْ صازل مدايغة خً . ُّٞ ٣ًُم الظي البلض خض

ٓم  بٗض ًٖ الخٗلُم بن  ٓص اقتراٍ ٖضم ٖلى ٣ً ٓظ ٢ٓ٘ في اإلاٗلم م٘ للمخٗلم اإلاتزامً ال ٓٞغ ْ.  هٟؿّ اإلا  الخٗلُم ً
إة مً ًس٠ٟ ْ ، ْالكغ٧اث الىاؽ لٗامت ْالخضٍعب ٓص َْ لُاث جٟغيِا التي  ال٣ُ  في  َْؿاَم. الصدهُت ْالالتزاماث اإلاؿْا

٘ ٔر ٞع لحن اإلاضعبحن ْ الخضَعـ َُئت ؤًٖاء في الى٣و َْؿض. اإلاجخم٘ ؤٞغاص لضٔ ْالاظخماعي ْالٗلمي الش٣افي اإلاؿخٓ  في اإلاَا
ٓٞحر ٖلى ٌٗمل ٦ما ، اإلاجاالث بٌٗ ٖٓت حٗلُمُت مهاصع ج ُُٟت ٞغم ٍْسل٤ ، ْمخٗضصة مخى  الخٗلُم ٞاجّ إلاً ؤٖلى ْْ

ض ، اإلاىخٓم ٓٞغ ٦ما ، ْاإلاضعؽ الُلبت ْبحن ، بُجهم ُٞما الُلبت بحن الاجها٫ بم٩اهُت مً ٍٍْؼ ٓا٫ ْالبرامج اإلاىاهج ً ٓم َ  الُ

ٕٓ ؤًام ٧ل ْفي ٓم في ؾاٖت 24 ألاؾب ٕٓ في  ؤًام ؾبٗت ْ الُ : ماًلي الؿاب٣ت الخٗاٍع٠ ٧ل مً وؿخيخج. ألاؾب

ٓم بٗض ًٖ الخٗلُم ؤن - ٓص اقتراٍ ٖضم ٖلى ٣ً ٓظ ٢ٓ٘ في اإلاٗلم م٘ للمخٗلم اإلاتزامً ال  . هٟؿّ اإلا

عة - ٓص يْغ ٓاهب ْللٓؾاَت ، ْاإلاٗلم اإلاخٗلم بحن ْؾُِ ْظ ت ج٣ىُت ظ  .ْجىُٓمُت ْبكٍغ

ّٞ م٘ ًدىاؾب الظي الخٗلُم ٢ْذ ًسخاع ؤن للمخٗلم ًم٨ً     -      لل٣اء ؾلٟا ْمدضصة مىخٓمت بجضا٫ْر الخ٣ُض صْنر ، ْْغ

 . الخ٣ُُم اقتراَاث باؾخصىاء ، اإلاٗلمحن

ٓاظِت ٖضم -  ْاإلاخٗلم اإلاٗلم بحن اإلاباقغة اإلا

ا ًم٨ً ال ٖضًضة مهاصع ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ؤْ بٗض ًٖ ْللخٗلُم ٓظُت الخ٣ىُت ٖالم ماصام خهَغ ٓل ٓعر ْالخ٨ى  ًخُ

ٓم  ٧ل   :مجها البٌٗ بظ٦غ اإلا٣ام َظا في ؾى٨خٟي ْلِظا ، ً

 ؤلال٨ترْهُت ال٨خب  Electronic Books  

 ٓاٖض   Date Bases البُاهاث ٢
 ٖٓاث   Encyclopedias اإلآؾ

 ْعٍاث   Periodical الض
 ٘ٓا٢   Educations Sitesالخٗلُمُت اإلا

  ض   E-mailالال٨ترْوي البًر

                                                           
 
.  يؾًل ٍٕٚف أؽًل (انزؼهٛى ػٍ ثؼل انؾبعخ إنّٛ ٔكٛفٛخ رطجٛمّ )نهغًؼٛخ انَؼٕكٚخ نإلكاهح  انضبَٙٔهلخ ػًم يمليخ نهًهزمٗ .   
 
  .ar.wikipedia.org ، يٍٕٕػخ ٔٚكٛجٛلٚب انؾوح ،   يفٕٓو انزؼهى ػٍ ثؼل أٔ انزؼهٛى ػٍ ثؼل.  
 
 www.new-educ.com، يمبل يُْٕه فٙ انًٕلغ اإلنكزؤَٙ    ؟ هّٛل انزهٕارٙ ٔيب أَظًزّ كزؤَٙاالليب ْٕ انزؼهٛى .  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
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 ؽ ٓخت ؤلال٨ترْهُت الجماُٖت الضْع  Mooc اإلاهاصع اإلاٟخ

ٓنر ْالُلبت ْالُالب ، الخضَعـ َُئت ْ (العلمي اإلادخىيل ؤي ) اإلااصة مً بٗض ًٖ الخٗلُم بصاعة هٓام ٍْخ٩      ، ؤ
ٓانل اْ الاجها٫ ْْؾاثل ، ْالخ٣ُُم ٓلٓظُا ْجى٣ؿم. الخ ٓماث جٓنُل في اإلاؿخسضمت الخ٨ى  بٗض ًٖ الخٗلُم في اإلاخاخت اإلاٗل

ٖٓخحن بلى . اإلاتزامً ْٚحر اإلاتزامً الخٗلم:  مجم

 اإلاتزامً الخٗلم Synchronous e-learning   : ُّْٞ ٓنر ٓصًً اإلاكاع٦حن ظمُ٘ ٩ً ٓظ ٢ٓذ هٟـ في م  ْمً مدضص م٩ان ْفي  ال
ٓلٓظُا ؤمشلت ٓنر ، الُٟضًٓ ماجمغاث ، الكب٨ت ٖلى اإلااجمغاث ٣ٖض:   اإلاتزامىت الخ٨ى ٓنر التربٓير ْالخلٍٟؼ  ، الخٗلُمي ْالخلٍٟؼ

 .الِاج٠ ٖبر مباقغ بض ، ؤلاهترهذ عاصًٓ ، اإلاباقغ الًٟاجي البض ٦ْظل٪
  اإلاتزامً ٚحر الخٗلم  Asynchronous e-learning : َٓ هت ؤ٦ثر ٓبا لِـ خُض مْغ ٓا ؤن الُالب مً مُل ٓه ٢ٓذ في مٗا ٩ً  ال

ضًت اإلاغاؾالث ْحٗخبر. هٟؿّ ٓخت ْحكمل ، بٗض ًٖ الخٗلُم ؤق٩ا٫ ؤ٢ضم مً البًر  ْحسجُالث الال٨ترْوي ، الغؾاثل ل

ٓاص ، ْالهٓث الُٟضًٓ ض ، الُباٖت ْم ٓحي ْالبًر   .ْالٟا٦ـ اله

 مً الخٗلُم ٞةن ألامغ ْا٢٘ في ْ ، ؤلاهترهذ ٖبر للخٗلُم مغاصٝ َٓ بٗض ًٖ الخٗلُم ؤن اٖخباع في قاج٘ زُإ َْىا٥ 

. بٗض ًٖ للخٗلم مغاصٞا ٦شحرة ؤخُان في اٖخبر ٞةهّ ألا٫ْر الهدكاع هٓغا ل٨ً ْ بٗض ًٖ الخٗلُم ْؾاثل ؤخض َٓ ؤلاهترهذ زال٫

دي الخىىسل .2  ٧ْاهذ ، باإلاغاؾلت بالخٗلُم ٖٝغ ُٞما ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غنر في بٗض ًٖ الخٗلُم بضؤ: بعذ عً للخعلُم الخاٍس
ٓم الخٗلُمُت اإلااؾؿاث ٍٓاث بخهمُم ج٣ بت جلبُت الالػمت الخٗلُمُت اإلادخ  لم التي اإلاجخم٘ مً ٞئاث لضٔ الخٗلم لٚغ

ْعبُت الجامٗاث بٌٗ في بٗض ًٖ الخٗلُم بضؤ ٢ْض. اإلااؾؿاث لِظٍ ْالاهًمام الاهخٓام مً جخم٨ً ٨ُت ْ ألا  في ألامٍغ
ْازغ ٓاص  جغؾل الجامٗاث َظٍ ٧اهذ ْ ، الؿبُٗىاث ؤ ض ٍَغ٤ ًٖ حٗلُم م ٓاص َظٍ ٧ْاهذ ، للُالب البًر  حكمل اإلا

ْعٍ الُالب ٧ان ْ ، الُٟضًٓ قغاثِ ْ الدسجُل قغاثِ ْ ال٨خب، ٓم بض يّ بةعؾا٫ ٣ً ٣ت باؾخسضام الضعاؾُت ْٞغ  الٍُغ

.   هٟؿِا

ٓعر   -البضاًت في  –حكتٍر الجامٗاث َظٍ ٧اهذ ْ  الظي الجهاجي الازخباع ألصاء الجامٗت إلا٣غ بىٟؿّ الُالب خً

ٓظبت ٓعر زم. للُالب الكِاصة مىذ ًخم بم ْازغ في ألامغ جُ ٓاث زال٫ مً لُخم الشماهِىاث ؤ ٓاث ْ ال٩ابل ٢ى ٓهُت ال٣ى . الخلٍُٟؼ
ْاثل ْفي ٓة ؤلاهترهذ ِْغث الدؿُٗىاث ؤ ٗت بضًلت اجها٫ ٧ٓؾُلت ب٣ ض لُدل ؾِلت ْ ؾَغ ض مدل ؤلال٨ترْوي البًر  الٗاصي البًر

ٓاص بعؾا٫ في ى ْ الدُٟٟت اإلا   .الْٟغ

ْازغ ْفي ْاثل الدؿُٗىاث ؤ ٓا٢٘ ِْغث الخالي ال٣غنر ْؤ  ْهي ، Web ٍَغ٤ ًٖ للخٗلُم مخ٩املت زضمت ج٣ضم التي اإلا

ٔر قملذ التي الدضمت ٫ٓر ِْغث ْخضًشا. للخٗلُم اإلادخٓ ؾّ ًل٣ي ؤن اإلادايغ ؤْ للمٗلم حؿمذ التي الخٟاٖلُت الٟه  صْع
ٓعة ؤهداء ظمُ٘ في الُالب ٖكغاث ٖلى مباقغة ٓعث بل باإلا٩ان الخ٣ُض صْنر اإلاٗم ْاث َظٍ ْجُ  الُالب بمكاع٦ت لدؿمذ ألاص

ٓاع   .ْاإلاضازلت بالخ

                                                           
 
 ar.wikipedia.org ، يمبل يُْٕه فٙ  يٍٕٕػخ ٔٚكٛجٛلٚب انؾوح ،   يفٕٓو انزؼهى ػٍ ثؼل أٔ انزؼهٛى ػٍ ثؼل.  


أٔل إكاهح يَزمهخ نهزؼهٛى ثبنًواٍهخ ٔثننك ٕبهد انغبيؼخ   -و    89  انزٙ رأٍَذ فٙ ٍُخ  –رؼزجو عبيؼخ ّٛكبغٕ .  

 . األٔنٗ ػهٗ يَزٕٖ انؼبنى انزٙ رؼزًل انزؼهٛى ػٍ ثؼل
 
 ar.wikipedia.org رؼهٛى ػٍ ثؼل ، يمبل يُْٕه فٙ  يٍٕٕػخ ٔٚكٛجٛلٚب انؾوح ،  .  
 
.  َفَّ.  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1_(DBS)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AB_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
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ٓعر بن ض قب٩اث في خضر الظي الخُ ٓاص ٖبر باإلاغاؾلت الخٗلُم ؤهخج البًر ٖٓت اإلا ٓبت اإلاُب  البض بضء ْؤصٔ. ْاإلا٨خ

ْعر اػصاص ْؤلال٨ترْهُت ال٨ِغباثُت الهىاٖاث ْبخ٣ضم. الخٗلُم في الغاصًٓ اؾخسضام بلى ؤلاطاعي ٓجُاث ص  في ٖام بك٩ل اله
ٓنر ِْغ زم ، الدسجُل ؤظِؼة زال٫ مً الخٗلُم . الُٟضًٓ ْجالٍ الخلٍٟؼ

ت ؾمٗا ، الخٗلُمي البض ؤق٩ا٫ ؤَمُت ْاػصاصث  ٕٓ م٘ ، ْعٍئ ٓاؾِب ْباهدكاع. الهىاُٖت ألا٢ماع اؾخٗما٫ قُ  الخ
ٓاؾِب ْقب٩اث الصدهُت ٓاؾِب جُب٣ُاث ؤنبدذ ، الخ  الخٗلُم ْؾاثل ؤَم مً ، الخٟاٖل ٖلى ال٣اثمت جل٪ زانت ، الخ

ا  بٗض ًٖ  الاجها٫ الهىاُٖت ألا٢ماع باؾخسضام آلان ٍْم٨ً  . الظاحي الخٗلم مُضان في الدهٓم ْظّ ْٖلى ، ٞٗالُت ْؤ٦ثَر
ٓجا ، ؤلاطاعي البض ْجٓنُل َاجُٟا ٓعة ن ٓا٢٘ ، ْن  .م٩لٟت ؤعيُت ؤؾاؾُت بيُت قب٩اث صْنر هاثُت إلا

ذ ؼباواث ؤن ظبم مما وعخيخج     في الشادًى اظخخذام بلى ؤلاراعي البث وؤدي ، باإلاشاظلت الخعلُم اهخجذ كذ التًر
ىنل ظهش زم ، الدسجُل ؤحهضة خالٌ مً  الخعلُم في  الفىجُاث دوسل اصداد ؤلالىتروهُت الفىعاث وبخىىسل ، الخعلُم   الخلفٍض

ت ظمعا الخعلُم ؤؼياٌ فاصدادث والفُذًى ٓم ْٖلى . وسٍئ  َظٍ بلى ًهل ؤن ٢بل ججاعب بٗضة بٗض ًٖ الخٗلُم مغ ل٣ض الٗم
ٓعر مً اإلاخ٣ضمت اإلاغخلت : ًلي ٦ما الخجاعب َظٍ ٖغى ٍْم٨ً ، الخُ

 اللُلُت الخٗلم مغا٦ؼ ججغبت .

 ضًت اإلاغاؾلت زال٫ مً الخٗلم ججغبت ٓاص بعؾا٫ ًخم خُض:   البًر ْمً مُٗىت حٗلُمُت ظِت ٢بل مً الخٗلُمُت اإلا  اإلاٗلم ؤ

. بُجهما جٟاٖل خضْر صْنر اإلاخٗلم بلى

 ٖٓت الٓؾاثل ؤْ اإلاظًإ ٖبر الخٗلم ججغبت . اإلاؿم

 ٓعا ؤ٦ثر حٗلُمُت ٧ٓؾاثِ الُٟضًٓ ؤْ الخلٟاػ ٖبر الخٗلم ججغبت ٓٞغ ًخمخٗان خُض ، اإلاظًإ مً ْخضازت جُ  ٖىانغ بخ

ٓعة الهٓث ٓماث ه٣ل في ْالخغ٦ت ْاله . اإلاٗل

 ٓلٓظُا ججغبت ٓاؾِب زال٫ مً الغ٢مُت الخ٨ى ٓماث الٗاإلاُت ْالكب٨ت الخ ٢ٓذ في ؤنبدذ ْالتي للمٗل  ؤبغػر الخالي ال

  ". بٗض ًٖ الخٗلُم"  هٓام ٖلحها ًغج٨ؼ التي الخ٣ىُاث

ٕٓ َظا ٍْمخاػ  خُض مً الخضَعـ ٖملُت فى ْاإلاٗلم اإلاخٗلم بحن بدباٖض ، الخ٣لُضي بالخٗلُم م٣اعهت الخٗلُم مً الى
ٓص ، ْاإلا٩ان الؼمان ٓظ  الضعاؾُت البرامج مً الاؾخٟاصة ٖلى إلاؿاٖضجّ ْاإلاخٗلم الخٗلُمُت اإلااؾؿّ بحن الاججاٍ زىاجي اجها٫ ْب

ٓاص ٖلى حٗخمض مخٗضصة لٓؾاثِ باؾخسضامّ ْ ، ٖٓت اإلا ٖٓت اإلاُب ٓظُت ْؾاثِ مً َا ْٚحر ْاإلاغثُت ْاإلاؿم ٓل  اإلاخ٣ضمّ الخ٨ى
ض مشل ٕٓ اإلاخٗلم ٍْخمخ٘ ، ْاإلاٗلم اإلاخٗلم بحن للغبِ ْطل٪ ْالاهترهذ الال٨ترْوى البًر ت مً بى ٢ٓذ ازخُاع فى الخٍغ  اإلاىاؾب ال

٫ٓر الخٗلُمُت البرامج ْازخُاع للدسجُل ّٞ ًىاؾب بما ْالخسغط الامخدان ْصز .  الصدهُت ْْغ

ٓٞغ ٦ما ٓا٦ب بما اإلاسخلٟت اإلاجاالث فى للٗاملحن الخُاة مضٔ حٗلُمُا هٓاما الخٗلُم َظا  ً ٓعاث ً  صْنر الخضًشت الخُ

ًٍٓ اإلاغجبُت اإلاهاٍع٠ بٌٗ مً ٣ٍْلل.  الٗمل ًٖ الاه٣ُإ الى خاظت ل ْ ؤلا٢امت ٦مهاٍع٠ ، بالخ٩   في ًخد٨م ْ. الخى٣ّو
٢ٓذ حؿُحر ٓهحن ُٚاب )   الؼمىُت الخ٩لٟت مً الخ٣لُو ٍَغ٤ ًٖ  ال خ٩

ُت
لِا ٧اهذ التي ( ٖملِم مىانب ًٖ اإلا  اإلايكأث جخدمّو

                                                           
 
 يٕلغ ركُٕنٕعٛب انؼهى  (، رطجٛمّ ، ّؤط َغبؽّيفٕٓيّ ، رطٕهِ ، يزطهجبرّ ٔانؾبعخ إنّٛ  )انزؼهٛى ػٍ ثؼل .  

www.khayma.com/education 
 
 ar.wikipedia.org رؼهٛى ػٍ ثؼل ، يمبل يُْٕه فٙ  يٍٕٕػخ ٔٚكٛجٛلٚب انؾوح ،  .  
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ًٍٓ ًٟغيّ الظي الؼم٩اوي ال٣ُض هدُجت ٓم ْٖلى   .الخ٣لُضي الخ٩ ٓعر عنض ًم٨ً الٗم  ٖبر بٗض ًٖ للخٗلُم خضر الظي الخُ

  : الخالي الجض٫ْر في  ألاظُا٫

الجُل الشبابع الجُل الشالث الجُل الشاوي الجُل ألاٌو 

الخٗلُم باإلاغاؾلت 

 ٤ ًٖ ٍَغ

ٖٓاث  اإلاُب

الخٗلُم باؾخسضام الٓؾاثِ 

ٖٓاث ، الٓؾاثل ر)الخٗلُمُت    اإلاُب

ت ،  الؿمُٗت ، الٓؾاثل البهٍغ

.ربغامج الخؿٓب

ٓانل بحن اإلاٗلم  امخاػ َظا الجُل بالخ

ْبض   ، 
ًا
٦ْخابُا ْاإلاخٗلمحن ؾمُٗا 

٤ البض ؤلاطاعي  اإلااصة الخُت ًٖ ٍَغ

ٓوي  ْالخلٍٟؼ

اؾخسضم َظا الجُل ألا٢غام اإلاضمجت ، 

ْالٓؾاثِ  ْاإلا٨خباث ؤلال٨ترْهُت ، 

ٓماث  اإلاخٗضصة ، ْالاهترهذ ٦مهضع للمٗل

ْجباصلِا  ْ لى٣لِا  ؤ

ٓلٓظُا اؾخُاٖذ ل٣ض ان ْؤنبذ ْاإلاٗلمحن اإلاخٗلمحن بحن ال٨بحرة اإلاؿاٞاث جسخهغ ؤن الجضًضة الخ٨ى  ٌؿم٘ الُٞغ

ٓلٓظُا ج٣ضم ْم٘. البٌٗ بًِٗما ٫ٓر ، ؤلال٨ترْهُت ْالاجهاالث الخ٨ى  الخاؾٓب باؾخسضام حٗلُم بلى بٗض ًٖ الخٗلُم جد

. الٟاٖلُت مً ٢ضع ؤ٢صخى لخد٤ُ٣ اإلاخٗضصة ْالٓؾاثِ ْؤلاهترهذ

 بلى بياٞت ٖام بك٩ل الاهترهذ اؾخسضام ٖلى مخضعبا ٨ًً لم بطا بٗض ًٖ الخٗلُم مً ٌؿخُٟض ؤن للمخٗلم ًم٨ً ال ل٨ً ْ

 بلى ًدخاط ٞاإلاخٗلم.  طل٪ ْٚحر اإلادايغاث ْوكغ الاهترهذ نٟداث ٖمل في الؾخٛاللِا زانت بغامج اؾخسضام ٖلى الخضٍعب

ٓماث جباص٫ ٖلى حؿاٖضٍ التي البرامج اؾخسضام ٖلى جضٍعب بلى بياٞت الاهترهذ اؾخسضام ٖلى جضٍعب .  ؤؾخاطٍ م٘ اإلاٗل

ْهت في اهدكغث ٢ْض   للضاعؾحن الضعاؾت ْ الخٗلُم ٞغنت جدُذ التي اإلااؾؿاث ْ اإلاٗاَض ْ الجامٗاث مً الٗضًض ألازحرة آلا

 ؤخٓظىا ْما.  الاهترهذ فى الٛغى لِظا زهُها حٗضَا التي الهٟداث ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ الخسههاث مسخل٠ في الُلبت ْ
ا ممً اإلاخ٣ضمت البلضان في آلازٍغً ججاعب مً الاهخٟإ الى الٗغبُت البالص في هدً ْا  بٗض ًٖ الخٗلُم مجا٫ في اؾدشمْغ  ْخهض

ٍٓت ْاظخماُٖت ا٢خهاصًت ، ْٞحرة زماع ٍ مؿخلؼماث الى ًدخاط بٗض ًٖ الخٗلُم ؤن اإلاا٦ض ْمً. ْبوؿاهُت ْجغب  ل٩ي ْقْغ
ٓصة الىجاخاث ًد٤٣ ت ألن ، اإلايك ٓص الىجاح ؤؾغاع مٗٞغ .   هٟؿّ الىجاح الى ج٣

٫ٓر ألازحر في ْ         ا خال لِـ بٗض ًٖ الخٗلُم بن ه٣ ٓمت ٖىانغ ؤخض  َٓ بل ، سخٍغ   الخ٣ُ٣ت في ْ ، اإلاخ٩امل  الخٗلُم مىٓ

ٓظض ال ٓعر  مً الخ٣لُضي الخٗلُم ٖلى بٗض ًٖ الخٗلُم ؤًٞلُت ٖلى ٢اَ٘ ٖلمي صلُل ً ُٖٓت مىٓ ٓا٢٘. الى  ًٖ الخٗلُم ؤن ْال

 جٓؾِ بؿبب (ؤلاسحاع ، الاظخظهاس ، الخللين ) الخ٣لُضي الخٗلُم في الخدهُل مكا٧ل هٟـ مً ٌٗاوى ؤن ًم٨ً بٗض
ٓاص هضعة ْجمشل. ْاإلاخٗلم اإلاٗلم بحن الجامضة اإلاٗضاث  زانت مك٩لت الٗغبُت باللٛت بٗض ًٖ للخٗلُم الهالخت الخٗلُمُت اإلا

٫ٓر جمُِضا جالٞحها ٖلى الٗمل ًخٗحن    .اإلاًماع َظا فى ال٣ٓير للضز

ٓٞغ مً البض بٗض ًٖ الخٗلُم ًىجح ْل٩ي ٗت الاجها٫ ْْؾاثل ْالجامٗاث اإلاضاعؽ الخدخُت البجى ج  ؤن ْ ، الؿَغ

ٓنر ًخضعب ٣ت  ، الاجها٫ ٖالم في الخ٣ىُاث ؤخضار ٖلى اإلاضعؾ ٍغ  ؤن ْ ( Ipad،Iphone ، الخاؾٓب )  مشل   اؾخٗمالِا َْ

ٓنر ًهمم ٓاص الٗملُت َظٍ ٖلى اإلاكٞغ  . الؿىت مضاع ٖلى ظظابت حٗلُمُت م

                                                           
 
كيخ إنٗ فٙ رًُٛخ انكفبءاد كافم االلزٖبكٚبد انًجُٛخ ػهٗ انلهاٚبد، يلافهخ يك ٔإٍٓبيّانزكٍٕٚ االنكزؤَٙ ٍؼٛل ػًٛو، .  

.  9- 9:، ٓ ٓ 00  َٕفًجو ، ، انغيائو ، ثَكوح ، كهٛخ انؼهٕو االلزٖبكٚخ انًهزمٗ انلٔنٙ انضبنش ؽٕل الزٖبك انًؼوفخ

Elbassair. Net. Seminaire. Biskra. 
 
 www .edutrapedia.ilaf.net، يٍٕٕػخ انزؼهى ٔانزلهة  ، َبكٚخ أيبل ّولٙ يمٕيبد َغبػ انزؼهٛى ػٍ ثؼل.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
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ٓاظِت اإلاتزاًضة الخاظت ْل في ْ ر ؤنبذ ، اإلاٗانغة الخُاة مخُلباث إلا
ًا
 جإزظ ؤن الخٗلُمُت اإلااؾؿاث ٖلى لؼاما

ٓماث الاجها٫ ج٣ىُاث بإخضر ِٟا ْؤن ، ْاإلاٗل  باَغة هجاخاث مً جد٤٣ ما ٚغاع ٖلى ، ؤَضاّٞ ْجد٤ُ٣ ، الخٗلُم لدضمت جْٓ

.   اإلاخٗضصة الخُاة مجاالث في الخ٣ىُت لِظٍ

ٓنر  ٍْلُّ الغاصًٓ َْٗخبر  ْ ٓاؾ٘ لالؾخٗما٫ مىاؾبت ألا٦ثر الٓؾاثِ ؤَم  مً الخلٍٟؼ ْمت مُضان فى زانت ، ال  م٣ا

 جدخُت بيُت بلى  جدخاط ال ، الاهدكاع  بؿٗت  اإلابضؤ خُض مً  الخ٣ىُاث َظٍ ْجخمحز. الىامُت البلضان في  الخٗلُم مً الاؾدبٗاص
.  م٩لٟت

٦ٓب ٖلى ؤًام  ؾبٗت  بغهامج ٖلى الضعاؾت َظٍ مً -الخىبُلي الجاهب في  –ازخُاعير ٢ْ٘ ألاؾباب ٞلِظٍ     ألاعى ٧
jours sur la planète 7 ُٖٓا جبشّ الظ ٓنر ؤَمُت زاللّ مً ألبحن.  الٟغوؿُت الش٣اُٞت  TV5 monde ٢ىاة ؤؾب  جش٠ُ٣ في الخلٍٟؼ

ال الىاؽ . زاهُت اللٛاث ْحٗلم حٗلُم ْفي ؤ

ُٖٓت خل٣اث ق٩ل في البرهامج َظا ٣ًضم ٓظّ َْٓ ، ؤؾب ب مً ل٩ل م  ؤهداء ٧ل في الٟغوؿُت اللٛت حٗلم في ًٚغ

ٓوي جد٤ُ٣ 500 بحن مً ازخحر ٢ض ْ.  الٗالم ْلى بالضعظت َْٗخمض.  جلٟحًز ٓعة الىو ٖلى ألا  بفىسل مشفم سكمي هق ) ْاله

ىوي جدلُم ؼيل في  خُت ٓاث ًٖ الخضًض ٢ْبل. (جلفٍض ٓنر خضصَا التي الدُ   البضاًت في هدا٫ْر  البرهامج َظا ٖلى اإلاكٞغ

ٓم جدضًض . الغ٢مي الىو مِٟ

اط بن ٓا٢٘ مً) ؤلال٨ترْوي اليكغ  ْع ْهاث ْمىخضًاث م ٠ُ م٘ ، ع٢مُت ْمجالث ْمض ض جْٓ  الال٨ترْوي البًر

ا اإلابرمجت ْألا٢غام ٓعر صٞٗت ؤُٖى ( ْٚحَر ٓص ما ْل٨ً. الغ٢مي الىو لِٓ  الغ٢مي؟ بالىو اإلا٣ه

ّ ل٣ض   ٓلّ خضْ عقُض ٖٞغ ٓاء بل٨ترْهُا وكغا ًيكغ هو ٧ل" َٓ ؤْ"   ال٣غاءة ُّٞ ْجى٨خب ، ال٨خابت ُّٞ ه٣غؤ ما َٓ:  "  ب٣  ؾ

ض ؤْ بل٨ترْوي، ٦خاب في ؤْ ، مضمجت ؤ٢غام ٖلى ؤم ، ؤلاهترهذ قب٨ت ٖلى ؤ٧ان   " . ْٚحٍر الال٨ترْوي البًر

ٖٓت جهٟدىا ْبطا     ألازباع  ج٣ضًم ؤق٩ا٫ مً ق٩ل َٓ: " الخالي الخٍٗغ٠ ٖلى ؾىٗثر ٞةهىا ؤلال٨ترْهُت   ٨ٍُْبُضًا  مٓؾ
ٓاؾُت جهٟدِا ًم٨ً ْالتي الكاقت ٖلى ٓعر ) الخضًشت الئلجها٫ ْؾاثل بصعاط ٍْم٨ً بل٨ترْوي، ظِاػ ب    ؤْ الشابخت اله

َٓاث ، اإلاخدغ٦ت ٓز٣ُت صازل  ( الهٓث ، الٟضً ٖٓان الغ٢مي الىو ؤن ٖلُّ اإلاخ٤ٟ ْمً. الغ٢مُت ال : ه

ٓعة ج٣ىُاث مً ٌؿخُٟض ال الظي اإلاٛل٤ الىو َْٓ : العلبي اليعم رو الشكمي الىق  الخ٣ىُاث ْٞغتها التي الغ٢مُت الش
عة اخؿاؽ ؤصوى صْنر ، ٖاصي ْعقي ٦خاب في ًيكغ ٢ض الظي الىو َٓ ؤي الغ٢مُت ٠ُ ؤَمُت ؤْ بًْغ  ج٣ىُاث جْٓ

ٞت الخاؾٓب   . وكغا وكغ ألهّ الغ٢مُت نٟت الىو ا٦دؿب ٣ِٞ  . اإلاْٗغ

ٓعة ؤجاختها التي الخ٣ىُاث َْؿخسضم ، ع٢مُا وكغا ًيكغ الظي الىو طل٪ َْٓ:  الاًجابي اليعم رو الشكمي والىق  الش

ٓماجُت ت الؿمُٗت ْاإلاازغاث ، ْالغ٢مُت اإلاٗل ٔر ْالبهٍغ   .ألازغ

                                                           
 
  nata3alam.intel.com   (رطجٛمّ  -ّؤط َغبؽّ  -انؾبعخ إنّٛ  -يزطهجبرّ  -رطٕهِ  -يفٕٓيّ  )انزؼهٛى ػٍ ثؼل .  
 
. ، يغهخ انؼوثٙ انؾو َغى ، انَٛل انُٔ انولًٙ ٔأعُبٍّ ، لواءح فٙ ٔالغ يُزظ انُٔ انولًٙ فٙ انؼبنى انؼوثٙ.  

www.freearabi.com .
 
.  . ، ّجكخ االَزوَذ ، يلفم إنٗ األكة انزفبػهٙ فبطًخ انجوٚكٗ.  
 
،  /، ط انؼوثٙ نزَُٛك انزوعًخ ٔانُْو، كيْك ، انًكزت ، األكة ٔانزكُٕنٕعٛب ٔعَو انُٔ انًزفوع ؽَبو انقطٛت . 

 99 . ) 

http://www.freearabi.com/
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ٓلتها ٦شحرة، ألؾباب اإلاخل٣ي بلى اإلادببت ألاظىاؽ مً الشكمُت اإلالالت ظيـ َْٗض  ْلِا ْ لؿِ ٓايُ٘ جىا   الٟغص تهم التي للم

ا ظضًض بك٩ل الخٟاٖلُت اإلا٣الت ِْغث ٦ما ، ؤلال٨ترْوي اليكغ ب٨ٟغة الغ٢مُت اإلا٣الت جغجبِ ْ.  الٗاصي ًُا ٓاث مىظ ٧ل  ، ؾى
ٍٓل زال٫ مً ْطل٪ ٓاث جبثها التي البرامج جد ٓبت ههٓم بلى اإلاسخلٟت الًٟاثُت ال٣ى ٓا لم الظًً ال٣غاء ل٣ُغؤَا ، م٨خ  ًخم٨ى

ّ ٖىض البرهامج مخابٗت مً
ّو
ٓا ، الًٟاثُت ٖلى بش ا ْلُخم٨ى ًًا ا ْاإلاضازلت الخٗل٤ُ مً ؤً ًُا ٓعر ق٩ل َْظا ، ٦خاب  مً ظضا مخُ

ا ٨َْٗـ ، اإلا٣الت ًٞ اجسظَا التي ألاق٩ا٫ ا ٢ضعًا ًُا ٠  .ْال٣غاء الىو بحن الخٟاٖلُت مً ٖال  الىو الخفاعلُت اإلالالت ْجْٓ
ٓعة ْالهٓث (ال٩لمت) ٓم ْالجضا٫ْر ْاله ٓعٍت ْالغؾ ٩اج ْػر ال التي الخ٣لُضًت اإلا٣الت بسالٝ ، الخجؿُم ْج٣ىُاث ال٩اٍع  جخجا

.  الىهُت ال٨خابت

٦ٓب ٖلى ؤًام ؾبٗت  بغهامج مً ازترث ٣ٞض بلُّ ؤلاقاعة ؾب٤ ٦ْما  اعة الدانت الخل٣ت ألاعى ٧ ٓبي الغثِـ بٍؼ  ال٩

ٌل . باَعـ بلى واظترو سئو

                                         الىو ٣ًغؤ الظي َٓ اإلاضٌ٘ ؤن ٖلى جض٫ ؤلاقاعة َظٍ      Voix off      :  الىو .3

        La France et Cuba scellent leur alliance à Paris. La visite d’état de Raul Castro  a 

débuté sous l’Arc de Triomphe avec les honneurs militaires . une première pour un président 

cubain.  Accompagné par Ségolène  royal , numéro trois du gouvernement. Raul Castro  a déposé 

une gerbe sur la tombe du soldat inconnu avant de descendre les Champs – Elysées. Cette visite 

est la première d’un chef d’état cubain depuis 21 François Mitterrand avait chaleureusement 

accueilli Fidel Castro à l’ Elysées. Ce rendez-vous fait suite au déplacement François Hollande à 

la Havane en mai dernier et consacre une normalisation des relations diplomatique et 

commerciales entre la France et Cuba. 

 

Raul Castro , président cubain    الخالي بالخذًث للصخفي ًذلي هى و الىىبي الشئِغ ًظهش الؽٍشي  :        

Il y a des grandes perspectives commerciales entre nous .Et naturellement ,  François 

Hollande me disait lui-même sur l’escalier de l’avion  que j’allais voir beaucoup de 

présidents passer par cuba.  

Voix off    

La France n’est pas la seule à rouvrir ses échanges avec l’île des Caraïbes : l’Europe tout 

entière normalise ses relations.   

Eduardo Manet , écrivain franco-cubain                                       الخالي بالخذًث للصخفي ًذلي: 

C’est une course pour qui va arriver le premier pour gagner le plus possible de points. 

C’est un problème économique . comme l’économie va mal partout, la vie est d’avoir des 

bénéfices donc il y a… Ce sont pour moi des amitiés intéressés. 

Voix off    

Raul Castro rencontre François Hollande. Le but : signer une douzaine d’accords 

commerciaux.  

                                                           
 
. ، يغهخ انؼوثٙ انؾو َغى انَٛل انؼوثٙانُٔ انولًٙ ٔأعُبٍّ ، لواءح فٙ ٔالغ يُزظ انُٔ انولًٙ فٙ انؼبنى .  

www.freearabi.com 

http://www.freearabi.com/
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 à Paris  Raul Castro  :الىق عىىان

   Tv5 monde:اإلافذس

   7jours sur la planète  :الترهامج 

 Semaine du : 06/02/2016: ألاظبىع 

ٕ ٢بل  ٍٓاث جدلُل في الكْغ ٢ٓٝٓ مً بض ال البرهامج مدخ   الخهت  َظا مٗضْ ا٢ترخِا التي  الىهاثذ ؤَما ٖىض ال
ٓاظب ب مً ٧ل ٖلى ْال  للمغخلت لالهخ٣ا٫ جمُِضًت ٦مغخلت الىهاثذ َظٍ ْحٗخبر ، اجباِٖا الٟغوؿُت اللٛت حٗلم في ًٚغ

ٓالُت ٓاث ْاإلاخٗل٣ت اإلا :  بالدُ

ٓوي الخد٤ُ٣ مكاَضة .   .للخد٤ُ٣ اإلاهاخب الىو ٣ًغؤ َْٓ  اإلاظٌ٘ نٓث بلى ْالاؾخمإ الخلٍٟؼ

 .لّ اإلاغا٤ٞ الغ٢مي بالىو الخد٤ُ٣ عبِ . 

ٓطط اإلاظٌ٘ ٢غاءة اجساط م٘ للىو اإلاخٗلم ٢غاءة .   .٦ىم
 . ٓٝ٢ٓ ٓهت ال٩لماث ًٖ ال ٓنر اإلال ْلت ، مسال٠ بل  .الضاللُت ْ  ال٣امٓؾُت مٗاهحها اؾدُٗاب ْمدا

 . ٕ ً خل في الكْغ ٓاث بةجبإ ْطل٪ ، البرهامج مٗضي ٢بل مً اإلا٣ترخت الخماٍع :  الخالُت الدُ
 ا الىق اظدشماس ٓوي للخد٤ُ٣ اإلاهاخب ، اإلاسخاع الغ٢مي للىو اإلاخدب٘ ًالخٔ:    لغٍى ٓعر الخلٍٟؼ  اقخمل ٢ض ؤهّ ، اإلاه

ِخَبْذر ال٩لماث مً ٖضص ٖلى
ُت
ٓنر ٦  الى٤ُ ال٩لمت قغح ٍْهاخب.  صاللي ْ لٛٓير بكغح الكاقت ؤؾٟل في طًلذ ٢ْض ، مسال٠ بل

  : طل٪ ًخطح ٦ما لِا الؿلُم
 ألاظبىع مفشداث

 

   accord (masc) – convention entre plusieurs pays. conclure un accord de principe. 

alliance (fém) – pacte militaire entre pays. une alliance stratégique 

avion (masc)- aéroplane. un avion de chasse.  

bénéfice (masc)- produit financier d’une entreprise. le bénéfice escompté 

chef (masc)- personne qui dirige. un chef d’état.  

course (fém) –  épreuve sportive de vitesse. une course d’endurance.  

 diplomatique - qui concerne les relations entre deux pays. une immunité 

échange(masc) – commerce, transaction. le libre échange.  

économique – financier, monétaire. les retombées économiques.  

gagner – remporter – gagner le match.  

honneur (masc) – distinction , considération. un insigne honneur 

président (masc) – chef , gouvernant. Le président du conseil européen.  

relation(fém) – rapport entre des groupes . les relations internationales.  

tombe  (fém) – lieu funéraire, sépulture – une tombe fleurie.  
 

ٓطة ال٩لماث َظٍ ٧ل:   مالخظت ٓوي للخد٤ُ٣ اإلاهاخب الىو مً مإز ِغخذ ٢ْض ، الخلٍٟؼ
ُت

ر ق
َ
ٍٓا قغخا م ٢ْض ،  لٛ ِ

ّٖو  الكغح صُت

  .مُٟضة ظملت في ال٩لمت باؾخٗما٫
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 الشبي Associer   :الداهت في   -الؿاب٣ت اإلاغخلت في مٗاهحها ْٖٝغ صعؾِا التي  - ال٩لماث اإلاخٗلم ًً٘ اإلاغخلت َظٍ في 

عة م٘ اإلاىاؾبت ٓص الكغح مغاٖاة  يْغ ٓظ ً زال٫ مً طل٪ ًخطح ٦ما ، الداهت بجاهب اإلا  :  الخالُت الخماٍع

ً ٌل اإلاعخىيل جماٍس  ألاو

ً ٌل الخمٍش ٌل اإلاعخىيل مً ألاو  ألاو

 

épreuve sportive de vitesse        
 chef , gouvernant                  
pacte militaire entre pays.    

aéroplane.   
 
 

ً خل ٌل الخمٍش ٌل اإلاعخىيل مً ألاو  ألاو

 
épreuve sportive de vitesse        

 chef , gouvernant                  
pacte militaire entre pays.    

aéroplane.   
 

alliance            avion                    président                  course 
 

ً ٌل اإلاعخىيل مً الشاوي الخمٍش  ألاو
 

lieu funéraire, sépulture                                                                        
financier, monétaire 

qui concerne les relations entre deux pays. 
rapport entre des groupes 

 
 

ً خل ٌل اإلاعخىيل مً الشاوي الخمٍش  ألاو

 

 

 

 

 

course 

président 

alliance 

avion 
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lieu funéraire, sépulture                                                                        
financier, monétaire 

qui concerne les relations entre deux pays. 
rapport entre des groupes 

 
diplomatique             relation              tombe            économique       bénéfice 

 
 

ً  الشاوي اإلاعخىيل جماٍس

ً ٌل الخمٍش  الشاوي اإلاعخىيل مً ألاو

 

rapport entre des groupes chef  
qui concerne les relations entre deux pays    

convention entre plusieurs pays.   
lieu funéraire, sépulture                                                        

 
 
 

ً خل ٌل الخمٍش  الشاوي اإلاعخىيل مً ألاو
 

 
rapport entre des groupes chef  

qui concerne les relations entre deux pays    
convention entre plusieurs pays.   

lieu funéraire, sépulture                                                                        
 

accord              diplomatique           tombe              économique      chef        relation 
 

لل

tombe 

économique 

diplomatique 

relation 

 

 

 

 

relation 

diplomatique 

accord 

tombe 
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ً  الشاوي اإلاعخىيل مً الشاوي الخمٍش
 

pacte militaire entre pays. 
remporter 

financier, monétaire 
lieu funéraire, sépulture                                                                        

 
 

ً خل                          الشاوي اإلاعخىيل مً الشاوي الخمٍش

 
pacte militaire entre pays. 

remporter 
financier, monétaire rapport entre des groupes 

lieu funéraire, sépulture       
                                                                  

tombe              relation             alliance             économique       gagner       
 

 الاخخُاس choisir :ٓع٢ت ؤٖلى في ًضْنر  مً الصخُدت ؤلاظابت ازخُاع اإلاخٗلم مً ٍُْلب  ، اللٛٓير الكغح م٘ ال٩لمت ال

ت الخمٍغً َظا في ٌكتٍر ْ ، اخخماالث ؤعب٘ بحن ٢ٓذ ْمغاٖاة الؿٖغ  الىدُجت  ٖلى اإلاخٗلم ًدهل الخمٍغً مً الاهتهاء ْبٗض. ال
٢ٓذ اليؿبُت  :ألامشلت ببٌٗ الاؾخٗاهت مً بإؽ ال ال٨الم ًخطح ختى ْ. ؤلاظابت ؤزىاء  اؾخٛغ٢ّ  الظي ْال

 
ٌل اإلاشاٌ  ألاو

 

Diplomatique                  

 

 

 

         

          
    

 

 

 

 

alliance 

gagner 

économique 

tombe 

convention entre plusieurs pays 
produit financier d’une 

entreprise 

Commerce , transaction  
qui concerne les relations entre 

deux pays 
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:   الشاوي اإلاشاٌ 

Bénéfice 

 

 

 

 

 

: الشالث اإلاشاٌ

Relation 

 

 

 

 

 

 

 العمع  écouter :ِٞا ٧لمت للمخٗلم حُٗى اإلاغخلت َظٍ في  ٦خابتها اإلاظٌ٘ ٢بل مً ه٣ُِا بٗض مىّ ٍُْلب ، مبٗثرة خْغ
 :الخالُت ألامشلت زال٫ مً طل٪ ًخطح ٦ما ، صخُذ بك٩ل

ٌل اإلاشاٌ   alliance  ٧لمت ٦خابت :  ألاو
 

c n l e a l i a 

 

? ? ? ? ? ? ? ? 

 

e c n a i l l a 

 

aéroplane 
personne qui dirige 

produit financier d’une entreprise  pacte militaire entre pays 

rapport entre des groupes lieu funéraire, sépulture 

financier, monétaire. distinction , considération 
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  président  ٧لمت ٦خابت  :الشاوي اإلاشاٌ

  

 

 

 

 

 

  relation    ٧لمت ٦خابت : :  الشالث اإلاشاٌ

i n l a o e t r 

 

? ? ? ? ? ? ? ? 

 

 

ً ٌُٗض ؤن لّ ًم٨ً اإلاخٗلم ؤن البرهامج َظا اًجابُاث مً:  مالخظت  بلى ًهل ختى بىٟؿّ هٟؿّ ٍْصدح ، مغاث ٖضة الخماٍع
 .الصخُدت ؤلاظاباث

ٓنر زضم ٨َظا ٦ٓب ٖلى ؤًام ؾبٗت ) بغهامج ٖلى اإلاكٞغ ٓا ْ الٟغوؿُت اللٛت  (ألاعى ٧ ا ٖلى ٖمل  ٧اٞت في وكَغ

ٓعة ؤهداء ٓا ٢ْض ، اإلاٗم ٓنر ؤٖجي ، الجمُ٘ مخىا٫ْر في ْ م٩لٟت ٚحر اجها٫ بٓؾُلت الٗملُت جل٪ في اؾخٗاه  ًم٨ً ٦ما. الخلٍٟؼ
ّٞ لّ ؾمدذ إلاً  . (  ipad  ْ iphone ْ ، الخاؾٓب ) مشل الخضًشت الاجها٫ ْؾاثل في البرهامج َظا حٗبئت اإلااصًت ْْغ

ٓزاة ألاَضاٝ ما ل٨ً ْ   ، ْهه٠ ٢غنر إلاضة بالصٍ ٞغوؿا اؾخٗمغث الظي الجؼاثغير ؤها إلااطا ؟ الضعاؾت َظٍ مً اإلاخ
ْلذ   البدض؟ َظا زال٫ مً الٟغوؿُت للٛت الترٍْج ٖلى ؤٖمل ، شدهِخّ مٗالم َمـ ْؤلام٩اهُاث الٓؾاثل ب٩ل ْخا

ٓنر ؤن الضاعؽ مً جخُلب ألاؾئلت َظٍ ٖلى ؤلاظابت بن  ر ٩ً
ًا
ُٖٓا ىا ؤم ؤخببىا الٟغوؿُت ٞاللٛت ، متزمذ ْٚحر مٓي  ٦َغ

عير -الٗالم لٛاث ب٣ُت مشل  –ْحٗلمِا ، الاهدكاع خُض مً الخاؾٗت اإلاغجبت جدخل ٓلىا ٣ًل ؤلم. يْغ م عؾ  لٛت حٗلم مً ال٨ٍغ

ٓم م ؤمً ٢ . قَغ

ٍٓحن يماثغ جدٍغ٪ بلى  الخجغبت َظٍ ج٣ضًم  ْعاء مً ؾُٗذ ؤهجي ٦ما  حن  ْاللؿاهُحن اللٛ  البرامج ٖلى ْاإلاكٞغ
ٓهُت ً في  الخلٍُٟؼ   جل٣ُجها ٖلى ْالٗمل ، الٗغبُت اللٛت لدضمت اإلا٩لٟت ٚحر البرامج َظٍ مشل زل٤ في للخ٨ٟحر  الٗغبي الَٓ

.   بها الىا٣َحن لٛحر ْحٗلُمِا

d i n t r p s e é 

? ? ? ? ? ? ? ? ? 

t n e d i s é r p 

n o i t a l e r 
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 ٔر ل٣ض:   زلافُا الىق اظدشماس ٓوي الكٍغِ اخخٓ  .مكاَض  ؤعبٗت ٖلى الخلٍٟؼ

ٌل اإلاؽهذ اعة بضاًت ًِٓغ:  ألاو ٓبا عثِـ ٍػ .   الىهغ ٢ٓؽ جدذ لٟغوؿا ٧

 
ٓعر مً ب٧لُال ًً٘ َْٓ الغثِـ ًِٓغ: الشاوي اإلاؽهذ ذ ٖلى الَؼ ٫ٓر الجىضي يٍغ . اإلاجِ

 
ٓٞض ؤًٖاء ٖلى ٌؿلم َْٓ ًٍِٓغ :الشالث اإلاؽهذ . الغؾمي ال

 
 ٓبحي الغثِـ ًِٓغ: الشابع اإلاؽهذ ٖٓت ًمطخي َْٓ ال٩ ٓص مً مجم ت ال٣ٗ  .الخجاٍع

 
 

ا ٢ض اإلاكاَض َظٍ ؤن ُّٞ الق٪ ْمما  الخٍٗغ٠ ْ الٟغوؿُت الش٣اٞت لدضمت ْٖىاًت بض٢ت البرهامج َظا مٗضْ ازخاَع

ت مٗاإلاِا بإَم  الا٢خهاصًت ٞاألػمت ، ا٢خهاصًت صالالث زىاًاٍ في ًدمل  للكٍغِ اإلاهاخب الىو ؤن ٦ما.  الخًاٍع
ْعبُت الض٫ْر ْبٌٗ ٞغوؿا ٖلى ٞغيذ الٗاإلاُت ٓماؾُت  ٖال٢تها  بٖاصة ألا ٓبا م٘ ْالا٢خهاصًت الضبل ٧ .

 

ٖٓت الضعاؾت َظٍ ْؤههي  ِٓٚا ْالاؾخيخاظاث اإلاالخٓاث مً بمجم ٗت  ْمًاث ق٩ل في ؤن :  ؾَغ

ٓعر ؾاٖض ل٣ض .ٔ ٘ الخُ ٓماجُت ج٣ىُاث في الؿَغ اط ٖلى الخضًشت الاجها٫ ْْؾاثل اإلاٗل  .بٗض ًٖ الخٗلُم ْوكغ ْع

ٓا٦بت الخٗلُمُت اإلااؾؿاث ٖلى لؼاما ؤنبذ ل٣ض .ٕ ٓعر م ُِٟا  الاجها٫ ج٣ىُاث بإخضر ْألازظ ، الخُ  الخٗلُم لدضمت ْجْٓ

 .بٗض ًٖ

ُاهُا في وكإث ٖاإلاُت ٨ٞغة بٗض ًٖ الخٗلُم .ٖ ٩ا بلى بٗض ُٞما ْاهخ٣لذ بٍغ ا ْاؾترالُا ٦ْىضا ؤمٍغ  .الٗالم ص٫ْر مً ْٚحَر

ٓهُت ؤلاطاُٖت البرامج ٖلى بضاًخّ في بٗض ًٖ الخٗلُم اٖخمض .ٗ  .ْالخلٍُٟؼ

 ج٣ىُت باؾخسضام م٩ان ؤي ْفي ٢ْذ ؤي في للُالب الخٗلُمُت البرامج ه٣ل َٓ حٍٗغ٠ ؤبؿِ في بٗض ًٖ الخٗلُم .٘

ٓماث  . الخٟاٖلُت ْالاجهاالث اإلاٗل
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ٓعر مً اإلاخ٣ضمت اإلاغخلت َظٍ بلى ًهل ؤن ٢بل ججاعب بٗضة بٗض ًٖ الخٗلُم مغ ل٣ض .ٙ  .الخُ

ٓٞغ .ٚ  .الٗمل ًٖ الاه٣ُإ صْنر اإلاسخلٟت اإلاجاالث في للٗاملحن الخُاة مضٔ حٗلُمُا هٓاما بٗض ًٖ الخٗلُم ً

ر ؤنبذ ل٣ض .ٛ
ًا
ٓاظِت اإلاتزاًضة الخاظت ْل ْفي الخٗلُمُت اإلااؾؿاث ٖلى لؼاما  بإخضر جإزظ ؤن اإلاٗانغة الخُاة مخُلباث إلا

ٓماث الاجها٫ ج٣ىُاث ِٟا ؤن ْ ْاإلاٗل  .بٗض ًٖ الخٗلُم لدضمت جْٓ

اط بن .ٜ ٍٓت صٞٗت ؤُٖى ٢ض الال٨ترْوي اليكغ ْع ٓعر ٢  .الغ٢مي الىو لِٓ

ٔٓ. ٠ ٓعر ْالهٓث الىو الخٟاٖلُت الغ٢مُت اإلا٣الت جْٓ  .ْاله

ٓنر ٌٗخبر .ٔٔ ٓاؾ٘ لالؾخٗما٫ اإلاىاؾبت الٓؾاثِ ؤَم مً الخلٍٟؼ ْمت مُضان في ال  َظٍ اؾخٛال٫ ٍْجب ، الاؾدبٗاص م٣ا

. اللٛاث ْحٗلُم ْحٗلم الىاؽ جش٠ُ٣ في الٓؾُلت

 

 العامت الخالـت

ٓعر ؤصٔ ل٣ض  ٓلٓظُا جُ ٓماث مجا٫ في الخ٨ى ٓاث في الٗالم قِضٍ الظي  -الخٗلُم ْج٣ىُاث ْالاجهاالث اإلاٗل  الؿى
ٓعر ٞاث٣ت قب٨ت ٖلى حٗخمض مخ٩املت ال٨ترْهُت حٗلُمُت بِئت زل٤ بلى   -اإلاايُت ال٣لُلت ٍٓغ ج٣ضًم زاللِا مً ًخم ، الخُ  ْجُ

ت ألا٧اصًمُت الٗملُاث ٧ل .  متزامً ال٨ترْوي بك٩ل للُالب ْؤلاصاٍع

ٓعر  بن  ٍَغ٤ ًٞٗ ْالخجضًض ؤلابضإ ٖلى ْخٟؼ الِٟم ْؾِل الخٗلُمُت الخجغبت ؤٚجى الخضَعـ َغاث٤ في  الخُ
 ٖىاء ج٨بضٍ صْنر مجاالتهم في الغاثضًً الٗاإلاُحن ْاإلاسخهحن ألاؾاجظة ؤًٞل مً الاؾخٟاصة مً للُالب ًم٨ً بٗض ًٖ الخٗلُم

ٖٓت م٘ الخٟاٖل الاهترهذ قب٨ت ٖبر الاٞتراضخي الخٗلُم  لّ ًيهئ ْؾٝٓ ، ْالخٗب ْاإلاك٣ت الؿٟغ              .ْألاؾاجظة الُالب مً مجم

 
 ؤلالىتروهُت واإلاىاكع اإلاشاحع  

. اإلاشاحع:  ؤوال

ٓلٓظُا ألاصب ، الدُُب خؿام .    ، 1/  ٍ  ، صمك٤ ، ْاليكغ الترظمت لخيؿ٤ُ الٗغبي اإلا٨خب ، اإلاخٟٕغ الىو ْظؿغ ْالخ٨ى
1996.  
 . 1 ٍ الٗغب الش٣افي اإلاغ٦ؼ/٣ًُحن ؾُٗض/  141  م اإلاترابِ الىو بلى الىو مً . 
ٓهُت الش٣اٞت"  ، الٛظامى  هللا ٖبض .  ػ الىسبت ؾ٣ٍٓ..  الخلٍُٟؼ  الضاع ، بحرْث/  الٗغبي الش٣افي اإلاغ٦ؼ ،"  الكٗبي ْبْغ

 .م 2004  ٖام 1/ ٍ  ، البًُاء
ٓعة ال٩لمت"  ، ال٣ِ ال٣اصع ٖبض .  ت ال٨خاب َُئت ،" ْاله  . م 1988  ٖام  ، ال٣اَغة/اإلاهٍغ

ٓعٍ ْآٞا١ الال٨ترْوي الخٗلُم ، الٟايل الغػا١ ٖبض .  ٓعٍت الاٞترايُت الجامٗت) الٗغبي الٗالم في جُ  مضازلت ، (الؿ
ْلي اإلااجمغ بلى م٣ضمت ٫ٓر الغاب٘ الؿىٓير الض ت بصاعة خ ٓم الا٢خهاص ٧لُت ، الٗغبي الٗالم في اإلاٗٞغ ت ْالٗل  ظامٗت ؤلاصاٍع

ٓهت خ ل 28-26 ، ألاعصن ، الٍؼ  .18: م ، 2004  ؤٍٞغ

ؾان ؤخمض ؤؾامت .  ت بصاعة ، الْغ ًٍٓ اإلاٗٞغ ْلي اإلااجمغ بلى م٣ضمت مضازلت ، الال٨ترْوي ْالخ٩ ٫ٓر الغاب٘ الؿىٓير الض  بصاعة خ

ت ٓم الا٢خهاص ٧لُت ، الٗغبي الٗالم في اإلاٗٞغ ت ْالٗل ٓهت ظامٗت ، الاصاٍع خ ل 28-26 ، ألاعصن ، الٍؼ  .2004 ؤٍٞغ
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ل

 : الالىتروهُت اإلاىاكع:  زاهُا

ً في بٗض ًٖ الخٗلُم ْمؿخ٣بل ْا٢٘ ، الٗجزاْير مدمض اخمض .   .الٗغبي الَٓ
http://www.arabcin.net/arabiaal/1-2002/15.html 

مي الؿُض مدؿً. 2 ٓماث ْٖلم بٗض ًٖ الخٗلُم ، الٍٗغ  http:// www.arabcin.net/arabiaal/1-2002/15.html .اإلاٗل

 

 ل

http://www.arabcin.net/arabiaal/1-2002/15.html
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ل

 ولبت لذي الىُمُاء مادة جدفُل في الىلاٌ الهاجف جلىُاث بعن اظخخذام ؤزش
 للمعلىماث واظدبلائهم الهُشم ابً الفشفت للعلىم التربُت ولُت

الشاوي  داود ظالم لمُاء. د

ت العلىم كعم/ الهُشم ابً/  الفشفت للعلىم التربُت ولُت/ بغذاد حامعت  العشاق الىفعُت التربٍى

 
 

ل
ًا
 البدث مؽيلت: ؤوال

٣ت ٖلى ٦بحرة بضعظت ٌٗخمض الجامعي الخٗلُم ًؼا٫ ما  ٓظُّ ألال٣اء ٍَغ ٓم جضَعـ في ْالخ . زانت ْال٨ُمُاء ٖامت الٗل
ٓنر ال٨ُمُاء مضعسخي ٞإٚلب ٣ت ًخمؿ٩ ٔر مىا٢كت ٖلى اإلاغج٨ؼة الخ٣لُضًت الخضَعـ بٍُغ  صْنر ٣ِٞ اإلااصة مدخٓ

٫ٓر في مؿاٖضتهم ٓماث ٖلى الخه ٓماث بٌٗ ه٣ل ؤْ الجضًضة اإلاِاعاث ؤْ ال٨ُمُاثُت اإلاٗل  ٖملُت زبراث بلى اإلاٗل
ٓنر ر مِٗا، ًخٟاٖل

ًا
١ بَما٫ ًٖ ًٞال ت في الٟغصًت الْٟغ  اخخُاظاتهم، م٘ ًدىاؾب بما ال٨ُمُاء ماصة حٗلم في ج٣ضمِم ؾٖغ

ْا ٞإٚلبهم ْالى٣اف، اإلااصة مضعسخي م٘ ألاعاء جباص٫ ٍَغ٤ ًٖ الىدُجت َظٍ بلى الباخشت ْجٓنلذ  بلى اججاَِم بٗضم ؤ٦ض
ٓماث مً  الاؾتزاصة ٓنر ْالظي الخضًشت الخ٣ىُت اإلاؿخدضزاث ٖبر ال٨ُمُاء مٗل ٔر اهسٟاى ؤؾباب ؤخض عبما ٩ً  مؿخٓ

٠ُ بلى خاظت ؤبغػر مما جدهُلِم، ْاث م٘ الخ٣لُضي الخٗلُم ْاثؤص جْٓ غ٢ّ الال٨ترْوي الخٗلُم ؤص  باؾخٗما٫ اإلاخمشلت َْ
ٖٓت الخٗلُمُت الخ٣ىُاث ٓماث ْج٣ىُت الِاج٠ م٘ ألامشل الخٟاٖل ْمِاعاث ٖاصاث الُلبت أل٦ؿاب اإلاخى  ًٖ الخضًشت اإلاٗل

:  الخالي الؿاا٫ ًٖ ؤلاظابت ٍَغ٤
ٓم التربُت ٧لُت  َلبت ٖىض ال٨ُمُاء ماصة جدهُل في اإلاخماػط الى٣ا٫ ج٣ىُاث جهمُم ؤزغ ما" ت للٗل  الُِشم ابً الهٞغ

ٓماث؟ ْاؾدب٣ائهم . للمٗل
 

 البدث اهمُت: زاهُا
ٍٓغ بلى مجخم٘ ؤي في الٗلمُت التربُت ْتهضٝ  ٍٓاث اٖلى بلى ْبًهالِم َلبتها جى  ْعٞ٘ الٗلم ؤَضاٝ جد٤ُ٣ مؿخ

ٔر ٓعي مؿخٓ ٦ِٓم ٖلى ًى٨ٗـ مما لضحهم الٗلمُت ْالش٣اٞت ال اتهم ؾل ٓظُت الٗلمُت ال٣ًاًا ججاٍ ْجهٞغ ٓل  التي ْالخ٨ى

ٓجها ٓاظِ ٓمُت خُاتهم في ً  لُغاث٤ ٦بحرة ؤَمُت الخضًشت التربُت ؤُٖذ لظل٪ (30-28: 2005 الضًً، ْنالح ماَغ) الُ
ٓظّ ِْغ بط الخضًشت، الخضَعـ   الُالب، بلى اإلاضعؽ مً الخٗلُم ٖملُت في اليكاٍ مغ٦ؼ ُّٞ ًيخ٣ل الظي الجضًض الخ

، ْلِـ ْؾُلت الخٗلُم ماصة ْؤنبدذ
ًا
ر شدهِخّ ج٩امل َٓ الُالب حٗلُم ٖملُت مً الِضٝ ؤنبذ خحن في َضٞا

ًا
ُا  مٗٞغ

ر
ًا
، ْْظضاهُا

ًا
ا ر اإلاضعؽ ْٖض ْمِاٍع

ًا
ر مغقضا

ًا
ٓظِا ن، ٞاَمت).  الُلبت م٘ ٌٗمل ْم . (8: 2005 ْآزْغ

ٔر  ٍٓت الٗملُاث ؾلؿلت في ْؾُى خل٣ت هي الخضَعـ َغاث٤ بن الباخشت ْجغ ٓص ٞحها جخجلى الترب  في اإلاضعؾحن ْظ
ٓا٢٘ ٓعة التربٓير الخٗلُمي ال ا في ْجخإل٠ مباقغة، به ََٓغ غاى جغظمت مً ظ ٍٓاث ألٚا ٍٓت ْاإلادخ  زبراث بلى الٗامت الترب

ٓا٠٢ في بوؿاهُت ٍٓت، الخٗلُمُت اإلا ٓا٠٢ َظٍ جىُٓم هي ألاؾاؾُت الخضَعـ َغاث٤ ُْْْٟت ْالترب  جىمُت بلى ًاصي بما اإلا
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خماص مً الُالب ْجم٨حن الخٗلُم ٖلى ال٣ضعة ٓصَم ٖلى الٖا ٍٓغ ْبالخالي الظاجُت ظِ ٓاهبها شدهُاتهم جُ  ٍْترجب ٧اٞت بج

ٓا٠٢ َظٍ بن طل٪ ٖلى ٓن؛ ما زحر اإلا ٓانل مً جخإل٠ ألجها ج٩ ٓاع ٞٗا٫ ج . ْالُالب اإلاضعؽ بحن وكِ ْخ
م بهّ  ٓص مً بالٚغ ا اإلاجؿمت، ْالىماطط الخٓيُدُت ٧البٓؾتراث الخٗلُمُت الٓؾاثل مً ال٨شحر ْظ  التي ْٚحَر

ٔر بًها٫ في اإلاضعؽ حؿاٖض  في ٞاٖلُت ؤ٦ثر ْؾاثل بًجاص بلى ؤصٔ مما ٧اُٞت، ج٨ً لم ل٨جها الُالب بلى الٗلمي اإلادخٓ

.  الُالب بلى ْاإلاِاعاث الدبراث ج٣ضًم
ن، الدلُلي) َْكحر  ٓلٓظُا الٗلم لشمغة بن" ،(1996 ْآزْغ  للٗالم ؤًٞل ِٞم الٗلم ٞشمغة مُٟضة، مىخجاث ْالخ٨ى

ٓلٓظُا ْزمغة الُبُعي،  ؤن البض ْالخٗلُم، التربُت في جُّْٟٓ ْؤؾالُب الى٣ا٫ ْالِاج٠ الاهترهذ قب٨ت زضماث الخ٨ى

ٍٓت -الخٗلُمُت اإلااؾؿاث في ال٣اثمحن ًخسظ ٓنر ٢غاعاث الترب ٓم ٓم هخاثج ٖلى بىاء بدىُٟظَا ٣ٍْ ٓلٓظُا، الٗل  َْظٍ ْالخ٨ى
ٓلٓظُا الٗلم جى٣ل جىُٟظَا ْٖملُت ال٣غاعاث  ٌٛحر الجضًضة للخ٣ىُاث الٟاٖل الاؾخسضام بن". الٗامت الخُاة بلى ْالخ٨ى

ُٟت ْعٍ، اإلاضعؽ ْْ ٕٓ َظا في ٨ٞغجان َْىا٥ ْص ٓماث ه٣ل ظؼء بن: َما اإلآي  مً ًيخ٣ل الخضَعـ في اإلاخإنل اإلاٗل
ٓم اإلاضعؽ ْان الخ٣ىُاث، ؤظِؼة بلى اإلاضعؽ ْعر ٣ً جُت ْؤلاظاصة الاؾخ٨كاٝ هدٓ ْالضلُل اإلاغقض بض  للمٗاٝع الخضٍع

اصة في الخ٣ىُاث ْاؾخسضمذ ْالاججاَاث، ْاإلاِاعاث  الضعؽ ٢اٖت في جٟاٖلّ مً ؤ٦ثر الُالب م٘ اإلاضعؽ جٟاٖل ٍػ

. الخ٣لُضًت
ر الى٣ا٫ ْالِاج٠ الاهترهذ قب٨ت ج٣ىُت ْجلٗب 

ًا
ْعا ر ص

ًا
 ٖهغها في الى٣ا٫ الِاج٠ ٌك٩ل بط الخٗلُمُت، الٗملُت في مِما

ر الخالي
ًا
ٓلٓظُا، الٗلم بحن الترابِ مجا٫ في ْببضاٖاجّ ؤلاوؿاوي ال٣ٗل لخ٣ضم عمؼا عة ؤَمُخّ جإحي ٦ْظل٪ ْالخ٨ى  ٦ًْغ

ٓا٦بت ٓلّ اإلاتزاًض الاؾخٗما٫ إلا  في بًجابُت هخاثج مً ؤخغػٍ ْما ْالٗغبُت الٗاإلاُت اإلاىا٤َ في الضعاؾُت اإلاىاهج يمً ْصز
 ْاخضة، ْؾُلت في ٖضة حٗلُمُت ْؾاثل ًٖ ٖباعة ألهّ الخٗلُمُت، الٓؾاثل ؤَم مً الى٣ا٫ الِاج٠ َْٗض التربٓي، اإلاجا٫
ر
ًا
اث٠ ٢ُامّ بم٩اهُت ًٖ ًٞال ، ْؾُلت بإًت جد٣ُ٣ِا ًم٨ً ال ظضًضة بْٓ ٓلُض ٖلى ٢ضعجّ اؾدشماع ًم٨ً بط ؤزٔغ  ج

ٓم ْٖغى ؤلاياءة ْقضة الخغ٦ت ا الخٓيُدُت ْألاق٩ا٫ ْألاٞالم الغؾ ٔر ال٣ضعاث مً ْٚحَر .  ألازغ
ٔر  ٓص التي الضٖاثم ؤخض ٌٗض الى٣ا٫ الِاج٠ بن الباخشت ْجغ ْهت في ًجٗلّ مما الٗلمي، الخ٣ضم ج٣ ٓعر ألازحرة آلا  مد

.  الخٗلُمُت بالٗملُت ْاإلاِخمحن اإلاغبحن اَخمام
ٓاؾُت الخٗلُم بن  ر بةُٖاثّ ًخمحز الِاج٠ ب

ًا
ر اَخماما

ًا
ٓعة الُالب مً ل٩ل زانا  ال٣اثم الخٗلُم ْحصجُ٘ مؿخ٣لت به

ض ْب٣ضعاجّ، بىٟؿّ الُالب ز٣ت ْبىاء الاؾخُإل ْخب الاؾخ٨كاٝ ٖلى ر الخٗلُم هدٓ الُالب صاُٞٗت مً ٍٍْؼ
ًا
 إلاا هٓغا

ٔر لخٗمُم للمضعؾحن الٟغم ٍْدُذ خضازت، مً بّ ًخمخ٘ . (110 -109: 2001 شخاجّ،) ق٤ُ ٞجي بإؾلٓب الضعاسخي اإلادخٓ
ر جد٤٣ ؤن ًم٨ً الخٗلُم َغاث٤ في الى٣ا٫ الِاج٠ بصزا٫ ٖملُت بهّ بلى (2004 الخؿُجي،) ْج٠ًُ 

ًا
ٍٓت ؤَضاٞا  جغب

٘ في َْؿِم : ٍَغ٤ ًٖ الخٗلُمُت الٗملُت ٦ٟاًت ٞع
ط في ؤلاؾِام .  ٣ت مً بالخٗلُم الدْغ خُاصًت الٍُغ ٔر اإلاى٣ُي الخدلُل الُالب ا٦دؿاب بلى الٖا  . الضعاسخي الٗلمي للمدخٓ

٫ٓر ْفي الى٣ا٫، الِاج٠ م٘ الخٗامل مِاعة الُالب ا٦دؿاب .  ٓماث ٖلى الخه  . الٗلمي البىاء في جهب التي اإلاٗل

ط .  ٓص مً الدْغ  ؤ٦ثر ٖالم بلى الضعاؾُت ْاإلادايغاث ال٣اٖاث بجضاع اإلاخمشلت الخٗلُمُت الٗملُت في ْاإلا٩ان الؼمان ٢ُ

 . ْمخٗت عخابت

 . اإلاخٗضصة ألاهماٍ طاث الخٗلُمُت الٓؾاثل بًجاص في ؤلاؾِام . 



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

55 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 (296 -291: 2004 الخؿُجي،)

ٓعصٍ ما م٘ الباخض ٍْخ٤ٟ  ً (،٤ٞٓ ٓلٓظُا بن في (1995 م  مؿخدضزاث ؤخضر بصزا٫ مجغص هي الخٗلُم ج٨ى
ٓلٓظُا ا ال٨ترْهُت ْمٗضاث ؤظِؼة مً الخضًشت الخ٨ى ر الخٗلُم مُضان في الاجها٫ ْؾاثل مً ْٚحَر

ًا
 م٘ ظىب بلى ظىبا

ٝ الشالٓر ؿُت الُِئت ؤًٖاء ْبن ،(الُالب -اإلاضعسخي ال٨خاب -اإلاضعؽ) اإلاْٗغ  هدٓ ؤلاًجابُت الاججاَاث طْير الخضَع
 في ؤؾاؽ ٦جؼء بلحها ْالىٓغ اؾخسضامِا في الخماؽ بلى ؤلاًجابُت اججاَاتهم جضٞ٘ الخٗلُمُت الخ٣ىُاث اؾخسضام

ٓنر مُٗىت ْؾاثل مجغص ْلِـ الخٗلُمُت الٗلمُت ر ًى٨ٗـ مما ْاؾخسضامِا بٖضاصَا ٖلى  ُٞدغن
ًا
. َلبتهم ٖلى بًجابُا

(٤ٞٓ . (57-54: 1995 م
ر َىا٥ بن ْظض التربٓير ألاصب الباخشت مغاظٗت ْٖىض 

ًا
٫ٓر ؤظٍغذ ٢ض الضعاؾاث مً ٖضصا ٕٓ خ  الخ٣ىُاث مٓي

ٓالبت،) صعاؾت بُيذ بط الٗغبُت، البالص الخضًشت عة (2006 َ  بن بط الخضًشت، ْالٓؾاثل الخ٣لُضًت الٓؾاثل بحن الضمج يْغ

اصة في ٨ًٟي ال ْخضٍ الخاؾٓب ٓنر الظًً الُالب جدهُل ٍػ ْج ٍٓاتهم في ًخٟا ٓالبت،). الخدهُلُت مؿخ َ 2006 :87- 103) .
ر َىا٥ بن ْظض التربٓير ألاصب الباخشت مغاظٗت ٖىض 

ًا
٫ٓر ؤظٍغذ ٢ض الضعاؾاث مً ٖضصا ٕٓ خ  ؤخضر بصزا٫ مٓي

ٓلٓظُا مؿخدضزاث ٔر ٦ما. ال٨ترْهُت ْمٗضاث ؤظِؼة مً الخضًشت الخ٨ى  ًٖ هخاثجِا ؤؾٟغث صعاؾت (2009 مدمض،) ؤظغ
 لضٔ ال٨ِغباثُت الِىضؾت ماصة في البهغير ْالخسُل اإلاٗغفي الخدهُل مً ٧ل جىمُت في اإلاضمج الخٗلم اؾخسضام ٞاٖلُت
ٖٓت َالب بُت، اإلاجم  َالب اججاَاث جىمُت في اإلاضمج الخٗلُم اؾخسضام ٞاٖلُت الضعاؾت َظٍ هخاثج ؤِْغث ٦ما الخجٍغ

ٖٓت بُت اإلاجم .  اإلاضمج الخٗلُم اؾخسضام هدٓ الخجٍغ
 في بًجابُت ٧اهذ ٖامت اإلاخماػط الخٗلُم هدٓ الُلبت جٓظِاث بن بلى ٞسلهذ (2011 ْْٞاء، ٖضؽ) صعاؾت ؤما 

ٓلٓظُا الاهترهذ مجا٫ في ْمِاعاتهم الُلبت اَخماماث طل٪ ٨ْٖؿذ ظمُِٗا، اإلاجاالث ٓماث ْج٨ى ا ْطل٪ اإلاٗل َٓٞغ  لخ

ٓلت ٫ٓر ْؾِ . (23-22 ،2011 ْْٞاء، ٖضؽ). ٖلحها الخه
ٔر ٓماث ؤٚلب بضؤث لظا ٦بحرة، ْجهًت ظُض اؾدشماع بلى ًاصي الجُض الخٗلُم بن الباخشت ْجغ  ألاهٓمت حُٛحر في ج٨ٟغ الخ٩

٫ٓر الخٗلُمُت ٓماث ؤؾاسخي ٦مهضع اإلاضعؽ ٖلى ال٣اثم الخ٣لُضي الخٗلُم مً بلى ْالخد ٓجي حٗلُم بلى للمٗل ٓل ٓنر ج٨ى ٩ً 

.  للخٗلُم ْم٨مل مؿاٖض اإلاضعؽ ُّٞ
ر الخدهُل َْٗض 

ًا
ٍٓت ألَمُخّ ْالخٗلُم التربُت ؤَضاٝ مً َضٞا ر َْٗضٍ الُالب، خُاة في الترب

ًا
ر مُٗاعا

ًا
 ًخم ؤؾاؾُا

ٓظبّ ٍٓت، ال٣غاعاث إلاٗٓم ألاؾاؽ َْٓ صعاؾتهم، بلى الُالب ج٣ضم بم ٓامل ج٣صخي بلى الخاظت جِٓغ َىا ْمً الترب  الٗ

ٔر في جازغ التي ٓن،). للُالب الٗلمي الخدهُل مؿخٓ خ ت بن (8-5: 2001 ٍػ ٔر مٗٞغ ٓنر للُالب الضعاسخي الخدهُل مؿخٓ ٩ً 
ر
ًا
ر مد٩ا

ًا
ٔر للخيبا مىاؾبا ، جدهُلِم بمؿخٓ

ًا
ٓنر ًدغم لظا مؿخ٣بال ٍٓم اإلاِخم ٓص بظ٫ بلى الُالب وكاٍ بخ٣  ْالتي الجِ

ض ُٖٓت مً جٍؼ ٖٓحن الضعاسخي الخدهُل ٍْخإزغ الضعاسخي، الخدهُل صعظاث ْنض١ ْزباث مٓي  ِٞىا٥ اإلاخٛحراث، مً بى

ر الخدهُل في جازغ مخٛحراث
ًا
ر جإزحرا

ًا
ٓعٍ بًجابُا ٘ ٞخُ ٓاٍ، مً ْجٞغ ٔر مؿخ ر جازغ ْؤزغ

ًا
ٓاٍ ٞخسٌٟ ؾلبُا  الؿالم، ٖبض). مؿخ

1997 :244) .
ر ال٨ُمُاء ْحٗض 

ًا
ر ٖلما

ًا
ا ر هٍٓغ

ًا
م ٖلى ْجُب٣ُُا اع في آلان بلى جضعؽ ماػالذ بجها مً الٚغ  ألاؾالُب بن طل٪ الخ٣لُضي، ؤلَا

ٓاحي ٖلى ْالخإ٦ُض ْجُب٣ُّ، الٗلم بحن بالغبِ تهخم ال اإلااصة َظٍ جضَعـ في اإلاخبٗت الخ٣لُضًت ت الى  ؤؾاؾِا التي الىٍٓغ
ٓماث خٟٔ ا اإلاٗل ر ْاؾخِٓاَع

ًا
ٔر ظِت ْمً الضعاسخي، الٗام جهاًت في الىجاح لخد٤ُ٣ ؾُٗا  جضَعـ ؤَضاٝ حٛحرث ؤزغ

ٓم ٓاهبّ الاَخمام بلى للُالب اإلاٗغفي الجاهب ٖلى التر٦حز مً الٗل  ؤنبدذ ْبظل٪ ٧اٞت، ْالشٟاُٞت ْالىٟؿُت الٗلمُت بج
ٓماث ا٦دؿاب مؿإلت ر اإلاٗل

ًا
ر ظاهبا

ًا
ٓاهب م٨مال ، شدهِخّ لج ٍٓت اإلااؾؿاث ْيٗذ ٣ٞض ألازٔغ ر الترب

ًا
 ٤ْٞ ٖلى مجهاظا
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ر الُالب لجٗل ٌؿعى الظي اليكاٍ مىهج
ًا
ر ٖىهغا

ًا
ٓماث ؤلاخاَت في ٞٗاال ر ال ْبهخاظِا باإلاٗل

ًا
 ،(11: 1991 الخُلت،) لِا مخل٣ُا

ر ال٨ُمُاء ماصة في الخدهُل ًل٣ى بط
ًا
ر اَخماما

ًا
ْلُاء اإلاغبحن مً ٦بحرا ٓعر ْؤ ر ألام

ًا
ُضة بالٗال٢ت الؿاثض لالٖخ٣اص هٓغا  التي الَٓ

ٓم في الخدهُل جغبِ ٓاظِت ٖلى بال٣ضعة ال٨ُمُاء في زانت ٖامت الٗ ٓباث م ٓاهبها بمسخل٠ الخُاة نٗ .  ظ
ر الُالب ظٗل في ٨ًمً ال٨ُمُاء بخضَعـ الاَخمام بن 

ًا
ر وكُا

ًا
ٍٓا ر الخٗلُمُت، الٗملُت في ْخُ

ًا
ٓة ًٖ ًٞال  ٖلى ٢ضعجّ ٢

ٓماث، جىُٓم في مِاعاتهم اهسٟاى ًٖ الىاجج ال٠ًٗ ٖلى ْالخٛلب الضعاسخي الخدهُل  صعاؾت ؤ٦ضجّ ما َْظا اإلاٗل

. (166-165: 2013 البىاء،)
ٔر  ٓاص مً هي ال٨ُمُاء ماصة بن الباخشت ْجغ  ؤلاوؿان بدُاة مباقغ ْجماؽ ٖال٢ت مً لِا إلاا اإلاِمت الضعاؾُت اإلا

ٓاَغ مً ٦شحر جٟؿغ ٞهي ْاإلاجخم٘، ٓاهحن اإلاٟاَُم  مً الٗضًض جخًمً بجها بلى باإلياٞت ْالخُاجُت، الُبُُٗت الٓ  ْال٣
ؿُت ْؤؾالُب َغاث٤ اؾخسضام ًًٟل لظل٪ الٗلمُت، ْاإلاباصت ت بىاء ٖلى الُالب حؿاٖض جضَع ٓعة اإلاٗٞغ  مٗجى طاث به
ؿِا ْؤؾالُب َغاث٤ بن الؾُما ٓنر ًدبِٗا التي جضَع م ٖلى ٞٗالت ْٚحر اٖخُاصًت ماػالذ اإلاضعؾ  البدٓر بن مً الٚغ

ٍٓت ْالضعاؾاث ٍٓغ بلى هاصث التي الترب .  ال٨ُمُاء جضَعـ جُ
: ًإحي بما البدض اَمُت ْجخجلى

٤ٍٓ ٖىهغ ًضزل .  ح ٍْبض ال٨ُمُاء ماصة في الدك لُت َلبخّ بحن الخٗاْنر ْع خماص ْاإلاؿْا . الىٟـ ٖلى ْالٖا

ٕٓ م٘ الى٣ا٫ الِاج٠ م٘ الخٗامل ْٖاصاث مِاعاث الُلبت ٨ًؿب .  ت ْؾاثل جى  .اإلاٗٞغ

ٓا٦ب .  ٠ُ في الخضًشت الٗاإلاُت الاججاَاث ً ٓلٓظُا ْؾاثل جْٓ ٓم جضَعـ في اإلاسخلٟت الخ٨ى  ْال٨ُمُاء ٖامت الٗل
 .زانت

 
ل
ًا
 البدثلهذف: زالشا

:  في الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام زال٫ مً الى٣ا٫ الِاج٠ ج٣ىُاث ؤزغ ٖلى الخٗٝغ البدض َظا حهضٝ

ٍٓت ال٨ُمُاء ماصة في الخدهُل .   .ال٨ُمُاء ٢ؿم/ ألا٫ْر اله٠ َالب ٖىض الًٗ

ٓماث الُلبت اؾدب٣اء .   .للمٗل

 البدث خذود

:  ٖلى البدض َظا ٣ًخهغ
ٓم التربُت ٧لُت/ ال٨ُمُاء ٢ؿم في ألا٫ْر اله٠ َلبت .  ت للٗل  .بٛضاص ظامٗت -الُِشم ابً -الهٞغ

 .(2015 -2014) الضعاسخي للٗام الشاوي  الٟهل . 

ٓايُ٘ زمؿت .  ٍٓت ال٨ُمُاء ماصة مً مخخالُت م  .الًٗ

 ر
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 (1) سكم مخىي
ٓماث جدهُل الُلبت  اؾدب٣اء الُلبت للمٗل

 ْ ٍٓت ال ًٓظض ٞغ١ ط بحن ر(0.05)صاللت اخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ مٗى

ٖٓخحن :رمخٓؾِ صعظاث الُلبت في ازخباع الخدهُل في اإلاجم

ٍٓت  ْ صاللت اخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ مٗى بحن ر(0.05)ال ًٓظض ٞغ١ ط

ٓماث في  مخٓؾِ صعظاث الُلبت في ازخباع اؾدب٣اء اإلاٗل

ٖٓخحن :راإلاجم

بُت الاْلى ر1 ْالخجٍغ بُت الاْلى الًابر1ر(C-E1)الًابُت  ْالخجٍغ ر(C-E1)َت 

بُت الشاهُت ر2 ْالخجٍغ بُت الشاهُت ر2ر(C-E2)الًابُت  ْالخجٍغ ر(C-E2)الًابُت 

بُت الشاهُت ر3 ْالخجٍغ بُت الاْلى  بُت الشاهُت ر3ر(E1-E2)الخجٍغ ْالخجٍغ بُت الاْلى  ر(E1-E2)الخجٍغ

 Research Terms: البدث مفىلخاث

 :(Mobile- Learning) الىلاٌ الهاجف بىاظىت الخعلم . 

 ؤخمض). الخٗلم في الى٣ا٫ الِاج٠ مشل الالؾل٨ُت ؤْ اإلاخى٣لت ألاظِؼة اؾخسضام ًٖ ٖباعة َٓ: (2006 ؤخمض) حٍٗغ٠

2006، 6) .

 ُّٞ الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام زال٫ مً الى٣ا٫ الِاج٠ ج٣ىُاث بٌٗ اؾخسضام ًٖ ٖباعة َٓ: ؤلاظغاجي الخٍٗغ٠
ٓاحـ (viber) الٟاًبر اإلاداصزت ببرهامجي مخمشلت ٍٓت ال٨ُمُاء ماصة جضَعـ في ٦مؿاٖض (Whats App) ؤب ْال  ُٖىت للُلبت  الًٗ

ٓم التربُت ٧لُت  ال٨ُمُاء ٢ؿم في ألا٫ْر اله٠ في البدض ت لٗل ٓلِم الُِشم ابً/ الهٞغ ٓماث ٖلى ْخه ت مٗل ٍؼ  بياُٞت حٍٗؼ
خُاصًت اإلادايغة في صعاؾتها ًخم التي اإلااصة ًٖ جٓيُدُت .  الٖا

 : (Achievement) الخدفُل .2

ف  (2000 عالم )حعٍش
ٔر ؤْ الٟغص ًد٣٣ِا التي ا٦دؿاب صعظت   ؤْ حٗلمي مجا٫ ؤْ صعاؾُت ماصة  في اليؿبت ًهل ؤْ ًدغػٍ الظي الىجاح مؿخٓ

 مٗحن جضَعـ

ف  :(Webster) حعٍش

ُٖٓت ال٨مُت الىاخُت مً ما لٗمل اله٠ في الُالب اهجاػ ًٖ ٖباعة َٓ   . (35: 2000 بٖالم،). مدضصة مضة زال٫ ْالى

ف : ؤلاحشائي الخعٍش
ٓماث ٦مُت ًٖ ٖباعة َٓ  ٓنر التي بالضعظاث م٣اؾت البدض ُٖىت الُلبت ٖلحها ًدهل التي اإلاٗل  ازخُاع في ٖلحها ًدهل

 .الباخشت مً ؤٖضاصٍ جم ْالظي ال٨ِغباثُت الخإؾِؿاث إلااصة الجهاجي الخدهُل

 :(Information Retention) اإلاعلىماث اظدُفاء .3

ف : (Oxford ،1998) حعٍش

ٓماث ْالخٟانُل الخ٣اث٤ جظ٦غ ٖلى الُالب ٢ضعة ًٖ ٖباعة َٓ  . (Oxford, 1998, p.1003). بها ْالاخخٟاّ ْاإلاٗل
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ف ٓماث ٦مُت ًٖ ٖباعة َٓ :ؤلاحشائي الخعٍش ٓايُ٘ مً البدض ُٖىت الُلبت لضٔ اإلاؿدب٣اة اإلاٗل  ال٨ُمُاء ماصة م
ٍٓت ٓماث اؾدب٣اء ازخباع في صعظاتهم زال٫ مً م٣اؾت الىٓغير الًٗ  ٖلى ؤؾابُ٘ زالزت مطخي بٗض بظغاٍئ ًخم التي اإلاٗل

ٍضَم صْنر الجهاجي الخدهُل ازخباع جُب٤ُ ٓماث بإي جْؼ ٓايُ٘ ًٖ بياُٞت مٗل  بحن الٟانلت اإلاضة في صعاؾتها جم التي اإلا
ً .  الازخباٍع

 : (Electrical Installation) الىهشبائُت الخإظِعاث مادة .4

ٓاص ؤخض هي  ٓم التربُت ٧لُت ال٨ُمُاء ٢ؿم في ألا٫ْر اله٠ لُلبت اإلا٣غعة الضعاؾُت اإلا ت للٗل  في  الُِشم ابً الهٞغ

ٓا٢٘ بٛضاص ظامٗت ت ؾاٖخحن ب ٕٓ في ٖملُت  ؾاٖاث زالر هٍٓغ  ٖلى الُلبت حٗلُم بلى مجها الىٓغير الجؼء ْحهضٝ. ألاؾب

ٍٓت ال٨ُمُاء مباصت . اإلاسخبرير الٗمل ْمِاعاث الًٗ

ت خلفُت : Theoretical Background هظٍش
 الى٣ا٫ ْالِاج٠ الاهترهذ قب٨ت هي البلضان ظمُ٘ في ْمدؿإع ٦بحر بك٩ل اهدكغث التي الخضًشت الخ٣ىُاث مً

ٖٓذ ٦ما. اإلاجخم٘ ؤبىاء مً ال٨شحر ٢بل مً اؾخسضامِما اهدكغ ْالظي ٓعث ٣ًضمِا التي الدضماث جى  اؾخسضامِا ؤؾالُب ْجُ
ٓعث ٢ْض. الخُب٣ُاث مً الٗضًض في مجهما الاؾخٟاصة باإلم٩ان ؤنبذ بدُض ٓاج٠ الاهترهذ قب٨ت جُ ر الى٣الت ْالِ

ًا
ٓعا ر جُ

ًا
 ٦بحرا

ٓعاث بياٞت ًخم ٧ان خُض الؿاب٣ت اإلاضة زال٫  ْنلخا ؤن بلى الؿاب٣ت اإلاغخلت في ٖلُّ ٧اهذ ٖما الالخ٣ت للمغخلت ظضًضة جُ
ٓعر الػا٫ ْالظي الخالي ق٩لِما بلى ر ًخُ

ًا
ٓما ض الاؾخسضام في ٦ْٟاءة ٞاٖلُت ؤ٦ثر ًجٗلِما ْالظي بالجضًض لُإحي آزغ بٗض ً  ٍٍْؼ

.  للمؿخسضمحن ٣ًضمائها التي الدضماث ٖضص مً
ٓماث ألا٩ٞاع جباص٫ زاللِا ًخم التي الٗملُت هي الخٗلُمُت الٗملُت في (commutation) الاجها٫ بن  بحن ْجىا٢لِا ْاإلاٗل

ٕٓ مكتر٥ ِٞم ؤخضار بلى ًاصي مما بُجهم ُٞما الُلبت ْبحن ْالُلبت اإلاضعؽ  بٌٗ ْه٣ل بُجهم الضعاؾت ٢ُض للمٓي

ٓماث :  ْهي ؤؾاؾُت، ٖىانغ زمؿت ْلالجها٫. الُلبت بلى اإلاضعؽ ًمخل٨ِا التي اإلاٗل
 . اإلاضعؽ َىا بّ ْه٣هض. الغؾالت مجها جهضع التي الجِت َْٓ: (sender) اإلاغؾل . 

ٓماث ْهي: (Message) الغؾالت .  ض التي اإلاٗل  .الضعاؾُت اإلااصة َىا بها ْه٣هض اإلاؿخ٣بل بلى اإلاغؾل ًغؾلِا ؤن ًٍغ

ٓماث بعؾا٫ زاللِا ًخم التي الٓؾُلت ْهي: (Commutation channel) الاجها٫ ٢ىاة .   ْه٣هض اإلاؿخ٣بل، بلى اإلاغؾل مً اإلاٗل
٣ت بها  . الخضَعـ ٍَغ

 .  الُالب بّ ْه٣هض. الغؾالت حؿخلم التي الجِت َْٓ: (Receiver) اإلاؿخ٣بل . 

ت َْٓ: (Feedback) الغاظٗت الخٛظًت .   هخاثج بها ْه٣هض. الاجها٫ ٖملُت ؤظلِا مً جمذ التي ألاَضاٝ جد٤٣ مضٔ مٗٞغ

 .(1 ،2003 مدمض،). الاجها٫ مً الاهتهاء بٗض (tests) الازخباعاث في الُلبت

ٓعة خضزذ ٢ْض  اهدكغث خُض ْالٗكٍغً الخاصي ال٣غنر ْبضاًاث الٗكٍغً ال٣غنر جهاًاث في الٗالم في الالؾل٨ُت الش

ٓاج٠ ت الالؾل٨ُت ْألاظِؼة الى٣الت الِ ٓعر بلى ؤصٔ َْظا. الٗالم في ٦بحرة ْبإٖضاص بؿٖغ ٓطط ِْ  الخٗلم في ظضًض ْؤؾلٓب هم
ٓاج٠ ٍَغ٤ ًٖ الخٗلم َْٓ  ْاإلاؿاٖض الى٣ا٫ الِاج٠ ْمجها الالؾل٨ُت الخ٣ىُاث اؾخسضام ٖلى ٌٗخمض ْالظي الى٣الت الِ

٫ٓر ؤصٔ َْىا اإلاهٛغ ْالخاؾٓب الصدصخي الغ٢مي  الخضَعـ في الالؾل٨ُت الخٗلم بِئت بلى الؿل٨ُت الخٗلم بِئت مً الخد

. (2م ،2006 ؤخمض،). ْالخضٍعب
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ر الالؾل٨ُت الخ٣ىُاث ٖلى الى٣ا٫ الِاج٠  زال٫ مً الخٗلم بن
ًا
ر الؿل٨ُت الخ٣ىُاث مً بضال

ًا
ٓلت ًٖ ًٞال  جباص٫ ؾِ

 اؾخسضام َٓ الى٣ا٫ بالخٗلم ٣ٍْهض. (ث ب ٖلي،). اإلاضعؽ ْبحن ْبُجهم البٌٗ م٘ بًِٗم الُلبت بحن زاللّ مً الغؾاثل

ٓلت الهٛحرة الالؾل٨ُت ألاظِؼة ر ْاإلادم
ًا
ٍْا ٓاج٠ مشل ًض  (PDAS). الصدهُت الغ٢مُت ْاإلاؿاٖضاث (Mobile Phone) الى٣الت الِ

ٓاج٠ هت لخد٤ُ٣ (Tablet PCS) الهٛحرة الصدهُت ْالخاؾباث (smart phones) الظ٦ُت ْالِ  ٖملُتي في ْالخٟاٖل اإلاْغ

. (7 ،2006 ؤخمض،). م٩ان ؤي ْفي ٢ْذ ؤي في ْالخٗلم الخضَعـ

ٓنر ْظض ٣ٞض الغاصًٓ ٖمل ٨ٞغة مً (Mobile Phone) الى٣ا٫ الِاج٠ ٨ٞغة ظاءث ٢ْض ٍٓغ اإلام٨ً مً بهّ الباخش  جُ
ٓلٓظُا ٖٓت ٖبر البُاهاث ْبعؾا٫ الؾخ٣با٫ ظضًضة ج٨ى  يِٛ ٍَغ٤ ًٖ مغاث ٖضة اؾخسضامِا ًم٨ً التي الترصصاث مً مجم

ر ٢هحرة ػمىُت ْخضاث ٖبر ْبعؾالِا البُاهاث
ًا
ٖٓت إلظغاء ظضا ٢ٓذ في الِاجُٟت اإلا٩اإلااث مً مجم  َظٍ ْحٗخمض هٟؿّ ال

ٓلٓظُا ْعَا حٗخبر التي الدلُت حؿمى ؤؾاؾُت ْخضة ٖلى الخ٨ى ر بض
ًا
٩ٍٓي،). للكب٨ت اإلاخى٣ل الىٓام مً ظؼءا . (2005 الك

:  ْمجها الى٣ا٫ الِاج٠ زال٫ ج٣ضًمِامً ًم٨ً زضماث ٖضة َْىا٥
 . بُجهم ُٞما ٢هحرة ههُت عؾاثل بدباص٫ الى٣ا٫ الِاج٠ إلاؿخسضمي حؿمذ ْهي: (SMS): ال٣هحرة الغؾاثل زضمت . 

ٓاب زضمت .  ٫ٓر (WAP) ال ٧ٓ ج ٓانٟاث ًخًمً ٖالمي مُٗاع ْهي: الالؾل٨ُت الخُب٣ُاث بْغ ٓاٖض م  مدضصة اجهاالث ٢ْ
ٖٓت ٖلُّ اج٣ٟذ ٫ٓر في اإلاؿخسضمحن َْؿاٖض الكغ٧اث مً مجم ر الاهترهذ قب٨ت بلى الضز

ًا
 ألاظِؼة باؾخسضام الؾل٨ُا

ٓلت الهٛحرة الالؾل٨ُت ٍٓب خُض الى٣ا٫، الِاج٠ ْمجها اإلادم  الِاج٠ ٦إظِؼة الى٣الت باألظِؼة زام َٓ ٞاأل٫ْر (Web) ال

٫ٓر في الظ٦ُت ْألاظِؼة الجُب ْخؿاباث الى٣ا٫  . ْالاهترهذ الخاؾٓب بإظِؼة زام ِٞٓ الشاوي ؤما. الاهترهذ بلى الضز

ٓاج٠ حؿمذ ظضًضة مبخ٨غة ج٣ىُت ْهي: (GPRS) للغاصًٓ الٗامت بالخؼم التراؾل زضمت .  ٫ٓر الى٣الت للِ  الاهترهذ بلى بالضز
ت جها ْاإلالٟاث البُاهاث اؾخ٣با٫ ْبم٩اهُت ٞاث٣ت بؿٖغ ر ْجباصلِا ْاؾترظاِٖا ْجسٍؼ

ًا
ت الؾل٨ُا ٫ٓر بؿٖغ  ؤ٦بر بلى ْالٓن

ٓماث مً ٦مُت ٓاب زضمت مً اإلاخاخت اإلاٗل  ْلِـ البُاهاث حجم ٖلى بىاء الخ٩لٟت خؿاب ًخم خُض ؤ٢ل ْظّ ْبخ٩لٟت ال

ٓاج٠ ؤظِؼة ْحٗض. الاجها٫ مضة ٖلى بىاء ٫ٓر اإلاؿخسضم ٌؿخُُ٘ خُض الخ٣ىُت بهظٍ مجِؼة الخضًشت الى٣الت الِ  بلى الضز
ض ٢ْغاءة الاهترهذ لخهٟذ م٩ان ؤي ْمً ٢ْذ ؤي في الاهترهذ  عؾاثل ْاؾخ٣با٫ ْبعؾا٫ ٖلُّ ْالغص الال٨ترْوي البًر

 .اإلاخٗضصة الٓؾاثِ

ٓجٓر زضمت .  ٓجٓر الالؾل٩ي الاجها٫ ج٣ىُت ْهي: (Blutooth) البل ٖٓت جغبِ خُض بل ٓلت الاجها٫ ؤظِؼة مً مجم  م٘ اإلادم

ابِ البٌٗ بًِٗا  بُجها ْاإلالٟاث البُاهاث لخباص٫ الجُبي ْالخاؾٓب الى٣ا٫ الِاج٠: مشل اإلاضٔ، ٢هحرة الؾل٨ُت بْغ
ر
ًا
 .الؾل٨ُا

 خُض (MMS) الٓؾاثِ مخٗضصة الغؾاثل ْاؾخ٣با٫ بعؾا٫ للمؿخسضم جدُذ ْهي: (MMS) اإلاخٗضصة الٓؾاثِ زضمت . 
ٓم الُٟضًٓ ْل٣ُاث الىهُت الغؾاثل جباص٫ ًم٨ً ٓعر اإلاخدغ٦ت ْالغؾ  رْاله

ٓهت  http://saudipalm.jeeran.com/basics/whatispam.htmاإلال

ر ؤَل٤ ل٣ض  
ًا
ٖٓت بخ٣ضًم ٌؿمذ الظي الى٣ا٫ الِاج٠ مً (3G) الشالض الجُل خالُا  الالؾل٨ُت الدضماث مً ٦بحرة مجم

ٓعة بالهٓث مباقغة جٟاٖلُت مغثُت اجهاالث ٦ةظغاء ٓاج٠  زال٫ مً ْاله ٓا٣ٞت الى٣الت الِ  ْه٣ل الجُل َظا ج٣ىُت م٘ اإلاخ

ت البُاهاث ت باالهترهذ الاجها٫ بم٩اهُت جدُذ ٦ما. ٖالُت بؿٖغ  ْجىُٓم اإلاخٗضصة الٓؾاثِ عؾاثل بدباص٫ ْحؿمذ ٖالُت بؿٖغ
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ٓٞحر الُٟضًٓ ماجمغاث ٓا٢٘ جدضًض زضمت ْج ٓاث مكاَضة ْبم٩اهُت آلالي ْالهٝغ الى٣ا٫ الِاج٠ ٖبر اإلا  ٖبر الًٟاثُت ال٣ى

ت م٘ الى٣ا٫ الِاج٠ .  الدضماث َظٍ بهجاػ ؾٖغ

http://saudipalm.jeeran.com/basics/whatispam.htm  
ٓاثض ٖضة َْىا٥ : ْمجها ْالُلبت اإلاضعؽ ْمؿاٖضة الخٗلم ٖملُت حؿُِل في الخٗلُمُت الٗملُت في الى٣الت لؤلظِؼة ٞ

ر اإلاضعؽ ْم٘ بًِٗم م٘ الخٟاٖل للُالب ًم٨ً
ًا
 في اؾخسضامّ للمضعؾحن ٍْم٨ً ال٨بحرة، الكاقاث ْعاء الازخباء مً بضال

ٓػَ٘ ٓلت الُالب ٖلى الٗمل ج ُ٘، ال٣لم باؾخسضام َبُعي ْبك٩ل بؿِ  ْاي  ٢ْذ ؤي في ألاظِؼة جل٪ اؾخسضام ًم٨ً ٦ما الٞغ
ٓا الظًً ٞالكباب اإلاخٗلمحن ظظب ٍْم٨ً م٩ان،  في الى٣ا٫ الِاج٠ ؤظِؼة باؾخسضام الاؾخمخإ ًم٨جهم الخٗلُم مً حؿغب

ض الخٗلم،  ٞةن ٌكاء ٢ْذ ؤي في البِذ بلى الجِاػ ًإزظ ؾٝٓ الُالب ٧ان ٞةطا للخٗلم الصدصخي ْالالتزام الضاُٞٗت مً ْجٍؼ

لُت، ْجدمل الالتزام ٖلى ٌؿاٖضٍ طل٪ ٫ٓر (SMS) ال٣هحرة الغؾاثل زضماث اؾخسضام ٍْم٨ً اإلاؿْا ٓماث ٖلى للخه  اإلاٗل
ض ؤْ الِاجُٟت اإلاداصزاث مً ْؤؾٕغ ؤؾِل بك٩ل ٓاُٖض ظضا٫ْر مشل الال٨ترْوي البًر  الازخباعاث، ظضا٫ْر ؤْ اإلادايغاث م

ٓنر الظًً للمخٗلمحن مؿاٖضة ٦خ٣ىُت ْحؿخسضم ٓاظِ ٓباث ً . (17-15 ،2006 ؤخمض،). الخٗلم في نٗ
ٖٓت ًدؿم الى٣ا٫ الِاج٠ زال٫ مً الخٗلم ْان  الخٗلم ٖملُت ًإزظ زاللّ مً الخٗلم بن ْمجها الدهاثو مً بمجم

ر
ًا
ر زابخت ه٣ُت ؤي ًٖ بُٗضا

ًا
ْص ٧اؾغا ر ْاإلا٩ان الؼمان خض

ًا
بت ْمدترما  صْنر الخٗلُمي اإلاجخم٘ ؤَغاٝ م٘ ًخٟاٖل ؤن في اإلاخٗلم ٚع

٢ْاث مدضصة ؤما٦ً في للجلٓؽ الخاظت ٓاؾِب قاقاث ؤمام مُٗىت ْؤ ر ؤُٖى ما َْٓ الخ
ًا
ضا ت مً مٍؼ  الخٗلم ٖملُت في الخٍغ

ٓاع ْزاعط صازل لُخم  ْبحن البٌٗ بًِٗم الُالب بحن ْالخٗاْنر اإلاكاع٦ت جد٤ُ٣ بلى باإلياٞت الخٗلُمُت اإلااؾؿاث ؤؾ
 بها، الخى٣ل ٖملُت ٌؿِل الخ٣ىُت لخل٪ الهٛحر ٞالدجم ٧لّ طل٪ ْبجاهب الجٛغافي الخباٖض ًٖ الىٓغ بٌٛ مٗلمحهم
ر ؤز٠ الى٣ا٫ ٞالِاج٠

ًا
ر ْؤنٛغ ْػها

ًا
ٓاؾِب مً حجما ٓلت اإلا٨خبُت الخ ٔر جدضًض بم٩اهُت ٦ْظل٪ ْاإلادم ْعاث مدخٓ  الض

.  الخٗلُمُت

: Former Studies ظابلت دساظاث
ْلذ ْالتي الٗلمُت ْالبدٓر الضعاؾاث مً ٖضص ؤظٍغذ ل٣ض  في الى٣ا٫ الِاج٠ ْج٣ىُاث جُب٣ُاث اؾخسضام ٞاٖلُت جىا

٫ٓر ْجم. الخٗلم : الضعاؾاث َظٍ بٌٗ َىا ْهضعط اإلاخباًىت الىخاثج مً ٖضص ٖلى زاللِا مً الخه

 :(2007 الخاسسي) دساظت -

ٓص اإلال٪ ظامٗت في الضعاؾت َظٍ ؤظٍغذ  ٓصًت ؾٗ ت بلى َْضٞذ الؿٗ  في الىا٢ل الِاج٠ اؾخسضام ٞاٖلُت مٗٞغ

 الباخض ٍْٓضح. الخاؾٓب م٣غعر في الجامعي الخٗلُم في الى٣ا٫ للِاج٠ ال٣هحرة الغؾاثل اؾخسضام زال٫ مً الخٗلم
 في اؾخسضامّ هدٓ اججاَاتهم ٖلى الخٗٝغ ٦ْظل٪ الُلبت ٖىض اإلاًٟلت ْؤؾالُبها ال٣هحرة الغؾاثل اؾخسضام ؤلُاث

ْاثل مً ٌٗخبر َْٓ ٦بحرة بضعظت بًجابُت ٧اهذ اججاَاتهم بن ٞالخٔ. الخٗلم  الخاعسي،). اإلاجا٫ َظا في الٗغبُت البدٓر ؤ
2007). 

 :(MENA, 2008) دساظت -

ٓجىِٛام ظامٗت في الضعاؾت َظٍ ؤظٍغذ  ُاهُت ج ت بلى َْضٞذ البًر  في الُلبت حٗلم في الى٣ا٫ الِاج٠ ٦ٟاءة مٗٞغ

ر (300) الضعاؾت ْقملذ. اإلاضاعؽ
ًا
ْا صعاؾُت ؾىت إلاضة َالبا  مً الى٣ا٫ الِاج٠ مً الاؾخٟاصة بةم٩اجهم الُلبت بإن ْْظض

http://saudipalm.jeeran.com/basics/whatispam.htm
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ًٍٓ زال٫ م ٦ْخابت ٢هحرة ؤٞالم ج٩ ٓاظباث ماًظ٦َغ ٓا البُدُت بال ٘ بلى ْؤْن . اإلاضاعؽ في اؾخسضامّ ًٖ الخٓغ ٞع
(MENA, 2008)  .

 :(2009 والىشخي الخعىاويل) دساظت -

ت في الخ٣جي اإلاِٗض في الضعاؾت َظٍ ؤظٍغذ  ت بلى َْضٞذ الىانٍغ  في ٦مؿاٖض الى٣ا٫ الِاج٠ اؾخسضام ؤزغ مٗٞغ

.  الخٗلم في اؾخسضامّ هدٓ الُلبت ْاججاَاث جدهُل في الخضَعـ ٖملُت
ٖٓت َلبت ج١ٟٓر بلى ْجٓنل  بُت اإلاجم ٖٓت َلبت ٖلى الى٣ا٫ الِاج٠ اؾخسضمذ التي الخجٍغ  لم الظًً الًابُت اإلاجم

ٍٓ ٓعث اججاَاتهم بن ٦ما بالخدهُل ٌؿخسضم ر جُ
ًا
 .(2009 ال٨غدي الخؿىاْير). الخٗلُم في الؾخسضامّ بًجابُا

 Research Steps: البدث خىىاث

بي الخهمُم .   Experimental Designer: الخجٍغ

بي الخفمُم: (2) مخىي  للبدث الخجٍش
لت الخذَسغ اإلاجمىعت  (2)اإلاخغير الخابع  (1)اإلاخغير الخابع  اإلاخغير اإلاعخلل وٍش

خُاصًت  الًابُت ـ الٖا ٣ت الخضَع ٍَغ

 اإلادايغةصازل 

ٓما الخدهُل ____  اؾدب٣اء اإلاٗل

بُت ألاْلى   (Viber)بغهامج الٟاًبر  -E1الخجٍغ

بُت الشاهُت  ٓاحـ اب  E2الخجٍغ بغهامج ال

(Whats App) 

 
 Research society and sample: البدث وعُىت مجخمع .2

ٓعة مىّ الُٗىت ْازخُاع البدض مجخم٘ جدضًض جم ٓاثُت به . (3) مسُِ في مبحن ٦ْما ٖك

 البدث وعُىت مجخمع ( 3 ) مخىي
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Research Supplies: البدث معخلضماث .3

.  (4) مسُِ في مبحن ٦ما البدض مؿخلؼماث بٖضاص جم

 جامعة بغداد/ ابن الهيثم / لمعموم الصرفةكمية التربية  الكيمياء  طمبة الصف االول في قسم

 طالبا 21 ضابطة

 وطالبة

 21 اولى تجرٌبٌة

 وطالبة طالبا

 21 ثانٌة تجرٌبٌة

 وطالبة طالبا

 عدد من المتغيرات المؤثرة في سالمة التصميم التجريبي 

 عشوائٌة

 تكافؤ
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 البدث معخلضماث: (4) مخىي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Research Instrument: البدث ؤداوث .4

 مبحن ٦ما الخابٗت اإلاخٛحراث ٢ُاؽ لٛغى (Final Achievement Test) الجهاجي الخدهُل ازخباع ْهي البدض ؤصاة بٖضاص جم

:  (5) مسُِ في
 

 النهائي الخدفُل اخخباس: (5) مخىي
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Research Applied: البدث جىبُم .5

ٓاث بخُب٤ُ الباخض ٢ُاؽ :  (6) مسُِ في مبحن ٦ْما آلاجُت الٗلمُت البدض زُ

 النظرية تحديد المادة الدراسية  خمسة مواضيع متسمسمة من مادة كيمياء عضوية

 تحديد الهداف التدريسية الخاصة من االهداف العامة
 المختصٌن

 المختصٌن اعداد الخطط التدريسية بالطريقة االعتيادية لممجموعات الثالث

 تعدٌل

 تعدٌل

 الطلبة
 استطالعٌة عٌنة

 طالبة 21

 المحكمٌن
 المختصٌن من عدد

 تدرٌسٌن 7
 

انٖلق 

انٖلق انظبْو٘ 

يؼبيم انزًٛٛي 

يؼبيم انٖؼٕثخ 

 انقبطئخ فؼبنٛخ انجلائم

 ثباتلا
 معادلة التطبٌق اعادة

 الفا كرونباخ

 نهائً تحصٌلً اختبار
 سؤاال (15) من ٌكون

Multiple choice 

 العٌنة على للتطبٌق القابلة النهائٌة بصٌغته االختبار
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 البدث لخىبُم العملُت الخىىاث: (6) مخىي

 6 5 4 3 2 1 الخىىاث

ٖٓت  لخُب٤ُ التهُئت اإلاجم
 البدض

 اإلاخٛحر جُب٤ُ الخضَعـ
 اإلاؿخ٣ل

 (2) الخاب٘ اإلاخٛحر (1) الخاب٘ اإلاخٛحر

 الىخاثج جدلُل

٣ت ---- الًابُت  الٍُغ
خُاصًت  في الٖا
 صازل الخضَعـ
 اإلادايغة

 ازخباع جُب٤ُ -----
 الخدهُل

 الجهاجي

 ازخباع جُب٤ُ
 اؾدُٟاء

ٓماث  بٗض اإلاٗل
 ؤؾابُ٘ زالزت

بُت  الخجٍغ
ْلى  ألا

 بغهامج جىهِب
ٓباًل في الٟاًبر  م

 َالب ٧ل

 اؾخسضام (Viber) الٟاًبر
 الٓؾاثل

 ؤلاخهاثُت
 زال٫ مً اإلاىاؾبت

 SPSS بغهامج
بُت  الخجٍغ

 الشاهُت

 بغهامج جىهِب
ٓاحـ  في اب ال
ٓباًل  َالب ٧ل م

ٓاحـ  اب ال
(Whats App) 

 
 : ؤلاخفائُت الىظائل .6

 ازخباع ْزباث نض١ ْاؾخسغاط الُلبت بحن الخ٩اٞا ٖملُت إلظغاء اإلاىاؾبت ؤلاخهاثُت الٓؾاثل مً ٖضص اؾخسضمذ

ت البدض هخاثج ْجدلُل الجهاجي الخدهُل ١ صاللت ْمٗٞغ :  ْمجها ؤلاخهاثُت الْٟغ
 . ألاخاصي الخباًً جدلُل . 

ٓنر اعجباٍ مٗامل .   .(Pearson) بحرؾ

 . الخمُحز مٗامل . 

هبار مٗاصلت .   .الٟا -٦ْغ

ت ْبضعظت مؿخ٣لخحن لُٗيخحن (t- test) الخاجي الازخباع .   .(42) خٍغ

ٓصة) ٓصة،) ،(141 ،323م ،1988 زلُل، ٖ . (355 ،288م ،1998 ٖ
(Glass and Joulion, 1970p, 295) .

:  بهّ هجض (2)ْ (1) ْظضا٫ْر (ْب ؤ7) مسُِ مالخٓت مً: Research Results -البدث هخائج
ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 البدث هخائج: (ؤ 7) مخىي
ٓماث جدهُل الُلبت  اؾدب٣اء الُلبت للمٗل

ٍٓت  ْ صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ مٗى ًٓظض ٞغ١ ط

بحن مخٓؾِ صعظاث الُلبت في ازخباع الخدهُل ر(0.05)

ٖٓخحن  :في اإلاجم

 ْ ٍٓت ًٓظض ٞغ١ ط بحن مخٓؾِ ر(0.05)صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ مٗى

ٖٓخحن ٓماث  في اإلاجم  صعظاث الُلبت في ازخباع اؾدُٟاء الُلبت للمٗل

بُت ألاْلى  .  ْالخجٍغ بُت ألاْلى  .  (C-E1)الًابُت  ْالخجٍغ بُت ألاْلىر(C-E1)الًابُت   لهالح الخجٍغ

بُت الشاهُت  .  ْالخجٍغ لهالح ر(C-E2)الًابُت 

بُت الشا  هُتالخجٍغ

بُت الشاهُت  .  ْالخجٍغ بُت الشاهُتر(C-E2)الًابُت   لهالح الخجٍغ

 
 البدث هخائج: (ب7) مخىي

ٓماث جدهُل الُلبت  اؾدُٟاء الُلبت للمٗل

ٍٓت  ْ صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ مٗى ال ًٓظض ٞغ١ ط

بحن مخٓؾِ صعظاث الُلبت في ازخباع الخدهُل في ر(0.05)

ٖٓخحن  اإلاجم

ْ صاللت  ٍٓت ال ًٓظض ٞغ١ ط بحن ر(0.05)بخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ مٗى

ٓماث في  مخٓؾِ صعظاث الُلبت في ازخباع اؾدُٟاء الُلبت للمٗل

ٖٓخحن  اإلاجم

 

ٌل  الىلبت جدفُل هخائج: (1) حذو
 اإلادعىبت t كُمت اإلاعُاسيل الاهدشاف الخعابي اإلاخىظي اإلاجمىعت الفشلُت

 4.755 12.118 64.047 الًابُت ألاْلى

بُت   8.264 79.000 ألاْلى الخجٍغ

 4.633 12.118 64.047 الًابُت الشاهُت

بُت   8.185 78.571 الشاهُت الخجٍغ

بُت الشالشت  0.169 8.264 79.000 ألاْلى الخجٍغ

بُت   8.185 78.571 الشاهُت الخجٍغ

ل

ل

ل

ل

ل
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ٌل  للمعلىماث الىلبت اظدبلاء هخائج: (2) حذو

 اإلادعىبتلtكُمت  اإلاعُاسيلالاهدشاف  اإلاخىظي الخعابي اإلاجمىعت الفشلُت

 4.946 10.935 59.809 الًابُت ألاْلى

بُت ألاْلى   8.529 74.760 الخجٍغ

 4.899 10.935 59.809 الًابُت الشاهُت

بُت الشاهُت   8.604 74.666 الخجٍغ

بُت ألاْلى الشالشت  0.035 8.529 74.761 الخجٍغ

بُت الشاهُت   8.604 74.666 الخجٍغ

 
 Results Dissection: الىخائج مىاكؽت

ٓاثض َىا٥ بن هجض البدض هخاثج مالخٓت مً  زال٫ مً الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام هدُجت الُلبت ٖلحها خهل ٖضًضة ٞ
ٓاحـ الٟاًبر ببرهامجي مخمشلت الى٣ا٫ الِاج٠ ٓانل ؤظل مً اب ْال ٫ٓر اإلااصة مضعؽ م٘ الخ ٓماث ٖلى للخه ت مٗل ٍؼ  حٍٗؼ
خُاصًت اإلادايغة زال٫ صعاؾتها جم التي اإلااصة ًٖ ْجٓيُدُت بياُٞت ٓنر الٖا ر ْلخ٩

ًا
ر ٖامال

ًا
 ٦ْظل٪ الُلبت حٗلم في مؿاٖضا

ٓبا ر ؤؾل
ًا
ر هاٞٗا

ًا
.  الضعؽ مِمت لدؿُِل ْمِؿغا

 مً ٖضص باؾخسضام مخمشلت زاللّ مً الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام ْبم٩اهُت الى٣ا٫ الِاج٠ لجِاػ اإلاسخلٟت الخ٣ىُاث بن
ٓانل بغامج ٓاحـ الٟاًبر بغهامجي ْمجها ْاإلاداصزت الخ ٓنر ٢ض البدض َظا في اؾخسضامِا جم التي اب ْال  ؤَمُت طاث ج٩

 ْالتي الخُب٣ُُت البدٓر بظغاء هدُجت اإلاجا٫ َظا في جخٓضح بضؤث ٢ض ٦ٟاءتها ْان الخٗلمُت، الخٗلُمُت الٗملُت في مخهاٖضة
ر ًجٗلِا ؤن اإلام٨ً مً

ًا
ٓعر مً مؿخ٣بال  الخُب٣ُاث َظٍ بإًٞل الخٗٝغ ٌؿخضعي َْظا الخٗلُمُت، الٗملُت في ٖلحها اإلاخ٤ٟ ألام

ْلت ْالخ٣ىُاث، ٍٓغ في مجها ٧ل ؤًٞلُت في البدض ْمدا  الِاج٠ زال٫ مً الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام ْان. الخٗلُمُت الٗملُت جُ
ٓجها جخمحز الى٣ا٫ ٖٓت ب٩ ٓماث زاللِا مً ج٣ضم ؤن ًم٨ً ْاخضة ْاؾُت في ظمٗذ ٢ض حٗلُمُت ْؾاثِ مجم ٖٓت مٗل  في مخى

ا م٘ م٣اعهتها ًم٨ً ال ٢هحر ٢ْذ ، الٓؾاثل مً ٚحَر  الاهترهذ، لكب٨ت اإلاسخلٟت الخُب٣ُاث مً الاؾخٟاصة  زال٫ مً ألازٔغ
ٓهّ الى٣ا٫، الِاج٠ زال٫ مً ْاؾخسضامِا ٍٓاتهم بمسخل٠ اإلاجخم٘ ؤبىاء ظمُ٘ لضٔ مىدكغة خضًشت ج٣ىُت ٧  الٗلمُت مؿخ

.  ْالاظخماعي ْالا٢خهاصًت ْالش٣اُٞت
ٖٓخحن في الُلبت خهل ل٣ض بخحن اإلاجم  ٢ُض الى٣ا٫ ْالِاج٠ الاهترهذ قب٨ت ج٣ىُاث مىدتها بياُٞت ٞغنت ٖلى الخجٍغ

ٓانل لِم البدض خُاصًت اإلادايغة ٢ْذ زاعط اإلااصة مضعؽ م٘ للخ ٫ٓر الٖا ٓماث ٖلى للخه ت مٗل ٍؼ  جٓيُدُت بياُٞت  حٍٗؼ
خُاصًت اإلادايغة في صعاؾتها جم التي اإلااصة ًٖ ٓلِم زال٫ مً الٖا اصة بيافي ٢ْذ ٖلى خه  للماصة ْاؾدُٗابهم حٗلمِم لٍؼ

ٖٓت َلبت ٖلُّ ًدهل لم الضعاؾُت ٓماث ْحٗم٤ُ جغؾُش بلى ؤصٔ َْظا الًابُت، اإلاجم َٓا التي الٗلمُت اإلاٗل  ْٞخذ صعؾ

. للخٗلم لِم ْْاؾٗت ظضًضة ؤٞا١
ٓاحـ الٟاًبر ببرهامجي مخمشلت الى٣ا٫ الِاج٠ زال٫ مً الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام مشل ٣ٞض ر اب ْال

ًا
ٓبا ر ؤؾل

ًا
 خضًشا

ر
ًا
٢ٓا ٓنر ظٗلِم مما الؿاب٤، في ْاُٞت بضعظت ٖلُّ بَالِٖم ًخم لم للُلبت ْمك ْل  ْاؾخسضامِما ممحزاتها مً الاؾخٟاصة ًدا
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٢ْاث زاعط ْالُلبت اإلاضعؽ بحن الاجها٫ إلم٩اهُت هدُجت الضعاؾت لٛغى خُاصًت اإلادايغة ؤ ٓعة الٖا  ٚحر ؤْ متزامىت ْبه
٫ٓر متزامىت ٓماث َظٍ ظٗل مما الى٣ا٫ الِاج٠ زال٫ مً الٗلمُت اإلااصة ٖلى للخه  إلاضة ؤ٦بر بضعظت ؤطَاجهم في جترسخ اإلاٗل

٫ٓر ٖٓت َلبت مً ؤَ ٓماث ْاؾدب٣اء الجهاجي الخدهُل ازخباعير هخاثج مً جبحن َْظا الًابُت اإلاجم ٓا الظًً اإلاٗل  ٞحهما خهل
ٖٓت بُلبت م٣اعهت ٖالُت صعظاث ٖلى ٓا لم الظًً الًابُت اإلاجم ٓاحـ الٟاًبر بغهامجي ٌؿخسضم  الِاج٠ زال٫ مً اب ْال

.  الى٣ا٫

  Conclusions: الاظخيخاحاث
ٓاحـ الٟاًبر ببرهامجي مخمشلت الى٣ا٫ الِاج٠ زال٫ مً الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام بن .   ماصة جضَعـ في ٦مؿاٖض اب ْال

ت ال٨ِغباثُت الخإؾِؿاث ر ؤزغ الىٍٓغ
ًا
 . الُلبت جدهُل في بًجابُا

ٓاحـ الٟاًبر ببرهامجي مخمشلت الى٣ا٫ الِاج٠ زال٫ مً الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام بن .   ماصة جضَعـ في ٦مؿاٖض اب ْال

ت ال٨ِغباثُت الخإؾِؿاث ر ؤزغ الىٍٓغ
ًا
ٓماث الُلبت اؾدب٣اء في بًجابُا  .للمٗل

ٓاحـ الٟاًبر بغهامجي مً ٧ل اؾخسضام بن .  ر ؤزغ ٢ض الى٣ا٫ الِاج٠ زال٫ مً اإلاداصزت بغامج اب ْال
ًا
 جدهُل في بًجابُا

ٓماث ْاؾدُٟاء الُلبت ١ ْبضْنر لضحهم اإلاٗل  . بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ
٫ٓر الخضَعـ ٖملُت في ٦مؿاٖض الى٣ا٫، الِاج٠ زال٫ مً الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام ٌٗض .  ٓماث ٖلى للخه ت مٗل ٍؼ  حٍٗؼ

خُاصًت اإلادايغة في صعاؾتها ًخم التي اإلااصة ًٖ جٓيُدُت بياُٞت ر الٖا
ًا
ٓبا ر ؤؾل

ًا
 . الخٗلُمُت الٗملُت في مُٟضا

ل

ُاث  Recommendations: الخـى

ت ال٨ِغباثُت الخإؾِؿاث ماصة جضَعـ في ٦مؿاٖض الى٣ا٫ الِاج٠ زال٫ مً الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام .   لٛغى الىٍٓغ
٫ٓر ٓماث ٖلى الُلبت خه ت مٗل ٍؼ خُاصًت اإلادايغة في صعاؾتها ًخم التي اإلااصة ًٖ جٓيُدُت بياُٞت حٍٗؼ  . الٖا

ٓاحـ الٟاًبر بغهامجي اؾخسضام .   ال٨ِغباثُت الخإؾِؿاث ماصة جضَعـ في ٦مؿاٖض الى٣ا٫ الِاج٠ زال٫ مً اب ْال
ت ٫ٓر لٛغى الىٍٓغ ٓماث ٖلى الُلبت خه ت مٗل ٍؼ  اإلادايغة في صعاؾتها ًخم التي اإلااصة ًٖ جٓيُدُت بياُٞت حٍٗؼ

خُاصًت  .الٖا

ٓبُت الخ٣ىُت الجامٗت في اإلاؿخمغ الخٗلُم مغ٦ؼ ٢ُام .  ْعاث ْجىُٟظ بةٖضاص الجى بُت ص ت جضٍع ٍٍٓغ ؿُحن ْجُ  ْالٟىُحن للخضَع

 .الخضَعـ ٖملُت في ٦مؿاٖض الى٣ا٫ الِاج٠ ْمجها الال٨ترْوي الخٗلُم جُب٣ُاث ٖلى بَالِٖم لٛغى الجامٗت في
عة .  الم ْؾاثل اَخمام يْغ ٓاِٖا بجمُ٘ ؤلٖا ٓهُت بغامج ْجىُٟظ بةٖضاص ؤه ٓظُّ ْصخُٟت ْبطاُٖت جلٍٟؼ ٍٓحن ؤهٓاع لخ  الترب

ٍٓغ اَمُت بلى  . الى٣ا٫ الِاج٠ زال٫ مً الاهترهذ قب٨ت باؾخسضام الجامُٗت اإلااؾؿاث في الخضَعـ َغاث٤ جُ

 Suggestions: اإلالترخاث
ر
ًا
بُت ْصعاؾاث بدٓر بظغاء الباخض ٣ًترح ْهخاثجّ البدض لِظا اؾخ٨ماال  الخُب٣ُاث مً ْالاؾخٟاصة لّ م٨ملت ججٍغ

ٔر :  ْمجها الى٣ا٫ للِاج٠ ألازغ
ت م٣اعهت صعاؾت .   ْجىمُت الُلبت جدهُل في الى٣ا٫ ْالِاج٠ الاهترهذ قب٨ت مً ٧ل جُب٣ُاث اؾخسضام ٞاٖلُت إلاٗٞغ

 . الٗلمي الخ٨ٟحر
 . للخٗلم الُلبت صاُٞٗت جىمُت في الى٣ا٫ الِاج٠ ج٣ىُاث اؾخسضام ؤزغ . 

ؿحن اججاَاث .   . الخٗلم في الى٣ا٫ الِاج٠ ج٣ىُاث اؾخسضام هدٓ ْالُلبت الخضَع
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ت م٣اعهت صعاؾت .   ْجىمُت الُلبت جدهُل في الى٣ا٫ ْالِاج٠ الاهترهذ قب٨ت مً ٧ل جُب٣ُاث اؾخسضام ٞاٖلُت إلاٗٞغ

. الٗلمي الخ٨ٟحر
ل
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ٍٓت، الخ٣ىُاث اؾخسضام . 1 الٗضص ،12 اإلاجلض الخ٣جي، لخٗلُم الٗغبُت اإلاجلت الترب
 الىجاح مجلت اإلاؿا٢اث، ْٖاء باؾخٗما٫ اإلاضمج الخٗلُم بِئت هدٓ الُلبت جٓظِاث ، 2011 قمِـ، ابٓ ْٞاء صاهت، ٖضؽ، -7

ٓم . هابلـ ،2 الؿىت ،25 الٗضص الاوؿاهُت، ْالٗل

ٓنر -8 خ ٓص، ٖاٌل ٍػ ٓم، جضَعـ اؾالُب ،2001 مدم ١، صاع ،1ٍ الٗل . ٖمان الكْغ
ت، الجهًت صاع ، الىٟؿُت الصخت في م٣ضمت ،1997 الٟٛاع، ٖبض الؿالم، ٖبض -9 . ال٣اَغة اإلاهٍغ

ت ٤ْٞ حٗلُمي جهمُم ٞاٖلُت  ،2013 الامحر، ٖبض َاصي وٛم البىاء، -10  لُالباث ال٨ُمُاء لخدهُل اإلاخٗضصة الظ٧اءاث هٍٓغ
ً ْمِاعاث ط٧اءاتهً ْجىمُت الا٫ْر اله٠ خت الٗلمي، ج٨ٟحَر ٓعاٍ اَْغ ٓعة، ٚحر ص٦خ ٓم التربُت ٧لُت ميك ت، للٗل  ابً الهٞغ

. بٛضاص ظامٗت الُِشم

ٓص الخُلت، -11 ت الخٗلُمي الخهمُم ،1991 ، اخمض مدم . ٖمان اإلاؿحرة، صاع ،1ٍ ْمماعؾت، هٍٓغ

ٓالبت، -12 ٓاٖض لخدهُل الدهٓصخي الخضَعـ همِ مً حٗلُمُت بغمجُت اؾخسضام ازغ ،2006 َ  َلبت لضٔ الٗغبُت اللٛت ٢
ٓم في الاعصهُت اإلاجلت الاعصن، في الاؾاسخي الٗاقغ اله٠ ٍٓت، الٗل . 2 الٗضص ،2 الؿىت الترب
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ل

 مجاالث بظخعماٌ الاهترهذ في ؤوظاه الجامعُاث

ل2حاب هللا صهُت، ؤظخارة مدالشة في كعم علم الاحخماع، حامعت الجضائش.د

  

 

 اإلالخق

ٓنر ُٖىت ٖلى الجؼاثغ ظامٗت في جم مُضاوي بدض هخاثج ًٖ ٖباعة اإلاضازلت   ؤٚلبهً الجامٗت مً مخسغظت 220مً جخ٩

ٓابهً جم ٢ض ْ. الخ٣ىُت ْ الٗلمُت ْ ْالاظخماُٖت ألاصبُت الخسههاث مسخل٠ مً ْ 2013 صٞٗت مً ت اؾخج  مضٔ إلاٗٞغ
ٓا٢٘ ْ الاهترهِذ قب٨ت ٖلى ب٢بالًِ ا، مً ؤ٦ثر ٖلحها ٣ًبلً التي اإلا ٓا٢٘ ؤن ٖلما ٚحَر ٓانل م  الٗضًض ظلبذ ٢ض الاظخماعي الخ

ْلىا بالخالي ْ م٩اهتهم، ْ بهخمائهم  ٧ان مِما ألاٞغاص مً ت خا ٓا٢٘، َظٍ ٖلى ج٣بل الجامُٗت اإلاخسغظت ٧اهذ بطا مٗٞغ  في ْ اإلا

ت ؾىدا٫ْر بة٢بالِا نغخذ بطا ما خالت ٓانل مً م٘ مٗٞغ  ؤن بما ْ.  الجيؿُاث مسخل٠ مً باألظاهب ؤْ باإلا٣غبحن َل جخ
ٓزاث ت ؾىدا٫ْر ظامُٗاث مخسغظاث ًَ اإلابد  ْمضٔ الٗلمي البدض ْ الضعاؾت في الاهترهِذ ٖلى ب٢بالًِ مضٔ ؤًًا مٗٞغ

الم َظا ٣ًضمّ ما ؤمام الٗلمُت لل٨خب بؾخٗمالًِ جغاظ٘ ٓماث مً الجضًض ؤلٖا غة مٗل ٗت ْ ٍٚؼ  ظِض صْنر ْ ْظحز ٢ْذ في ؾَغ

ٓجىا ال ٦ما.  ٠٢ٓ هخُغ١ر ؤن ًٟ ٓزاث إلا ٫ٓر في الٛحر بها حصج٘ التي اإلاهاصع مً اإلابد  بٌٛ الض٣ُ٢ت الٗلمُت اإلاٗاٝع ٖلى الخه
 . شدهُا حؿخٗملِا التي اإلاهاصع ًٖ الىٓغ

 

Résumé : 

 Dans cette communication on tient à présenter les résultats d’une enquête qui a été 

réalisée à l’Université d’Alger en 2013, pour répondre à une problématique concernant 

l’utilisation des universitaires (femmes) les sites  d’internet. Pour atteindre cet objectif on a 

circulé un questionnaire sur un échantillon de 220 filles universitaires, qui viennent d’obtenir 

leur premier diplôme universitaire. Les résultats de cette étude nous permettent de démontrer les 

objectifs principaux de l’utilisation des enquêtées l’internet sur les sphères relationnelles et 

communicationnelles  et sur les sphères scientifiques.  

 

: جمهُذ

ت، الٟئاث ظمُ٘ لضٔ ْ ؤلاظخماُٖت ألاْؾاٍ مسخل٠ في الاهترهذ اؾخٗما٫ ْاَغة اهدكاع   مً الٗضًض ظلبذ الٗمٍغ
ٓلٓظُا بضعاؾت اإلاِخمحن ظاهب بلى الخسههاث مسخل٠ في الباخشحن ٝ  بمسخل٠ ْٖال٢اتها الغ٢مُت الخ٨ى  بها، اإلادُُت الْٓغ

ا ْ ا ْ جإزحَر ٓعة َظٍ ،....  بٖالمُا ؤْ ا٢خهاصًا ؤْ اظخماُٖا َابِٗا ٧ان مِما اإلاخٛحراث بمسخل٠ جإزَغ المُت الش  ؤلٖا

ٓظُت ٓل  ؤن ٖلما. الاهترهذ قب٨ت ج٣ضمِا التي للدضماث الجامُٗاث الٟخُاث اؾخسضام مجاالث ًٖ البدض بلى صٞٗخىا ْالخ٨ى
اث٠ حٗضص ٓاِٖا بمسخل٠ بٖالمُت مً الكب٨ت َظٍ ْْ ٍٓاتها بمسخل٠ حٗلُمُت ْ ؤه ا ٖاإلاُت ْ جسههاتها ْ مؿخ  اهدكاَع
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ا ْ اإلامحزاث َظٍ ٧ل ْاؾتهال٦ِا،  ألاٞغاص اَخماماث ٧اهذ بطا ْ. لدضماتها اإلاخل٣حن ْ اإلاِخمحن مً مِمت ؤٖضاصا ظلبذ ٚحَر
ِٞم خاظاتهم ْ زهاثهِم بدباًً جدباًً ْغ  ٧ان مِما ظامُٗت قِاصة ٖلى الخانالث الٟخُاث اَخماماث صعاؾت ؾىدا٫ْر ْْ

ٔر ٖلى الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام بمجاالث ٖلمُا ؤْ اظخماُٖا ؤْ ؤصبُا جسههًِ ٓانل مؿخٓ ٔر ٖلى ْ الخ  ْ الخش٠ُ٣ مؿخٓ

ٔر ٖلى .  الٗلمي البدض مؿخٓ

ت لئلؾِاماث الخُغ١ر ؾىدا٫ْر البدض، َظا ؤؾاؽ حٗخبر التي اإلاُضاهُت للضعاؾت الخُغ١ر ٢بل   بكب٨ت اإلاخٗل٣ت الىٍٓغ

ِٟا مً ؤ٦ثر للخ٣غب الاهترهِذ ال ألا٦ثر حٍٗغ ٓهاتها ، اإلاجا٫ َظا في الباخشحن بحن جضا .  اؾخسضامِا مجاالث ؤَم ْ م٩

ف -1 : ؤلاهترهذ حعٍش

 ؤ٦بر اٖخبرث ٣ٞض بها، اإلاِخمحن الباخشحن جسههاث ْ اَخماماث بخٗضص الاهترهذ زهذ التي الخٗاٍع٠ حٗضصث ل٣ض 
ص ٓماث مْؼ ٢ٓذ في للمٗل ٓماث قب٩اث مً ٦بحرا ٖضصا جٓم ألجها الكب٩اث، قب٨ت ؤْ الكب٩اث ؤم بجها بل الخايغ، ال  اإلاٗل

ٓبت ٓاؾٗت ؤْ  (LAN )اإلادلُت اإلادؿ ٓػٖت  (WAN) ال ٍٓاث ٖلى اإلا  مىا٤َ ْ ب٣إ مسخل٠ في ٖاإلاُت، ْ ب٢لُمُت ْ مدلُت مؿخ

ٓعة .  اإلاٗم

ص خاؾٓب ألي َظٍ الاهترهذ قب٨ت حؿمذ ْ   ؤي في خاؾٓب ؤي م٘ باالجها٫ الاؾخسضام ؾِلت مىاؾبت بمٗضاث مْؼ
ٓماث جباص٫ ْ  الٗالم مً م٩ان ٓٞغة اإلاٗل ٓماجّ حجم ٧ان مِما ، ٞحها اإلاكاع٦ت ؤْ مّٗ اإلاخ ٢ّٓٗ ؤْ ًمخل٨ِا التي مٗل  ؤْ م

٣ت ؤْ بغامجُاجّ ٓماث التزٍْض هي الكب٨ت َظٍ ج٣ضمِا زضمت ٞإَم. ( )اعجباَّ ٍَغ ِٖٓا ٧ان مِما باإلاٗل ا اْ ه  مهضَع

ْػًٍ ا في إلا٩ان ْ الؼمان مخجا  .ٞحها اإلاكاع٦ت ؤْ جل٣حها ؤْ وكَغ

ٟاث اؾخٗغاى زال٫ مً ْ    ٓنر ٣ًضمِا التي اإلاٟاَُم ْ الخٍٗغ ٓنر ْ الٗامل  بُجهم بهٟا١ ًالخٔ الاهترهذ بضعاؾت اإلاِخم

ٓماجُت الكب٨ت َظٍ َبُٗت ٖلى ٓمِا ْ اإلاٗل ٖٓت مً جخإل٠ خضًشت اجها٫ ْؾُلت بغؤحهم ٞهي. مِٟ ٓاؾب مً مجم  اإلاغجبُت الخ
ٓٞغ ٦شحرة قب٩اث ؤْ قب٨ت في ٖٓت ج ٣ت بالخى٣ل لِم حؿمذ ْ ٞحها، للمكتر٦حن الدضماث مً مجم ٓا٢٘ بحن خغة بٍُغ  اإلا

ٓح ٓاء) اإلالٟاث ه٣ل ًخم بهاْ اإلاؿم ٓماث ؤم بُاهاث ق٩ل ٖلى ؤ٧اهذ ؾ ٓعر ؤم ؤزباع ؤم مٗل  ؤم ُٞضًٓ حسجُل ؤم نٓث ؤم ن
ٓهُت بطاُٖت بغامج ٓبُت ْ ْجلٍٟؼ خماص صْنر ؤزغ ْ خاؾٓب بحن (خاؾ ٓػَ٘ مغ٦ؼير خاؾٓب ٖلى الٖا ٓظض ال ألهّ للخ  َُئت َىا٥ ً

ت ٍٓاث جخد٨م مغ٦ٍؼ ٓا٢٘ حٗضص ظاهب بلى مىّ ْ . ( )الاجهالُت الٓؾُلت َظٍ بمدخ ٫ٓر م ٓماث ٖلى الخه  َابِٗا ٧ان مِما اإلاٗل
ْعر بالخالي ْ اليكغ، في ؤْ الخ٣ُُم في ؤْ ؤلازغاء في للمكاع٦ت اإلاجا٫ جٟخذ ٞهي بهغير ْ ؾمعي ؤْ ؾمعي ؤْ ٦خابي  اإلاخل٣ي ٞض

ت مؿتهل٩ا ْ مىخجا ِٞٓ ، ؤزغ خُىا بلُّ ْمغؾال خُىا مغؾال َٓ بط مخٗضص َٓ لئلهترهذ ٢ٓذ هٟـ في للمٗٞغ .  ال

: الاهترهذ ؼبياث مىىهاث -2

ٓماجُت ْؾُلت ٦إقِغ الاهترهذ بن  ٓانل قب٨ت ًٖ ٖباعة ، جٟاٖلُت مٗل ٖٓت بضازلِا جًم ضدمت ج  مً ٦بحرة مجم

ٓماجُت الكب٩اث ٓمُت اإلاٗل ٓنر التي هي ْ البٌٗ، ببًِٗا اإلاخهلت ْ الدانت ْ الٗم  ( ) مً ؤؾاؾا جخ٩

                                                           
 
طجبػخ ٔ انُْو ٔ انزٕىٚغ، األهكٌ، ػبيو إثواْٛى لُلٚم ٔ آفؤٌ، يٖبكه انًؼهٕيبد يٍ ػٖو انًقطٕطبد إنٗ ػٖو االَزوَذ، كاه انفكو نم.ك   

 000ٓ ،   . 
 
كهاٍخ فٙ انزٕإم االعزًبػٙ، كاه يغل : ؽهًٙ فضو ٍبه٘، صمبفخ اإلَزوَذ.ك: ػجل انًبنك انلَبَٙ، انٕظٛفخ اإلػاليٛخ نْجكخ االَزوَذ، َمال ػٍ     

 .9 ، ٓ 00 الٔ٘ نهُْو ٔ انزٕىٚغ، األهكٌ، 
 
 .   ، ٓ  0 ثؼض رطجٛمبرٓب انزمُٛخ، كاه ْٕيّ، انغيائو، : فضٛم كنٕٛ، ركُٕنٕعٛب االػالو ٔ االرٖبل انغلٚلح،  
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ٔر ْ للدضماث م٣ضمت ؤظِؼة: اإلاٗضاث - ٓاج٠ ٖبر اجها٫ زٍُٓ ْ لِا مؿخسضمت ؤزغ ت ألالُاٝ ؤْ  ال٩ابالث ، الِ  ؤْ البهٍغ

. الهىاُٖت ألا٢ماع

ٓانلُت البرمجُاث - ٍٓب: الخ ض ،  (www) ال ... الال٨ترْوي البًر

ْر: البكغير الُا٢م ْ - َٓا ْ الدضماث مىخجٓ ، الكب٨ت مضًغ . مؿخسضم

ٍٓب زضمت:  ؤَمِا ، الال٨ترْهُت الخ٣ىُاث ْ الخُب٣ُاث مً الٗضًض ٍَغ٤ ًٖ زضماتها الكب٨ت َظٍ خالُا ج٣ضم  ، (www) ال
ض ٖٓت ، (e-mail) الال٨ترْوي البًر  ْ (Internet Relay Chat) الضعصقت ْ الخساَب ، اإلااجمغاث ؤْ(Newsgroup) ألازباع مجم

٫ٓر ٧ٓ ج ٓا٢٘) بدض مدغ٧اث زال٫ مً طل٪ ْ... (FTP)اإلالٟاث ه٣ل بْغ صة بهترهِذ م : ؤَمِا ،(بُاهاث ب٣اٖضة مْؼ

 Google, Yahoo, Altavista,  Zapper, Webtop, Ayna, Arabista, Nasseej …)1( 

ٓعر بالخالي ْ  ٢ٓ٘ ٧ل حكٗب ْ جٓؾ٘ ب٣ضع ْاؾ٘ َٓ الاهترهِذ ٞجمِ ٓعة ٣ًضمِا التي الدضماث ق٩ل خُض مً م  ن
ٔر خُض مً ؤْ م٨خٓب، هو ؤْ بهغير ْ ؾمعي ؤْ ؾمعي قٍغِ ؤْ ٧اهذ ّٖٓ ٧ان مِما اإلا٣ضم اإلادخٓ  ؤْ ز٣اُٞا ؤْ ٖلمُا ه

ْعر ظاهب بلى َظا ، الخ.... ؤْ ؾُاؾُا ؤْ اظخماُٖا ٓانل، ٖملُت في اإلاؿخسضم ص ْظّ الخ  بخٗضص جخٗضص  الاهترهذ اؾخسضام ٞإ
ى حٗضص ظاهب بلى اإلاؿخسضمحن اَخماماث ٓلٓظُا َظٍ ج٣ضمِا التي الْٗغ .  الخ٨ى

ٓا٢٘ ٖضص 2005 ٖام ٢ضع بط ْاؾٗا، ب٢باال ال٢ذ ٣ٞض الاهترهذ قب٨ت اؾخٗما٫ اهدكاع ًٖ ؤما   الكب٨ت ٖلى اإلا

ض الٗاإلاُت ٓنر 70 مً بإٍػ ٢ٓ٘ ملُ ٓالي ْ م ٓنر 900 خ ٓنر ههِٟم ٢غابت) مؿخسضم ملُ ٖٓت بلى ًيخم  ألا٦ثر الشماهُت الض٫ْر مجم
ضاص َظٍ ؤن ٖلما ، 8G جهيُٗا  لى٣ل ال٣ُاسخي اإلاٗض٫ اػصًاص ْ الاهترهذ مؿخسضمي ٖضص اعجٟإ ؤصٔ ٢ض ْ.  مؿخمغ جؼاًض في ألٖا

ٓماث ٗت الغ٢مُت الدٍُٓ ٍَغ٤ ًٖ زانت ْ (الشاهُت في" ظُٛابِذ" 01  ل١ُٟٓر) اإلاٗل : ال٣ُاسخي الغ٢مي اإلاكتر٥ الدِ) الؿَغ
Asymetric Digital Subscriber Line) بٌٗ في مجاهِخّ ْ بل الٗالم مىا٤َ مٗٓم في باإلهترهذ الاجها٫ ج٩لٟت اهسٟاى بلى 

ٓنر با٢اث في الاقترا٥ ؤمام اإلاجا٫ ٞخذ ٦ما. اإلاىا٤َ  ( )...الِاج٠ ْ الُٟضًٓ ْ الخلٍٟؼ

: الاهترهذ ؼبىت اظخخذاماث -3

 في الباخشحن بلحها جُغ١ر التي الخالُت الى٣اٍ في ؤَمِا ٖغى ًم٨ً ؤهّ ٚحر الاهترهذ اؾخسضاماث حٗضصث ل٣ض 

:  الكب٨ت َظٍ الؾخسضاماث صعاؾتهم

ص ؤ٦بر ؤلاهترهذ قب٨ت حٗض - ٓماث مْؼ ٢ٓذ في للمٗل ٓماث قب٩اث مً ٦بحرا ٖضصا جًم ألجها الخايغ ال ٓبت اإلاٗل ٓػٖت اإلادؿ  اإلا

ٍٓاث ٖلى ٓعة مىا٤َ ْ ب٣إ مسخل٠ في ْٖاإلاُت ب٢لُمُت ْ مدلُت مؿخ ص خاؾٓب ألي ًم٨ً خُض. اإلاٗم  مىاؾبت بمٗضاث مْؼ
ٓماث جباص٫ ْ الٗالم، مً م٩ان ؤي في خاؾٓب ؤي م٘ باإلجها٫ الاؾخسضام ؾِلت ٓٞغة اإلاٗل  مِما ٞحها، اإلاكاع٦ت ؤْ مّٗ اإلاخ

ٓماجّ حجم ٧ان ٢ّٓٗ ؤْ مٗل ٣ت ؤْ بغامجّ ؤْ م  ( ).اعجباَّ ٍَغ

                                                           
 
 . 9  َفٌ انًوعغ، ٓ   
 
 .9  َفٌ انًوعغ، ٓ   
 
نُْو ٔ انزٕىٚغ، االهكٌ، ػبيو إثواْٛى لُلٚم ٔ أفؤٌ، يٖبكه انًؼهٕيبد يٍ ػٖو انًقطٕطبد إنٗ ػٖو االَزوَذ، كاه انفكو نهطجبػخ ٔ ا.ك    

 000ٓ ،    . 
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ٓماث ٦مهضع" اهترهذ" الٗاإلاُت الكب٨ت اؾدشماع ًم٨ً التي اإلاجاالث مً ٖضص َىا٥ - ٓماث مغا٦ؼ ْ اإلا٨خباث في للمٗل  اإلاٗل
ٓاِٖا بمسخل٠ ٓنر الظًً اإلاخسههحن ْ زضماتها مً اإلاؿخُٟضًً ْ ؤه  ج٣ضم ؤن ًم٨ً اهترهذ ٞكب٨ت مجاالتها، في ٌٗمل
ٓاؾُت اإلاؿخُٟضًً اؾخٟؿاعاث ٖلى بظاباث ْ مغظُٗت زضماث ض ب ٓاثم زضماث ج٣ضم ؤن ْ ، الال٨ترْوي البًر  مىا٢كاث ْ ٢

ٓاٖض في ْالخٟخِل مخسههت ٫ٓر ْ ٦كاٞاث ْ بُاهاث ٢ ٓزاث٤ بعؾا٫ ْ ، ٦خب ْ إلا٣االث ٧املت ههٓم ٖلى الخه ا ْ ال  ٚحَر

. ( )الدضماث مً

صَم ٞةجها ٦ظل٪ - ٫ٓر بسضماث جْؼ ٓاعاث في الضز ٫ٓر آزٍغً ؤشدام م٘ خ  ْ الال٨ترْهُت ألالٗاب مماعؾت ْ الٗالم خ

٫ٓر ٓعر ْ الصخ٠ ْ اإلاجالث ْ ال٨خب مً بل٨ترْهُت م٨خبت بلى الٓن ا ْ اله ٓاص مً ٚحَر . ( ) الدضماث ْ اإلا

 جدُدِا التي الِاثلت ْؤلام٩اهاث الاهترهِذ قب٨ت زانت ْ الٗالمي الاجها٫ مماعؾت لخُٟٗل مِمت ْؾُلت آلالي الخاؾب ٌٗخبر -

ٓماجُت ْظت بٗض اإلاٗل الم ْؾاثل بحن ْ بُجها اإلاؼا ت الؿمُٗت ؤلٖا . ( ) بٗض ًٖ الالؾل٨ُت ْ الؿل٨ُت ْالاجهاالث البهٍغ

ٓانل ْؾُلت ِٞٓ: الاؾخٗما٫ مجاالث بخٗضص جخٗضص الاهترهذ بؾخسضاماث ؤن وؿخسلو ؤن ًم٨ىىا ج٣ضم مما   ْ للخ
ْص ًٖ الىٓغ بٌٛ الخٗاٝع ٓمُت، ْ الجٛغاُٞت الخض ت للتزٍْض مغ٦ؼ َٓ ْ ال٣ ٓاَا ٧ان مِما باإلاٗٞغ  مِما ْ مُضاجها ْ مؿخ

ٓظّ الٟئت ٧اهذ مِما ْ م٩اجها ْ ػماجها ٧ان ٓابت بٖخباٍع ظاهب بلى لِا، اإلا  الخٓنل ًم٨ً بدُض الال٨ترْهُت اإلا٨خباث إلاسخل٠ ب

ٓعاث مسخل٠ بلى . الخسهو ٧ان مِما الٗلمُت اإلايك

: اإلاُذاهُت الذساظت -4

ٓعر ظلب الاهترهذ اؾخٗما٫ مجاالث في الخٓؾ٘   َظا ع٦ؼ ٢ض ْ ، الٟئاث مسخل٠ مً اإلاؿخسضمحن مً ظضا ْاؾ٘ ظمِ
جاث ٞخُاث ٖلى البدض ٓا٢٘ الاهترهِذ قب٨ت ٖلى ب٢بالًِ مضٔ ٖلى للخٗٝغ الجامٗاث زٍغ  مً ؤ٦ثر ٖلحها ٣ًبلً التي ْاإلا

ا،ْ ٓا٢٘ اؾخسضامِا مضٔ ٚحَر ٓانل إلا  البدض ْ الضعاؾت في الاهترهِذ ٖلى ب٢بالًِ مضٔ ٖلى الخٗٝغ ظاهب الاظخماعي،بلى الخ
الم َظا ٣ًضمّ إلاا الٗلمي، ٓماث مً الجضًض ؤلٖا غة مٗل ٗت ْ ٍٚؼ ا ْ جسههِا ٧ان مِما ؾَغ  صْنر ْ ْظحز ٢ْذ في مهضَع

.  ظِض

ٓاب اإلاُضاهُت الضعاؾت في ٢مىا ل٣ض   البدض بهجاػ ٞترة هي ْ 2013 صٞٗت مً ؤٚلبهً الجامٗت مً مخسغظت 220 باؾخج

٣ت جمشلذ ٢ض ْ.  الخ٣ىُت ْ الٗلمُت ْ ْالاظخماُٖت ألاصبُت الخسههاث مسخل٠ مً ْ الجؼاثغ بجامٗت اإلاُضاوي  اإلاٗاًىت ٍَغ
٣ت ٓبىا بدُض الٗغيُت، بالٍُغ ْبذ ْ البدض بهجاػ ٞترة في الجامٗت في ناصٞىاَا مً ٧ل بؾخج  ْمخسغظت بًجابُا مٗىا ججا

ٓزاث مً م٣غبحن ْؾُاء ٖلى ألاخُان بٌٗ في اٖخمضها ٦ما خضًشا، ٓا اإلابد ٓنر ٢ضم ٓابهً لىا الٗ .  الؾخج

ٛىا بٗض  : الخالي الك٩ل ٖلى الىخاثج بٗغى ٢مىا بخهاثُت ظضا٫ْر في ٖغيِا ْ الاؾخماعاث إلاُُٗاث جَٟغ

 

 

 

                                                           
 
 .    رفٌ انًوعغ، ٓ.   
 
 .   َفٌ انًوعغ ، ٓ.   
 
 .   ،، ٓ  0 ثؼض رطجٛمبرٓب انزمُٛخ، يوعغ ٍجك مكوِ، : ركُٕنٕعٛب االػالو ٔ االرٖبل انغلٚلح،   
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ٓزاث ب٢با٫ مضٔ -ا :   الاهترهذ بؾخسضام ٖلى اإلابد

ٓلٓظُا لِظٍ اإلاؿخسضمحن ؤٖضاص جؼاًض جٓضح الؿاب٣ت البدٓر ٧اهذ بطا   ْ اإلاىا٤َ ٧ل في لئلجها٫ الخضًشت الخ٨ى
ْلىا ٣ٞض ، الاظخماُٖت الٟئاث ٧ل لضٔ ت خا ٓزاث ب٢با٫ مضٔ مٗٞغ  ٣ٞض بىٗم ؤلاظابت ٧اهذ بطا ْ الاهترهِذ بؾخٗما٫ ٖلى اإلابد

ْلىا ت خا ٓمُا الاؾخٗما٫ ٧ان بطا مٗٞغ ٓزاث بظاباث اججاٍ ًٓضح الخالي الجض٫ْر ْ ، طل٪ ٚحر ؤْ ً : اإلابد

ٓزاث بؾخٗما٫     : 1ع٢م ظض٫ْر  لئلهترهذ اإلابد

ٓمُا الاؾخٗما٫  ُٖٓا ً ا ؤؾب ٕٓ ال حؿخٗملّ قٍِغ اإلاجم

ر220ر20ر38ر59ر103الخ٨غاع 

ٍٓت  ر100ر9.1ر17.3ر26.8ر46.8اليؿبت اإلائ

ٓزاث مً% 90 ؤن الجض٫ْر ًٓضح  ٓمُا ؤي مؿخمغ بك٩ل حؿخٗملّ ؤٚلبهً ْ الاهترهذ ٌؿخٗملً اإلابد  بيؿبت طل٪ ْ ً
ٓزاث مً% 46.8 ٓاحي% 17.3 م٣ابل اإلابد ت  جٓضح ؤلاخهاثُت الىخاثج َظٍ.  قِغير بك٩ل حؿخٗملّ لل ت الجٖز  الاهدكاٍع

ٖٓت، ْ ٖضًضة هي الكب٨ت َظٍ في لالقترا٥ اإلاؿخٗملت الٓؾاثل ؤن زهٓنا الاهترهذ، قب٨ت إلؾازضام  ظِاػ مً مخى
ٓجغ ٓخت ْ ال٨مبُ ٓنر ظِاػ ْ الى٣ا٫ الِاج٠ ْ ؤلال٨ترْهُت الل ا ْ الخلٍٟؼ  مٗٓم في اؾخٗمالِا اهدكغ التي ألاظِؼة مً ٚحَر

ت زهٓنا اإلاىا٤َ ٓٞغ ؤن ٦ما مجها، الخًٍغ ٓٞغ ظاهب بلى بماؾؿاث ؤْ بالٗاثلت ؤْ بالٟغص الدانت ألاظِؼة ج  م٣اهي ج
ٓامل حٗخبر ألاخُاء ؤٚلب في الاهترهذ .   الكب٨ت في لئلقترا٥ مدٟؼة ْ مؿاٖضة ٖ

ٓزاث ؤٚلب ٧اهذ بطا  ْلىا الاهترهذ بؾخٗما٫ ٖلى ٣ًبلً اإلابد ت خا  بىاء بلى جٓنلىا ٢ض ْ الاؾخسضام َظا ؤٚغاى مٗٞغ

: الخالي الجض٫ْر

: 2ع٢م ظض٫ْر

ٓزاث بؾخسضام ؤٚغاى  لئلهترهذ اإلابد

ٓانل اٚغاى الاؾخسضام  ْ البدض للخ ٕٓ للدؿلُت للخش٠ُ٣ للضعاؾت  اإلاجم

ر506ر72ر109ر171ر154الخ٨غاع 

ٍٓت  ر100ر14.23ر21.54ر33.79ر30.43اليؿب اإلائ

ٕٓ ؤن ًالخٔ  ٓزاث الزخُاع الُٗىت ؤٞغاص ٖضص ١ًٟٓر اإلاجم  ٚغى ؤن الجض٫ْر مً ًدبحن ْ. م٣ترخت بظاباث لٗضة اإلابد
ٓزاث ؤن ٖلمىا بطا زهٓنا ؤلاظاباث، مً وؿبت ؤ٦بر ها٫ الظي َٓ البدض ْ الضعاؾت جاث ًَ اإلابد  خضًشا الجامٗت مً زٍغ
ٓانلت الدسجُل ٖلى ؤ٢بلً مً مجهً َْىا٥ ٍٓاث في الضعاؾت إلا ٓٞحر ٖلى ؾاٖض الاهترهِذ بالخالي ْ ؤٖلى، مؿخ  بُاهاث ٢اٖضة ج

ٓاء الخسههاث ٧ل في للبدض ظضا مِمت  ٚغى الشاهُت اإلاغجبت في ًإحي زم. الخضًشت ؤْ ال٣ضًمت بالبُاهاث ألامغ حٗل٤ ؾ
ٓانل ٓا٢٘ ؤن ٖلما الكب٨ت، َظٍ الؾخٗما٫ الضاٞ٘ َٓ الٛحر م٘ الخ ٓانل م ٖٓت ْ ٖضًضة الخ ٓنر ؤن ًم٨ً بدُض مخى  ج٩

ت ْ ؾمُٗت ؤْ ؾمُٗت ؤْ ٦خابُت ْص ؤن ٖلما ، بهٍغ ٓانل خض ٓخت جب٣ى الخ ْػر ْ مٟخ غاى. اإلا٩ان ْ الؼمان جخجا  الخش٣ُُٟت ألٚا
ْعا لٗبذ ؤًًا ٓزاث جدٟحز في مِما ص ٓماجُت مً الِاثلت ؤلام٩اهاث مً جدملّ إلاا الاهترهذ اؾخٗما٫ ٖلى اإلابد  ًٖ ؤما.  اإلاٗل

غاى الاهترهذ اؾخٗما٫ حهُت أٚل ٓزاث اَخماماث ؤصوى في جب٣ى للدؿلُت ؤْ جٞغ .  اإلابد
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ٓانل ْ الاهترهذ -ب : الاظخماعي الخ

١ بجهالُت ْؾُلت الاهترهذ مً ججٗل زهاثو الباخشحن بٌٗ ٠ًًُ  ٓجها ججٗلِم ْ إلاؿخسضمحها جْغ  ًٖ ًًٟل

ا ٔر الٓؾاثل مً ٚحَر   :هي ْ ألازغ

هت - ٓلت ْ اؾخسضامّ مْغ ٫ٓر ؾِ ٢ٓ٘ ؤي بلى الضز ٓا٢٘ مً م ٖٓت اإلا ضَا  التي اإلاخى ٍٓ ًٍغ .  مؿخسضم

ٔر ٖلى آلازٍغً م٘ الاظخماُٖت الٟغص ٖال٢اث قب٨ت جٓؾُ٘ ٖلى الاهترهذ ٖبر الاجها٫ ٌٗمل -  ؤلا٢لُمي ْ اإلادلي اإلاؿخٓ

ْلي . ْالض

ت لآلزٍغً ألهٟؿِم ج٣ضًم ٞغنت لؤلٞغاص الاهترهذ ًدُذ - ٓص، صْنر ْ ٦بحرة بدٍغ ت َظٍ ْ ٢ُ  لخ٣ضًم عخبا مجاال حُٗحهم الخٍغ
٣ت مً بإ٦ثر لآلزٍغً ؤهٟؿِم ٓا ْ ٍَغ ْعر مً ؤ٦ثر لُلٗب ٓا ْ ص ٓم ٓاهب مً ظاهب مً ؤ٦ثر بٗغى ل٣ُ ْاتهم ظ  ًهٗب التي ط

.   ظاهي الٓ الاجها٫ خالت في ج٣ضًمِا ؤْ ٖغيِا ٖلحهم

ٍٓت بن - ٠٢ٓ ٚمٓى ْ الاهترهذ ٖبر الاجها٫ في اإلادضصة ٚحر الٟغص َ غاٝ بحن ألاخُان مً ٦شحر في الاجهالي اإلا  اإلاخهلت ألَا
 الاجها٫ خالت في اؾخ٣بالِا ْ بعؾالِا ًخٗظع ٢ض مجهم عؾاثل اؾخ٣با٫ ْ لآلزٍغً اجهالُت عؾاثل بعؾا٫ ٖلى الٟغص حصج٘

. اإلاباقغ

ٔر الدانُت ؤما ْ - ْص ١ٓٞر بال٣ٟؼ  لؤلٞغاص الؿماح ٞهي ؤلاهترهذ ٖبر لالجها٫ ألازغ  مما بُجهم جٟهل التي الجٛغاُٞت الخض
ٓنر مً ؤمام الٟغنت ًدُذ ٓاًاث ْ مكتر٦ت مهالح ْ مدكابهت بإ٩ٞاع ٌكتر٧  ٞىُت ْ ؾُاؾُت ْ ا٢خهاصًت ْزلُٟاث مُٗىت َ

ٓانل ْ الالخ٣اء مً مدكابهت . بُجهم ُٞما الخ

ٓزاث ؤن بحن ٢ض الؿاب٤ الجض٫ْر ٧ان بطا  ٓانل، لٛغى الاهترهذ ٌؿخٗملً اإلابد ْلىا الخ ت خا غاٝ مٗٞغ  التي ألَا
ٓانل ٖلى ٣ًبلً  ؤنض٢اء بهخماء جدضًض في بظاباتهً حٗضص الخٓىا ٢ض ْ الهضا٢ت، مجا٫ جٓؾُ٘ صعظت بلى بةؾخمغاع مِٗا الخ

: الخالي الجض٫ْر في طل٪ ًِٓغ ْ الاهترهذ

ٌل : 3 سكم حذو

  الاهترهذ ؤـذكاء

ا١ مً ألا٢اعب ؤنض٢اء الاهترهذ  ٕٓ مً الٛغب مً الٗغب مً البلض مً ظماٖت الٞغ اإلاجم

ر400ر24ر32ر95ر145ر104الخ٨غاع 

ٍٓت  ر100ر6ر8ر23.75ر36.25ر26اليؿب اإلائ

ص الاهترهذ ؤن ؾاب٤ ط٦غها ل٣ض  ٫ٓر بسضماث مؿخسضمحها جْؼ ٓاعاث في الضز ٫ٓر آزٍغً ؤشدام م٘ خ  بال الٗالم، خ

ٓزاث بظاباث ؤن ٔر ؤَغاٝ م٘ نضا٢اث بىاء في جدًِٟٓ جا٦ض اإلابد ٓمي اهخمائهم ٧ان مِما بلضًَ زاعط ؤزغ  ًٖ ؤما. ال٣
ا١ ظماٖت في وؿبت ؤ٦بر جمشلذ ٣ٞض مدلُا الاهترهذ ؤنض٢اء  ؤلاَخماماث ج٣اؾم ٨ٌٗـ مما% 36.25 بيؿبت طل٪ ْ الٞغ

ا١ ظماٖت ؤًٖاء بحن اإلاكتر٦ت ٓانل ٧ٓؾُلت الاهترهذ اؾخسضام ٞحها بما الٞغ ٓاحي وؿب جإحي زم.  للخ  م٘ نضا٢اث ٦ؿبن الل
ٔر اإلاخسغظت ؤن ًترظم مما مخ٣اعبت، بيؿب لبلضًَ اإلاىخمحن م٘ ْ ألا٢اعب  ظماٖت جٓؾُ٘ في خغط لِا لِـ ظامعي بمؿخٓ

                                                           
 
 .0 -9 ، ٓ 00 كهاٍخ فٙ انزٕإم اإلعزًبػٙ، كاه يغل الٔ٘ نهُْو ٔ انزٕىٚغ، االهكٌ، : ؽهًٙ فضو ٍبه٘، صمبفخ األَزوَذ.ك   
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ْص زاعط الهضا٢ت جٓؾُ٘ ؤن بال ألانض٢اء، بهخماء ٧ان مِما بلضَا ؤبىاء م٘ الاهترهذ ٖبر ألانض٢اء  جب٣ى الجٛغاُٞت الخض

م مجها مخدٟٓت ٓٞغ مً بالٚغ ٓا٢٘ ج ٓانل الخٗاٝع م ت جًمً التي الاظخماعي ْالخ ت ْ الخٍغ ٓانل في الؿٍغ . الخ

: الٗلمي البدض ْ الاهترهذ -ط

ٓماث جسٍؼً ٖلى ال٣اثمت الاهترهذ ٖمل َبُٗت بن   ٢ْذ ؤي في مجها الاؾخٟاصة مً اإلاؿتهل٪ جم٨ً اإلاٗاٝع ْ اإلاٗل

ض ٢ْذ ؤي ْ ٌكاء  بٖضاص في الباخشحن ْ الُالبت ٖلحها ٌٗخمض الجاَؼة البُاهاث مهاصع مً مِما مهضعا ظٗلِا ما َظا ، ( )ًٍغ

ت الٗلمُت ؤٖمالِم بُت ْ مُضاهُت ؤْ ٧اهذ هٍٓغ .  ججٍغ

ٓزاث ؤٚلب ٧ان بطا   ظاهب بلى البدض ْ الضعاؾت لٛغى الاهترهذ بةؾخٗما٫ نغخً ٢ض 2ع٢م الجض٫ْر في اإلابد
ٓانل ْلىا ٣ٞض ْالخش٠ُ٣، الخ ت خا  جٓنلىا ٢ض ْ البدض ْ الضعاؾت ٖلى اؾاؾا مىهب َٓ الاهترهذ بؾخٗما٫ ٧ان بطا مٗٞغ

: الخالي الجض٫ْر بلى

 البدض ْ للضعاؾت ٖامت بهٟت الاهترهذ بؾخٗما٫:  4ع٢م ظض٫ْر

ْ البدض  ْن بظابت ال وٗم للضعاؾت  ٕٓ ص اإلاجم

ر220 2 47 171الخ٨غاع 

ٍٓت  ر%100,0 %9, %21,4 %77,7اليؿبت اإلائ

ٓزاث مٗٓم  ٓزاث ؤن ٖلمىا بطا زانت البدض، ْ للضعاؾت ٖامت بهٟت الاهترهذ ٌؿخٗملً اإلابد  جسغظً ٢ض اإلابد

٫ٓر ؤَلًِ ٖلمي ببدض خضًشا ٓزاث مً % 77,7 ٧ان بطا ْ.  الجامُٗت الكِاصة ٖلى للخه  في اَخمامًِ اههب ٢ض اإلابد
ٍٓٞغ إلاا البدض، ْ الضعاؾت ٖلى الاهترهذ اؾخٗما٫ ت مً ً ٫ٓر في الجِض ْ الؿٖغ  حؿمذ التي اإلاُُٗاث ْ اإلاهاصع ٖلى الخه

ٓزاث مً %21.4 ؤن بال. البدض في بالخ٣ضم ٓامل لٗضة طل٪ ْ البدض ْ للضعاؾت ٖامت بهٟت الاهترهذ ٌؿخٗملً ال اإلابد  ٢ض ٖ
ٓنر ٌٍٓ ٖلى الاهترهذ ٢ضعة بٗضم ٧ال٣ىاٖت شدهُت ج٩  هاججت ٖملُت ؤْ الضعاؾت، ْ البدض في الٗلمي ال٨خاب ٣ًضمّ ما حٗ

ٓبت ًٖ .  الكب٨ت َظٍ اؾخٛال٫ نٗ

ٔر ٖلى  ٓلىا ؤن ٚحر البدض، ْ للضعاؾت ؤؾاؾا الاهترهذ ٌؿخٗملً الُٗىت ؤٞغاص مٗٓم ؤن جبحن الٗملي اإلاؿخٓ ًٞ 
٢ًِٟٓ ًخٗل٤ ؾاا٫ لُغح صٞٗىا ٫ٓر في الٛحر بها حصج٘ التي اإلاهاصع مً بم  ًٖ الىٓغ بٌٛ الٗلمُت اإلاٗاٝع ٖلى الخه

ٓماث ٚؼاعة ٧اهذ مِما ؤن ٖلما. شدهُا حؿخٗملِا التي اإلاهاصع  ظِض صْنر ْ ْظحزة مضة في الكب٨ت َظٍ ج٣ضمِا التي اإلاٗل

ما ًدخٟٓان ًؼالان ال الٗلمي ال٨خاب ْ اإلا٨خبت ؤن بال الخى٣ل، ٓزاث جدٟحز بالخالي ْ.  الٗلمي البدض في بمغ٦َؼ  ٖلى الٛحر اإلابد
ٓا٢٘ اؾخٗما٫ : الخالي الجض٫ْر في ًِٓغ الٗلمُت اإلاماعؾت في ال٨خب بؾخٗما٫ ؤْ الال٨ترْهُت اإلا

ر

ر

ر

                                                           
 
 7 ، ٓ 00 كهاٍخ فٙ انزٕإم اإلعزًبػٙ، كاه يغل الٔ٘ نهُْو ٔ انزٕىٚغ، االهكٌ، : ؽهًٙ فضو ٍبه٘، صمبفخ األَزوَذ.ك   
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ٓزاث بّ جىصح الظي اإلاهضع :5ع٢م ظض٫ْر ٫ٓر في الُلبت اإلابد  ٖلمُت مٗاٝع ٖلى الخه

ٓا٢٘ بل٨ترْهُت ٦خب اإلاهضع  ٕٓ الازىحن مٗا م اإلاجم

 220 40 49 131الخ٨غاع 

ٍٓت   %100,0 %18,2 %22,3 %59,5اليؿبت اإلائ

م  ٓزاث مٗٓم ؤن بحن ٢ض الؿاب٤ الجض٫ْر ؤن مً بالٚغ  ؤن بال ْالبدض للضعاؾت ٖامت بهٟت الاهترهذ ٌؿخٗملً اإلابد
٫ٓر في الُلبت بّ جىصح مِم ٦مهضع ال٨خاب ٖلى جغ٦ؼ ؤلاظاباث مً وؿبت ؤ٦بر ؤن ًٓضح الخالي الجض٫ْر ت ٖلى الخه  اإلاٗٞغ
ُٖٓت مً الٗلمي ال٨خاب ٣ًضمّ إلاا طل٪ ْ الٗلمُت ٓا٢٘ باليؿبت ؤما ، الازخهام ألَل ص٢ت ْ مٓي م الاهترهذ إلا  مً ٞبالٚغ

ٓٞغ ٓعاث بٌٗ في الض٢ت هٟـ ج ٓا٢٘ مً الٗضًض ؤن بال ٖلمُا، اإلاد٨مت الٗلمُت اإلايك  ْ لالهسغاٍ اإلاجا٫ جٟخذ التي اإلا
ٓايُ٘ مسخل٠ في اليكغ ْ الخٗل٤ُ في الاقترا٥  مً الخد٤٣ ًهٗب ؤٖما٫ ْ عؾاثل جيكغ بالخالي ْ الخسهو ٧ان مِما اإلا

ُٖٓتها ٍٓتهم مً الخد٤٣ ؤْ ؤصخابها ٖلى ختى الخٗٝغ ًهٗب ٦ما مٓي م ْ َ ٓزاث الٗام الاججاٍ سجلىا لِظا. مغ٦َؼ  للمبد

ٕٓ ٖلى الٛحر حصجُ٘ في ٫ٓر في الٗلمي لل٨خاب الغظ ٓماث ٖلى الخه ٓا٢٘ ٖلى الا٢خهاع ٖٓى اإلاٗل . الال٨ترْهُت اإلا

 البدث هخائج -

ٓعر ًٖ الىاجج الجضًض لئلٖالم الضاعؽ  ٓلٓظُا جُ  ؤْظضَا التي الخإزحراث ْ الخُٛحراث ؤن بلى ًخٓنل الاجها٫ ج٨ى
٢ٓت، ٚحر الىاؽ خُاة في ؤلاهترهذ ْظض بط الاظخماعي، ْ الش٣افي اإلاجا٫ في بسانت ْ مؿب ضة جغ٦ُبخّ بد٨م ؤلاهترهذ ؤ  ْ الٍٟغ

٣ت ٕٓ مً ز٣اٞت اإلاخمحزة ٖملّ ٍَغ ٓم ًٖ جسخل٠ زام ه ٖٓت مً جخإل٠ ز٣اٞت بجها. للش٣اٞت الخ٣لُضي اإلاِٟ  ٚحر مجم
ٓعاث آلاعاء ْ ال٣ُم مً مخجاوؿت ٓماث ْ ْالخه  ؤالٝ مً جخإل٠ ٖمال٢ت ٖاإلاُت اجهاالث قب٨ت بهخاظِا ٖلى حٗمل ، اإلاٗل

ٓم الٗالم في الخاؾٓب قب٩اث مسخل٠ مً الكب٩اث . ( ) الٗالم ب٣إ مسخل٠ في ألاٞغاص مً إلاالًحن بخ٣ضًمِا لخ٣

ا ظاهب ٞةلى   ص ؤ٦بر اٖخبَر ٓماث مْؼ ا ْ بهخاظِا ًيخم الخالي الٗهغ في للمٗل ٍٓاث ٖلى وكَغ  ب٢لُمُت ْ مدلُت مؿخ
ٓماث بدباص٫ ؾمذ ْ ْٖاإلاُت ٓٞغة اإلاٗل ٓا٢٘ مسخل٠ في اإلاكاع٦ت ؤْ اإلاخ  الال٨ترْهُت الخ٣ىُاث مسخل٠ ٖبر اإلاىخضًاث ْ اإلا

ٍٓب ض ْ ٧ال ٓا٢٘ زال٫ مً الضعصقت ْ الخساَب ْ الال٨ترْوي، البًر صة م   …,Google, Yahoo, Face book ٦ـ بُاهاث ب٣اٖضة مْؼ

ا ٓا٢٘ مً ْٚحَر .  إلاؿخسضمُّ اإلاخباًىت ْالاَخماماث الخاظاث جسضم التي اإلا

الم َظا ٣ًضمِا التي الدضماث َظٍ  ٓعر مً ظٗل الجضًض ؤلٖا ٓعا الاهترهذ ظمِ  الٟئاث ٧ل مً ْ ْاؾٗا ظمِ
ت الاظخماُٖت ى بخٗضص مخٗضصة ْاَخماماجّ ْالٗمٍغ ٓا٢٘، مسخل٠ ج٣ضمِا التي الْٗغ ٓانل ٖلى ًغ٦ؼ مً ٞمىّ  اإلا  مىّ ْ الخ

ُّ ْالخش٠ُ٣ الخٗلم ٖلى ًغ٦ؼ مً ا ْ الخ٣ُُم ٖلى ًغ٦ؼ مً مىّ ْ الخباص٫ ْ اإلاكاع٦ت ٖلى ًغ٦ؼ مً مىّ ْ ْالتٞر  مً ٚحَر

. الاَخماماث

: ًلي ما بلى ًخجّ ٖامت الٗام الاججاٍ ٞةن خضًشا الجامعي الخٗلُم مً اإلاخسغظاث الٟخُاث في اإلاخمشلت بدشىا لُٗىت باليؿبت

                                                           
 
 8 -7 ، ٓ 00 كهاٍخ فٙ انزٕإم اإلعزًبػٙ، كاه يغل الٔ٘ نهُْو ٔ انزٕىٚغ، االهكٌ، : ألَزوَذؽهًٙ فضو ٍبه٘، صمبفخ ا.ك   
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ٓزاث مٗٓم - ٓا٢ّٗ مسخل٠ في ًبدغنر ْ الاهترهذ ٌؿخٗملً اإلابد  بك٩ل حؿخٗملّ ؤٚلبهً ْ اؾخٗمالّ، مً الِضٝ ٧ان مِما م

ٓمي، ؤي مؿخمغ ٖٓت ْ ٖضًضة اإلاؿخٗملت ألاظِؼة ؤن ٖلما ً ٓاء مخى .  ظماعي ؤْ شدصخي اؾخٗمالّ ٧ان ؾ

غاى - ٓزاث صٞٗذ التي ألٚا  مً وؿبت ؤ٦بر ها٫ الظي َٓ البدض ْ الضعاؾت ٚغى ؤن بال ٖضًضة الاهترهذ الؾخٗما٫ اإلابد
ٓانل ٚغى جلُّ زم ؤلاظاباث، ٣ت ٧اهذ مِما الٛحر م٘ الخ ٓاء الٍُغ ٓجُت بم٩اإلااث ؤْ الغؾاثل اؾخ٣با٫ ْ بةعؾا٫ ؾ  ؤْ ن

ٓا٢٘ باؾخٗما٫ ٓعة بى٣ل حؿمذ م ٓا٢٘ ؤن ٦ما. الهٓث ْ اله ٓزاث، اَخمام هالذ ٢ض الخش٣ُُٟت  اإلا  نغخذ بدُض اإلابد
ٓا٢٘، َظٍ باؾخٗما٫ مجهً مٗخبرة وؿبت ٓماث الدؼاهاث ؤخضر مً هي الاهترهذ باٖخباع اإلا ٓلٓظُا بلُّ جٓنلذ للمٗل  الخ٨ى

.   الخضًشت

ٓزاث - ٓا٢٘  ألاَمُت ؤُٖحن اإلابد ٓانل إلا ٓانل ْ للخٗاٝع اإلاجا٫ ًٟخذ الظي الاظخماعي الخ ت الخ  ٧ان مِما الٛحر م٘ بدٍغ
٢ِٓٗم ٓانل ؤن بحن ٢ض البدض هخاثج ؤن بال مغظُٗتهم، ؤْ م ٓا ٖغب ألاظاهب م٘ الخ  لخًُٟل وؿبي ًب٣ى عجم، ؤْ ٧اه

ٓزاث ٓانل اإلابد جهم، بىاث ْ ؤبىاء م٘ الخ ا١ ظماٖت ٖلى ٧ان ؤلا٢با٫ ل٨ً َْ ال الٞغ  ألاٞغاص مسخل٠ جلُّ ألا٢اعب ٖلى زم ؤ

. اَخماماتهم ٧اهذ مِما ْ الاظخماعي اهخمائهم ٧ان مِما بلضًَ مً

ٓماث، ضدم زؼان الاهترهذ ٧اهذ بطا - ٓزاث مٗٓم ٞةن للمٗل  ٢ضعة مً لّ إلاا الٗلمي، البدض ْ الضعاؾت في ٌؿخٗملىّ اإلابد
٫ٓر ًخٗظع  ٢ض م٩اجها، ْ ػماجها ٧ان َْما ْ جسههِا ٧ان مِما الٗلمُت، الاهجاػاث ْ اإلاغاظ٘ بًها٫ ْ جدمُل ٖلى  بلحها الٓن

م ْ. الجامُٗت ْ الٗامت اإلا٨خباث في بالبدض ٓزاث مٗٓم ؤن مً بالٚغ ٓا٢٘ ٌؿخٗملً اإلابد  الضعاؾت ْ البدض في الال٨ترْهُت اإلا
ٕٓ الُلبت ًىصخً ؤٚلبهً ؤن بال ٫ٓر في الٗلمي لل٨خاب بالغظ ت ٖلى الخه ٓا٢٘ اإلاباقغ اللجٓء ٖٓى  الٗلمُت اإلاٗٞغ  إلا

ُٖٓت مهضا٢ُت مً لل٨خاب إلاا طل٪ ْ الاهترهذ، .  ٖلمُت ْ مٓي

 ٧اهذ  ٞةطا الٟغص، باَخماماث مغجبِ ًب٣ى الاهترهذ اؾخٗماالث ؤن اإلاُضاوي البدض مً جبحن ٣ٞض ج٣ضم مما 
ٓزاث غاى مً ًب٣ى الضعاؾت ْ الٗلمي البدض ٞةن خضًشا الجامٗت مً مخسغظاث اإلابد  الؾخٗما٫ صٞٗتهم التي اإلاِمت ألٚا

ٓلت ؤن ٦ما.  الاهترهذ قب٨ت ٓانل ؾِ ٓا٢٘ حٗضص ْ خ٣٣خّ الظي الخ  ظماٖت م٘ الاجها٫ ٖملُت مً ؾِل ٢ض ألازغ َٓ اإلا
ا١ ال الٞغ ٓح الاظخماعي ٞالٓؾِ ألا٢اعب م٘ زم ؤ ٓزاث ٧اهذ بطا ْ. بلضَم في اإلاٟخ ٓا٢٘ اإلاصجٗت الجماٖاث مً اإلابد  للم

ٓا٢٘ ٌؿخٗملً ال مٗٓمًِ ٞةن الش٣اُٞت  هخاثج بُيذ ٦ما.  ٖامت اإلاغا٣َحن ْ الكباب ٖلحها ٣ًبل التي بالدؿلُت الدانت اإلا
ٓزاث ْعي البدض م اؾخسضامّ ٖلى الُلبت جدٟحز ْ بال٨خاب جمؿ٨ًِ ْ اإلابد ٓلت ٚع ٓا٢٘ جد٣٣ِا التي الٛؼاعة ْ الؿِ  م

. البدض في الاهترهذ

 اإلاشاحع كائمت

ٓانل في صعاؾت: ألاهترهذ ز٣اٞت ؾاعي، زًغ خلمي.ص - ٓػَ٘، ْ لليكغ الْير مجض صاع ،ؤلاظخماعي الخ . 2005 ألاعصن، الخ
ن، ْ ٢ىضًل ببغاَُم ٖامغ - ٓماث مهاصع آزْغ اث ٖهغ مً اإلاٗل  اليكغ ْ للُباٖت ال٨ٟغ صاع ،الاهترهذ ٖهغ بلى اإلاسَُٓ

ٓػَ٘، . 2000 ألاعصن، ْالخ

المُت الُْٟٓت الضهاوي، اإلاال٪ ٖبض - ٓانل في صعاؾت: ؤلاهترهذ ز٣اٞت ؾاعي، زًغ خلمي.ص:  ًٖ ه٣ال ،الاهترهذ لكب٨ت ؤلٖا  الخ
ٓػَ٘، ْ لليكغ الْير مجض صاع ،الاظخماعي . 2005 ألاعصن، الخ

ٓلٓظُا صلُٓ، ًُٞل  - الم ج٨ى ٓمّ، صاع ،الخ٣ىُت جُب٣ُاتها بٌٗ: الجضًضة، الاجها٫ ْ الٖا . 2014 الجؼاثغ، َ
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ل

 اإلاعشفت ومجخمع بعذ عً ؤلالىترووي الخعلم
 العىدان/ اإلاغتربين حامعت ـ عشمان خعً عشمان. د

 

 

ت، مجخم٘ ًٖ ْألا٧اصًمُت الٗلمُت ألاْؾاٍ في ًخهاٖض الخضًض بضؤ ٓم الظي اإلاجخم٘ َْٓ اإلاٗٞغ ت اهخاط ٖلى ٣ً  اإلاٗٞغ
ُِٟا ٕ خضًض َْٓ جل٪، ؤْ الضعظت بهظٍ ْجْٓ ٓعر الخانلت الى٣لت زًم في مكْغ  قاجٗت باجذ ْالتى الغ٢مُت، الخ٣ىُت بخُ

ٍٓاث، ٧ل ْفي اإلاجخمٗاث في الاؾخسضام َٓغير حٛحر خضْر ْبالىدُجت ظضًض ْْعي ٨ْٞغ، ِٞم، بلى ؤٞطخي الظي ألامغ اإلاؿخ  ظ

ت بيُت في ٓص ٧ل ؤمام هٟؿِا جٟغى الخ٣اث٤ جل٪ ؤزظث. ؤلاوؿاهُت اإلاٗٞغ ت العجباٍ ٧ْان.. م٩ان ؤي ْفي ْظ ٓعر اإلاٗٞغ  بخُ
ْاتها، الخ٣ىُت ٠٢ٓ ؤق٩الِا مسخل٠ ٖلى الخىمُت ؤنبدذ ؤن ْؤص ت، ٖلى جخ  جد٤ُ٣ بلى جخُل٘ الٗغبُت مجخمٗاجىا ؤن ْبما اإلاٗٞغ

ٓعاث َظٍ ٞةن الخىمُت .  ؤمامِا الجضي الخدضي جمشل الخُ

ٓعر َظا ٢ْام ٓجي الخُ ٓل ٓمت ٖلى الخ٨ى ت مجخم٘ قاصث مخباصلت جإزحراث طاث مغ٦بت ٖال٢اث مىٓ عير مً ْباث اإلاٗٞغ  الًْغ
ْلىا زال٫ مً طل٪ في ْهإمل ٖلحها، الخٗٝغ ٕٓ بالبدض جىا ٓهّ بٗض، ًٖ ؤلال٨ترْوي الخٗلم مٓي  ؤن خ٣ُ٣ت ٖلى ًُلٗىا ل٩
ٓعر ت جُ ٓعة ًمشل الغ٢مُت الخ٣ىُت ْل في اإلاٗٞغ ٓهُت ز ٓم ٚحرث الخ٣ىُت بالٓؾاثِ ؤلاوؿان ٖال٢ت ؤن ٍْٓضح ظضًضة، ٧  مِٟ

ت، ٍْت مً بٗض ًٖ ؤلال٨ترْوي للخٗلم ْنٟي بٗغى طل٪ ْجضُٖم اإلاٗٞغ ٍْت ل٨ترْوي،ؤلا الخٗلُم ػا  ؤلال٨ترْوي الخضٍعب ْػا
ِاع ْعر إْل ت، بىاء في ؤلال٨ترْوي الخٗلم ص ٓاهب جدلُل زم اإلاٗٞغ ت ال٢خهاص اإلاِمت الج ا بٓنٟت اإلاٗٞغ  مجخم٘ إل٢امت مِما قَغ

ت، ٓبت ألاؾـ بياءة في ٌؿاٖض طل٪ ٧ْل اإلاٗٞغ ت، مجخم٘ ل٣ُام اإلاُل ت ْا٢٘ مً ظضًض ؤ٤ٞ عؾم ْؤزحرا اإلاٗٞغ  التى اإلاٗٞغ

ٕٓ مٗالجت زال٫ مً الباخض امخل٨ِا . البدض مٓي

 حذًذة هىهُت زىسة

ٓعة بضؤث اإلااضخي ال٣غنر مىخه٠ مىظ ٓلٓظُا ز ٓماث ج٨ى ر ايٟذ التي للضعظت الاقخٗا٫ في ْالاجها٫ اإلاٗل
ًا
ر َابٗا

ًا
 ٖلى ظضًضا

ْاع ْطل٪ اإلاجخمٗاث، خُاة ٓلٓظُا جلٗبها ؤنبدذ التي اإلاِمت لؤلص ٓعَا بٟٗل ْاؾخُاٖذ اإلاٗانغة الخُاة في الخ٨ى  جُ

 التي ال٨بحرة الُٟغاث ٞةن. ْالبُئُت ْالاظخماُٖت، ْالا٢خهاصًت، الؿُاؾُت، الخُاة مىاح ٖلى عثِؿت جبضالث بخضار اإلادؿإع
ٓلٓظُا مجا٫ في جد٣٣ذ ٓماث الاجهاالث ج٨ى ٓعة" بإجها ْنٟذ ْاإلاٗل ا ،" ""ز  الٓؾاثِ ٖهغ مشل ألاْناٝ مً ْٚحَر

ٓمت ٓهُت، ْاإلاٗل ت ٖهغ ؤْ الغ٢مي، الٗهغ ؤْ الٗضصي، الٗهغ ؤْ ال٩ ٓعاث َظٍ ؤصث".  "اإلاٗٞغ ٓعر الخُ  بمجخم٘ ٌٗٝغ ما لِٓ
ت ت اهخاط ٖلى ال٣اثم اإلاٗٞغ ا اإلاٗٞغ ا اإلاجخمٗاث جىمُت في ٌؿِم هدٓ ٖلى ْبصاعتها م٩ان ؤي في ْج٣اؾمِا ْوكَغ ٍَٓغ ".  "ْجُ

                                                           
 
 7ٓ. و 00 يٍ يغزًغ انًؼهٕيبد انٗ يؾزًغ ٔانًؼوفخ ،. انََٕٛكٕ   
 
 . و  0 رموٚو انًؼوفخ انؼوثٛخ نهؼبو .ثوَبيظ األيى انًزؾلح اإلًَبئٙ   
 
 9 ٓ. و 00 رموٚو انزًُٛخ اإلََبَٛخ انؼوثٛخ،. ثوَبيظ األيى انًزؾلح اإلًَبئٙ   
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ٓعر َظا زل٤ ٓة الخُ ُت ٞج ٓعة جل٪ ٞحها جٟجغث التى البلضان بحن مٗٞغ ٓعر مً ْاؾخٟاصث الش ٓجي، الخ٣جي الخُ ٓل ا ْالخ٨ى  ْٚحَر

ٓعر زماع ز٠ُ مً جل٪ ؤْ الضعظت بهظٍ جبخٗض التى البلضان مً ٓجي الخ٣جي الخُ ٓل عة طل٪ ؤ٢خطخى. ْالخ٨ى  ما اؾخدضار بالًْغ
ت بةصاعة ٌٗٝغ ٓح جِٓغ ْالتى اإلاٗٞغ ٓماث بصاعة اججاٍ في بٓي ٓلٓظُا ٖبر الخ٩ ٓماث ج٨ى  ٌؿمُّ بما ؤْ ْالاجهاالث اإلاٗل

ٓمت البٌٗ ٘ بها ًىاٍ ؤلاصاعة َظٍ ؤلال٨ترْهُت، بالخ٩ ت الاهخاط، ْػٍاصة الٗاملحن، ٦ٟاءة ٞع ٫ٓر ْؾٖغ ٓماث، ٖلى الخه  اإلاٗل

ت ٦م ٖلى ْالخٗٝغ الخ٩ال٠ُ، ْزٌٟ ٓعر ٧ْان. ْبهمائها لى٣لِا الالػمت ْالؿبل اإلاجخم٘ ًدخاظِا التي اإلاٗٞغ ٓلٓظُا لخُ  الخ٨ى
ْعر اإلاٗانغة الخُاة في ت اهماء في الخاؾم الض ُِٟا بًٟل اإلاجخمٗاث مً ٦شحر لضٔ اإلاٗٞغ .  بٗامت الخىمُت ٖملُاث في جْٓ

صث ٓعة ْػ ٓماث ز ٘ ْالخإزحر الٟٗل ٖلى َاثلت ب٣ضعاث ؤلاوؿان ْالاجهاالث اإلاٗل ٓاؾُت بٗض ًٖ الؿَغ  الاجها٫، قب٩اث ب

٦ٓبي هدٓ ٖلى ْالٗمل الخ٨ٟحر اجاخذ الغ٢مُت الخ٣ىُاث ٞةن. ْالخٗلم ٓعة ٧ ".  "ْالش٣اٞاث ْاإلاجخمٗاث لل٣اعاث ٖابغة ْبه

٠٢ٓ ٓالم ٖلى الٗهغ لِظا اإلاٗغفي الاهخاط ًخ ت اٞترايُت ؤَمُت طاث ظضًضة ٖ  ْؾاثغ ْالكاقاث الكب٩اث، ٖبر ْؤزحًر
ٓجها ؤلال٨ترْهُت، اإلاىخجاث ٓا٢٘ في مخد٨م آزغ ٖالم حك٩ل ل٩ ٓماث، ؤوؿا١ ٖبر ْمُُٗاجّ ال  ججٓب التى ألاع٢ام ْؤهٓمت اإلاٗل

ٓمت ؤنبدذ ْبالخالي الًٟاء، : الخالُت الدهاثو ْامخل٨ذ ْالبىاء، ْالٗمل، للخ٨ٟحر، ألاؾاؽ اإلاٗل

ٓوي َاب٘ طاث ؤجها/ 1 ٧ 

ا اهخاظِا في لئلؾِام للجمُ٘ مخاخت ؤجها/ 2 ْلِا ْه٣لِا ْاؾدشماَع  ْجضا

"   "ؤْنُاء ال ْؾُاء بٓنِٟم البٌٗ بًِٗم الىاؽ ًخٗامل ؤن ام٩ان جسل٤ ؤجها/ 3

ت ؤؾِمذ ْبالخالي ٓة م٣ُاؽ ْؤنبدذ الٗال٢اث ْهمِ الغئٍت حُٛحر في اإلاٗٞغ ٓعر إلخضار ْالخ١ٟٓر لل٣ .  ْالخ٣ضم الخُ

ْعر حٗؼػر طل٪ ْٖلى ْعٍ ْؤنبذ الخٗلُم ٖملُت في بٗض ًٖ الخٗلُم ص  الخٗلُم ْبسانت اإلاجخمٗاث مً ٖضًض لضي ٞٗاال ص
مضة ؤخض ٌٗض الظي الجامعي ت، مجخمٗاث ل٣ُام الغثِؿت ألٖا  الكغا٧اث ْظامٗاث الاٞترايُت الجامٗاث ٢ُام بٗض ٞةهّ اإلاٗٞغ

ا الاٞترايُت ْاإلا٨خباث ت مجخم٘ مٓاَغ ؤَم ؤخض ًمشل بٗض ًٖ الخٗلُم ؤنبذ ْٚحَر ".  "اإلاٗٞغ

ت اججاَاث حكٗبذ لظا ت بإن بل صاهُِل الاظخمإ ٖالم بّ جيبإ إلاا جهض٣ًا الٗهغ َظا في ْج٩ازغث اإلاٗٞغ  الٗهغ َظا في اإلاٗٞغ
ٓة جمشل ٓعر الضاٞٗت الغثِؿت ال٣ ٓجاع ظان الٟغوسخي الُٟلؿٝٓ جبىاَا التي هٟؿِا ال٨ٟغة ْهي الا٢خهاصي للخُ ت بإن لُ  اإلاٗٞغ

ٓلُت ؤْ الخ٣ُ٣ت، صٖاْير ًٖ مخسلُت متزاًض، بك٩ل مجؼؤ ق٨ال جخسظ الخضاسي الٓي٘ في اًاث باجهُاع ْن٠ ما َْٓ اإلا٣ٗ  الْغ

، ٫ٓر ًصح زم ْمً ال٨بٔر ".  "ظضًضة ؤػمىت في هدُا ؤهىا ال٣

 للمعشفت حذًذ معجى..  والىظائي ؤلاوعان

ٓم الٗالم ؤن اٞتراى ًم٨ىىا ْصة ٚحر ألاؾاٞحر ٖبر ًدك٩ل الُ ت مدض ٫ٓر الؿٖغ  الخضًشت الخ٣ىُت ْؾاثِ ٖبر بوؿان ل٩ل للٓن

ٓص ت بيُت لخُٛحر ؤصٔ مما ٖلحها، اإلاكخٛلحن الجضص الٟاٖلحن ْبجِ . ْمٟاَُمِا اإلاٗٞغ

                                                           
 
 9ٓ. و 008 انًوكي انضمبفٙ انؼوثٙ، : ثٛؤد.  :ط. فزٕؽبد انؼٕنًخ ٔيأىق انٕٓٚخ.. ؽلٚش انُٓبٚبد . ػهٙ ؽوة  
 
   / 0 ٓ. ؽلٚش انُٓبٚبد. ػهٗ ؽوة   
 
 و  00 ثُبء يغزًؼبد انًؼوفخ ، . انجُك انلٔنٙ    
 
   /0 ٓ. و007 رٕثمبل نهُْو، : انلاه انجٛضبء. رغهٛبرٓب ٔاَزمبكارٓب..يب ثؼل انؾلاصخ. ثُؼجل انؼبنٙ يؾًل ٍجٛال ٔػجلانَالو  
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ت الخٗلم في ؤلال٨ترْهُت الٓؾاثِ ؤلاوؿان اؾخسضم ت ؾمُٗت  الٓؾاثِ بٗضًض بٗض ًٖ الخٗلم ْظغير ْاإلاٗٞغ  مشل ْبهٍغ

ٍٓلت مؿحرة ٖبر البرامج جل٪ ْج٣ضًم الخ،...  الكغاثذ ؤْ الُٟضًٓ ؤْ ألا٢غام ٍٓغ مً َ ر لِا اإلاؿخمغ الخُ
ًا
 ؤلاطاٖت مً بضءا

ٓن، ال ْالخلٍٟؼ ٓجغ بلى ْن ٓاث بٗض ًٖ ؤلال٨ترْوي الخٗلم زُى خُض ال٨مبُ ٠ُ هدُجت ٦بحرة زُ ٓلٓظُا جْٓ ٓماث ج٨ى  اإلاٗل
 ًًمً ؤًًا بل لّ، اإلاىاؾبحن ْالؼمان اإلا٩ان في الخٗلُمُت الدضماث ًخل٣ى ٣ِٞ لِـ اإلاخٗلم ؤنبذ ْبظل٪ ْالاجهاالث،

 ٚحر ؤْ اإلاتزامىت ؤلاٞترايُت اإلااؾؿاث ْجل٪ ألاهترهذ قب٨ت ٖبر ؤهٟؿِم اإلاخٗلُمحن بحن ؤْ ْاإلاٗلم بِىّ الخٟاٖل ٖملُت

: بُجها مً ٦ثرة نُٜ ٤ْٞ اإلاتزامىت

ٖٓت اإلاغثُت اإلااجمغاث ـ   ْاإلاؿم

ٓاء ٖلى اإلاباقغ الى٣اف ـ    الِ

  ؤلال٨ترْهُت ال٨خب ـ

ض ـ   ؤلال٨ترْوي البًر

  الهىاعي ال٣مغ ـ

ا ظغث الخضًشت الٓؾاثِ َظٍ ت الخٗلُم ٖملُاث ٖبَر  ْٞغث ْبالخالي الخ٣لُضًت، الخٗلُم الىٓم مً ؤ٢ل ْبخ٩ال٠ُ ْاإلاٗٞغ

ْلت  للخٗلُم اإلاؿخسضمت الٓؾاثِ في ٍْخُلب. اإلاجخم٘ ٞئاث إلاسخل٠ الخٗلم ٞغم ْٞخدذ َاثلت، مبالٜ ْاإلاجخم٘ للض
ٓعر ٖضة حؿخٓفي ؤن بٗض ًٖ الال٨ترْوي : ؤم

ٓعة الىٓم جبجى ْؤن ألاَضاٝ لخد٤ُ٣ ْاضخت اؾتراجُجُت ٖلى البرامج جبجي ؤن/ 1 . جىُٟظَا مً جم٨ً به

ُٖٓت اإلاىاؾبت الٓؾاثِ جدضًض/ 2  ل٩ل ْاإلاغاظٗت الغاظٗت الخٛظًت جًمً الخٗلُم مً الِضٝ جد٤٣ التى الخٗلُمُت البرامج لى

ٓصة هٓم ٤ْٞ الٗىانغ . الج

. مجها ْهابٗت البرهامج ْؤَضاٝ لُبُٗت مالثمت اإلاؿخسضمت الخ٣ىُت ؤن مً اإلااؾؿت جخإ٦ض ؤن/ 3

ٓٞحر/ 4 .  اإلاىاؾبت الخٗلُمُت البِئت ج

حن الضاعؾحن بحن الخٟاٖل اؾدُٟاء مً الخإ٦ض/ 5 . ْاإلاكٞغ

خباع في ْألازظ الخٗلُمُت الٗملُت ؤَضاٝ لخضُٖم الضاعؾحن ل٣ضعة ٣ْٞا ْؾاثِ اٖخماص/ 6  مً اؾخسضامِا في الخباًً مضٔ الٖا

. الضاعؾحن ٢بل

ت ْجد٤ُ٣ الٓؾاثِ اؾخسضام في الخضٍعب بلى الخاظت/ 7  للضاعؾحن اإلاؿاٖضة ْج٣ضًم الخ٣ىُاث الؾخسضام مىاؾبت مٗٞغ
. باؾخمغاع

.  هاجخت ججاعب لِا التي اإلااؾؿاث م٘ ْالخٟاٖل الخٗاْنر ٞغم بدض/  8

ْاث للخ٣ىُت اإلااؾؿت امخال٥/ 9 ٓبت ْألاص ٓصة جًمً بٗض ًٖ الخٗلُم لبرامج اإلاُل ٓٞغ الج  ٖضم ٖلى للمداٞٓت ال٣ضعة ْج

ٓٞحر ألا٧اصًمُت اإلاٗاًحر ازخال٫ . للضاعؾحن اإلاىاؾبت الٓؾاثِ ْج



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

82 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ت للخىمُت ؤؾاسخي صاٖم ؤلال٨ترْوي الخٗلم ٌٗض اإلاٗجى بهظا ت بضٞٗت ْطل٪ اإلاؿخضامت البكٍغ ٫ٓر حؿُِل زال٫ مً اإلاٗٞغ  الٓن
م بمسخل٠ الىاؽ ظمُ٘ ٢بل مً مجها ْالاؾتزاصة بلحها ٍٓاتهم ؤٖماَع ت ْحكمل ْجسههاتهم، ْمؿخ ٓماث البُاهاث اإلاٗٞغ  ْاإلاٗل

اث ا، ْالخجاعب ْالبدٓر ْاإلاباصت ْالىٍٓغ َِٓٗا ْاإلاِاعاث بالدبراث لئلإلاام اإلاجا٫ ًٟسح ؤلال٨ترْوي ٞالخٗلم ْٚحَر  مً ْجى

ٓص ٖلى الخٛلب زال٫ ٓا لخد٤ُ٣ ْالؼمً اإلاؿاٞت ٢ُ . ْؤلازاعة ْالابخ٩اع ؤلابضإ ٍَغ٤ ٖلى جً٘ التى الٟاٖلُت ْػٍاصة نلالخ

ٓم إلاا هدُجت اإلاٗانٍغً الى٣اص ْطَب ٓجغ بّ ٣ً ا ْالخٟؿحر ْالكغح الِٟم ًٖ حٗبر ٖملُاث مً ال٨مبُ  حٍٗغ٠ عبِ بلى ْٚحَر

ت ِا خُض بالٟٗل اإلاٗٞغ ٧ٓا ٌٗٞغ ض الظي اإلاد٤٣ ؤلاًمان"  بإجها هاه ٓخضة ٢ضعة مً ًٍؼ  حٗبر ؤجها بمٗجي" الٗمل ٖلى ال٨ُان ؤْ ال
ٓماث مً همخل٨ّ ٖما ت ؤن َىا ْهالخٔ مٗل .  للخ٣ُ٣ت ا٦دكاٝ ٦ظل٪ ؤجها بما ْلِـ جاصًّ بما حٗٝغ بضث اإلاٗٞغ

ٟاث جىاؾلذ زم ت مٓيٗت ٖلى ال٣اثمت الخٍٗغ  ْهٓم، ْمىخجاث، ْمٛخيُاث، ْممخل٩اث، ْزاث٤، في الظاث زاعط اإلاٗٞغ
ت ألا٤ٞ َظا يمً ٍْىٓغ ْزؼجها، َُا٧لّ بمسخل٠ اإلاجخم٘ بلى الٟغص مً جمخض ْٖملُاث  الظي ْالِٟم ألا٩ٞاع بٓنِٟا للمٗٞغ
ْص ٞإنبدذ الٗملي، ْاهسغاَِا ؤَضاِٞا لخد٤ُ٣ ال٨ُاهاث جل٪ ؾل٥ٓ في ًخ٨ك٠ ت بحن الٟانلت الخض  الظاث ٞٗل اإلاٗٞغ

ت، ٓماث الٗاٞع ٓنر ٩ًاص ْالبُاهاث ْاإلاٗل ْمت ج٩ .  مٗض

ت ؤؾغ الخضًشت الٗهغ ْؾاثِ مى٤ُ ٞةن بُت، اإلام٨ىاث بَاع في اإلاٗٞغ ٓٞغ ْما ْالٗملُاجُت، الخجٍغ ٓماث، مً ًخ  ِْٞمِا مٗل
ٓعص ؾيُبر حٍٗغ٠ َٓ َْظا الدبرة، بَاع في جُب٣ُِا ْبم٩ان ت ْلُى ٓعص، ٢امٓؽ ٦ْظل٪ للمٗٞغ ٓنر ؤما ؤ٦ؿٟ  حٗض باجغؾ

ت ٓماث"  هٍٓغ في اإلاٗٞغ ا جدلُلِا جم مٗل ٖٓت م٘ ْمالءمتها ْجٟؿحَر ٓماث مً مجم ٫ٓر الخالُت اإلاٗل  ْبهحرة صعاًت بلى للٓن

ٕٓ مخٗم٤ ْجِٟم ظضًضة ٓنر طل٪ ْٖلى" ما إلآي ت ج٩  اإلاجخم٘، ْفي اإلاىٓمت، ْفي الٟغص، في مًمىت ؤلاقاعة ؾب٣ذ ٦ما اإلاٗٞغ
ٓزاث٤، ْألاعق٠ُ، ألايابحر، في ٦ما . ؤق٩الِا بمسخل٠ ْال

ٓعر ٧ان بطن ٓماث ْج٣ىُت اإلااصي الهُٗض ٖلى الِاثل للخُ ا ْحجم اإلاٗل ْظّ ٖلى ال٨بحر جإزحَر  الا٢خهاصًت الخُاة ؤ
ت ْالاظخماُٖت ت ؤ٦ؿب ْالغمٍؼ ٓهاجّ الدبرة ٖالم في جمضصث ظضًضة صالالث اإلاٗٞغ  بلُّ جىهٝغ ما ٞإ٫ْر ْاإلاخض٣ٞت اإلاخ٨ثرة بم٩

ت صالالث ت لٗال٢ت الىٓغ ؤنبذ خُض اإلاىٓمت َٓ الخالي ٖهغها في اإلاٗٞغ  الجضًض الًٟاء َْٓ َُْا٧لّ، بالٗمل اإلاٗٞغ
ت غ ْؤظمل للمٗٞغ ت ج٣ٍغ ٟاث جل٪ ٧ل الشالض الٗغبي اإلاٗٞغ ت ؤن في الخٍٗغ ٓماث مٗالجت هخاط" هي اإلاٗٞغ ٫ٓر اإلاٗل  ؤ٩ٞاع بلى للٓن

اث ْمٟاَُم ٓعي ْجخًمً.. ْهٍٓغ ت ؤن َىا هلخٔ"  ""ْالخىٓحر ْالخٟؿحر ْالِٟم ال ْػر اإلاٗٞغ ٓماث مجغص جخجا  اَاع في اإلاٗل

. ْالبدض الخٗلُم ٖلى ال٣اثمت الدبرة ٖملُاث

ٓعة ًم٨ىىا َىا ٫ٓر بل ٓجي الخد ٓل ت نُٗض ٖلى الخانل ألابؿخم ٓجها مً اإلاٗٞغ ت ٧  ألاقُاء ظمالُاث جملي ٢اثمت ٦ُُٟت مٗٞغ
التها ْج٣ابالتها

ُت
ٓلض ألاػلي جىاؾ٣ِا ْمٓاَغ ْجمش ٕٓ، الظاث بحن ٖال٢ت مً جخ ت مً همِ بلى ْاإلآي  ال٣ٗل بٖما٫ ٖلى ٢اثم اإلاٗٞغ

ٓعاث بلى اؾدىاصا ْال٨مي الخؿابي بمٗىاٍ ت الٗلم جُ ت باٖخباع الٗلمُت ْاإلاٗٞغ ٕٓ للخ٣ىُت اؾخجابت الٗلمُت اإلاٗٞغ  لِا، ْزً

ت ٞةن زم ْمً ُِٟا الخ٣ىُت زضمت في اإلاٗٞغ  ْبالخالي. الُبُٗت ْٖلى ؤلاوؿان ٖلى ْالؿُُغة ْالٟاٖلُت الىجاٖت جد٤ُ٣ بلى بخْٓ
ٟىا ؤنبذ ت ألاوؿب حٍٗغ  ؤهٟؿىا ؾاا٫ َٓ الخضًشت الخ٣ىُت الٓؾاثِ بًٟل ظاهب ٧ل مً ٖلُىا اإلاٗاٝع جض٤ٞ بد٨م للمٗٞغ

ّ؟ ال الظي ما ُت البيُاث ؤٞغػث ْل٣ض وٗٞغ ٓلضة اإلاٗٞغ ت بحن الجض٫ الىدٓ َظا ٖلى اإلاخ ٓمت اإلاٗٞغ ٓمخحن جماًؼ ًٖ ْاإلاٗل  مىٓ
ت مً لالؾخٟاصة حؿُٗان ُِٟا الخ٣ىُت اإلاٗٞغ ْلت ْظِاػ الغؤؾمالُت اإلايكإة َما ْجْٓ ت ؤنبدذ خُض. البحر٢ْغاَي الض  اإلاٗٞغ

                                                           
 
 9 ٓ. و   0 رموٚو انًؼوفخ انؼوثٛخ نهؼبو   
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ٓم ٓمت ٖلى ج٣ ٓماث، ْبى٥ٓ اإلاٗل  ٚحرث التي ْالكب٩اث الغ٢مُت الخ٣ىُت ْؾاثِ مؿخسضمت ؤلال٨ترْهُت، ْألاصمٛت اإلاٗل

ت ٖال٢خىا . باإلاٗٞغ

 ناو٘ ألهّ ٖاٝع ٞاإلوؿان ْج٣ىُاتها، الٓؾاثِ بضْنر لؤل٩ٞاع ٞاٖلُت ال ْؤنبذ ْالٓؾاثِ ألا٩ٞاع بحن ٖال٢ت اهبيذ ْبالخالي
ٓاؾِب نىاٖخّ ْؤنبدذ ت ؤن َىا وٗجي بالظ٧اء، جٓن٠ التى ْالخ٣ىُاث الخ  ؤنبدذ ٦ظل٪ ْألامغ نىاٖت، ؤنبدذ اإلاٗٞغ
٫ٓر ؤن لؤل٩ٞاع ٌؿمذ الظي الكٍغ الٓؾاثِ ٓة بلى جخد ٓلت حٗض لم ال٨ٟغ ٞإهٓمت ٞاٖلت، ٢  ْفي الخ٣ىُت مغج٨ؼاتها ًٖ مٟه

٢ٓذ ْعر ؤنبذ ٦ما لؤل٩ٞاع، هخاط هي الٓؾاثِ هٟؿت ال ٓم الٗملُت جل٪ ٧ْاهذ ْجدلحها اإلاُُٗاث ٢غاءة الٓؾاثِ بم٣ض  بها ٣ً
ٓة بلى طل٪ ْؤْنل ٣ِٞ ؤلاوؿان "   "ألا٩ٞاع ْج٣ىىت الٓؾاثِ ب٨ٟغهت الضٖ

: بعذ عً ؤلالىترووي الخعلُم

ٓعر بضؤ ٓاء ؤلاطاٖاث ٖبر ألامغ باصي في ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ِْ  مشل بٗض ًٖ للخٗلُم بغامج زههذ التى ؤلاطاٖاث جل٪ ٧ان ؾ

ُاهُت ؤلاطاٖت َُئت ُٖٓت بغامج ؤْ ،BBC  البًر  مً ٖضًض في اإلادلُت ؤلاطاٖاث ٖبر الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ابخضعتها التي الخ
ْلت ٓعي ليكغ الض  لٛغى ْمسهٓنت مخ٩املت حٗلُمُت بغامج ج٣ضم التي الخٗلُمُت ؤلاطاٖاث ِْغث زم ْالبُئي الهخي ال

ٓنر ِْغ ؤن بلى الخٗلُم ٍٓت صٞٗت ؤُٖى الظي الخلٍٟؼ ٔر الٓؾاثِ اؾخسضام طإ ْبالخالي ؤلال٨ترْوي، للخٗلُم ٢  مشل ألازغ
ت ٓجُت ْالدسجُالث ال٨ؿذ ؤقَغ ا، ْالؿِىماء الخٗلُمُت ْالكغاثذ ْالُٟضًٓ اله ر ْٚحَر

ًا
ال  الخاؾٓب مغخلت بلى ْن

ٓٙ ْؤلاهترهذ . ألاْؾ٘ مضاٍ الغ٢مُت الخ٣ىُت وكاٍ ْبل

ٟاث َْىا٥ َْمً حٍٗغ٠ مجها ْهظ٦غ بٗض ًٖ للخٗلُم ٖضًضة حٍٗغ ٓم اإلاىٓمت الظاجُت الضعاؾت ؤق٩ا٫ مً ق٩ل"  بإهّ ص ٣ً 
ٓاص ْج٣ضًم الُالب، بعقاص بٗملُاث اإلاغبُحن مً ٍٞغ٤ ٞحها  ًٖ بٗض ًٖ طل٪ ٍْخم هجاخِم، ْمغا٢بت ْجإمحن لِم، الخٗلُمُت اإلا

ٍٓلت مؿاٞاث حُُٛت ًم٨جها ْؾاثِ ٍَغ٤ ٓعر ما٩ًل ْحٍٗغ٠ ،"َ ٣ت" بإهّ م ٓنر التي الخضَعـ َغاث٤ مً ٍَغ  الؿل٥ٓ ٞحها ٩ً
ر ٍْخًمً الخٗلمي، الؿل٥ٓ ًٖ مىٟهال الخٗلُمي

ًا
ْاث ؤظِؼة ٖبر ْاإلاخٗلم اإلاٗلم بحن اجهاال  ْال٨ترْهُت م٩ُاه٨ُُت ْؤص

ا ٟاث َظٍ جا٦ض ،"ْٚحَر ٓانل ٖملُت في الٓؾاثِ ؤَمُت ٖلى الخٍٗغ ٓص ْاإلاخٗلمحن اإلاٗلمحن بحن الخ ٓظ .   مىٓمت ماؾؿت ْب

ٓعر ٓاث في ظضا ٦بحرة بضعظت الال٨ترْوي الخٗلُم جُ ٢ٓٗاث بٌٗ بدؿب ججٗلّ التى للضعظت ألازحرة الؿى  ألا٦ثر الىمِ الخ
ر
ًا
ر اإلاؿخ٣بل، في للخٗلُم ب٢باال

ًا
ْص اإلا٣ُضة ٚحر إلاحزاجّ هٓغا  ل٣ض للخٗلُم، مخٗضصة ْؾاثِ ٖبر الخٟاٖل في ْالجٛغاُٞا الؼمان بدض

٠٢ٓ الٗغى مدل َٓ اإلا٩ان ؤلال٨ترْهُت الخ٣ىُاث ظٗلذ  الؼمان ؤنبذ بِىما الخ٣ىُت، بخُٛحر ألام٨ىت جخٛحر ْبالخالي ٖلحها ٍْخ

ٓعر ػمً الخالي  قب٨ت زال٫ مً ْألاؾخاط الُالب بحن الخٟاٖل ٖملُت في الؼمان ؤْ باإلا٩ان الخ٣ُض ٖضم ٞةن. ال٨لي الخً
ٓاء ؤلاهترهذ ٓحي، ،ؤْ هصخي بك٩ل ج٣ضم ٢ض الٗلمُت اإلااصة ؤن اٖخباع ٖلى مباقغ ٚحر ؤْ مباقغ بك٩ل طل٪ ٧ان ؾ  مغجي ؤْ ن

ٓظض م٩ان ؤي مً هت بٗض ًٖ الجامعي الخٗلُم ًخمخ٘ بطن. م٩ان ؤي في الُالب ٍْخل٣اَا ألاؾخاط ُّٞ ً ٓٞغ ٖالُت بمْغ ٍْ 

ٓاصع اإلاخجضصة الٗمل ؾ١ٓر لخاظاث جلبُت البضاثل لت اإلاضعبت لل٩ : في جخمشل مؼاًا مً بّ امخاػ إلاا ْاإلاَا

ْاة ْجد٤ُ٣ الخٗلُمُت الٟغم ج٩اٞا/ 1 ٓاَىحن بحن اإلاؿا ٓٞغ اإلا ٝ بالخٗلُم الالخدا١ ٞاتهم إلاً الٟغنت لخ  ؤْ شدهُت لْٓغ
ت ؤْ ا٢خهاصًت ُُٟت ؤْ اؾٍغ ْػر جم ْبظل٪ اإلا٩ان، لبٗض ؤْ ْْ ْصًت ٖلى ال٣اثمت الخ٣لُضًت الخٗلُم مك٨الث ججا  مدض

. الاؾدُٗاب

                                                           
 
 ٔيبٚهٛٓب 8  ٓ. ؽلٚش انُٓبٚبد. ػهٗ ؽوة   
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.  اإلاِاعاث ال٦دؿاب الٟغنت ْبجاخت الجامعي للخٗلُم الاظخماعي للُلب الاؾخجابت/ 2

ٓٞحر مً الخىمُت إلاخُلباث الاؾخجابت/ 3 ٓاصع ج ت ال٩ .  الٗمل ؾ١ٓر اخخُاظاث جلبُت اإلاضعبت البكٍغ

اصة/ 4 ٟحن اإلانهي ْالىمٓ ْالخضٍعب الخٗلم ٞغم ٍػ .  ْالٗما٫ للمْٓ

اصة/ 5 ".  "اإلاٗغفي الغنُض ٍػ

ٓلت/ 6 ٫ٓر ؾِ . الُالب بٌٗ لضي ْال٣ل٤ الدٝٓ ٣ًلل مما ٢ْذ ؤي في الٗلمُت اإلااصة الى الٓن

ت مجخم٘ زل٤ في ٌؿاٖض بما الخ٣ىُت ز٣اٞت وكغ/ 7 . اإلاٗٞغ

ٓم جإ٦ُض/ 8  ؤْ الازخهام مجا٫ في اإلاِاعاث ْعٞ٘ الخضٍعب ٞغنت ًدُذ ْالظي الخُاة مضي للجمُ٘ ْالخضٍعب الخٗلُم مِٟ
٫ٓر " .   "الٗمل ؾ١ٓر ًخُلبّ ما خؿب ظضًضة ٖمل إلاجاالث الضز

ٓا٠٢ في ْالخٟاٖل الخٗلم ْمغ٦ؼ ْاإلا٨خبت ْاإلاٗلم اإلاخٗلم حكمل بِئت ؤلال٨ترْوي للخٗلم ْبالخالي  الخٟاٖل َظا ٍْدضر الخٗلم م
ٓماث قب٩اث ٖبر الٗملُت ؤَغاٝ بحن بٗض ًٖ ٓانل اإلاٗل ٓظُاث ج٣ىُاث اؾخسضام بلى ؤلال٨ترْوي الخٗلم ٍْدخاط ْالخ ٓل  ْج٨ى

بُٗت ق٩ل خؿب مسخلٟت ٓعر ٞةن اإلاُلٓب، الخٗلُم َْ ت اإلاؿخمغ الخ٣ىُت ْؾاثل جُ ْعر باؾخمغاع ٌٗؼػر ٦بحرة ْبؿٖغ  الظي الض

ت بىاء في طل٪ ٧ل َْؿِم اإلاؿخ٣بل في ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ًلٗبّ .  اإلاجخم٘ في اإلاٗٞغ

ٓمت ًٖ بٗض ًٖ ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ٌٗبر لظا بُت ؤْ الخٗلُمُت البرامج ج٣ضم مىٓ  ٖبر م٩ان ؤْ ػمان ؤي في للمؿخُٟضًً الخضٍع
ٓماث ج٣ىُت ْؤهٓمت الخضًشت الاجها٫ ْؾاثِ ٓٞغ التى اإلاٗل ٓاء اإلاهاصع مخٗضصة جٟاٖلُت حٗلُمُت بِئت ج ٣ت طل٪ ٧ان ؾ  بٍُغ

. ْاإلاخٗلم اإلاٗلم بحن الخٟاٖل ؤْ الظاحي الخٗلُم زال٫ مً بٗض ًٖ جؼامىُّ ٚحر ؤْ صعاسخي ٞهل صازل جؼامىُّ

ٓاء ٖلى ًخم اإلاتزامً ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ٞةن ٓص مباقغة الِ ٓظ ٢ٓذ هٟـ في اإلاخٗلمحن ب  ؤْ اإلاىا٢كت إلظغاء ألاظِؼة ؤمام ال

ٕٓ َظا ْممحزاث اإلادايغ ْبحن بُجهم ؤْ ؤهٟؿِم الُالب بحن اإلاداصزت ؤْ اإلادايغة : الى

٫ٓر/ 1 ٓعٍت عاظٗت حٛظًت ٖلى اإلاخٗلم خه ٞ  .

. الخ٩لٟت ٢لت/ 2

. اإلاضعؾت م٣غ بلى الظَاب ٖضم/ 3

. اإلااصة جضَعـ ػمً هٟـ في ْاإلاخٗلم اإلاٗلم بحن ْجباصلِا ْالامخداهاث الٗلمُت اإلااصة ه٣ل/ 4

م اإلاتزامً ٚحر ؤلال٨ترْوي الخٗلُم بِىما ٓهّ بٚغ ٓعٍت عاظٗت حٛظًت ًًمً ال ٧ : باآلحي ًخمحز ل٨ىّ ٞ

ا اإلااصة/ 1 ٖٓت الخ٣ُُم ْبغامج الخضَعـ ْزُت بمهاصَع ٢ٓ٘ في مٓي ٢ٓ٘ ٖلى صزل ما متى اإلاخٗلم ًجضَا الخٗلُمي اإلا  ْفي اإلا

٢ٓذ .  اإلادضصة الخٗلُماث بةجبإ ًىاؾبّ الظي ال

                                                           
 
عبيؼخ انَٕكاٌ : انقوطٕو (انًؤرًو انلٔنٙ األٔل نهزؼهٛى ػٍ ثؼل)أػًبل  . انٕالغ ٔانزؾلٚبد.. انزؼهٛى انغبيؼٙ اإلنكزؤَٙ ػٍ ثؼل. يؾًل ٍبنى علٔه  

  8ٓ. و  9 نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب، 
 
 80ٓ. يٍ يغزًغ انًؼهٕيبد إنٗ يغزًغ انًؼوفخ. انََٕٛكٕ   
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ٓانل ًخم/ 2 ض الٓؾاثل ٖبر الخ ٫ٓر ْبالخالي طل٪ ْٚحر C.D اإلاضمجت ألا٢غام ؤلال٨ترْوي البًر ٓماث خه  في للمخٗلم اإلاٗل

٢ٓذ . ًىاؾبّ الظي ال

ٕٓ اإلااصة صعاؾت بٖاصة بم٩ان/ 3 . اإلاغاث ٖضًض بلحها ْالغظ

ٓٞغ بٗض ًٖ الخٗلُم بطن ٓص مً الخدغعر ٞغنت للضاعؽ ً ض ؤمام اإلاجا٫ ٍْٟسح الخ٣لُضي الخٗلُم ٢ُ ٓٞغ ٦ما الٟغم مً مٍؼ ً 
ْلت ض حٗلُم ٞغم ْاًجاص الخٗلُم صًم٣غاَُت جد٤ُ٣ للض  ْالظًً للغاٚبحن ْالخضٍعب الخٗلُم لخد٤ُ٣ ْٞغم الضاعؾحن مً إلاٍؼ

ٓٞغ لم . الٟغم لِم جخ

٫ٓر ؤخض ًمشل  ْبالخالي ٓعر بًٟل ػمان ْؤي م٩ان ؤي في الخٗلم في الغاٚبحن ل٩ل ال٣ٗباث لخسُي الخل ٓلٓظُا جُ  ْْؾاثل الخ٨ى
ت مجخم٘ لبىاء اإلاؿحر ًغن٠ ْطل٪ الاجها٫  في مِٗا ْالخٟاٖل الخ٣ىُت م٘ الخٗامل ٖلى ال٣اصعة ؤلاوؿان بةًجاص اإلاٗٞغ

ُِٟا اإلاٗاٝع جدهُل : آلاحي في بٗض ًٖ ؤلال٨ترْوي الخٗلُم مخُلباث جخمشل ْ. ْجْٓ

ٓٞحر/ 1 ٓعة ج٣ىُت بِئت ج ٓصة طاث ْبغمجُاث ْؤظِؼة قب٩اث مً الاجها٫ ْؾاثل مً مخُ ٓص ٖالُت ظ  زاصم خاؾب ْْظ

Server ًٓماث لخسٍؼ . اإلاٗل

ٓٞغ/ 2 غاٝ ٧ل مً ْالبرامج الخاؾٓب اؾخسضام في ٦ٟاءة ٖلى الخ . ألَا

.  ْج٣ُمِم ْمخابٗتهم الُالب حسجُل مً الخٗلُمُت الٗملُت إلصاعة ٞٗالت بغامج بوكاء/ 3

ٓٞحر/ 4 ٓاص ج . الؿاٖت مضاع ٖلى الخٗلُمُت اإلا

ٍٓغ/ 5 ٓاص للمىاهج اإلاؿخمغ الخُ . ؤلال٨ترْهُت الخٗلُمُت ْاإلا

ٓٞغ/ 6 ٓهُت بِئت ج ت ٢اه ٓصة ْهٓام ْمالُت ْبصاٍع . ظ

ٓٞغ/ 7 ٓظت ؾٗت ج "  "ؤلاهترهذ بكب٨ت لالجها٫ ٦بحرة م

ٓصة مٗاًحر بسهٓم ؤما ٫ٓر ًم٨ً بٗض ًٖ ؤلال٨ترْوي الجامعي الخٗلُم في الج ْلي البى٪ بُجها مً ٖضًضة ؤْؾاٍ ج٣غ: ال٣  الض
ٓبت ٓصة لخ٣ُُم الخغم ٖلى ال٣اثم الخ٣لُضي الخٗلُم ج٣ُُم في اإلاٗخمضة ْاإلا٣اًِـ اإلاٗاًحر اجساط بهٗ  اإلا٣غعاث ْٞٗالُت ظ

ن ؤزغير ظِت ْمً ظِت، مً َظا ٚحٍر ؤْ اإلاباقغ الاجها٫ ٖلى ال٣اثم بٗض ًٖ الخٗلُم لىمِ خماص ٖملُاث بإن ٣ًْغ  الٖا
ٍٓم ْٖملُاث ت الخ٣ ٍع  حؿخٝٓ ؤلال٨ترْهُت الجامٗاث جمىدِا التي ْالكِاصاث الخٗلُمُت مجْالبرا اإلا٣غعاث بإن للخإ٦ُض يْغ

ٓانٟاث ٫ٓر ْاإلاِىُت ألا٧اصًمُت اإلا ٓعة مىهبا ؤنبذ الاَخمام ألن ْطل٪ بها، اإلاٗم  لظل٪".  "اإلاخسغظحن ٦ٟاءة ٖلى ؤؾاؾُت به

ْلُت اإلاٗاًحر مىٓمت ٢بل مً ٖلحها ْاإلاهاص١ الخ٣لُضي الخٗلُم في ٖلحها اإلاخٗاٝع اإلاٗاًحر ٞةن  مٗاًحر بٗض بلحها جغج٤ لم ISO الض
ٓانٟاث مجغص جؼ٫ر لم ْالتى بٗض ًٖ ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ْلي الب٪ ٢ضم لظا ْبعقاصاث ْم٣اًِـ م  لخ٣ُُم ٞحها ؤ٢ترح مباصعة الض

ٓصة : الخالُت الٗىانغ جخًمً الاهترهذ ٖلى الخٗلُم بغامج ظ

.  بٗض ًٖ الخٗلُم بجي لضٖم ْهٓام ؤلال٨ترْوي، ْألاصاء ألامً، ٍْخًمً اإلااؾسخي الضٖم/ 1

                                                           
 
  8ٓيوعغ ٍبثك . يؾًل ٍبنى علٔه  
 
 7 انجُك انلٔنٙ يوعغ ٍبثك ٓ 
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ٓاص مغاظٗت ْجهمُمّ، اإلا٣غعر جىمُت في ألاصوى الخض إلاٗاًحر بعقاصاث: ْجخًمً اإلا٣غعاث جىمُت/ 2 ، اإلاهممت اإلا
ًا
ْعٍا  ْالتزام ص

ٍٓم ْالخمشُل بالخدلُل الُالب . ْالخ٣

. البدض َغاث٤ في الخٗلُم بىاءة، ظاُٖتبع ْحٛظًت ال٩لُت، م٘ الُالب جٟاٖل: ٍْخًمً ْالخٗلم الخٗلُم/ 3

ٓماث: ْجخًمً اإلا٣غعر بيُت/ 4 ٓاص اإلا٣غع، ًٖ ْاضخت مٗل . ٧اُٞت م٨خبُت ْم

ٓماث: ٍْدخًمً الُالب صٖم/ 5 ٓظُهي جضٍعب ْالدضماث، البرامج ًٖ ٧املت مٗل ٓماث، ًٖ للبدض ج  الض٣ُ٢ت ؤلاظابت اإلاٗل
.  الُالب حؿائالث ًٖ

. اإلاباقغ الدِ ٖلى الخٗلُم ٖلى الخضعب اإلا٣غع، جىمُت في الخ٣ىُت اإلاؿاٖضة: ٍْدخًمً ال٩لُت صٖم/ 6

ٍٓم/ 7 ٍٓم: ٍْخًمً ْالخ٣ضًغ الخ٣ ".    "اإلاسغظاث ْمغاظٗت ، ْالخٗلم الخٗلُم ٞاٖلُت ج٣

ُٖٓت ه٣لت اخضار بلى ماؾت خاظت في مجخمٗاجىا ؤن ظلُا ًبضْ ال طل٪ ٍْغجبِ الغ٢مُت الخُاة م٘ للخٟاٖل ه  الخٗلُم بد٣ل ؤ
ضاص الدضمت ل٣ُضم ػمان ْؤي م٩ان ؤي في جد٣ُ٣ّ ْبم٩ان الال٨ترْوي ْالخٗلم ٖٓاث الٗغبي اإلاجخم٘ في ظضا ٦بحرة أٖل  إلاجم

. الخ٣لُضي الخٗلُم ؤهٓمت في الٟغنت لِا جخذ لم عبما

ت بصاعة ٞةن ٓص مً لل٨شحر بداظت الػالذ الٗغبي مجخمٗىا في اإلاٗٞغ م الجِ  ، اإلاُضان َظا في البلضان بٌٗ  في بظ٫ ما بٚغ
 الخٗلم بلحها ٌؿدىض التي ْألاؾـ الجُضة ْالبرامج ْالخضٍعب الٟجي الضٖم جٟخ٣ض الخٗلُمُت اإلااؾؿاث مٗٓم الػالذ

ٓلٓظُا بحن الاعجباٍ ٞةن. ؤلال٨ترْوي ٓماث ج٨ى ٓظب الخُاة مضٔ الخٗلم بلى ْالخاظت ْالاجهاالث، اإلاٗل  ؤ٦ثر الاَخمام ً

عة ُت اإلاِاعاث ٢ُاؽ ؤِْغ ل٣ض. زُاع مً لِـ بل ؤلال٨ترْوي الخٗلم بًْغ  ْالبِئاث ْال٣ُم ْالاظخماُٖت ْالٓظضاهُت اإلاٗٞغ
ت ْٖضم ال٨بحر، الى٣و الخم٨ُيُت، ٓط الجضًضة الٗغبُت ألاظُا٫ ظاٍَؼ ٓل ت مجخم٘ بلى لل "     "اإلاٗٞغ

ًٍٓ ٞةن ت مجخم٘ ج٩ ٓم اإلاٗٞغ ٓٞغ ٖلى ٣ً ٓامل مً ؤعيُت ج ٓماث الٗ ُت ْالبُئُت الش٣اُٞت ْاإلا٣  اهخاط في حؿاٖض التي ْاإلاٗٞغ

ت ُِٟا اإلاٗٞغ غ ألن. مىاؾب بك٩ل ْجْٓ ت ج٣ٍغ ٓص ؤزبذ  الٗغبُت اإلاٗٞغ ٓة ْظ ُت ٞج  بلى بالىٓغ الٗغبُت البلضان في ٦بحرة مٗٞغ

ٔر عة جٟغى لظل٪"  "الٗلمي ْالبدض الخٗلُم في ْالاؾدشماع ْاإلاىاهج الخٗلُم مؿخٓ  مىاهج جبجي الٗغبُت البلضان ٖلى الًْغ
ٍٓت غ بلُّ ؤقاع ما بلى اؾدىاصا الٗمل مً ٦شحر بلى طل٪ ٍْدخاط. مبخ٨غة جىم ت ج٣ٍغ  الٗغبُت اإلاى٣ُت ؤن" الشاوي الٗغبي اإلاٗٞغ

ٓعص ٓاجج ْحؿتهل٪ حؿخ ت ه ".   ""جيخجِا ؤن صْنر اإلاٗٞغ

: بعذ عً ؤلالىترووي الخذٍسب

ت مجخم٘ في ؤلال٨ترْوي الخضٍعب َْٓ ؤلال٨ترْوي الخٗلم مً مِم آزغ ظاهب بُت البرامج ج٣ضًم ٌٗجي َْٓ اإلاٗٞغ  الخضٍع
ر متزامً ٚحر ؤْ متزامً بإؾلٓب ؤلال٨ترْهُت الٓؾاثِ ٖبر ْالخٗلُمُت

ًا
 مضعب، بمؿاٖضة ؤْ الظاحي الخضٍعب مبضؤ بلى اؾدىاصا

ّٟ ٍْم٨ً بُت ٖملُت ؤهّ ٖلى ؤًًا حٍٗغ . اإلاخضعبحن م٘ الخٟاٖل ؤْ ؤلال٨ترْهُت الخ٣اثب ْج٣ضًم لٗغى ؤلاهترهذ ٖبر جضٍع

ت مجخم٘ في ؤلال٨ترْوي الخضٍعب ٍْخُلب : آلاحي اإلاٗٞغ

                                                           
 
    /   ٓ. انًوعغ َفَّ  
 
 7و ٓ  0 ثوَبيظ األيى انًزؾلح اإلًَبئٙ رموٚو انًؼوفخ انؼوثٛخ نهؼبو   
 
 و  0 رموٚو انًؼوفخ انؼوثٛخ نهؼبو   
 
 و  0 رموٚو انًؼوفخ نهؼبو   
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. الخضٍعب ٖملُت يمان َْٓ اإلاخٗلمحن حصجُ٘/ 1

. الخٛحر صاثبت الا٢خهاصًت اإلاخُلباث مؿاًغة ٖلى ال٣ضعة/ 2

ٓبت الخ٣ىُت ْؾاثل ب٩اٞت الخضٍعب م٩ان تهُئت/ 3 . اإلاُل

 الخىمُت جد٤ُ٣ في اؾِام مً الخ٣ىُت خ٣٣خّ إلاا الٗالم ص٫ْر مً الٗضًض في ؤلال٨ترْوي بالخضٍعب الاَخمام جؼاًض لِظا
ٍٓغ اؾتراجُجُت جبجي باججاٍ طل٪ ْصٞ٘ ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت ٓة ٖىانغ جىمُت في ٌؿِم هدٓ ٖلى اإلاجخمٗاث لخُ  ال٣

ت اإلااصًت ْلت في ْالبكٍغ ٓم ا٢خهاص ْل في الض ت، ٖلى ٣ً ٓص ال٩لٟت ٣ٍْلل اإلاٗٞغ ٓظ ال اإلاضعب ب  ًٖ ظٛغاُٞت بمؿاٞت مٟه
ٓاظض الخاظت صْنر الٟاثضة ٧ل اإلاخضعب ٍْدهل الخضًشت، الاجها٫ ْؾاثِ ٖبر الٗملُت ْججغير اإلاخضعب،  مى٣ُت في للخ
٢ٓذ في الخضٍعب جل٣ي ْبالخالى الخضٍعب بُت اإلااصة اإلاضعبحن ٣ًضم ْباإلاشل ًىاؾبّ الظي ال ٓاظض صْنر الخضٍع ٢ٓ٘ في الخ  م٘ ْاخض م

ّٞ خؿب بغهامجّ ج٠ُُ٨ مً اإلاضعب طل٪ ٍْم٨ً اإلاخضعبحن،  مً َْؿخُٟض. ْاإلاخضعبحن اإلاضعبحن بحن جٟاٖلُت ٖال٢ت ٍْسل٤ ْْغ
ٖٓت ؤلال٨ترْوي الخضٍعب ٓنر ال ؤشدام مجم ٓنر َم ْبهما الض٤ُ٢ باإلاٗجى حٗلُمُت ميكإة ًدبٗ  ْماؾؿاث َُئاث في مكخٛل

ٓاصع بىاء بهضٝ عؾمُت، ٚحر ؤْ عؾمُت اإلاجخم٘ في مسخلٟت ْمىٓماث ٍٓغ ال٩ ْاث ْامخال٥ ال٣ضعاث ْجُ ٫ٓر بدض ؤص  ٖلى للخه

ٓماث تهم، ْبىاء اإلاٗل ت مجخم٘ في للخُاة ْبٖضاصَم مٗٞغ ".   "اإلاٗٞغ

ٓباث ؤما ٓصة مُل ٓٞحر جخدضص ؤلال٨ترْوي الخضٍعب في الج ٔر بخ بي مدخٓ ٍٓغ ٖاإلاُت مٗاًحر ٤ْٞ جضٍع بُت البرامج ْجُ  الخضٍع

ٓلٓظُا ألن. مسخهحن ٢بل مً باؾخمغاع ٓماث ج٨ى ر جمشل ْالاجها٫ اإلاٗل
ًا
ٓامل مً عثِؿا ٖامال ٓامل ؤَم ْؤخض الىمٓ ٖ  في الٗ

اصة .  ؤلاهخاط ٍػ

: اإلاعشفت اكخفاد

عة ٖلى ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت للمجالـ مالُا ٢مت ؤ٦ضث م2003 الٗام مىظ ٓاعص مً ٢ضع ؤ٦بر حٗبئت يْغ  هٓم ْبنالح اإلا
ت، با٢خهاص الجهٓى ؤظل مً الخٗلُم ٓلٓظُا حٗلم ْوكغ اإلاٗٞغ ٓماث، ج٨ى ْبي ؤلاجداص خضص اإلاٗل ْع ٓهت ماجمغ في ألا   لكب
ت ا٢خهاص ر ألا٦ثر ألهّ الجضًضة لؤللُٟت ؤلاؾتراجُجُت ألاَضاٝ ؤخض بٓنّٟ اإلاٗٞغ

ًا
 الا٢خهاصي الىمٓ جد٤ُ٣ ٖلى ٢ْضعة جىاٞؿا

ٓصة ال٨م خُض مً الٗمل ٞغم ْجدؿحن اإلاؿخضام، ٔر اظخماعي جماؾ٪ ْبخضار ْالج ت ا٢خهاص ؾماث ْؤَم. ؤ٢ٓ  اإلاٗٞغ
ت، ٦شاٞت: ٓلٓظُا اؾخسضام ٦ْشاٞت اإلاٗٞغ ٓماث ج٨ى ت ْالىٓغ ْالاجها٫، اإلاٗل  ْجؼاًض ا٢خهاصي، مىخج بٓنِٟا للمٗٞغ

ت، اإلاكخٛلحن ت جإزحر ْػٍاصة باإلاٗٞغ ٓعر الا٢خهاصًت، ال٣ُاٖاث ٖلى اإلاٗٞغ ِ ت، بصاعة ْْ  ْه٣ل ْالخجضًض، ْالابخ٩اع اإلاٗٞغ

ت ".  "اإلاٗٞغ

ت ا٢خهاص ًٓن٠  بُبُٗت َظا ٍْخُلب ظضًضة ٖمل ٞغم ٍْسل٤ ْالخىاٞؿُت الابخ٩اع ْمٟخاح الخىمُت مدغ٥ بإهّ اإلاٗٞغ
ُت مِاعاث اًجاص الخا٫ ٓٞغ الا٢خهاصًت الىٓم جضٖم خضازت ؤ٦ثر مٗٞغ  م٘ الٗمل ؾُاؾت صمج ًخُلب مما الٗمل ٞغم ْج

ٍ َىا٥. ْالخضٍعب الخٗلُم ْؾُاؾت ْالبُئُت ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت الؿُاؾاث ا مً البض قْغ َٓٞغ  ا٢خهاص ل٣ُام ج

ت : مجها اإلاٗٞغ

ٓٞحر بٛغى الٗالي الخٗلُم في الاؾدشماع/ 1 ٓاصع ج لت ال٩ .  اإلاَا
                                                           

 
    ٓ. يوعغ ٍبثك (انًؤرًو انلٔنٙ األٔل ؽٕل انزؼهٛى ػٍ ثؼل)أػًبل. َزبط انًؼوفٙأًْٛخ انزؼهى اإلنكزؤَٙ فٙ ىٚبكح اإل. اثواْٛى ٍؼٛل انٛجضبَٙ  

 ٔيبٚهٛٓب
 
   و ٓ  0 رموٚو انًؼوفخ انؼوثٛخ نهؼبو   
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ٓص/ 2 ت بِئت ْظ . ظُضة اؾدشماٍع

ٓص/ 3 . ْٞاٖل ٢ٓير مضوي مجخم٘ ْظ

ٓص/ 4 . م٣خضعة ماؾؿاث ْظ

ت بحن الاعجباٍ ٞ٪/ 5 . ْالؿُاؾت اإلاٗٞغ

ت الغ٢ابت مً الخض/ 6 ت إلهخاط اإلا٣ُضة ْألامىُت ؤلاصاٍع ا اإلاٗٞغ . ْوكَغ

.  الىٓامي ٚحر ْالٗمل الدٟي الا٢خهاص مً الخض/ 7

ٓوي اإلااؾسخي الؿُا١ جدؿحن/ 8 .   ال٨ٟاءاث ْج٣ُُم ؤلاصاعير ْال٣اه

غ جدضًض/ 9 ٓهُت ألَا ٓماث ال٣اه ْلت ب٣ُام ْالض٫ْر للخ٩ ٓنر ص . باهخٓام ج٣ضمِا ْج٣ُُم ال٣اه

ْعر بةًجاص الٟغم ج٩اٞا ؤَمُت ٖلى الخإ٦ُض/ 10 بها للمغؤة ؤ٦بر ص ٓاظؼ ْبػاخت الٗمل ؾ١ٓر الخخُاظاث ٣ْٞا ْجضٍع ت خ  اإلاٗٞغ

ٍٓت َظٍ ْحٗض ْاإلاغؤة الغظل بحن ْل ر حٗاوي التي للمجخمٗاث اؾتراجُجُت ؤ
ًا
ر عجؼا

ًا
ٍٓا .  جىم

ٓاع ْالخٗاْنر الكغا٦ت ا٢غاع/ 11 . للماؾؿاث مىهجا ْالخ

ت ا٢خهاص ٣ًضم ألاؾاؽ َظا ْٖلى ٓطظا بٓنّٟ اإلاٗٞغ ٓة ْاإلااؾؿاث للض٫ْر ْالخىاٞؿُت للىمٓ هم ض ظضًضة عاٞٗت ٢ْ  مً جٍؼ
ت ٫ٓر ؾٖغ ض ظضًض ا٢خهاص َٓ ْبالخالي اإلاكتر٥، الخىمٓير الٗمل بلى الخد ت، الدل٤ صًىامُت بًٟل ؤلاهخاظُت ُّٞ جٍؼ  ْاإلاٗٞغ

ٍٓاجّ ْمً ْل ٦ٓمت الخٗاْنر ؤ ُت ٢اٖضة ْجإؾِـ ْالخٗاْن، اإلاكاع٦ت ٢ُم بدبجي ْطل٪ ْالخ  ال٣غاءة، ال٨خابت،: مكتر٦ت مٗٞغ
ٓلٓظُا ٓماث ج٨ى . ألاظىبُت اللٛاث ْالاجهاالث، اإلاٗل

ت ا٢خهاص  ؤَمُت جِٓغ طل٪ ٖلى ٓعة مً ْالاؾخٟاصة الىامُت للض٫ْر اإلاٗٞغ ٓماث ج٣ىُت ز ٓظب  مما ْالاجهاالث اإلاٗل ٓنر ؤن ً  ج٩
ٓهاث ؤخض الض٫ْر َظٍ ت مجخم٘ م٩ عة ْبالخالي الٗالمي، اإلاٗٞغ ت ا٢خهاص جد٤٣ قب٩اث بىاء يْغ  ْجباص٫ ظِت، مً اإلاٗٞغ

ٓماث ٓعاث ؤخضر ْاؾدُٗاب اإلاٗل ت ٖالم جُ ٔر ظِت مً اإلاٗٞغ ٓاث مً ٖضًض زال٫ مً ،" "ؤزغ : ؤَمِا ْؤلاظغاءاث الدُ

ت ا٢خهاص نٓب ال٣اثم الا٢خهاص جضٞ٘ اؾتراجُجُت بىاء ـ ٓاظِِا التي الخدضًاث جسُي ٖلى ل٣ضعجّ اإلاٗٞغ .  ص٫ْر َظٍ ج

ْعر الٗالم في ًجغير بما اإلاٗم٤ الِٟم جد٤ُ٣ ـ ٓعي ْالخدا . الكغا٧اث ْبىاء الخٗاْنر لخد٤ُ٣ مّٗ اإلآي

عي الاظخماعي اليؿُج بىاء ـ ْاة بش٣اٞت ٌٛخجي هدٓ ٖلى ْالدكَغ .  الٟغم ْج٩اٞا اإلاؿا

ْعر ؤَمُت جإ٦ُض ـ ت مجخم٘ ٢ُم جغؾُش في اإلاضوي اإلاجخم٘ ص . اإلاٗٞغ

ت ا٢خهاص ٞةن ْلت ًبجي اإلاٗٞغ ٓن، اإلااؾؿاث ص ٍ ٍْمخل٪ ْال٣اه . الٟغم ْج٩اٞا الٗضالت ٍْد٤٣ الخ٣ىُت، ٖالي الخضٍعب قْغ
ٍ هي ْجل٪ ٓبت الكْغ ت مجخم٘ في اإلاُل ت مجخم٘ ٞةن ْبالخالي اإلاٗٞغ ٍٓيُت البجى بلى ؤؾاؾا ٌؿدىض اإلاٗٞغ ت ال٢خهاص الخ٩ . اإلاٗٞغ

ت ا٢خهاص ْماقغ ْلي للبى٪ َب٣ا اإلاٗٞغ ٓاٞؼ: ْهي مغج٨ؼاث ؤعبٗت ًخًمً الض  الخٗلُم اإلااؾؿاحي، الىٓام الا٢خهاصًت، الخ
ٓاعص ت ْاإلا ٓماث ج٣ىُت ، ْالابضإ البكٍغ غ ٌكحر الٗغبُت البلضان خا٫ في ْالاجها٫، اإلاٗل  لٗام الكاملت ؤلاوؿاهُت الخىمُت ج٣ٍغ

                                                           
 
 07 ٓ. و007 انًوكي انضمبفٙ انؼوثٙ، : ثٛؤد/ انلاه انجضبء.  :ط. يُطك انٖلاو ٔنغخ انزلأل..انؼبنى ٔيأىلّ. ػهٙ ؽوة  
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ت ألْيإ م2003 ٫ٓر الٗغبُت البلضان في اإلاٗٞغ ت وكغ مً بك٣حها الٗملُت َظٍ" بال٣  ال٨ٟغ ج٨بذ جيكئت حٗترحها ْاهخاظِا للمٗٞغ
ٓعة الؼاثضة ْالخماًت ْالخظبظب بالدؿلِ ْجدؿم  ْال٨ٟاءة بالظاث ْالش٣ت الاؾخ٣ال٫ همٓ ٖملُت ٖلى ؾلبا جازغ به

ت ا٦دؿاب مجا٫ في الٗغبُت البلضان في الش٣افي الخسل٠ خالت بلى طل٪ ٌكحر"  ""الخ٨ٟحر ٖلى ْال٣ضعة الاظخماُٖت  اإلاٗٞغ
ا م ْٖلى ظضًضة، ز٣اٞت وكا مً الٗالم في ًجغير ما ٨ٖـ ٖلى ْاهخاظِا ْوكَغ غ ؤن مً الٚغ  في ال٨مي الخٓؾ٘ بلى ؤقاع الخ٣ٍغ

ٓايٗا الخٗلُم ْل الٗكٍغً ال٣غنر مً الشاوي الىه٠ زال٫ الخٗلُم مجا٫  مٗض٫ ًؼ٫ر لم خُض الض٫ْر ببٌٗ م٣اعهت مخ
ُٖٓخّ ؤلاهار ْؾِ زانت مغجٟٗا ألامُت  الىاؽ خُاة جدؿحن في ألاؾاؾُت ؤَضاّٞ الخٗلُم ًد٤٣ لم ْبالخالى ظضا، عصًئت ْه

غ ْؤٖخبر اإلاجخمٗاث ٢ضعة ْعٞ٘ ٓاظِِا التى الخدضًاث ؤزُغ مً الخٗلُم ٢ًُت الخ٣ٍغ  ؤقاع اإلاىاؾبت ْبهظٍ. الٗغبُت الض٫ْر ج
غ الم ْؾاثل مٗٓم ؤن بلي الخ٣ٍغ ْلت، إلقغاٝ زايٗت ؤلٖا م الترظمت خغ٦ت ي٠ٗ الض ْعر مً لِا ما بٚغ ت وكغ في مِم ص  اإلاٗٞغ

 الٗلمي، ؤلابضإ ٖلى اإلادٟؼة البِئت ٣ْٞغ ، اإلااؾسخي الضٖم ُْٚاب ، ٖلُّ الاهٟا١ ْي٠ٗ الٗلمي البدض اهخاط ْي٠ٗ ،

ابِ ْي٠ٗ ٍٓغ الٗلمي ؤلابضإ مجاالث في الاؾدشماع ْٖضم ، الٗلمي، البدض ماؾؿاث بحن الْغ . ْالخُ

 

: اإلاعشفت مجخمع

ت بمجخم٘ الاَخمام بضؤ ٓهت ماجمغ ؤبغػَا ْه٣اقاث ماجمغاث لظل٪ ٣ْٖضث اإلااضخي ال٣غنر حؿُٗيُاث م٘ اإلاٗٞغ  م1995 بغقل
ت، ليكغ ْالخٗاْنر الكغا٦ت ؤَمُت ٖلى ؤمً الظي عة اإلاٗٞغ ٓاعص جىمُت ٖلى الٗمل ْبًْغ ت، اإلا عة البكٍغ ٓص ْيْغ  ْظ

ُت ا٢خهاصًت اؾتراجُجُت ت، مجخم٘ بىاء في الاؾِام ًخم ْبظل٪ اإلاشمغ الخٗاْنر جد٤٣ ْمٗٞغ  خهُلت ًٖ ٌٗبر ْالظي اإلاٗٞغ

ٓعاث ْعر الٗلمي ْالبدض ال٣ٗل ًإزظ خُض الخ٣ىُت الش اصة ص اث ٢ُم مً َْٗلي الٍغ ْاة ْالٗض٫ الخٍغ " .  "ْالضًم٣غاَُت ْاإلاؿا

ْعر ؤَمُت ٣ًل ال ت مجخم٘ زل٤ في اإلاسخلٟت الخٗلُم ْماؾؿاث ال٨ٟغ ص ٍٓغ زال٫ مً اإلاٗٞغ  الصخُدت اإلاؿاعاث ْعؾم الخى

ٓعي بخٗم٤ُ . الخُٛحر إلخضار الؿِئت الٗاصاث مً ْالخسلو اإلاك٨الث ْجسُي ال

ت ا٦دؿاب بطن ا ْاؾخسضامِا ًَْمِا ْاؾدُٗابها اإلاٗٞغ ا ْوكَغ ٍَٓغ  ٖلى ٦ْٟاءة ٢ضعة ؤ٦ثر اإلاجخم٘ ًجٗل طل٪ ٧ل ْجُ
ْعا َظا ٌُٗى ْ ْالؿُاؾُت، ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت مىاخحها ب٩ل اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣  ٧اٞت في الخضٍعب إلاغا٦ؼ ص
ت، مخِىت ؤؾـ بع٧اػ مؿخٓير بلى ًغج٤ حٗلُم ْبىاء ، الخٗلُم مغاخل ْعر ٦ْظل٪ للمٗٞغ الم ص ؼ في ؤلٖا ح ْجىمُت حٍٗؼ . اإلاٗغفي الْغ
ٓص ٓلُض اهخاط بلى اإلاُاٝ جهاًت في طل٪ ٣ٍْ ت، ْج ٓاعص ْخكض الؿُاؾُت ؤلاعاصة ْجإحي ْجإَُلِا ألاظُا٫ اٖضاص زال٫ مً اإلاٗٞغ  اإلا

ٓاث م٣ضمت في ْالُا٢اث ت مجخم٘ بىاء ٍَغ٤ في للؿحر الدُ ".  "اإلاٗٞغ

ٓم ٍْىدهغ ت مجخم٘ مِٟ ٓماث ُّٞ جلٗب الظي اإلاجخم٘ ؤهّ في اإلاٗٞغ ْعر ْالاجهاالث اإلاٗل  الخىمُت لخد٤ُ٣ ال٨بحر الض
ٓماث ألن ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت ٓمي اليكاٍ في خاؾم ٖامل ؤنبدذ اإلاٗل  ْاإلاىٓماث، ْالُِئاث ْاإلااؾؿاث لؤلٞغاص الُ

ٓانل قب٩اث ْؤن ت ؤنبدذ الخ ٍع ٓانل يْغ  مٓاَغ ْؤَم الىجاح مٟخاح هي ْاإلاِاعاث اإلاٗاٝع ْبالخالي اإلاجخم٘، صازل للخ

ت مجخم٘ : آلاجُت لؤلؾباب اإلاٗٞغ

ت مجخم٘ ـ ٓعر مؿاًغة ٖلى ال٣ضعة ًمخل٪ اإلاٗٞغ ٓعر الٗالمي الش٣افي الخُ . الخ٣ىُت ْجُ

                                                           
 
 و 00 ح اإلََبَٛخ انْبيهخ نهؼبو رموٚو انزًُٙ  
 
 و  0 رموٚو انًؼوفخ نهؼبو   
 
 انًوعغ َفَّ   
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ٓصة ٖالُت بل٨ترْهُت بيُت ًدخاط ـ ْلت ماؾؿاث اخخُاظاث م٘ جدىاؾب ؤلال٨ترْوي الخضٍعب مجا٫ في الج .  ْاإلاجخم٘ الض

بي الىٓام ًد٤٣ ؤن ـ ت ا٦دؿاب في الٟغم ج٩اٞا الخضٍع .  ْاإلاِاعاث اإلاٗٞغ

ْلُا ْا٢لُمُا مدلُا ْبىائها الكغا٧اث جد٤ُ٣ ـ .  ْص

ٓنر بدُض البيُاث ْي٘ ـ .  للجمُ٘ الخٗلُم ٩ً

ٍٓغ جؼامً ـ ٔر الدضماث بجاهب ، ْالخضٍعب الخٗلُم جُ ٓماجُت ألازغ ا اإلاخٗضصة ْالٓؾاثِ ْالبدٓر اإلاٗل  ألاؾاؽ ًمشل ْٚحَر

ٖاث ْبىاء الاؾدشماع حصجُ٘ طل٪ ٣ٍْخطخي ْالخىاٞؿُت للىمٓ .  اإلاكْغ

ت الاَخمام ـ اصة بلى ًاصي بما اإلاجاالث ٧اٞت في باإلاٗٞغ . اإلاًاٞت ْال٣ُمت الاهخاظُت ٍػ

ٓػعاء الشاوي الاظخمإ زال٫ مً طل٪ او٨ٗـ ْمخٓؾُُت الض٫ْر ل ْع ٫ٓر م2008 في ال٣اَغة في ألا ت مجخم٘ خ ٓماث ؤْ اإلاٗٞغ  اإلاٗل
ٓماث، مجخم٘ ؤَمُت ٖلى التر٦حز زال٫ مً ٓم الٗالي، ْالخٗلُم اإلاٗل ٍٓغ ْالبدٓر ْالٗل  الخىاٞؿُت، جدؿحن ؤظل مً ْالخُ

ؼ ظضًضة، ٖمل ٞغم ْزل٤ ٓصي مما الكغا٧اث ْحٍٗؼ ٓماث مجخم٘ بىاء بلى ً . اإلاٗل

ت مجخم٘  اإلاجخم٘ في الٟانلت اإلاؿاخت َضم ؤلاوؿان ؤلال٨ترْهُت ألاصمٛت ُّٞ جىٓب ؤنبدذ ْالظي اإلاٗجي بهظا اإلاٗٞغ
ْعر ًلٗب ؤلال٨ترْوي الٓؾُِ ؤنبذ خُض الُضْير ْالٗمل ال٨ٟغ ٖمل بحن الخ٣لُضي  اإلاخٗل٣ت اليكاَاث ألن الخاؾم الض
ت ا اهخاظِا مً باإلاٗٞغ ت ْبهما اإلاسخهحن مِمت مً حٗض لم ْزؼجها ْاؾخسضامِا ْوكَغ ٓح بم٩ان ؤنبدذ اإلاٗٞغ  للٟاٖلُحن مٟخ

٫ٓر مسخل٠ في نالاظخماٖحي ٍٓاتهم ازخالٝ ْٖلى الخ٣ ٓماث لخ٣ىُت الؿلُت ٞإنبدذ مؿخ  ظضًض ْا٢ٗا نىٗذ التى اإلاٗل

ٓم لمت الخٓؾبت ٖلى ٣ً . الٓؾاثِ اؾخسضام في الكغا٦ت لؿبب. ْالغ٢مىت ْألٖا

ت مجخم٘ ا٢امت بطن ؼ ًخُلب اإلاٗٞغ ت إلهخاط الخىُٓمي الؿُا١ ٞٗالُت حٍٗؼ  لى٣ل الٟٗالت ْؤلاصاعة الابخ٩اع ًد٤٣ بما اإلاٗٞغ
ُجها الخ٣ىُت ٓلُض الاظخماعي اليؿُج في ْاؾدُٗابها ببلضاهىا لخَٓ  ْالخىمُت الاهخاظُت ال٨ٟاءة جد٤٣ ظضًضة ْج٣ىُاث مٗاٝع لخ

. ؤلاوؿاهُت

ٓعر طل٪ ٖلى ت مجخم٘ ٢ُام بإَمُت الغؤي جبل ِغث اإلاٗٞغ ت مجخم٘ إل٢امت اؾتراجُجُت عئٍت ْْ  جًمجها الٗغبُت البلضان في اإلاٗٞغ
غ ت الخىمُت ج٣ٍغ اث بَال١ ؤَمُت في ْجلدهذ م2003 لٗام البكٍغ  الخٗلُم ْوكغ الغقُض الخ٨م زال٫ مً ْيماجها الخٍغ

حن ٍٓغ ْبخضار ال٣ضعاث ْبىاء الٗلم ْجَٓ ٫ٓر ْاإلاجخمعي، الش٣افي الخُ ت اهخاط همِ هدٓ ْالخد ٍ َب٣ا اإلاٗٞغ  البيُت لكْغ
ٓطط ْجإؾِـ الدانت، ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت الث مً ًخدغعر ْالاهٟخاخُت باالؾدىاعة ًٓن٠ ؤنُل ٖغبي مٗغفي هم  مدا

٠ُ ٓلٓظُا، الضًً جْٓ ٕٓ ْبزغاء الٗغبُت، باللٛت ْالجهٓى اًضً ٓة الاؾتراجُجُت َظٍ جمشل ٢ض ْصٖمّ، الش٣افي الخى  زُ

ت ٍع ت مجخم٘ زل٤ هدٓ يْغ . مٗانغة ٖغبُت عئٍت ٤ْٞ اإلاٗٞغ

 حذًذ ؤفم هدى: خاجمت

٠ُ بن ـ ٓلٓظُا جْٓ ت لبىاء الػم قٍغ ْاؾخسضامِا الخ٨ى ٠ُ ْٖملُت اإلاجخم٘، في اإلاٗٞغ ْخض الٍُغ٤ َٓ اإلاٗاٝع جل٪ جْٓ  ألا

ٓاع صازل م٣ٟل وكاٍ الٗمل ؤْ الخ٨ٟحر ٌٗض لم لظا. الخىمُت لخد٤ُ٣  ٖملُت ؤنبذ ْاهما اإلادلُت، ْاإلاجخمٗاث البِئاث ؤؾ
ٓهُت ٓاؾٗت لآلٞا١ هدُجت الجٛغاُٞا جدضَا ال للش٣اٞاث ٖابغة ٧ ٓانل في الغ٢مُت الخ٣ىُت ٞخدتها التى ال  اإلاجخم٘ صازل الخ

ٓاؾُت لِا ْالىاؾ٤ ألام٨ىت، ٚالب في اإلاِٗكت الىاؽ لخُاة ألا٫ْر اإلادغ٥ َٓ ؤلاٞتراضخي الٗالم ؤنبذ خُض ؤلاوؿاوي،  ب
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ٓماث ٓزت اإلاٗل ٓعي ػاص الظي ألامغ للجمُ٘، ألازحر ٖبر اإلابش  مً ْبٗضًض الٗغبُت اإلاجخمٗاث في ْاؾٗت قغاثذ لضٔ ْٖم٣ّ ال

ٖٓاث ال٣ًاًا ت طل٪ ًٍْ٘. ْاإلآي ْلت هٍٓغ  في ْالؿُاؾُت اإلاضهُت الخىُٓماث ْؤق٩ا٫ الٗغبُت البلضان في ال٣اثمت الض
٫ٓر الخُٛحر بما اإلاد٪، ٢ٓ٘ بلى ْالخد ٢ٓ٘ في ْالب٣اء اإلاماوٗت ؤْ ؤخضار مً ًجغير ُٞما اإلاكاع٥ م ٓة الداي٘ م ت لؿُ  اإلاٗٞغ

. الخسل٠ خا٫ في ْالب٣اء

ٓامل ؤَم ؤخض ٌٗض بٗض ًٖ ؤلال٨ترْوي الخٗلم ـ ت ًد٤٣ ألهّ الخىمُت لٗملُاث الضاٖمت الٗ ٫ٓر َْؿِل اإلاٗٞغ  ٖلحها الخه
ٓعَا ٍْىمحها ت، اهخاط مُاصًً مسخل٠ في الىاؽ ل٩ل ٍُْ ض ؤهّ اإلاٗٞغ  ْالابخ٩اع، ؤلابضإ ٞغم َْٗؼػر اإلاِاعاث ٍْىمي ال٣ضعاث ًٍؼ

ت مجخم٘ باججاٍ ًضٞ٘ مما ٝ تهُئت بلى بىاءٍ ًدخاط ْالظي اإلاٗٞغ ٍٓت الْٓغ ٓعة ب٩ل ؤلال٨ترْوي الخٗلم ليكغ الضاٖمت البيُ  ن

ٍٍٓغ ُّٞ ْالخٓؾ٘ ٓا٦بت لخد٤ُ٣ باؾخمغاع ْجُ .  الٗالم في ًجغير للظي اإلا

ت ا٦دؿبذ ل٣ض ـ ٓهاجّ الدبرة ٖالم في جخمضص ظضًضة ْصالالث ؤبٗاص اإلاٗٞغ  ْظِضٍ الاوؿان بيكاٍ ًخهل ما ٧ل ْفي اإلاخ٨ثرة بم٩
ٍٓغ زال٫ مً اث اإلاٟاَُم جُ ٓعي الِٟم ْجد٤ُ٣ ْالىٍٓغ ٓعر بلى اؾدىاصا الخ٣اث٤ إلهخاط الخٟؿحر ٖلى ْال٣ضعة ْال  الٗلم جُ

ت ٍٓغ باججاٍ ْألازظ الغ٢مُت الخ٣ىُت ْؾاثِ اؾخسضام زال٫ مً ْاإلاٗٞغ  مً ْالتى الؿاثضة اإلاٟاَُم ْحُٛحر الٗلمي البدض جُ
٫ٓر الخٟاٖل ٖملُت ابُاء قإجها ت مجخم٘ هدٓ ْالخد . اإلاٗٞغ

ت انبدذ ـ ٓم ُٞما الاوؿان ًٖ جىٓب التى الخ٣ىُت الٓؾاثِ ٖبر جخم نىاٖت اإلاٗٞغ  َْؿخمض ْجٟؿحر، ِْٞم جدلُل مً بّ ٣ً
ٓجّ ؤلاوؿان ٨ٞغ  ْالٓؾاٍ ؤلاوؿان بحن زال٢ت ظضلُت ٖملُت في الٓؾاثِ جل٪ اًجاص في الابضإ ٖلى ٢ضعجّ مً ْمخاهخّ ٢

ٓظّ ؤن ًجب الاؾخصىاثُت ألاَمُت بطن. الخ٣ىُت ت إلهخاط ج  مجغص ٣ِٞ ْلِـ لظل٪ اإلااصًت ْاإلاِاعاث اإلاىاهج بخٗلم ْطل٪ اإلاٗٞغ
ت ه٣ل في الاؾخمغاع ٓم مُالبت ٞهي الٗغبُت البلضان خا٫ ْاؾتهال٦ِا اإلاٗٞغ ٓٞحر مطخى ٢ْذ ؤي مً ؤ٦ثر الُ ٍ بخ  اإلااصًت الكْغ
ٍٓت ٓص ؤق٩ا٫ ٧اٞت مً بالخدغعر ؤلابضإ ٖملُاث مً جم٨ً التى ْاإلاٗى ُٟخّ ال٣ُام مً ال٣ٗل ج٨بل التى ال٣ُ  الخ٨ٟحر في بْٓ

إل .  اهخاظِا ْبٖاصة مجها ْالاؾخٟاصة آلازٍغً ججاعب ٖلى ْؤلَا

عة مً ـ ر الًْغ
ًا
٫ٓر ظضا ت ا٢خهاص هدٓ الخد ٍٓغ ْطل٪ اإلاٗٞغ ُت ْاإلاِاعاث ال٣ضعاث بخُ  الضمج جد٤٣ اؾتراجُجُت ْبٓي٘ اإلاٗٞغ

 ٢ُم ٖلى ال٣اثمت الخ٣ُ٣ي اإلاضوي اإلاجخم٘ ْؾُاؾت الخىاٞؿُت، ْجد٤٣ ظضًضة ٖمل ٞغم جٟخذ التى الٗمل ؾُاؾت بحن
ْاة الٗض٫ ٓماث ج٣ىُت ٌؿدشمغ الظي الخٗلم ْؾُاؾت الٟغم، ْج٩اٞا ْاإلاؿا ت ْالاجها٫ اإلاٗل  في اإلاجخم٘ بداظُاث ْمغبَٓ

ْلت ْؾُاؾت ْالجهٓى، الخىمُت ٓنر الضًم٣غاَُت ٖلى ال٣اثمت الض ت، ْال٣اه  بدُض ْالخٗاْنر الكغا٦ت إلاجخم٘ ًٟطخي مما ْالخٍغ
ت ا٢خهاص ؤن اٖخباع ٖلى َظا اإلاؿخضامت، الكاملت الخىمُت جد٤ُ٣ ًم٨ً ٍٓيُت البجى اخضي ًمشل اإلاٗٞغ  إلاجخم٘ الغثِؿت الخ٩

ت ٓعة هاجج اإلاٗٞغ ٓظُت الش ٓل ٢ٓ٘ الٗلمي ْالبدض ال٣ٗل ُّٞ ًإزظ ْالظي الخضًشت الخ٨ى ت ٣ٍْغ الهضاعة م ْاة الخٍغ  ْاإلاؿا
ٓم التى اإلا٨دؿباث ٧ْاٞت ْالضًم٣غاَُت ت ٖلى ج٣ .  اإلاٗانغ بمٗىاَا اإلاٗٞغ

ت مجخم٘ ـ ٓهاجّ ٧اٞت بحن الخ٣ُ٣ُت الكغا٦ت مجخم٘ َٓ اإلاٗٞغ ب في م٩ ت يْغ  ٖلى ال٣اثمت ؤْ مجها الٗاإلات اإلاسخلٟت اإلاٗٞغ
ٓانل ٧ل َضمذ اإلاىدكغة الظ٦ُت الخ٣ىُت ْؾاثِ ألن الًٗلي، الجِض ت انبدذ خُض الىاؽ بحن الٟ ٓح ام٩ان اإلاٗٞغ  مٟخ

بُٗت ازهانت بدؿب ٧ل للكغا٦ت ُِٟا في وكاَّ َْ ا جْٓ ٓماث ج٣ىُت ؾلُت ٞةن الخ....  ْاهخاظِا ْوكَغ  ْا٢ٗا زل٣ذ اإلاٗل
ٓعاث ألا٩ٞاع مً ٦شحر ؤقالءًار ٞتهكمذ جٟانحها ؤص١ في الخُاة َا٫ ال٩لمت، بمٗجى ظضًضا  الىسبت،: ْاإلاٟاَُم ْالخه

ٍٓت، ْاللٛت، ْالٓناًت، ا ْالش٣اٞت ْال٣ُم، ؤلاظخماُٖت، ْالخيكِئت الِ . ٧اهذ ٦ما ألاقُاء حٗض ْلم ازخل٠ شخئ ٧ل  ْٚحَر
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ل

جفعُل هظام الخعلُم الالىترووي هألُت لشفع معخىي ألاداء فى الجامعاث 

فى ظل جىىىلىحُا اإلاعلىماث 
الجضائش ل–ؤم البىاقى ل-حامعت العشبى بً مهُذي، صهُت إلاىشخى .لد

 

 

 

:  اإلالخق

ٓم الٟٗا٫ الجامعي الخٗلُم ًدبجى ؿُت الٗملُت زال٫ مً اإلاٗغفي اإلاجخم٘ مِٟ  اإلاجخم٘، زضمت ْ الٗلمي البدض ْ الخضَع
ْاث ْ ألاؾالُب َْؿخسضم ٢ٓذ ج٣لو التى الخضًشت الخ٣ىُت ألاص ٓماث ججضص ْ ال اث ْ اإلاباصت جُب٤ ْ اإلاٗل ٓماث الىٍٓغ  ْاإلاٗل

ا ْ ٓماجُت مجها ظضًضة مٟاَُم جدبجى الجامٗاث ؤنبدذ ْ ، اإلاجخم٘ لهالح حسدَغ ٓصة ْ اإلاٗل  بصاعتها ْ ( Quality ) الج

(T.Q.M )  ٘مً ٌٗض الظٔ ْ ، الال٨ترْوي الخٗلُم مجها للخٗلُم ظضًضة ؤهماٍ لظل٪ جبٗا ِْغث ْ ، الهىاٖت بٗض ما ْمجخم 
 فى ٌؿاٖض ٦ما ، الخٗلُم ٖلى اإلاتزاًض الُلب ْ اإلاٗغفي الاهٟجاع مك٩لت خل فى حؿاٖض التى الخضًشت الخٗلُم ؤؾالُب ؤَم بحن
٣ت اؾخسضم بطا اإلادايغاث ٢اٖاث اػصخام مك٩لت خل  الخٗلُمُت الٗملُت جغ٥ مم٨ىا ٌٗض ٞلم لظل٪ ، بٗض ًٖ الخٗلُم بٍُغ

ت الخٛحراث ْل فى ْ  اإلاسخلٟت بمغاخلِا ٓلٓظُا اإلادؿاٖع ٓماث لخ٨ى ٓص ًٖ بمىإٔ الاجهاالث ْ اإلاٗل  بل٨ترْوى حٗلُمي هٓام ْظ
ٓٞغ ٞٗا٫ قب٩ي ٍٓاث ً  الخ٨ٟحر مِاعاث ٖلى ؤ٦ثر ٌٗخمض ْ اإلاٗاٝع بىاء فى اليكُت اإلاكاع٧اث ٌصج٘ ْ للخٟاٖل مخٗضصة مؿخ

ٔر  ؤلاعج٣اء بهضٝ طل٪ ْ. الٗلُا ٓنر ال الظٔ الخٗلُمُت هامسغظاث بمؿخٓ ٔر ؤلاعج٣اء زال٫ مً بال ٩ً  ما َظا ،ْ آصاءَا بمؿخٓ

ٓع٢ت َظٍ فى بلُّ الخُغ١ر ؾِخم  . البدشُت ال

ٓلٓظُا : اإلافخاخُت اليلماث ٓماث ج٨ى ٓلٓظُا اإلاٗل   الجامعي الخٗلُم بِئت الال٨ترْوي، الخٗلُم هٓام الال٨ترْوي، الخٗلم ،ج٨ى

 

:  ملذمت

ٗت بالخٛحراث الٗهغ َظا ًخمحز ٓجي ْ الٗلمي الخ٣ضم ًٖ الىاظمت الؿَغ ٓل ٓماث ج٣ىُت ْ الخ٨ى  مً ؤنبذ ٣ٞض لظا ، اإلاٗل
عير ٓا٦بت الًْغ ٗت اإلاخٛحراث لخل٪ الخٗلُمُت الٗملُت م ٓاظِت طل٪ ْ الؿَغ  ٦ثرة مشل ٖجها جىجم ٢ض التى اإلاك٨الث إلا
ٓماث اصة ْ اإلاٗل  ألاٞغاص بةٖضاص الخضًشت الخٗلُمُت الىٓم اَخمذ لظا اإلاؿاٞاث، بٗض ْ اإلاٗلمحن ه٣و ْ الُالب ٖضص ٍػ

لِم بٖضاصا ٓماث ج٣ىُت ْ للخاؾباث الجُض لالؾخسضام ًَا ٓعر بلى ؤصٔ مما ، اإلاٗل  زانت ، للخٗلُم ٖضًضة َغ١ر ْ ؤهماٍ ِْ

ت ْ ٢ضعجّ ْ َا٢خّ خؿب اإلاخٗلم ُّٞ ٌؿحر الظي  –الظاحى ؤْ الٟغصي الخٗلُم مجا٫ فى  زبراث مً لضًّ إلاا ٣ْٞا ْ حٗلمّ ؾٖغ

٣ت الُغ١، جل٪ ؤبغػر مً ْ  –ؾاب٣ت مِاعاث ْ  ب٦ؿاب الٗهغ َظا فى الخٗلُم مً الِضٝ ٌٗض لم خُض. الال٨ترْوي الخٗلم ٍَغ
ت الُالب عة بلى حٗضاٍ بل ، ٣ِٞ الخ٣اث٤ ْ اإلاٗٞغ خماص ْ ال٣ضعاث ْ اإلاِاعاث ب٦ؿابّ يْغ ٓنر الظاث ٖلى الٖا  ٖلى ٢اصعا ل٩ُ
 مجخمّٗ، ْ صًىّ حٗلُم ٤ْٞ الخبُٗت ال الؿُاصة ٖلى ٢اثمت ظضًضة خُاة نىاٖت ٖلى ٢اصعا ْ ، الٗهغ مخٛحراث م٘ الخٟاٖل
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ٓنر ؤن ٖلى الخضًشت الٗالي الخٗلُم بغامج ْ ؾُاؾاث جغ٦ؼ الهضص َظا ْفى ٓعر َٓ الُالب ٩ً  لظل٪ ، الخٗلُمُت الٗملُت مد
ٓنر ؤن ٞلؿٟت اإلاخًمىت الخ٣لُضًت اإلاٟاَُم ًٖ جبخٗض باجذ الخضًشت الخضَعـ َغ١ر ٞةن  ألاؾخاط ٖلى ٢اثما الخٗلُم ٩ً

Teacher- based  ٓنر ال ؤؾالُب ْ َغ١ر بلى ٓعَا ٩ً  ججضًض بال َٓ ما الال٨ترْوي الخٗلم ٞةن َىا مً ْ ، الُالب بل ألاؾخاط مد
ٍٓغ  ظضًضة صعاؾُت ؤق٩ا٫ بخضار بلى ًاصٔ بما الخٗلُمُت اإلااؾؿاث ْ بالجامٗاث الخ٣لُضي الضعاسخي الك٩ل لظل٪ ْجُ

 الضعاؾُت اإلا٣غعاث ْ اإلاىاهج ْ الٓؾاثل ْ الخٗلُمُت البجي فى ًازغ بنالخا الخ٣لُضي الخٗلُم بنالح بلى جاصٔ ْمخجضصة
 ٖىّ بضًال لِـ ْ الخ٣لُضي للخٗلُم جدضًض ْ ججضًض َٓ الال٨ترْوي ٞالخٗلُم

ٕٓ الغثِؿُت ؤلاق٩الُت جخطح ؾب٤ ما زال٫ مً : البدث بؼيالُت :  ًلي ُٞما البدض إلآي

 الخغيراث إلاىاهبت آدائها معخىيل سفع و بالجامعاث ؤلالىترووى الخعلُم هظام لخفعُل اعخمادها ًمىً التى آلالُاث هي ما
 ؟ اإلاعلىماث جىىىلىحُا ظل فى اإلادعاسعت

ٖٓت  الغثِؿُت ؤلاق٩الُت َظٍ يمً جىضعط ْ ُت ألاؾئلت مً مجم :  فى ؤؾاؾا جخمشل الٟٖغ

ٓلٓظُا ؤْظضتها التى الخدضًاث هي ما -  ٓماث ج٨ى ٓمت اإلاٗل   ؟ الجامُٗت الخٗلُمُت للمىٓ

ٓص ما -  ٓلٓظُا اإلا٣ه  ؟ ؤبٗاصٍ هي ما ْ الخٗلم بخ٨ى
 ؟ الجامٗت فى جُٟٗلّ مخُلباث ْ الال٨ترْوي الخٗلُم هٓام مغاخل هي ما - 

٘ اٖخماصَا ًم٨ً التى الاؾتراجُجُاث هي ما -  ٔر لٞغ   ؟ بالجامٗاث آلاصاء مؿخٓ

:  الخالُت الٟغيُاث اٖخماصها البدض بدُصُاث لئلًداَت : البدث فشلُاث

ٗت حٛحراث الخالي الٗهغ ٌكِض -  ٓلٓظُا ْل فى ٦شُٟت ْ ؾَغ ٓماث ج٨ى  مٗغفى ْ ج٣جي اهٟجاع ناخبّ الظٔ اإلاٗل
ٓظّ ظضًضة اؾتراجُجُاث بلى ملخت الخاظت بظل٪ ٞإنبدذ ، َاثل ْز٣افى ٓا٦بت الجامعي الخٗلُم مؿاع ج  الخ٣ضم إلا

ٓجي ْ      الٗلمي ٓل ٓم اإلاٗانغ الٗالم ٌكِضٍ الظٔ الخ٨ى  . الُ

ٓعر بن -  ٓلٓظُا مجا٫ فى الخانل الخُ ٓعر بلى ؤصٔ الخٗلُم ج٨ى ٓظُت اإلاؿخدضزاث مً ٦شحر ِْ ٓل  ؤنبذ التى ْ الخ٨ى
ُِٟا عة الخٗلُمُت الٗملُت فى جْٓ ٘ فى مجها لالؾخٟاصة  ملخت يْغ  جل٪ بحن مً ْ ، الخٗلُمُت الٗملُت ٦ٟاءة ٞع

 . الال٨ترْوي الخٗلُم اإلاؿخدضزاث

ٖٓت ٖلى الال٨ترْوي الخٗلُم هٓام ٌٗخمض -  ٓهاث مً مجم ٓجها فى حك٩ل التى اإلاغاخل ْ اإلا٩ اع مًم  لِظا الٗملي ؤلَا

 . الٗام ْ الٗالي الخٗلُم مغاخل ظمُ٘ ٖلى حٗمُمِا ًم٨ً التى ْ الجامُٗت البِئت فى الىٓام
ْعٍ ْ الال٨ترْوى الخٗلُم ألَمُت هٓغا -  ٘ ْ صٖم فى ص ٔر ٞع ٓظب ما بالجامٗت الخٗلُمُت الٗملُت فى آلاصاء مؿخٓ  ٖلُىا ً

عة ٘ فى حؿاَم التى ال٨ُٟلت آلالُاث ْ الاؾتراجُجُاث بًجاص يْغ  الخٟاٖل مً جم٨جهم ْ ألاؾخاط ْ الُالب ٦ٟاءة ٞع

ا ْ الخضًشت البرمجُاث ْ الخ٣ىُاث باؾخسضام  اإلاؿخمغ الٗلمى ٓمت لهالح حسدحَر  .الخٗلُمُت اإلاىٓ

:   البدث ؤهمُت

ٓلٓظُا ٧اهذ بطا ٓماث ج٨ى ت حٛحراث ؤخضزذ ٢ض اإلاٗل ٓاهب مسخل٠ فى ظظٍع  ٖامت الخٗلُم ٢ُإ ٞةن ، اإلاٗانغة الخُاة ظ
ٓنر ؤن ًجب زانت الجامعي ْالخٗلُم ٓعاث ْ الِاثلت الخٛحراث لِظٍ اؾخجابت ؤ٦ثر ٩ً ت الخُ  مسغظاث ألن طل٪ ، اإلادؿاٖع

ٔر ل٣ُاٖاث مضزالث بال هي ما الجامعي الخٗلُم ٢ُإ  مٟغصاث بحن الٗاإلاُت اإلاىاٞؿت خضة ًٖ هاَُ٪ ، ٖمل ٦ٗىانغ ؤزغ
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ٓلٓظُا اؾخسضام فى ال٨بحر الخٓؾ٘ ٌؿخضعي مما الجامعي الخٗلُم ٢ُإ ٓماث ج٨ى  الخٗلُم هٓام جُٟٗل مجها زانت ْ اإلاٗل
ٓاثض مً ًد٣٣ّ إلاا طل٪ ْ الال٨ترْوي ٓصجّ يمان ْ الجامعي الخٗلُم مجا٫ فى مؼاًا ْ ٖ ٔر الاعج٣اء ْ ظ  الخإَُل بمؿخٓ

ٓاعصٍ لجمُ٘ الدبرة ْ ْال٨ٟاءة ت م . البكٍغ

 :  البدث ؤهذاف

 الخٗلُم هٓام جُٟٗل زاللِا مً ًم٨ً التى آلالُاث ْ الاؾتراجُجُاث ٖلى الخٗٝغ فى الضعاؾت لِظٍ الغثِسخي الِضٝ ًخمشل
٘ ٖلى ٌؿاٖض ختى بالجامٗت الال٨ترْوى ٖٓت الغثِسخي الِضٝ َظا ًٖ ًىبش٤ ْ ، بها آلاصاء جدؿحن ْ ٞع  ألاَضاٝ مً مجم

ُت :  آلاحى فى جخمشل الٟٖغ

ٔر لالعج٣اء الال٨ترْوي الخٗلُم اؾخٗما٫ ؤَمُت ٖلى الخإ٦ُض -   بالجامٗت ألاصاء بمؿخٓ

ٓاثض ْ مؼاًا ببغاػ - ٍٓغ ٖلى ؤزٍغ ْ الخضَعـ فى الال٨ترْوي الخٗلُم اؾخسضام ٖ ؼ جىمُت ْ الجامعي الخٗلُم جُ  حٍٗؼ

ٓاعص ت اإلا  . البكٍغ

 الخٗلُم خا٫ فى م٨مل ْ بٗض ًٖ الخٗلُم خا٫ فى بضًل بل٨ترْوي حٗلُمي ْؾِ بسل٤ الخٗلُمي اإلاىار جدؿحن -
 . الخ٣لُضي

  مغاخلّ مسخل٠ فى الال٨ترْوي الخٗلُم ؤهٓمت لخهمُم ؤ٦بر اَخمام بُٖاء -

 . الجامعي الٓؾِ فى الال٨ترْوي الخٗلُم اؾتراجُجُاث جُٟٗل مخُلباث ؤَم ٖلى الًٓء حؿلُِ -

اصة -  . بالجامٗت بغمجُاجّ ْ الال٨ترْوي الخٗلُم ؤهٓمت بحن الخٟاٖل ٍػ

:  البدث هُيل

خت ؤلاق٩الُت ٖلى لئلظابت  ْعر بلى البدض ج٣ؿُم ًم٨ً اإلاُْغ :  الخالُت اإلادا

ٓلٓظُا ؤْظضتها التى الخدضًاث -  ٓماث ج٨ى  الٗالى الخٗلُم ماؾؿاث فى الخٗلُمُت للٗملُت اإلاٗل

ٓلٓظُا -  ٓمّ ) ؤلال٨ترْوي الخٗلم ج٨ى  ( ،ؤبٗاصٍ بُئخّ ، مِٟ
ٓاثضٍ ْ ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ؤَضاٝ -   الجامعي الخٗلُم بِئت فى ٖ

  بالجامٗت الال٨ترْوي الخٗلُم لىٓام الخٗلُمي الخهمُم مغاخل - 

  الال٨ترْوي الخٗلُم هٓام جُٟٗل مخُلباث - 
ْعَا ْ الال٨ترْوي الخٗلُم هٓام بهجاح اؾتراجُجُاث -  ٘ فى  ص   بالجامٗاث  آلاصاء ٞع

  العالي الخعلُم ماظعاث في  الخعلُمُت للعملُت اإلاعلىماث جىىىلىحُا ؤوحذتها التى الخدذًاث:  ؤوال

ٓعة جٟغى ؾٝٓ ٓلٓظُا ٖالم فى الش ٓماث ج٨ى  الٗالي الخٗلُم ماؾؿاث فى الخٗلُمُت الٗملُت ٖلى ٖضًضة جدضًاث اإلاٗل
ٓعة اإلادؿإع ْ اإلاتزاًض ٞالخٛحر ٓماجُت للش ٓظُت ْ اإلاٗل ٓل ٓعر بلى ؤصٔ الخ٨ى ٓلٓظُا ِْ ٓماث ج٨ى  بما الخضًشت الاجهاالث ْ اإلاٗل

ٓماث ٍَغ٤ ؤن   ظُدـ ط٦غ ٢ْض ، الخٗلُم مجا٫ فى مخٛحراث ٖضة ؤخضزذ التى الاهترهذ قب٨ت ٞحها ت ٞاث٤ اإلاٗل  ؾٝٓ الؿٖغ
٘ فى ٌؿاٖض ٓعر ٚلى الٍُغ٤ ًدُذ ؾٝٓ ْ ال٣اصمت ألاظُا٫ فى ٞغص ل٩ل الخٗلُمُت اإلا٣اًِـ ٞع  للخضَعـ ظضًضة َغاث٤ ِْ

                                                           
 . ٕٖٓ، ص  ٜٜٛٔ.الكويت ، ادلعرفة عامل دار رضواف، السالـ ترمجة عبد،   "  -ادلستقبل طريق – االنًتنت بعد ادلعلوماتية "، ؿبی  جيتس 1
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 اإلاؿخمغ الال٨ترْوي الخٗلم هدٓ الاهُال١ ه٣ُت آلالى الخاؾب باؾخسضام الخٗلم ًمشل ؾٝٓ ْر لالزخُاع ب٨شحر ؤْؾ٘ ْمجاال

  : فى الخٛحراث جل٪ ٞغيتها التى الخدضًاث ابغػر بلى الخُغ١ر ًم٨ىىا ْ ،

عة - ٓا٦بت يْغ ٓعاث الخٗلُم م ت الٗهغ لخُ  : َما هاخُخحن مً طل٪ ْ اإلادؿاٖع

 الؼمً مً ٣ٖضًً بٗض للخُب٤ُ نالح ٚحر ًهبذ ٢ض ما مغخلت فى الُالب مً ظُل ًخٗلمّ ما ؤن  

 ٓة جدضًض ج٣ىُاث فى اإلاؿخمغ للخٛحر اإلاخدب٘ ؤن ت ْ ٢  باألمـ ٧ان ما ؤن ًضع٥ ؤن ٌؿخُُ٘ آلالى الخاؾب ؾٖغ
ٖٓا ألا٦ثر ْ ج٣ىُت ألاًٞل ال٣ٍغب ْصا ؤصاءٍ ؤنبذ قُ ٔر طٔ ٚحر ؤنبذ عبما ؤْ مدض  َظا ٖلى ٢ُاؾا ْ ، ظضْ

ٓعة الخ٣ُ٣ى الخإزغ ؤن   throlstro ًا٦ض ؤخُاها اإلاس٠ُ ْ ال٨بحر الدؿإع ٓماث لش ٓظض الاجهاالث ْ اإلاٗل  ؤمامىا ً
  . زلٟىا لِـ ْ

ٓعة ؤصث - ٓماث ز  َٓ الِضٝ ٌٗض ٞلم ، الخٗلم ْ الخٗلُم ٖملُت ألؾـ ص٣ُ٢ت ْ قاملت مغاظٗت بلى الاجهاالث ْ اإلاٗل
ت جدهُل ٓماث ْ اإلاٗٞغ ْصة ػمىُت لٟترة اإلاٗل ت َٓ جدهُلِا مً ألاَم بل ، مدض  لضٖم مجها الاؾخٟاصة اؾخمغاٍع
ت الخىمُت مُالب ُِٟا باإلياٞت اإلاؿخمغ الخٗلُم ْ اإلاخ٩املت البكٍغ  جد٤ُ٣ ْ اإلاجخم٘ مك٨الث خل فى لخْٓ

 .الٗمل ؾ١ٓر مخُلباث

ٍٓغ فى للمؿاَمت لؤلؾاجظة الخدضي - ٔر ص٫ْر مً ؤؾاجظة م٘ جباصلِا ْ مىاؾبت حٗلُمُت بغامج جُ  ظامٗاث ؤْ ؤزغ
، ْعر ؤن ٦ما ؤزٔغ ا حٛحرا حٛحر ٢ض ألاؾخاط ص ٓهّ مً ظظٍع ت مهضعا ٧  ْ الخٗلُمُت للٗملُت مِؿغ ْ ميؿ٤ بلى للمٗٞغ

 . الُالب ٖىض الاؾخُإل خب ًشحر الظي َٓ ؤنبذ

عة فى للُالب الخدضي - ت ًٖ بدثهم يْغ ٓهّ مجغص مً الُالب زغط ٣ٞض طاجُا ؤنبذ ٞالخٗلم اإلاٗٞغ  مخل٣ى ٧

ٓماث  . ٖجها باخض بلى للمٗل

خماص ؤْ الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام - ٍٓت ٣ٞضان ْ ز٣افي جماػط بخضار مً مساْٝ ًدضر ٖلحها الٖا  ْ الَٓىُت للِ

ٍٓت ٖلى الخٟاّ ٖلى الخٗلُم ٢ضعة فى َٓ َىا الخدضٔ  . الاهٟخاح طل٪ ٧ل ؤمام الش٣اُٞت ْ الَٓىُت الِ

٢ٓذ فى مجها الٗغبُت زانت الىامُت الض٫ْر - ٓلٓظُا حؿخٗمل الخالى ال ٓماث ج٨ى ٓاؾب زال٫ مً اإلاٗل  قب٨ت ْ الخ
ْاث مً ماٞحها ب٩ل الاهترهذ ٓنر ؤن َٓ الخدضٔ ْ ، ؤظىبُت ؤص ٓلٓظُا لِظٍ مىخجت الىامُت الٗغبُت الض٫ْر جل٪ ج٩  الخ٨ى

ٍّٓ ما ب٩ل ٓا٢٘ ْ ٖغبُت حكُٛل هٓم ْ بغمجُاث مً جدخ    ٖغبُت بدض مدغ٧اث ْ ٖغبُت حٗلُمُت م

 (  E-Learning Technology ) الالىترووي الخعلم جىىىلىحُا:  زــاهُا

ٓعر بن ٓلٓظُا مجا٫ فى الخاصر الخ٣ضم ْ الخُ ٓعر بلى ؤصٔ الخٗلُم ج٨ى ٓظُت اإلاؿخدضزاث مً ٦شحر ِْ ٓل ُِٟا ؤنبذ الخ٨ى  فى جْٓ
عة الخٗلُمُت الٗملُت ٘ فى مجها لالؾخٟاصة ، ملخت يْغ  الخٗلم اإلاؿخدضزاث جل٪ بحن مً ْ ، الخٗلُمُت الٗملُت ٦ٟاءة ٞع

 ْهدُجت   ،( E- Learning) بلى مهُلخّ ًسخهغ ؤنبذ ْ الدؿُٗىاث، مىخه٠ فى ِْغ ٢ض ْ (  Electronic Learing ) الال٨ترْوى
ٓاؾ٘ لالهدكاع ٓلٓظُا ال ٓماث لخ٨ى ُِٟا ْ ، الاجهاالث ْ اإلاٗل  ال٩لُاث ْ الجامٗاث جم٨ىذ ، الخٗلُمُت الٗملُت لدضمت جْٓ

                                                           
 احلكومية الثانوية ادلرحلة طالب ك معلمي  ظرف  جهةك من التدريس لدعم علملت ا ك التعليم صادر  مراكز يف االنًتنت شبكة استخداـ  (،  فاضل بن زايد ، الركيلي 1

 . ٓٚ، ص  ٕٛٓٓ.الًتبية كلية ، سعود ادللك جامعة ، ماجستَت رسالة ، "الرياض مبدينة
 ٔ٘، ص  ٕٓٓٓ.الكويت ، الفالح مكتبة ، األكىل الطبعة ، " تطويره ك  هنجامل لتكامل تنظيم ك مةمنظ ادلتكاملة ادلشركعات ك اإلنًتنت " ل ، ناد رجس،ج  2
 
 .  7انؤٚهٗ ، يوعغ ٍبثك ، ٓ  
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ٔر الخٗلُمُت ْاإلااؾؿاث بُت ْ الخٗلُمُت بغامجِا بَال١ مً ألازغ  الال٨ترْوى بالخٗلم ٣ًهض ْ الاهترهذ، ٖبر بل٨ترْهُا الخضٍع
ٓماث جل٣ى ْ الخٗلم ٖملُت ؤن ٓلٓظُا مؿخدضزاث ْ بل٨ترْهُت، ؤظِؼة اؾخسضام ٍَغ٤ ًٖ جخم اإلاٗل  اإلاخٗضصة الٓؾاثِ ج٨ى

 جلٗب ْ ، ٖضًضة اجها٫ ْؾاثل ٖبر اإلاٗلمحن ْ الضاعؾحن بحن الاجها٫ ًخم خُض ، اإلا٩ان ْ الؼمان ْغفى ًٖ بمٗؼ٫ر
ٓلٓظُا ْعا الاجها٫ ج٨ى ٝ ٣ْٞا الخٗلُم ٖملُت جخم ْ ، ٞحها ٦بحرا ص لُت ج٣٘ ، ٢ضعاجّ ْ اؾخٗضاصجّ ْ اإلاخٗلم لْٓغ  الخٗلم مؿْا

  . ٖاج٣ّ ٖلى ؤؾاؾُت بهٟت

ٓجي الخ٣ضم ؤصٔ ل٣ض ْ ٓل ٓعر بلى الخ٨ى ٠ُ ٖلى حٗخمض اإلاباقغ، ٚحر للخٗلُم ظضًضة َغ١ر ْ ؤؾالُب ِْ  اإلاؿخدضزاث جل٪ جْٓ
ٓظُت ٓل ٓجغ اؾخسضام مجها ْ ، اإلاُلٓب الخٗلم لخد٤ُ٣ الخ٨ى ٓاث ْ الهىاُٖت ألا٢ماع ْ مؿخدضزاجّ، ْ ال٨مبُ  ال٣ى

ٓماث قب٨ت ْ الًٟاثُت، ْلُت اإلاٗل ٓم مضاع ٖلى الخٗلم بجاخت بٛغى ، الض ضٍ إلاً اللُلت ْ الُ  ، ًىاؾبّ الظي اإلا٩ان فى ْ ًٍغ
ٓاؾُت ٖٓت َغ١ر ْ    ؤؾالُب ب ٓلٓظُا جضٖمِا مخى ٓهاتها اإلاخٗضصة الٓؾاثل ج٨ى ٔر لخ٣ضم اإلاسخلٟت، بم٩  مً الخٗلُمي اإلادخٓ

ٓبت لٛت مً جغ٦ُبت زال٫ ٢ٓت ْ    م٨خ ٖٓت زلُٟاث ْ جإزحراث ْ ، مخدغ٦ت ْ زابخت مغثُت ٖىانغ ْ ، مىُ ت ْ ؾمُٗت مخى  بهٍغ
ٓجغ، زال٫ مً للمخٗلم ٖغيِا ًخم ، ٓص، بإ٢ل ْ ، ٦ٟاءة بإٖلى ًخد٤٣ ْ ، ممخ٘ ْ ق٤ُ الخٗلم ًجٗل مما ال٨مبُ  فى ْ مجِ

ٓصة ًد٤٣ مما ٢ْذ، ؤ٢ل . الخٗلُم ظ

٠ُ بن ْ ٓظُت اإلاؿخدضزاث جْٓ ٓل ٓلٓظُا مجالي بحن الخاصر التزْاط ؤٞغػَا التى الخ٨ى ٓماث ج٨ى ٓلٓظُا ْ اإلاٗل  فى الخٗلُم ج٨ى
عة ؤنبذ ، الخٗلُمُت الٗملُت ٔر يْغ ُٖٓت ه٣لت بخضار الخٗلُمُت الىٓم ٖلى جٟغى ٦بر  بلى حؿعى التى ألاَضاٝ فى ه

ٓنر جد٣ُ٣ِا، ٖٓت اإلاخٗلمحن ب٦ؿاب ٖلى التر٦حز ل٩ُ ٓماث ٖهغ فى الخُاة جخُلبها التى اإلاِاعاث مً مجم  مِاعاث مجها ْ ، اإلاٗل
ٓماجُت مِاعاث ْ ، ( Self- Learning SKills) الظاحي الخٗلم  م٘ الخٗامل مِاعاث مً جخًمىّ ما ْ ( informatics ) اإلاٗل

ٓظُت اإلاؿخدضزاث ٓل ٓماث ب٦ؿابهم ٖلى التر٦حز مً بضال ، الظاث بصاعة مِاعاث ْ ، الخ٨ى    اإلاٗل

ٓظض ٦ما ٖٓت ج  اإلاؿخدضزاث ٦إخضر  –الال٨ترْوى الخٗلم ججٗل التى ْ ، الخالى الٗهغ ٖلُىا ٞغيِا التى اإلاخُلباث مً مجم
ٓظُت ٓل :  اإلاخُلباث َظٍ مً ْ ، ٖىّ بضًل ال الظٔ الاؾتراجُجي الدُاع  –الخ٨ى

 . اإلاؿخمغ الخٗلُم بلى الخاظت -

 . اإلاغنر الخٗلُم بلى الخاظت -

ٓانل بلى الخاظت -  . آلازٍغً ٖلى الاهٟخاح ْ الخ

ٓظُّ -  ، الخالُت الخاظت ٖلى مبجى حٗلم ، الخُاة مضٔ حٗلم ، الؼمان ْ باإلا٩ان مغجبِ ٚحر الخٗلُم لجٗل الخالى الخ

 . ٞٗا٫ حٗلم طاحى، حٗلم

ٓاءا الخٗلُم ٖملُت فى اإلاؿخسضمت الاؾتراجُجُاث ْ ألاؾالُب جخٗضص ْ         ؤؾالُب اؾخسضام ًم٨ً ْ ؤلال٨ترْوي ؤْ الخ٣لُضي ؾ
 اإلاسخلٟت الخٗلم هٓم مً هٓام ٧ل فى مسخل٠ بك٩ل حؿخسضم ل٨جها ْ ؤلال٨ترْوي الخٗلم فى الخ٣لُضي الخٗلُم اؾتراججُاث ْ

                                                           
 
  009 ، (ٔهلخ ػًم االَزوَذ  )، "رٕظٛف ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى االنكزؤَٗ ضؤهح ؽزًٛخ نزؾمٛك عٕكح انزؼهٛى انؼبو " ػضًبٌ انْؾبد ،  

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id129 
 مصدر ذكم ادلعلمُت الطالب لدل ادلعلوماتية مستول على اإلنًتنت إىل الوصوؿ بإمكانية ادلصحوبة الوسائط متعددة الكمبيوتر برامج تقدمي أثر " :زلمد جناح النعيمي، 2

 الكتب عامل ، مشس عُت جامعة – البنات ةكلي التعليم، لتكنولوجيا ادلصرية للجمعية الثامن العلمي ادلؤدتر ،"التعليم تقنيات رلاؿ يف كحتصيلهم كالداخلي اخلارجي الضبط
 279 . ص ، ٕٔٓٓ، القاىرة ،
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ٖٓت ٞدؿمذ ؤلال٨ترْوي الخٟاٖل بؾتراجُجُاث ،ؤما ٓا ؤن اإلاخٗلمحن مً ٦بحرة إلاجم  ألاؾخاط م٘ اإلاتزامىت ٚحر اإلاىا٢كاث فى ٌكتر٧

ٓماث قب٨ت زال٫ مً اإلادايغ ؤْ  ُٞما الال٨ترْوي الخٗلُم ْ الخ٣لُضٔ الخٗلُم بحن الٟغ١ر جلدُو ًم٨ً ْ ،  الٗاإلاُت اإلاٗل

:   ًلي

 

 الالىترووي الخعلُم و الخللُذي الخعلُم بين الفشقل : (01) سكم الؽيل

٢ٓ٘ ٖلى اٖخماصا الباخشت بٖضاص مً:  اإلاهضع      http://www.elearning.edu.sa/center/center.php?id129 : اإلا

ش  إل جاٍع   2016/  02/ 01:  ؤلَا

:   الالىترووي الخعلم مفهىم  - 

٫ٓر ٧امل اجٟا١ َىا٥ لِـ ٓم جدضًض خ الث مٗٓم ألن طل٪ ْ الال٨ترْوي الخٗلم إلاهُلح قامل مِٟ  التى الاظتهاصاث ْ اإلادا

ّٟ ٢ًذ ٟاث جل٪ مً ،ْ     الخسهو ْ الاَخمام َبُٗت خؿب ٧ل بخٍٗغ :  ًلى ما هظ٦غ الخٍٗغ

ف ٔر ج٣ضًم بإهّ الال٨ترْوي الخٗلُم ٌٗٝغ:  (01) الخعٍش ح مً ًخًمىّ ما م٘ الخٗلُمي اإلادخٓ ً ْ قْغ  مخابٗت ْ جٟاٖل ْ جماٍع
ٓعة ٓاؾُت...  بٗض ًٖ ؤْ الٟهل فى قاملت ؤْ ظؼثُت به .   الاهترهذ قب٨ت ٖبر ؤْ الخاؾب فى مسؼهت مخ٣ضمت بغامج ب

                                                           
 مايو ، 58 العدد الًتبية، كلية رللة ،" عماف بسلطنة الًتبية كلية طالب لدل كمهاراتو اإللكًتكين كالتعلم التعليم مفاىيم تنمية ":الرمحن عبد مصطفى مجاؿ الشرقاكم، 1

 . ٜٕ، ص 2005
.  ٕٛٚ، ص  ٕٗٓٓ، الرشد، الرياض  ،مكتبة" اإللكًتكين التعليم ك التعليم تكنولوجيا " ، زلمد أمحد السامل ٕ
،  ٕٗٓٓ،  اضبالری فيصل ادللك مبدارس عقدت اليت االلكًتكين للتعليم األكىل العادلية ، الندكة" رائدة  طريقة ك.. عدةكا  تقنية االلكًتكين ليمالتع " يوسف،  العريفى  ٖ

 . ٖص 

التعلٌم اإللكترونً 

الطالب هو المتحكم فى العملٌة التعلٌمٌة 

أما المعلم فٌكتفى بتوجٌه الطالب 

الطالب مشاركٌن فى العملٌة التعلٌمٌة 

(تعلٌم إٌجابً ) 

الطالب ٌتلقى المعلومات بالطرٌقة التى 
ٌرٌدها و فى الوقت و الزمان المناسب

تفاعل بٌن الطالب و بٌن المعلم 

استخدام كل ما هو متاح من وسائل مساعدة 
و استخدام أنماط تعلٌم مختلفة 

التعلٌم التقلٌدي 

المعلم هو المتحكم فى العملٌة التعلٌمٌة 

(الطالب )وهو الناقل للمعلومة للمتعلم 

(تعلٌم سلبً )الطالب فقط متلقٌن 

المكان و الزمان محددٌن مسبقا فى

قاعة التعلٌم 

تفاعل قلٌل بٌن الطالب 

استخدام عدد قلٌل من الوسائل المساعدة 

و االكتفاء بالشرح اللفظً 

http://www.elearning.edu.sa/center/center.php?id
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ف ٓماث ج٣ىُاث ٌؿخسضم حٗلُمي هٓام بإهّ:  (02)الخعٍش  الٗملُت هُا١ جٓؾُ٘ ْ جضُٖم فى الخاؾٓب قب٩اث ْ اإلاٗل

ٖٓت زال٫ مً الخٗلُمُت   . الال٨ترْهُت البرامج ْ ، الاهترهذ ْ ، الخاؾٓب ؤظِؼة:  مجها الٓؾاثل مً مجم

ف ٣ت بإهّ ٌٗٝغ:  (03) الخعٍش  مً اإلاخٗضصة ْؾاثُّ ْ قب٩اجّ ْ خاؾب مً الخضًشت الاجها٫ آلُاث باؾخسضام للخٗلُم ٍَغ
ٓعة ْ نٓث ٓماث ْ ن ٓاباث ٦ظل٪ ْ بل٨ترْهُت م٨خباث ْ بدض آلُاث ْ عؾ ٓاء الاهترهذ ب  الٟهل فى ؤْ بٗض ًٖ ٧ان ؾ

  . الضعاسخي

ٓبُت ْ الال٨ترْهُت الٓؾاثِ اؾخسضام َٓ ٖام بك٩ل الال٨ترْوي الخٗلم ْ ٓماث بًها٫ ْ ه٣ل ٖملُت فى الخاؾ  للمخٗلم، اإلاٗل
ٓنر ٢ض ْ ٓعة فى الاؾخسضام َظا ٩ً ٓماث ٖغى ٖملُت فى مؿاٖضة ال٨ترْهُت ْؾاثل ٧اؾخسضام البؿُُت اله  إلل٣اء ؤْ اإلاٗل

ؽ ٫ٓر فى الضْع ٓنر ٢ض ؤْ الخ٣لُضًت، الٟه ٓبُت ْ الال٨ترْهُت للٓؾاثِ الاؾخسضام ٩ً ٫ٓر بىاء فى الخاؾ  مً الاٞترايُت الٟه

ٓنر ْ الاهترهذ ج٣ىُاث زال٫ ْعٍ ٌٗؼػر بل للمٗلم بضًال لِـ الال٨ترْوي الخٗلم ؤن ٦ما. الخٟاٖلي الخلٍٟؼ ٓظّ ْ ٦مكٝغ ص  ْ م
ٓا٣ٞا ْ الخٗلُمُت الٗملُت إلصاعة مىٓم ٓعاث م٘ مخ .  الخضًض الٗهغ جُ

:  الجامعي الىظي فى الالىترووي للخعلم الخعلُمُت البِئت  - 

ٓنر   : آلاحى مً الجامٗت الال٨ترْوي للخٗلم الخٗلُمُت البِئت جخ٩

 : مً ٧ل حكمل ْ : ؤظاظُت مىىهاث  -1.2

 ٓاٞغ ُّٞ ًخُلب ْ: ( اإلاٗلم )  ألاؾخاط  : الخالُت الدهاثو ج

  الخضًشت الخٗلُم ج٣ىُاث اؾخسضام ْ الخضَعـ ٖلى ال٣ضعة -

ت - ض ْ الاهترهذ طل٪ فى بما آلالي الخاؾب اؾخسضام مٗٞغ   الال٨ترْوي البًر

 ٓاٞغ ُّٞ ًخُلب ْ: ( اإلاخٗلم ) الُالب  : الخالُت الدهاثو ج

  الظاحى الخٗلم مِاعة -

ت - ض ْ الاهترهذ طل٪ فى بما آلالى الخاؾب اؾخسضام مٗٞغ   الال٨ترْوي البًر

 ٓاٞغ ُّٞ ًخُلب ْ: الٟجي الضٖم َا٢م   الخالُت الدهاثو ج

  آلالى الخاؾب فى الخسهو -

ت -   الال٨ترْوي بالخٗلم اإلاغجبُت آلالى الخاؾب بغامج مٗٞغ

 بصاعير َا٢م  

 : ؤظاظُت ججهيزاث -2.2

                                                           
،  ٕٗٓٓ بالرياض، فيصل ؾؿامل مبدارس عقدت  اليت االلكًتكين للتعليم األكىل العادلية الندكة " بدكلةالكويت الًتبية كزارة مدارس يف  االلكًتكين التعليم" رصوفـ  لـوغ ٔ

  ٕص 
  .ٙ، ص  ٕٕٓٓ،  ادللك سعود  جامعة ، الًتبية  كلية ندكة مدرسة ادلستقبل، ، "ك عوائقو  فوائده .. ق خصائص .. مفهومو – االلكًتكين التعليم" ،   عبداهلل ادلوسى ٕ

 
التعليم ،  ير ، ختصص كسائل ك تكنولوجيا، رسالة ماجست" دراسة تقوديية لتجربة التعلم االلكًتكين مبدارس البياف النموذجية  للبنات جبدة" مها عبد العزيز العبد الكرمي ،  

 .  ٖٖ،  ٕٖ، ص ص  ٕٙٓٓكلية الًتبية ، جامعة ادللك سعود ، 
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 الدضمُت ألاظِؼة ( Server ) 

 اإلاٗلم ٖمل مدُت (The Teacher's Workstation  ) 

 اإلاخٗلم ٖمل مدُت ( The learner's Workstation ) 

 الاهترهذ اؾخٗما٫  

:  ؤلالىترووي الخعلم ؤبعاد  -3

ٔر الجاهب ًسخو ْ الخٗلُمي، ْ ؤلاصاعير الجاهبحن ًخًمً مخ٩امال هٓاما ؤلال٨ترْوي الخٗلم ٌٗض  ألاوكُت ٧اٞت بسضمت ؤلاصاع

ت اإلاِام ْ   :ًلي ٦ما الخٗلُمُت بالٗملُت ُٞسخو الخٗلُمي الجاهب ؤما ، اإلاداؾبُت ْ ؤلاصاٍع

 ٓاهب ٌكمل ْ  ،الاداسيل الجاهب  :آلاجُت الج

ن بصاعة هٓام - ٓاعص بصاعة هٓام                    -الُلبت قْا ت اإلا   البكٍغ

ٓعر هٓام                        -اإلا٨خباث بصاعة هٓام -   الاههغاٝ ْ الخً

٫ٓر بصاعة هٓام            -الىخاثج ْ الضعظاث مخابٗت هٓام -   الشابخت ألان

اث ْ اإلاساػنر بصاعة هٓام                    -الاهخ٣االث مخابٗت هٓام -   اإلاكتًر

 . الضعاؾُت البرامج هٓام            -الخؿاباث ْ اإلاالُت ؤلاصاعة هٓام -

- ٘٢ٓ   باالهترهذ للجامٗت جٟاٖلي م

 ٓاهب ٌكمل ْ ، الخعلُمي الجاهب  : آلاجُت الج

ؽ هٓام -   الال٨ترْهُت الضْع

  للُلبت الال٨ترْهُت الازخباعاث هٓام -

 . اإلاىاهج مخٗضصة ْؾاثِ -

:   الجامعى الخعلُم بِئت فى عىائذه و الالىترووي الخعلم ؤهذاف: زالشا

ٓاثض ْ ألاَضاٝ َظٍ جٓيُذ ًم٨ً  :  الخالى الىدٓ ٖلى الٗ

 : اإلافادس و اإلالشساث و الترامج حىدة جدعين - 

ٓاص ْ اإلا٣غعاث ْ البرامج جهمُم       ٓلت ٖاإلاُت مٗاًحر ؤؾاؽ ٖلى الال٨ترْهُت الخٗلُمُت اإلا  جٓضح ، ص٣ُ٢ت بخٟانُل ْ ، م٣ب

ٓصًل جهمُم ًم٨ً ٦ما.  للم٣غعر ال٣ُاسخي للخٓنُل ٖمل بَاع يٓء فى ْ ، الخٗلُمُت اإلاِماث ؤصاء ٦ُُٟت  فى ، ْاخضة مغة اإلا

ٔر بغامج فى ، ٖضًضة مغاث اؾخسضامِا ْ ، learning objects حٗلم ( ٦ُاهاث) ٖىانغ ق٩ل .  ؤزغ

 : الخعلم هىاجج و الخعلُم حىدة جدعين -2

اث ًُب٤ الخ٣لُضٔ الخٗلُم ػا٫ ما ٦ُٓت الىٍٓغ ٓماث ج٣ضًم خض ٖىض ج٠٣ التى ، الؿل .  خِٟٓا ْ اإلاٗلم ظاهب مً اإلاٗل
ٓم الال٨ترْوي الخٗلُم ؤما اث ٖلى ؤؾاؾا ٣ُٞ ُت الىٍٓغ  اليكِ الخٗلم مباصت ًُب٤ ْ الاظخماُٖت، ْ البىاثُت اإلاٗٞغ

ٓنر الظٔ ، Active Learning الٟٗا٫ ٓصة جدؿحن فى ٌؿاٖض مما ، الخٗلم بىاء فى وكُا ٖامال اإلاٗلم ُّٞ ٩ً  ْ ، الخٗلُم ظ
                                                           

1 http://www.ituarabic.org/E- Education/Doc16-Sudatel.ppt         2016/  02/  29اإلطالع  ربهٚـ

http://www.ituarabic.org/E-%20Education/Doc16-Sudatel.pptتاريخ
http://www.ituarabic.org/E-%20Education/Doc16-Sudatel.pptتاريخ
http://www.ituarabic.org/E-%20Education/Doc16-Sudatel.pptتاريخ
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اصة ٠٢ٓ ال الال٨ترْوي ٞالخٗلُم طل٪ ٖلى ْ. الخ٣لُضي الخٗلُم ًٖ %60 بيؿبت الخٗلم ٍػ ٓاججّ ْ ؤَضاّٞ جخ  خض ٖىض ه
ٓماث خٟٔ ا ْ    اإلاٗل ٓاجج لدكمل جدؿ٘ بهما ، بِْاَع ٓبت ْ ٖضًضة ه  الخٗلُم هٓام ْل فى جد٣ُ٣ِا ًهٗب ، مُل

  .الخ٣لُضي

 : للجمُع الخعلُمُت الفشؿ جيافا و اإلاعاواة جدلُم -3

ت ْ الخدحز ًٖ بُٗض الال٨ترْوي ٞالخٗلُم  خؿب ، الىاؽ مً لٟئت ًخدحز ال ٖاص٫ حٗلُم َٓ بهما ، الضٖاثُت ْ الٗىهٍغ
ٓجهم ؤْ ظيؿِم، ٔر ، صًاهتهم ؤْ ، ل ٓٞغ ْ ، الجمُ٘ بحن ٌؿاْ  الخٗلُم ٖملُت فى للمكاع٦ت اإلاخٗلمحن لجمُ٘ الٟغم هٟـ ً

٫ٓر ٌؿخُُ٘ ٞغص ٩ٞل.  ٫ٓر ْ بلُّ الٓن ٫ٓر ْ ُّٞ، الضز  ْ اإلاىخضًاث فى اإلاكاع٦ت ْ ، الخٗلُم فى ال٩املت ٞغنخّ ٖلى الخه
.  ٢ل٤ ؤْ خجل ؤْ زٝٓ ؤْ ، مك٨الث ؤْ ٣ٖباث صْنر ، الغؤي ببضاء ْ     ، اإلاىا٢كاث

ش -4  : الخللُذي الخعلُم هظام ًفشلها التى اللُىد مً اإلاخعلمين جدٍش

ٓص الخ٣لُضي الخٗلُم ًٟغى ٓعر فى الاهخٓام حكمل ، اإلاخٗلمحن ٖلى ٦شحرة ٢ُ  ْ مدضص، بجض٫ْر الالتزام ْ ، الٟٗلى الخً

ٓاُٖض ٖاث فى الٗمل ْ ، مدضصة م ٓص ُّٞ ٞلِـ الال٨ترْوى الخٗلُم ؤما. مدضص ظض٫ْر ٤ْٞ اإلاكْغ  ًخه٠ ألهّ ، ٢ُ
هت ٖاث جىُٟظ ْ ، م٩ان ؤي ْمً ، ٢ْذ ؤي فى ٌٗمل ؤن للمخٗلم ًم٨ً بط ، باإلاْغ ٓعر صْنر اإلاكْغ  ؤلالخ٣اء ْ الٟٗلى، الخً

ٓظّ ْظِا . ل

 : الخعلم مخعت جدلُم -5

ٓنر ُّٞ ًجلـ ، خ٣ا ممخ٘ الال٨ترْوي الخٗلُم ٓجغ قاقاث ؤمام بالؿاٖاث اإلاخٗلم ْر ؤن صْنر ، ال٨مبُ ٢ٓذ ٌكٗغ  ألهّ ، بال

يا ًخًمً ٓعر ْ الهٓث ْ الىهٓم حكمل مشحرة، ْ مخٗضصة ْٖغ ٓم ْ اله  وكِ ٞاٖل اإلاخٗلم ؤن ٦ما.  الُٟضًٓ ْ الغؾ

٫ٓر ٌٗمل ، ٢ٓذ َ عا ْ عيا ًؼصاص ْ للخٗلم، صاُٞٗخت ٞتزصاص ٖىّ، ًبدض الظي حٗلمّ َٓ الخٗلم َظا ؤن ٌكٗغ ْ ، ال . ؾْغ

 : الخعلم عاإلاُت و الجُذ الخعلُم وؽش -6

ْص لّ لِـ الال٨ترْوي الخٗلُم ٓٞغ بط ، الؼمان ال ْ ، اإلا٩ان فى ال ْ الؿٗت، فى خض  ػمان ؤي ْ م٩ان ؤي فى حٗلُمُت بِئاث ً
 لّ لِـ ألهّ ، مك٩لت طل٪ ًمشل ال ْ اإلاالًحن، بلى جهل اإلاخٗلمحن، مً ٦بحرة ؤٖضاص اؾدُٗاب ًم٨ىّ لظل٪ ، ٞغص ألي ْ ،

ٍ ٫ٓر ؾٗت ؤْ ، اإلاخاخت ؤلام٩اهُاث بمك٨الث ًخ٣ُض ال ْ ، مخُلباث ْ قْغ     الخٗلم، وكغ ٖلى ٌؿاٖض ِٞٓ لظل٪.  الٟه
ٓٞحر ْ ٖٓت ْ ٖضًضة ٞغم ج ٫ٓر ٞغص ٧ل ٌؿخُُ٘ ، الخضٍعب ْ للخٗلُم مخى   .بلحها الٓن

ش -7  : الجامعُين لؤلظاجزة اإلانهي و ألاوادًمي ألاداء جىٍى

ٓنر الال٨ترْوى الخٗلُم مً ٌؿخُٟض ال ٓنر ِٞم ؤًًا، ألاؾاجظة بل ، ٣ِٞ َلبت مً اإلاخٗلم          مِاعاث ْ بمٗاٝع ُّٞ ًضزل

ٓنر ْ ، اججاَاث ْ ٓماث بثراء ًخمحز حٗلم ألهّ ْ. ظضًضة اججاَاث ْ مِاعاث ْ بمٗاٝع مىّ ًسغظ ٓٞحر ْ اإلاٗل  اإلاهاصع ج

                                                           
1  John Stephenson  ""Teaching& Learning Online pedagogies for New Technologies""  ,,  Ko gan 

page, London (2001), p23. 
 

  ٕٕٔص  ، ٕ٘ٓٓالقاىرة ،  الدار ادلصرية اللبنانية ،  ، ٔطبعة  ، " لتعليم اإللكًتكين عرب شبكة اإلنًتنتا" اذلادم، زلمد ،  2
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ٓا ؤن ًجب ألاؾاجظة ٞةن اإلاخٗضصة، ٓه ضْنر ٦ظل٪  ٩ً ٓماث مً ٞؿحًز ٓنر ْ ، اإلاٗل تهم مجا٫ ًٓؾٗ  ٧ي مِاعاتهم، ْ مٗٞغ

ٓا ٓظُّ مً ًخم٨ى ٍٓغ ٖلى ٌؿاٖض مما ، ؤؾئلتهم ٧ل ًٖ ؤلاظابت ْ ، َالبهم ج   .ألا٧اصًمي ؤصائهم جُ

 : الخعلُمُت باإلااظعت العمل حجم و ألاظاجزة على ألاعباء جللُل -8

ٓٞغ باء مً ال٨شحر الال٨ترْوي الخٗلُم ً ت ْ الخٗلُمُت اإلاِماث ْ ألٖا  ، الخ٣لُضٔ الخٗلُم فى ألاؾاجظة ٧اَل جش٣ل التى بإلصٍع
ٓاص ْ ٞاإلا٣غعاث ٓصة الازخباعاث ْ الخٗلُمُت اإلا ٓظ الهاث ْ الغؾاثل ْ ، الدِ ٖلى م  مً ؤ٢ل فى للُالب بعؾالِا ًم٨ً ؤلٖا

. آلُا الىخاثج جغؾل ْ جصدح الازخباعاث ْ ، ؾاٖت عب٘

ع و الىكذ جىفير -9  :  الخعلم حعَش

ٓٞغ ؤلال٨ترْوي الخٗلُم ّ، ْ الخٗلم، ٢ْذ ً ٫ٓر للمخٗلمحن ًم٨ً لظل٪ ، ػمان ؤْ بم٩ان مدضص ٚحر ألهّ حؿٖغ  بلى الٓن

ٓاص ٓلت ، م٩ان ؤي مً ْ ٢ْذ ؤي فى ، الدِ ٖلى ٢غاءتها ْ الخٗلُمُت، اإلا ت ْ بؿِ  بعؾا٫ لؤلؾخاط ًم٨ً ٦ما.  ؾٖغ
الهاث ْ  الغؾاثل ض باؾخسضام ، مباقغة الُلبت بلى ؤلٖا ٓلِا مً الخإ٦ض ْ الال٨ترْوي، البًر ٓٞغ ْ ، ْن ٢ٓذ ً  ال ؤهّ ٦ما. ال

ت ْ مٗحن، ٢ْذ فى ْ ، مٗحن م٩ان فى الاهخٓاع اإلاخٗلمحن مً ًخُلب ٓخت ُّٞ الؿٖغ .  بم٩اهُاث لضًّ إلاً مٟخ

ل اإلاذي على الىفلاث جللُل و الخيالُف خفن -0   :الىٍى

م ْلى الىٓغة ؤن مً بالٚغ ٓحي ألا ٓنر ٢ض ْ ، مغجٟٗت ج٩ال٠ُ بلى ًدخاط الال٨ترْوي الخٗلُم بإن ج  باليؿبت صخُدا طل٪ ٩ً

ْلى الخإؾِـ لخ٩ال٠ُ .  Running Costs مغجٟٗت حكُٛل ج٩ال٠ُ بلى ًدخاط ال ؤهّ بال ، ال٣هحر اإلاضٔ ٖلى ،  capital costsألا
ٓٞغ الال٨ترْوي الخٗلُم ؤن ٦ما.  %70-50 مً بيؿبت ، البُٗض اإلاضٔ ٖلى الى٣ٟاث ج٩ال٠ُ زٌٟ ٖلى ٌٗمل ِٞٓ لظل٪ ً 

٢ٓذ، ٢ٓذ ْ ال . اإلاا٫ ٌٗجى ال

ٓعة الجامعي الُالب ْ ٖامت الجامعي الٓؾِ فى الا٦ترْوي الخٗلُم مؼاًا ؤَم ًٓضح مسُِ ًلى ٞىما ْ :   زانت به

                                                           
1 . 2004،المؤتمر الثاني، جامعة جرش األىلية، "ضبط الجودة في وحدات التعليم الجامعي، المفهوم واألساليب" مفتاح علي شتوان، ستار جابر العيساوي،    
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 الجامعُت البِئت فى الالىترووى الخعلُم مضاًا ًىضح مخىي : ( 02) سكم الؽيل

 

عة بحن الال٨ترْوي الخٗلُم ، لُٟت ؤبٓ ب٨غ ؤبٓ َاع١ر ، الِٗؿٓير ظابغ ؾخاع : اإلافذس  مخُلباث ْ الا٢خهاصًت الًْغ
ٓعر ٓجي الخُ ٓل .  14 م ، 2006 ، لُبُا ، مهغاجت ، للهىاٖت الٗالى اإلاِٗض ، الخ٨ى

  الجامعت فى الالىترووي الخعلُم لىظام الخعلُمي الخفمُم مشاخل:   سابــــــــعا

ٓاؾ٘ بمٗىاٍ  ( Instructonal  Design ) الخٗلُم جهمُم مجا٫ بن  مً الخٗلم جِؿحر هٓم ْ بِئاث جىُٟظ ْ جسُُِ"  َٓ ال
ٓطط البدض ٣ًترح ْ ، ألاصاء جدؿحن ؤظل ٝ الخٗلُم جهمُم فى الىٓم ألؾلٓب الٗام الىم  التى الدمـ بمغاخلّ اإلاْٗغ

ٝ لِا ًغمؼ ما ٚالبا  ْ ،( Design) الخهمُم ْ ،( Analysis ) الخدلُل ٖملُاث بلى حكحر التى ، ( ADDIE ) الالجُيُت بالخْغ

ٍٓغ ٍٓم ْ ،(  Implementation) الخىُٟظ ْ ،(  Development) الخُ ٓهاث جٓيُذ ًلى ُٞما ْ  .( Evaluation ) الخ٣  مغاخل ْ إلا٩
اع  ْ الٗالي الخٗلُم مغاخل ظمُ٘ ٖلى حٗمُمِا ًم٨ً التى ْ ، الجامُٗت البِئت فى الال٨ترْوي الخٗلُم لىٓام الٗملي ؤلَا
:  ٧الخالي الٗام

 

                                                           
1 Wang, Integrating Technology into Learning and Working: A Promising .Educational 

Technology Future. 2002 , P 4. 

التعميم  زايام
فى  االلكتروني

البيئة الجامعية 

 تنمية القدرة عمى التعمم
واكتساب المستمر 

المعرفة وتوظيفها 
نتاجها وتبادلهاوا  

تنمية القدرة عمى 
البحث واالكتشاف 

واالبتكار

من  طالبتمكين ال
توظيف تكنولوجيا 

 المعمومات واالتصاالت
بفاعمية

تنمية القدرات العقمية 
واإلبداعية دعما لمتفوق 

والتميز

تعزيز القدرة عمى حل 
المشكالت واتخاذ  
القرارات العقالنية

تنمية القدرة عمى 
الفهم والتفكير 

واالستنباط والتحميل
والربط

 تعزيز القدرة عمى 
التغيير إحداث 

والتطوير 
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  :( Analysis ) الخدلُل مشخلت - 

 بالٛت مغخلت هي ْ ، الخاظاث ج٣ضًغ مغخلت حؿمى ْ ، الاؾتراجُجي الخسُُِ لجىت حك٨ُل بٗض الخسُُِ ٖملُت جبضؤ

:   الخالُت الغثِؿُت اإلاِام حكمل ْ الخالُت، اإلاغخلت فى لل٣غاعاث  ؤؾاؾا جمشل مسغظاتها ألن ألاَمُت

٫ٓر البُاهاث ظم٘ جمشل ْ : للبِئت الشاهىت الخالت جدلُل -  الخٗلُم هٓام صمج إلاخُلباث الغاَىت الخالت خ
 ْ الخٗلُمُت اإلاهاصع ْ الخ٣ىُت البيُت ْ الؿُاؾاث ْ ؤلاصاعة ْ للدُِ الغاَىت الخالت مً الال٨ترْوي

ت اإلاهاصع ٔر ْ البكٍغ ٓمت ْ الضٖم زضماث ْ اإلادخٓ  ُٞما الش٣اُٞت البِئت فى الاججاَاث ْ ال٣ُم مىٓم

 . الجضًض بالىٓام ًخٗل٤

 اإلاِم مً لظا، ، الداعظُت باإلاخٛحراث الال٨ترْوي الخٗلُم ًخإزغ : الخاسحُت للبِئت الشاهىت الخالت جدلُل -
ت ٓامل جإزحر ْ ؤَمُت مٗٞغ  مؿخ٣بل ٖلى الخ٣ىُت، ْ الؿُاؾُت ْ الا٢خهاصًت ْ الؿ٩اهُت ْ الاظخماُٖت الٗ

ٓعَا ْ الجامٗت ٓباث ْ الٟغم جدضًض بهضٝ ، الال٨ترْوي الخٗلُم بىٓام ًخٗل٤ ُٞما زهٓنا جُ  الهٗ

ٓاظِِا التى  .ج

ف - ٓنر ؤن ًيبػى إلاا جٟهُلي ْن٠ بّ ٣ًهض ْ : اإلاشغىبت الخالت ـو  هٓام ًُب٤ ٖىضما اإلااؾؿت ٖلُّ ج٩
 الدُت ْي٘ ،ْ الغؾالت ْ الغئٔ ْ الؿُاؾاث جدضًض زال٫ مً طل٪ ًخم ْ الال٨ترْوي الخٗلُم

 ، اإلامحزة الخُب٣ُاث ْ ، الخ٣ىُت اإلاهاصع جدضًض ْ ، الُالب ْ الخضَعـ َُئت صٖم مهاصع ْ الاؾتراجُجُت

ٍٓم ْ الىخاثج، جدلُل َغ١ر ْ الخٓنُل هٓم ْ خماصًت ْ البرهامج ْ الخٗلُم ج٣   . الٖا

ت معخىيل جدذًذ - ٔر جدضًض ًخم خُض : الجاهٍض ت مؿخٓ  جدلُل زال٫ مً الال٨ترْوي للخٗلُم الجاٍَؼ
ٓة ٓبت الخالت ْ اإلااؾؿت فى الال٨ترْوي الخٗلُم صمج إلاخُلباث الغاَىت الخالت بحن الٟج  لخل٪ اإلاٚغ

ٓة ٧ل ؤؾباب ْ اإلاخُلباث ٓامل جدضًض ْ ، ٞج ٓة بٚال١ ح٤ُٗ التى الٗ  ٖلى حؿاٖض التى جل٪ ْ ، الٟج
 .بٚال٢ِا

  :( Design ) الخفمُم مشخلت -2

ُت الخهمُم مغخلت جمشل ٍٓل ًخم اإلاغخلت َظٍ فى ْ ، الالخ٣ت للمغاخل ( Road Map ) الٍُغ٤ زٍغ  مغخلت مسغظاث جد

ٓهاث جهمُم ْز٣ُت ْ ، ٖمل زُت ْ ، بؾتراجُجُت زُت بلى ( الغؾالت ْ الغئٔ ْ الخاظاث ) الخدلُل           الخ٣ىُت للم٩
:  ًإحى ما الخهمُم مغخلت فى الغثِؿُت اإلاِام حكمل ْ الال٨ترْوي، الخٗلُم لىٓام الخٗلُمُت ْ

ٓنر ؤن ًيبػى:  ؤلاؾتراجُجُت الدُت بٖضاص -         للجامٗت، الكاملت ؤلاؾتراجُجُت الدُت مً ظؼء الدُت َظٍ ج٩

ٓهاث مً الٗضًض الدُت َظٍ حكمل ْ ، عؾالتها ْ عئٍتها م٘ جيسجم ْ  البرامج ْ ألاَضاٝ:  مشل اإلا٩
٫ٓر بىٓم الدانت الؿُاؾاث ْ ، الٗلمُت الضعظاث ْ الضعاؾُت، ْاإلاىاهج  بغامج ْ ، الدسجُل ْ ال٣ب

ٓصة مٗاًحر ْ ، اإلانهي الضٖم  َُئت ْ للُالب الخٗلُمي ْ الٟجي الضٖم زضماث ْ ، ألا٧اصًمي ؤلاعقاص ْ ،ْ الج

 .بلخ...الخضَعـ

                                                           
1 Rosenberg, M. J. E-Learning Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age.McGraw-

Hill: New York,2001 , p22. 
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ٍٓغ ؤؾاؾا ؤلاؾتراجُجُت الدُت فى اإلادضصة ألاَضاٝ جمشل:  الٗمل زُت بٖضاص -  الٗمل زُت لخُ
ت ٍع لُاث ْ اإلاِام الٗمل زُت جدضص ْ ، الاؾتراجُجُاث لخىُٟظ الًْغ  الجضا٫ْر ْ اليكاَاث ْ ، اإلاؿْا

ٓانٟاث بخدضًض الدانت الؼمىُت ٍٓغ ْ جغ٢ُتها ؤْ جغ٦ُبها ْ الخ٣ىُت البيُت م ٓصة مٗاًحر جُ  بصاعة ْ ، الج

ٍٓم ْ الخىُٟظ ٖملُتي  . الخ٣

ٓانٟاث جدضًض - ٓهاث ألاػع١ اإلاسُِ الخهمُم مغخلت مً الجؼء َظا ًمشل:  الخٗلُمُت ْ الخ٣ىُت اإلا  للم٩
 : الخالُت اإلاِام حكمل ْ ، الال٨ترْوي الخٗلُم هٓام فى الخٗلُمُت ْ الخ٣ىُت

 ٓطط ازخُاع ٧ٓي ) ( learning Paradigm ) اإلاىاؾب الخٗلُم هم ج ؤْ بىاجي ؤْ ؾل   .( مجهما مٍؼ

 اإلاىاؾبت الخٓنُل هٓم ازخُاع ( Delivery Method  ) ( مال٠ ؤْ جؼامجي ٚحر ؤْ جؼامجي اجها٫ ).  

 ٓانٟاث جدضًض  ٖلى بىاءا( Instructional Management Specification (LMS) ) الخٗلم بصاعة هٓم ،ْ الخ٣ىُت البيُت م
ٓطط  . الخٓنُل هٓم ْ الخٗلُم هم

 ٓٞحر ؤؾلٓب ازخُاع ٍٓغ ؤْ ، قغاء ) الال٨ترْهُت اإلا٣غعاث ج ٓخت مهاصع مً جُ ٍٓغ ؤْ مٟخ  .( ؤنُل جُ

ش مشخلت -3  : ( Development ) الخىٍى
ٍٓل ًخم اإلاغخلت َظٍ فى ٓانٟاث جد  ْ ، ملمٓؽ حٗلُمي هٓام بلى الال٨ترْوي الخٗلُم لىٓام الخٗلُمُت ْ الخ٣ىُت اإلا

ٍٓغ مغخلت فى الغثِؿُت اإلاِام حكمل :  ًإحى ما الخُ

 . للىٓام الخ٣ىُت البيُت صٖم ؤْ جغ٢ُت ؤْ جغ٦ُب -

ٔر اهخاط -  . الال٨ترْهُت اإلا٣غعاث مدخٓ

ٍٓغ ؤْ قغاء -  . الخٗلُم بصاعة هٓام جُ

ٍٓغ ْ الخضٍعب بغامج اهخاط -  . الىٓام إلاؿخسضمي اإلانهي الخُ

ْص هُا١ ٖلى الىٓام ججغبت - ٍٓمّ ْ ، مدض ٍٓيُا ج٣  ٖلى بىاءا اإلاك٨الث خل ْ ، الخدؿِىاث بصزا٫ ْ ، ج٩

ٍٓم هخاثج  . الخ٣

ٓاص اهخاط - ٖٓت اإلا ُٖٓت ببرهامج الدانت الغ٢مُت ْ اإلاُب  . الخبجي ْ اليكغ ْ الخ

ٍٓغ ْ الخضٍعب بغامج جىُٟظ - ت اإلاغخلت َظٍ مسغظاث حكمل ْ ، اإلانهي الخُ  . للخُب٤ُ الىٓام ظاٍَؼ

  (  Implementation ) الخىفُز مشخلت -4

:  الخالُت الغثِؿُت اإلاِام جخًمً ْ ، الٟٗلُت بُئخّ فى الىٓام اؾخسضام مغخلت هي َظٍ

ٍٓم بُاهاث ظم٘ - ٓٞحر ْ الاظمالي الخ٣ ٍٓاث ٖلى الخٗلُمي ْ الٟجي الضٖم ج     ، ال٩لُاث ْ ، ؤ٢ؿام:  ٖضة مؿخ

 . الجامٗت ْ

ُٖٓت بغامج حكمل التى الخُٛحر بصاعة زُت جىُٟظ - اث باؾخسضام الخبجي ْ اليكغ ْ الخ  اليكغ هماطط ؤْ هٍٓغ
ٍٓم بُاهاث ظم٘ ْ للىٓام، الٟٗلي الخُب٤ُ اإلاغخلت َظٍ مسغظاث جخمشل ْ ، اإلاىاؾبت الخبجي ْ  الخ٣

   الاظمالي
                                                           

لة ماجستَت ىف األداب رسا، " دراسة حتليلية لرسائل ادلاجستَت ك الدكتوراه ىف رلاؿ التعليم االلكًتكين جبامعة ادللك سعود " مناؿ بنت زلمد بن عبد العزيز آؿ عثماف ،  1
 . ٕٚ، ص  ٜٕٓٓختصص الوسائل ك تكنولوجيا التعليم ، كلية الًتبية ، جامعة ادللك سعود ، الرياض ، 
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م مشخلت -5   (  Evaluation ) الخلٍى

ُٖٓحن اإلاغخلت َظٍ زال٫ ًخم ْ ٍٓم مً ه ٓعة الىٓام ججٍغب ًخم بدُض الخ٣          الاهخاط مغاخل مً مغخلت ٧ل بٗض مبضثُت به

ٍٓم ٌؿمى ْ ٍٓجي الخ٣  ، طاتها اإلاغاخل بحن ْ مغخلت ٧ل فى الخٗضًل ْ الخى٣ُذ مً خل٣ت َٓ (  Formative Evalution ) الخ٩
ٖٓاث ٖلى الىٓام ججٍغب ًخم بدُض ٝ ْ البِئت فى نٛحرة مجم ٓص ٖضم مً للخإ٦ض الخ٣ُ٣ُت الْٓغ  مك٨الث ؤًت ْظ
٢ُٓذ ؤْ الخدمُل بٗملُت جخٗل٤ ت ؤْ ، الخ ٔر ٖغى ػمً ْ ؾٖغ م ْ ، الٗغى حؿلؿل ْ الخخاب٘ ؤْ اإلادخٓ ٍٓم ؤن ٚع  الخ٣

. مغخلت ٧ل فى ًُب٤ الىٓم ؤؾلٓب فى ؤهّ بال ، ؤزحرة ٦مغخلت صاثما ًإحى

ٍٓم ؤما ضاصاث مً الاهتهاء بٗض ُٞخم (  Summative Evalution ) ؤلاظمالى الخ٣ ٓعتها فى ؤلٖا  مً ًدضص الظي ْ ، الجهاثُت ن
٫ٓر ٖملُت جخم ْ ألاصاء ظضاعة ْ ٦ٟاءة مضٔ زاللّ  خُض بٗض، ُٞما طل٪ ًسال٠ ما زبٓث خا٫ فى بال ، جهاجي بك٩ل ال٣ب

ْاث ْ ْؾاثل ازخباع ْ جدضًض ٖملُت حٗض ٍٓم ْ لٟدو اإلاىاؾبت ْ الض٣ُ٢ت ال٣ُاؽ ؤص  ؤَمُت طاث الخٗلُمُت الٗملُت ج٣
ٔر ٓصة هٓام جإ٦ُض خُض مً ٢هٓ ٓاءا الىٓام مسغظاث فى البج ْاث َظٍ ٧اهذ ؾ  ْ ٢ُاؽ فى حؿخسضم الٓؾاثل ْ ألاص

ٔر جدضًض ٔر مخابٗت ؤْ بخدضًض اإلاخٗل٣ت الازخباعاث ؤْ الخضَعـ َُئت مؿخٓ   .الضعاسخي الٗام زال٫ الُالب مؿخٓ

  بالجامعت الالىترووي الخعلُم هظام جفعُل مخىلباث:  خــــــــــــــامعا

ٓٞحر ًخُلب بالجامٗت الال٨ترْوي الخٗلُم هٓام جُٟٗل بن ٖٓت ج ٓهاث مً مجم  البٌٗ بًِٗا م٘ جخ٩امل التى الٗىانغ ؤْ اإلا٩

ٓمت َظٍ الهجاح ٓهاث َظٍ جخمشل ْ ،   اإلاىٓ :  ًلي ُٞما اإلا٩

 
 
 
 

  جفعُلها اإلاشاد الالىترووي الخعلُم مىظىمت مىىهاث: ( 03) سكم الؽيل

                                                           
 
 .  0 َفٌ انًوعغ انَبثك ، ٓ  
 . ٜٕص  ، ٕٛٓٓ،النفس وعلم التربية رسالة اجملاؿ ، . خرباء نظر كجهة من السعودية اجلامعات يف بعد عن اإللكًتكين التعلم دمج متطلبات، عبداهلل بدر  الصاحل 2

 

مدخالت التعلٌم 
االلكترونً

عملٌات التعلٌم 
االلكترونً 

مخرجات التعلٌم 
االلكترونً

 التـــــغـــذٌــة  العكســـــٌـة                             
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.  309 م ، ؾاب٤ مغظ٘ ، مدمض ؤخمض ؾالم:  ٖلى بٖخماصا الباخشت ؤٖضاص مً:  اإلافذس

 : الالىترووي الخعلُم مىظىمت مذخالث - 

:  طل٪ ًخُلب ْ ، الال٨ترْوي للخٗلُم الخدخُت البيُت جإؾِـ ٖملُت فى اإلاضزالث جخمشل ْ      

ٓٞحر -   الجامُٗت باإلااؾؿاث الخاؾٓب ؤظِؼة ج

ٓٞحر - ٓماث الٗاإلاُت بالكب٨ت الاجها٫ زٍُٓ ج    –الاهترهذ  –للمٗل

٢ٓ٘ بوكاء -  . مدلُت قب٨ت ٖلى ؤْ الاهترهذ ٖلى الخٗلُمُت للماؾؿت  web م

  نُاهتها ْ الخاؾٓب ؤظِؼة ٖمل إلاخابٗت الازخهانُحن ْ بالٟىُحن الاؾخٗاهت -

 الٗاإلاُت الكب٨ت ٖبر ج٣ضًمِا ْ الخٗلُمي الخهمُم مٗاًحر ْ ألؾـ ٣ْٞا الال٨ترْهُت اإلا٣غعاث بىاء ْ جهمُم -
 . الؿاٖت مضاع ٖلى اإلادلُت ؤْ

 . الال٨ترْهُت اإلا٣غعاث ْ البرامج جهمُم فى مخسههحن جإَُل -

ٓجغ خضًشت مٗامل ْ الخضَعـ ٢اٖاث ججِحز -   لل٨مبُ

ْعاث زال٫ مً الخضَعـ َُئت ؤًٖاء جضٍعب - بُت ص ٍٓغ مىاؾبت جضٍع ٓاهب لخُ  . الخٗلُمُت ْ الخ٣ىُت الج

٫ٓر جإَلحهم ْ الُالب بٖضاص -  . الال٨ترْوي الخٗلُم هٓام بلى للخد

 .جإَُلِا ْ الجامٗت بصاعة جضٍعب -

الن - ا ْ حٗلُمُا ال٨ترْهُت ٦ماؾؿت الجامُٗت اإلااؾؿت ًٖ الٖا  . بصاٍع

٣ت الخٗلُمُت ألاَضاٝ جدضًض -  . ظُضة بٍُغ

 : الالىترووي الخعلُم مىظىمت عملُاث -2

:   ًإحى ُٞما الٗملُاث جخمشل

٣ت الضعاؾت فى الدسجُل -  . الال٨ترْهُت بالٍُغ

ؽ الُالب مخابٗت - ٣ت الال٨ترْهُت للضْع ٓصَم ٖىض متزامىت بٍُغ ٣ت ؤْ بالٟهل ْظ  مً متزامىت ٚحر بٍُغ

 .مىاػلِم

ض مشل اإلاسخلٟت الخٗلُم ج٣ىُاث اؾخسضام -  . اإلاداصزت ٚٝغ الخٟاٖلي، الُٟضًٓ ، الال٨ترْوي البًر

ع - ٍٓم الُالب مْغ ٍٓجي بالخ٣  . الخ٩

 :  الالىترووي الخعلُم مىظىمت مخشحاث -3

:   ًلي ُٞما اإلاسغظاث جخمشل ْ

ْاث ٍَغ٤ ًٖ اإلادضصة الخٗلُمُت ألاَضاٝ جد٤٣ مً الخإ٦ض - ٍٓم ْؾاثل ْ ؤص  . اإلاىاؾبت الخ٣

ؼ -  .يِٟٗم ه٣اٍ ٖالط ْ الُالب هخاثج حٍٗؼ

ٍٓغ - ْلت اإلا٣اًِـ بغامج ْ الال٨ترْهُت اإلا٣غعاث جُ   اإلاخىا

ٍٓغ - ٢ٓ٘ جُ  . الىخاثج يٓء فى الكب٨ت ٖلى الخٗلُمُت اإلااؾؿت م

ؼ - ْعر حٍٗؼ ْعاث ٣ٖض ْ الخضَعـ َُئت ًٖٓ ص  . الخاظت ٖىض لبًِٗم م٨شٟت ص
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ؼ - ْعر حٍٗؼ ت الُِئت ص ْعاث ٣ٖض ْ ؤلاصاٍع  . الخاظت ٖىض م٨شٟت ص

  بالجامعاث  آلاداء سفع فى  دوسها و الالىترووي الخعلُم هظام بهجاح اظتراجُجُاث:  ظـــــــــــــادظا

ٔر ٖلى ٢اصعا ظٗلّ ْ الال٨ترْوي الخٗلُم هجاح لًمان ْصًت مؿخٓ  مىهجُت اجبإ مً بض ٞال  ، الجامعي الخٗلُم آصاء ْ مغص

  :  ًلى ُٞما طل٪ فى حؿاٖض التى الاؾتراجُجاث ؤَم جلدُو ًم٨ً ْ ، لظل٪ مىاؾبت

 :  الخىظُم و الخخىُي جدعين - 

ٍٓغ ؤْ حٗضًل بظغاء ٖىض ٕٓ ٖلى جُ ٔر ًٓل ، الال٨ترْوي الخٗلُم مٓي ٕٓ الغثِسخي اإلادخٓ  ٖلى ، ٖام بك٩ل زابخا للمٓي
م ٕٓ ٖغى ؤن مً الٚغ  اإلا٣ترخاث جخًمً ْ لالٖضاص، بياُٞا ٢ْخا ْ ظضًضة زُِ ًخُلب الال٨ترْوي الخٗلُم مٓي

:  ًلي ما ال٨ترْهُا ج٣ضم التى اإلاىاهج جىُٓم ْ لخسُُِ

 الخٗلُم مجا٫ فى اإلاخسههت ألابدار هخاثج بضعاؾت طل٪ ْ الضعاسخي للمىهج الخسُُِ بٗملُت البضء -
إل ْ الال٨ترْوي ت اإلاجخمٗاث ْ اإلاخ٣ضمت اإلاجخمٗاث فى اإلاجا٫ َظا فى الؿاب٣ت الخجاعب ٖلى الَا ٓاٍػ  . اإلا

عة - ٓاي٘ جدلُل ْ ِٞم يْغ ٓة ْ ال٠ًٗ م ٓٞغ الخٓنُل بإؾلٓب الدانت ال٣  ْ الهٓث ، الهٓث مشل ) اإلاخ

ٓعة، ٖٓاث ْ البُاهاث، اله ٣ِا ًٖ الخٓنُل ؾِخم التى ال٨ُُٟت خُض مً (اإلاُب  ، الهىاعي ال٣مغ مشل ) ٍَغ
ٓظت ٓثُت الكغاثذ ْنلت ، ال٣هحرة الغاصًٓ م  طل٪ ْ ، اإلاىهج مخُلباث ْ اإلاخٗلم خاظاث مً ْ( بلخ...، الً

ٓلٓظُا مً اإلاىاؾب الدلُِ اهخ٣اء ٢بل  . الخٗلُم ج٨ى

ٓظُت ٖلى الخضٍعب بن - ٓل  مؿب٤ ل٣اء ًخم ؤن ًم٨ً خُض. الُالب ْ ألاؾاجظة مً ل٩ل َام ؤمغ الخٓنُل ج٨ى
ٓنر للُالب مؿب٤ ل٣اء ًخم ؤن ًم٨ً خُض.  للُالب ٓم ٓلٓظُا باؾخٗما٫ زاللّ ٣ً ٓنر ْ الخٓنُل، ج٨ى  ًخٗلم

ْاع لُاث ْ ألاص  .زاللّ الضاٖم الخ٣جي بالٍٟغ٤ اإلاىاَت اإلاؿْا

ٓا٢٘ ظمُ٘ ؤن مً الخإ٦ض - ٓانل ْ الٗمل بمٗضاث مجِؼة اإلا  . الخ

غ مهاساث اظخعماٌ -2  : الفعاٌ الخذَس

ٓنر ل٩ي اصة ًخُلب طل٪ ٞةن ٞاٖال الال٨ترْوي الخٗلُم ٩ً ٍٓت ْ ٍػ ٓصة اإلاِاعاث ج٣ ٓظ ٍٓغ مً ؤ٦بر بك٩ل ؤنال اإلا  جُ

ٓنر ٢اثم َٓ ما جغؾُش ؤن خُض ظضًضة ٢ضعاث :   ًلى ما ٖلى التر٦حز ًجب لظا ٢اثم َٓ ما لترؾُش ؤؾاؾا ٩ً

٫ٓر ْا٢ُٗت  بضعاؾت ال٣ُام -  بؿبب الضعاؾُت الخهت زال٫ بٟاٖلُت جٓنُلِا اإلام٨ً مً التى اإلااصة ٦مُت خ

ٓامل ٓظؿد٨ُُت ) الٗ ٓٞحر ) ( الل  ْ اإلاٗامل ْ الٛٝغ تهُئت ْ اإلا٩ان ْ الدانت الال٨ترْهُت اإلاٗضاث ْ ألاظِؼة ج

ٔر ج٣ضًم ؤن خُض. ( طل٪ بلى ما ٣ت مٗحن مدخٓ  هٟـ ًدخاظّ مما ؤ٦بر ٢ْذ الى ٖاصة ًدخاط ، ال٨ترْهُت بٍُغ
ٔر  . الٛٝغ صازل اإلاباقغ الاجها٫ ؤَمِا مً ؤؾباب لٗضة الخ٣لُضًت الخضَعـ ٢اٖاث فى اإلادخٓ

ٓلت ًخٗلم ٞبًِٗم ، الُلبت ٖىض ازخالّٞ ْ الخٗلُم ؤؾلٓب فى الازخالٝ مغاٖاة ْ الاهدباٍ -  زال٫ مً بؿِ
ٖٓاث ؤؾاؽ ٖلى الخىُٓم ْوي، بالخٗلُم ًضعى ما َٓ ْ اإلاجم ٓاَم ؤن خحن فى الخٗا ٓنر ؾ ٓنر ٖىضما ًبضٖ  ٌٗمل

 . الظاحى بالخٗلُم ٌؿمى ما َٓ ْ مؿخ٣ل بك٩ل

                                                           
 
 . 8 يٓب ػجل انؼيٚي انؼجل انكوٚى، يوعغ ٍبثك ، ٓ  
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- َ٘ٓ جي َاب٘ طاث ظٗلِا ْ الضعاؾُت الخهت وكاَاث فى الخى ٓلت اإلادايغاث ججىب ْ جضٍع  . اإلاُ

ٓػَ٘ - ٣ت ج ٔر ٖغى ٍَغ ً ْ اإلاىا٢كاث م٘ اإلادخٓ  . الُالب ٖلى جغ٦ؼ التى الخماٍع

ٓاص اؾخٗما٫ - ٖٓت اإلا ٓاص م٨مل ٦جؼء اإلاُب ٖٓت ٚحر للم  . اإلاُب

 ْ ِٞم ٖلى الُلبت إلاؿاٖضة طل٪ ْ ، اإلاؿخُإ ٢ضع اإلادلى البٗض طاث ألامشلت ْ الخالت صعاؾاث اؾخٗما٫ -
ٔر جُب٤ُ  . ؤًٞل ٧ان ٧لما ؤؾٕغ الضعاؾُت الخهت زال٫ طل٪ ٖمل ٧ان ٩ٞلما ، الضعاؾُت الخهت مدخٓ

ٓاضح اإلاٗجى طاث ال٣هحرة الجمل ْ ؤلاًجاػ - خباع آزظا اإلاباقغة ألاؾئلت ْ ال ٓظُت الٓنالث ؤن بااٖل ٓل  ٢ض الخ٨ى

ض ٢ٓذ مً جٍؼ  . لالؾخجابت الُالب ًلؼم الظٔ ال

  :( الشاحعت ) العىعُت الخغزًت و اإلاخبادٌ الخفاعل جدعين -3

 الخاظاث جد٤ُ٣ ْ جدضًض مً لالؾخاط ًم٨ً الغاظٗت الخٛظًت ْ اإلاخباص٫ للخٟاٖل الٟٗالت الدُِ اؾخٗما٫ ان         

ٓطط بًجاص زال٫ طل٪ ْ للُالب الٟغصًت ٫ٓر لال٢تراخاث هم  ْ اإلاخباص٫ الخٟاٖل لخدؿحن ْ.  الضعاؾُت الخهت جدؿحن خ
خماص ًجب الغاظٗت الخٛظًت :  ًلي مما ٧ل ٖلى الٖا

ت ألاؾئلت اؾخٗما٫ -  اقغا٥ م٘ ، الجاص الخدلُلي الخ٨ٟحر لدصجُ٘ الُلبت صٞ٘ ْ الضعؽ بضء ٢بل الخدًحًر

 .الُالب ظمُ٘

ٓا ؤن الُلبت مً ًُلب الضعاؾُت الخهو بضاًاث فى - ٓم ٓا ؤن ْ ألاؾخاط م٘ باالجها٫ ٣ً  بُجهم ُٞما ًدباصل
م مما الال٨ترْهُت الغؾاثل ٓنر ٢ض ٞةجهم ٨َظا ْ ، ٩٦ل الٗملُت ججاٍ بالغاخت ٌكَٗغ ضة فى ًدكاع٧  ظٍغ

 .مٗا ال٨ترْهُت

ٓاع جخًمً بدُض ، الغاظٗت الخٛظًت ْ اإلاخباص٫ للخٟاٖل الخٓنُل ْؾاثل مً حك٨ُلت صمج -  ( الضعصقت ) الخ
ٓاعاث ْ آلزغ شدو مً ٓاع ٚٝغ ) الجماُٖت الخ  ْ اإلاىخضًاث ٦ظل٪ ْ ، ( مدضصة مىهجُت بماصة الدانت الخ

ض ٓعة ْ الهٓث هٓام ْ الال٨ترْوي البًر   . آلالى الخاؾب اظخماٖاث ْ اله

٢ٓ٘ ٧ل م٘ الاؾخاط ٢بل مً الاجها٫ - ُٖٓا َالب ؤْ م  هٓام جُب٤ُ بضاًت فى زانت ْ طل٪، ؤم٨ً بن ؤؾب
ٓنر ال الظًً الُالب حسجُل م٘ ، الال٨ترْهُت الضعاؾت ٫ٓ، الضعؽ زال٫ ٌكاع٧  ٞغصي بك٩ل بهم لالجها٫ ألاـ

 . الضعؽ اهتهاء بٗض

  : الىلبت خاحاث جىفير -4

ٓلض ًخُلب بٟاٖلُت الٗمل بن ٓعر ج  جبظ٫ ؤن ًجب خُض ، بٗض ًٖ الخٗلم ْ الخٗلُم َبُٗت ججاٍ بالغاخت الُالب لضٔ قٗ
ٓص ٓنر خُض مً طل٪ ْظّ، ؤًٞل ٖلى خاظاتهم مالثمت ْ الُالب لخدٟحز الخٓنُل هٓام لدسدحر الجِ  ألاق٩ا٫ مًم

:  الُلبت خاظاث جلبُت ٖلى حؿاٖض التى الاؾتراجُجُاث ًلى ُٞما ْ ، الخٗلُم ْؾاثل مً اإلاًٟلت

                                                           
 
 .   َفٌ انًوعغ انَبثك ، ٓ  

2
 Massoud , s: The Virtual Classroom: WebCT verses InternetWebsite , Web CT Annual Users 

Conference, Boston- Massachusetts,July 22,2002. Vol. 4 (online) http://www.webct.com,  ربهٚـ

                              0 /   0/  9 : اإلطالع 
 

http://www.webct.com/
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ْر ْ ٌٗخاصْ ٧ي الُالب مؿاٖضة - ٓلٓظُا باالعجُاح ٌكٗغ م ْ الخٓنُل لخ٨ى ٓا جدًحَر ً لُهبد  خل ٖلى ٢اصٍع

ٓلِم ؤزىاء مِٗم جِٓغ ؤن ًم٨ً التى الخ٣ىُت اإلاكا٧ل ٓمت ٖلى خه  خل ٖلى التر٦حز ْ.  مٗالجتها ؤْ اإلاٗل
ٓم بل٣اء مً بضال اإلاكتر٦ت اإلاكا٧ل ٓنر بظل٪ ْ آلزغ ٢ْذ مً جدضر ٢ض التى الخ٣ىُت اإلاهاٖب ٖلى الل  ه٩

ْوي الخٗلُم ؤؾلٓب الُلبت لضٔ عسدىا  . الخٗا

ؼ - ٓعي حٍٗؼ  الخهت زال٫ حؿخٗمل ؾٝٓ التى الجضًضة الاجها٫ ؤهٓمت بسهٓم الُالب لضٔ الاعجُاح ْ ال
ٓٞحر طل٪ ْ الضعاؾُت ٓعة ْ خضًشت اجها٫ ْؾاثل بخ ٢ٓ٘ صاثم اجها٫ ٖلى الُالب ججٗل مُ  الخٗلُمي باإلا

 . الضعاسخي باإلاىهج الدام

ت ْ الاظخماُٖت الدلُٟت صعاؾت ْ ِٞم -  الخٗلُم اؾتراجُجُاث مً زبراتهم ْ لخجاعبهم ْ للُلبت الخًاٍع

 . الال٨ترْوي

ٓعي - ٓا٤ٞ خُض مً الُالب لخاظاث ال٩افى ال ٢ُٓذ م٘ الخ ٓاظض لٟتراث ٖلُّ اإلاخٗاٝع الخ  بال٩لُاث، الُلبت ج
خباع بٗحن ألازظ م٘ ٢ٓذ الٖا ٫ٓر مؿإلت فى ألاخُان مً ٦شحر فى ًًُ٘ الظٔ لل ٓماث ْن  قب٩اث ٖبر اإلاٗل

ٓصة طاث الاجها٫  . اإلاخضهُت الج

ل

 :  الخاجمت

 جد٣ُ٣ِا بلى اإلاجخمٗاث جل٪ جخُل٘ التى الُٗٓمت اإلاُالب ْ ، الٗالى الخٗلُم ٖلى اإلاجخمٗاث جًّٗ الظٔ ال٨بحر الٗبء بن
لُاث ْ مِاما الجامٗاث ًدمل الٟٗا٫ الٗالى الخٗلُم ٍَغ٤ ًٖ ٍٓم جخُلب مؿْا  مضٔ مً للخد٤٣ ، آلازغ ْ الخحن بحن الخ٣

لُاث ْ اإلاِام بخل٪ الجامٗت ٢ُام اصة ْ ، اإلاؿْا ٓاٍ ْٞ٘ الخٗلُم ظؼثُاث مً ظؼثُت ٧ل فى الىٓغ إٖل .  ؤصثّ جدؿحن ْ مؿخ

ٓمت آزغ بلى ٞالُالب ٞاألؾخاط ؤلاصاعة مً ابخضاء .  الخٗلُمُت الٗىانغ مىٓ

ٓاب ٖلى آلان بهىا ٓاظّ ظضًض ِٖض ؤب عة ْ  الال٨ترْوي الخٗلُم ؤَمُت جبرػ َىا ْ ، ٦بحرة جدضًاث ُّٞ الٗالم ً  ْ جُٟٗلّ يْغ
ٍٍٓغ ٍٓت ٖلى الخٟاّ م٘ جُ  َظا مً الخُٓير الجؼء ْ ، الٟٗا٫ بالخسُُِ ًبضؤ الٟٗا٫ الال٨ترْوي الخٗلُم ْ ، الاهخماء ْ الِ

م ْ ، الخٗلُمُت الاؾتراجُجُاث ًخًمً الخسُُِ  الاؾتراجُجُاث مٗٓم ؤن بال ظضًض مجا٫ الال٨ترْوي الخٗلُم ؤن مً بالٚغ

ٖاث اؾتراجُجُت حٗخبر ٦ما. الال٨ترْوي الخٗلُم بِئت فى حؿخسضم ؤن اإلام٨ً مً الخ٣لُضًت البِئت فى اؾخسضمذ التى  اإلاكْغ

٫ٓر اإلاخمغ٦ؼ الخٗلم اؾتراجُجُاث ؤوؿب مً  Project Based e- learing الال٨ترْوي الخٗلُم ٖلى ال٣اثمت  التى ْ ، الُالب خ
ا ٖلى الخضًشت الضعاؾاث ؤ٦ضث ٍٓغ فى ٞٗالُتها ْ جإزحَر  ْ جضٍعب فى اؾخسضامِا ًم٨ً التى ْ اإلاخٗلمحن لضٔ مخٗضصة مِاعاث جُ
٠ُ بةم٩اهُت الاؾتراجُجُت َظٍ جخمحز خُض ، الُالب بٖضاص ْاث اؾخسضام ْ جْٓ ٍٓب ٖبر الال٨ترْوي الخٟاٖل ؤص  لخد٤ُ٣ ال

ٖاث َظٍ جىُٟظ فى اإلاكاع٦ت ْ الخٗاْنر ٍٓب ٖبر اإلاخاخت الال٨ترْهُت اإلاهاصع ٧اٞت مً الاؾخٟاصة ْ ، اإلاكْغ ٫ٓر فى ال  ٖلى الخه

ٓماث ٖاث َظٍ ٖلى اإلاكٝغ بلى اللجٓء صْنر ، البٌٗ بًِٗم ْ الُالب بحن بل٨ترْهُا جباصلِا ْ اإلاٗل .  اإلاكْغ

ت بضاًت ًىُل٤ الجامُٗت البِئت فى الال٨ترْوي الخٗلُم ججاعب جُٟٗل ْ ٓم بمٗٞغ  ٖلى ال٣اثمحن لضٔ الال٨ترْوي الخٗلُم مِٟ
ٓم َظا جدلُل زم الخجغبت مدل الجامٗت ٓا٣ّٞ مضٔ بم٣اعهت اإلاِٟ  َظا َْل الال٨ترْوي للخٗلم الصخُدت اإلاٟاَُم م٘ ج
ٓم خباع بٗحن ًإزظ اإلاِٟ ٓم مجغص ؤهّ ؤم ، ٖلُّ اإلابيُت الخٗلُمُت الاؾتراجُجُاث ْ الال٨ترْوي الخٗلم ٞلؿٟت الٖا  م٣خهغ مِٟ
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ؾت زُت ْ ْاضخت عئٍت ٖلى ٢اثمت الخجغبت َظٍ َْل.  ٣ِٞ الاجهاالث هٓم ْ ؤظِؼة ٖلى  زبراء ْيِٗا فى ؤؾِم مضْع

ن ٓاب مدل طاجُت ججاعب ْ  اظتهاصاث ٖلى ٢اثمت ؤجها ؤْ ْمؿدكاْع . الدُإ ْ اله

ت الخدخُت البيُت جضعؽ طل٪ بٗض  ٢ابلُتها جدضًض ْ الدُت، جُب٤ُ ْ ألاَضاٝ جد٤ُ٣ فى ؤلاؾِام ٖلى ٢ضعتها مضٔ إلاٗٞغ

ٍٓغ ٍٓغ مخُلباث ْ الدُت مغاخل ج٣خًُّ ما خؿب ْالخٓؾ٘   للخُ .  الال٨ترْوي الخٗلُم فى الخُ

ْاث جضعؽ زم ا م٘ م٣اعهت ؾلبُاتها ْ بًجابُاتها حٗٝغ ْ ، الال٨ترْوي الخٗلُم فى اإلاؿخسضمت الخُب٣ُاث ْ الىٓم ْ ألاص  ٚحَر
ْاث ْ الخُب٣ُاث ْ الىٓم مً ٔر ألاص  ْ مِٗا، ْ مجها اإلاؿتهضٞحن جٟاٖل ٖلى الؿلبُاث ْ ؤلاًجابُاث َظٍ جإزحر مضٔ ْ ، ألازغ

ٓاث٤ هي ما ٓاظِِم التى الٗ ٓاث٤ َظٍ ٖلى الخٛلب ٦ُُٟت ْ مِٗا الخٗامل ٖىض ج . الٗ

ت َٓ الخُب٤ُ ْ الخُٟٗل ٖملُت فى ما ؤَم ا الجامعي اإلاجخم٘ ٖلى الال٨ترْوى الخٗلُم جإزحر مضٔ مٗٞغ  ْ اظخماُٖا ْ ٨ٍٞغ
٦ُٓا ُٖٓت ه٣لت ؤخضر ْ الخٗلُم فى الخ٣لُضًت الُغ١ر مً الخسلو فى ؤؾِم َل ْ  ، ؾل جُيُت اإلاماعؾاث مً ٚحر ْ ُّٞ ه  الْغ

ٓماث ظم٘ فى اإلاكاع٦حن ل٣اٖضة جٓؾٗا ْ بزاعة ْ ظظبا ؤ٦ثر  مماعؾاث  بلى اإلاٗخاصة الٟهلُت ٍٓلِا ْ اإلاٗل  جًاٝ مٗاٝع بلى جد

ت مً الُالب ْ ألاؾخاط لضٔ ما بلى ْص زاعط بلى بهما جبدغ ْ مٗٞغ ت ْ الٗلم مً ؤْؾ٘ ٖالم بلى اإلا٣غعر خض . اإلاٗٞغ

٫ٓر َىا ال٣اٖضة ْ ٔر فى جدؿً بلى ًاصٔ لم بطا الال٨ترْوي الخٗلُم بن ، ج٣  ْ ًى٣هّ، ال ٞةهّ للُالب الخدهُلي الٗلمي اإلاؿخٓ
ٍٓاث صعاؾت اإلاِم ٞمً لظا ، الال٨ترْوي الخٗلم فى ال الخُب٤ُ فى ج٨مً ٞاإلاك٩لت ، ٞٗالت ٚحر هخاثج ؤُٖى بن  الُالب مؿخ

. جُب٣ُِا بٗض ْ الخجغبت جُب٤ُ ٢بل الخدهُلُت

:  الهىامؾ و اإلاشاحع كائمت

ٓماجیت "، ٫بی  ظیدـ -  ٓان، الؿالم ٖبض جغظمت ،  "  -اإلاؿخ٣بل َغی٤ – الاهترهذ بٗض اإلاٗل ت ٖالم صاع عي  ، اإلاٗٞغ

ٓیذ .  1998.ال٩

یلي -    ْظِت مً الخضعیـ لضٖم لخٗلم ا ْ الخٗلیم ناصع  مغا٦ؼ في الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام  ( ، ٞايل بً ػایض ، الْغ
ٓیت اإلاغخلت َالب ْ مٗلمي  ْغن ٓمیت الشاه ٓص اإلال٪ ظامٗت ، ماظؿخحر عؾالت ، "الغیاى بمضیىت الخ٩  ٧لیت ، ؾٗ

 . 2008.التربیت
ٖاث ْ ؤلاهترهذ "  ، ٔهاص ظغظـ، -  ٓیٍغ ْ  اإلاىهج لخ٩امل جىٓیم ْ متمىٔ اإلاخ٩املت اإلاكْغ ْلى الُبٗت ، " جُ  ، ألا

ٓیذ ، الٟالح م٨خبت   ، 2000.ال٩

ٍلى -    ، ؾاب٤ مغظ٘ ، الْغ

٠ُ"  ، الصخاث ٖشمان -  ٓلٓظُا جْٓ عة الال٨ترْوى الخٗلُم ج٨ى ٓصة لخد٤ُ٣ خخمُت يْغ  ْع٢ت ) ،" الٗام الخٗلُم ظ
  2009 ،( الاهترهذ ٖمل

6- http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id129 
ٓجغ بغامج ج٣ضًم ؤزغ " :مدمض هجاح الىُٗمي، -7 ٓبت الٓؾاثِ مخٗضصة ال٨مبُ ٫ٓر بةم٩اهُت اإلاصخ  ؤلاهترهذ بلى الٓن

ٔر ٖلى ٓماجُت مؿخٓ  ج٣ىُاث مجا٫ في ْجدهُلِم ْالضازلي الداعجي الًبِ مهضع طْير اإلاٗلمحن الُالب لضٔ اإلاٗل

ت للجمُٗت الشامً الٗلمي اإلااجمغ ،"الخٗلُم ٓلٓظُا اإلاهٍغ  ٖالم ، قمـ ٖحن ظامٗت – البىاث ة٦لي الخٗلُم، لخ٨ى
. 2001، ال٣اَغة ، ال٨خب
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 ٧لُت َالب لضٔ ْمِاعاجّ ؤلال٨ترْوي ْالخٗلم الخٗلُم مٟاَُم جىمُت ":الغخمً ٖبض مهُٟى ظما٫ الكغ٢اْي، -8

. 2005 مآً ، 58 الٗضص التربُت، ٧لُت مجلت ،" ٖمان بؿلُىت التربُت
ٓلٓظیا "  ،مدمض ؤخمض الؿالم -9 .  2004 ، الٍغاى الغقض، ،م٨خبت" ؤلال٨ترْوي الخٗلیم ْ الخٗلیم ج٨ى

ٟى -0  ٣ت ْ.. ٖضةْا  ج٣ىُت الال٨ترْوي لُمالخ٘ "  یٓؾ٠،  الٍٗغ ْة ،"  عاثضة ٍَغ ْلى الٗاإلایت الىض  الال٨ترْوي للخٗلیم ألا

 . 2004 ، اىبالغرر ٞیهل اإلال٪ بمضاعؽ ٣ٖضث التي
ٓمٙ -   ٓیذ التربیت ْػاعة مضاعؽ ٝي  الال٨ترْوي الخٗلیم" عنٓنم  ل ْلتال٩ ْة " بض ْلى الٗاإلایت الىض  الال٨ترْوي للخٗلیم ألا

 . 2004 بالغیاى، ٞیهل ٫٥الم بمضاعؽ  ٣ٖضث التي
ٓسخى -   ٓمّ – الال٨ترْوي الخٗلیم"  ،  هللا ٖبض اإلا ٓاثضٍ .. ٌ زهاثو .. مِٟ ٓاث٣ّ ْ ٞ ْة، " ٖ  ٧لُت  اإلاؿخ٣بل، مضعؾت هض

ٓص اإلال٪ ظامٗت ، التربیت   . 2002 ،  ؾٗ

ؼ ٖبض مِا  -   م الٗبض الٍٗؼ ٍٓمُت صعاؾت"  ، ال٨ٍغ ٓطظُت البُان بمضاعؽ الال٨ترْوي الخٗلم لخجغبت ج٣  للبىاث  الىم
ٓلٓظُا ْ ْؾاثل جسهو ، ماظؿخحر عؾالت ،" بجضة ٓص اإلال٪ ظامٗت ، التربُت ٧لُت ، الخٗلُم ج٨ى  . 2006 ، ؾٗ

14- http://www.ituarabic.org/E- Education/Doc16-Sudatel.ppt 
15-  John Stephenson  ""Teaching& Learning Online pedagogies for New Technologies""  ,,  Ko gan page, London (2001) 

ت الضاع ، 1 َبٗت ، " ؤلاهترهذ قب٨ت ٖبر ؤلال٨ترْوي الخٗلُم"  ، مدمض الِاصي، -     ، 2005 ، ال٣اَغة  ، اللبىاهُت اإلاهٍغ

 اإلافهىم الجامعي، الخعلُم وخذاث في الجىدة لبي"  العِعاوي، حابش ظخاس ؼخىان، علي مفخاح -7 

.  2004 ألاهلُت، حشػ حامعت الشاوي، ،اإلااجمش"وألاظالُب

عة بحن الال٨ترْوي الخٗلُم ، لُٟت ؤبٓ ب٨غ ؤبٓ َاع١ر ، الِٗؿٓير ظابغ ؾخاع -8  ٓعر مخُلباث ْ الا٢خهاصًت الًْغ  الخُ

ٓجي ٓل  2006 ، لُبُا ، مهغاجت ، للهىاٖت الٗالى اإلاِٗض ، الخ٨ى

19- Wang, Integrating Technology into Learning and Working: A Promising.Educational Technology Future. 2002  
20- Rosenberg, M. J. E-Learning Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age.McGraw-Hill: New York,2001 

ؼ ٖبض بً مدمض بيذ مىا٫ -   ٓعاٍ ْ اإلااظؿخحر لغؾاثل جدلُلُت صعاؾت"  ، ٖشمان آ٫ الٍٗؼ  الخٗلُم مجا٫ فى الض٦خ
ٓص اإلال٪ بجامٗت الال٨ترْوي ٓلٓظُا ْ الٓؾاثل جسهو ألاصاب فى ماظؿخحر عؾالت ،"  ؾٗ  التربُت ٧لُت ، الخٗلُم ج٨ى

ٓص اإلال٪ ظامٗت ، .  2009 ، الٍغاى ، ؾٗ

.  الؿاب٤ اإلاغظ٘ هٟـ -  

ٓصًت الجامٗاث في بٗض ًٖ ؤلال٨ترْوي الخٗلم صمج ،مخُلباث ٖبضهللا بضع  الهالح -    زبراء هٓغ ْظِت مً الؿٗ

 2008 ،الىفغ وعلم التربُت سظالت  ، اإلاجا٫.
24- Massoud , s: The Virtual Classroom: WebCT verses InternetWebsite , Web CT Annual Users Conference, Boston- 

Massachusetts,July 22,2002. Vol. 4 (online) http://www.webct.com, 

 

 

http://www.ituarabic.org/E-%20Education/Doc16-Sudatel.pptتاريخ
http://www.webct.com/


  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

113 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 

 

ل

دوس مىاكع الخىاـل ؤلاحخماعي في دعم الخعلُم عً بعذ لذي الىلبت الجامعحي 

 الجضائشل2جتري ظامُت، ولُت ؤلاعالم و ؤلاجفاٌ حامعت ظىُف .لظامُـت عـىاج ؤ.لد

 

ل

: الذساظت ملخق

ٓعر ؤزاع ل٣ض ر الخٗلُم، مُضان في الجضًض الخه
ًا
ٓا٢٘ إلاؿخسضمي اإلاتزاًض الا٢با٫ م٘ زهٓنا ٓانل م  ْفي الاظخماعي الخ

٢ٓعي م٣ضمتها ٓجُٓب (Facebook) الٟاٌؿب٥ٓ م ُمت الخٗلُمُت الٗملُت ؤَغاٝ ٢بل مً ، (Youtube) ْالُ
ُت
 مً الٗضًض الخٗل

الث، ٫ٓر الدؿاْئ  َظٍ هجاٖت مضٔ خ

ٓا٢٘ َظٍ ج٣ضمّ ؤن ًم٨ً ْما الخ٣ىُت، ض التي الغئٍت ْهي بٗض، ًٖ الخٗلُم لخدؿحن اإلا  َظٍ في مٗاإلاِا جٓيُذ هٍغ

ٓا٢٘ ٖبر الخٗلُم في ْاٖض مؿخ٣بل هدٓ ٦خمُِض اإلاضازلت، ٓانل م  .الاظخماعي الخ

ر
ًا
 :الخالي الىدٓ ٖلى ؤلاق٩الُت ؾاا٫ ظاء طال٪ ٖلى ْبىاءا

ر بلى م٨ً مضٔ ؤيّو ٓا٢٘ لخُب٣ُاث ًُت ٓانل م ؿاَم ؤن الاهترهذ ٖلى الاظخماعي الخّو  بٗض؟؟ ًٖ الخٗلُم صٖم في ٌُت

ٓاهب في الخٗم٤ ْبهضٝ ُت ألاؾئلت مً ظملت َغخىا ؤلاق٩الُت ظ  :الخالُت الٟٖغ

ت ؤَغاٝ ب٢با٫ مضٔ ما - ُّو ٗلُمُت الٗمل ٓا٢٘ ٖلى الخّو ل م ٓانُت  الاظخماعي؟ الخّو

٠ُ ْؤهماٍ ٖاصاث هي ما - لّور جْٓ
ُت
م، مً ٧

ّو
ٗل

ُت
م اإلا

ّو
خٗل

ُت
ٓا٢٘ ْاإلا ٓانل إلا  بٗض؟ ًٖ الخٗلُم في الاظخماعي الخّو

لّور اؾخسضام ؤٚغاى هي ما -
ُت
ٗلم، مً ٧

ُت
م اإلا

ّو
خٗل

ُت
ٓا٢٘  ْاإلا ل إلا ٓانُت  بٗض؟ ًٖ الخٗلُم في الاظخماعي الخّو

ب٩اث لخُب٣ُاث الخٗلُمُت الٗملُت  ؤَغاٝ اؾخٟاصة مضٔ ما -
ّو

ٗلُمُت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ في الاظخماُٖت الك  الخّو
مُت

ُّ
 بٗض؟ ًٖ الخٗل

ٓا٢٘ بةم٩ان َل - ٓانل م ٢ٓاث ُٖٓب جظلُل الاظخماعي الخ  ؟.الخ٣لُضًت بالُغ١ر بٗض ًٖ الخٗلُم ْمٗ

َاهاث هي ما - ٓاظّ التي الغّو
ُت
لّور ج

ُت
م مً ٧

ّو
ٗل

ُت
م اإلا

ّو
خٗل

ُت
ٗلُمُت ؤلام٩اهُاث اؾخٛال٫ في ْاإلا مُت الخّو

ُّ
ب٩اث ْالخٗل

ّو
 الاظخماُٖت للك

 بٗض؟ ًٖ الخٗلُم في
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ٓماث ظم٘ ٢هض الاؾخماعة ؤصاة ْباؾخسضام الٓنٟي، اإلاىهج ٖلى الضعاؾت اٖخمضث ألاؾئلت َظٍ ٖلى ْلئلظابت  مً اإلاٗل

م جم ؤؾخاط (35)ْ َالب (197) ٖضصَم ْالبالٜ البدض مجخم٘ ُٖىت ؤٞغاص  .٢هضي بك٩ل ازخُاَع

ر
ًا
ر مٟاصَا خ٣ُ٣ت بلى الضعاؾت جٓنلذ طال٪ ٖلى ْبىاءا ٓا٢٘ ؤنًّن ٓانل م  (Facebook) الٟاٌؿب٥ٓ زانت ؤلاظخماعي الخ

ٓجُٓب ر جلٗب ،(Youtube) ْالُ
ًا
ْعا ر ص

ًا
اال َّٗ  الخ٣لُضي، الخٗلُم ُٖٓب جظلُل في ٦بحر بك٩ل ْحؿاَم بٗض، ًٖ الخٗلُم ٖملُت في ٞ

عة الضعاؾت ؤْنذ ٦ما ٓا٢٘ ٖبر للخٗلُم بخجاعب ال٣ُام بًْغ ٓانل م ٔر ٖلى ْحٗمُمِا الاظخماعي الخ  .الجامٗاث مؿخٓ

ٓا٢٘ :اإلاٟخاخُت ال٩لماث - ٓانل م ٓجُٓب، الٟاٌؿب٥ٓ، ؤلاظخماعي، الخ  .بٗض ًٖ الخٗلُم الُ

: ملــذمــــــــــت

ٓعة ؤخضزذ ل٣ض ٓظُت الش ٓل ٓعر ؤْ ج٣ضم ؤي ًٖ الخضًض ؤنبذ خُض اإلاُاصًً، ٧اٞت ٖلى بالٛت، جإزحراث الخ٨ى  في جُ

ْعر بلى الخُغ١ر مً ًسلٓ ال ما مُضان ٓلٓظُا ص ٓماث ج٨ى ٓا٢٘ ْ ٖامت (ألاهترهذ)اإلاٗل ٓانل م  ألازحرة َظٍ زانت، الاظخماعي الخ

٫ٓر عصَت حٗخبر التي  ؤَمِا مً ْالتي ظمت زهاثو مً بّ جدؿم إلاا ْعٚباجّ، خاظاجّ مسخل٠ إلقبإ اإلاؿخسضم ٞحها ًخج

هت، الخٟاٖلُت، ٓلُت، الدكاع٦ُت اإلاْغ ٓاؾ٘ الاؾخسضام ٖلى صلُال حٗخبر التي ْالكم  مُاصًً ٧ل في الاظخماُٖت للكب٩اث ال

. الخُاة

ذ التي اإلاجاالث َظٍ بحن مً الخٗلُم ٢ُإ ٍْمشل     ر ٖٞغ
ًا
ر ٢ضعا

ًا
غ الخٛحر مً ْاٞغا

ُت
ٓعاث، بهظٍ ْالخإز  ًٖ ْالخٗلُم الخُ

ر الخإزحراث َظٍ ًٖ ببُٗض لِـ بٗض
ًا
ٓا٢٘ اإلاتزاًض الاؾخسضام بٗض زهٓنا ٓانل إلا  الؿبل ؤَم بخضٔ باٖخباٍع الاظخماعي، الخ

ٍٓٞغ إلاا اؾخٛاللِا الجامٗاث ٖلى ٞغنت جمشل التي ْالُغ١ر ٓانل مغهت اٞترايُت بِئت مً ج  الٗملُت ؤَغاٝ زاللِا مً ًخ

٫ٓر لِم حؿمذ بؾتراجُجُاث ٖلى ٢اثمت حٗلُمُت هماطط ج٣ضًم م٘ الخٗلُمُت، ٓماث ٖلى بالخه  ألا٩ٞاع، جباص٫ ْ ْاإلاٗاٝع اإلاٗل

ٓنر ْاإلاخٗلمحن اإلاٗلمحن مً ظُل بٖضاص ًٖ هاَُ٪ ٓظُاث م٘ الخٗامل مِاعاث ًمخل٩ ٓل ا ٖلى ْاإلاؿاٖضة الخ٨ى  اإلاجخم٘ في وكَغ

ٓٞحر ٓم التي الخٗلُم صًم٣غاَُت مجا٫ ْٞخذ ٚىُت حٗلُمُت بِئت ْج م ٞحها بما بٗض، ًٖ الخٗلُم ٖلحها ٣ً
ُت
 مغاٖاة م٘ الظاحي الخٗل

١ ر الٟغصًت، الْٟغ
ًا
م جد٣ُ٣ا

ُت
. الخُاة مضٔ للخٗل

٫ٓر الهضص َظا ْفي ٓمبُا ظامٗت في الغ٢مُاث ٢ؿم في الخىُٟظي اإلاضًغ ٣ً ٓل ٧ S.KneeVah غ في ": Euronews" ٢ىاة ج٣ٍغ

ر" ٓنر الاظخماُٖت الكب٩اث ؤنّو ر ؾخ٩
ًا
جحن مً ظؼءا ْعٚم( )الىاؽ خُاة مً ظؼءٌءر هي ٦ما الضعاسخي، الْغ ر الخٗلُم في ؤَمُتها ،

ّو
 بال

٢ٓذ في اإلاٗالم ْاضخت ٚحر ؤجها ر الغاًَ، ال
ًا
ض التي الغئٍت ْهي ، الجؼاثغ، ٞحها بما الىامُت الض٫ْر في زهٓنا ٓعتها هٍغ  ْجٟؿحر بل

٫ٓر ؤوؿب ٖلى البدض ؤظل مً مٗاإلاِا ْلت الٗغبي الٗالم في  الخٗلُمُت الؿُاؾت جٓيُذ بلى جاصي التي الخل ا ْمدا  إلًجاص مىّو

ٓاءم ظضًضة اؾتراججُاث ٓا٢٘ ٖبر الخٗلُم في ْاٖض مؿخ٣بل هدٓ ٦خمُِض الغ٢مي، ْالٗهغ جخ ٓانل م . الاظخماعي الخ

 الذساظت بؼيالُت: 

                                                           

:  ،  متاح علىٜٗ:ٕٔ: ، على الساعةٕٙٔٓ جانفي ٓٔ: ، تاريخ اإلتاحةٕٗٔٓيف سنغافورة، "Learning world"تقرير حوؿ ":  Euronews"قناة  (ٔ)
video.euronews.com 

file:///C:/Users/ctc/AppData/Local/Temp/video.euronews.com
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ذ ل٣ض عاث الٗلمُت الؿاخت ٖٞغ ُّٓ ترا٦مت جُ خخابٗت مُت ها٫ مجا٫ في ْمُت
ّو
ٓماث الاج ٟغة طاث ْاإلاٗل

ّو
ٓظُت َ ٓل ٨ى

ّو
 عجُبت، ج

هُلخاث بٌٗ ْؤياٞذ اإلاٟاَُم مً ٚحّورث
ُت
عاث َظٍ زماع ؤخض هي ْالاهترهذ .اإلاجاالث ظمُ٘ في ْحٛلٛلذ اإلا ُّٓ  الخُ

ٓظُت ٓل ٨ى ٓمُت، خُاجىا ازتر٢ذ التي الخّو م٨ً ال التي الٓؾاثل مً ْؤنبدذ الُ ؿبت ٞهي ٖجها، الاؾخٛىاء ًُت
ّو
ٟل بالي

ّو
 ملٗبّ للُ

ل، ًّو ٟ
ُت
م اإلا

ّو
خٗل

ُت
ٔر ْاإلا م ٞحها ًغ

ّو
ٗل

ُت
 ْجغاَا الٗلمي، ْاإلاغظ٘ اإلاهضع ٞحها ًجض ْالٗاِلم م٨خبخّ، ًغاَا ْالباخض الدام، اإلا

ر ْالبدشُت الٗلمُت اإلااؾؿاث
ًا
٢ِٓٗا ٧ان ؤًا عة َْضِٞا م ٓص يْغ كحر ْخضَا الخضًشت ؤلاخهاثُاث ْلٗلّور. ْظ

ُت
ت بلى ح ُّو  ؤَم

ؿخسضمحها ٖضص بلٜ خُض الٟغص، خُاة في الاهترهذ ً في مُت ٓنر 111,809,510 الٗغبي الَٓ ؿخسضم ملُ  زال٫ ٧ان بِىما ، 2014مُت

ٓالي الجؼاثغ في 2009 بلى 2000 ٞترحي ٓالي 4201 ؾىت ْبلٜ ،( ) %8.1 بيؿبت ْجؼاًض ،4.100.000 خ ٓنر 6,669,927 خ   .مؿخسضم ملُ

لّور
ُت
ٓص َظا ٧ مّ ما بلى ٌٗ ٣ضّو

ُت
ٍٓب مجها ْالتي ْجُب٣ُاث، زضماث مً الاهترهذ ج ٗخبر التي ألازحرة َظٍ ،0.2 ال

ُت
 بمشابت ح

ٍٓب ٖالم في الجضًضة الاهُال٢ت ٗاع عاٞٗت ال
ّو

ٍٓب ٧ان بطا" ال٣اثل الك ظ 1.0 ال
ُت
اؽ ًإز ٓماث، بلى الىّو ر اإلاٗل ٍٓب ٞةنّو عر 2.0 ال دغّو  ًُت

ٓماث اؽ اإلاٗل غ ٖلى َْٗمل للىّو ي ْ البُاهاث جدٍغ
ّو
ُُغة مبضؤ ٖلى الخسل م الؿّو

ُّ
ز التي ٞحها، ْالخد٨ ٍٓب بها جمحّو ٫ر خُض. 1.0 ال ّٓو  جد

ت بلى وكغ ؤصاة مً ْهُت، مىهّو ٦ُت، حٗا لُت، حكاعُت ُٖت دُذ جٟا
ُت
هاث الدضماث مً الٗضًض زاللِا مً ج ّْو ض

ُت
٩ٍٓي ،"Blogs" ٧اإلا  ال

"Wiki"، زضمت "RSS"، ب٩اث
ّو

ٓا٢٘ مً ْالٗضًض ،"Social nets" الاظخماُٖت الك همُم طاث اإلا . الاخترافي الخّو

ٗخبر ْ
ُت
ٓانل قب٩اث ح ٍٓب جُب٣ُاث ؤَمّور مً الاظخماعي الخّو مّ إلاا 2.0 ال ٣ضّو

ُت
ٓانل في جضُٖم مً ج ل، الاظخماعي الخّو ُٖت ٟا  ْالخّو

، ٗاٝع ضا٢ت، الخّو غاؾلت، الهّو
ُت
داصزت اإلا

ُت
٠ ألاٞغاص، بحن ْاإلا ٍّ

ؿخسضم حٗل٤ُ بم٩اهُت طل٪ بلى ؤيّو
ُت
ة ٖلى اإلا ٓبت اإلااصّو  ْاإلاغثُت، اإلا٨خ

ٔر ْبياٞت دخٓ
ُت
ٗضًل اإلا ُٛحر ْالخّو ىا مً. ُّٞ ْالخّو طح َُت ٣ىُت، َظٍ ؤَمُت جخّو ًٍٓ ؾمدذ خُض الخّو ي الجماٖاث، بخ٩

ّو
 ْجسُ

ٓاظؼ ْص، الخ ض لُت ْجىمُت الدبراث، ا٦دؿاب ٖلى ْؾاٖضث ْالخُت اث في اإلاؿْا
ّو
. الظ

زاث َظٍ محّو
ُت
ّ بلى الٟغص صٞٗذ اإلا ٓظُّ ٓا٢٘ َظٍ قِضث خُض بلحها، الخ اصة اإلا ؿخسضمحها ٖضص في ٍػ  2009 بحن ما %41 بيؿبت مُت

ر ،2011ْ
ًا
ٓهُٓ قِغ مً ْاٖخباعا ٓنر 750 الٟاٌؿب٥ٓ ٖلى ؤنبذ 2011 ً ؿخسضم، ملُ الًاث ْفي مُت دضة ال خّو

ُت
٨ُت اإلا  اظخظب ألامٍغ

ٓالي الٟاٌؿب٥ٓ ٓنر 140 خ ا. CNN بخهاءاث خؿب َظا ْ الٟترة، هٟـ في ػاثغ ملُ ؿخسضمي ٖضص بلٜ ٣ٞض ،2013 ؾىت في ؤمّو  مُت

ٓالي الٟاٌؿب٥ٓ ٓنر 55 خ ً في ملُ ٓالي الٗغبي، الَٓ ٓنر 4,5 ْخ   .الجؼاثغ في مؿخسضم ملُ

م، ما ؤؾاؽ ْٖلى ٗذ ج٣ضّو ب٩اث َظٍ جٓؾّو
ّو

ل الك
ُت
ت لخضز

ّو
ٓاء الخُاة مُاصًً ٧اٞ  ؾُاؾُت، اظخماُٖت، ا٢خهاصًت، ؾ

ٗلُمي اإلاجا٫ ٞحها بما بٖالمُت ز٣اُٞت، ٗخبر الظي ألازحر َظا. الدهٓم ْظّ ٖلى بٗض ًٖ الخٗلُم ْمجا٫ ٖامت الخّو ر ٌُت
ًا
 مُضاها

ر
ًا
ر زهبا

ًا
با

ّو
غ٦ عاث مِاعاث بلى ًدخاط ْمُت

ضُت
ُت
ت ٢ْ ؿخدضزاث جخالءم زانّو

ُت
 ؤظغتها مسخُت صعاؾت ٦كٟذ بدُض الخضًضة، ْاإلا

ؿت دٓر ماؾّو الًاث في الَٓىُت البُت دضة ال خّو
ُت
٨ُت اإلا ر ألامٍغ ٓاَىحن مً الٗضًض ؤنّو

ُت
٨ُحن اإلا ر ًجضْنر ألامٍغ ربُت ْؾاثل بإنّو

ّو
 الت
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ٗلُم ىاصي التي الخضًشت ْالخّو
ُت
ٓا٢٘ بٌٗ بها ج ٓجُٓب،: مجها اإلا ا الٟاٌؿب٥ٓ، الُ  بدُض الٟغص، خُاة ٖلى بًجابي ؤزغ لِا ْٚحَر

ٗخبر
ُت
ل ؤؾاسخي مغظ٘ ح ِّو ؿ

ُت
ٟاٖل ح إل ْْؾُلت الجضًضة، الخُاة همِ م٘ الخّو

ّو
اوي، لئلَ ٓنر اإلاؿخسضمحن ظٗل ما َْظا اإلاجّو  ٌؿخٛى

خب قغاء ًٖ
ُت
غ١ر ال٨

ُّ
٣لُضًت ْالُ ٗلُم في الخّو . الخّو

ٍْت مً ، ػا زٔغ
ُت
ٔر ؤ ر ظالؾغ ْلُام ًغ م ؤلاوؿان ؤنّو

ّو
ا %10 ًخٗل ا %20ْ ٣ًغؤٍ، ممّو ا %30ْ ٌؿمّٗ، ممّو ا %50ْ ًغاٍ، ممّو  ممّو

ا %70ْ َْؿمّٗ، ًغاٍ ىا٢كّ ممّو ً، م٘ ًُت ا %80ْ آلازٍغ بّ، ممّو جغّو ا %95ْ ًُت مّ ممّو
ّو
ٗل غث لٓ ٞماطا.  آزغ لصدو ٌُت

ّو
ٞٓ  مؿاخاث ج

ٔر ٓنر ٞحها، ْحؿم٘ جغ جغبت، مدٌ ؤهذ ْج٩ ٓم الخّو ْعر ْج٣ م بض
ّو
ٗل

ُت
٢ٓذ هٟـ في اإلا م الظي ال

ّو
ب٩اث ًجٗل ما َظا ُّٞ، جخٗل

ّو
 الك

سخل٠ بحن ججم٘ التي ألامشل الٓؾُلت الاظخماُٖت ماث، َظٍ مُت ٓم ًجٗلىا ما الؿّو ت بداظت الُ غاظٗت بلى ماؾّو  ألاهٓمت مُت

ٗلُمُت ٓا٦بت الخّو
ُت
ٓعاث َظٍ مشل إلا ُ ر ألاصاء ْجدؿحن الخّو

ًا
ٝغ مً اهُال٢ا

ّو
٫ر الُ ٗلُم في ألاّْو م َٓ الظي الخّو

ّو
ٗل

ُت
. اإلا

الي، م َظا اؾخٛلّور لٓ ْبالخّو
ّو
ٗل

ُت
ر اإلا ّٓو ٓا٢٘ لِظٍ الاظخماعي الج الب لجظب اإلا

ّو
ٗلُمي الًٟاء بلى الُ ب٨ت ٖبر) بٗض ًٖ الخّو

ّو
 ،(الك

ٓنر ٓاهب في اوٛماؾّ مً ؤًٞل طل٪ ؾ٩ُ لبُت الج ر ٞحها، الؿّو
ًا
ٝغ ٦ةوكاء مشال

ُت
عصقت، ٚ

ىخضًاث، للضّو
ُت
ؿاٖضة اإلا

ُت
ٓاظباث في ْاإلا  ال

ٗلُمُت ٠ زاعط اإلاجزلُت الخّو عاسخي، الهّو
ضٍ ما َْٓ الضّو

ّو
ٓعر ًا٦ ٦خ ر ال٣ىضلجي ٖامغ ببغاَُم الضُّ ب٩اث بإنّو

ّو
ؿخسضم الاظخماُٖت الك

ُت
 ح

ٗلُمُت الٗال٢اث جيكُِ في محن بحن الخّو
ّو
ٗل

ُت
. بٗض ًٖ اإلاخٗلمحن اإلا

ٗلُم ؤنبذ بظل٪ ص لِـ بٗض ًٖ الخّو جغّو ت مُت ُّو ٓماث ه٣ل ٖمل م مً اإلاٗل
ّو
ٗل

ُت
م بلى اإلا

ّو
خٗل

ُت
ر بل الخ٣لُضًت، اإلاغاؾلت بُغ١ر اإلا

ًا
 ؤًًا

ي ٦ُُٟت ٓمت، لِظٍ اإلاخٗلم جل٣ّو ب٩اث اإلاٗل
ّو

ىّ الاظخماُٖت ٞالك
ّو
م٨

ُت
دُذ ؤًٞل بضاثل ًٖ البدض مً ج

ُت
ر لّ ج

ًا
غنا

ُت
م، ؤ٦ثر ٞ ُُّ ٗل  للخّو

َلر ما َْٓ َّٗ هبذ بٗض ًٖ الخٗلُم مً ٞ ُُت الب ل
ّو
ر الُ

ًا
ما

ّو
خٗل ر مُت

ًا
ي، مً بضال خل٣ّو م مُت

ّو
ٗل

ُت
ر ْاإلا

ًا
ِا ٓظّو ر مُت

ًا
ً مً بضال ل٣ّو . مُت

ٓا٢٘ ْٖلُّ ٗلُمي ٞال ى الخّو ٓغ ْظِت جبجّو ر: ال٣اثلت الىّو م بإنّو
ُّ
ٔر جهمُم مً ًإحي لم الخٗل دخٓ

ُت
ٗلُمي اإلا  في ْل٨ً ٣ِٞ، الخّو

ٔر َظا اؾخٗما٫ ٦ُُٟت دخٓ
ُت
٩ل اإلا

ّو
ٗلُمُت ْالٓيُٗت ْالك م الخّو

ّو
خٗل م للمُت

ّو
ٗل

ُت
ر ٖلى ْاإلا ٓاء خضّو . ؾ

٢ٓٝٓ ؤظل ْمً ُت ٖلى ال ٓا٢٘ ؤَمّو ل م ٓانُت ٗلُم في الاظخماعي الخّو م، الخّو
ُّ
م٨ً ْما ْالخٗل مّ ؤن لِا ًُت ٣ضّو  زضماث مً جٌء

غاٝ ت أَل ُّو لبت لضٔ ؤًٞل هخاثج لًمان ْ الخٗلُمُت، الٗمل
ّو
عاؾت َظٍ جهبٓ الُ

ت بلى الضّو : مٗٞغ

ر بلى م٨ً مضٔ ؤيّو ٓا٢٘ لخُب٣ُاث ًُت ٓانل م ؿاَم ؤن الاهترهذ ٖلى الاظخماعي الخّو  الُلبت لضٔ بٗض ًٖ الخٗلُم صٖم في ٌُت
 الجامٗحن؟؟

 الذساظت حعائالث: 

ت ؤَغاٝ ب٢با٫ مضٔ ما - ُّو ٗلُمُت الٗمل ٓا٢٘ ٖلى الخّو ل م ٓانُت  الاظخماعي؟ الخّو

٠ُ ْؤهماٍ ٖاصاث هي ما - لّور جْٓ
ُت
م، مً ٧

ّو
ٗل

ُت
م اإلا

ّو
خٗل

ُت
ٓا٢٘ ْاإلا ٓانل إلا  بٗض؟ ًٖ الخٗلُم في الاظخماعي الخّو

لّور اؾخسضام ؤٚغاى هي ما -
ُت
ٗلم، مً ٧

ُت
م اإلا

ّو
خٗل

ُت
ٓا٢٘  ْاإلا ل إلا ٓانُت  بٗض؟ ًٖ الخٗلُم في الاظخماعي الخّو

                                                           

 (
 5
متاح ، ٛٔ:ٚٔ: ، على الساعةٕٙٔٓ جانفي ٛٓ: ، ، تاريخ اإلتاحةٕٛٓٓ، موقع الدراسات االجتماعية، التكنولوجيا، اسًتاتيجيات التذكر: الغبارل دبلومة (

   http://social-studies74.ahlamontada.com/t15-topic  على،
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ب٩اث لخُب٣ُاث الخٗلُمُت الٗملُت  ؤَغاٝ اؾخٟاصة مضٔ ما -
ّو

ٗلُمُت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ في الاظخماُٖت الك  الخّو
مُت

ُّ
 بٗض؟ ًٖ الخٗل

ٓا٢٘ بةم٩ان َل - ٓانل م ٢ٓاث ُٖٓب جظلُل الاظخماعي الخ  ؟.الخ٣لُضًت بالُغ١ر بٗض ًٖ الخٗلُم ْمٗ

َاهاث هي ما - ٓاظّ التي الغّو
ُت
لّور ج

ُت
م مً ٧

ّو
ٗل

ُت
م اإلا

ّو
خٗل

ُت
ٗلُمُت ؤلام٩اهُاث اؾخٛال٫ في ْاإلا مُت الخّو

ُّ
ب٩اث ْالخٗل

ّو
 الاظخماُٖت للك

 بٗض؟ ًٖ الخٗلُم في

 :الضعاؾت ٞغيُاث

ؿاَم - ل قب٩اث اؾخسضام ٌُت ٓانُت م َٝغ مً الاظخماعي الخ
ّو
ٗل

ُت
م اإلا

ّو
خٗل

ُت
ت صٖم في ْاإلا ُّو ٗلُمُت الٗمل  .بٗض ًٖ الخّو

ما -
ّو
ل
ُت
ٓا٢٘  الخٗلُمُت الٗملُت ؤَغاٝ اؾخسضام ػاص ٧ ل إلا ٓانُت ٗلُم في الاظخماعي الخّو  هجاح في طل٪ ػاص بٗض ًٖ الخّو

ت ُّو ٗلُمُت الٗمل  .الخّو

ٗلُمُت الدضماث - ٓا٢٘ الخّو ل إلا ٓانُت لّور جضٞ٘ الاظخماعي الخّو
ُت
ٓط بلى  الخٗلُمُت الٗملُت ؤَغاٝ مً ٧ ٓل ر بلحها ال

ًا
 إلقبإ َلبا

باتهم ٗلُمُت ٚع مُت الخّو
ُّ
 .الخٗل

ٓا٢٘ اؾخسضام - ٓانل م  بالُغ١ر الخٗلُم ُٖٓب جظلُل في ٦بحر بك٩ل ٌؿاَم بٗض ًٖ الخٗلُم في الاظخماعي الخ

 .الخ٣لُضًت

 الذساظت ؤهمُت: 

ٓلٓظُا حٗخبر  اإلاجخم٘ في الجضًضة اإلاؿخدضزاث مً زانت الكب٨ت  ٖلى الاظخماُٖت ْالخُب٣ُاث ٖامت الغ٢مُت الخ٨ى
لّ، اجهالّ ؤهماٍ مً ٚحّورث التي البكغير ٓانُت هاث ؤخض بٗض ًٖ الخٗلُم ْباٖخباع ْج ّٓو ٩  ٖىانٍغ ْؤخض اإلاجخم٘، َظا مُت

ٍٓغ، التر٢ُت ٖملُت في ألاؾاؾُت ٓظب ْالخُ ٓمت ٖلى ج ت الخٗلُمُت اإلاىٓ ؿً الاؾخٟاصة ٦ُُٟت مٗٞغ ٓلٓظُا الاؾخٛال٫ ْخُت  لخ٨ى

ٓماث ٘ ؤظل مً اإلاٗل ٔر ٞع الي اإلاٗغفي، اإلاؿخٓ ىمُت جد٤ُ٣ ْبالخّو  .الخّو

ٓهّ الىٓامي، الخٗلُم ٢ُاع ٞاتهم للظًً ٞغنت بٗض ًٖ الخٗلُم ٌٗخبر  بهضٝ الٗلم لُالب الؿبل مً الٗضًض ًٟخذ ل٩
ٍٓغ ٓنر اإلاٗغفي، الجاهب جُ ٓظُت ْل٩ ٓل ر الغ٢مُت الخ٨ى

ًا
ر مىٟظا

ًا
ٓمت مِما عة ؤنبدذ للمٗل ت يْغ ُِٟا مً البض ملخّو  ٢هض جْٓ

ٍٓغ  .الخٗلُم ٢ُإ َظا جُ

 الذساظت ؤهذاف: 

ٗغُّٝ - ٠ُ ْمجاالث ؤٚغاى ٖلى الخّو ٗلُمُت الٗملُت ؤَغاٝ جْٓ ٓا٢٘ الخّو ٓانل إلا  .بٗض ًٖ الخٗلُم في الاظخماعي الخّو

ٓا٢٘ مؿاَمت مضٔ ًٖ ال٨ك٠ - ل م ٓانُت ٗلُم ؤَضاٝ جد٤ُ٣ في الاظخماعي الخّو  .بٗض ًٖ الخّو

ٓء حؿلُِ - ًّو ٗلُم بًجابُاث ٖلى ال ٓا٢٘ ٖبر الخّو ل م ٓانُت م٨ً ْما الاظخماعي الخّو مّ ؤن لِا ًُت ٣ضّو
ُت
٣لُل ج ُٓب مً للخّو  ُٖت

ٗلُم  .الخ٣لُضًت بالُغ١ر بٗض ًٖ الخّو

اَغة ٞٗالُت جٟؿحر -
ّو
هالُت الٓ

ّو
لُت الاج ٓانُت ب٩اث الخّو

ّو
ٗلُم في الاظخماُٖت للك  .بٗض ًٖ الخّو
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ًاث ًٖ ال٨ك٠ - دضّو ٢ٓاث الخّو ٓاظِِا التي ْاإلاٗ ٓا٢٘ اؾخسضامّ في اإلاخٗلم ً ل إلا ٓانُت ٗلُم، في الاظخماعي الخّو ت الخّو  زانّو

ٓجُٓب  .ْالٟاٌؿب٥ٓ الُ

 الذساظت مىهج: 

٫ٓر ٓعَـ ٣ً ر: "ؤهجغؽ م ٕٓ بنّو ر الباخشت ؤْ الباخض ٌٗخمضَا التي اإلاؿاعي مجم
ُت

عٍ ًٖ ْاؾ٘ ْبمٗجى ج٨ك٠ ُّٓ  للبدض جه
الي إلاىهجّ، ؤْ ر ْبالخّو خّ ما لبدض اإلاخحن ألاؾاؽ ٞةنّو ما ْصخّو ظان َُت

ّو
٨م ؾِخمُّر الل ر ٖلحهما الخُت

ًا
ر ؤؾاؾا

ًا
الثمت مضٔ مً اهُال٢ا  مُت

ر ( )".جُب٣ُّ ْْؾاثل اإلاىهج
ًا
ٕٓ لُبُٗت ْهٓغا عاؾت مٓي

دلُلي الٓنٟي اإلاىهج ٖلى اٖخمضها الخالُت الضّو  قغح بهضٝ الخّو
ٓانٟاث ٓظُت م ٓل غث ٠ُ٦ الغ٢مُت الخ٨ى

ّو
٣ت البُاهاث ْظم٘ ، بٗض ًٖ الخٗلُم ٖملُت ٖلى ؤز

ّو
خٗل

ُت
اَغة اإلا

ّو
حها في بالٓ ٓغير ق٣ّو  الىّو

ملت َغح زال٫ مً ْالٗملي لُت، ألاؾئلت مً ظُت ا ْجدلُلِا ألاّْو إ بهضٝ ْجٟؿحَر . بها الخيبُّ

 

 ٌل اإلادىسل  .العفش جدىالث ظل في بعذ عً الخعلُم: ألاو

 ٓم في هٓغة...بٗض ًٖ الخٗلُم  :اإلاِٟ

ٓم.ؤ  :بٗض ًٖ الخٗلُم مِٟ

ٓم َغح ؤعصها بطا     ٓح ٖضم هجض ٞةهىا الباخشحن، هٓغ ْظِت مً بٗض ًٖ الخٗلُم مِٟ ٫ٓر الغئٍت ْي  اإلاهُلح َظا خ

: هظ٦غ الخٗاٍع٠ َظٍ ْمً ، الال٨ترْوي ْالخٗلُم باإلاغاؾلت الخٗلُم م٘ ْزلُّ

ٔر    ل الٗالم ًغ جٍغ  اإلاضعؽ بحن َبُعي بٟهل جخه٠ التي الخٗلُم نُٜ بخضٔ َٓ بٗض ًٖ الخٗلُم ؤن ، ( Zigerell ) ٍػ
ر الُالب م٘ اإلاضعؽ ٣ٌٗضَا التي الل٣اءاث بٌٗ باؾخصىاء ْالُالب،

ًا
ٓظّ ْظِا ٖاث بٌٗ إلاىا٢كت ل ٍْٓضح اإلاكْغ  البدشُت،

ل، جٍغ  م٘ الُالب لخٟاٖل الٟغم بٌٗ ٌؿخلؼم بهّ خُض مً باإلاغاؾلت الخٗلُم ًٖ ًسخل٠ بٗض ًٖ الخٗلُم ؤن ٍػ

. الخٗلُمُت الٗملُت َغفي بحن ال٨ترْوي ْؾُِ ؤي ُٚاب الخٍٗغ٠ َظا زال٫ مً ًخطح ٦ما. اإلاٗلم

ٓلٓظُا ْل في بٗض ًٖ الخٗلُم ؤما  الخُب٣ُاث ٖبر الاجها٫ مبضؤ ٖلى ال٣اثم الخٗلُم طال٪ بإهّ ْنّٟ ُٞم٨ً الخ٨ى

 ألا٫ْر ْالؿبب ْاخض، مهُلح في اإلاٟاَُم صمج ؤؾباب ِٞم ًم٨ً الخٍٗغ٠ َظا زال٫ ْمً. (ألاهترهذ) الكب٨ُت الغ٢مُت

. الدهٓم ْظّ ٖلى بٗض ًٖ ْالخٗلُم ٖامت الال٨ترْوي الخٗلُم في ألاهترهذ اؾخسضام َٓ ْألازحر

ٓعر جهاٖض م٘ ؤهّ بالظ٦غ ْالجضًغ  ٓظّ الخٗلُم ؤق٩ا٫ جخٛحر الخ٣جي، الخُ ٓع، ٖام، ب ر ْجخُ
ًا
ب٣ا ض ٣ٞض لظل٪ َْ ِّو  ٧ل م

ٓعر ٓعر مً َ ٓعر الخ٣ىُاث َظٍ في الخُ  .بٗض ًٖ الخٗلُم ٖملُت حؿِل مىاؾبت ْْؾاثل َغ١ر ِْ

ٓعر  ض قب٩اث ٞخُ ٓاص ٖبر باإلاغاؾلت الخٗلُم ؤهخج البًر ٖٓت اإلا ٓبت، اإلاُب  اؾخسضام بلى ؤلاطاعي البض بضء ؤصي ٢ْض ْاإلا٨خ
ْعر اػصاص ْؤلال٨ترْهُت ال٨ِغباثُت الهىاٖاث ْبخ٣ضم الخٗلُم، في الغاصًٓ ٓجُاث ص  ؤظِؼة زال٫ مً الخٗلُم في ٖام بك٩ل اله

                                                           

. ٖٚص  ،ٕ، طٕٙٓٓبوزيد صحراكم ك آخركف، دار القصبة للّنشر  اجلزائر، : منهجية البحث العلمي يف العلـو اإلنسانية، ترمجة: موريس أجنرس (ٔ)
 :متاح على .ٛٔ:ٛٔ: ، على الساعةٕٙٔٓ جانفي ٔٔ: تاريخ اإلتاحة ،الوطن العريبامحد زلمد العنزاكم، كاقع كمستقبل التعليم عن بعد يف  (ٕ)

http://www.arabcin.net/arabiaal/1-2002/15.html  
 

http://www.arabcin.net/arabiaal/1-2002/15.html
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ٓن، ِْغ زم, الدسجُل ٖٓت الخٗلُمي البض ؤق٩ا٫ ؤَمُت ْاػصاصث. الُٟضًٓ ْجالٍ الخلٍٟؼ ر ٦ما ْاإلاغثُت، اإلاؿم ٕٓ ؤنّو  قُ
ٓاؾِب ْباهدكاع الهىاُٖت، ألا٢ماع اؾخٗما٫ ٓاؾِب، ْقب٩اث الصدهُت الخ  ، الخٟاٖل، ٖلى ال٣اثمت جل٪ زانت الخ

ا بٗض، ًٖ الخٗلُم ْؾاثل ؤَم مً ؤنبدذ . ٞٗالُت ْؤ٦ثَر

 :بٗض ًٖ الخٗلُم زهاثو.ب

ض ما ٖلى ًدهل ،ٞاإلاخٗلم الخٗلُم طاجُت_ ٓماث، مً ًٍغ ٣ت ٍْخٗلم مٗل  .جىاؾبّ التي  بالٍُغ

ت_ ٖٓت البضاثل ؤمام زانت الازخُاع خٍغ ٓنر بدُض بٗض ًٖ الخٗلُم ًدُدِا التي اإلاخى ٓاء خض ٖلى ْاإلاخٗلم للمٗلم ٩ً  الؿ
ت  .الجهاجي َضِٞا ْجد٤ُ٣ الخٗلُمُت الٗملُت إلجمام الخٍغ

_ٕٓ ٓلٓظُا ألاؾالُب، جى ٓا٢٘ الكب٩اث جهمُم في الخضًشت ٞالخ٨ى لم جدُذ الاٞترايُت ْالجامٗاث ْاإلا ّٗو  ٌؿخسضم ؤن للم
 .الٗغى ؤؾالُب مً الٗضًض

ٓاػير بٗض ًٖ الخٗلُم ؤَضاٝ.ط  :الغ٢مي الٗهغ م٘ بالخ

 الخُاة ْمضٔ للجمُ٘ الخٗلُم مبضؤ ج٨َغـ -

- ٘ ٔر ٞع ٓة بق٩الُت م٘ زهٓنا مىّ، الٗغبي زانت اإلاجخم٘ ؤٞغاص لضٔ ْالاظخماعي ْالٗلمي الش٣افي اإلاؿخٓ  الٟج

ُت ٓماث مجخم٘ ْجدضًاث اإلاٗٞغ  .اإلاٗل

- ًٍٓ لت ٖلمُت ٦ٟاءاث ج٩ ٍٓغ مَا  الخٗلُم في الغ٢مي ال٣ُإ لخُ

ٓٞحر - ٖٓت مخٗضصة حٗلُمُت مهاصع ج ١ ج٣لُل ٖلى ٌؿاٖض مما ْمخى  .اإلاخٗلمحن بحن الٟغصًت الْٟغ

 .اإلاىخٓم الخٗلُم ٞاجّ إلاً ٖمل ٞغم زل٤ -

 بعذ عً الخعلُم سكمىت : 

  بٗض ًٖ الخٗلُم ج٣ىُاث.ؤ

ٝ ٓعر ؤن اإلاْٗغ ٓعر ْز٤ُ اعجباٍ الخٗلُم في الخ٣ىُت لِٓ ٓجي بالخُ ٓل الم مجا٫ في الخ٨ى ٓعر َظا ْالاجها٫ ؤلٖا  الظي الخُ
ُٖٓت ه٣لت ؤخضر  اؾخسضام صاثغة جٓؾ٘ طل٪ ٖلى ْالضلُل ؤًٞل، بك٩ل ٖملِا صًىام٨ُُت مً ٚحرث اإلاُاصًً، ٧ل في ه

ٓلٓظُا ٓاحي ٧ل في الخ٨ى ت الصخُت، الاظخماُٖت، الا٢خهاصًت، الؿُاؾُت، الخُاة ه  الخٗلُمي، الجاهب ٞحها بما... الٗؿ٨ٍغ
ا الٍٛغب ْل٨ً

ّو
ْصة الػالذ مجها ْالاؾخٟاصة الخ٣ىُاث َظٍ اؾخسضام ؤه ٔر ٖلى مدض  ْالٗالم ٖام، بك٩ل الىامُت الض٫ْر مؿخٓ

ر الخ٣لُضي الخٗلُم همِ في الدهٓم، ْظّ ٖلى الٗغبي
ًا
ًٍٓ بهضٝ لّ جضُٖما لت ٖلمُت ٦ٟاءاث ج٩ ٍٓغ مَا  الخٗلُم ٢ُإ لخُ

. الخىمُت جد٤ُ٣ في بإزغ ؤْ بك٩ل ٌؿاَم ْالخُب٣ُي، الىٓغير الىاخُخحن ٦ال مً مخٗلم ظُل ْجيكإة

ر ألامغ خ٣ُ٣ت ْفي  ٓماث ٖهغ في للخٗلُم الٗملي الجاهب ٞٗالُت ؤنّو ٓنر لم ما ًخد٤٣ لً اإلاٗل ٗلي اهضماط َىا٥ ٩ً ِ
ّو
ٞ 

ٓاؾِب مً الغ٢مُت للخ٣ىُاث ٓإ ؤَم مً حٗخبر التي ألازحرة َظٍ ألاهترهذ عؤؾِا ٖلى اجها٫ ْقب٩اث مخٗضصة ْْؾاثِ خ  ؤه
ٓائها هٓغا الخٗلُمُت الخ٣ىُاث ٓإ ٧ل ٖلى الخخ عة الخ٣ىُت َظٍ مً ًجٗل الظي ألامغ الؿاب٣ت، الخ٣ىُت ألاه  في ملخت يْغ
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ٓظؼ ج٣ضًم ٍْم٨ىىا زانت، بٗض ًٖ ْالخٗلُم ٖامت الخٗلُم مُضان  جُب٣ُاث ٖلى بالتر٦حز بٗض ًٖ الخٗلُم ج٣ىُاث ًٖ م

: الخالي الىدٓ ٖلى ْطل٪ ألاهترهذ

ٖٓاث ٓاِٖا بجمُ٘ اإلاُب  Print ؤه

ٓجُاث      Audioاإلاسخلٟت بإظِِا اله

ٓاِٖا اإلاغثُاث   Video اإلاسخلٟت بإه

ٓاؾِب  Computer Data ْبغمجُاتها الخ

ل" ْالتي: Internet ألاهترهذ الٗاإلاُت الكب٨ت
ّو
مش

ُت
٣افي ْالاظخماعي الا٢خهاصي ؤلاوؿان وكاٍ ع٦حزة ج

ّو
ُاسخي ْالش  إلاا ( )".ْالؿّو

٤ مً ؤٞغػجّ
ُّ
ٓماث َاثل جضٞ سخل٠ للمٗل ر ْبما ؤحجامِا، ْبازخالٝ ؤق٩الِا بمُت ٓماث ؤنّو  الاهترهذ، اؾخسضام ٢اٖضة هي اإلاٗل

ِمّور مجا٫ ًِٓغ ىُل٤، َظا ْمً بٗض، ًٖ الَخٗلُم َْٓ مُت
ُت
ر اإلا ر الاهترهذ ٞةنّو

ًا
هٓنا

ُت
ل ز

ّو
مش

ُت
ر ج

ًا
ٓاظِت بضًال

ُت
عاث إلا ُّٓ ا الٗهغ، جُ  ممّو

ِا
ُت
عة ًجٗل ٗلُمُت الٗملُت في خخمُت يْغ ت الخّو ٫ْر في زانّو ٓة ج٤ًُِ بهضٝ الٗغبُت الضُّ ُت الٟج ٫ْر م٘ اإلاٗٞغ  . الٛغبُت الضُّ

: هٓغ ْظِاث...الخٗلُمُت الٗملُت.ب

 ٓغة ٣لُضًت الىّو ت الخّو ُّو ٗلُمُت للٗمل  :الخّو

ٗغّوٝ ٗلُم ٌُت ت ٖىض الخّو اؽ، ٖامّو ّ ٖلى الىّو
ّو
ت ؤه ُّو ٓماث ه٣ل ٖمل  بلى ال٨باع مً اإلاٗاٝع ه٣ل ؤْ ظُل، بلى ظُل مً اإلاٗل

ٛاع محن مً ؤْ الهّو
ّو
ٗل

ُت
محن بلى اإلا

ّو
خٗل

ُت
م. اإلا

ّو
ٗل

ُت
ٓم مً َٓ ْاإلا جخم٘، ًٖ هُابت الٗملُت بهظٍ ٣ً

ُت
ُالب ِٞٓ اإلا  ْه٣ل بخل٣حن مُت

ٓماث ٓػجّ التي اإلاٗل محن بد
ّو
خٗل خابٗت ٖلى ْالخغم  للمُت  ( ).ْخِٟٓا اؾترظاِٖا مُت

ٗغّوٝ ْٖلُّ،
ُت
ٗلُمُت الٗملُت ح ٓعر َظا ٤ْٞ الخّو ها ٖلى اإلاىٓ ت ه٣ل في حٗخمض التي الٗملُت ؤجّو ل٣ىّ الظي الضعؽ ٖلى اإلاٗٞغ  ًُت

ٗلم
ُت
ر بهضٝ للُالب، اإلا ا ، ٣ِْٞا ٌؿحر التي ال٨ُُٟت حٛحُّ ٍَٓغ ت، َظٍ ٖلى الخٟاّ م٘ ألاًٞل، بلى ْجُ  ملؼم ٞالُالب اإلاٗٞغ

مّ ما ٧ل ْٖغى اؾترظإ بةٖاصة
َّ
. ؤ٢ل ال ؤ٦ثر ال اإلاٗلم ٖل

 ٓغة ت الخضًشت الىّو ُّو ٗلُمُت للٗمل  :الخّو

عر ل٣ض ّٓو ٓم جُ ٗلُمُت الٗملُت مِٟ م بٟٗل الخّو ٓجي الٗلمي الخ٣ضُّ ٓل ٨ى ، ْالخّو دؿإع
ٌء
ٗٝغ ٞإنبدذ اإلا

ُت
ها ح  ًٖ جيكإ زبرة بإجّو

ي زبرة، اصة بلى ْجاصّو ر ؤنبدذ. زبرة ٍػ
ًا
ٖت، قاملت ؤَضاٞا ّٓو خى ُت الدبراث بجمُ٘ ْتهخمُّر ْمُت  ( ).ْالٓظضاهُت ْاإلاِاعاجُت اإلاٗٞغ

ٍٗغ٠، َظا ْفي الخٔ الخّو
ُت
ر ه ٓم ؤنّو ٣لُضي اإلاِٟ ر الخّو ٓعٍ مً حٛحّو ٤ مىٓ ُّو  ؤْؾ٘ مجا٫ بلى الخل٣حن، ٖلى ًغ٦ؼ الظي الً

ت لِكمل ر ْالخـ، ْاإلاِاعة اإلاٗٞغ ٗلُم ْؤنّو م الخّو ر ًسضُت
ًا
ت، ؤَضاٞا ٗخبر بدُض ٖامّو

ُت
ٗلُمُت الٗملُت ح ٖٓت الخّو جاعُتب مً مجم  التي الخّو

                                                           

. ٖٖت، ص .، دٔاالّتصاؿ الدُّكيل ك العريب،  دار الشُّركؽ، عّماف، ط: باسل خضَت البيايت (ٔ)
: ُمتاح على. ٓٓ:ٛٔعلى الّساعة  2016جانفي  10: طُرؽ الّتدريس، تاريخ اإلتاحة: ناصر الفاحل بن عبد الرمحاف (ٕ)

 http://faculty.ksu.edu.sa/n/default.aspx 

ًتمجي العربية، تاريخ اإلتاحة: ىشاـ عوكل (ٖ)
ُ
:          ُمتاح على. ٔٔ:ٜٓعلى الّساعة  ٕٙٔٓجانفي  ٔٔ: الّتوجيو الفٍّت للوسائل الّتعليمية احلديثة، اجلمعية الدُّكلية دل

http://www.atinternational.org/forums/showthread.php?t=7152 

http://faculty.ksu.edu.sa/n/default.aspx
http://www.atinternational.org/forums/showthread.php?t=7152
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٨ؿب
ُت
عر ْجدىا٢ل زبرة، الٟغص ج ّٓو ٤ ْجخُ د٣ّو ر لخُت

ًا
ٔر ْٖباعة. قاملت ؤَضاٞا خماص هي ؤزغ  في اإلاخمشلت الخيكُُُت الُغ١ر ٖلى الٖا

ٖٓاث ٖلى ْالخجٍغب ْالخ٨ٟحر اإلاالخٓت مجا٫ ْٞخذ الصدهُت ْالابخ٩اعاث البدض  .اإلاخٗلم ًضعؾِا التي اإلآي

 جغاصًجُُا٫ الخٗلُمُت الٗملُت : 

ْلى الخٗلُم، في ْاإلاٗانغة الخ٣لُضًت الُغ١ر ج٣اَ٘ مضٔ ًدضص اإلاىُل٤، َظا مً الخٗلُم بن ٓجها في الىٓغ بٌٛ ٞاأل ٧ 
 مً ْبهجاخِا، الخٗلُمُت الٗملُت جضُٖم ؤظل مً الخضًشت الٓؾاثل ٖلى ألاق٩ا٫ مً بك٩ل حؿخٗحن ؤجها بلى الخل٣حن ٖلى جغ٦ؼ

ر آزغ ظاهب ٓعر ٞةنّو ٓالب الخٟاٖلُت ألاهماٍ  حٗضص ٖلى الىٓغ ْبٌٛ للخٗلُم، اإلاٗانغ اإلاىٓ  ٚحر بها، ؤحى التي الخٗلُمُت ْال٣
 ؤن ٦ما البدض، ٖملُت في بها ٌؿخٗحن التي اإلاٗاٝع مً مِم ٢ضع بلى ًدخاط اإلاخٗلم باٖخباع ْطل٪ الخل٣حن، ٖلى ٌٗخمض ؤهّ

٢ٓذ ت اإلاٗاٝع ؾض مً اإلاخٗلم ٨ًٟي ال للخٗلُم اإلاسهو ال ٍع . شدصخي بجِض الًْغ

ر ْبالخالي ّ هي ألاؾاؾُت ال٨ٟغة ٞةنّو
ّو
 الضعاؾت، نالث في ٦بحر جٟاٖل بخضار الخٗلُم في الغ٢مُت الخُب٣ُاث ًم٨ً ؤه

ؽ ٖلى ًُػي الظي للملل جهاًت ْجمشل  ال٣ًاء ٌٗجي ال َظا ْل٨ً ألازحر، َظا مجها ًخسبِ التي للمكا٧ل ٦ْظا الخ٣لُضًت الضْع
ر
ًا
ٓنر ؤن اإلاٗلم ٞٗلى ألازحر، َظا ٖلى جماما ر ٖلى ٩ً تٍّ َْا ْؤن الخ٣لُضًت، الُغ١ر ب٩ل ْاؾٗت مٗٞغ ٗؼػ  ْالتي الغ٢مُت، بالخ٣ىُاث ٌُت

ٓماث الكب٨ت ؤَمِا مً ٓم زال٫ مً بّ ه٣هض ما َظا اإلاٗل ". tradigitale" جغاصًجُُا٫ مِٟ

ْعر.ط ٗلُمُت الٗملُت ؤَغاٝ ص ٓلٓظُا ٖهغ في الخّو  :الخ٨ى

ر هبجي ل٩ي
ًا
ر هٓاما

ًا
ٓم حٗلُمُا ٓظُا ٖلى ٣ً ٓل ٨ى ر الخضًشت، الخّو ب طل٪ ٞةنّو

ّو
ٓاص جهمُم بٖاصة ًخُل عاث اإلا ٣غّو

ُت
ٗلُمُت، ْاإلا  الخّو

٣ت حٗضًل بلى باإلياٞت ؾلٓب م٘ ًدىاؾب بما ج٣ضًمِا، ٍَغ
ُت
يء. الجضًض ألا

ّو
ب الظي الصخ

ّو
ْعر حٗضًل ًخُل ؾخاط ص

ُت
 ها٢ل مً ألا

ت م بلى للمٗٞغ همّو ٓاص مُت ٗلُمُت للم ّ الخّو ٓظّو ،  )ْمغقض، ْمُت
ًا
، ج٣ىُا

ًا
ما همّو ر مُت

ًا
ضًغا ٔر. ْمُت ٓعر ؤخمض ٍْغ ضص َظا في مىه ر" الهّو ْعر ؤنّو  الضّو

٘
ّو
٢ٓ خ

ُت
م اإلا

ّو
ٗل عر ْلّور في للمُت ُّٓ ٓجي الخُ ٓل ٨ى لبت حٗلُم َٓ الخّو

ّو
ٗالجت ٦ُُٟت الُ ٓماث مُت ٓنر التي اإلاٗل ل ا، ٖلحها ًدهُت  ْازخُاَع

ل ٦ُُْٟت ْاؾخسضامِا، ٗامُت صة الٓؾاثِ م٘ الخّو خٗضّو
ُت
٣ت اإلا ُٟضة بٍُغ عة ظاهب بلى ( ).مُت ل مِاعاث بج٣ان يْغ ٓانُت ٗلُم الخّو  ْالخّو

احي،
ّو
ضعة ْؤلاهخاط، الٗمل في جُب٣ُِا مِاعاث ْا٦دؿاب ج٣ىُت، ز٣اٞت ْامخال٥ الظ ة ٖغى ٖلى ْال٣ُت ز، بك٩ل الٗلمُت اإلااصّو محّو  مُت

ا ْاع مً ْٚحَر ُٖٓت جدؿحن جًمً التي ألاص سغظاث ه
ُت
 ( ).اإلا

ٔر ظِت ْمً ر ؤزغ ْعر ٞةنّو م ص
ّو
خٗل

ُت
ص ٧ان الظي اإلا جغّو ي مُت خل٣ّو ٓمت، مُت ، ؤ٦ثر ؤنبذ للمٗل

ًا
ٍٓت وكاَا كاع٦ت ْخُ  بٖضاص في ْمُت

ٔر دخٓ
ُت
ٗلُمي، اإلا ٠٢ٓ ْطاث الخّو ا٫ م ّٗو ت في ٞ ُّو ٗلُمُت، الٗمل خ٣ً بل الخّو ّ طل٪ مً ْألاَمّور لِا ْمُت

ّو
ت ؤػا٫ ٢ض ؤه

ّو
ٓاث٤ ٧اٞ  الٗ

ٟؿُت ٣ُّٗ التي الىّو
ُت
ٗلُم في ح ٣لُضي الخّو .  الخّو

ر ْاع بنَّ ٓم ُّٞ وِٗل الظي الٗالم ح٨ٗـ الظ٦غ ؾالٟت ألاص ٓلٓظُا ْل في الُ ٓماث، الاجها٫ ج٨ى  ؤنبذ ؤًً ْاإلاٗل

ٓص ْالىجاح، الٟٗالُت لًمان ٨ًُٟان ال للضعؽ اإلاىاؾب ْالٗغى الكامل الخٗلُم" ر َىا ْاإلا٣ه ْعر بحن الٗال٢ت ؤنّو  ألاؾاجظة، ص

                                                           

(
ٔ
) Josette Poinssac-Niel : Technologie Éducative et Histoire, Presses Universitaires de France, Paris, 1995, P 102. 

 .ٕٗ، ص ٕٔٓٓياط، القاىرة، دط، أساسيات تكنولوجيا الًّتبية، كلية الًّتبية بدـ: أمحد حامد منصور (ٕ)
. ٕٖٙ، ص ٕ٘ٓٓ، ٔمنظومة الّتعليم عرب الّشبكات، عامل الُكتب، القاىرة، ط: زُلّمد عبد احلميد (ٖ)
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ُٖٓت ْالُلبت ٓاٞغة الخدخُت البيُاث ْه ٓنر ؤن ًجب ( )."اإلاخ ٓانلت الٗمل هاخُت مً مترابُت ج٩ ْص هاخُت مً ْمخ  الٗلمي اإلاغص

. الاهترهذ ٦كب٨ت جماما ْاإلاٗغفي

 ل مىاكع: االشاوي اإلادىسل ُهللـا ىا
ِّب
علُم خذمت في ألاكىيل الخالش... الاحخماعي الخ

ِّب
 الخ

 ٓا٢٘ مٟاَُمي مضزل ٓانل إلا :  الظخماعي الخ

: ألاظىبُحن الباخشحن حٗاٝع.ؤ

اعص بحر٦ماهٟي إلاغ٦ؼ الخاب٘ Pewinternetألابدار مغ٦ؼ في باخشت)M.Madden ْماصن لُجهاعث حٍٗغ٠  (ظامٗتَاٞع

&Lenhart.A(ألابدار مغ٦ؼ في مؿاٖضة ؤبدار مضًغة P. internet)" :ٌؿخُُ٘ الاهترهذ، قب٨ت في اٞترايُت مؿاخاث هي 
ٓاؾُتها ٓنر ب ؿخسضم

ُت
ْاث ْاؾخسضام شدهُت، نٟداث بوكاء اإلا ٖت ألاص ّٓو خى

ُت
ل، اإلا ُٖت ٟا ل للخّو ٓانُت ٓجهم مً م٘ ْالخ  مً ٌٗٞغ

كتر٦ت، الاَخماماث طْير
ُت
غح اإلا ٖٓاث َْ ىا٢كتها ْألا٩ٞاع اإلآي  ( )".ْمُت

الخٔ
ُت
ر ه ٍٗغ٠ َظا ؤنّو ؼ الخّو

ّو
لُت الدانُت ٖلى ع٦ ٓانُت لُت الخّو ُٖت ٟا ٓا٢٘ ْالخّو ٓانل إلا ٓطط في الاظخماعي الخّو . اٞتراضخي هم

كتر حٍٗغ٠ ٓحل َع ٧ْ M.Koch (ٓماجُت في ؤؾخاط ٓهُش بجامٗت اإلاٗل  بجامٗت ج٣ىُت مِىضؾت) &A.Richer (ألاإلااهُت مُ

ٓنر ْعلُ ُب٣ُاث هي: "(بٟغوؿا Orléansؤ الم ْؾاثل Application and forms ْاإلاىابغ الخّو  بلى تهضٝ ْالتي الاهترهذ قب٨ت ٖبر ؤلٖا
ل حؿُِل ُٖت ٟا نر الخّو ُْت ٗا ٫ ْالخّو ٓماث ْجباصُت  ( ) ".اإلاٗل

ٍٗغ٠ َظا ؤقاع ر بلى الخّو ٓا٢٘ ؤنّو ٓانل م ٓماجُت ٢اٖضة هي الاظخماعي الخّو . بٖالمُت ْْؾُلت مٗل

ٍٓاث ٢ؿم مً ؤؾخاط )Evansحٍٗغ٠ ش الش٣اٞت ب٩لُت اللٛ كاع٦ت هي: "(ألاؾترالُت الَٓىُت بالجامٗت ْاللٛت ْالخاٍع  مُت
هالُت

ّو
٫ر ًخمُّر خُض الاهترهذ، ٖبر اج ُْت ٓع، جضا َٓاث، الهُّ هاث اإلا٣االث، ألازباع الُٟضً ّْو ض

ُت
ٓجُت ْاإلا ٓع، الهّو مِ ٓا٢٘ ٖبر للجُت ". م

ر ٍٗغ٠ َظا بنّو ها الخّو ٓصُت ٓا٢٘ ؤْؾ٘ ِٞم بلى ٣ً ٓانل إلا ّ الاظخماعي، الخّو
ّو
ؼ أله

ّو
ها٫ ٦ُُٟت ٖلى ع٦

ّو
ٓإ الاج ٫ ْؤه  جباصُت

ٓماث، يء َْٓ اإلاٗل
ّو

ٍٗغ٠ َظا ًجٗل الظي الصخ ر الخّو
ًا
ر ْاضخا

ًا
ٖٓا ا ما ه . حٗاٍع٠ مً ؾب٣ْخّ ٖمّو

: الٗغب الباخشحن حٍٗغ٠.ب

ٓا٢٘ هي:"ق٤ُٟ خؿحن حٍٗغ٠ ٓانل الاهترهذ ٖلى م م الظًً البكغ مالًحن زاللِا مً ًخ ُِت ُٗت  ؤْ اَخماماث ججم
ىت، جسههاث ُّو ٗ خاح مُت ًاء ٍُْت ب٨ت َظٍ أٖل

ّو
كاع٦ت الك اث، مُت ّٟو ٓعر اإلال ٫ الهّو هاث، ْبوكاء الُٟضًٓ، م٣اَ٘ ْجباصُت ّْو ض

ُت
 ْبعؾا٫ اإلا

                                                           

 .ٗٛ، صٕ٘ٓٓمن رلتمع ادلعلومات إىل رلتمعات ادلعرفة، مطبوعات اليونسكو، فرنسا، : التقرير العادلي لليونسكو (ٔ)
(

2
) Lenhart. Amanda, Madden Mary: Teens, Privacy and Online Social Networks, Unpublished report, the new 

internet and American life project, U.S.A, 2007 , Date of availability: 22 september 2014, on time: 17:00, available 

on: http://www.pewinternet.org/~/media/files/reports/2007/pip-Teens-Privacy-SNS-report-Final-pdf.pdf. 
(

3
) Richter A; Koch.M: Social Software-Status quo and Zuknnft "TechnisherBericht, Fakultat Fur Informatik, 

Universitat der BundesWehrmùnchen, 2007, date of availability: 22 September 2014, on time: 22:18., available on: 

www.sciencedirect.com 

http://www.pewinternet.org/~/media/files/reports/2007/pip-Teens-Privacy-SNS-report-Final-pdf.pdf
http://www.sciencedirect.com/
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ؾاثل، داصزاث ْبظغاء الغّو
ُت
ٓعٍت اإلا ب٩اث َظٍ ْن٠ ْؾبب. الٟ

ّو
ها باالظخماُٖت الك دُذ ؤجّو

ُت
ٓانل ج مالء ألانض٢اء م٘ الخّو

 ْػُت

عاؾت،
ير الضّو ّٓو ٣

ُت
ابِ ْج ب٩اث َظٍ ؤًٖاء بحن الْغ

ّو
 ( )".الاهترهذ ًٞاء في الك

ٍٗغ٠ َظا ر الخّو ص ص٤ُ٢، ظضّو ر خضّو
ًا
ال ٓا٢٘ َظٍ مهضع ؤ مت ٦ْظا ،(الاهترهذ) اإلا هالُت الؿّو

ّو
صة ْالدضماث الاج خٗضّو

ُت
ٓا٢٘ اإلا  إلا

ٓانل ها ْألاَمّور الاظخماعي، الخّو خاخت ؤجّو . البكغ لجمُ٘ مُت

،
ًا
ٓما م ر ُٖت ٗاٍع٠ ؤٚلب ٞةنّو ؼث الخّو

ّو
ٖٓت ٖلى ع٦ ٣اٍ مً مجم ل، الاجها٫: ْهي الىّو ُٖت ٟا جخمٗاث ْالخّو ٫ اٞترايُت، مُت  جباصُت

ٓماث، ر حٍٗغ٠ ج٣ضًم ًم٨ً ْٖلُّ اإلاٗل
ًا
ٓا٢٘ بظغاثُا ٓا إلا ها ٖلى الاظخماعي نلالخّو ٖٓت: "ؤجّو ُب٣ُاث، مً مجم  ٖلى جدخٓير الخّو

ٟداث مً خ٣بت ٍٓب ٖبر الهّو ر بدُض ال ؿخسضم حؿمذُت ٓنر بّ، زام خؿاب بةوكاء للمُت ر ٩ٍْ
ًا
ؼءا ُب٤ُ، َظا مً ظُت  ٤ْٞ الخّو

ىت مٗاًحر ُّو ٗ صٍ ْهٓام مُت دضّو  . (اإلاؿخسضم)َٓ ًُت

ٗلُمُت الدهاثو.ط ٓا٢٘ الخّو ٓانل إلا  :الاظخماعي الخ

م، في ْالاظخماُٖت الٟغصًت بحن ججم٘ -
ُّ
ل بدُض الخٗل

ّو
ك٩

ُت
م بِئت ح

ُّ
ْوي حٗل لي حٗا  .ْج٩امُت

ٍٓل - ت جد ُّو ٗلُمُت الٗمل ٗلُم مً الخّو م بلى الخّو
ُّ
 .الخٗل

ب٩اث جمخاػ -
ّو

ٗالجت الاظخماُٖت الك
ُت
اجُت، باإلا

ّو
ٗخبر َٓ ْ الظ م مىاهج ؤَمّور مً ٌُت

ُّ
احي الخٗل

ّو
 البىاء،: ٖلى ٌٗخمض الظي الظ

ٓاع، ٗاْنر ؤلاهخاط، الخ  .الخّو

خابٗت - الهاث مُت ٘ بصاعة ْ الجضًضة ؤلٖا ٣ت اإلاكاَع
ّو
خٗل

ُت
ٗلُمُت بالٗملُت اإلا  .الخّو

دٟحز - م٨ً بط ؤلابضإ، ٖلى الخّو ٖٓت ًُت لبت مً إلاجم
ّو
٠ ؤن الُ

ّو
ال ٗلُم ؤ٦ثر ؤْ ؤصاة ًُت  .للخّو

- ٫ ٓماث جباصُت ىا٢كت ْ اإلاٗل
ُت
ٗل٤ُ، ْ اإلا ا الخّو ؿاٖض ممّو الب مِاعاث جيكُِ ٖلى ٌُت

ُت
م ٍَغ٤ ًٖ الُ

ُّ
 .باألوكُت الخٗل

ل - ٗامُت ٓماث م٘ الخّو ها ٖلى اإلاٗل ر ؤجّو  .ٖام خ٤ّو

ٓنر ْالخٟاٖل، اإلاكاع٦ت ٖلى ٢اثم الخٗلُم - ٓنر ْاإلاخٗلم ت بىاء في مؿاَم  ( )اإلاٗٞغ

م اقترا٥ -
ّو
خٗل

ُت
ٔر بىاء في اإلا دخٓ

ُت
ٗلُمي اإلا  ( ).الخّو

ر     ٗلُمُت الدهاثو بنّو ٓا٢٘ الخّو ل إلا ٓانُت ٗلُم، في الاظخماُٖت الخّو  ْ الاهٟخاح ْ اإلاداصزت ْ اإلاكاع٦ت في اإلاخمشلت ْ الخّو

رابُتِ
ّو
م بحن ( )الت

ّو
م ْ اإلاٗل

ّو
ت حٗلُمُت اظخماُٖت بِئت جسل٤ ؤن قإجها مً اإلاخٗل م ؤظل مً جدٟحًز

ُّ
 .الاؾخ٨كاٝ ْ الخٗل

 ٓا٢٘ ج٣ىُاث ل م ٓانُت ٗلُم في الاظخماُٖت الخّو : بٗض ًٖ الخّو

                                                           

 .ٙ٘،  صٕٔٔٓ، ٔاعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة، طاإلعالـ اجلديد، دار الفكر كالفن للطب: حسنُت شفيق (ٔ)
:                                     ، ُمتاح علىٛ٘:ٕٕ: الساعةعلى  ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٓٔ: تاريخ اإلتاحة، ٖٕٔٓ، التعليم بشبكات التواصل االجتماعي: زلمد جابر خلف اهلل (ٕ)

http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/517501 
عتمد على الويب: غادة بنت عبد اهلل العمودم (ٖ)

ُ
ؤدتر الدُّكيل األّكؿ : الربرليات االجتماعية يف منظومة التعلُّم ادل

ُ
الّشبكات االجتماعية منوذجان، كرقة عمل ُمشاركة يف ادل

 :      ، ُمتاح علىٛ٘:ٕٕ: ساعةاؿ، على  ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٗٔ: تاريخ اإلتاحة،  ٚٔ، ص ٕٕٔٓللّتعليم اإللكًتكين ك التعلُّم عن بُعد، الرياض، 

                       http://irc-online.net/library/?p=1192 
. ٖٙادلعرفة ك شبكات التواصل االجتماعي اإللكًتكنية، ادلصدر الّسابق، ص : حنو رُلتمع ادلعرفة (ٗ)

http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/517501
http://irc-online.net/library/?p=1192
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 ٖٓاث اؾخسضام ٛل٣ت اإلاجم
ُت
ا التي "Close Groupe":اإلا َغ

ّو
ٞٓ ً ٘٢ٓ  الٓؾاثل ؤَمّور ٦إخض « Facebook »الٟاٌؿب٥ٓ م

اجخت ؼ في الىّو ٗلُم، حٍٗؼ م٨ً خُض الخّو م ًُت
ّو
ٗل يصخئ ؤن للمُت ٖٓت ًُت ت « Facebook » الٟاٌؿب٥ٓ ٖلى مجم ب ٣ِٞ زانّو

ّو
ال

ُت
 الٟهل بُ

ة ؤْ ؾِا، التي اإلااصّو مالء ًضٖٓ ْ ًضعُت عاؾت ػُت
دُذ بلحها، لالهًمام الضّو ُُت ا ٞ ٓاع ٖبَر ٣اف ْ الخ ٫ٓر الىّو ٓايُ٘ خ ة ٖال٢ت لِا م  باإلااصّو

عاؾُت
 .الضّو

 ٓث ٓعة ْ الهّو ىهغ ؤَمّور هي: الهّو م ٖىانغ مً ُٖت
ُّ
م٨ً ال ْ َظا، ٖهغها في الخٗل ر ًُت ٔر أليّو دخٓ  ًىجح ؤن ٖلمي مُت

م٨ً اؾخسضامِا، صْنر ؤ٦ثر اإلاٗجى لخٓيُذ ُُت ؾخاط ٞ
ُت
لبت مً بُالب طل٪ ٌؿخٛلّور ؤن لؤل

ّو
ٓم ؤْ ُٞضًٓ م٣اَ٘ بةٖضاص الُ ؾ  عُت

ى ؤ جٓيُدُت ْغ ُٖت ٕٓ ٖال٢ت لِا ج٣ضًمُت ْ عؽ، بمٓي
م٨ً ٦ما الضّو ؽ بٖضاص ًُت ْع لبت صُت

ّو
٢ٓ٘ ٖلى ٖغيِا ْ للُ ٓجُٓب م  الُ

«Youtube» كاع٦ت مالء بحن للمُت ى ؤْ الؼُّ لّ الٗالم ختّو
ُت
٧.( )  

 ٍٓتر اؾخسضام ٗخبر: « Twitter »ج ٍٓتر ٌُت ٫ٓر ألاًٞل اإلا٩ان الخّو ه ت، ٖلى للخُت ص اإلاٗٞغ جغّو ض ٞبمُت ٓاظُت م ج
ّو
٢ٓ٘، ٖلى اإلاٗل  ْ اإلا

خابٗت ب مُت
ّو
ال

ُت
مّ، إلاا الُ ٣ضّو ُُت جهم ؾ

ّو
م٨ ُُت ٫ٓر مً طل٪ ؾ ه ضعّوؾِم مً مٗاٝع ٖلى الخُت ٢ْاث زاعط مُت عاؾت ؤ

 للمضعؽ ًم٨ً ٦ما. الضّو
الهاث لٓي٘ ٌؿخسضمّ ؤن ا ْ ( ) لخؿابّ اإلاخابٗحن لُالبّ ؤلٖا ُب٣ُاث مً ٚحَر ٗلُم جضٖمُتر التي الخّو  .بٗض ًٖ الخّو

 هت جإؾِـ ّْو ض ت: « Blog » مُت ر بدُض باإلاخٗلم، زانّو ًٍْ حؿمذُت ض ؿخمغ، بك٩ل بالخّو ػر ما َٓ ْ مُت ٗؼّو ي شدهِخّ، ٌُت ىمّو  ٍُْت
ؿاٖضٍ ْ لضًّ، ؤلابضإ ْ ال٨خابت مِاعاث ِّ جدضًض في ٌُت ٓظُّ غ، ٢ْذ في اإلانهي ج

ّو
ب٨ ٗل٣ُاث مُت خباصلت ٞالخّو

ُت
لبت بحن اإلا

ّو
 ٖبر الُ

هاث ّْو ض
ُت
ؼ اإلا ّٟو د

ُت
ٓاع ٖلى ج ٫ الخ باصُت ٓ بُجهم، اإلاٗغفي ْالخّو َُت ؿاَم ما ْ ٓاظباث ألابدار وكغ في ٌُت  ( ).ْال

 ٗلُم في بن لُى٨ض اؾخسضام دهُت، البُاهاث بدسجُل ٌؿمذ:  Linked-in الخّو
ّو

عاؾت اإلاِىُت، ْ الص
 ألابدار ٧الضّو

ٓاث الٗلمُت، ى ِاصاث ْ الٗملُت، الؿّو
ّو

م ِٞٓ. الك ٣ضّو ر ًُت
ًا
ٓطظا ر هم

ًا
ؾخاط اختراُٞا

ُت
الب ْ لؤل

ّو
ّ ٦ما الُ

ّو
ٗخبر ؤه ر ٌُت

ًا
اث٠ لٗغى م٩اها  الْٓ

 ( ).ٖجها البدض ؤْ

 ٘ٓا٢ ٓانل م ٗلُمُت الاظخماعي الخ ُٓب ْ مؼاًا"بٗض ًٖ الخّو ": ُٖت

محن لضٔ اإلاِاعاث جيكُِ -
ّو
خٗل

ُت
ٓٞحر ْ اإلا غم ج

ُت
دٟحز ْ ٞ ٨ٟحر الخّو  .ؤلابضإ ْ للخّو

م -
ّو
ٓٗ

ُت
ْعر ح م ؤلاًجابي الضّو

ّو
خٗل ٓاع، في للمُت ّ ْ الخ

ُت
ر ججٗل

ًا
كاع٧ا ر مُت

ًا
اال ّٗو  .آلازٍغً م٘ ٞ

ػر - ٗؼّو
ُت
ٍٓت ألاؾالُب ح ْهُت، بِئت في الترب دُذ ٦ما حٗا

ُت
٫ ج خب جباصُت

ُت
ٓماث ال٨ ٖت اإلاٗل ّٓو خى

ُت
 .اإلا

ؿاٖض -
ُت
م ح

ّو
خٗل

ُت
ظا٦غة ٖلى اإلا

ُت
اءة اإلا باث ج٣ضًم زال٫ مً البىّو ٖت جضٍع ّٓو خى خ٩املت ْ مُت  .مُت

خابٗت ْ الغؤي اؾخُالٖاث مً الاؾخٟاصة - اث مُت ؿخجضّو
ُت
سخلٟت اإلاُاصًً في اإلا

ُت
 .اإلا

                                                           

: تاريخ اإلتاحة، ٕٗٔٓدكر شبكات التواصل االجتماعي يف العملية الّتعليمية، مركز الّتعليم اإللكًتكين، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطُت، : فراس زلمد عودة (ٔ)
 http://www.elearning.iugaza.edu.ps/enrag/article.php?artID=34  :ُمتاح على، ٛ٘:ٔٓ: على الّساعة ٕ٘ٔٓ/ٖٓ/ٓٔ

:                                                                  ،  ُمتاح علىٕ٘ٔٓمارس   ٖٔ:  ، تاريخ االتاحة 21_02_2014كيف تستفيد من تويًت يف التعليم،تاريخ النشر : رشيد التلواين (ٕ)
http://www.new-educ.com/twitter-en-classe 

       :                       ُمتاح على.ٕٗ:ٖٓ: على الّساعة ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٖٔ: ،  تاريخ اإلتاحةٕٔٔٓكيفية االستفادة من الّشبكات االجتماعية يف الّتعليم، : عبد الكرمي الشمرم (ٖ)
abdulkrem556.blogspot.com/2011/12/blog-post-17.html 

:                 ، ُمتاح علىٓٓ:ٔٓ: على الّساعة ٕ٘ٔٓ/ٖٓ/ٓٔ: ة، تاريخ اإلتاحٕ٘ٔٓيف الّتعليم االجتماعي،  Linked inكيفية توظيف : احلسُت أكبارم (ٗ)
http://www.new-educ.com/linkedin-education-social-learning#more-8007 

http://www.elearning.iugaza.edu.ps/enrag/article.php?artID=34
http://www.new-educ.com/twitter-en-classe
file:///C:/Users/ctc/AppData/Local/Temp/abdulkrem556.blogspot.com/2011/12/blog-post-17.html
http://www.new-educ.com/linkedin-education-social-learning#more-8007
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كاع٦ت - ي، مُت م٨ً خُض الخدضّو م ًُت
ّو
ٗل لبت بقغا٥ للمُت

ّو
٘ جىُٟظ في الُ ٤ مكاَع

ّو
رٍْج جخٗل

ّو
ؿاتهم بالت اؾّو

ُت
ٗلُمُت، إلا  بهضٝ الخّو

ٓاَبهم ٢ُاؽ عاتهم بزغاء ْ م
ضُت
ُت
٢.( ) 

ٚم  ب٩اث اؾخسضام مً ْبالغّو
ّو

ؿاهضة حٗلُمُت ٧ٓؾُلت الاظخماُٖت الك ٗلُم، مُت ر للخّو
ّو
ّ بال

ّو
ل ؾلبُت جإزحراث ٌٗترحها ٢ض ؤه

ّو
ك٩

ُت
 ح

ماعؾت ٖاث٣ا ٗلُمُت للمُت مُت الخّو
ُّ
ٗل الب، لضٔ الخّو

ّو
غ ْ الُ

ُت
 :ًلي ما مجها هظ٦

ٓا٢٘ :الىكذ بلاعت ل ٞم ٓانُت حهُت زضماتها م٘ الاظخماعي الخّو ٞر
ّو
ابت الت

ّو
يسخي ٢ض الجظ

ُت
٢ٓذ ج الب ال

ّو
 ْاظباجّ في للُ

عاؾاث، مً الٗضًض ؤزبدخّ ما َٓ ْ اإلاضعؾُت،
ٓا٢٘" صعاؾت مجها الضّو جخم٘ ٖلى جإزحراتها ْ الاظخماُٖت اإلا

ُت
ٓصي اإلا ٗ  .الؿُّ

ل مىاكع على ؤلادمان ُهللـا ىا
ِّب
ر :الاحخماعي الخ ٓا٢٘ لِظٍ اإلاٍٟغ الاؾخسضام بنَّ ي اإلا اصّو لبت بصمان بلى ًُت

ّو
 هاخُت مً ٖلحها الُ

لبي، الاؾخسضام امت، ألا٩ٞاع اؾتهال٥ ْ الؿّو ٓن، ْ لل٣ُم اإلاسالٟت ْ الِضّو ت ال٣اه ٓنر ًٖ ْالخىِٟـ الخٗبحر ٞدٍغ  الضازلي اإلا٨ى

ٓمُا ؾاٖت 12-9 ٣ًاعب ما ل٣ًاء للكاب ألاؾاسخي الضاٞ٘ َٓ الب ًجٗلُتر ما َٓ ْ ( ).الِٟؿب٥ٓ اؾخسضام في ً
ّو
 ٌؿدبض٫ الُ

م ْ    ال٣غاءة
ُّ
ٓا٢٘ الخٗل حهُت بم  .الخ... ؤٞالم ْ مٓؾ٣ُى مً جٞغ

ت
ِّب
ل مىاكع اظخخذام كل ُهللـا ىا

ِّب
رفُه لغير الاحخماعي الخ

ِّب
جخمٗاجىا ٢بل مً الت ضٍ ما َٓ ْ الٗغبُت، مُت

ّو
ا٦ : اإلا٣ضاصي ًٓؾ٠ ًُت

ر ٞلؤلؾ٠" ل اؾخسضام بنّو ٓانُت ُّ ؤٚغاى لٛحر الاظخماعي الخّو ٞر
ّو
ٗلُم الت جاعة ْ ٖمل ًٖ البدض ْ ٧الخّو  في ؤلال٨ترْهُت، الخّو

ً جخمٗاث مً ؤ٢لُّر الٗغبي، الَٓ
ُت
بب ْ ،...الٛغبُت اإلا ر الؿّو ٓم ؤنّو كتر٦حن لضٔ الٗام اإلاِٟ

ُت
ٓا٢٘ َظٍ في الٗغب اإلا ها َٓ اإلا  ؤجّو

ل ٓانُت ُّ ؤْ ألا٢اعب ْ ألاَل م٘ للخّو ٞر
ّو
ٓاثض طل٪ في هاؾحن ( )".للت ت الٟ دصخى ال التي الجمّو

ُت
ل في ج ٓانُت  ْ ألانٗضة ٧اٞت ٖلى الخّو

ٗلُم عؤؾِا ٖلى اإلاُاصًً . الخّو

ىا٥ :ؤلاباخُت اإلاىاد عشك ُِت ٓا٢٘ مً ٞ ْابِ ؤْ اإلا طًلت بلى جضٖٓ التي الغّو ًً ْ ال٣ُم ْ ألازال١ هبظ ْ الغّو  التي ْ ( ).الضّو
ؿخسضم حؿتهٓير

ُت
ت اإلاباصت ْ جدىافى مخاَاث في جضزلّ ْ اإلا جخم٘ الٗامّو .  للمُت

 

 م: الُىجُىب و الفاٌعبىن ٍش
ِّب
خُذ الى علُم الصِّب

ِّب
م للخ

ُّ
 :بعذ عً والخعل

ْعر.ؤ ؼ في الٟاٌؿب٥ٓ ص  :بٗض ًٖ الخٗلُم حٍٗؼ

ر ل٣ض     ٓاٖض الٟاٌؿب٥ٓ ٚحّو ها٫ ٢
ّو
ؿاث في الاج اؾّو ٗلُم مُت ب ؤنبذ ْ الٗالي، الخّو

ّو
ال

ُت
ٓنر الجامٗاث َ ل

ّو
ك٩ خلت ٌُت

ُت
 ال٨

مٛغاُٞت ًّو ر ألا٦ثر الض
ًا
ٓا٢٘ اؾخسضاما ل إلا ٓانُت ر طل٪ ْ الٟاٌؿب٥ٓ، عؤؾِا ٖلى ْ الاظخماعي الخّو

ًا
 التي الٗضًضة للدهاثو هٓغا

ؿم
ّو
ٓاءًار بها، ًد لي الجاهب مً ؾ ٓانُت . اإلاٗغفي الٗلمي اإلاجا٫ في ؤْ الاظخماعي، الخّو

                                                           

: ، ُمتاح علىٕٛ:ٗٓ: على الّساعة ٕ٘ٔٓ/ٖٓ/ٓٔ: تاريخ اإلتاحة ، ٕٕٔٓالتواصل االجتماعي، مزايا ك مآخذ،  التعليم عرب شبكات: حسٍت عبد احلافظ (ٔ)
http://almarefh.net/show_content_sub.php?cuv=399&Model=M&SubModel=138&10=1646&showall=on 

:      ُمتاح على، ٕٖ:ٗٓعلى الّساعة  ٕ٘ٔٓ/ٖٓ/ٓٔ: تاريخ اإلتاحة، ٖٕٔٓ_ٛٓ_ٕٙإدماف الشباب على مواقع التواصل االجتماعي،  نشر يف : أمحد الردايدة (ٕ)
 /http://www.shababjo.netاالجتم-التواصل-مواقع-على-الشباب-إدماف/اليـو-يف-شو

قدادم (ٖ)
ُ
، ص ٖٕٔٓ، دار الّنفائس للّنشر ك الّتوزيع، عّماف، ٔجتماعية، ماىية مواقع الّتواُصل االجتماعي ك أبعاُدىا، طثورة الّشبكات اال: خالد غّساف يوسف ادل

ٚٔ-ٕٚ-ٖٚ. 
 .ٗٙٔ، ص ٕٕٔٓ، ٔالّتعليم اإللكًتكين ك اإلعالـ اجلديد، مؤّسسة طيبة للّنشر ك الّتوزيع، القاىرة، ط: أدين يسن (ٗ)

http://almarefh.net/show_content_sub.php?cuv=399&Model=M&SubModel=138&10=1646&showall=on
file:///C:/Users/ctc/AppData/Local/Temp/شو-في-اليوم/إدمان-الشباب-على-مواقع-التواصل-الاجتمhttp:/www.shababjo.net/
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ر ٍعب ال ٓعة الدهاثو ؤنّو ، اإلاظ٧
ًا
ب٨ت اؾخسضام بلى اإلاخٗلمحن صٞٗذ ؾاب٣ا

ّو
 ،Facebook"ب٥ٓ ٞاٌـ" الاظخماُٖت الك

ؿاَم
ُت
ضٍ ما َْٓ اإلاخٗلم، لضٔ اإلاٗغفي الخ٣ل في بأزغ ؤْ بك٩ل لد

ّو
ا٦

ُت
ؿخسضمحن ٖضص بلٜ خُض ألازحرة، ؤلاخهاثُاث ج ٢ٓ٘ مُت  م

ؿخسضم، ملُاع Facebook 1.3 الٟاٌؿب٥ٓ ٓنر 680ْ مُت ؿخسضم ملُ ا٫ الِاج٠ ٖلى مُت يء َْٓ ( ).2014 ؾىت في الى٣ّو
ّو

 الظي الصخ
ض

ّو
ا٦ عة ًُت ٢ٓ٘ اؾخٛال٫ يْغ ْعر في الٟاٌؿب٥ٓ م ٗلُمي الضّو دٓ ٖلى الخّو الي الىّو : الخّو

ؾخاط بوكاء -
ُت
الب ؤْ ألا

ّو
ٖٓت الُ ة نٟدت ؤْ مجم ٕٓ ؤْ إلااصّو ٓة ْ حٗلُمي، إلآي ب صٖ

ّو
ال

ُت
كاع٦ت الُ  .ُّٞ للمُت

ٓعر وكغ  - ٗلُمُت الُٟضًٓ م٣اَ٘ ْ الهُّ ىاؾبت الخّو
ُت
ة اإلا لِا ْ للماصّو لبت، بحن جباصُت

ّو
ىا٢كت ْ الُ

ُت
ٓلِا اإلا  ( ).خ

غاظٗت - خب مُت
ُت
ْوي بك٩ل ألابدار ْ ال٨  .حٗا

ِا التي ْ الٟاٌؿب٥ٓ، ٖلى الغّوؤي اؾخُإل - ؾخاط ٌؿخسضمُت
ُت
الت حٗلُمُت ٦إصاة ألا ّٗو اصة ٞ ل لٍؼ ٓانُت لبت بحن الخّو

ّو
 .الُ

م -
ُّ
ٛاث حٗل

ُّ
دُذ بدُض ألاظىبُت، الل ٓاع الٟاٌؿب٥ٓ ًُت سخل٠ م٘ الخ  .الٗالم ٖبر ألاشدام مُت

م ظضًضة جُب٣ُاث ٖغى ْ جهمُم - ة جسضُت ٗلُمُت، اإلااصّو  .مجها ْالاؾخٟاصة الخّو

ُالبت زال٫ مً الٟاٌؿب٥ٓ ٖبر حكاعُت٧ي حٗلُم زل٤ - ٓايُ٘ بيكغ مُت ٓاع م ٣اف ْ للخ  ( ).الىّو

ر      ر لِؿذ الاؾخسضاماث ْ الدهاثو َظٍ بنّو
ّو
ر بال

ًا
ٍغ ما ْعٚم حٗلُمُت، ٦بِئت اؾخٛاللِا ْ ؤلال٨ترْهُت للبِئت ْنٟا

ّو
ٞٓ

ُت
 ج

ٗلُم ٌؿخُُ٘ ال مؼاًا، مً ٣لُضي الخّو ا الخّو ٓٞحَر ر. ج
ّو
ر بال ٗلُمُت الٗملُت ؤَغاٝ ؤنّو ٓنر ٢ض الخّو ٓاظِ ملت ًُت ٓاث٤ مً ظُت : ْمجها الٗ

غ - ٓعر في الخإزُّ ِ
ُت
ْص ْ ص ب٨ت اه٣ُإ ٦ظل٪ ْ ألاخُان، بٌٗ في الغُّ

ّو
ٔر ؤخُان في الك زغ

ُت
 .ؤ

ت - غٍّو ُل٣ت، الخُت
ُت
ي التي ْ اإلا اصّو

ُت
اط بلى ج ٓلحن ألشدام عؾاثل مً الاهٖؼ  .مجِ

ي - ٓاص ْ الٟحرْؾاث جل٣ّو ي التي ْ ،( )الدبِشت ألا٧ اصّو
ُت
ٓماث ؾغ٢ت ؤْ الخؿاب ٚل٤ بلى ج  .الخ... اإلاٗل

ْعر.ب ٓجُٓب ص ؼ في الُ  :بٗض ًٖ الخٗلُم حٍٗؼ

ٓجُٓب ؤنبذ ل٣ض      زاجّ الُ محّو ت، بمُت ر الجمّو
ًا
لبت مً لل٨شحر بٖالمُا مىٟظا

ّو
المُت الٓؾُلت باٖخباٍع ألاؾاجظة، ْ الُ  التي ؤلٖا

دُذ
ُت
ر ج ٓع، ٧ان أليّو ِ

ُّ
ر الٓ غنت ْجمىذُت ُٟت ٫ٓر ال ٗلُمُت زضماتها زال٫ مً اإلاالًحن، بلى للٓن ٍٓاتها ْ الخّو دخ ًٟحها التي ( )مُت  ؤْ ًُت

ٓنر مجها ٌؿخُٟض م
ّو
خٗل

ُت
غ الباب َظا ْمً الٗالم ٖبر اإلا

ُت
ٓجُٓب اؾخسضاماث بٌٗ هظ٦ ٗلُم، في الُ : هي ْ الخّو

ٓجُٓب ُٞضًٓ جًمحن بم٩اهُت - ى في ً ْغ ُٗت ٣ضًمُت ال ت الخّو ٍٓيذ ببرهامج الدانّو ْعب  ."Powerpoint" با

                                                           
(

ٔ
) Statistic brain: Facebook Statistics,  op.cit 

:                              ، ُمتاح علىٖٔ:ٗٔ: على الّساعة ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٗٔ: كيفية االستفادة من الشبكات االجتماعية يف التعليم، تاريخ اإلتاحة: عبد الكرمي الشمرم (ٕ)
http://abdulkrem556.blogspot.com/2011/12/blog-post_17.html 

، ُمتاح ٖٔ:ٕٔ: على الّساعة ٕٗٔٓسبتمرب  ٛٓ: تاريخ اإلتاحة، ٖٕٔٓ_ ٕٔ_ٕ٘الربرليات االجتماعية كاجملتمعات التعليمية عرب الويب، نشر يف : تامر ادلالح (ٖ)
 http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/576441:    على

العالقات االجتماعية للّشباب بُت دردشة االنًتنت ك الفيس بوؾ، دار ادلعرفة اجلامعية للّنشر ك التوزيع، مصر، دط، : زُلّمد السّيد حالكة، رجاء علي عبد العاطف (ٗ)
 .٘ٔٔ-ٗٔٔ، ص  ٕٔٔٓ

(
٘
) http://www.wikipedia.org/youtube 

http://abdulkrem556.blogspot.com/2011/12/blog-post_17.html
http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/576441
http://www.wikipedia.org/youtube
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ٓٞحر - رظمت، مؼاًا بٌٗ ج
ّو
م٨ً خُض الت ًٍْ ٖلى جدخٓير التي الُٟضًٓ م٣اَ٘ جغظمت ًُت  مً الٗضًض بلى Captions ٖىا

ٛاث
ُّ
 .الٗغبُت بُجها مً ْ الل

م٨ً - ٓا٢٘ ٧اٞت في الُٟضًٓ جًمحن ًُت ل م ٓانُت ب٘ التي الاظخماعي الخّو
ّو
ٍٓب ج٣ىُت جد  ،"Facebook"الٟاٌؿب٥ٓ مشل ،2.0 ال

ىخضًاث
ُت
ٗلُمُت، اإلا م بصاعة ؤهٓمت الخّو

ُّ
ر مجها لالؾخٟاصة LMS الخٗل

ًا
ٓظض الظي ،"Embed" عابِ زال٫ مً حٗلُمُا لّور في ًُت

ُت
 م٣ُ٘ ٧

 .ُٞضًٓ

ٓاث جسهُو - ماث ٤ْٞ Channels ٢ى ت الؿّو  .الخاظت ْخؿب الدانّو

ٓجُٓب ٌؿمذ - دايغاث ه٣ل في الُ
ُت
اجمغاث ْ اإلا

ُت
 .اإلا

لّور -
ُت
خٗلم ٧ يصخئ مُت ٗغى ٢ىاة لّ ًُت هلت اإلا٣اَ٘ مً ؤعجبّ ؤْ ؤهخجّ ما ُّٞ ٌُت خّو

ُت
ة اإلا  ( ).باإلااصّو

ر    ؿخسضمي ال٨بحر الٗضص بنّو
ُت
ٓجُٓب إلا ٓالي بلٜ الظي ْ ،2014 لؿىت الُ ٓنر 900 خ لّور ػاثغ ملُ

ُت
كاَض ملُاع 4.2ْ قِغ، ٧  مُت

،
ًا
ٓمُا ٢ٓ٘ بخهاثُاث خؿب ً ٫ّور ال ،"StaticBrain" م عة ًضُت ْغ ًّو ر ٖلى بال ِا ؤنّو

ّو
ل
ُت
ىا٥ حٗلُمُت، اؾخسضاماث ٧ ُِت  اإلاساْٝ بٌٗ ٞ

ٓجُٓب اؾخسضام مً ٗلُمُت، الٗملُت في الُ اث بؿبب ْطل٪ الخّو ّٟو ٓجُٓب، ٖلى ُٞضًٓ مل ٓنر ٢ض التي ْ الُ ىاؾبت ٚحر ج٩  مً مُت

اخُت ٍٓت الىّو رب
ّو
ًيُت ؤْ ألازال٢ُت ؤْ الت . الضّو

ضص، َظا ْفي يذ الهّو ُّو ضة ب ٍٓدُت ألاهباء ظٍغ حن بٌٗ م٘ 2013-09-30 في بّ ٢امذ عؤي اؾخُإل في ال٩ سخهّو
ُت
٫ٓر اإلا  ؤزُاع خ

ٓا٢٘ ل م ٓانُت ها الاظخماعي، الخّو غ ؤجّو
ّو
از

ُت
جخم٘ ؤ٩ٞاع ٚحر ٢ُم ْ بإ٩ٞاع ج

ُت
ًً حٗالُم ْ اإلا ر ْ( ).الضّو ًّو لبُاث َظٍ ل٨ غ لً الؿّو

ّو
از

ُت
 بك٩ل ج

ر الاؾخسضام ٧ان بطا ٦بحر
ًا
ِا ٓظّو خابٗت م٘ ٣ٖالوي، بك٩ل ْ بًجابي، هدٓ ٖلى مُت

ُت
 باٖخباع. ألاؾاجظة َٝغ مً الخإَحر ْ اإلا

ٓجُٓب ها٫ ْؾاثل ؤَمّور ؤخض الُ
ّو
ل ْ الاج ٓانُت اث الخّو ّٟو عة باإلال ّٓو ه

ُت
جخم٘، ٞئاث بحن بالُٟضًٓ اإلا

ُت
ر اإلا ٨ٟحر ٞةنّو ٠ُ في الخّو  َظٍ جْٓ

ٗلُم في الٓؾُلت ر ؤنبذ الخّو
ًا
ر مُلبا

ًا
ر بدشُا

ًا
 ( )...خ٣ُ٣ُا

 الخىبُلي الجاهب :

 اع  :اإلاُضاهُت للضعاؾت الٗام ؤلَا

ْص .أ  ض  :اإلا٩اهُت الخُت

ر
ًا
جخم٘ لُبُٗت هٓغا ىت البدض مُت ُّو سخاعة ْالٗ

ُت
عاؾت، َظٍ في اإلا

ب الضّو ٓظّو ّ ٖلُىا ج ٓظُّ  للؿىت ألاظىبُت اللٛاث ٢ؿم بلى الخ

ْلى اٚحن إلاحن بجامٗت ْاللٛاث آلاصاب ب٩لُت ماؾتر ْالشاهُت ألا عاؾت ٦مُضان  2بؿ٠ُُ صبّو
 .للضّو

ْص . ة ض ت الخُت  :البكٍغ

                                                           

:                 ، ُمتاح علىٜٔ:ٛٔ: الّساعةعلى  ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٕٔ: تاريخ اإلتاحة، ٕٔٔٓموقع اليويتوب ك استخداماتو الّتعليمية، ُمدّكنة إلكًتكنية، : أمحد شاىن (ٔ)
http://www.id4arab.com/2011/12/blog-post.htm#.UHJAHDHUTC 

خ ، تارمُٖٕٔٓمقًتحات، ُمنتدل ادلنشارم للّدراسات ك البحوث، ... ُحلوؿ... سلبيات: أثر مواقع الّتواُصل االجتماعي على طلبة ادلدارس ك اجلامعات: عباس سبيت (ٕ)
: ، ُمتاح علىٕٕ:ٜٔعلى الّساعة،  ٕ٘ٔٓ/ٔٓ/٘ٓ: اإلتاحة

http://www.minshawi.com/nade/2736  
:                                                 ح على، ُمتأ٘:ٜٓ: ، على الّساعةٕ٘ٔٓ/ٔٓ/08: ، تاريخ اإلتاحةٕٗٔٓيف الّتعليم،  ٓ.ٕتوظيف تطبيقات الويب : زُلّمد جابر خلف اهلل (ٖ)

http://2015.blogspot.com/p/blog.page-59.html 

http://www.id4arab.com/2011/12/blog-post.htm#.UHJAHDHUTC
http://www.minshawi.com/nade/2736
http://2015.blogspot.com/p/blog.page-59.html
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عاؾت قملذ
لبت ؤؾاجظة الضّو ٓنر ْاللٛاث آلاصاب ب٩لُت ألاظىبُت اللٛاث ٢ؿم مً اإلااؾتر َْ  ْلِا  مٗىُت ألا٢ؿام َظٍ ٧

ْعر ٓا٢٘ ٖبر وكِ ص ٓانل م ٓجهم الاظخماعي الخ ٓهّ ْل٩ ٓانل بهضٝ ٌؿخسضم  ِٞٓ ْبالخالي ألاظىبُت، اللٛاث ٖلى ْالخمغنر الخ

غجبِ ٕٓ مُت عاؾت بمٓي
عظت الاجها٫ ٌؿتهضٝ الظي الضّو

ْلى، بالضّو ٍ ؤَم ؤخض بحن مً اللٛاث بج٣ان ٌٗخبر ألا ٓانل الكْغ  للخ

ٗالجت نضص في ْهدً الداعجي، الٗالم م٘ ٓا٢٘ باؾخسضام بٗض ًٖ الخٗلُم في خل٣ت ؤَمّور مُت ٓانل م  .الاظخماعي الخّو

 اإلاىهجُت ؤلاظغاءاث :

 الضعاؾت مجخم٘ .أ 

ر" ُٗحن هجاح ؤؾاؽ بنّو ٓم الخّو ر ٣ً
ًا
ال جخم٘ جدضًض ٖلى ؤ ٍّٓ ْما ألانلي، البدض مُت ٟغصاث، مً ًدخ  ٖلى الخٗغُّٝ ظاهب بلى مُت

ٍٓىّ ازلي ج٩ ر الضّو
ًا
ٞا ، حٗغُّ

ًا
 ( )".ْخضاجّ َبُٗت ٌكمل ص٣ُ٢ا

ر
ًا
نر طل٪، ٖلى ْبىاءا ّٓو جخم٘ ج٩ عاؾت مُت

لبت ؤؾاجظة مً الضّو ٓالي ٖضصَم ْالبالٜ ألاظىبُت اللٛاث ٢ؿم مً ماؾتر َْ  (978)خ

 .ْاللٛاث آلاصاب ب٩لُت ؤلاخهاثُاث مهلخت خؿب ؤؾخاط (160)ْ َالب

 ىت ُّو عاؾت ٖ
 : الضّو

ر ىت ازخباع" مً الٛاًت بنَّ ُّو ٫ٓر َٓ ما، ٖ ٓماث ٖلى الخه جخمِٗا، بكإن مٗل ع مُت لّور حكمل صعاؾت ججغير ؤن ُٞىضُت
ُت
 ؤٞغاص ٧

جخم٘
ُت
 ( )".Subject ٦مٟدٓنحن الاَخمام مدلّور اإلا

ر
ًا
ىت ازخُاع جمّور ؾب٤، إلاا َب٣ا ُّو ِا ٢هضًت ٖ ر (197) حجمُت

ًا
ر 35ْ  َالب (978)ب اإلاخمشل ال٨لي اإلاجخم٘ مً َالبا

ًا
ؾخاطا

ُت
  مً ؤ

ٖذ ؤؾخاط، (160)ب اإلاخمشل ال٨لي اإلاجخم٘
ػّو .  الاؾخبُان اؾخماعة ٖلحهم ُْت

ْاث.ب : البُاهاث ظم٘ ؤص

 الخٓت
ُت
ذ ٢ْض:  اإلا الخٓت جمّو

ُت
ر البؿُُت اإلا

ًا
ٝ في جل٣اثُا بُُٗت الْٓغ

ّو
اَغة الُ

ّو
لي ٧اؾخُإل للٓ ّْو ٗاًىت زال٫ مً ؤ  مُت

٢ٓعي ٓانل إلا الخٓت اعج٨ؼث ٢ْض الاهترهذ، قب٨ت ٖبر Facebook ْYou Tube الاظخماعي الخّو
ُت
 الدهاثو ٖلى الخٗغُّٝ ٖلى اإلا

ٗلُمُت ٓا٢٘ الخّو ل إلا ٓانُت  .الاظخماعي الخّو

 ظ٦غ:  الاؾدباهت ٓعر ًَ ر" ٖبُضاث الض٦خ ْاث ؤ٦ثر ؤلاؾدباهت ؤنّو ، الٗلمي البدض ؤص
ًا
ٗخبر اؾخسضاما

ُت
 ؤًٞل مً ْح

ٓماث ظم٘ ْؾاثل جخم٘ ًٖ اإلاٗل عاؾت مُت
٫ٓر الضّو ه ٓا٢٘ خ٣اث٤ ٖلى للخُت ٗحّون ب  مً باالؾخٟاصة الاؾخبُان بىاء جمّور ٢ْض ( ).مُت

اع ٓغي، اإلاجهجي ؤلَا ً ْالىّو ْعر ؾبٗت ْجخًمّو ٓعر ٧ل في. مدا  .الضعاؾت ؤؾئلت مً ؾاا٫ لىا ًترظم مد

 الذساظت هخائج  :

                                                           

. ٕٚٔمناىج البحث العلمي يف ُعلـو اإلعالـ كاالّتصاؿ، ادلرجع السابق، ص : أمحد بن مرسلي (ٔ)
 ٖٙٔ، ص ٕ٘ٓٓ، ٔمناىج البحث يف عصر ادلعلومات االلكًتكنية، ترمجة مسَت جاد، مهٌت غنامي، الّدار العادلية للّنشر كالتوزيع، القاىرة، ط: غام.رم.لوراف (ٕ)
. ٘ٗٔ، ص  ٖٕٓٓالبحث العلمي، مفهومو، أدكاتو ك أساليبو، دار الفكر، عماف، دط، : زُلّمد عبيدات ك آخركف (ٖ)
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ر ٦بحر ب٢با٫ َىا٥ -
ًا
ٓا٢٘ ٖلى ظضا ٓانل م  Facebook الٟاٌؿب٥ٓ زانت ْألاؾاجظة الُلبت َٝغ مً الاظخماعي الخ

ٓجُٓب  .You Tube ْالُ

ٓص - خماص صعظت في ٦بحرة اعجباٍ ْظ ٓا٢٘ ٖلى الٖا ٓانل م م الخٗلُم في الاظخماعي الخ
ُت
 . ْألاؾاجظة الُلبت بحن ْالخٗل

ٓا٢٘ ٖبر الخٗلُم - ٓانل م ٫ٓر الُلبت ٖلى حؿِل الاظخماعي الخ ٓماث مهاصع بلى الٓن  .اإلاٗل

ٓا٢٘ ٖبر الخٗلُم - ٓانل م ؿِل الاظخماعي الخ
ُت
ٓاص جضَعـ لؤلؾاجظة ح  .اإلا

- ٤
ُت
ٓا٢٘ ٖبر الخٗلُم ًسل ٓانل م ْهُت اظخماُٖت حٗلُمُت بِئت الاظخماعي الخ . حٗا

ٓنر الخ٣لُضي الخٗلُم - ْاث باؾخسضام ٞٗالُت ؤ٦ثر ٩ً ٓا٢٘ الخٗلُمُت ألاص ٓانل إلا  .الاظخماعي الخ

ٖٓت َىا٥ - ٤ُٗ التي اإلاكا٧ل مً مجم
ُت
ٓا٢٘ اؾخسضام ح ٓانل م ٓٞغ ٖضم مجها ْالتي الخٗلُم في الاظخماعي الخ  ج

ٓعر ؤلال٨ترْوي، الخٗلُم في مخسههحن ِ  .الدهٓنُاث في الخضزل ظاهب بلى ؤلاباخُت اإلاًامحن ْْ

 الفشلُاث لىء في الىخائج جفعير: 
ل

: ألاولى الفشلُت

 ما
ّو
ل
ُت
لّور ب٢با٫ ػاص ٧

ُت
ٓا٢٘ الخٗلُمت الٗملُت ؤَغاٝ اإلاٗلم مً ٧ ل إلا ٓانُت ٗلُم في الاظخماعي الخّو  في طل٪ ػاص بٗض ًٖ الخّو

ت هجاح ُّو ٗلُمُت الٗمل . الخّو

٢ٓعي ٖلى ؤلا٢با٫ صعظت ؤن لىا ْجبحن ٓجُٓب الٟاٌؿب٥ٓ م ر ٦بحرة ْالُ
ًا
خماص صعظت ٧اهذ بِىما  ، ظضا  الخٗلُم في ٖلحها الٖا

ٓا٢٘ مً الاؾخٟاصة صعظت بإن ْهالخٔ مخٓؾُت، بٗض ًٖ ٓانل م ر ْبما ٦ظل٪، مخٓؾُت الخٗلُم في الاظخماعي الخ  صعظت ؤنّو

خماص ٓا٢٘ ٖلى الٖا ٓانل م ٫ٓر ُٞم٨ً مجها، الاؾخٟاصة صعظت حؿاْير الخٗلُم في الاظخماعي الخ ّ، ال٣
ّو
خماص صعظت ػاصث ٧لما ؤه  الٖا

ٓا٢٘ ٖلى ٓانل م ر مجها، الاؾخٟاصة صعظت ػاصث بٗض ًٖ الخٗلُم في الاظخماعي الخ
ًا
ب٣ا ر اٖخباع ًم٨ً لظل٪ َْ  الٟغيُت ؤنّو

ر ٦بحر بك٩ل جد٣٣ذ
ًا
. ظضا

: الشاهُت الفشلُت

 ٗلُمُت الدضماث حؿاَم ٓا٢٘ الخّو ل إلا ٓانُت غاى جد٤ُ٣ في الاظخماعي الخّو ٗلُمُت ألٚا مُت الخّو
ُّ
لّور بٗض ًٖ الخٗل

ُت
 مً ل٩

م اإلاٗلم
ّو
. ْاإلاخٗل

ٓا٢٘ اؾخسضام ْؤهماٍ بٗاصاث اإلاخٗل٣ت ألاؾئلت في بلحها جٓنلىا التي الىخاثج زال٫ مً ٓانل م  الخٗلُم، في الاظخماعي الخ

غاى ر الخٗلُمُت، ْألٚا ر جخمشل ْألاؾاجظة الُلبت بلحها ًلجإ التي الخٗلُمُت الدضماث ؤنَّ
ًا
 ْالتي الاجهالُت، الدضماث في ؤؾاؾا

، ٦بحر بك٩ل ؾاَمذ
ًا
م الخٗلُم في ْألاؾاجظة الُلبت بحن الاجها٫ ؤٚغاى جد٤ُ٣ في ظضا

ُت
ر وؿخيخج ْبالخالي بٗض، ًٖ ْالخٗل  ؤنَّ

ٓائم َىال٪ م، الخٗلُم في لِم خ٣٣تها التي ْالخاظاث َلبتْا٫ ألاؾاجظة بلحها ًلجإ التي الخٗلُمُت الدضماث بحن ٦بحر ج
ُت
 ْالخٗل

ر
ًا
٫ٓر ًم٨ً طل٪ بلى ْاؾدىاصا ر ٦بحر بك٩ل جد٣٣ذ الٟغيُت بإن ال٣

ًا
.  ظضا

: الشالشت الفشلُت
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 ل قب٩اث اؾخسضام ٓانُت ٗلُم في الاظخماعي الخّو ؿاَم الخّو ٣لُل في ٦بحر بك٩ل ٌُت ُٓب مً الخّو ٗلُم ُٖت ٣لُضي الخّو  الخّو

٢ٓاجّ ْجظلُل . مٗ

ٓا الُٗىت، ؤٞغاص ؤٚلب بإن الٟغيُت َظٍ هخاثج ؤ٦ضث ر ٖلى ٦بحر ْبك٩ل ْا٣ٞ ٓا٢٘ صمج ؤنَّ ٓانل م  في الاظخماعي الخ

ر ًٟؿغ مما َغخجها التي الٟغيُت ٖلى ًىُب٤ ما َْٓ ، الخ٣لُضي الخٗلُم ُٖٓب جظلُل قإهّ مً الخٗلُم  الٟغيُت َظٍ ؤنَّ

. ٦بحر بيؿبت جد٣٣ذ

ر لىا جبحَّن الؿاب٣ت الٟغيُاث هخاثج مً اهُال٢ا : الخالُت الٟغيُت ؤنَّ

 ؿاَم ٓا٢٘ اؾخسضام ٌُت ل م ٓانُت ٗلم َٝغ مً بٗض ًٖ الخٗلُم في الاظخماعي الخ
ُت
م اإلا

ّو
خٗل

ُت
ت صٖم بلى ْاإلا ُّو  الٗمل

ٗلُمُت مُت الخّو
ُت
. الخٗل

، ٦بحر بك٩ل جد٣٣ذ
ًا
ا٦ض مما ظضا عة ًُت ٓا٢٘ صمج يْغ ٓانل م ًٍٓ بالخٗلُم الاعج٣اء بهضٝ الخٗلُم، في الاظخماعي الخ  ْج٩

ٍٓغ الخىمُت في ٌؿاَم مخٗلم ظُل . ْالخُ

: خاجــــــــــــــــــــــــــمت

ر خماص بنّو ٓا٢٘ ٖلى الٖا ل م ٓانُت ْعر لِا الاظخماعي الخّو ا٫ ٦بحر ص ّٗو غث ْٞ
ّو
غ١ر في ؤز

ُت
ٗلُمُت الٗملُت مماعؾت َ  بٗض، ًٖ الخّو

مّ إلاا ٖملِا، صًىام٨ُُت في ْٚحّورث ٣ضّو
ُت
ْاث مً ج كاع٥ ًخٗاْنر ٖلمُت عصَت زل٣ذ ؤص ٓاع الخباص٫ ٖلى ؤَغاِٞا ٞحها َُْت  ْالخ

ٗخبر الٗلمي،
ُت
ْاث ْح ل ؤص ٓانُت ي الاظخماعي الخّو ٔر لالعج٣اء اؾخٛاللّ الٗغبي الٗالم ص٫ْر ٖلى الظي الخدضّو ؿخٓ  للخٗلُم ؤًٞل بمُت

ر بٗض ًٖ
ًا
ٓظت م٘ ْجماقُا عاث، م ُّٓ ر الخُ

ًا
٫ْر الخًاعير بالغّو٦ب ْالخدا٢ا مت، للضُّ خ٣ضّو

ُت
الث ِٞظٍ اإلا ُٖت ٟا ِا التي الجضًضة الخّو  جسل٣ُت

ٓا٢٘، َظٍ ٓجُٓب Facebook الٟاٌؿب٥ٓ زانت اإلا عة ؤنبدذ ،YouTube ْالُ ر ال خخمُت يْغ ٫ٓر مجها، مٟغّو ّ ٦ُٓ ُٞلُب ٣ٍْ
ّو
 ؤه

ل ؤن ٖلُىا" ىا التي الجضًضة الٗال٢ت هخ٣بّو
ُت
ىا الظي الجضًض بالٗالم جغبُ

ُت
ها... ٌؿخ٣بل ٣ت بجّو ٓظُت ٍَغ ص بُضاٚ ُّٓ  حُٛحر ٖلى للخٗ

ٓام ئٍت الىّو ر ْبالخالي( )".ْالِٟم ْالغُّ ٓعة جهًت ؾُد٤٣ الاظخماُٖت الكب٩اث ٖبر الخٗلُم ٞةنّو ة الخٗلُم، مجا٫ في ْز  ْزْغ

ُت ٍٓغ الخىمُت في ٦بحر بك٩ل ٌؿاَم مخٗلم، ظُل جيكإة ٖلى حؿاٖضها ْاؾٗت، مٗٞغ  مجخم٘ بغ٦ب لاللخدا١ ْالخُٛحر، ْالخُ

ت، . باإلاؿخدُل لِـ ْطل٪ اإلاٗٞغ

: واإلاشاحع اإلافادس كائمت

ٓعر خامض ؤخمض .  ٓلٓظُا ؤؾاؾُاث: مىه ربُت، ج٨ى
ّو
ربُت ٧لُت الت

ّو
 .2001 صٍ، ال٣اَغة، بضمُاٍ، الت

ها٫: البُاحي زًحر باؾل . 
ّو
ْلي الاج ١، صاع  الٗغبي، ْ الضُّ ْغ

ُّ
ان، الك .  ث.ص ،1ٍ ٖمّو

ٓعَـ .  ٓم في الٗلمي البدض مىهجُت: ؤهجغؽ م ٓػٍض: جغظمت ؤلاوؿاهُت، الٗل ن، ْ صخغاْير ب  ال٣هبت صاع آزْغ
كغ

ّو
 .2ٍ ،2006 الجؼاثغ،  للي

                                                           

. ٗٔ، ص ٚاألبعاد النفسية ك االجتماعية للعامل االفًتاضي، اجملّلة العربية للُعلـو ك ادلعلومات، ع: حسينة قيدـك (ٔ)
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ض .  دمّو ٓمت: الخمُض ٖبض مُت ٗلُم مىٓ ب٩اث، ٖبر الخّو
ّو

خب، ٖالم الك
ُت
. 2005 ،1ٍ ال٣اَغة، ال٨

الم: ق٤ُٟ خؿىحن .  ٓػَ٘، ْاليكغ للُباٖت ْالًٟ ال٨ٟغ صاع الجضًض، ؤلٖا  .2011 ،1ٍ ال٣اَغة، ْالخ

ان زالض .  ٣ضاصي ًٓؾ٠ ٚؿّو
ُت
ٓعة: اإلا ب٩اث ز

ّو
ٓا٢٘ ماَُت الاظخماُٖت، الك ل م ٓانُت َا، ْ الاظخماعي الخّو  صاع ،1ٍ ؤبٗاصُت

ٟاجـ كغ الىّو
ّو
ٓػَ٘، ْ للي ان، الخّو  .2013 ٖمّو

ٗلُم: ٌؿً ؤًمً .7 الم ْ ؤلال٨ترْوي الخّو ؿت الجضًض، ؤلٖا كغ َُبت ماؾّو
ّو
ٓػَ٘، ْ للي  .2012 ،1ٍ ال٣اَغة، الخّو

غ .8 ٓوؿ٩ٓ الٗالمي الخ٣ٍغ ٓماث مجخم٘ مً: للُ ت، مجخمٗاث بلى اإلاٗل ٖٓاث اإلاٗٞغ ٓوؿ٩ٓ، مُب  .2005 ٞغوؿا، الُ

ٓعان .9 ٓماث ٖهغ في البدض مىاهج: ٚاي.عير.ل اع ٚىاًم، منهى ظاص، ؾمحر جغظمت الال٨ترْهُت، اإلاٗل كغ الٗاإلاُت الضّو
ّو
 للي

ٓػَ٘،  .2005 ،1ٍ ال٣اَغة، ْالخ

ض .0  دمّو ن ْ ٖبُضاث مُت ٓمّ، الٗلمي، البدض: آزْغ ْاجّ مِٟ . 2003 صٍ، ٖمان، ال٨ٟغ، صاع ؤؾالُبّ، ْ ؤص

ض .   دمّو ض مُت ُّو ْة، الؿ باب الاظخماُٖت الٗال٢اث: الٗا٠َ ٖبض ٖلي عظاء خال
ّو

 ب٥ٓ، الِٟـ ْ الاهترهذ صعصقت بحن للك
ت صاع كغ الجامُٗت اإلاٗٞغ

ّو
ٓػَ٘، ْ للي  .2011 صٍ، مهغ، الخ

الم: الٟىضلجي ببغاَُم ٖامغ .   ٓماث ْ ؤلٖا ي صاع صٍ، الاهترهذ، ْ اإلاٗل كغ الُاْػ
ّو
ٓػَ٘، ْ للي  .2013 ٖمان، الخ

ْم خؿِىت .   ت الاٞتراضخي، للٗالم الاظخماُٖت ْ الىٟؿُت ألابٗاص: ٢ُض
ّو
ٓم الٗغبُت اإلاجل ل ُٗت ٓماث، ْ لل  7ٕ اإلاٗل

ٓصي هللا ٖبض بيذ ٚاصة .   ٓمت في الاظخماُٖت البرمجُاث: الٗم م مىٓ
ُّ
ٗخمض الخٗل

ُت
ٍٓب ٖلى اإلا ب٩اث: ال

ّو
 الاظخماُٖت الك

،
ًا
ٓطظا كاع٦ت ٖمل ْع٢ت هم اجمغ في مُت

ُت
ْلي اإلا ٫ر الضُّ ٗلُم ألاّْو م ْ ؤلال٨ترْوي للخّو

ُّ
ٗض، ًٖ الخٗل اى، بُت  . 2012 الٍغ

  . Josette Poinssac-Niel : Technologie Éducative et Histoire, Presses Universitaires de France, Paris, 1995, P 102. 

ٔر .   ٓمت الٛباع ٢ٓ٘ ،الخظ٦غ اؾتراجُجُاث: صبل ٓلٓظُا، الاظخماُٖت، الضعاؾاث م  ٖلى، مخاح ،2008 الخ٨ى

 http://social-studies74.ahlamontada.com/t15-topic  

ً في بٗض ًٖ الخٗلُم ْمؿخ٣بل ْا٢٘ الٗجزاْي، مدمض اخمض .7  . الٗغبي الَٓ

http://www.arabcin.net/arabiaal/1-2002/15.html                            

غ١ر: الغخمان ٖبض بً الٟالح هانغ .8 
ُت
ضَعـ، َ ش الخّو اٖت ٖلى 2016 ظاهٟي 10: ؤلاجاخت جاٍع خاح. 18:00 الؿّو : ٖلى مُت

 http://faculty.ksu.edu.sa/n/default.aspx 

٧ٓل َكام .9  ٓظُّ: ٖ ي الخّو ٗلُمُت للٓؾاثل الٟجّو ْلُت الجمُٗت الخضًشت، الخّو ترظمي الضُّ
ُت
ش الٗغبُت، إلا  11: ؤلاجاخت جاٍع

اٖت ٖلى 2016 يظاه٠ خاح. 09:11 الؿّو  :ٖلى مُت

          http://www.atinternational.org/forums/showthread.php?t=7152 

http://social-studies74.ahlamontada.com/t15-topic
http://social-studies74.ahlamontada.com/t15-topic
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ل

 الخعلُم في جىظُفها وبظتراجُجُاث الزاهشة جىىىلىحُا

ت، خاهم. د " ؤ" مدالشة ؤظخارة عماٍس
 العشبُت اللغت وحعلُمُت اللعاهُاث في دهخىساه مؽشوع سئِعت
ل الترحمت مختر مذًشة  اللغاث مخعذد الخىاـل ظل في والخإٍو

 ظعُذة  -الىاهش مىالي الذهخىسل حامعت -وآدابها العشبُت اللغت كعم

  

ل

   :اإلالخق

ر الغ٢مُت الش٣اٞت في الاهسغاٍ ؤنبذ ل٣ض
ًا
ر ِٞما

ًا
عة ْصعاؾت ْجدلُال  الٟغص ٖال٢ت ْا٢٘ ًخُلبها خخمُت يْغ

ٓلٓظُا، ٓعث ٩ٞلما بالخ٨ى ٓظُت الٓؾاثِ جُ ٓل ٓعر الخضًشت الاجها٫ ْْؾاثل الخ٨ى ر ْؤهخج ألاصب جُ
ًا
 ًٖ حٗبر ظضًضة ؤق٩اال

الث ْا٢٘ ِا التي الخد ت ٖهغ) بـ وِٗكّ الظي الٗهغ ٍْٓؾم ْاإلاجخمٗاث، ألاٞغاص خُاة حٗٞغ ٓلٓظُا ،(اإلاٗٞغ  جغجبِ ْالخ٨ى

ر بالٗلم
ًا
ر اعجباَا

ًا
ٍٓا ر ؤنبذ ختى ٢

ًا
ٓٞا  ٧ان ْبن التراصٝ، ؤْ الخباص٫ مً يغب ٖلى اإلاهُلخاث َظٍ اؾخسضام الاؾخٗما٫ في مإل

ٓلٓظُا حٗجى بِىما بط» آلازغ ًٖ ًخمحز مجهما ْاخض ٧ل ر الٗلم هجض ألاقُاء، بهىاٖت الخ٨ى
ًا
 الظي ْاإلاجهجي اليؿ٣ي بالِٟم مٗىُا

٦ٓىان)« ؤلاوؿان ًد٣٣ّ ت ؤن الٗلم م٘. (2000 ب ت ٖبر جمغ ألاقُاء نىاٖت مٗٞغ ٓلٓظُا صعاؾت ٞةن اللٛت، مٗٞغ  في الخ٨ى

ا ََٓغ ٓعر ألاق٩ا٫ حٗالج ؤجها مىُل٤ مً ْاظخماُٖت بوؿاهُت صعاؾت هي ظ  اإلاجخم٘ صازل البكغير للؿل٥ٓ اإلاخمحزة ْاله

ت طل٪ في مسدغة ٍٓت اإلاٗٞغ . اللٛ

ً في الخٗلُمُت الٗملُت جغصي ْؤمام  ٔر ٖلى الٗغبي الَٓ ر ًجض ال عبما الظي الُالب خُاة في اإلاِٗصخي اإلاؿخٓ
ًا
ر م٩اها

ًا
 الث٣ا

ر ؤنبذ الٗلم، ُّٞ لُخل٣ى ُّٞ ًجلـ
ًا
ا ٍع  لىهى٘ الخٗلُم ؤػمت بتر وؿخُُ٘ ختى ْالجامعي اإلاضعسخي الخٗلُم هٓم جدضًض يْغ

ّ ن٣ل زال٫ مً الُالب لضٔ ٖلمُت مِاعاث ٓاص ٖلى الايُإل ٞغنت ْمىدّ مٗاٞع ٕ في مخٗضصة ٢غاثُت م  الش٣اٞت ْٞغ

ٓظضاهّ لالعج٣اء الخسههُت ْاإلاٗاٝع الٗامت ، ْاخترام ب ٍٓىّ ْصخت حك٨ُلّ، بٖاصة في ْؤلاؾِام ٨ٍٞغ  مىا٢كت زال٫ مً ج٩

ر ًخل٣اٍ ما ٧ل في ْال٨ٟغ ال٣ٗل ْبٖما٫ ٣ًغؤ، ما ٧ل
ًا
ال ، ؤْ ٢ب

ًا
ًا  ْالٓؾاثِ الٓؾاثل ٧ل بخُٟٗل بال ًخم ال َْظا ٞع

ٓظُت ٓل ت با٦دؿاب ؤلاؾغإ في ٦بحر بك٩ل حؿاَم التي الخضًشت الخ٨ى ُِٟا اإلاٗٞغ  .اإلاالثم مجالِا في ْجْٓ
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Résumé : 

Dans l’aire moderne d’étude et l’analyse de la culture numérique est devenu une nécessité exigée par la 

relation qu’entretiens les individus avec la technologie. 

Les nouvelles formes produites par la littérature moderne et les nouveaux termes utilisés reflètent le 

développement  de la technologie et des moyens de la communication, et marquent les transformations de 

la vie des individus dans le monde moderne. 

En effet et face à la détérioration  des systèmes éducatifs dans le monde arabe, il est devenu nécessaire de 

rénover ces systèmes scolaires et éducatifs afin que nous puissions confronter les contraintes du monde 

moderne et aider les étudiants arabes à s’adapter et à restructures leur idées à travers le raffinement des 

connaissance par les nouveaux moyens technologiques qui contribuent d’une manière significative à 

accélérer l’acquisition des connaissance et de les employer dans le champ approprié.  

 

: الخىىىلىحُا مفهىم

ٓلٓظُا ٢ٓذ حٍٗغ٠ بٖاصة ٖلى ًدٟؼها حُٛحر ٖامل هي لِا حٍٗغ٠ ؤبؿِ في الخ٨ى  ٧اهذ مطخى ػمً ٟٞي ْاإلا٩ان، ال

ٓم ؤما الخلٟاػ، قاقت ٖلى ج٣خهغ ْاإلاكاَضة الٟغظت ٓلٓظُا الُٟضًٓ، ْؤلٗاب لالهترهِذ اإلاجا٫ ٞسح ٣ٞض الُ  الالؾل٩ي، ْج٨ى

ٔر الغ٢مُت ألاظِؼة بلى باإلياٞت ٓظُت الخ٣ىُت ؤنبدذ ختى ألازغ ٓل ٓم الخ٨ى ر الُ
ًا
ر قِئا

ًا
ٟا٫ ًماعؾّ ٖاصًا  ًماعؾّ مما ؤ٦ثر ألَا

. ال٨باع

ٓة ؤمام بهىا ٓبُت ٢ ر جغجٟ٘ خاؾ
ًا
 طاث اإلاهاصع ٞةن الٗهغ َظا ْفي ٢هحرة، ػمىُت ٞتراث ْزال٫ خحن ٧ل في جهاٖضًا

ٓنر ؤن ًخُلب ال لل٣ُم ٦مهضع ال٣ٗل ْالخُاة، ال٣ٗل هي ال٣ُمت لحن بل ٣ِٞ مش٣ٟحن الىاؽ ٩ً حن، مَا  ْم٨ٍٟغً ْباٖع

، مبضٖحن
ًا
ٓا ْؤن الىاؽ ٌؿخ٣ل ؤن ًجب ؤًًا ٓا ْؤن باؾخمغاع ًخٗلم ٓه ٓاَبهم ٖلى الخدضًض صاثمي ٩ً تهم م  ْزبراتهم، ْمٗٞغ

ٓلٓظُا ٚجي مجخم٘ في ٧امل بك٩ل اإلاكاع٦ت ٖلى ال٣ضعة بن ٓماث مىا٤َ في الىاؽ ًبدض ؤن ًخُلب بالخ٨ى    .ظمُِٗا اإلاٗل

ٓماث حجم جًا٠ٖ ْبػاء  مً ؤنبذ الخ٣لُضي، باألؾلٓب ًضعؽ الظي للُالب باليؿبت مغاث ؤعب٘ بم٣ضاع اإلاٗل

عير ٓماث ْاإلاٟاَُم اإلاِاعاث، ماَُت ًٖ البدض الًْغ ت، مجخم٘ في للمكاع٦ت الُلبت بلحها ؾُدخاط التي ْاإلاٗل  ْباث اإلاٗٞغ

ر
ًا
 ْالخًاعاث الش٣اٞاث مسخل٠ مً (ظامعي َالب جلمُظ،) ٖلم َالب ٧ل ٖلى ًجب ْالتي ٢ُمت لِا التي اإلاٗاٝع جدضًض الػما

ت في بها َْكاع٥ ٍْخٟاٖل ًمخل٨ِا ؤن ٓهُت ال٣ٍغ . ال٩

                                                           
 .21-23ص/ 2007، 1أمينة، دار الفكر، ناشركف كموزعوف، عماف، األردف، ط. د: ، ترGary.G. Britterاستخداـ التكنولوجيا يف الصف، : ٔ
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ٓنر ْاإلاخٗلم اإلاٗلم مً ٦ال بن ٗت البِئت َظٍ في ْال٨ٟاءة اإلاِاعة بلى مدخاظ  الُلبت ٣ًضم ؤن ًجب بطن الخُٛحر، ؾَغ

ٓماث ببضاٖاث ؤْ ابخ٩اعاث ٓجها، التي باإلاٗل ٓا ؤن ال ًمخل٩ ٓه ٓم ٞاإلاٗغ٦ت ٣ِٞ، مؿتهل٨حن مجغص ٩ً ٓلٓظُا ًمل٪ إلاً الُ  الخ٨ى

ٓلٓظُا َظٍ ًٟٗل إلاً ت الا٢خهاصًت الخىمُت في ٌؿاَم بهخاط في الخ٨ى ىّ ْالبكٍغ . لَٓ

ر البض الُلبت ًيخج ْل٩ي
ًا
ال :  ؤ

- ً ٓظُت بالٓؾاثِ مٗؼػة حٗلُمُت ٞغم ج٣ضًم م ٓل  .اإلاسخلٟت اإلاخٗلمحن خاظاث لضٖم الخضًشت الخ٨ى

- ً ر مٗؼػة لبِئاث الخسُُِ م
ًا
ٓظُا ٓل ٖٓب ج٨ى  .الخٗلُمُت الدبراث ظمُ٘ حؿخ

ٓلٓظُا اؾخسضام - ْلُاء ألا٢غان م٘ ْالخٗاْنر الاجها٫ بَاع في الخ٨ى  .الُلبت حٗلم لخٛظًت ٩٦ل ْاإلاجخم٘ الخالمُظ ْؤ

ٓهُت الاظخماُٖت ال٣ًاًا ؤزال٢ُاث اخترام -  الٓؾاثِ باؾخسضام جدُِ التي جل٪ ٩٦ل، ْؤلاوؿاهُت ْال٣اه

ٓظُت؛ ٓل ٔر مً اإلاضاعؽ في زانت الخ٨ى ٔر بلى الخًاهت مؿخٓ ٫ٓر الشاهٓي، مؿخٓ ٓم ٣ً ٫ ج  اإلاضًغ (Tom Karroll) ٧اْع
ضاص الؿاب٤ ٓلٓظُا اؾخسضام ٖلى اإلاؿخ٣بل مٗلمي إٖل ٩ا في الخ٨ى ٓة بن»: (PT3) ؤمٍغ ٓلٓظُا ٢  الُلبت حٗلُم في الخ٨ى

ٍٓ مً جخإحى ال ت في الخاؾٓب ؤظِؼة ْظ ٓة ل٨ً الاهترهِذ، زال٫ مً ؤْ اله٠ ٚٞغ ٓلٓظُا الخ٣ُ٣ُت ال٣  في للخ٨ى

ٓنر ًخضعب ٖىضما ؾخإحي الخٗلُم ٓنر ظُض بك٩ل اإلاٗلم ٓلٓظُا م٩امً ٖلى ٍْدهل   .«بإهٟؿِم الخ٨ى

ت ٖهغ" بـ وِٗكّ الظي الٗهغ ًدؿم ٓلٓظُا اإلاٗٞغ ٓلٓظُا" ْالخ٨ى ت بالٗلم جغجبِ ٞالخ٨ى ٍٓا اعجباَا ْاإلاٗٞغ  ختى ٢

ٓٞا ؤنبذ ٓمّ مهُلح ل٩ل ٧ان ْان التراصٝ، ؤْ الخباص٫ مً يغب ٖلى اإلاهُلخاث َظٍ اؾخسضام الاؾخٗما٫ في مإل  مِٟ

ٓلٓظُا حٗجى بِىما بط  "بّ الدام  . " ؤلاوؿان ًد٣٣ّ الظي ْاإلاجهجي اليؿ٣ي بالِٟم مٗىُا الٗلم هجض ألاقُاء، بهىاٖت الخ٨ى

ت ٧اهذ ْبط ت ٖبر جمغ ألاقُاء نىاٖت مٗٞغ ٓلٓظُا صعاؾت ٞان.  اإلاؿضي الؿالم ٖبض هٓغ ْظِت خؿب اللٛت مٗٞغ  هي الخ٨ى

ا في ََٓغ ٓعر ألاق٩ا٫ حٗالج ؤجها مىُل٤ مً ْاظخماُٖت بوؿاهُت صعاؾت ظ  اإلاجخم٘ صازل البكغير للؿل٥ٓ اإلاخمحزة ْاله

ت طل٪ في مسدغة ٍٓت اإلاٗٞغ ٓم َٓ ٦ْما   اللٛ ت جدهُل ٖملُت ٞان مٗل  مً جخٛظٔ بؿاَت ْب٩ل ألجها مُل٣ا، جيخهي ال اإلاٗٞغ

ْلى التربُت اٖخباع ًم٨ً لظل٪ ْاإلاؿخ٣بلُت، ْالغاَىت الؿاب٣ت الخُاجُت الخجاعب مسخل٠  بطا هاجخت جغبُت للُٟل ألا

بت هٟؿِخّ في جؼعٕ ؤن اؾخُاٖذ ت الٗلم لُلب ْاإلاؿخمغة الضاثمت الٚغ . ْالا٦دكاٝ ْاإلاٗٞغ

ٓم الخٗلُم َْؿعى     -  الجِض بظ٫ ٖلى جدٟحٍز ٖبر الخٗلمُت، للٗملُت مغ٦ؼا هٟؿّ اإلاخٗلم ظٗل بلى  الخضًشت اإلاضاعؽ في الُ

ٙٓ ٓنر ؤن ٖلى الخٗلُم ْم٣انض ٚاًاث لبل ْعر ٩ً ٓظُّ ال٣ُاصة مجغص اإلاٗلم ص خماص ؾبل الخلمُظ ل٨ُدؿب ْالخ  هٟؿّ، ٖلى الٖا

                                                           
ٔ
 : www.PT3.org/stories/lessonsleaned.htm 

: مقاؿ األستاذ -ٕٕٓٓمكناس ادلغرب  –كلية اآلداب ك العلـو اإلنسانية  -ٗٔاللسانيات ك تعليم اللغة العربية كتعلمها ، عبد العزيز العمارم ، سلسلة الندكات  :ٕ
 .ٖٖٔص تكنولوجيا الذاكرة كتعليم اللغة العربية ك تعلمها : اليويب بلقاسم 

 .ٛٔص  ٕٓٓٓ -الكويت  ٕ٘سلسلة عامل ادلعرفة ، ع ك  –أربو كناف  –اآللة قوة ك سلطة  :ٖ
 .ٜٓص   ٜٚٚٔمؤسسة عبد الكرمي بن عبد اهلل للنشر ك التوزيع ، تونس  –عبد السالـ ادلسدم  -مباحث تأسيسية يف اللسانيات:  ٗ
 .ٖٖٔتكنولوجيا الذاكرة اليويب بلقاسم  ، ص  :٘
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ٕٓ َظا ْباؾخُاٖت ت ؤظل مً بالخٗلم ًغجبِ الصدو ًجٗل ؤن الخٗلُم مً الى  بالكِاصاث الا٦خٟاء ال الخُاة، مضٔ اإلاٗٞغ

ٓها الظي (باصٌـ بً) حٗبحر خض ٖلى الٗمل ؤظل مً ٠ُ ال الٗلم َلب بلى ًضٖ ٠ُ، ال للٚغ ت، ؤظل مً ْبهما للْٓ  الن اإلاٗٞغ

ْلىا مِما ٖم٣ّ هبلٜ ال الٗلم بدغ ٓلّ بلى اؾدىاصا خا مْمل َوَما"  حٗالى ٢
ُهللا
ِخ وجِع

ُهللا
ل ؤ ًَ ل مِع مِع

ْم
ل عِع

ْم
ل ال

َّر
ال ل بِع

ًا
ُال لِع

َ
  ". ك

ٓإ ؤهماٍ ٞالخٗلُم ْلظل٪ ٓلٓظُا ٍَغ٤ ًٖ الخٗلم َْٓ الاهترهذ، ٍَغ٤ ًٖ الخٗلم ؤَمِا ٦شحرة ْؤه  الاجها٫ ج٨ى

ْاث"  حك٩ل التي الخضًشت ض المخال٥ ْْؾاثل للىمٓ ؤص ْص ٚحر الىٟاط ْجدُذ الاؾخ٣اللُت، مً مٍؼ ٓماث، بلى اإلادض   ؤجها ٦ما اإلاٗل

ٓٞغ الَٓىُت، للخىمُت مالءمتها ْمضٔ التربُت ؤَضاٝ في  -قامل هدٓ ٖلى  -ظضًض، مً ال٨ٟغ بٖما٫ ٖلى جدٟؼ  لِظٍ ْجخ

ٓظُاث ٓل ٍٓاث، مسخل٠ في مهغاُّٖ ٖلى التربُت باب بٟخذ ٦ُٟلت َا٢ت الخ٨ى  الجٛغاُٞت، اإلاؿاٞاث بٗض ْبخسُي اإلاؿخ

ٓماث بلى الىٟاط بًٟل ْطل٪ ْالخٗلم، للخٗلُم مًاٖٟت بم٩اهاث مً ْاإلاخٗلمحن اإلاضعؾحن ْجم٨حن  الخجضًضًت ْالُغ١ر اإلاٗل

ٓاء بها ْالاهخٟإ للخٗلُم ٓاؾُت ؤْ اإلاٗخاص اإلاضعسخي الٓي٘ في ؾ    " الىٓامي ٚحر الخٗلُم ؤْ بٗض ًٖ الخٗلُم ب

ٓلٓظُا لخُٟٗل آلان ملخت الخاظت ؤنبدذ ْل٣ض ٓلٓظُا ألن ْالخٗلم، الخٗلُم في الاجها٫ ج٨ى ٓم الاجها٫ ج٨ى "  ج٣

ُب بخُٛحر ٘ َع ٢ِٓٗا ًم٨ً ٨ًً لم لضعظت اإلاخ٣ضمت الض٫ْر في  الابخضاجي بٗض ْما. الابخضاجي للخٗلُم ْؾَغ  بن اإلااضخي، في ج

ٍٓاث ٓلٓظُا جإزحر مؿِا ٢ض اإلاخ٣ضمت البدض ْماؾؿاث ْالجامٗاث ْاإلاٗاَض ْال٩لُاث الشاه ٍٓاث ٧ل ٖلى الاجها٫ ج٨ى  اإلاؿخ

ٓاهب    "ْالج

ٓماحي مجخم٘ َٓ الخالي، اإلاجخم٘ ٞان مالخٔ َٓ ٦ْما ٘ الاهدكاع ٖلى بىاء بامخُاػ اجهالي ؤْ مٗل  ْالِاثل الؿَغ

ٓلٓظُا  ْؾاثل ٌؿخسضم ال ماؾؿت ؤْ ٢ُاٖا ؤْ مجاال هجض ال بهىا خُض ْمجاالتها، الخُاة مُاصًً ٧ل ْفي ْؾاثلِا ب٩ل للخ٨ى

ٓلٓظُا ْعا جمشل ؤنبدذ التي الاهترهِذ قب٨ت ْزهٓنا ؤق٩الِا بمسخل٠ الخضًشت، الاجها٫ ْج٨ى  الٗملُت في ْٞٗاال ٦بحرا ص

ٔر ٖلى بن ْجغ٢ُتها جدؿُجها ؤظل مً الخٗلمُت ٔر ٖلى ؤْ اإلاٗلم مؿخٓ ٓٞغ ألجها اإلاخٗلم، مؿخٓ  ْجُب٣ُاث زضماث ل٩لحهما ج

 ٖملُخّ ْصٞ٘ الٗلمي البدض صٖم في ٞٗا٫ بك٩ل حؿاَم بإجها ها٦ض ؤن ًم٨ً ْلظل٪ ْمِاعاتهما، ٢ضعاتهما جىمُت مً جم٨جهما

  . ألامام بلى

:   الخعلمُت والعملُت الاجفاٌ جىىىلىحُا -1

ٓلٓظُا ج٣ضمِا التي اإلاخٗضصة الاؾخسضاماث بًٟل  ص٫ْر ٧ل مً ٦بحرا اَخماما ل٣ُذ ْالخٗلم، الخٗلُم لٗملُت الخ٨ى

ًٍٓ ْمغا٦ؼ ْالجامٗاث الخٗلُمُت الُِئاث زانت الٗالم،  ؤصاء ْلخدؿحن اإلاخٗلم، لضٔ الاؾدُٗاب مً ٢ضع ا٦بر ،لخد٤ُ٣ الخ٩

  مىاهجّ ٞٗالُت ْػٍاصة اإلاضعؽ،
                                                           

 ٘ٛاإلسراء، اآلية  سورة: ٔ
 .ٔٔص  ٕ٘ٓٓاليونسكو  –باريس  –غتمن سنتيا  –العلم يف رلتمع ادلعلومات  :ٕ

1 
information  and communication technologies  in education and training in Asia  and the pacific . 

William Loxley , Patrick Julian Asia development . bank . p 5                                 
دار  –ادلركز العريب لبحوث االتصاؿ ك التنمية  –إسهاـ تكنولوجيا االتصاؿ احلديثة يف ترقية التعليم ك البحث العلمي ، دار إبراىيم بعزيز ، رللة االتصاؿ ك التنمية   :ٕ

 .ٛٓك  ٚٓص  ٕٕٔٓ  -ٙع –بَتكت  –النهضة العربية 
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ٓلٓظُا بّ  جمضها ما بحن الدلِ ًيبػي ال ؤهّ ٚحر الم ج٨ى ٓماث، مً ْالاجها٫ ؤلٖا ت ْبحن مٗل  ال آزغ بمٗجى ؤْ اإلاٗٞغ

الم مجخم٘" بحن الدلِ ًجب ت مجخم٘" ْبحن"  ؤلٖا الم" ألن"  اإلاٗٞغ ٢ٓاج٘ ٖلى ًض٫ ِٞٓ الٟغص؛ زاعط ٣ً٘  ". ؤلٖا  ْالخٗال٤ُ ال

ٓعر ٧لماث ق٩ل في اإلاجخمٗت ْآلاعاء جها ًم٨ً ْن ت ؤما ْحٗمُمِا، بى٣لِا ْال٣ُام جسٍؼ  بالٟغص جخٗل٤ ٞةجها (connaissance) اإلاٗٞغ

ٓم بىاء هخاط ٞهي ْخضٍ سّ، خؿب الصدو بّ ٣ً ٓماث ْخؿب ؾُا٢ّ، ْخؿب جاٍع  ؟ ألاؾاؽ َظا ْٖلى  ؤزظَا التي اإلاٗل

ت ٓهِؿ٩ٓ جضٖٓ الدلِ ٖضم اظل ْمً  .ْا٦دؿابها حٗلمِا في ظِضا بظلىا التي هي ٞاإلاٗٞغ الم مجخم٘"  بحن الخمُحز بلى الُ "  ؤلٖا

ت مجخم٘"  ْبحن ت مجخم٘" ألن"  اإلاٗٞغ ٓظض ال بوؿاهُا بٗضا ًًم" اإلاٗٞغ الم مجخم٘"  في ً ٓلٓظُا ٧اهذ ْبطا". ؤلٖا الم ج٨ى  ؤلٖا

ٓط حؿمذ ْالاجها٫ ٓل الم بلى بال ٓماث،  ْمٗالجت ؤلٖا ٓط حؿِل ال باإلا٣ابل ٞةجها اإلاٗل ٓل ْعة بَاع في بال اإلاٗاٝع بلى ال  ؾحر

ت ؤن ْطل٪ الخٗلم، ٓم هي (le savoir) الٗلمُت اإلاٗٞغ  هٓغي، بَاع ٖلى اإلاٗخمضة اإلابىِىت اإلاٗاٝع مجمل جمشل ألجها ؤقمل، مِٟ

الث اإلاٗاٝع ٖلى ٌٗخمض بىاء بجها بل ًٍٓ ٍَغ٤ ًٖ ْالخد .  الىٓغير الك٨لي ْالاؾخٗما٫ الخ٩

اث -2 :  والخعلم الخعلُم دعم هظٍش

 .(béhaviorisme) العلىهُت - أ

ٓعر ٤ْٞ ( حٗلُمُت آالث ) اإلاؿاٖضة الخٗلُم ؤهٓمت مً الٗضًض بخضار جم ل٣ض         ٧ٓي الاججاٍ جه  الظي اإلابرمج ٧الخٗلُم الؿل

ٔر ب٣ًإ ٤ْٞ اإلاٗاٝع ا٦دؿاب ٖلى مؿاٖضة ؤهٓمت ٣ًترح ٓاؾُت ْطل٪ اإلاخٗلم، ج٣ضم ْمؿخٓ  جدضًض ًخم ،خُض الخاؾٓب ب

ٓاث ألاَضاٝ ٓعر ؤْ ههٓم ق٩ل ٖلى الضٖم ًخم ؤن ٖلى ْاضح بك٩ل الخٗلم ْزُ ً بلى باإلياٞت نٓث ؤْ ن  جماٍع

٣ت ْبهظٍ اإلا٨دؿباث، ٢ُْاؽ الخٗلم في الخ٣ضم ٖلى مؿاٖضا ٖامال ٌٗخبر الظي للخ٣ُُم جسً٘  جُب٣ُُت  الخٗلُم ًهبذ الٍُغ

اث٠ بًٟل ممخٗا ٓنر جىُٓم يمً اإلاخٗضصة الٓؾاثِ ْْ ٕٓ ًدضص الظي اإلاًم ٓظُت ه   .اإلاؿخسضمت البُضاٚ

اث - ب    (cognitives)  اإلاعشفُت الىظٍش

اث َظٍ حك٩ل         ٓطط ٌٗٝغ ما الىٍٓغ اث هي زام ْبك٩ل اإلاٗغفي، بالىم ٓماث مٗالجت هٍٓغ ٓخاة اإلاٗل ٓماث مً اإلاؿخ  اإلاٗل

اث٠ تهخم التي الخاؾٓب ٖمل هماطط ْمً الجضًضة ٓنر بْٓ ٓصاء الٗلبت"  ْمًم  َما ؤؾاؾحن بٗىهٍغً جخمحز ْهي" الؿ

ْعاث ُت الؿحر  .  الٟغص ؤوكُت ٧اهذ ٦ُٟما ْطل٪ ٞحها حٗمل التي ْالخمشالث اإلاٗٞغ

                                                           
 .ٛٓ، ص (ادلرجع السابق  )، تصاؿ احلديثة يف ترقية التعليم ك البحث العلمي إسهاـ تكنولوجيا اال : ٖ

الدار البيضاء  (ٜٖ)منشورات علـو الًتبية ع  –الدكتور امحد اكزم . (حنو بيداغوجيا متفتحة على االكتشافات العلمية احلديثة حوؿ الدماغ )التعليم ك التعلم الفعاؿ  :ٕ
 . ٓٔٔص   –ٕ٘ٓٓ -ٔط –ادلغرب 

 .ص ف -نفسو  :ٖ
 .ٕٔٔ  -ٔٔٔص التعليم ك التعلم الفعاؿ ،: ٗ

 ٖٔٔنفسو  ص  : ٘



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

140 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ٓهِىجمام  (duffy) صْفي هٓغ ْظِت ْمً ٧ْ ( Cunningham) 1996 ُت ٍٓخان ٨ٞغجان َىا٥: اإلاٗٞغ  ٧ل بحن مكتر٦خان ٢

ْعر ) اإلاٗغفي البراصظم مً اإلاؿخسلو الخٗلُم هماطط ْعر الظا٦غة ص ْلى ٞال٨ٟغة (اإلاٗاٝع ْص  باٖخباٍع بلُّ ًىٓغ الخٗلُم ؤن هي ألا

ْعة ت بىاثُت ؾحر ْعة ْلِـ للمٗٞغ  ٖلى مؿاٖضة ؤوكُت حٗض التي الخٗلُم ؤوكُت في ٞخخمشل الشاهُت ال٨ٟغة ؤما ال٦دؿابها، ؾحر

ت بىاء ت، لى٣ل ؤوكُت بٗضَا ال اإلاٗٞغ ٓحي الظي اإلاٗلم ٞان ألاؾاؽ َظا ْٖلى اإلاٗٞغ ٣خّ ٌؿخ ٓطط َظا مً الخٗلُمُت ٍَغ  الىم

ٓنر ؤن ًيبػي ت بى٣ل اَخمامّ ٩ً  ٖلى ْالٗمل اعجباَِا ْجٓيُذ ْبىائها بدىُٓمِا ؤ٦ثر لُيكٛل ؤ٢ل، اَخماما اإلاخٗلم بلى اإلاٗٞغ

   .بصماظِا

ٓهِىجِام)ْ (صْفي) مً ٧ل هٓغ ْظِت مً ٌؿخسلو ت ؤن (٧ ُت الىٍٓغ  بِئت م٘ الخٟاٖل ٖلى  اإلاخٗلم جدٟؼ اإلاٗٞغ

ّ ٤ْٞ الخاؾٓب ٓنر ٤ْٞ بمٟغصٍ ا٦دؿبها التي ختى ؤْ مضعؾّ، ٢بل مً اإلا٨دؿبت مٗاٞع . مٗحن مًم

اث  -ج    :( construction) البىائُت الىظٍش

ا ًخم ٢ْْاجّٗ الٗالم ؤن ٨ٞغة ٖلى  البىاثُت جغج٨ؼ          جمشالث ق٩ل في ؤلاصعا٦ُت ٞٗالُخّ مً اهُال٢ا الٟغص صماٙ في بىاَئ

ٓص التي ال٨ٟغة َظٍ بن الٗالم، مً هماطط ؤْ طَىُت، ت جمىذ (E.kant) ال٩اهُُت الٟلؿٟت بلى حٗ  ماصامذ طاجُت، ْيُٗت  اإلاٗٞغ

ت َظٍ ٫ٓر ججاعبىا زال٫ مً جيخج اإلاٗٞغ ْعا ًلٗب الؿُا١ ٞان ْبهظا الٗلم، خ ٓطط َظا في ْاضخا ؤؾاؾُا ص  بىاء ،ْ البىاجي الىم

ٓا٢ُٗت الخُاة ؾُا٢اث في بال ًخم ال الجضًضة اإلاٗاٝع ىا بىاء ؤؾاؽ حك٩ل التي ال .   الؿاب٣ت مٗاٞع

٫ٓر البىاثُت اإلا٣اعبت ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع ْ  jean) بُاظُّ ظان ْبم٣اعبت  (cognitivisme) اإلاٗغفي بالخُاع جغجبِ ْالخٗلم الخٗلُم خ

piaget) حؿ٩ي لُٟجٓ ٢اُٞتر الؿٓؾُٓ باإلا٣اعبت جغجبِ ؤجها ٦ما   (vygotsky)ٓهد٠ُ  ْلٗل  (bakhtine) ْبازخحن (leontive ) ْلُ

ًٍٓ الؿبُل ؤمضث ؤجها ٦ما الخٗلم، ٖلى ظضًضا ؤ٣ٞا جٟخذ ظٗلِا الظي َٓ َظا اعجباَِا ت ؤَغ لخ٩ ت جضع٥ ظضًضة هٍٓغ  اإلاٗٞغ

ا   .مكتر٦ت اظخماُٖت ٖملُت باٖخباَع

ٓهخمب٨غ بحن ْل٣ض ْوي الخٗلم ؤن (puntambekar 99) ب ٓماث ًٖ البدض ٌؿِل الخٗا  حٗلُم َْٓ ْاإلاالثمت، الِامت اإلاٗل

ت الٗملُاث ًٖ ٞٗالُت ألا٦ثر بالبدض ال٣ُام ٖلى ٌؿاٖض ٍع  جىمُت طل٪ بلى ؤي٠ مجها، اإلا٣ٗضة زانت اإلاك٨الث ل٩ل الًْغ

 .  الكغ٧اء بحن اللُٟٓت الٟٗالُت

:   اإلاعلىماجُت الخىىىلىحُاث دوسل -3

ٓظُاث خ٣٣خّ مما         ٓل ٓماجُت الخ٨ى ت ؤصزلذ ظضًضة اجهالُت بِئت زل٤ بلى ؤصث ؤجها اإلاٗل  ٖاإلاُت ؾ١ٓر في البكٍغ

ٓماث ت للمٗل ٍٓل ؤخضزّ ما بٟٗل ْاإلاٗٞغ ت الغ٢مي الخد ٓعاث مً للمٗٞغ  ٞغص ل٩ل مم٨ىا ؤنبذ بط الاجها٫، مجا٫ في جُ

                                                           
ٔ
 ٖٔٔنفسو ص   : 

 .ٗٔٔالتعليم ك التعلم الفعاؿ ، ص  : ٕ
 .٘ٔٔنفسو ص   :ٖ
 . ٘ٔٔالتعليم ك التعلم الفعاؿ ، ص  :ٗ

 



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

141 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

٫ٓر ٓماث ٖلى الخه ت اإلاٗل ْلِما ْاإلاٗٞغ ٓٞحر ٖلى ؾاٖضث ٦ما آلاوي، الؼمً في ْجضا ٓاع ْؾاثِ ج ٓعة ٖبر الخغ الخ  اله

ٓانل صٖم بلى ؤصٔ الظي ،ألامغ الال٨ترْهُت ْال٨خابت ْال٩لمت ْص ٖلى ْال٣ًاء الىاؽ بحن الخ  ْالجٛغاُٞت، الؼماهُت الخض

ت ؤق٩ا٫ ْبحن ْبِىّ آلازغ، ِْٞم الٗالم ِٞم ؤلاوؿان ٖلى ؾِال ؤنبذ ٣ٞض ْبظل٪ ٓاع ْؾاثِ ته٩ُلِا التي اإلاٗٞغ .   الخ

٫ٓ، ْمجمل            ٓلٓظُا ؤلاوؿان ٖال٢ت بن ال٣ ت بالخ٨ى ٍٓت ْاإلاٗٞغ  ْبهما ْالؿُُغة، الاؾخسضام ٢ًُتي في جىدهغ ال اللٛ

 .  "   ؤلابضإ" ْ"  اإلاكاع٦ت" ْ"  الخٟاٖل"  بلى جخٗضاَا

ٓبي الباخض ٠ًٍُْ ت:  ٢اثال بل٣اؾم الُ ٓة ٞاإلاٗٞغ ٓلٓظُا ،ْ ألاؾاؽ عاٞضَا ْاللٛت ٢  لخٗٓم ظاءث الخ٨ى

ٓة، َظٍ مً ْجًا٠ٖ ْط ْوٗذ ال٣ ٓعة بُجهما التزا ٓماث ٖماصَا لؤلمم، الجضًضة بالش ت اإلاٗل  مٗٓم ْلٗل ْالظ٧اء، ْاإلاٗٞغ

ٓلٓظُا تهخم التي ألابدار ٓماجُت، بالخ٨ى ش في جهب باللٛت ْٖال٢تهما اإلاٗل ٓلٓظُا ٌٗٝغ ما جاٍع  Memory  الظا٦غة بخ٨ى

technology  

ٓلٓظُا -4  :  الظا٦غة ج٨ى

ٕٓ هي ٓظُاث مجم ٓل سُت مغاخل ٖبر ازتراِٖا جم التي الخ٨ى ٓز٤ُ ْحسجُل لخٟٔ جاٍع  ْألاخضار ألا٩ٞاع  ْج

ٓاهحن، ٓماث اهٟجاع ْاَغة مخُلباث ٖلى ْبىاء ْال٣ ٓعر اإلاٗل ت  ْجُ ٍٓت طا٦غة طاث ؤظِؼة اؾخدضار مً البض ٧ان اإلاٗٞغ ٢ 

ٓم ٖالُت ٢ْضعة ٓماث، بدىُٓم لخ٣  ؤؾا اللٛت جمشل ْالباخشحن،خُض اإلاؿخسضمحن مخىا٫ْر في ْظٗلِا اإلاٗاٝع ه٣ل ْجِؿغ اإلاٗل

ٓلٓظُا طا٦غة ؤؾـ مً ٓماث ج٨ى ٓجي" َٓ ما ْجىاٚم جًاٞغ ًٖ جيخج التي اإلاٗل ٓل     ".اظخماعي"َٓ ْما" لٛٓير"  َٓ ْما"  ج٨ى

٠ُ اؾتراجُجُاث  –ؤ ٓلٓظُا جْٓ  :     الخٗلُم في الظا٦غة ج٨ى

ٓظّ ْظِا اإلاباقغ ؤْ الٗخ٤ُ الخٗلُم ؤن في آلازغ م٘ ًسخل٠ ؤخض ال  ما ؤًًا ًى٨غ ال ؤهّ ٦ما ٌٗٓيّ، الشخيء ل

ٓلٓظُا ج٣ضمّ ب آٞا١ مً للخٗلُم الخ٨ى  ٖلى ٢ضعة ؤ٦ثر ْظٗلّ البكغير الظًَ مؿاهضة باؾخُاٖتها ْخضًشت ظضًضة ْصْع

. الخٗلم

٠ُ بن       ٓلٓظُا جْٓ ت، ًٖ البدض بم٩اهاث مًاٖٟت في ٌؿِم الظا٦غة ج٨ى ت اإلاٗضاث ْججٗل اإلاٗٞغ ٓاٍع  مخٗضصة الخ

ٓنر ججٗلِم اإلاخٗلمحن جهٝغ جدذ جٓي٘ ٖىضما ْهي اإلاخٗلمحن، جهٝغ جدذ الٓؾاثِ ٓل ٓم باخشحن، بلى ًخد ٓنر ٣ٍْ  اإلاضعؾ

بهم ٓماث مً الاؾخٟاصة ٦ُُٟت بخضٍع ٓاٞغة اإلاٗل ا ْج٣ىُاث لضحهم اإلاخ  مً ضدم ٦م في بالخهٝغ لِم ٌؿمذ مما ْبصاعتها، جضبحَر

ٓماث ٓعة الهٓث بحن ججم٘ التي اإلاٗل ت خاظت صْنر ْالىو  ْاله ٍع ت بلى يْغ ٓعة بط اقخٛالِا، ب٨ُُٟاث مؿب٣ت مٗٞغ  اله

                                                           
 .ٖٗٔص  –اليويب بلقاسم  –تكنولوجيا الذاكرة  :ٔ
 .نفسو  :ٕ
 .ٖٗٔص  –اليويب بلقاسم  –تكنولوجيا الذاكرة  :ٖ
 .ٖٚٔص  –نفسو  :ٗ
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ت ٓاٍع ٓماث ًٖ ْالبدض ألاؾئلت ْي٘ مً اإلاخٗلم جم٨ً الخ ٓاهب بٌٗ في ْالخٗم٤ اإلاٗل ٓماث ظ  صازل حٗالج التي اإلاٗل

ٓاَبهم إلبضاء اإلاخٗلمحن ٖلى جإزحر مً الخىاٞـ في ما ًسٟى ال اله٠،   . م

ٓلٓظُا الخٗلمُت الخٗلُمُت الخُب٣ُاث ؤهماٍ  –ب  :      الظا٦غة لخ٨ى

ٓظض (1990) (duffy) صْفي خؿب  .: ُٞماًلي جخمشل زالزت ؤهماٍ ً

: الخعلُم بفشاد – 1 ب

ت مىذ في ٍْخمشل        ٓظّ الىمُي الخٗلُم مً الاهخ٣ا٫ ؤي للمخٗلم، الخٍغ  اإلاخٗلم ًيخ٣ل خُض اإلاؿخ٣ل الظاحي الخٗلُم بلى اإلا

ٔر بلى مغخلت مً ْلذ لظل٪ لؤلخضار، الٟٗلُت اإلاباقغة ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ ألاٞٗا٫، ٖالم بلى ألا٩ٞاع ٖالم مً جدُّ ؤزغ  ؤ

ٓعر ظٗلخّ خُض ْاَخماماجّ،  ْبيكاَاجّ باإلاخٗلم ٦بحرا اَخماما الخضًشت اإلا٣اعباث .  ْالخُب٤ُ الخىٓحر مد

: الخفاعل – 2 ب

ٓلٓظُا باٖخباع ْاث الظا٦غة ج٨ى ْعر الخٗلم، ٖملُاث ْجِؿغ الخٗلُم َغ١ر مً جدؿً ظضًضة ؤص  َٓ ٦ما الخٗلُم ْص

ٓم ٓا٦بت اإلاؿخجضاث ٧ل م٘ ًخ٠ُ٨ بإن مُالب مٗل ُٖٓت الى٣الث إلا ِا التي الى ٓلٓظُا ٖهغ ٌٗٞغ ت، الخ٨ى  ألامغ ٌٗض لم ْاإلاٗٞغ

ت مً الخضًض الخٗلُم ًخُلبّ إلاا هٓغا ْخضَا ج٨ٟى ال ألجها الخٗلُم؛ في ال٣ضًمت ألاؾالُب ٖلى لالٖخماص ٢ابال  ْص٢ت، ؾٖغ

ت مبضؤ م٘ ْج٩امال ٓعٍت ٖلى اإلااؾؿت الخٗلم خٍغ ٓلٓظُا جهبذ اإلاخٗلم مد  في ظضًضا همُا اإلاسخلٟت بٓؾاثُِا الظا٦غة ج٨ى

  . الخٗلمُت ْالٗملُت الخٗلُم

: الخمهير – 3 ب

ٍٓت اإلاِاعاث ٖلى الىمِ َظا ًغ٦ؼ  صازلي طَجي مؿاع ؤهّ ٖلى ًِٟم ؤن ًيبػي اإلاِاعاث ْحٗلم ْاؾخ٣باال، بعؾاال اللٛ

ٓنر ألجهم اإلاخٗلمحن ٢بل مً مغا٢ب ل ٍ الظي حٗلمِم ًٖ مؿْا ؼ مً البض لظل٪ بإهٟؿِم، ازخاْع  لُهل لضحهم اإلاِاعاث حٍٗؼ

ٓماتهم جىمٓ ختى ْالضا٫ الٟٗا٫ الخٗلم بلى بهم ٓعر مٗل ِم ْجخُ   . مٗاٞع

 الٗالم مدا٧اة ٖلى لُىٟخذ ال٤ًُ الخسهو بَاع مً ًخسلو الخٗلُم ٞةن الشالر باإلؾتراجُجُاث الٗمل جم ما ْبطا        

ٍٓٞغ ْما الداعجي ٓلٓظُا ج ت مهاصع مً الخ٨ى .  اإلاٗٞغ

ٓص ما ؤمل ْٖلى         ٓلٓظُا بّ ؾخج   لخٗمُم ْالبرامج الدُِ ْي٘ بلى الض٫ْر حؿعى الخٗلمُت، ْالٗملُت الخٗلُم ج٨ى

الم اؾخسضام ٓلٓظُا آلالي ؤلٖا الم ْج٨ى  باهبهاع  ًخمحز ٖام ٖالمي مىار ْل في اإلاضعؾُت اإلااؾؿاث مسخل٠ في ْالاجها٫ ؤلٖا

                                                           
 .ٖٛٔص  –اليويب بلقاسم  –تكنولوجيا الذاكرة  :ٔ

ٕ
 ٓٗٔ  -ٜٖٔص : نفسو  : 

 .ٔٗٔص  –اليويب بلقاسم  –تكنولوجيا الذاكرة  : ٖ
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ٓلٓظُا بػاء ٦بحر ٓعص ْؾاثلِا بمسخل٠ الخ٨ى ٘ ؤؾاؽ ٦م ُٖٓت مً للٞغ بت ْالخىاٞـ اإلاشابغة بلى ْالضٞ٘ الخٗلم ه  اإلاؿخمغة ْالٚغ

ت ال٦دؿاب الخُاة مضٔ . اإلاٗٞغ

ٓلٓظُا ْحٗض        ٓعة بخضار ٖلى ال٣اصع اإلادغ٥ مىإػ بال الخ٨ى ْبُت الض٫ْر خ٣٣ذ ْل٣ض ْالخٗلم، الخٗلُم في ز ْع  ؤَضاٞا ألا

ٓلٓظُا اًجابُاث اؾدشمغث ،خُض ْالخٗلم الخٗلُم مجا٫ في ُٖٓمت  اإلااؾؿاث مً بضءا ماؾؿاتها مسخل٠ في ْْْٟتها الخ٨ى

ٓم بقٗإ ْمغ٦ؼ للخًاعة مِضا  حٗض التي الجامٗت ْزانت الخٗلُمُت ٓن، للٗل ٓم مً ج٣ضمّ إلاا ْالٟى ٓعة، ٖل  ْمىاهج مخُ

ٖٓت ْمٗاٝع مخجضصة .   مخى

ْعر ٍْخجلى         بًٟل ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت اإلاسخلٟت جٓظِاجّ في اإلاجخم٘ حكاع٥ خُض الجامٗت ص

٫ٓر ْاؾدكغاٝ مك٨الجّ مٗاٌكت ٖلى ٢ضعتها ْبها لِا الخل ٍٓغ هضاء م٘ ْججا  ًُغؤ ما ٞةن ألاؾاؽ َظا ْٖلى ْالخجضًض، الخُ

الث مً اإلاجخم٘ ٖلى  مىاهجّ ْح٨ٗـ بّ ٍْخإزغ اإلاجخم٘ في ًازغ الجامعي الخٗلُم ألن الجامٗت، عخاب في نضاٍ ًجض جد

ٓاء اإلاجخم٘، مكا٧ل بدل ججهٌ التي هي ٞالجامٗت ْماؾؿاجّ ٢ُاٖاجّ جٓظِاث ْعَا ظاهب بلى بّ اإلادُُت الخُٛحراث ْاخخ  ص

٘ في الغاثض ت مكٗل ٞع ٓم ْعاًت اإلاٗٞغ ٓلٓظُا الٗل    . ْالخ٨ى

ٓظُت الخىمُت بن         ٓل ٓح، ْب٩ل بؿاَت، ب٩ل هي الخ٨ى ٓة اؾدشماع ْي ٫ٓر ٢  ْعؾم ْالخجضًض، ْالابخ٩اع ؤلابضإ في ال٣ٗ

ٓعة .  ؤًٞل إلاؿخ٣بل  ن

ش وخخمُت الخىىىلىحُا-5 :  الخعلُمُت العُاظت جىٍى

َٓغ بن        ٍٓغ في ؾبا١ الخ٣ُ٣ت في َٓ الٗالمي الهغإ ظ ٓعر َٓ الخٗلُم ألن الخٗلُم، جُ  الش٣اٞاث ٖلى الخٟاّ مد

ْزت ٓع عة ٖلى الخإ٦ُض ًجب اإلاىبر َظا ْمً ْالغقي، للخ٣ضم ألاٞا١ ْٞخذ ْجىمُتها، اإلا  للخٟاّ الجامعي بالخٗلُم الاعج٣اء يْغ

ٓعر ٖبر اإلا٨دؿبت الاًجابُت ال٣ُم ٖلى  ؤ٦ثر ْمً... الجضًض الٗالمي الىٓام ٌك٩لّ الظي التهضًض ظغاء مً ٖىا ْصٞاٖا الٗه

اح ٖغيت الاظخماُٖت الكغاثذ إلات لٍغ ٓلٓظُا الٗ ٍٓغ ًجب لظل٪  . الكباب الخضًشت ْالخ٨ى  ْجدضًشّ الجامعي الخٗلُم جُ

ٓا٦بت اعتر ظضًض ٧ل إلا ً مً ْٞحرة ؤٖضاص إلهخاط َْ  الكاملت اإلاؿخ٣بلُت الىٓغة طْير الٗالُت اإلاِاعاث ْؤصخاب اإلاخمحًز

ً ٓاظِت ٖلى ال٣اصٍع ٓلٓظُا، جدضًاث م ٘ الِاثل الخض٤ٞ طاث الخ٨ى ٓماث ْالؿَغ . الض٣ُ٢ت ْاإلاٗل

: والخىىىلىحُا الجامعي الخعلُم -6

ر الجامٗت حٗض
ًا
ٓم بقٗإ مغ٦ؼ للخًاعة مِضا ٓن، للٗل ٓؤ ْالٟى ر الش٣اٞت اإلااؾؿاث بحن ْجدب

ًا
ر م٩اها

ًا
٢ٓا  ج٣ضمّ بما مغم

ٓم مً ٓعة، ٖل ٖٓت، ْمٗاٝع مخجضصة ْمىاهج مخُ ْعر ٍْخجلى مخى  اإلاسخلٟت؛ جٓظِاجّ في اإلاجخم٘ حكاع٥ خحن الجامٗت ص

٫ٓر ْاؾدكغاٝ مك٨الجّ مٗاٌكت ٖلى ٢ضعتها بًٟل ْالش٣اُٞت، ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت ْبها لِا، الخل  م٘ ْججا

                                                           
 .ٜٓ ص -ٖٕٔٓ (ط.د) القاىرة ، للكتاب العاملة ادلصرية اذليئة ادلناكم فوزم زلمود:  د.أ .(العربية؟ العلم يتكلم ىل) كاللغة العلم: ٔ
 ٖٔنفسو ص   :ٕ
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ٍٓغ هضاء خباع َظا ْٖلى  ْالخجضًض، الخُ اخّ تهب حُٛحر ٩ٞل الٖا  جدخًىّ التي الجامٗت عخاب في نضاٍ ًجض اإلاجخم٘ ٖلى ٍع

ْلت بًاٍ، مصدهت ر لّ ججض ؤن ْمدا
ًا
ال ٓاث٤ ق٩ل بطا خل ر ؤْ ٖ

ًا
ح ٖلى زُغا  ٧اهذ بطا مىّ ْمؿخُٟضة لّ ْمضٖمت اإلاجخم٘، ْع

ْعر ٍْخجلى اإلاجخم٘ في ٍْازغ ًخإزغ الجامعي الخٗلُم ألن اإلاجخم٘؛ ٖلى بًجابُت ٖاثضاجّ  ٧اَل ٖلى اإلاجخم٘ ًل٣ي خحن الخٗلُم ص

ٓاء بّ، الجهٓى الجامٗت ْعر ظاهب بلى بخٓظِاجّ، اإلادُُت الخٛحراث ْاخخ ٘ في الغاثض الجامٗت ص ت مكٗل ٞع ٓم ْعاًت اإلاٗٞغ  الٗل

ٓلٓظُا   .ْالخ٨ى

ش ظبل -7 : وجدذًشه الخعلُم جىٍى

ٍٓغ، الخدضًض ًٖ الخضًض ٢بل ر البض ْالخُ
ًا
ال  ْا٢٘ نغاخت ب٩ل بهّ الٗغبي، الٗالم في الخٗلُم حصدُو مً ؤ

ْبا، في ٦ما ؤْ زهٓنُت ظامٗاث في ٚحٍر ًجضٍ الظي الجٓ طل٪ الُالب ًجض ال خُض مترصي حٗلُمي ْع  مً ٦ظل٪ البض زم ؤ

ٓاع خ٤ ْؤمىدّ ْالش٣اٞت ال٨ٟغ الٗلم لُالب ؤ٢ضم ٠ُ٦ َْٓ: اإلابضجي الؿاا٫ َغح  ْالخدلُل ْالخ٨ٟحر ْاإلاىا٢كت، الخ

ت ختى عبما ًمىذ لم َْٓ الٗلمي ت ال الجلٓؽ خٍغ ٢ْاث ٢ًاء ؤْ ألاوكُت مماعؾت ؤْ الخغ٦ت خٍغ  م٨خبت بٖضاص ؤْ الٟغاٙ، ؤ

٫ٓر ألاؾئلت بن... هاجخت مضعؾُت ا اإلا٣ام ًدؿ٘ ال ٦شحرة ْالخٗلم للخٗلُم اإلاىاؾب الجٓ ْتهُئت الخلمُظ عاخت خ . ٧لِا لخهَغ

ٓباث َظٍ ْؤمام ٓاء الٗلم َلبت مجها ٌٗاوي التي ْاإلاغاعة الهٗ  ؾىت ٧ل في ح٣ٗض الجامٗاث، بٌٗ في ؤْ اإلاضاعؽ في ؾ

ْاث ماجمغاث الٗغبي الٗالم ظامٗاث ٧ل ْفي ٓاعاث صعاؾُت ْؤًام ْملخ٣ُاث ْهض ٫ٓ، ْا٢تراح اإلاكا٧ل إلاىا٢كت ْخ  ؤن بال الخل

ٓص اإلاؿاعي َظٍ ب ما الؿاٖت لخض جد٤٣ لم ْالجِ ٓا٢٘، ؤعى ٖلى ججؿُضٍ في هٚغ  جل٣حن ق٩ل في ٣ًضم الخٗلُم ًؼا٫ ال بط ال

ت جغ٥ صْنر ْاؾخِٓاع ْخٟٔ . ٢ضعاتهم ْبِْاع ْالخمحز الابخ٩اع في الٗلم لُلبت الخٍغ

ن َظٍ؛ ْالخالت بهىا ر ًخُلب َْظا اإلاضعؾُت ال٨خب لخدضًض مًُْغ
ًا
ر ظِضا

ًا
ٓمت لّ جخهضٔ ٦بحرا  مً مىٓ

ر اإلاخسههحن
ًا
، ؤ٧اصًمُا

ًا
ٍٓا ٍٓت ؾُاؾت ٤ْٞ الخٗلُم مىاهج جدضًض مً ٖملّ ًبضؤ ْجغب ٍٓت لٛ ؾت ْجغب  ٢بل مً بد٨مت مضْع

ٓمت، جل٪ ٍٞغ٤ ٓعة ظضًضة ؤَضاٝ جٓي٘ ؤن ٖلى اإلاىٓ    :مجها هظ٦غ الخٗلمُت؛ للٗملُت مُ

ت ال٣ُم الؾدُٗاب الٗلم َلبت تهُئت .  ٍٓلِم ٖلى ال٣اصعة الخًاٍع ً ٞاٖلحن مش٣ٟحن بلى جد  البدض ٖلى ٢اصٍع
جي ْخؿِم الٗام الجمعي بدؿِم الاعج٣اء م٘ آلازغ، م٘ الخٟاٖل ٖلى ٢ضعتهم ْالابخ٩اع، ٓمي الَٓ ذي، ْال٣  ْالخاٍع

ٓنر ختى ت ٢ُمت شدهُتهم ٖلى ًًٟ ٔر ٖلى بهم جبخٗض مخمحزة خًاٍع ٓاع مؿخٓ  ٖلى بمؿل٨ِم ْجغج٣ي اإلاخضوي، الخ

ٔر ٓعر ْجغا٦ُب ؤلٟٔ مً الؿٓقي مؿخٓ . ْلٛت ْن

ِم زال٫ مً ْن٣لِا الُلبت مِاعاث جىمُت .  إل ٞغنت ْمىدِم ْم٨دؿباتهم مٗاٞع ٓاص ٖلى الَا  في مخٗضصة ٢غاثُت م
ٕ ٧ل  .الخسههُت ْاإلاٗاٝع الٗامت الش٣اٞت ْٞغ

                                                           
 .09، ص2013، القاىرة، ط(مكتبة إنسانيات)زلمود فوزم ادلناكم، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، . د. ، أ(مىت يتكلم العلم العربية)العلم كاللغة : ٔ
 .ينظر، نفسو، ص ف: ٕ
 .183، ص2005، 1عبد اهلل التطاكم، دار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، ط. ، د(الواقع كادلستقبل)اللغة كادلتغَت الثقايف، : ٖ
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ٓظضان الاعج٣اء .  ، باخترام الُالب ب ٍٓىّ ْصخت حك٨ُلّ في ْؤلاؾِام ٨ٍٞغ  ْبٖما٫ م٨دؿباجّ، مىا٢كت زال٫ مً ج٩

 .لّ اإلا٣ضمت الٗلمُت اإلااصة ازخُاع ًدخم الظي ألامغ ًخل٣اٍ، ما ٧ل في ال٣ٗل

٣ت ٧ل جهبذ لظل٪ ْْؾاثلّ، ْمٗضاجّ ظُل ٖهغ ْل٩ل آزغ، بلى ٖهغ مً ؤظُا٫ جخٛحر .   ال ٢ضًمت حٗلُمُت ٍَغ
ٖٓب ال جسضم ٓمِم، حؿخ ن ٞةهىا الٓي٘ َظا ْبػاء ِٞ  ًٖ ص٤ُ٢ ْٖملي ٖلمي بك٩ل اإلاىاهج لخدضًض مًُْغ
ُٗت مخسههت ٖلمُت لجان ٍَغ٤ ٔر ٞع ر اإلاؿخٓ

ًا
، اإلاجامالث ًٖ بُٗضا خماص ْاإلاٗاٝع ٍٓغ؛ مضازل ٖلى بااٖل  الخُ

 .الجامعي للُالب باليؿبت ْاإلاغاظ٘ ْاإلاهاصع للخلمُظ، باليؿبت اإلاضعسخي ال٨خاب ٌٗجي َىا ْاإلاىهج

ٓظُت الٓؾاثِ اؾدشماع .  ٓل ٓنر ٧ي الٗلم لُلبت الٟغنت إلجاخت بالخٗلُم ْعبُِا الخضًشت الخ٨ى  ٟٞي مِٗا؛ ًخٗامل
خماص ٧ان الخ٣لُضي الخٗلُم ر الٖا

ًا
ٓخُض َٓ بدُض اإلاٗلم، ؤْ ألاؾخاط ٖلى ٧لُا ٓمت، ًمخل٪ ٧ان الظي ال  ْم٘ ْل٨ً اإلاٗل

ٓعر ٓظّ مجغص اإلاٗلم ؤنبذ بل ٦ظل٪؛ ألامغ ٌٗض لم الخضًشت الاجها٫ ْؾاثل ِْ ٓمت، ْمىٓم ْمغقض م  بِىما للمٗل
ٓماث ًإحي ؤن ػعر بًُٛت بةم٩اهّ الخلمُظ ْعر ًلػي ؤن ًجب ال َظا ْل٨ً ؤؾخاطٍ، ًمخل٨ِا ال بمٗل  مِما ألهّ اإلاٗلم؛ ص

ٓلٓظُا ج٨ً ٓظّ َٓ اإلاٗلم ًٓل الُلبت، مخىا٫ْر في الخ٨ى ٓمت بلى ْاإلاغقض اإلا ت الٟئت جل٪ جُٟض التي اإلاٗل  ْما الٗمٍغ
ٓػاعة ٢بل مً اإلا٣غعة الخٗلُمُت ْالبرامج ًخماشخى ٓمت، ال ال ْالخ٩ ٓص ْل  بط الٗلم، َلبت ٖلى ألامغ الزخلِ اإلاٗلم ْظ

 .مٗحن خض ٖىض ٠٣ً ٩ًاص ال الظي اإلاظَل اإلاٗغفي الترا٦م طل٪ بحن مً حهمّ ما ًيخ٣ي ؤن لّ ٠ُ٦

ْعاث بٖضاص ًجب .  بُت ص م للمضعؾحن ظاصة جضٍع ٓاع ْبصاعة ْاإلاىا٢كت الخٓنُل مىاهج بإخضر ْجبهحَر  م٘ الخ

ًٍٓ بلى الاهخ٣ا٫ ًضٖم ما الُالب  .الٗلم َلبت ٧ل لضٔ ال٨ٟغ مً ظضًض همِ ج٩

ُٖٓت .7 ٢ٓٗت مً اإلاٗلم ْبزغاط ْاإلاجخم٘، اإلاضعؾت ٦ْظا ْاإلاجخم٘، الجامٗت بحن الخمُمُت بالٗال٢ت الُلبت ج ٢ 
ت الخُاة عخابت بلى اإلاضعؾت ٓنر الابخضاجي مضعسخي مٗٓم بن خُض ْؤْؾ٘، ؤٖم٤ بك٩ل ال٨ٍٟغ  ٣ِٞ بالخضَعـ ٨ًخٟ

ٍٓغ صْنر جُيُت في ٌؿ٣ِ الظي ألامغ م٨دؿباتهم؛ جدضًض ؤْ جُ ٓماث مً ْالطجغ الٗلم ْع  .هٟؿِا اإلاٗل

ح بط٧اء .8 ٓاَبهم ا٦دكاٝ ؤظل مً الُلبت لضٔ اإلاىاٞؿت ْع ٓاَب جل٪ حصجُ٘ ٖلى ْالخغم ؤوكُتهم، ْجُٟٗل م  اإلا
ٓظحهِم ٓاص بلى بخ ٓاَبهم مجا٫ جىاؾب ٢غاثُت م ر ؤ٦ثر لخجٗلِم م

ًا
 جمشل الالخٟاجت َْظٍ الابخ٩اع، ب٣ضعاث ْجىمُت جمحزا

ر مِمت َُبت مباصعة
ًا
 .الخٗلمُت الٗلمُت الٗملُت في ظضا

ٓعي بدخمُت الخُٛحر عبِ .9 تزاػ بال٣ضًم ال تزاػ َْٓ بّ، ْالٖا ٍٓت الٖا  نُٜ م٘ ًدىافى ال مما ْالاهخماء ْالصدهُت بالِ

ٍٓاث الجضًضة، اإلاٗالجت ٓعر البدض ْمؿخ ٍٓغ الخجضًض ْؤهماٍ اإلاخُ ٓبت ْالابخ٩اع ْالخُ   .اإلاُل

: اللغىيل الخدفُل في الخىىىلىحُا اظخخذام ؤزش -8

 الٛغى، لِظا الخاؾٓب اؾخسضام هخاثج ٞةن لظل٪ الىهٓم مٗالج بغهامج ج٣ىُت حؿخسضم اللٛٓير الخدهُل في

،بطا مخباًىت هخاثج ًٖ ؾدؿٟغ
ًا
ٓعهذ ما خخما ٓطط ؤن ْطل٪ الخ٣لُضي، الخٗلم لُلبت ٢ ٓماث ٌؿخٗحن ألا٫ْر الىم  بمٗل

ٓظِِم الظي الخاؾٓب ٓطط بِىما ٦خاباتهم، ؤزىاء ؤزُاءَم لِم ْؾُصدح ٖلمُت ٢ُمت لِم ْؾ٠ًُُ ؾُ  الشاوي الىم

ٓع٢ت ٖلى اإلاٗخمض ٓنر ال ٢ض ال٨خابت، في ْال٣لم ال ٓنر ٢ض ْل٨ً ناثبت، ٦خاباجّ ج٩ ٓنر ال الخ١ٟٓر في ْالٟغ١ر ببضإ، ٞحها ٩ً ٩ً 

                                                           
 .195عبد اهلل التطاكم، ص. ، د(الواقع كادلستقبل)اللغة كادلتغَت الثقايف، : ٔ
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ر
ًا
ْلى، بالضعظت الخاؾٓب بلى عاظٗا َٓبت بلى ْبهما ألا ٓنر ٢ض التي ال٨خابُت الخالمُظ ٢ضعاث في الازخالٝ ْبلى اإلا  ٣ُٖضة مً هابٗت ج٩

ر ال٨خابت حٗلم في ْجٟاهحهم مٗلمحهم
ًا
غ ْي٘ مً بضال ٓاظب مً ٧ان بطا ٖما ج٣ٍغ ٓلٓظُا اؾخسضام مً الاؾخٟاصة ال   .الخ٨ى

ٓلٓظُا ٌؿمذ ما بن ٓانل في حؿاَم مخٗضصة بإق٩ا٫ مضٖمت ؤجها َٓ الٗلم بخدؿحن للخ٨ى  الُٟضًٓ،: مشل مً الخ

ٓم ٓجُت اإلاازغاث اإلاخدغ٦ت، الغؾ  للخٗلُم ْاإلاُِإة اإلاٗؼػة الخاؾٓب ٞكاقت الىهٓم؛ مٗالجت بغهامج بلى باإلياٞت اله

ر
ًا
ر حؿاٖض اإلاٗلمحن، ٢بل مً ؾلٟا

ًا
ٓاصٍ ب٩ل الٗلمي الخدهُل ٖلى ٦شحرا  ْخل ْعٍايُاث ٢ْغاءة ٦خابت مً اإلاىخٓغة؛ ْؤَضاّٞ م

اثُت إلاؿاثل ٔر ٞحًز ٓم بال٨ُمُاء مخٗل٣ت ْؤزغ ... الُبُُٗت ْالٗل

ر الخٗلُم ؤنبذ ل٣ض بطن؛
ًا
ر ًخُلب ْبهما هٟؿّ، جل٣اء مً ًإحي ال َظا ْل٨ً ٢بل، طي مً ٖلُّ ٧ان ٖما مِؿغا

ًا
ٓصا  ظِ

ٓلٓظُا اؾخسضام في ٖالُت مِاعة ْطْير مخمغؾحن مٗلمحن ْمؿاعي ٍٓاتها، مٗضاتها ب٩ل الخ٨ى ٓنر ْمدخ  ٌٗضْنر الظًً َم ٞاإلاٗلم

ؿُت البرامج ا التي الَٓىُت ْاإلاىاهج البرامج خؿب َالبُت، ٞئت ٧ل ؤٖماع جسو التي الخضَع  ْالخٗلُم التربُت ْػاعة جهضَع

. الٗلمي ْالبدض الٗالي الخٗلم ْػاعة ٦ْظا

ٔر جدؿحن ٢ًُت بن ُىت الخٗلُم مؿخٓ ٓلٓظُا؛ اإلاٗلم َع ٓلٓظُا اإلاٗلم مً ٦ْال ْالخ٨ى  ٢بل مً جضُٖمّ ًخم ؤن ًجب ْالخ٨ى

ْلت ر عامذ ما بطا الض
ًا
ر حٗلُما

ًا
ٓا٦با ٍٓت للٗهغ، م  مِم الاظخماعي الؿُا١ ْبن الٗلم، َلبت لضٔ الٗملُاث ْمِاعاث اإلاٗاٝع ْج٣

ر الاظخماعي الخٟاٖل مً الخالمُظ ٌؿخُٟض ختى الجماٖاث في بالخٗلُم هىاصي لظل٪ الخاؾٓب، باؾخسضام الخٗلم ٖىض
ًا
 مً بضال

. مىٟغص بك٩ل الٗمل

.  العمل بلى اإلاذسظت مً -9

ٓم ؤنبذ الٗمل ًٖ اإلاىٟهل الخٗلُم بن ال١ ٖلى مالثم ٚحر الُ ضاص ؤلَا  الٗلم ألن الجضًض، الٗالم لِظا الكباب إٖل

ْبا ص٫ْر مً الٗضًض جبظ٫ ْلظل٪ حٗلمىاٍ، ما يإ ْبال الٗمل ًخُلب ْع ٩ا ؤ  ْالٗمل، اإلاضعؾت بحن للغبِ ال٨بحر الجِض ْؤمٍغ

ٔر ٖلى الخإ٦ُض م٘ الٗملُت، اإلاِىُت الضعاؾاث م٘ ألا٧اصًمُت الضعاؾاث صمج ٍَغ٤ ًٖ اإلاِىت بلى الجامٗت مً ؤْ  مؿخٓ

. الٗمل زبرة ال الٗمل، ؾُا١ في الخٗلم ٖلى ًغ٦ؼ الُالب ل٩ل مغجٟ٘ ؤ٧اصًمي

ً َلبت بٖضاص ٖلى ٌؿاٖض ؤن ًم٨ً اؾدشماٍع ؤخؿً ما بطا"  الٗمل بلى  اإلاضعؾت مً" هٓام بن ٓاظِت ٖلى ٢اصٍع  م

ٓلٓظُا مخُلباث ٍٓغ الا٢خهاص جىمُت في ؾِؿاَم ؤهّ ،٦ما الٗهغ ج٨ى . اإلاسخلٟت باألمم ْالجهٓى الخٗلُم ْجُ

٫ٓ؛ا٫ ْزالنت ٓماث لِـ ٞةهّ ٢ ٓظُت للمٗل ٓل ٓاثض الخ٨ى ا في مخمشلت ز٣اُٞت ؤْ ج٣ىُت ٞ ََٓغ  ؾُاؾُت ؤْ الٗخاصي، ظ

ٍٓغ مخٗل٣ت ر لِا بن بل ألاؾلخت، ْنىاٖت الضٞإ بصاعة بخُ
ًا
ر ؤًًا

ًا
َٓغا ر ظ

ًا
ر ٖلمُا

ًا
ر ْز٣اُٞا

ًا
ُا  مجاالث في مىّ ٌؿخٟاص ْمٗٞغ

ٓعٍ، ب٩ل ْالخٗلم الخٗلُم م٣ضمتها في ًإحي ٖضًضة، اظخماُٖت ٓلٓظُا ْالش٣اٞاث اللٛاث ْحٗلم حٗلُم ْيمىّ ن  ْلخ٨ى

                                                           
 .138استخداـ التكنولوجيا يف الصف، ص: ٔ
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ٓماث ٓة اإلاٗل ْلئ٪ ؤ٦ثر بهما َْكٗغ الازخهام، ؤَل ٌٗلمِما اإلاجا٫، َظا في ْاؾٗخان ْؾلُت ٢ ٓنر الظًً ؤ ٓانل  مِٗا ًخ

  مباقغة، ب٨ُُٟت

ٔر ألاَمُت ًضع٥ ال ؤخض ٞال غ٢ِا الخٗلُمُت الىٓم في اؾخٛاللّ جم ما بطا الخاؾٓب ٣ًضمِا التي ال٨بر  ْمىاهجِا َْ

ر
ًا
ت حٗم٤ُ بلى ؾبُال  اإلااؾؿاث ْبحن ْبُجها ظِت، مً الخٗلُمُت اإلااؾؿاث بحن خ٣ُ٣ي جٟاٖل ْبخضار اإلاخٗلمحن، ٖىض اإلاٗٞغ

ٔر ظِت مً الاظخماُٖت   .ؤزغ

ً اؾخٛال٫ بن ٓظُاث ج٣ضمّ إلاا الٗغبي الَٓ ٓل ٔر بلى بٗض ًغ١ر لم الخضًشت الخ٨ى  زانت اإلاٗغفي، الىطج مؿخٓ

ٓجي م ٖلى البُضاٚ ٓٞغ َٓ ما ٧ل مً الٚغ  في زانت مددكمت البضاًت جٓل ال ماصًت بم٩اهاث مً الٗغبُت الض٫ْر لضٔ مخ

ٓعر باعة َٓ الظي الخٗلُم ٢ُإ ٓظض ال بط الخًاعاث؛ ْعقي جُ  ألا٫ْر اَخمامِا صْنر الاػصَاع ؤْ الُِمىت بلى ْنلذ خًاعة ً

 ... الا٢خهاصي زم الؿُاسخي ال٣ُإ زم ْمً الخٗلُم ب٣ُإ

: اإلاعشفت ومجخمع العلمُت الشلافت -10

ر بيُت الش٣اٞت حك٩ل 
ًا
ت، مجخم٘ بيُاث مً ؤؾاؾا  ْالخىمُت ْالش٣افي الٗلمي الخ٣ضم بحن الٗال٢ت ْبن» اإلاٗٞغ

ت ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت  ْالبدض ْالش٣اٞت الٗلم مً ال٨شحر جيخٓغ اإلاجخمٗاث بن خُض مخِىت، ٖال٢ت باجذ ْالبكٍغ

ر ال٣ُاٖاث َظٍ ل٩ل ؤن طل٪ اإلاٗغفي، الخ٣ضم في الش٣افي ْؤلابضإ ْالخجضًض
ًا
ر جإزحرا

ًا
  .«اإلاؿخ٣بل مٗالم جٓيُذ في بًجابُا

ت مجخم٘ بًجابُاث مً ْلٗل  ت اإلاٗٞغ ت صم٣َغ  م٘ ٞغص ٧ل ًخٟاٖل خُض ْالجماٖاث، ألاٞغاص مخىا٫ْر في ْظٗلِا اإلاٗٞغ

ٓماث مً ٣ًغؤ ما ٓهّ ْاعصة؛ مٗل ر ٌٗض لم ٧
ًا
ر ٖىهغا

ًا
الث مً الٗالم في ًدضر إلاا مداًضا ٓعاث، ْحٛحراث جد ر بٗضٍ بل ْجُ

ًا
 ٖىهغا

ر
ًا
ر ٍْخإزغ ًازغ ؤؾاؾا

ًا
ر ؾلبُت ؤْ بًجابُت بهمت مدضزا

ًا
ر ؤْ مدلُا

ًا
ْعر بن». ٖاإلاُا  اإلاضعؾت زاعط الٗلمُت الش٣اٞت حٗمُم ص

ًٍٓ التربُت ْماؾؿاث ر ؤنبذ ْالبدض ْالخ٩
ًا
ر مُلبا

ًا
 بحن اإلاخباص٫ ْالخل٣ُذ الخسهِب ٖال٢اث بزغاء بلى اإلاجخم٘ ؾعى ٧لما ملخا

ٓهاث ٓماث اإلاجخم٘ م٩   .«الٗلمُت ْاإلاىٓ

ٓلٓظُا ْؾاثل مؼاًا مً ْبن ٓانل ٌؿغث ؤجها الخضًشت الخ٨ى  وكغ ٖلى ْؾاٖضث البُٗض، ٢ْغبذ الكٗٓب، بحن الخ

ِا الٗلمُت ْالش٣اٞاث الٗلم  ْالش٣اٞت الٗلم ِٞم ٌؿغ ألامغ َْظا اإلاؿخ٣بلحن، مٗٓم ٢بل مً ؤلاصعا٥ ؾلؿت لٛت في ْمٗاٞع

ر ٧اها الظًً
ًا
ٖٓت ٖلى خ٨غا  مً َْظا ْالجماٖاث ألاٞغاص بحن الِٟم مجا٫ ْجٓؾ٘ الٟاثضة، ٖمذ ل٣ض بل مخسههت، مجم

ت مجخم٘ خ٣٣ِا التي ألاَضاٝ . اإلاٗٞغ

                                                           
، بلقاسم اليويب، رللة مكناسة، ادلغرب، (استشراؼ آفاؽ جديدة خلدمة اللغة العربية كثقافتها)االت تطبيقاهتا اللسانيات احلاسوبية، مفهومها كتطورىا كمج: مقاؿ: ينظر: ٔ

 .43، ص1999، 12عدد 
 .44ادلرجع نفسو، ص: ٕ
 .119، ص2013، القاىرة، طبعة (زلمود فوزم ادلناكم، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، مكتبة إنسانيات. د. ، أ(مىت يتكلم العلم العربية)العلم كاللغة، : ٖ
 .نفسو، ص ف: ٗ
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ٓظُاث ج٣ضمّ التي الخِؿحر َظا ْؤمام ٓل ر بالخٗلُم الجهٓى ؤنبذ ْؾاثُِا؛ ب٩ل الخضًشت الخ٨ى
ًا
ر مُلبا

ًا
ٍٓا  خُ

ْلت جبسل لم التي الٓؾاثِ َظٍ باؾدشماع ٓلٓظُا ْاإلاىخجت اإلاهضعة الض٫ْر مً لجلبها الض  ٞةن لظل٪ الهٗبت؛ ْبالٗملت للخ٨ى

ٓعر ٧ل ٖلى ىّ ٖلى ُٚ .  الجاص بالٗمل ْطل٪ مجخمّٗ اَخماماث ٧ل في ٌكاع٥ ؤن ْاهخماثّ َْ

ر َىا٥ الخٗلُم بلى ْباإلياٞت
ًا
٣ت ز٣اٞخىا ه٣ل ٖلى ٦بحر بك٩ل حؿاٖض التي الترظمت ؤًًا ٍغ  ْخ٣ُ٣ت ج٨ٟحرها َْ

َِٓا ٦ما ال آلازغ، بلى مٗخ٣ضاجىا الم ٌك  الظي الُٗٓم ؤلاعر طل٪ َٓ جغظمخّ ًجب ما ْؤ٫ْر الٗغب، ٌٗاصي الظي آلازغ ؤْ ؤلٖا

 الدلُل) ْاللٛت (زلضْنر ابً) الاظخمإ ْٖلم الغخالث ْؤصب ْالخهٝٓ ْالٟلؿٟت ْألاصب ؤلابضإ،: مجا٫ ٧ل في الؿل٠ جغ٦ّ

ٍّٓ الٟغاَُضي، ؤخمض بً ٓاث ،(ؾِب اجي،) البالٚت ،(الجغظاوي ال٣اَغ ٖبض) الىٓم ،(ظجي ابً) ألان  ،(ْالجاخٔ ال٣َغ

ايُاث بلى باإلياٞت ،(الىابٛت َباَبا، ابً عقض، ابً) الى٣ض ،(ؾِىا ابً الُِشم، ابً) ْالُب ٓاعػمي) الٍغ م (الد  مً ْٚحَر

م ًم٨ً ال الظًً اإلاٗانٍغً ٖلماثىا  .خهَغ

ر َىا٥ بل ْالترظمت، الخٗلُم ٖىض ألامغ ٠٣ً ال
ًا
 الٗغب ٌٗضم ٞال الخُاة، ٢ُاٖاث ٧ل في ْالابخ٩اع ؤلابضإ ؤًًا

ن، حن، ال مبضٖحن اإلاٗانْغ ٓنر ٩ًاص الٟئت بهظٍ الاَخمام بن ٣ِٞ مستٖر ُىا وٗٝغ ال ٞىدً مىٗضم، قبّ ٩ً  ال مستٖر

 بكغاء ؤْ ألاصب مجا٫ في ٦ما ٖاإلاُت، لٛاث بلى ْببضاٖاتهم ؤٖمالِم جغظمت ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ آلازغ، ٣ًغؤَم ؤن بٗض بال مبضُٖىا

. ؤصمٛتهم

ْحها بحن ألام اللٛت وكغ ٖلى حؿاٖض زمُىت ٞغم ٧لِا ْالابخ٩اع ْؤلابضإ ْالترظمت الخٗلُم بن ر ط
ًا
ال  الٗالم في زم ؤ

،
ًا
ر باث الجلُلت اإلاِمت بهظٍ ُْٖىا ٖلى ْبىاءًار زاهُا

ًا
ا ٍع ٓظُت الٓؾاثِ اؾدشماع يْغ ٓل  ْاؾترظإ اإلاؿاعي، َظٍ لدضمت الخ٨ى

ٓم الٗغبُت، اللٛت ٣ٞضتها التي الُٗٓمت اإلا٩اهت ٓا الظًً ؤَلِا ٣ٞضث ً ٕ بها ناٚ ش الػا٫ التي جل٪ زُاباتهم، ْؤٖٓم ؤْع  الخاٍع

م ًسلضَا  َظٍ حؿخُٗض ؤن ٍْجب ُْٖٓمت عا٢ُت لٛت الٗغبُت ٧اهذ ٨َظا ْالبالغي، الكٗغير ْجىاٞؿِم ْبةبضاٖاتهم بظ٦َغ

ٓا٠٢ ؾُض َٓ ْالٗؼم الٗٓمت؛ اث ٞةن ْلظل٪ اإلا ٓظّ التي الىٍٓغ ٓعة في ج٨ٟحرها ج ٓماث ز  الٗاإلاُت، الاهترهِذ ْقب٨ت اإلاٗل

ْػر ؤن ًجب ٓماث، ْْْاث٠ الاؾخسضام خؿاباث جخجا  َْٓ ْالش٣اُٞت، ْالؿُاؾُت الاظخماُٖت الٗىانغ صمج في ْجبضؤ اإلاٗل

  .ألاَم

ٓماث ٖهغ في -بهىا ت ْمجخم٘ اإلاٗل ٓا٢٘ ٦ك٠ ؤمام -اإلاٗٞغ  ْؤلاخهاجي الٗلمي ؤلازباث ؤمام الٍُغ٤ لىا لُٟسح لل

ٓماث؛ ال٢خهاص الىجاح مٟخاح هي ْالش٣اٞت الٗامت، ْالؿُاؾت الجماعي الظاحي للخهمُم خهحن ٦إؾاؽ  مغة أل٫ْر ألهّ اإلاٗل

ش في ٫ٓر ْلُبـ للخٗبحر، ظضًضة ْؤق٩ا٫ ظضًضة ؤ٩ٞاع ج٣ضًم ٖلى ال٣ضعة حك٩ل الخضًض الخاٍع  ْالؼعاُٖت اإلاٗضهُت ألان

ٍٓت مُٗاع ؤجها ٖلى الش٣اٞت بلى ًىٓغ ؤن ٖلى اإلاجخم٘، في ال٣ُمت مهاصع ٢اٖضة ْالهىاُٖت، ت للخُ  ْالُا٢ت ْاإلاٗٞغ

٫ٓر م٘ بط الجماٖاث، مً ظماٖت في اإلاىدكغة ألا٩ٞاع إلهخاط ْالضًىامُت ٓماث مجخم٘ ألامم صز  ًتر٦ؼ ؤن ًجب الٗالمي اإلاٗل

                                                           
، الكويت، مايو 339ع/2السيد سليماف الرفاعي، رللة عامل ادلعرفة، ج: ، جوف ىارتيلي، تر(كيف تنتج الثقافة يف عامل التكنولوجيا كالعودلة)الصناعات اإلبداعية : ٔ

 .226، ص2007
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ٓاهب الؿُاؾت) الؿلُمت البِئت حك٨ُل ٖلى الش٣افي الاَخمام ٓهُت ْالج ت الخدخُت ْالبيُت الخٗلُمُت ْاإلااؾؿت ال٣اه  ْخٍغ

٫ٓر   .(... الخه

ر مىا ؾِخُلب الٗمل َظا ْل٨ً ْالخٗلم، الخٗلُم جدضًض في الخاؾٓب وؿدشمغ ؤن ظمُل؛
ًا
، ظِضا

ًا
 -البض بط ٦بحرا

ر
ًا
 ْالباخشحن للُلبت ؾُجلب ْالخٗلم الخٗلُم ٖملُتي في الخاؾٓب اؾخٗما٫ خؿً بن زم ْالخظع، الخُُت ؤزظ مً -صاثما

ٓاثض ٞ ،
ًا
ٓٞحر ؤ٢لِا ظمت ٢ٓذ ج ٫ٓر البُٗض ْج٣ٍغب ال ٓماث ٧ل ٖلى ْالخه  ٞٗلى ْاإلاٗلم؛ اإلاخٗلم مً ٧ل ٖجها ًبدض التي اإلاٗل

ٓنر ؤن ًجب اإلاٗلم ٖاج٤ ر ٩ً
ًا
ٓظحهاث ًدترم ؤن ٞٗلُّ اإلاخٗلم ظاهب ْمً الخاؾٓب الؾخٗما٫ مخ٣ىا  ؤن في ُٖب ال مٗلمّ، ج

ّ بلى ظضًضة مٗاٝع اإلاخٗلم ٠ًًُ ٓلٓظُا ٖهغ في اإلاٗلم بط اإلا٨دؿبت، مٗاٞع ْعر لّ لِـ َظا الخ٨ى ٓظُّ ٚحر ص  ْالخىبُّ الخ

. ْؤلاقغاٝ

ْلت ج٣ضمّ الظي اإلااصي الضٖم بلى ًدخاط الجباع الٗمل َظا بن ر الخٗلُمُت اإلااؾؿاث ل٩ل الض
ًا
 بلى اإلاضاعؽ مً بضءا

ٍّٓ بلى باإلياٞت الخٗلُمُت، الٗملُت في الخٗلم ٖلى الهبر في اإلاخمشل اإلاٗىٓير ْالضٖم الجامٗاث،  خُاة في ال٨خاب بإَمُت الخى

ر الٗلم؛ َلبت ْزانت ٧لِم الىاؽ
ًا
ٍٓلت، ٞترة الخاؾٓب ؤمام اإلا٩ٓر ألزُاع ججىبا  جدضر ٢ض التي لل٣ُُٗت ٦ظل٪ ْاج٣اءًار َ

ر اإلاخٗلمحن جدٟحز ًجب لظل٪ ْاإلا٨خباث، ْال٨خاب الباخشحن بحن
ًا
ر مٗؼػة ببِئت

ًا
ٓظُا ٓل  ؤْ اإلاضعؾت ؤ٢ؿام مً ٢ؿم ٧ل في ج٨ى

ٕٓ في مغجحن ؤْ مغة البِئت جل٪ ٖلى الُلبت ًدىاْب ؤن ٖلى ألا٢ؿام، بٌٗ ٓنر ٧ي ألاؾب ٓاٞض َظا ٖلى ًخٟاٖل  الظي الجضًض ال

ٓهّ هٟؿّ ًٟغى  .الٗهغ م٣خًُاث مً ٧

: الخغُير وعامل اإلاجخمع -11

ٓا٢٘ ازخل٠ ٧لما ٓطط ًٖ ال ْاث مً هي ْالخٗلُم ْالتربُت ال٣ؿغي، الخُٛحر خهل الىم  الخشبُذ ؤْ الش٣افي الخُٛحر ؤص

 الظي َْظا الجضًض، الىٓام خؿب ٞحها ٞخٛحر الخٗلُم مىاهج بلى الض٫ْر الخٟخذ اإلاجخم٘، في حُٛحر خضر ٩ٞلما لظل٪ الش٣افي،

ٓنر آصاب مً الش٣اٞت ٖىانغ ٧ل م٘ ًدضر ا، ْعٍايت ْٞى ٓطط اوسجم ٩ٞلما َىا ْمً ْٚحَر  الىٓام م٘ الاظخماعي الىم

ٖٓب الجضًض ٓطط جباٖض ٧ْلما ظضًضة، ز٣اٞت اؾخ ٓا٢٘ ًٖ الجماٖت حٗخى٣ّ الظي الىم ٓبل ال ٢ ٌ ر ْؤنبذ بالٞغ
ًا
ر ق٨ال

ًا
 مُٗبا

ر
ًا
٢ٓا . ْمٗ

ٓظض ال الخُاة بيُت َٓ الخُٛحر بن عير ْصازلي الخضْر ٦لي ٞالخُٛحر الش٣اٞت، في ختى خالت ٖلى ًب٣ى شخيء ً  ْيْغ

ٓلىا مً ًدضر ؤهّ بمٗجى الخضْر ٧ل الدِ؛ ؤخاصي ْلِـ لالؾخ٣غاع ر خ
ًا
 ؤهماٍ ألن اَخمام، ؤي وٗحٍر ؤن صْنر ْعبما صاثما

ْبان ٌٗجي ال ْل٨ىّ الخُٛحر ٌٗجي ٞاالؾخ٣غاع آلازغ، بًِٗا ٍْخض٤ٞ بًِٗا ُٞى٣غى جدىاٞـ، الخُاة  الخغفي الخ٣لُض ؤْ الظ

سىا ًمذ ما ٧ل بب٣اء مً البض بل ظضًض، ْاٞض ل٩ل  ؤْ اإلاخاخ٠ في ؤْ الخٗلُم في صمجّ ًم٨ً ما هضمج ٦إن بهلت ْز٣اٞخىا لخاٍع

 .الترار خٟٔ مً ًم٨ً مما ْٚحٍر ؤلال٨ترْهُت البى٥ٓ في

                                                           
 .230نفسو، ص: ٔ
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ًٍٓ في ألاَم َٓ الخٗلُم مًماع ْؾِب٣ى ت ج٩ ٓعَا ْفي الخُاة مجاالث ٧ل في اإلاٗٞغ ٍٓل ػمً في جُ  َْظا ٢اصم، َ

ٍٓاث زال٫ مً ًخطح الظي ُت ْالُِا٧ل البيُ ٔر ْؾُلت ألي ًم٨ً ال التي اإلاضَكت ؤلاوؿاهُت ْؤلابضاٖاث اإلاٗٞغ  مًماع ؤْ ؤزغ

ٓلُضَا آزغ ، َظا بمشل ج ٍٓغ في ْاإلاؿخ٣بلُت اإلاٗانغة الخُاة ؤؽ َٓ الخٗلُم ْمًماع اإلاؿخٔٓ  ْما ألاعى، ٖلى ؤلاوؿان جُ

ٓعر ٘ بلى ًهل ؤن اإلاًماع لِظا ٨ًً ْلم زاعظِا، في ٖال٢اث مً ؾُُ ٍٓاجّ ؤٞع ال مؿخ  اإلاىهجُت، ْالخ٣الُض الٗلمُت ال٣ُم ل

ت ًْٞاءاث ت ا٦دؿاب في الخٍغ ٓعر اإلاٗٞغ ٓلٓظُا ْما ْؤؾالُبها، ؾبلِا ْجُ  هدُجت بال ْْؾاثُِا مٗضاتها ب٩ل الخضًشت الخ٨ى

 .مٗحن ابخ٩اع ٖىض ُّٞ البدض ًيخهي ال الظي للٗلم

ل

: واإلاشاحع اإلافادس كائمت

م اللشآن : الىٍش

: الىخب

ٓلٓظُا اؾخسضام .  ن ال٨ٟغ، صاع ؤمُىت،. ص: جغ ،Gary.G. Britter اله٠، في الخ٨ى ٓن، هاقْغ ٓػٖ  ألاعصن، ٖمان، ْم
ٍ1، 2007  /

ؼ ٖبض ، ْحٗلمِا الٗغبُت اللٛت حٗلُم ْ اللؿاهُاث .  ْاث ؾلؿلت ، الٗماعير الٍٗؼ ٓم ْ آلاصاب ٧لُت -14 الىض  الٗل
ٓبي: ألاؾخاط م٣ا٫ -2002 اإلاٛغب م٨ىاؽ  –ؤلاوؿاهُت ٓلٓظُا:  بل٣اؾم الُ   حٗلمِا ْ الٗغبُت اللٛت ْحٗلُم الظا٦غة ج٨ى

 .133م

ٓة آلالت .  ت ٖالم ؾلؿلت  –٦ىان ؤعبٓ  –ؾلُت ْ ٢ ٍٓذ 25 ْ ٕ ، اإلاٗٞغ  .18م  2000  -ال٩

م ٖبض ماؾؿت  –اإلاؿضي الؿالم ٖبض -اللؿاهُاث في جإؾِؿُت مباخض .  ٓػَ٘ ْ لليكغ هللا ٖبض بً ال٨ٍغ ٓوـ ، الخ  ج
1977  

ٓماث مجخم٘ في الٗلم .  ٓوؿ٩ٓ  –باَعـ  –ؾىدُا ٚخمً  –اإلاٗل    2005 الُ

ٓلٓظُا بؾِام .  ؼ ببغاَُم صاع ، الٗلمي البدض ْ الخٗلُم جغ٢ُت في الخضًشت الاجها٫ ج٨ى  ْ الاجها٫ مجلت ، بٍٗؼ

 .08 ْ 07م  2012  -6 ٕ –بحرْث  –الٗغبُت الجهًت صاع  –الخىمُت ْ الاجها٫ لبدٓر الٗغبي اإلاغ٦ؼ  –الخىمُت

ٓلٓظُا بؾِام .7  .08م ، ( الؿاب٤ اإلاغظ٘ ) ، الٗلمي البدض ْ الخٗلُم جغ٢ُت في الخضًشت الاجها٫ ج٨ى

٫ٓر الخضًشت الٗلمُت الا٦دكاٞاث ٖلى مخٟخدت بُضاٚٓظُا هدٓ ) الٟٗا٫ الخٗلم ْ الخٗلُم .8 ٓعر. (الضماٙ خ  اخمض الض٦خ
ْػي ٓعاث  –ا ٓم ميك  .  2005 -1ٍ  –اإلاٛغب البًُاء الضاع (39) ٕ التربُت ٖل

ٓص:  ص.ؤ .(الٗغبُت؟ الٗلم ًخ٩لم َل) ْاللٛت الٗلم .9 ٓػي مدم ت الُِئت اإلاىاْير ٞ  (ٍ.ص) ال٣اَغة ، لل٨خاب الٗاملت اإلاهٍغ
2013. 
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ٓص. ص. ؤ ،(الٗغبُت الٗلم ًخ٩لم متى) ْاللٛت الٗلم .0  ٓػي مدم ت الُِئت اإلاىاْي، ٞ  م٨خبت) لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ

. 09م ،2013ٍ ال٣اَغة، ،(بوؿاهُاث

ٓا٢٘) الش٣افي، ْاإلاخٛحر اللٛت .   ت صاع الخُاْي، هللا ٖبض. ص ،(ْاإلاؿخ٣بل ال  ،2005 ،1ٍ ال٣اَغة، اللبىاهُت، اإلاهٍغ

. 183م

ٓا٢٘) الش٣افي، ْاإلاخٛحر اللٛت .   . 195م الخُاْي، هللا ٖبض. ص ،(ْاإلاؿخ٣بل ال

ٓلٓظُا اؾخسضام .    .138م اله٠، في الخ٨ى

ٓبُت، اللؿاهُاث: م٣ا٫: ًىٓغ .   ٓمِا الخاؾ ٓعَا مِٟ  اللٛت لدضمت ظضًضة آٞا١ اؾدكغاٝ) جُب٣ُاتها ْمجاالث ْجُ
ٓبي، بل٣اؾم ،(ْز٣اٞتها الٗغبُت . 1999 ،12 ٖضص اإلاٛغب، م٨ىاؾت، مجلت الُ

ٓص. ص. ؤ ،(الٗغبُت الٗلم ًخ٩لم متى) ْاللٛت، الٗلم .   ٓػي مدم ت الُِئت اإلاىاْي، ٞ  م٨خبت لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ

. 2013 َبٗت ال٣اَغة، ،(بوؿاهُاث

ٓلٓظُا ٖالم في الش٣اٞت جيخج ٠ُ٦) ؤلابضاُٖت الهىاٖاث .   إلات الخ٨ى ٓنر ،(ْالٗ  ؾلُمان الؿُض: جغ َاعجُلي، ظ

اعي، ت، ٖالم مجلت الٞغ ٍٓذ، ،339ٕ/2ط اإلاٗٞغ  .2007 مآً ال٩

: باألحىبُت اإلاشاحع

17. www.PT3.org/stories/lessonsleaned.htm 

18. Information  and communication technologies  in education and training in Asia  and the 

pacific . William Loxley, Patrick Julian Asia development. bank  

 

  

http://www.pt3.org/stories/lessonsleaned.htm
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ش البدث العلمي في البِئت الشكمُت  دوس اإلاىخباث الجامعُت في جىٍى
، الجضائش ل2حامعت مدمذ إلاين دباغين، ظىُف ربُحي لخعً،   .لؤو ظاخلي باظم .لرًاب لبجى وؤ.للؤ

ل

 

 

: اإلالخق

ٓم وِٗل           َغؤث التي للخٛحراث ٣ْٞا حؿمُاث ٖضة ٖلُّ ؤَل٣ذ مجخم٘ ْاإلاٟاَُم، ألابٗاص ٧ل ُّٞ حٛحرث مجخم٘ في الُ

ٓماث، مجخم٘: ٌؿمُّ مً ٞىجض ٖلُّ، ت، مجخم٘ اإلاٗل  .الاٞتراضخي اإلاجخم٘ الغ٢مي، اإلاجخم٘ اإلاٗٞغ

ان حٗخبر التي ألازحرة َظٍ الجامُٗت، اإلا٨خباث ٖلى ٦بحرا جإزحرا  - الغ٢مُت  –البِئت َظٍ ؤزغث ل٣ض  ال٣لب ْ الغثِسخي الكٍغ

ٓص ْ الىابٌ  زضمت ٖلى حٗمل ٖلمُت ز٣اُٞت ماؾؿت حٗض خُض الٗلمي، البدض ْ الٗالي الخٗلُم إلااؾؿاث ال٣ٟغير الٗم

ٓماث بتزٍْضَم طل٪ ْ الباخشحن، ْ ألاؾاجظة ْ الُلبت مً مجخم٘ ٓجها التي باإلاٗل ٓثهم بٖضاص ْ صعاؾاتهم في ًدخاظ  الٗلمُت بد

ٓٞحر زال٫ مً طل٪ ْ ٓاص بلى بياٞت اخخُاظاتهم، جلبي ؤعنضة ج ت ْ الؿمُٗت اإلا  حؿعى ٦ما لِا اؾخسضامِم حؿُِل ْ البهٍغ

 جىا٢ل التي الٗلمُت البدٓر زال٫ مً بّ الغقي ٖلى حٗمل ْ بلُّ، جيخمي الظي اإلاجخم٘ زضمت بلى ٖامت بهٟت الجامٗت

ٍٍٓغ الؿبل ج٣ترح ْ ٢ًاًاٍ   . ز٣اُٞا ْ ا٢خهاصًا ْ ٖلمُا لخُ

ٓع٢ت َظٍ تهضٝ       ْعر ٖلى الًٓء حؿلُِ بلى البدشُت ال ٍٓغ في الجامُٗت  اإلا٨خبت ص  مً الغ٢مُت البِئت في الٗلمي البدض جُ

ٓم َلبت هٓغ ت 2ْ ؾ٠ُُ صباٚحن إلاحن مدمض بجامٗت الاظخماُٖت الٗل  مضٔ ْ   لِم باليؿبت اإلا٨خباث َظٍ ؤَمُت مٗٞغ

ٓاعصَا اؾخٗمالِم ٓثهم بٖضاص في ٖلحها اٖخماصَم ْ إلا     .الٗلمُت بد

:  الذساظت اؼيالُت (1-

٤ اإلا٨خبت بن      لِا ؤن ٖلى الٗالم ؤهداء مسخل٠ في ْالتربُت ال٨ٟغ عظا٫ اج٤ٟ ٢ْض الجامٗت، في الٗلمُت اإلاغا٤ٞ مً مِم مٞغ

ْعا ؿُت الخٗلُمُت الٗملُت بهجاح في ؤؾاؾُا ص  البدض بلُّ ٌؿدىض مِم ٖىهغ ؤجها ٦ما الضعاؾت، مغاخل ظمُ٘ في ْالخضَع

ٓعر هٓغا ْ الٗلمي ْعر ل٣ه ت الجامٗاث في الجامُٗت اإلا٨خباث ص   التي و  2004 مىير جلشوظين دساظت  ا٦ضجّ الظي ْ  الجؼاثٍغ

ٕٓ  الضعاؾت جُغ٢ذ ْعر إلآي ت الجامُٗت اإلا٨خباث ص ٓة ج٣لُو في  الجؼاثٍغ  التي   1994 هماٌ بىىػ دساظت  ْ .الغ٢مُت الٟج

ْلذ ٕٓ  الضعاؾت جىا  . الجؼاثغ في الٗلمي البدض ْ الجامُٗت اإلا٨خبت مٓي

                                                           
 
 . 00 ،يبعَزٛو ،ػهى انًكزجبد ،عبيؼخ يُزٕه٘ لَُطُٛخ ،اجلزائرية يف تقليص الفجوة الرقمية ،تقركسُت منَت، دكر ادلكتبات   
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ٓم ان اعجإًىا ْعَا ْ الجامُٗت م٨خباجىا خا٫  هبٌ لجـ الاؾخُالُٖت الضعاؾت بهظٍ ه٣ ٍٓغ في ص  ظاءث ٢ض ْ الٗلمي البدض جُ

 :ظاء لِظا ْ  البدشُت ْع٢خىا

ٌل (1-1  :للذساظت الشئِسخي الدعائ

ْعر ما ٍٓغ في الجامُٗت  اإلا٨خبت ص ٓم َلبت هٓغ مً الغ٢مُت البِئت في الٗلمي البدض جُ  إلاحن مدمض بجامٗت الاظخماُٖت الٗل

 2 ؾ٠ُُ صباٚحن

  جدخّ ٍْىضعط

 : الفشعُت الدعائالث(1-2

ٓزاث٣ي الغنُض ًازغ ٠ُ٦ - ٓم َلبت هٓغ ْظِت مً الغ٢مُت البِئت ْل في البدض ٖملُت ٖلى للم٨خبت ال  الٗل
  ؟2 ؾ٠ُُ صباٚحن إلاحن مدمض بجامٗت الاظخماُٖت

ٓم َلبت هٓغ ْظِت مً الغ٢مُت البِئت ْل في الُلبت باوكٛاالث َخمامالا في اإلا٨خبت حؿاَم ٠ُ٦ -  الٗل
  ؟2 ؾ٠ُُ صباٚحن إلاحن مدمض بجامٗت الاظخماُٖت

ٓم َلبت هٓغ ْظِت مً الغ٢مُت البِئت ْل في اإلا٨خبت َٝغ مً اإلا٣ضمت الدضماث ٖلى الُلبت عيا مضٔ ما -  الٗل
 ؟2 ؾ٠ُُ صباٚحن إلاحن مدمض بجامٗت الاظخماُٖت

 : الذساظت اهذاف (3 -

ت - ٓزاث٣ي الغنُض  ازغ  مٗٞغ ٓم َلبت هٓغ ْظِت مً الغ٢مُت البِئت ْل في البدض ٖملُت ٖلى للم٨خبت ال  الٗل

 .2 ؾ٠ُُ صباٚحن إلاحن مدمض بجامٗت الاظخماُٖت

ت  - ٓم َلبت هٓغ ْظِت مً الغ٢مُت البِئت ْل في الُلبت باوكٛاالث َخمامالا في اإلا٨خبت  مؿاَمت مضٔ مٗٞغ  الٗل

 .2 ؾ٠ُُ صباٚحن إلاحن مدمض بجامٗت الاظخماُٖت

ت -  َلبت هٓغ ْظِت مً الغ٢مُت البِئت ْل في اإلا٨خبت َٝغ مً اإلا٣ضمت الدضماث ٖلى الُلبت عيا مضٔ مٗٞغ

ٓم  .2 ؾ٠ُُ صباٚحن إلاحن مدمض بجامٗت الاظخماُٖت الٗل

 : الذساظت ؤهمُت (4 -

- ٓٝ٢ٓ ْعر ٖلى ال   .الٗلمي البدض زضمت في اإلا٨خباث، َظٍ جلٗبّ الظي الض

ت - ٓعاث ْل في اإلا٨خباث َظٍ م٩اهت مٗٞغ ٓظُت  الخُ ٓل  .الخ٨ى

ت - ٍٓغ في اإلا٨خباث َظٍ مؿاَمت مضٔ مٗٞغ  .ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الٗلمي، البدض جُ

ت  -  · للُلبت باليؿبت عؾت ا الض مجا٫ اإلا٨خباث ؤَمُت مٗٞغ

. للذساظت الىظشيل ؤلاواس (5 -

. الذساظت مفاهُم جدذًذ -(5-1 -
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ٍٓت ْ جش٣ُُٟت ْ ز٣اُٞت ماؾؿت هي : الجامعُت اإلاىخبت -(5-1-1  ْ الُلبت مً مٗحن مجخم٘ زضمت ٖلى حٗمل ٖلمُت ْ جغب

ٓماث بتزٍْضَم طل٪ ْ اإلاِٗض، ؤْ ال٩لُت ؤْ الجامٗت َظٍ بلى اإلاىدؿبحن الباخشحن ْ ألاؾاجظة ٓجها التي باإلاٗل  عؾتهم ا ص في ًدخاظ

ٓٞحر زال٫ مً ؤبداثهم ْ ُت ؤعنضة ج  حؿُِال ج٨كُِٟا ْ ِٞغؾتها ْ جهيُِٟا ْ جىُٓمِا مً طل٪ ْ اخخُاظاتهم، جلبي مٗٞغ

ٓلِا ْػر ال ؤؾاسخي . ظؼء بظل٪ هي ْ اإلاِٗض، ؤْ ال٩لُت ؤْ الجامٗت َظٍ بلى اإلاىدؿبحن بلى لٓن   .ٖىّ الاؾخٛىاء ًم٨ً ال ْ ًخجا

ٓاٖض ْ الخ٣اث٤ ا٦دكاٝ الى حهضٝ ص٤ُ٢ اؾخ٣هاء اهّ:  العلمي البدث -(5-1-2   . مجها الخد٤٣ ًم٨ً ٖامت ٢

ٓظُت للخُب٣ُاث ؤلاوؿاوي البٗض هي:  الشكمُت البِئت -(5-1-1 ٓل  ْ ٢ىاٖخّ ْ ؤلاوؿان جٟاٖل ْ اإلااؾؿاث في اإلاسخلٟت الخ٨ى

ٓظُت لخُٛحراث ج٣بلّ مضٔ . ٓل   .الجضًض الخ٨ى

. العابلت الذساظاث -(5-2 

ْلذ  :  2009 حمُلت معمش دساظت -(5-2-1 ٕٓ  الضعاؾت َظٍ جىا ٓظُت الجهًت ْل في الجامُٗت اإلا٨خباث مٓي ٓل   .اإلاٗانغة الخ٨ى

ْلذ ت الخدضًاث يٓء في اإلا٨خباث ْيُٗت خ٣اث٤ ًٖ ال٨ك٠ الضعاؾت َظٍ زال٫ مً الباخشت خا  ْ اإلا٨خباث ٖالم في الجاٍع

ٓماث ٔر في  جؼا٫ ال اإلا٨خباث َظٍ ؤن بلى الباخشت جٓنلذ .اإلاٗل ٓظُت الجهًت إلاخُلباث باالؾخجابت لِا ٌؿمذ ال مؿخٓ ٓل  الخ٨ى

ٓلٓظُا اؾخسضام خؿً بإن جبحن ؤًًا ْ اإلاٗانغة، ٓماث ج٨ى عة ٌؿخضعي اإلاٗل  صازل مىاؾبت  اؾتراجُجُت اٖخماص يْغ

 .اإلا٨خبت

ٕٓ  الضعاؾت َظٍ حٗالج:  2001 ًمُىت عىفل دساظت -(5-2-2 ٓماجُت مٓي ْعَا ْ الجامُٗت اإلا٨خباث في اإلاٗل ًٍٓ في ص  ْ الخ٩

 .الٗلمي البدض

ْلذ خُض ت  الضعاؾت َظٍ زال٫ مً الباخشت خا  اإلا٨خباث صازل ألاصاء في آلالي اإلاضزل اٖخماص ًال٢حها التي ألاَمُت مٗٞغ

٢ٓٝٓ ْ الجامُٗت، ٓاؾِب اؾخٗماالث مضٔ ٖلى ال  الٟٗلُت اإلاؿاَماث  اصعا٥ ْ الجامُٗت اإلا٨خباث صازل آلالُت الخ

ٓماجُت ما٫ جبؿُِ في للمٗل  ْ ألٖا

عة بلى الضعاؾت َظٍ جٓنلذ .اإلا٨خبت جاصحها التي  ْالاظغاءاث ٓم ج٣ٍغب يْغ ٓماجُت مِٟ  ْ ْألاؾاجظة الُلبت مضاع٥ بلى اإلاٗل

ت ألامُت ٖلى ال٣ًاء ٓجٍغ  .البكغير الجِض ٌٗٓى ْ الىمُي الٗمل ٖلى ٣ًطخي الظي آلالي الجِاػ مً الدٝٓ ْ ال٨مبُ

م مشاد دساظت -(5-2-3  :  2008هٍش

ٕٓ  الضعاؾت َظٍ حٗالج  ٓماث مجخم٘ مٓي  .الجامُٗت اإلا٨خباث في ؤزٍغ ْ اإلاٗل

                                                           

.ٚ،صٕٔٔٓسهاـ عميمور ،ادلكتبات ك دكرىا يف تطوير البحث العلمي يف ظل البيئة االلكًتكنية ،ماجستَت ،علم ادلكتبات ،جامعة منتورم قسنطينة ،  1 
. ٕٗ،صٕٚٓٓ،دار الثقافة ،االردف ، ٔجودت عزت عطوم ،اساليب البحث العلمي ،ط  ٕ
 .سهاـ عميمور، نفس ادلرجع السابق   ٖ
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ت الجامُٗت للم٨خباث  الغاًَ الٓي٘ ٖلى الًٓء الباخض ؾلِ  الضعاؾت َظٍ زال٫ مً  مً ظملت َغح ْ  الجؼاثٍغ

ٓز٣ُُت اإلااؾؿاث مُاٝ بلى بها لالعج٣اء  الا٢تراخاث ٔر في ْ ْْْاثِٟا مِامِا في  الغا٢ُت الخ ُٖٓت ْ مؿخٓ  التي الدضماث ه

اصٍ ج٣ضمِا   .لْغ

ىُت ؾُاؾت ُٚاب ْل في ؤهّ مٟاصَا هدُجت بلى جٓنل ٢ض ْ ٓماث َْ ٓص جٓاٞغ ْ للمٗل ٍٓت ال٣ُاٖاث ٧ل ظِ  في للبضء الخُ

جي هٓام بَاع ٓماث، َْ ٓماث مجخم٘ مخُلباث م٘ الخ٠ُ٨  الجؼاثغ في الجامُٗت للم٨خباث ًم٨ً ال للمٗل  في ؤلاؾِام ؤْ اإلاٗل

  .بعؾاثّ

 :  2004 مىير جلشوظين دساظت -(5-2-4

ٕٓ  الضعاؾت جُغ٢ذ  ْعر إلآي ت الجامُٗت اإلا٨خباث ص ٓة ج٣لُو في  الجؼاثٍغ  .الغ٢مُت الٟج

ْعر بؾِام ابغاػ جم زاللِا مً ت الجامُٗت اإلا٨خباث ص ٓة ج٣لُو في  الجؼاثٍغ  ٖلى الخٗٝغ زال٫ مً طل٪ ْ الغ٢مُت الٟج

ت ؤلام٩اهُاث ٓٞغ التي اإلااصًت ْ البكٍغ ٍٓمِا ْ الجامُٗت م٨خباجىا ٖلحها جخ  .اإلاؿخُٟضًً ًسضم بما ؤمشل اؾخٛالال اؾخٛاللِا ْ ج٣

ٓعر هخاثجِا ؤبغػر مً ٧ْاهذ ْعَا ؤصاء في الجامُٗت اإلا٨خباث ٢ه ٓة ج٣لُو في ص   .الغ٢مُت الٟج

 :  1994 هماٌ بىىػ دساظت -(5-2-5

ْلذ ٕٓ  الضعاؾت جىا  . الجؼاثغ في الٗلمي البدض ْ الجامُٗت اإلا٨خبت مٓي

٢ٓٝٓ الباخض خا٫ْر  الضعاؾت َظٍ زال٫ مً ت الجامُٗت اإلا٨خباث ْا٢٘ ٖلى ال ْعر  الجؼاثٍغ  البدض زضمت في جاصًّ الظي ْالض

ٓا٢٘ مً  الزغاظِا ال٨ُٟلت الؿبل ْي٘ زاللِا مً خا٫ْر ْ بالجامٗت، الٗلمي  .حِٗكّ الظي اإلاؼعي ال

ٍٓغ قإجها مً  الا٢تراخاث مً ظملت ْي٘ بلى الباخض جٓنل ٢ض ْ ت الجامُٗت اإلا٨خبت جُ اث حؿاًغ ظٗلِا ْ  الجؼاثٍغ  ٦بًر

  .الٗاإلاُت الجامُٗت اإلا٨خباث

. للذساظت اإلاىهجُت ؤلاحشاءاث -(6

. الذساظت بحشاء ميان -(6-1

ٓم ب٩لُت الضعاؾت َظٍ ؤظٍغذ . 2ؾ٠ُُ صباٚحن إلاحن مدمض  ظامٗت ْالاظخماُٖت، ؤلاوؿاهُت الٗل

. الذساظت عُىت -(6-2

                                                           
 2008 منتورم، جامعة ادلكتبات، قسنطينة، دككتوراه،علم.اجلامعية ادلكتبات يف أثره ك ادلعلومات رلتمع كرمي مراد،  ٔ
 .ٚٔ،٘ٔ،صسهاـ عميمور،نفس ادلرجع السابق   ٕ
 . 00 ،يبعَزٛو ،ػهى انًكزجبد ،عبيؼخ يُزٕه٘ لَُطُٛخ ،يف تقليص الفجوة الرقمية ، تقركسُت منَت، دكر ادلكتبات اجلزائرية  ٖ
 
 . 99 يبعَزٛو ،ػهى انًكزجبد ،عبيؼخ يُزٕه٘ لَُطُٛخ ،كًبل ثطُٕ ،انًكزجخ انغبيؼٛخ ٔ انجؾش انؼهًٙ فٙ انغيائو ، 
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ٓم ب٣ؿم اإلاخمضعؾحن الُالب في الضعاؾت لِظٍ ؤلاخهاجي اإلاجخم٘ ًخدضص ٓم ٧لُت ، الاظخماُٖت الٗل  ؤلاوؿاهُت الٗل

ٓاثُت ُٖىت ْهي  َالبت ْ َالب 50 بـ ٖضصَا ٢ضع ٣ٞض الضعاؾت ُٖىت ؤما ،2ؾ٠ُُ ظامٗت ْالاظخماُٖت، .  َب٣ُت ٖك

. الذساظت عُىت خفائق -(6-2-1

.  الجيغ إلاخغير باليعبت -(6-2-1-1

اليعبت الخىشاس الجيغ 

 %ر30ر15رهش 

 %ر70ر35ؤهثى 

ل100%ل50اإلاجمىع 

ٌل . الجيغ مخغير خعبلالعُىت ؤفشاد جىصَع ًىضح (1) سكم حذو

ٓعر وؿبت ج١ٟٓر ؤلاهار وؿبت ؤن بمٗجى بهار، الُٗىت ؤٞغاص ؤٚلبُت ؤن هالخٔ ؤٖالٍ (01) ع٢م الجض٫ْر زال٫ مً ٓا٤ٞ بما الظ٧  ًخ

ٓػَ٘ م٘  بلٜ خحن في ،% 70 بيؿبت ْطل٪ ٞغصا 35 ؤلاهار ج٨غاع بلٜ خُض للضعاؾت، ؤلاخهاجي اإلاجخم٘ في الجيـ زانُت ج

ٓعر ج٨غاع .        % 30 بيؿبت ْطل٪ ٞغصا،15 الظ٧

  الخخفق إلاخغير باليعبت -(6-2-1-2

اليعبت الخىشاس الخخفق 

 %ر22ر11الىفغ علم 

ر%ر60ر30علىم احخماعُت 

 %ر18ر9علم الىفغ 

ل100%ل50اإلاجمىع 

ٌل  . الخخفق مخغير خعبلالعُىت ؤفشاد جىصَع ًىضح (02) سكم حذو

ٓم َلبت ٞئت مً الُٗىت ؤٞغاص ؤٚلبُت ؤن هالخٔ ؤٖالٍ (02) ع٢م الجض٫ْر زال٫ مً ا بلٜ خُض  الاظخماُٖت الٗل  ٞغصا  30 ج٨غاَع

  الىٟـ ٖلم لُلبت باليؿبت  ٞغص 11 بلٜ خُض مخ٣اعبان ٧ان  الخسههحن ٞئتي مً ٧ل ج٨غاع ؤن خحن في ،% 60 بيؿبت ْطل٪

  . % 18  بيؿبت  ْطل٪  الاظخمإ ٖلم لُلبت باليؿبت ؤٞغاص 9ْ ،%22  بيؿبت ْطل٪
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. الذساظت في اإلاعخخذم اإلاىهج -(7

ٖٓت بحن مً مٗحن إلاىهج الباخض ازخُاع ٖملُت حٗخبر ٠٢ٓ الاظخماُٖت الضعاؾاث في مٗخمضة مىاهج مجم  مغاٖاة ٖلى جخ

ٖٓت خباعاث مً مجم  اإلاىاؾب اإلاىهج ٞةن ْٖلُّ ٞغيُاتها، ٦ْظا صعاؾتها بهضص  التي ؤلاق٩الُت َبُٗت في ؤؾاؾا اإلاخجؿضة الٖا

ٍٓاث ٦إخض اإلا٣اعنر اإلاىهج َٓ الضعاؾت لِظٍ .  الٓنٟي اإلاىهج مؿخ

 

. البُاهاث حمع ؤداة -(8

ت اإلااصة لجم٘ ٍع  ٢ُاؽ في ل٨ُغث عوؿِـ م٣ُاؽ ؤؾاؽ ٖلى اؾخبُان بخهمُم ٢مىا الضعاؾت ٞغيُاث إلاىا٢كت الًْغ

ٓص ٢اثمت الاؾخبُان َظا ْجًمً الاججاَاث، .  بىضا18 بـ ٖضصَا ٢ضع بى

:   هي بضاثل زالزت في الاؾخبُان َظا ٖلحها ًىُٓير التي ؤلاظابت بضاثل ْجخدضص

 ٓح ال٨مي ْالخ٣ضًغ اج٤ٟ، بضًل  .(3) صعظاث زالر َٓ لّ اإلامى

 ٓح ل٨مي ْالخ٣ضًغ ، الاصعير بضًل  .(2) صعظخحن َٓ لّ اإلامى

 ٓح ال٨مي ْالخ٣ضًغ ، اج٤ٟ ال بضًل  .(1) ْاخضة صعظت َٓ لّ اإلامى

ٓنر ْختى ٓاؾُت ٖلحها اإلادهل الىخاثج ج٩ ْاث مً ؤصاة ؤي ب ٓة، ٞاثضة الاظخماُٖت الضعاؾاث في البُاهاث، ظم٘ ؤص  ًيبػي مغظ

َِا ْصخت ؾالمت مً الخإ٦ض ت قْغ ٓمتًر .  َظٍ صعاؾدىا الؾخبُان باليؿبت بّ ٢مىا ما َْظا ،(ْالهض١ الشباث) الؿ٩ُ

ت الؽشوه خعاب -(9 .  (والفذق الشباث) العُىىمتًر

 .الشباث خعاب -(9-1

هبار α مٗاصلت اؾخسضام جم الضعاؾت اؾخبُان زباث لخؿاب . الضازلي لالحؿا١ ٦ْغ

٫ٓر جم SPSS بغهامج باؾخسضام اإلاٗاصلت َظٍ ْبخُب٤ُ ٍْت زباث ٢ُمت ٖلى الخه  الاؾخبُان َظا ؤن هخٓضح ْٖلُّ ، 0,78لـ مؿا

.  ٖا٫ زباث طْ

.  الفذق خعاب -(9-2

 إلاٗامل التربُعي الجضع َٓ ْالظي الظاحي الهض١ ٖلى اٖخمضها الضعاؾت َظٍ الؾخبُان الهض١ زانُت ٖلى الاؾخضال٫ بهضٝ

:  ؤي الشباث

 مٗامل الشباث =  الظاحي الهض١
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٫ٓر جم اإلاٗاصلت َظٍ ْبخُب٤ُ ٍْت نض١ ٢ُمت ٖلى الخه  ؤٖض ُٞما ناص١ الاؾخبُان َظا ؤن هخٓضح ْٖلُّ 0,88 لـ مؿا

.  ل٣ُاؾّ

.  اإلاعخخذمت ؤلاخفائُت ألاظالُب -(10

ٓما، ْؤلاوؿاهُت الاظخماُٖت الضعاؾاث في الباخشحن لضٔ ٖلُّ، اإلاخٗاٝع مً  ؤن زهٓنا، ْالتربُت الاظخمإ، ْٖلم ٖم

ال جخم صعاؾت حؿائالث إلاىا٢كت ؤلاخهاثُت ألاؾالُب مً ٖضص ؤْ ألؾلٓب الباخض مٟانلت ٖٓت ٤ْٞ ْؤزحرا ؤ  مً مجم

خباعاث خباع بٗحن ؤزظَا ٖلُّ ًيبػي التي اإلاىهجُت الٖا  َبُٗت ْمخٛحراتها، البدض بق٩الُت َبُٗت في ؤؾاؾا ْاإلاخمشلت الٖا

.  البُاهاث ظم٘ ْؤصاة البدض ؤَضاٝ الٟغيُاث،

ٍت اليؿب اؾخسضام اؾخلؼمذ ٢ض  الاؾخُالُٖت الضعاؾت َظٍ  حؿائالث مىا٢كت ٞةن ألاؾاؽ َظا مً ْاهُال٢ا .  اإلاْا

: الذساظت هخائج عشك -(11

ٓزاث٣ي الغنُض ًازغ ٠ُ٦: مٟاصٍ ْالظي ألا٫ْر الدؿائ٫ر ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص اؾخجاباث.1  البدض ٖملُت ٖلى للم٨خبت ال

ٓم َلبت هٓغ ْظِت مً الغ٢مُت البِئت ْل في   ؟2 ؾ٠ُُ صباٚحن إلاحن مدمض بجامٗت الاظخماُٖت الٗل

ٍٓت ْاليؿبت الخ٨غاعاث ًبحن ( 3  ) ع٢م ظض٫ْر  ألا٫ْر الدؿائ٫ر ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص الؾخجاباث اإلائ

ٓزاث٣ي الغنُض جإزحر ٦ُُٟت البدض  ٖملُت ٖلى ال

ؤج٤ٟ ال ؤصعي ؤج٤ٟ ال ال٣ٟغاث 

اليؿبت الخ٨غاعاث 

ٍٓت  اإلائ

ٍٓت الخ٨غاعاث  اليؿبت الخ٨غاعاث اليؿبت اإلائ

ٍٓت  اإلائ

 84%ر42ر14%ر07 02%ر01رالٗلمُت البدٓر جضُٖمر1

ٓٞحرر2 ُْٖت ج ت ألا  60%ر30 34%ر17 06%ر03راإلاىاؾبت ال٨ٍٟغ

 90%ر45 08%ر04 02%ر01رالباخض عاث ص١ جىمُتر3

 جإزغ للُلبت باليؿبت ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت ان ًخطح الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص اؾخجاباث زال٫ مً

ٓزاث٣ي الغنُض في ٍٓت اليؿبت ؤ٦ضجّ ما َْظا البدض ٖملُت ٖلى ال ٓص اإلاغجٟٗت اإلائ ٓعر اإلامشلت الشالزت للبى  ٦ُُٟت: ألا٫ْر للمد

ٓزاث٣ي الغنُض جإزحر ٍٓت اليؿبت هجض خُض البدض ٖملُت ٖلى ال  حؿاَم : ًلي ما ٖلى ًىو الظي (%(84 بلٛذ  ألا٫ْر للبىض اإلائ

ٍٓت اليؿبت جمشلّ ما ْؤًًا  ، ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الٗلمُت البدٓر جضُٖم الجامُٗت اإلا٨خبت  الشاوي للبىض اإلاغجٟٗت اإلائ

ٓٞحر في ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت حؿاَم: ًىو ْالظي (%60 )بلٛذ ْالتي ُْٖت ج ت ألا  ْؤًًا ،اإلاىاؾبت ال٨ٍٟغ

ٍٓت اليؿبت جمشلّ ما  البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت حؿاَم: ًىو ْالظي (90%) بلٛذ ْالتي الشالض للبىض اإلاغجٟٗت اإلائ

 . الباخض ٢ضعاث جىمُت في ؤلال٨ترْهُت

 باوكٛاالث َخمامالا في اإلا٨خبت حؿاَم ٠ُ٦ :مٟاصٍ ْالظي الشاوي الدؿائ٫ر ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص اؾخجاباث ٖغى. 2

ٓم َلبت هٓغ ْظِت مً الغ٢مُت البِئت ْل في الُلبت   ؟2 ؾ٠ُُ صباٚحن إلاحن مدمض بجامٗت الاظخماُٖت الٗل
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ٍٓت ْاليؿبت الخ٨غاعاث ًبحن ( 4  ) ع٢م ظض٫ْر  الشاوي الدؿائا٫ ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص الؾخجاباث اإلائ

الُلبت  باوكٛاالث اإلا٨خبت اَخمام ٦ُُٟت

ؤج٤ٟ ال ؤصعي ال ؤج٤ٟ ال٣ٟغاث 

اليؿبت الخ٨غاعاث 

ٍٓت  اإلائ

ٍٓت الخ٨غاعاث  اليؿبت الخ٨غاعاث اليؿبت اإلائ

ٍٓت  اإلائ

ٓٞحرر1 ٓماث مهاصع ج  82%ر41 02%ر01 16%ر08راإلاىاؾبت اإلاٗل

ٓٞحرر2  60%ر30 14%ر07 26%ر13رالبدض لٗملُت اإلاالثم الجٓ ج

ٓٞحرر3  62%ر31ر10%ر05%ر30ر14ربالُلبت زانت ًٞاءاث ج

ٖٓت زضماث ج٣ضًمر4 ٓعة  مخى  52%ر26 14%ر07 34%ر17ْمخُ

 %68ر34 14%ر07 18%ر09زضمت الاهترهاث ر5

 22%ر11ر56%ر28 22%ر11زضمت البض الاهخ٣اجي للبُاهاث ر6

 ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت ان ًخطح الشاوي الدؿائ٫ر ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص اؾخجاباث زال٫ مً

ٍٓت اليؿبت جمشلّ ما َْظا الغ٢مُت البِئت ْل في الُلبت باوكٛاالث َخمامالا في حؿاَم للُلبت باليؿبت ٓص اإلاغجٟٗت اإلائ  لبى

ٓعر ٍٓت اليؿبت بلٛذ خُض: الشاوي اإلاد  اإلا٨خبت: مٟاصٍ ْالظي (% 82) ألا٫ْر البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص الؾخجاباث اإلائ

ٓٞحر في حؿاَم ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت ٓماث مهاصع ج ٍٓت اليؿبت بلٛذ ْؤًًا ،اإلاىاؾبت اإلاٗل  الؾخجاباث اإلائ

ٓٞحر في حؿاَم ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت: مٟاصٍ ْالظي (% 60) الشاوي البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص  الجٓ ج

ٍٓت اليؿبت ْبلٛذ ،البدض لٗملُت اإلاالثم  اإلا٨خبت: مٟاصٍ ْالظي (%62) الشالض البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص الؾخجاباث اإلائ

ٓٞحر في حؿاَم ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت ٍٓت اليؿبت بلٛذ ٦ما ،بالُلبت زانت ًٞاءاث ج  ؤٞغاص الؾخجاباث اإلائ

 زضماث ج٣ضًم في حؿاَم ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت مٟاصٍ ْالظي (52 % )الغاب٘ البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت

ٖٓت ٓعة مخى ٍٓت اليؿبت بلٛذ ْؤًًا ،ْمخُ  مٟاصٍ ْالظي (%68) الدامـ البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص الؾخجاباث  اإلائ

ٓٞحر في حؿاَم ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت ٍٓت اليؿبت اهسٟاى هالخٔ ْل٨ً ،الاهترهاث زضمت ج  اإلائ

 البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت مٟاصٍ ْالظي (%22) بلٛذ ْالتي الؿاصؽ البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص الؾخجاباث

ٓٞحر في حؿاَم ؤلال٨ترْهُت ٓص ْعبما للبُاهاث الاهخ٣اجي البض زضمت ج  ُٖىت ؤٞغاص ِٞم ٖضم الى الاهسٟاى َظا ؾبب ٌٗ

ٔر الضعاؾت . البىض إلادخٓ

 مً اإلا٣ضمت الدضماث ٖلى الُلبت عيا مضٔ ما :مٟاصٍ ْالظي الشالض الدؿائ٫ر ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص اؾخجاباث ٖغى .3

ٓم َلبت هٓغ ْظِت مً الغ٢مُت البِئت ْل في اإلا٨خبت َٝغ  ؟2 ؾ٠ُُ صباٚحن إلاحن مدمض بجامٗت الاظخماُٖت الٗل

ر

ر

ر

ر
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ٍٓت ْاليؿبت الخ٨غاعاث ًبحن (5   ) ع٢م ظض٫ْر  .الشالض الؿاا٫ ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص الؾخجاباث اإلائ

الدضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلا٨خبت 

ؤج٤ٟ ال ؤصعي ال ؤج٤ٟ ال٣ٟغاث 

اليؿبت الخ٨غاعاث 

ٍٓت  اإلائ

ٍٓت الخ٨غاعاث  اليؿبت الخ٨غاعاث اليؿبت اإلائ

ٍٓت  اإلائ

اعة ر1 %ر92ر46%ر00ر00%ر08ر04ؤلٖا

ت زضمت الاخاَت ر2 %رر08ر04%ر74ر37%ر18ر09الجاٍع

ٓماث ر3  46%ر23%ر36ر18 18%ر09زضمت البض الاهخ٣اجي للمٗل

 36%ر18%ر36ر18 %30ر14زضمت البدض باالجها٫ اإلاباقغ ر4

الدضماث الال٨ترْهُت اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلا٨خبت ر5

ٖضًمت الجضْٔ 

 %30ر14%ر06ر03 66%ر33

 58%ر29%ر24ر12 18%ر09الاهترهاث صازل اإلا٨خبت هاظٗت ر6

 64%ر32 %30ر14 08%ر04ِٞاعؽ الُت ر7

ْبُاهاث مخسههت ر8 ٓاٖض   36%ر18 %42ر21 22%ر٢11

ٓٞغ ْؾاثل بدض ال٨ترْهُت ر9  70%ر35%ر04ر02 26%ر13ج

 ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت ان ًخطح الشالض الدؿائ٫ر ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص اؾخجاباث زال٫ مً

ٓنر الضعاؾت ُٖىت الُلبت ان اجطح خُض الغ٢مُت البِئت ْل في للُلبت مِمت زضماث ج٣ضًم في حؿاَم (الغ٢مُت)  ًٖ عاي

ٍٓت اليؿبت جمشلّ ما َْظا اإلا٣ضمت الدضماث ٓص اإلاغجٟٗت اإلائ ٓعر لبى ٍٓت اليؿبت بلٛذ خُض: الشالض اإلاد  ؤٞغاص الؾخجاباث اإلائ

ٓٞحر في حؿاَم ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت: مٟاصٍ ْالظي (% 92) ألا٫ْر البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت  زضمت ج

اعة ٍٓت اليؿبت بلٛذ ْؤًًا ،الٖا  الجامُٗت اإلا٨خبت: مٟاصٍ ْالظي (%46) الشالض البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص الؾخجاباث اإلائ

ٓٞحر في حؿاَم ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في ٓماث الاهخ٣اجي البض زضمت ج ٍٓت اليؿبت ْبلٛذ ، للمٗل  ُٖىت ؤٞغاص الؾخجاباث اإلائ

ٔر ٖضًمت اإلا٨خبت َٝغ مً اإلا٣ضمت الال٨ترْهُت الدضماث ؤن: مٟاصٍ ْالظي ( % 66) الدامـ البىض ٖلى الضعاؾت  خُض الجضْ

ٍٓت اليؿبت اعجٟإ الجض٫ْر زال٫ مً هالخٔ  اٞغاص ؤٚلبُت ؤن مٗىاٍ َْظا ؤج٤ٟ ال البضًل ٖلى الضعاؾت ُٖىت الؾخجاباث اإلائ

ن الضعاؾت ُٖىت ٍٓت اليؿبت بلٛذ ٦ما ، ٢ُمت لِا اإلا٨خبت َٝغ مً اإلا٣ضمت الال٨ترْهُت الدضماث بإن ًْغ  الؾخجاباث اإلائ

ٍٓت اليؿبت بلٛذ ْؤًًا ،هاظٗت اإلا٨خبت صازل الاهترهاث  ؤن مٟاصٍ ْالظي (% 58 ) الؿاصؽ البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص   اإلائ

 في حؿاَم ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت مٟاصٍ ْالظي (% 64) الؿاب٘ البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص الؾخجاباث

ٓٞحر ٍٓت اليؿبت بلٛذ ٦ما ، الُت ِٞاعؽ ج  اإلا٨خبت: مٟاصٍ ْالظي (%(36 الشامً البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص الؾخجاباث اإلائ

ٓٞحر في حؿاَم ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت ٓاٖض ج  باليؿبت ؤما (ؤج٤ٟ) للبضًل باليؿبت َظا ،مخسههت ْبُاهاث ٢

ٍٓت اليؿبت بلٛذ ٣ٞض (ؤصعير ال ) للبضًل  هٓغ ْظِت مً الال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت ؤن ٌٗجي َْظا (%42  ) اإلائ

ٓٞحر ٖلى ٢انغة ماػالذ الضعاؾت ُٖىت اٞغاص ٓاٖض ج ٍٓت اليؿبت بلٛذ خحن في. مخسههت ْبُاهاث ٢  ؤٞغاص الؾخجاباث اإلائ

ٓٞغ ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت: مٟاصٍ ْالظي (%70( الخاؾ٘ البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت  بدض ْؾاثل ج

ٍٓت اليؿبت اهسٟاى هالخٔ ْل٨ً. ال٨ترْهُت  ْالظي (%80) بلٛذ ْالتي الشاوي البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص الؾخجاباث اإلائ
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ٓٞحر في حؿاَم ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت مٟاصٍ ت الاخاَت زضمت ج  ؤما (ؤج٤ٟ) للبضًل باليؿبت َظا الجاٍع

ٍٓت اليؿبت بلٛذ ٣ٞض (ؤصعير ال) للبضًل باليؿبت ٓص (%74) اإلائ  الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص ِٞم ٖضم الى الاهسٟاى َظا ؾبب ٌٗ

ٔر ٍٓت اليؿبت جمشلّ ما َْظا البىض إلادخٓ . ؤصعير ال للبضًل اإلاغجٟٗت اإلائ

  .ؤلاخفائُت اللشاءة -(12

ٓزاث٣ي الغنُض في جإزغ للُلبت باليؿبت ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت ان  اٖالٍ الجضا٫ْر زال٫ مً ًخطح     ال

ٍٓت اليؿبت ؤ٦ضجّ ما َْظا البدض ٖملُت ٖلى ٓص اإلاغجٟٗت اإلائ ٓعر اإلامشلت الشالزت للبى ٓزاث٣ي الغنُض جإزحر ٦ُُٟت: ألا٫ْر للمد  ال

ٍٓت اليؿبت هجض خُض البدض ٖملُت ٖلى  الجامُٗت اإلا٨خبت حؿاَم : ًلي ما ٖلى ًىو الظي (%(84 بلٛذ  ألا٫ْر للبىض اإلائ

 ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الٗلمُت البدٓر جضُٖم

ٍٓت اليؿبت جمشلّ ما َْظا الغ٢مُت البِئت ْل في الُلبت باوكٛاالث َخمامالا في حؿاَم  اجها اجطح ٦ما ٓص اإلاغجٟٗت اإلائ  لبى

ٓعر ٍٓت اليؿبت بلٛذ خُض: الشاوي اإلاد  اإلا٨خبت: مٟاصٍ ْالظي (% 82) ألا٫ْر البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص الؾخجاباث اإلائ

ٓٞحر في حؿاَم ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت ٓماث مهاصع ج  اإلاىاؾبت اإلاٗل

 ْل في للُلبت مِمت زضماث ج٣ضًم في حؿاَم (الغ٢مُت) ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اإلا٨خبت ان ًخطح الازحر في ْ

ٓنر الضعاؾت ُٖىت الُلبت ان اجطح خُض الغ٢مُت البِئت ٍٓت اليؿبت جمشلّ ما َْظا اإلا٣ضمت الدضماث ًٖ عاي  اإلاغجٟٗت اإلائ

ٓص ٓعر لبى ٍٓت اليؿبت بلٛذ خُض: الشالض اإلاد  اإلا٨خبت: مٟاصٍ ْالظي (% 92) ألا٫ْر البىض ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص الؾخجاباث اإلائ

ٓٞحر في حؿاَم ؤلال٨ترْهُت البِئت ْل في الجامُٗت اعة زضمت ج  الٖا

ؾحن ْصعاؾت ، 1994 ٦ما٫ بُٓف صعاؾت مجها ْالتي الؿاب٣ت الضعاؾاث مً الٗضًض هخاثج م٘ جخ٤ٟ ال  الىدُجت َْظٍ  مىحر ج٣ْغ

ٓص بلى هخاثجِما في ؤقاعجا اللخان   2004 ٓعر ْظ ْعَا ؤصاء في الجامُٗت إلا٨خباث ٢ه ٓة ج٣لُو في ص . الغ٢مُت الٟج

 : الاكتراخاث -(13

٘ مىا ؾُٗا ت  الجامٗاث ظمُ٘ في ا٦ثر ْ ٦ثر الضعاؾت مجا٫ اإلا٨خباث ؤصاء مً للٞغ  : الجؼاثٍغ

ٍٓا صٞٗا جمىدِم ختى للُلبت حؿُِالث ج٣ضًم -  .جغ٢ُت ْ ؤلابضإ ْ البدض هدٓ ٢

ٓاعص ًٞاء ْٕاوكاء ؤلال٨ترْهُت  اإلاغاظ٘ ْ ال٨خب ا٢خىاء -  .الغ٢مُت للم

ٓماث جض٤ٞ جِؿحر -  .مجها الاؾخٟاصة حؿُِل زال٫ مً اإلاٗل

ٓٞحر  -  . الضعاؾت مجا٫ اإلا٨خباث جًم مدلُت قب٨ت ج

ٍٓغ  - ٓم الباخشحن م٘ جٟاٖلي ٖمل هٓام بىاء ْ الباخض  بالُالب اإلا٨خبت ٖال٢ت جُ ٍٓغ ٖلى ٣ً  اإلاؿخمغ الخُ
ٓاعص  .للم

ٓاعص مً الاؾخٟاصة مضة ْ الٗمل ؾاٖاث جمضًض  -   .اإلا٨خبت م
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ٓٞحر  -  . لُلبت بجاختها ْ للم٨خبت الُب٘ ْ الاؾخيؿار آالث ج

ما٫ ْ الخ٣لُضي الٗمل بحن الخيؿ٤ُ  - ٓظُت ألٖا ٓل  .الخضًشت الخ٨ى

ٓٞحر - ٔر الاؾخٟاصة مً ألاؾاجظة ًخم٨ً ختى ٖالي بخض٤ٞ الاهترهذ ج  .مىّ ال٣هٓ
  خاجمت

اصة مغ٦ؼ جدخل  اإلا٨خباث جب٣ى        م الٗلمي البدض في الٍغ ٓاظِّ ما ٚع ٓباث مً  ج  طل٪ ْ  الغ٢مُت البِئت في جدضًاث ْ نٗ

ا التي اإلاهاصع في جخجلى التي ألَمُتها َٓٞغ ا، مً ؤ٦ثر بمهضا٢ُت جخمحز بط ج ٓنر ال الباخشحن ٞمٗٓم ٚحَر  اإلاهاصع ًٖ ٌؿخٛى

ٓجها ال ْ الخ٣لُضًت م ٖلى لِا، م٨ملت ٌٗخبرْجها ل٨جهم ْ باإلل٨ترْهُت ٌؿدبضل  ؤن الجامُٗت اإلا٨خباث ٖلى ًجب طل٪ مً الٚغ

ٓٞحر ٖلى حٗمل ٓظُت ْؾاثل مً ؤم٨ً ما ج ٓل ٍٓاث ؤٖلى في ظٗلِا ْ زضماتها ٩َُلت بٖاصة ْ ج٨ى  مً بٗض ًٖ بجاختها ْ اإلاؿخ

٢ٓ٘ زال٫  بها، زام ْاب م

لى مشلِا اإلاخ٣ضمت الض٫ْر الجامُٗت اإلا٨خباث َظٍ ججٗل ْ ٓاْب ٧ي ألٖا ٓعر ٖلى ً خباع بٗحن ألازظ ْ الخُ  الخجاعب ٧ل الٖا

ٓلٓظُا بصزا٫ مجا٫ في الٗاإلاُت ٓماث ج٨ى اثِٟا في اإلاٗل ٫ٓر ال إلاا ْْ  ؤٖلى حٗخبر التي  الاٞترايُت الجامُٗت اإلا٨خباث بلى الٓن

ٔر  .آلان خض بلى للخ٣ضم مؿخٓ

ٓص ألازحر في ْررررر ْلُت ٫رؤنره ٫ٓ بان َظٍ الضعاؾت ماهي  بال صعاؾت ا .لالخ٣ت لصعاؾت مُضاهُته٣

:   اإلاالخم -(14

ٓزاث٣ي الغنُض جإزحر ٦ُُٟتال٣ٟغة  اج٤ٟ الاصعي الاج٤ٟ رالبدض ٖملُت ٖلى ال

ررررالٗلمُت البدٓر جضُٖمر1

ٓٞحرر2 ُْٖت ج ت ألا رررراإلاىاؾبت ال٨ٍٟغ

ررررالباخض عاث ٢ض جىمُتر3

رالُلبت باوكٛاالث اإلا٨خبت اَخمام ٦ُُٟت

ٓٞحرر1 ٓماث مهاصع ج رررراإلاىاؾبت اإلاٗل

ٓٞحرر2 ررررالبدض لٗملُت اإلاالثم الجٓ ج

ٓٞحرر3 رررربالُلبت زانت ًٞاءاث ج

ٖٓت زضماث ج٣ضًمر4 ٓعة  ْ مخى رررمخُ

رررزضمت الاهترهاث ر5

رررالاهخ٣اجي للبُاهاث زضمت البض ر6

راإلا٨خبت َٝغ مً اإلا٣ضمت الدضماث

اعة ر1 رررؤلٖا

ت ر2 رررزضمت الاخاَت الجاٍع

ٓماث ر3 رررزضمت البض الاهخ٣اجي للمٗل

رررزضمت البدض باالجها٫ اإلاباقغ ر4

رررالدضماث الال٨ترْهُت اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلا٨خبت ٖضًمت الجضْٔ ر5

رررهاظٗت الاهترهاث صازل اإلا٨خبت ر6

رررِٞاعؽ الُت ر7

ْ بُاهاث مخسههت ر8 ٓاٖض  ررر٢
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ٓٞغ ْؾاثل بدض ال٨ترْهُت ر9 رررج

:   اإلاشاحع كائمت -(15

ٓعر ؾِام -1  ْعَا ْ ،اإلا٨خباث ٖمُم ٍٓغ في ص  ،ظامٗت اإلا٨خباث ،ٖلم ،ماظؿخحر الال٨ترْهُت البِئت ْل في الٗلمي البدض جُ

ٓعي . ٢2011ؿىُُىت، مىخ

ٓصث   -2  . 2007، ،الاعصن الش٣اٞت ،صاع 1،ٍ الٗلمي البدض ،اؾالُب ُٖٓير ٖؼث ظ

ؾحن -3 ْعر مىحر، ج٣ْغ ت اإلا٨خباث ص ٓة ج٣لُو في الجؼاثٍغ ٓعي ،ظامٗت اإلا٨خباث ،ٖلم ،،ماظؿخحر الغ٢مُت الٟج  ٢ؿىُُىت مىخ
،2004 .

ٓعي ،ظامٗت اإلا٨خباث ،ٖلم ماظؿخحر، الجؼاثغ في الٗلمي البدض ْ الجامُٗت ،اإلا٨خبت بُٓف ٦ما٫ -4 . 1994، ٢ؿىُُىت مىخ

م -5 ٓماث مجخم٘ مغاص، ٦ٍغ ٓعاٍ،ٖلم.الجامُٗت اإلا٨خباث في ؤزٍغ ْ اإلاٗل ٦ْخ ٓعي، ظامٗت ٢ؿىُُىت، اإلا٨خباث، ص  2008 مىخ
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ل

 العلمي البدث حىدة على الشكمُت الخىىىلىحُا جإزير
غ هُئت عمى: لخماسيل مىفىسل. د  الجضائش العُاظُت، للعلىم العلُا الىوىُت اإلاذسظت  -الخذَس

 

اث : اإلاذاخلت مدخٍى

 الٗغبُت باللٛت ملدو .

 الٟغوؿُت باللٛت ملدو .

 م٣ضمت .

ٓصة مٗاًحر- 1 . الٗلمي البدض ظ
ُٖٓت اإلاٗاًحر  . اإلآي

. الك٩لُت اإلاٗاًحر  

ْظّ- 2 ٓلٓظُا اؾخسضاماث مً ؤ . الٗلمي البدض في الغ٢مُت الخ٨ى
. الغ٢مُت اإلا٨خباث 

ٓاٖض   . البُاهاث ٢
. اإلا٨خباث حؿُحر ع٢مىت  

ٓعر . الٗلمُت البدٓر ٦خابت بغمجُاث جُ

ؼ ٓانل ٞغم حٍٗؼ . الباخشحن بحن الخ
ٓلٓظُا اؾخسضام ؾٓء ؤزغ- 3 . الٗلمي البدض مهضا٢ُت ٖلى الغ٢مُت الخ٨ى

 ْجٓنُاث زاجمت .

 اإلاغاظ٘ ٢اثمت .

 

 العشبُت باللغت اإلاذاخلت ملخق

ٓمت اإلاضازلت جدىا٫ْر "  العلمي البدث حىدة على الشكمُت الخىىىلىحُا جإزير":  اإلآؾ

ٕٓ او٩ٗاؽ: بق٩الُت ٓلٓظُا اؾخسضام قُ ٓصة ٖلى الٗلمي البدض مجا٫ في الغ٢مُت الخ٨ى . الٗلمي؟ البدض ظ
ٕٓ ٌؿخ٣ي ٕٓ مً ؤَمُخّ اإلآي ٓلٓظُا اؾخسضام قُ  ٖجها لِكظ ٧ان ما ْالتي الخُاة، مجاالث مسخل٠ في الغ٢مُت الخ٨ى

ْظّ ؤق٩ا٫، إلاسخل٠ زهبا خ٣ال ناع الظي الٗلمي البدض مجا٫ ٓلٓظُا اؾخسضاماث ْؤ .  الغ٢مُت الخ٨ى

ٔر ْعر زالر بلى اإلاضازلت ج٣ؿُم ظغ ُٖٓت اإلاٗاًحر بُان بلى مجها ألا٫ْر جسهُو جم. عثِؿُت مدا ٓصة ْالك٩لُت اإلآي  لج
ْظّ بٌٗ بُان بلى ْالشاوي. الٗلمي البدض ٓلٓظُا الؾخسضاماث الغثِؿُت ألا  التي الٗلمي البدض مجا٫ في الغ٢مُت الخ٨ى
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ٓاٖض الغ٢مُت اإلا٨خباث اهدكاع: ؤَمِا مً ٓعر اإلا٨خباث، حؿُحر ع٢مىت البُاهاث، ٢ْ  ؤن ٢بل... البدشُت ال٨خابت بغمجُاث ْجُ
ْظّ ؤَم اؾخٗغاى ًخم ٓلٓظُا اؾخسضام ؾٓء ؤ  في ؤؾاؾا جخمشل ْالتي الٗلمي، البدض مهضا٢ُت ٖلى الغ٢مُت الخ٨ى

. الٗلمُت ْالؿغ٢ت الٗلمي الاهخدا٫ ْاَغة اؾخٟدا٫
ٓلٓظُا اؾخسضام ؤن بلى اإلاضازلت زلهذ  ٞاثضة مً ج٣ضمّ ما ٞب٣ضع. خضًً طْ ؾالح الٗلمي البدض في الغ٢مُت الخ٨ى

ٓط بمهضا٢ُت جيؿ٠ ٢ض ٞةجها الٗلمي، البدض ٖلى بًجاب مً جى٨ٗـ ْما للباخشحن  ؤسخيء ما خا٫ في الٗلمي اإلاىخ

. اؾخسضامِا

 ٓلٓظُا :اإلافخاخُت اليلماث ٓاٖض الغ٢مُت، اإلا٨خبت الٗلمي، البدض الغ٢مُت، الخ٨ى . الٗلمُت الؿغ٢ت البُاهاث، ٢

 

Résumé en français 

L’intervention qui a pour titre: 

L’impact de la technologie numérique sur la qualité de la recherche scientifique 

traite de la problématique portant sur les répercutions que peuvent avoir la propagation de 

l’utilisation de la technologie numérique dans le domaine de la recherche scientifique sur la 

qualité de cette dernière ?. 

Le sujet trouve son importance dans l’utilisation à grande échelle de la technologie 

numérique dans différents domaines de la vie, et cela sans exclure le domaine de la recherche 

scientifique qui est devenu un terrain fertile à toutes formes d’utilisation de la technologie 

numérique. 

L’intervention se divise en trois axes majeurs, le premier est consacré à délimiter les 

normes de fond et de forme sur la qualité de la recherche scientifique. Le deuxième axe traite de 

certains principaux aspects de l’utilisation de la technologie numérique dans le domaine de la 

recherche scientifique dont les plus importants sont: l’expansion des bibliothèques numériques et 

bases de données, la numérisation de la gestion des bibliothèques, le développement de logiciels 

de rédaction de recherche… Finalement, on va exposer les aspects négatifs de cette utilisation de 

la technologie numérique sur la crédibilité de la recherche scientifique, et qui se traduit 

principalement sous forme de plagiat.  

Cette intervention se conclue sur le résultat que l’utilisation de la technologie numérique 

dans la recherche scientifique peut s’avérer une lame à double tranchant, dans la mesure où cette 

utilisation peut fournir énormément d’avantages pour le chercheur, elle peut aussi se montrer 

nocive en touchant a l’intégrité du produit scientifique quant à une utilisation déplacée.  

 Mots clés: Technologie numérique. Recherche scientifique. Bibliothèque numérique. 

Bases de données. Plagiat. 

 

 ملذمت

ٓلٓظُا حكِض ٓعا اإلاٗانغ الؼمً في الغ٢مُت الخ٨ى ّ ما لٍٟغ ْمجاعاجّ مؿاًغجّ الهٗب مً باث ٦بحرا، جُ  َظا ٌٗٞغ

ٓمُت الخُاة ٖلى جى٨ٗـ ٞخئذ ما ْببضاٖاث، ْابخ٩اعاث ازتراٖاث مً الدهب اإلاٗغفي الخ٣ل  ْلٗل. ْاإلاجخمٗاث لؤلٞغاص الُ
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ٓعة او٩ٗاؽ ْماقغاث صالالث ؤ٦ثر مً ْظّ ؤ٦ثر ٦إخض الاهترهذ بٗالم ؤؾاؾا اإلاخهلت الغ٢مُت الاجهالُت الش  اهدكاع ؤ
ٓلٓظُا ٓظُت الٓؾاثِ اؾخٗما٫ وؿب اعجٟإ ْالاظخماُٖت، ؤلاوؿاهُت الخُاة ٖلى الغ٢مُت الخ٨ى ٓل  الاجهالُت الخ٨ى
ٓانلُت ٕٓ الغ٢مُت، ْالخ ْظّ اؾخسضام ْقُ ٓٞت اإلاهىٟت اإلاجخمٗاث في ختى اإلاجا٫ َظا في الخضًشت الابخ٩اعاث ؤ  بإجها ْاإلآن

ٕٓ ْهامُت، ٣ٞحرة ٓانل قب٩اث اؾخٗما٫ ْاهدكاع الًٟاثُاث، جدب٘ ٦كُ ابُِا بمسخل٠ الاظخماعي الخ  الخٟاٖلُت ْع

ٓانلُت ...   ْالخ
م ٖلى ٕٓ مً الٚغ ٓانلُت، الخٟاٖلُت الٓؾاثِ اؾخسضام قُ ٓمُت الخُاة حؿُِل لٛغى الاهترهذ ْاؾخسضام ْالخ  الُ

٘، ٧اؾخٗمالّ ْاإلاجخمٗاث لؤلٞغاص ًّو لب ْالخٟسح، للخب ٓماث ألازباع، َْ  ٖلى الجاهب َظا ٌُٛي ؤن ًجب ال ٞةهّ... ْاإلاٗل

ٓاهب مً ٚحٍر ٔر الاؾخسضام ظ ٓلٓظُا ألازغ ْظّ اجهل ما الؾُما. الغ٢مُت للخ٨ى  الٗلمي البدض مجا٫ في اؾخسضاماتها بإ

ٕٓ مغاخلّ بمسخل٠ .  مخٗل٣اجّ ْجى
ٓلٓظُا ؤجاخذ ٣ٞض  بٟٗل بّ، ْالجهٓى الٗلمي البدض لتر٢ُت ْٞاٖلُت ٞٗالُت ْؤ٦ثر ْؤؾٕغ ؤ٦بر ٞغنا الغ٢مُت الخ٨ى

ٓانل ٞغم مً ؤجاخخّ ما ٓاٖل ٧ْل... ْالباخشحن الخ٨ٟحر، ْمغا٦ؼ البدض، ْمغا٦ؼ الجامٗاث، بحن ْالاجها٫ الخ  اإلاِخمت الٟ

ٓمت، َلب بم٩ان الِؿحر مً ٞباث. الٗلمي بالبدض ا ْج٣ٟي اإلاٗل  ُّٞ ْاهدكغث الال٨ترْوي، ال٨خاب نِذ ُّٞ طإ ػمً في ؤزَغ
ٓاٖض ُّٞ ْباث الغ٢مُت، اإلا٨خباث ... الٗلمي اإلاغظ٘ مهضا٢ُت ٖلى ؤزغا الٗلمُت البُاهاث ل٣

ٓنر ْٖلُّ : الخالي ؤلاق٩ا٫ َغح َٓ الخ٣ضًم، ٢ُض اإلاضازلت مىُل٤ ؾ٩ُ

ٕٓ او٨ٗـ َل ٓلٓظُا اؾخسضام قُ ٓصة ٖلى الٗلمي البدض مجا٫ في الغ٢مُت الخ٨ى .. الٗلمي؟ البدض ظ
ٓصة ظاهب ًغإ لم اؾخسضامِا ٍٞغ ؤن ؤم ُٖٓت الج .. الٗلمي؟ البدض في ْالى

عة ج٣خطخي اإلاضازلت، ٖغى ٢بل ٓع٢ت ناخب بخ٣ضًغ –اإلاىهجُت الًْغ ٓص ؤن بلى ؤلاقاعة -اإلا٣ضمت الٗلمُت ال  اإلا٣ه
 ْم٣االث، ْمالٟاث، ْصعاؾاث، بدٓر،: مً الٗلمي، البدض مسغظاث ؤق٩ا٫ مسخل٠ َٓ ٖغيّ ؾُلي ما في الٗلمي بالبدض

ْعا١ ٍٓاتها ازخالٝ ٖلى الخسغط ْمظ٦غاث بدشُت، ْؤ ٖٓاتهاْث مؿخ خاث، بحن ه ْغ ٕٓ ٞٗلى... ْاإلاظ٦غاث ْالغؾاثل، ألَا  ما جى
ٓنر في حهم ما ؤَم َٓ ًب٣ى الٗلمي البدض ٞةن ْؤنىاٝ، ؤق٩ا٫ مً الٗلمي البدض ْٖاء ٖلُّ ٌكخمل ٓع٢ت مًم  البدشُت ال

 الجامٗت، في ؤؾاؾا اإلا٣ضمت ألا٧اصًمُت البدٓر ٖلى ؤؾاؾُت بهٟت التر٦حز ؾُجغير ْبن جمشالجّ، ًٖ الىٓغ بٌٛ اإلا٣ضمت،

ا خباَع ُٟت بد٨م اإلاالخٓت بلى ألا٢غب الُٗىت اٖل ٓع٢ت ناخب ْْ . ظامعي ٦إؾخاط البدشُت ال

  العلمي البدث حىدة معاًير. 1

جِم٘
ُت
ٕٓ نُاٚاتها ازخالٝ ٖلى الٗلمي للبدض اإلا٣ضمت ؤلانُالخُت الخٗاٍع٠ ج ُت اإلاكاعب ْجى  ْاإلاىُل٣اث اإلاٗٞغ

ٍت ٓص الجاهب طل٪ اٖخباٍع ٖلى ألصخابها، ال٨ْٟغ ت مً اإلا٣ه ٖٓت ٖلى ال٣اثم. اإلاٗٞغ ٓابِ مً مجم ٓاث الٗلمُت الً  ْالدُ

ٓاظب اإلاىهجُت ٕٓ لضعاؾت اجباِٖا ال  الٗلمُت، للخ٣اث٤ مدضصة ٖلمُت ْمىاهج ؤؾالُب باجبإ اإلاىٓم الخ٣صخي» ما مٓي
ّٟ، لٛغى. ( )«لِا الجضًض بياٞت ؤْ ْحٗضًلِا صختها مً الخإ٦ض ب٣هض ، ؤْ حٍٗغ ، ؤْ جٟؿحٍر ٍغ ٓاهحن بًجاص ؤْ جبًر  التي ال٣

.  جًبُّ

                                                           
. ٚٔ، ص ٕٓٔٓديواف ادلطبوعات اجلامعية، : اجلزائر. (الطبعة الثانية) .البحث في العلوم السياسية واإلعالممنهجية عامر مصباح،  -ٔ
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 خ٣ُ٣ت ٖلى الخإ٦ُض ؤْ ظضًضة، لخ٣ُ٣ت ٦كٟا جمشل مخٗم٣ت صعاؾت ؤْ مٟهل ٖغى» َٓ بظل٪ الٗلمي ٞالبدض

ٓزت، ٢ضًمت حها شدو حِٗض ٢ض ٧ان إلاك٩لت خل ؤْ لِا، ظضًض شخيء بياٞت ؤْ مبد  مّٗ ؤم٨ً ما. ( )«ْخلِا ٦ْكِٟا بخ٣هّو
٣ت مىٓم ٖلمي وكاٍ»: ؤهّ ٖلى الٗلمي البدض حٍٗغ٠ بًجاػ ٍغ ٢ٓاج٘، في للىٓغ ْؤؾلٓب الخ٨ٟحر في َْ  ٦ك٠ بلى ٌؿعى ال

ُٖٓت مىاهج ٖلى مٗخمضا الخ٣اث٤، ت ؤظل مً مٓي ٓاهحن الٗامت اإلاباصت اؾخسالم زم الخ٣اث٤، َظٍ بحن الاعجباٍ مٗٞغ  ْال٣

ت ٓعي ًشحر الٗلمي البدض ٞةن ٨َْظا. الخٟؿحًر ٓظّ ال ٓنر ال عبما مك٩لت هدٓ ألاهٓاع ٍْ ْعر ؤي للخهاهت ٩ً ٓظب ص  جشاع ؤن ٌؿخ

٣ت ٔر بٍُغ . ( )«ؤزغ

٢ٓٝٓ ؤَضاّٞ، بُان ٖلى ْالتر٦حز الٗلمي، البدض حٍٗغ٠ في الٛٓم بم٣ا٫ اإلا٣ام لِـ ْظّ ٖىض ْال  الاجٟا١ ؤ

ٓا مً بحن ال٣اثمت ْالازخالٝ َٓم ؤصل ٕٓ َظا في بضل  مضزال بال لِـ الٗلمي للبدض حٗاٍع٠ مً بًغاصٍ ؾب٤ ٞما. اإلآي
عة ا٢خًخّ ٕٓ حٍٗغ٠ ؤَمُت ج٣ضًغ ٖلى ال٣اثمت اإلاىهجُت الًْغ ٓصة مٗاًحر ٖغى ٢بل اإلآي  ؾُجغير التي الٗلمي البدض ظ

سِلو مما اهُال٢ا ؤَمِا ٖغى ٕٓ، اإلاِخمت ألاصبُاث مُالٗت مً اؾخُت .  الٗلمي ْالبدض الخضَعـ ْزبراث ججاعب ْمً باإلآي

ٓصة مٗاًحر ٖغى ج٣ؿُم ًم٨ً : عثِؿُحن نىٟحن بلى الٗلمي، البدض ظ

  :اإلاىلىعُت اإلاعاًير

ُٖٓت جخٗل٤ :  اإلاٗاًحر مً الهى٠ َظا في ًىضعط ما ٖلى الضالت اإلااقغاث ؤَم بحن مً. ْمخًمىاتها البدٓر مكخمالث بى

 ٓماث ْبوؿاب ْؤلازغاط، الُغح في الٗلمُت ألاماهت  . ألصخابها ْألا٩ٞاع اإلاٗل
 ُٖٓت، الخدلي  .اإلاؿب٣ت ألاخ٩ام مً ْالخجغص الظاجُت، ًٖ ْالابخٗاص باإلآي

 ٓص ٧ل لبظ٫ ْالؿعي البدض، في الجضًت  .اإلاخاخت الٟغم ٧ل ْاؾخٛال٫ اإلام٨ىت، الجِ
 ٓمُاث ًٖ ْالابخٗاص الض٢ت  .الٗم
 ٤ُٞٓ الغنِىت، الٗلمُت اإلاىهجُت ْاجبإ البدض، ؤَضاٝ جدضًض  َبُٗت ج٣خًُّ إلاا جبٗا الٗلمُت اإلاىاهج ازخُاع في ْالخ

ّٖٓ البدض  .ْمٓي

 ٤ُٞٓ اع ْاهخ٣اء اإلاىهجُت، اإلا٣اعباث اٖخماص في الخ  . للبدض ألال٤ُ الىٓغير ؤلَا

  :الؽيلُت اإلاعاًير

ُٖٓت جخٗل٤ : اإلاٗاًحر مً الهى٠ َظا في ًىضعط ما ٖلى الضالت اإلااقغاث ؤَم بحن مً. الجهاجي ق٩لِا في البدٓر بزغاط بى

 ٓاهب ْالاَخمام مغاٖاة  .الٗلمُت البدٓر ْبهجاػ بٖضاص في الك٩لُت بالج

 ٓبُت البرمجُاث مً ألامشل ْالاؾخٟاصة الٗمل، بج٣ان  . اإلاخاخت الال٨ترْهُت ْالخ٣ىُاث الخاؾ
 ِٖٓٓا ألازُاء مً البدض زل ٍٓت، ؤلامالثُت،: بإه  ... ْاإلاُبُٗت ْالىد
 الؼزٝغ ًٖ باالبخٗاص البدض َبُٗت ج٣خًُّ إلاا ٣ْْٞا للبدض، الجُض ؤلازغاط ٖلى الخغم ،ًٍٓ  مً طل٪ ْٚحر ْالخل

ٓعر حن ن  .ْؤق٩الّ التًز

                                                           
 .نفس الصفحة من نفس المرجع اآلنف ذكره -ٔ
 .ٔٔ، ص ٜٜ٘ٔديواف ادلطبوعات اجلامعية، : اجلزائر .مناىج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، زلمد زلمود الذنيبات،  -ٕ
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 العلمي البدث في الشكمُت الخىىىلىحُا اظخخذاماث مً ؤوحه. 2

ٓلٓظُا حٗبر خماص ًٖ (★)الغ٢مُت الخ٨ى ٓاؾِب ٖلى ْاإلاٍٟغ ألاؾاسخي الٖا  ختى اإلاٗانغة، الخُاة مىاحي مسخل٠ في الخ
ٓعة ٖهغ ٖهغها ٖلى ًُل٤ باث -البؿاَت مً صعظت ٖلى ٧ان ْلٓ -اإلاٗانغة الخُاة مجاالث مً مجا٫ ًب٤ لم بط. الغ٢مُت الش

ٓعة الخ٣ىُاث َظٍ اؾخٗما٫ ْصزلِا بال ، ْظّ مً... الخٗامالث َْؿغث اإلاٗامالث ؾِلذ التي اإلاخُ  اؾخسضام اهدكاع طل٪ ؤ
ٓاؾِب ٓجغ، ْؤظِؼة الخ ا الاهترهذ اؾخٗما٫ ْحٗمُم ال٨مبُ ٓانلُت الاجهالُت الٓؾاثِ مً ْٚحَر ٕٓ ْالخ  اؾخسضام ٦كُ

ٓاج٠ ٓخاث الظ٦ُت، الِ خماص... الغ٢مُت ْالل ٓانل، في الاهترهذ ٖلى اإلاٍٟغ ْالٖا  ٢ًْاء ْالدؿ١ٓ، ْالخبً٘، ْالاؾخٗالم، الخ

... الاجهاالث ْعبِ اإلاٗامالث،

ٓص ٓلٓظُا ا٦دؿاح ؾبب ٌٗ ٓلت بلى لٗهغها الغ٢مُت الخ٨ى ت مً اؾخسضاماتها ْامخُاػاث ؾِ ... ٌؿحرة ٧ْلٟت ٞاث٣ت ؾٖغ
ش اإلاِخمت ألاصبُاث بٌٗ ؤن ٚحر ٓعر ْؾاثل اؾخٗما٫ مؿاع ْجدب٘ بخإٍع ٓجي الخُ ٓل ٓمُت اإلااؾؿاث في ْْؾاثُّ الخ٨ى  الٗم

ت، ْألاظِؼة غِظ٘ َمً ؤلاصاٍع
ُت
خماص ؾبب ج ٓلٓظُا ٖلى اإلاٍٟغ الٖا ٓاؾِب، اإلاهىٗت الكغ٧اث جم٨ً بلى الغ٢مُت الخ٨ى  للخ

عة ّو
ِٓ ُ

ْػر مً للبرمجُاث ْالـمُت ٓاؾِب ٢ضعة ٖضم مً الخسٝٓ ٣ٖبت ججا  ؾىت مً ْاإلابرمج آلالي الاهخ٣ا٫ م٘ الخجاْب ٖلى الخ

 الخ٣جي الخجاْب ٖضم مً ْالخسٝٓ ؾىت، بلى ؾىت مً الغ٢مي الؼمجي الاهخ٣ا٫ لدهٓنُت (00) 2000 ؾىت بلى (99) 1999
ٓصة م٘ للبرمجُاث ٓاؾِب باٖخماص ٌٗه٠ ؤن ٧اص ما ،( )2000 ؾىت ٖلى لئلقاعة ٧ازخهاع 00 ع٢م بلى الٗ  مىاحي مسخل٠ في الخ

ٓاعر في ؾُدؿبب ٧ان ْما الخُاة، .  بُاجها لخٟهُل اإلا٣ام ًدؿ٘ ال... ْؤمىُت ْمالُت ا٢خهاصًت ٧

ْظّ ٖغى ٣ًخطخي ٓظُت اؾخسضاماث ؤ ٓل  التي الغ٢مُت الخ٣ىُاث اؾخٗغاى الٗلمي، البدض مجا٫ في الغ٢مُت الخ٨ى

ْظِّ ؤَم بُان ًم٨ً ما َْٓ ْالبدشُت، اإلا٨خبُت الدضمت مجا٫ صزلذ : ًلي ما في ؤ

  :الشكمُت اإلاىخباث

ٓص ٓلِا ْبُان الغ٢مُت اإلا٨خباث بضعاؾت اإلاِخمت ألاصبُاث حٗ سُت ْمغظُٗاتها ؤن ٖٓت بوكاء ٨ٞغة بلى الخاٍع  الٗاإلاُت، اإلآؾ

.  ؤلاوؿاهُت ْؤلابضاٖاث ألا٩ٞاع لٗغى ٦ملخ٣ى

ٕ في الخ٨ٟحر بضؤ لئن ًٍْ ٖلى ال٣اثمت الخ٣لُضًت الٓؾاثل ٖهغ في الغ٢مُت اإلا٨خباث مكْغ  الخ٣ىُت لُٛاب ْالُب٘ الخض
٢ٓذ طل٪ ًٖ الغ٢مُت ٓص الظي ال ً، ال٣غنر مً ألا٫ْر الىه٠ بلى بّ ال٣غاءاث بٌٗ حٗ  الغ٢مُت اإلا٨خباث اعجباٍ ٞةن الٗكٍغ

ُٖٓت للمٗاٝع ألامشل الاؾخٛال٫ حؿِل ج٣ىُت ْؾُلت بًجاص في اإلاؿب٤ الخ٨ٟحر بلى مغصٍ بهما الؼمىُت الٟترة بهظٍ ْهت اإلآؾ  اإلاض
ٓامِـ ق٩ل في ٖٓاث ٦ْخب ٢ ٔر ما َْٓ... ْمٓؾ ٓلٓظُا اؾخٗما٫ جإحى بٗضما ججؿُضٍ ظغ  مجاالث ْاهخ٣ا٫ الغ٢مُت الخ٨ى

.  اإلا٨خبُت ْالىٓم الٗلمُت، اإلاٗاٝع خ٣ل بلى اؾخسضامِا

٩ي اإلا٨خب" إلاضًغ ؾب٤ الظي اإلا٣ا٫ بلى ٌكاع الؿُا١ َظا في ٍٓغ الٗلمُت للبدٓر ألامٍغ  1945 ؾىت بيكٍغ ٢ْام" ْالخُ
ٓان عة ُّٞ َغح الظي" ه٨ٟغ ؤن لىا ًيبػي ٦ما" بٗى  ظم٘ في الباخشحن مِمت لدؿُِل ج٣ىُت بم٩اهُاث بًجاص في الخ٨ٟحر يْغ

                                                           
. ٔ  –ٓإىل اعتماد احلواسيب على مبدأ عمل يقـو على الرقمُت " الرقمية"يعود أصل استعماؿ مصطلح  -★

 .ٜٕٛص . ٕٕٔٓاجملموعة العربية للتدريب كالنشر، : مصر .إدارة المكتبات الرقميةالسعيد مربكؾ إبراىيم،  -ٔ
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ٓماث جها اإلاٗل ٔر ؤًً اإلاٗانغ ٢ْخىا في زماٍع ؤحى ما َْٓ ،( )ْاؾترظاِٖا ٖلحها ْالخٗٝغ ْجسٍؼ  البرمجُاث مً ال٨شحر ابخضإ ظغ

.  الباخض مِمت ْحؿِل الٗلمي البدض جسضم التي الغ٢مُت الخ٣ىُت ْالٓؾاثِ ْالٓؾاثل

جِم٘
ُت
ا ٖلى الغ٢مُت للم٨خبت اإلا٣ضمت الخٗاٍع٠ ج ُٖٓت الى٣لت جل٪ اٖخباَع ا ال٨خب، مً الاهخ٣ا٫ في الى ٖٓاث مً ْٚحَر  اإلاُب

ٓعقي الُاب٘ مً... ْمجالث ْبدٓر صعاؾاث مً ألا٧اصًمُت إل ٞغنت جدُذ التي الغ٢مُت الدانُت بلى ال ن ٖلى ؤلَا  اإلاسْؼ

ٔر مُاب٣ت ٍْدٟٔ ًغاعي ال٨ترْوي ق٩ل ٖلى ْمغاظٗخّ اإلا٨خبي، ٓنر اإلاغ٢مً، اإلادخٓ ٕٓ اإلا٨خٓب للمًم .  ْاإلاُب

ا اإلام٨ً ؤلانُالخُت الخٗاٍع٠ مً ٓماث، هٓم»: ؤجها اإلا٣ام َظا في الغ٢مُت للم٨خبت اهخ٣اَئ  جدُذ التي ْالدضماث اإلاٗل
ٓصٖاث في مسؼهت (ع٢مي ُٞضًٓ ع٢مي، نٓث ههُت، ملٟاث: ؤي) ال٨ترْهُت ْزاث٤  ْفي ،( )«مخجضصة صًىام٨ُُت ؤْ ؤعقُُٟت مؿخ

 ؤن ًٖ الىٓغ بٌٛ ج٣لُضًت مهاصع حؿخسضم ال ٣ِٞ، مدٓؾبت بل٨ترْهُت مهاصع جمل٪ التي اإلا٨خبت» ه٣غؤ آزغ حٍٗغ٠
ٓنر . ( )«ال ؤْ الاهترهذ ٖلى مخاخت ج٩

ٓنر ًٟهل ٓنر اإلا٨خباث، ٖلم في اإلاسخه ٖٓحن بحن الغ٢مُت اإلا٨خباث جٟانُل بض٢اث٤ ْاإلاِخم :  َما مجها، ؤؾاؾُحن ه

 ٖٓت»: بإجها حٗٝغ :الالىتروهُت اإلاىخباث  مً مدضصة ٞئت لدضمت مهممت ع٢مي، ق٩ل في الٓؾاثِ مً مىٓمت مجم
٫ٓر بيُتها ْجِؿغ اإلاؿخُٟضًً، ٍٓاتها، الٓن ْاث بٓؾاثل ْمجِؼة إلادخ ٓماث قب٨ت في اإلاالخت ْؤص  بها ٣ًهض. ( )«الٗالم في اإلاٗل

ٕٓ بظماال ٓٞحر ْمهاصع اإلا٨خباث مجم ٓلٓظُا مً جخسظ التي اإلاغاظ٘ ج جها لخ٣ضًم ؤصاة الغ٢مُت الخ٨ى  ْعنُضَا اإلا٨خبي، مسْؼ

 . ( )اإلاٗغفي

 ٞحها ٌكتٍر ال بط. اإلا٨خبُت زضماتها ْج٣ضًم لترٍْج ٦مؿاخت الاهترهذ ًٞاء اؾخٗما٫ الال٨ترْهُت اإلا٨خباث في ٌكتٍر ال
ٓنر ؤن ٫ٓر مخاح ٩ً  ج٣خهغ ؤن ًم٨ً ٢ض الاهترهذ، ٖلى زضماث ج٣ضم ؤن ًم٨ً ٨ٞما. الاهترهذ ٖبر اإلا٨خبي عنُضَا بلى الٓن

٫ٓر مسههت ججِحزاث مً ْاإلاخسههت الجامُٗت اإلا٨خباث بٌٗ ج٣ضمّ ما طل٪ ؤمشلت ْمً طل٪، صْنر ٖلى زضماتها  بلى للٓن

جها ٓط مً ٌؿ١ٓر ٢ض ْما الغ٢مي، اإلا٨خبي مسْؼ ت ٧األ٢غام مغ٢مً ق٩ل ٖلى مٗغفي مىخ  ... اإلاًَٛٓ

 ٓظبُا اٖخماص في ؾاب٣تها م٘ جدكابّ :الافترالُت اإلاىخباث ٓل ا جيكِ ؤجها في ٖجها جسخل٠ ؤجها ٚحر الغ٢مُت، الخ٨ى  خهٍغ

إل مغاظٗت، مً مغجاصحها لخم٨حن ٦مؿاخت جخسظٍ الظي الاهترهذ ًٞاء ٖلى  ًٟؿغ ما ،( )الال٨ترْوي اإلا٨خبي عنُضَا ٖلى ْؤلَا
 ". ظضعان صْنر مً م٨خباث" ْن٠ ٖلحها ال٨خاباث بٌٗ بَال١

ٔر ظضًت جًمً ال ٢ض ؤجها الاٞترايُت اإلا٨خباث ٖلى ًازظ مما ٔر ْصخت ْظضْ  ٖلى مغ٢مىت، مٗاٝع مً ج٣ضمّ ما مدخٓ

ض التي الال٨ترْهُت اإلا٨خبت ٨ٖـ ٢ُٓت صعظت ٞحها جٍؼ ٓز . ( )الٗلمُت ْألاماهت اإلا
 

                                                           
قسنطينة، كلية العلـو  -أطركحة دكتوراه، جامعة منتورم). مكتبة جامعة األمَت عبد القادر منوذجا: تصميمها كإنشاؤىا: ادلكتبة الرقمية باجلامعة اجلزائريةنبيل عكنوش،  -ٔ

  .ٖٛ، ص (ٕٓٔٓاإلنسانية كالعلـو االجتماعية، قسم علم ادلكتبات، أفريل 
 
- http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=13644 

 
- http://alkateeb-alkateeb61.blogspot.com/2011/05/blog-post_05.html 

 
- http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=13644 

 
- http://alkateeb-alkateeb61.blogspot.com/2011/05/blog-post_05.html 

 
- Idem. 

  .٘٘ص  .مرجع سابقعكنوش،  -ٚ
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  :البُاهاث كىاعذ

ٖٓت هي ايُت بٗال٢ت البٌٗ بًِٗا م٘ اإلاغجبُت اإلاى٣ُُت البُاهاث ٖىانغ مً مجم  الاؾخٛال٫ ٞغم جدُذ ،( )ٍع
ٍّٓ إلاا ألامشل ٓماث مً جدخ ٓبت مغ٢مىت مٗل  البدض مِمت حؿُِل ظاهب ٖملِا مى٤ُ ًغاعي ما ٖاصة مدضصة، هٓم خؿب مب

٫ٓر ٓماث ْألاؾٕغ ألامشل للٓن . ٖجها اإلابدٓر للمٗل

ٓاٖض حٗخبر ْظّ ؤ٦ثر مً البُاهاث ٢ ٓلٓظُا اؾخسضاماث ؤ  التي الدضماث بٟٗل الٗلمي، البدض مجا٫ في الغ٢مُت الخ٨ى

٘ الاؾترظإ ٞغم مً جدُدّ ما في ؤؾاؾا ْاإلاخمشلت ج٣ضمِا ٓماث ْاإلاِؿغ الؿَغ .  ( )للمٗل

ْظّ مً ٓاٖض اؾخسضام ٣ًضمِا التي الدضماث ؤ  ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ؤلاقاعة ًم٨ً الٗلمي، البدض في البُاهاث ٢

: ًلي ما بلى الخهغ

 ٍٓب ٖٓت، الٗلمُت الخسههاث ؤؾـ ٖلى اإلا٨خبي عنُضَا جب  الخسهو بمبضؤ الالتزام ٖلى الباخض ٌؿاٖض ما اإلاخى
ٍٓم، ٞش في ٌؿ٣ِ ال ختى الٗلمي ٓماث مً ْالاؾخٟاصة الخٗ  بم٩ان الهٗب مً ٧ان ْبن اإلاخسههت مجها ؤ٦ثر الش٣اُٞت اإلاٗل

ٓصة ؤن بال. جش٣ُٟي َٓ ما ًٖ مٗغفي َٓ ما ٞهل عة ج٣خطخي الٗلمي البدض ظ  ْؤن زانت الٗلمي الخسهو اخترام يْغ
ٓم ٓم الٗل  .الخسهو بلى الازخهام مً جيخ٣ل الُ

 ا ٓاَئ ٓنر زغي، م٨خبي عنُض ٖلى اخخ  البدشُت الخسههاث مسخل٠ في الٗاإلاُت الٗلمُت ؤلانضاعاث ؤخضر مً ًخ٩
ض ما. ْالٗلمُت ٓجُت الٗال٢اث اإلا٨خبي زغائها مً ًٍؼ ٓظت الٗى٨ب ٓاٖض مسخل٠ بحن اإلايؿ  ٞغم ؤخضَا ًدُل التي البُاهاث ٢

ٓط ٓل ، بلى ال ٓاٞظ مً الاهترهذ قب٨ت ؤجاخخّ ما بٟٗل ؤزٔغ ٓاٖض مسخل٠ بحن ٢اثمت ْمىاٞظ ْمٗابغ ه ٓصة البُاهاث ٢ ٓظ  .اإلا

 ٢ُٓت مً بضعظت جمخِٗا ٓز ٓائها الٗلمُت، اإلا ، ْعُٞٗت مد٨مت ٖلمُت ؤبدار ٖلى الخخ  ؤؾاؾا مجها ظٗل ما اإلاؿخٔٓ
ٓصة ل٣ُاؽ ا. الٗلمي البدض ظ  اإلاغاظ٘ اؾد٣ُاء في الٗلمي الخسهو اخترام ٖلى الباخض خغم مضٔ ٖلى ماقغا باٖخباَع

 .الٗلمي البدض بهجاػ في ٖلحها اإلاٗخمض

  :اإلاىخباث حعُير سكمىت

ٓص ٓلٓظُا اٖخماص َٓ اإلا٨خباث حؿُحر بغ٢مىت اإلا٣ه ا اإلا٨خباث حؿُحر في الغ٢مُت الخ٨ى  الظي اإلاؿاع َْٓ. ْبدشُا بصاٍع
ت ٖهغ لدؿُحر اؾتراجُجُت ؤصاة حٗخبر باجذ التي الال٨ترْهُت ؤلاصاعة ْجُٟٗل ججؿُض ؾُا١ في ًىضعط ٓماث اإلاٗٞغ  ْاإلاٗل

ٓعر» ٓاؾِب مً الخضًشت الخ٣ىُت ِٞٓ ٓعة اجها٫ ْؤظِؼة خ ٓظب ًدخم ْمسخلٟت مخُ  هٓامِا جبضًل الجامُٗت اإلا٨خبت ٖلى ٍْ
ت، الٟىُت ْمهالخِا ؤٖمالِا ظمُ٘ ٖلى الخ٣ىُت ْبصزا٫ ٧لُت، ٓماث في ؤ٦ثر الخد٨م ؤظل مً ْطل٪ ْؤلاصاٍع  ْجدؿحن اإلاٗل

. ( )«الال٨ترْوي اإلاجخم٘ َظا م٘ الخ٠ُ٨ ٦ْظا الدضماث،

ٓاهب مً بلُّ ؤلاقاعة ًم٨ً ما ؤَم مً : ًلي ما حٗضاص ؤم٨ً الٗلمي، البدض ٖلى اإلا٨خباث حؿُحر ع٢مىت جإزحر ظ

 إل في البدض ٖملُاث حؿُِل ٍّٓ ْما مغاظ٘، مً اإلا٨خباث ج٨خجٍز ما ٖلى ؤلَا  .م٨خبي عنُض مً جدخ

                                                           
1
- https://ar.wikipedia.org/wiki/ بيانات -قاعدة  

2
- http://www.kacst.edu.sa/arb/Support/InformationServices/pages/informationresources.aspx 

  .ٖٛٛص  .مرجع سابق، مربكؾ إبراىيم -ٖ
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 إل ٞغنت بجاخت ن ٖلى ؤلَا رًٖ البدض بظغاء ٞغم ًدُذ ما اإلا٨خبت، بلى الخى٣ل بلى الخاظت صْنر مً اإلا٨خبي اإلاسْؼ

 .بٗض

 ٓابت ججٗل ٓخت هاٞظة اإلا٨خبت مً للم٨خبت، الال٨ترْهُت الب ٕٓ، ؤًام َُلت مٟخ ٓم ؾاٖاث مضاع ْٖلى ألاؾب  ًدُذ ما الُ
 .الٗلمي للبدض ؤ٦ثر بم٩اهُاث

 ٓان مً اإلاغاظ٘ َلب ٖملُت جِؿحر  .اإلا٨خبُحن ألٖا

 ن حؿُحر ٖملُت حؿُِل ٓلت ْمغا٢بت اإلا٨خبي اإلاسْؼ اعة ؾُ  .ؤلٖا

 الجامُٗت اإلااؾؿاث جغجِب ؾلم في الجامُٗت اإلااؾؿاث لترجِب ألاؾاؾُت اإلاٗاًحر ؤخض اإلا٨خباث حؿُحر ع٢مىت اٖخباع 
ٍٓاث مسخل٠ ٖلى ْالبدشُت . ْالٗاإلاُت ؤلا٢لُمُت، الَٓىُت،: اإلاؿخ

  :البدشُت الىخابت بشمجُاث جىىسل

ٓعا اإلا٨خبُت البرمجُاث قِضث ُٖٓت ه٣لت ؤهخج مظَال جُ ٓاهب ًخٗل٤ ما في ه  الٗلمُت، البدٓر إلنضاع الك٩لُت بالج

غ١ر  اؾخٗما٫ ؾِل ٣ٞض الٗلمُت، البدٓر ٦خابت في الغا٢ىت آلالت ٖلى ٌٗخمض ٧ان ٞبٗضما. الجهاجي ق٩لِا ٖلى بزغاظِا َْ
ْهاث ْمغاظٗت ألازُاء، جصخُذ ٞغم ْؤجاح ال٨خابت ٖملُت مً الخاؾٓب  لئلزغاط الجهاجي الك٩ل ٖلى يبُِا ٢بل اإلاض

ٓلت مخاخا ٨ًً لم ما ْالُب٘، ٓعر ٢بل هٟؿِا بالؿِ ٕٓ البرمجُاث َظٍ ِْ . اؾخسضامِا ْقُ

ٓعر ؤزغ ٣ًخهغ لم ٓاهب ٖلى البدشُت ال٨خابت بغمجُاث جُ  بلى ًخٗضاٍ بل الجهاجي، ق٩لِا في البدٓر إلزغاط الك٩لُت الج
 ْعؾم ؤلاخهاثُاث، ٢غاءة ٖلى ٦مؿاٖضجّ ْاإلاُُٗاث، البُاهاث م٘ الخٗامل ٖلى الباخض حؿاٖض بغمجُاث اؾخدضار

ٓم الجضا٫ْ، ٓز٣ت ال٨خابت ٖلى ٌؿاٖض ما مجها ؤن ختى بل... البُاهُت ْالغؾ ٓامل الصخُدت اإلا ٫ٓر ٤ْٞ ْاإلاغاظ٘، للِ  ألان
ٔر الٗاإلاُت اإلاىهجُت اإلاضاعؽ ٢بل مً ٖلحها اإلاخٗاٝع ْالٗلمُت اإلاىهجُت .  ال٨بر

ض   :الباخشين بين الخىاـل فشؿ حعٍض

ٓمُا وٗاٌكِا التي الخجاعب مً طل٪ ٖلى ؤص٫ ال  مسخل٠ مً الباخشحن، بحن ال٣اثمت ْالخٗاٝع الخٗٝغ ٞغم مً ً
ٓلٓظُا باٖخماص ْالخسههاث ألا٢ُاع ْظِِا مً التي الغ٢مُت الخ٨ى ض الؾُما الاهترهذ اؾخٗما٫ اإلاجا٫ َظا في ؤ  البًر

ٓانل ْقب٩اث الال٨ترْوي، ...  الاظخماعي الخ

إل بم٩اهُاث ؤجاخذ التي الًٟاءاث ْهي ى ٖلى ؤلَا ًٍٓ ْٖغ ٖٓت الٗلمُت الٟٗالُاث ْمسخل٠ ْالضعاؾت، الخ٩  اإلاخى

ْاث ملخ٣ُاث مً ٓما جخٗؼػر التي الٟغم ْهي... ْماجمغاث ْهض ٓم بٗض ً ٓانل قب٩اث بًٟل ً  ابخضٕ التي الاظخماعي الخ
ٓنر ٖٓاث مىخضًاث ٞحها الباخش ٓانل ٖملُت لدؿُِل ْمجم ٓايُ٘، بمسخل٠ اإلاِخمحن بحن الخ ٓماث، اإلاغاظ٘، ْجباص٫ اإلا  ْاإلاٗل

ٓػَ٘ ْختى بل ْالدبراث، . اإلاُضاهُت ْالبدٓر الاؾخبُاهاث اؾخماعاث ج

 العلمي البدث البدث مفذاكُت على الشكمُت الخىىىلىحُا اظخخذام ظىء ؤزش. 3

ٓلٓظُا ؾِلذ ُٗت صعظت ٖلى بدثي ؤصاء ج٣ضًم مً ْم٨ىخّ الٗلمي، الباخض مِمت الغ٢مُت الخ٨ى ٓصة مً ٞع . ْالخمحز الج
ٓلٓظُا َظٍ اؾخسضام ؾٓء ؤن ٚحر ٫ٓر ٢ض الخ٨ى  اإلاخه٠ ؤلاًجابُت ألاْناٝ ٧ل مً الى٣ٌُ بلى اإلاىجؼ ْٖملّ بالباخض ًخد
ٓلٓظُا اؾخسضام ؤؾاء ما خا٫ في ٖملّ، بها ْاإلاخمحز بها ٓٞغة الغ٢مُت الخ٨ى . ًضًّ بحن اإلاخ
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ٓاهب ؤ٦ثر مً ٓلٓظُا اؾخسضام بؿٓء اإلاخٗل٣ت الؿلبُت الج  ألاْؾاٍ في ٌٗٝغ باث ما الٗلمي، البدض في الغ٢مُت الخ٨ى

ِا التي" الٗلمُت الؿغ٢اث"بـ ألاصبُاث مً ال٨شحر في ٖجها اإلاٗبر" الٗلمي الاهخدا٫" بٓاَغة ألا٧اصًمُت ٓعر ٌٗٞغ  ٖبض ؾامي الض٦خ

ؼ  َظا بلى وؿبتها صْنر آزغ شدو حٗبحراث ؤْ عئٔ ؤْ ؤ٩ٞاعا ؤْ ٧لماث الباخض ؤْ اإلاال٠ ؤْ ال٩اجب اؾخسضام»: بإجها الٍٗؼ
تراٝ ؤْ الصدو،  ٞحها لّ ًٞل ال ؤقُاء هٟؿّ بلى الصدو ًيؿب ؤن َٓ ؤًًا الٗلمي ْالاهخدا٫... ٞحها بالًٟل لّ الٖا

ٓا٢٘ مً ؾىض بٛحر ِا ،( )«ؤنُلت ْؤجها ؤ٩ٞاٍع بىاث بإجها ألا٩ٞاع ًٖ ْالخٗبحر.. ال ام ٢امٓؽ َْٗٞغ  ؾغ٢ت»: بإجها َْؿتر محًر

غ ٔر ٧لماث ؤْ ؤ٩ٞاع) ْجمٍغ خماص صْنر (آزغ بهخاط) ْاؾخسضام (ؤزغ  ٨ٞغة ٖغى في ألاصبُت الؿغ٢ت العج٩اب مهضع، ٖلى الٖا
ٓص مهضع مً مكخ٤ مىخج ؤْ ْمبخ٨غة ظضًضة ٓظ . ( )«م

ٓٝ٢ٓ ض -اإلاكحن الٟٗل َظا ٖىض اإلاخإوي ال  بالٟٗل، ال٣اثم شدو اؾخدًاع خحن الٗلمُت الؿغ٢ت قىاٖت صعظت جٍؼ
ٓنر ؤن ًٟترى الٗلمي ٞالباخض ٓنر حؿعى التي ْاإلاش٣ٟت الٗلمُت الىسبت مً ٩ً ٓظب ما بّ، ًدخظٔ مشل زحر لخ٩  ٖلُّ ٌؿخ

٘ ْظّ زالزت وؿخسلو ًجٗلىا ،-اإلاماعؾاث َظٍ مشل في الؿ٣ٍٓ ًٖ التٞر ٓهُت اإلاى٨غاث مً ؤ ٓم ْألازال٢ُت ْالٗلمُت ال٣اه ٣ً 

: هي الٗلمُت الؿغ٢ت بٟٗل ال٣اثم بها

 ت، اإلال٨ُت ٖلى الخٗضي ٓهت ال٨ٍٟغ ٢ِٓا اإلاًم ٓها خ٣ . ٢اه

 ٓماث ْبؾىاص ؤصخابها، بلى ألا٩ٞاع وؿب ٖلى ال٣اثمت الٗلمُت ألاماهت ؤزال٢ُاث اهتها٥  اؾخ٣ُذ التي اإلاهاصع بلى اإلاٗل
 .مجها

 بّ ًخه٠ ؤن الباخض ٖلى الظي للًمحر جام ُٚاب ْفي ٖلمي، خُاء ؤصوى صْنر مً لىٟؿّ الٛحر ْظِض ٖمل وؿب  .

 ؤبدار مً ُّٞ ًىجؼ ْما الجامعي بالخ٣ل حٗل٤ ما الؾُما الخاالث، مً ال٨شحر في الٗلمُت الؿغ٢اث ٦ك٠ ًدخاط ال

ٖٓت ٖلمُت ٍٓاث مخى خاث ْعؾاثل، ْمظ٦غاث، بدشُت، ْع٢اث مً اإلاؿخ  مً اإلاخم٨ً لؤلؾخاط ًم٨ً بط. ٦بحر ظِض بلى... ْؤَْغ
ٔر اإلالم جسههّ،  ْجىاؾ٤ ألا٩ٞاع، جيؿ٤ُ بلى جٟخ٣غ بُبُٗتها التي الٗلمُت الؿغ٢ت ٖملُاث ٦ك٠ مً َلبخّ بمؿخٓ

ْظّ مً اإلا٣ضم، للٗمل الجهاجي ؤلازغاط ق٩ل جىاؾ٤ ْختى بل ألاؾلٓب، :  الخهغ ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى طل٪ ؤ

 غ في اإلاٗخمض ألاؾلٓب جُاب٤ ٖضم ٔر م٘ الخدٍغ  .البدض مىِجؼ مؿخٓ

 ػ ٢ت ال٣ٟغاث بْغ  .الٗمل بزغاط في اإلاٗخمض ال٨خابت لدِ ممازل ٚحر بسِ اإلاؿْغ

 طل٪ ْمً ْاإلاجخمُٗت، ألا٧اصًمُت ألاْؾاٍ في ٖلُّ ْاإلاخٗاٝع الكاج٘ الاؾخٗما٫ ًٖ صزُلت مهُلخاث اؾخٗما٫ 
اهُت ألاقِغ حؿمُاث اؾخٗما٫ ٔر مجخم٘ في الؿٍغ ماهُت ألاقِغ حؿمُاث اٖخماص ُّٞ ظغ  ...        مشال الٟغوؿُت ًٖ اإلاٗغبت الْغ

ٍٓاث اإلاٗخمضة البراٖت ٖلى ٌُٛي ؤن ًم٨ً ال الٗلمُت، الؿغ٢ت ٖملُاث ا٦دكاٝ ماقغاث مً بُاهّ ؾب٤ ما  ْاإلاؿخ
ٓنر بلِٛا التي الٗالُت ٓاجغ ْل في زانت ٖلمُا، اإلادخال ٓماث ج غاٝ بٌٗ ٢ُام ًٖ مٗل ٞت ٚحر ألَا ٓا٢٘ بةوكاء  اإلاْٗغ  م

غ ْالضعاؾاث البدٓر بةهجاػ ال٣ُام زضماث حٗغى الاهترهذ قب٨ت ٖلى ال٨ترْهُت خماص ،... ْالخ٣اٍع  بدض مدغ٧اث ٖلى بااٖل
ٓعة ٖٓت ٣ٞغاث ؾغ٢ت زاللِا مً ًجغير مخُ ٕٓ نلت طاث مخى  ال٣ٟغاث جيؿ٤ُ ًخم ؤن ٢بل ؤلاهجاػ، ٢ُض الضعاؾت بمٓي

                                                           
 
- http://www.new-educ.com/العلمي-االنتحاؿ-اكتشاؼ-أدكات 

 
- Idem. 
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٢ت ما٫ مً اإلاؿْغ ٓعا ٌؿمى –ٖمل ٖلحها لُدك٩ل اإلادملت ألٖا ٓم الظي لُالبّ ًبإ -ٖلمُا ٖمال ظ  مً ؤهّ ٖلى بخ٣ضًمّ ٣ً

.  ( )بهجاٍػ

ٓاظِت ْلٛغى ْٖلُّ، ا، خضة ػاصث التي" الٗلمُت الؿغ٢اث" ْاَغة اؾخٟدا٫ م ٓلٓظُا باهدكاع اهدكاَع  الخ٨ى
ٔر الٗلمي، البدض ْمجا٫ اإلاٗغفي للخ٣ل اإلاىدؿبحن بٌٗ َٝغ مً اؾخسضامِا ؤسخيء التي الغ٢مُت  بٌٗ ازترإ ظغ

ا، مجا٫ لخهغ ؾُٗا اإلاماعؾاث َظٍ ل٨ك٠ الٗلمُت ْألاؾالُب البرمجُاث  الٗلمي البدض مهضا٢ُت ٖلى ْخٟاْا اهدكاَع

ح ٖلى ال٣اثم ٢ُٓت ألاماهت ْع ٓز  ،checkforplagiarism ، plagiarisma، Plagiarism detect، plagtracker:ؤمشلتها مً) الٗلمُت ْاإلا

dupli checker، plagscan، turnitin...). 

ٓم ٓا٢٘ ٖمل مبضؤ ٣ً  اإلاغاص للىو مؿخي جٟخِل بٗملُت ال٣ُام ٖلى الٗلمُت، الؿغ٢ت ٖملُاث ٦ك٠ ْبغمجُاث م
٢ُٓخّ مً الخإ٦ض ٓز ٓاٖض مسخل٠ في الٗلمُت م  ْالخٗابحر الترا٦ُب في اإلاكابهت الىهٓم ْاؾخسغاط الاهترهذ، ٖلى البُاهاث ٢

ٍٓت  الىهٓم مً ْٚحٍر مىّ الخد٤ اإلاغاص الىو بحن اإلا٣اعهت بٗملُت ال٣ُام مً الىو ٖلى اإلاخدغير لخم٨حن ْج٣ضًمِا اللٛ

ٓصة اإلاكابهت ش ْالٗ ٓاٍع ٔر ؤلانضاع، لخ ا... الباخض ْمؿخٓ  الٗمَلر الباخض وؿب نض١ مضٔ مً للخإ٦ض اإلا٣اعهت مٗاًحر مً ْٚحَر

خاث الٗلمُت ْالؿغ٢اث الٗلمي  ْالتزٍْغ الاهخدا٫ ٦ك٠»بـ حؿمذ البرمجُاث ِٞظٍ. لىٟؿّ ْغ ٓعة... الجامُٗت ْألَا  في اإلايك
ٓا٢٘ الهٟداث ٓٞغ... الال٨ترْهُت ْاإلا غا...  ْج خاث... الٗلمُت ألابدار ههٓم في ْالخُاب٤ الدكابّ ًٓضح قامال ج٣ٍغ ْغ  ْألَا

. ( )«الجامُٗت

ٔر الؿبل مً ٓاظِت اإلاٗخمضة ألازغ ٓاز٤ُ جخًمىّ باجذ ما الٗلمُت الؿغ٢اث ْاَغة اؾخٟدا٫ إلا  الجامٗت، ؤزال٢ُاث م

ٓاز٤ُ خاث بٖضاص ْم ْغ  ْالخدؿِـ الٓاَغة، شجب بلى نغاخت ٌكاع ناع ؤًً. الجامٗاث مسخل٠ في الٗلمُت ْالبدٓر ألَا
ا، ٓهُت باآللُاث ْالخظ٦حر بمساََغ ٓاظِتها اإلاؿخدضزت ال٣اه ض خض بلى جهل ْالتي إلا  الؿغ٢ت لٟٗل مماعؾخّ ًشبذ مً ججٍغ

. اإلادهلت الجامُٗت ْالكِاصاث الٗلمُت، ألال٣اب مً الٗلمُت

ٓلٓظُا اؾخسضام ؾٓء ًٖ الىاججت الؿلبُت اإلآاَغ ٧ل الٗلمُت الؿغ٢اث ْاَغة اؾخٟدا٫ ًسخهغ  الغ٢مُت الخ٨ى
ان ْهي الٗلمي، البدض مهضا٢ُت ٖلى ٓاظب ألا٦بر الَغ  ٧ل ٖلى لخٗضًّ لّ الخهضي ْالبدشُت الجامُٗت ألاؾغة ٖلى ال

غاٝ ٓهُت ألاصبُت ْالبدشُت، الٗلمُت ْألازال٢ُاث ألٖا . ْال٣اه

ُاث خاجمت  وجـى

ْلذ ٓان اإلا٣ضمت اإلاضازلت جىا  العلمي البدث حىدة على الشكمُت الخىىىلىحُا جإزير :بٗى

ٓلٓظُا اؾخسضام مجاالث ؤَم ٓصة مٗاًحر حٗضاص مً اهُال٢ا الٗلمي، البدض مجا٫ في الغ٢مُت الخ٨ى  الٗلمي البدض ظ

ٔر ؤهّ  اٖخباع ٖلى ٓصة" اٖخماص ظغ ٓلٓظُا جإزحر مضٔ ل٣ُاؽ ٦مُٗاع" الج . الٗلمي البدض ٖلى الغ٢مُت الخ٨ى

ٔر ٣ٞض ْٖلُّ ْظّ بٌٗ اؾخٗغاى ظغ ٓلٓظُا الؾخسضاماث ألاؾاؾُت ألا  ْالتي الٗلمي البدض مجا٫ في الغ٢مُت الخ٨ى
ٓاٖض الغ٢مُت، اإلا٨خباث اهدكاع مجها ٓعر اإلا٨خباث، حؿُحر ْع٢مىت البُاهاث، ٢ْ ؼ الٗلمُت، البدٓر ٦خابت بغمجُاث ْجُ  ْحٍٗؼ

ٓانل ٞغم ٓلٓظُا اؾخسضام ؾٓء ؤزغ اؾخٗغاى ًجغير ؤن ٢بل... الباخشحن بحن الخ  البدض مهضا٢ُت ٖلى الغ٢مُت الخ٨ى

                                                           
1
- comparatif logiciels anti-plagiat- UPPA CRATICE, sept 2007- fev 2012. Université pau.fr 

2
- http://www.e-marefa.net/ar/marefa-services/bibliographic-data-services 
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ح ٖلى الهاعر لخٗضحها الٗلمي، البدض ؤع٧ان تهضص التي الٗلمُت الؿغ٢اث اؾخٟدا٫ ْاَغة جسخهٍغ ما َْٓ الٗلمي،  ألاماهت ْع

ٓاظب الٗلمُت .    بها ًخدلى ؤن الباخض ٖلى ال

: الخالي الىدٓ ٖلى نُٛذ ْالتي اإلاضازلت ٖلحها بىِذ التي ؤلاق٩الُت باؾخدًاع

ٕٓ او٨ٗـ َل ٓلٓظُا اؾخسضام قُ ٓصة ٖلى الٗلمي البدض مجا٫ في الغ٢مُت الخ٨ى .. الٗلمي؟ البدض ظ

ٓصة ظاهب ًغإ لم اؾخسضامِا ٍٞغ ؤن ؤم ُٖٓت الج .. الٗلمي؟ البدض في ْالى
 

ٕٓ ؤن بلى هسلو ٓلٓظُا اؾخسضام قُ . يٍغ ٢ضع ٖلى هّٟٗ ب٣ضع خضًً، طْ ؾالح َٓ الٗلمي البدض مجا٫ في الغ٢مُت الخ٨ى

ٓظُت الخ٣ىُاث لِظٍ الباخض اؾخسضام بُبُٗت ًخدضص ما َْٓ ٓل ْعر آزغ جًمىّ ٦ْما. اإلاخاخت الخ٨ى  ؾ٣ٍٓ ٞةن اإلاضازلت مدا
ٓلٓظُا السخيء الاؾخسضام في الباخض ٓصة ٖلى ًازغ ال الغ٢مُت للخ٨ى .  مهضا٢ُخّ ٖلى بل الٗلمي، البدض ظ

ٓلٓظُا اؾخسضام ٌسخيء الظي الباخض ؤن ٌٗجي ما ٓصة، بم٣ُاؽ ٖملّ ٖلى هد٨م ال الغ٢مُت الخ٨ى  بم٣ُاؽ بل الج

ٌ خض ًهل ؤن ًم٨ً الٗمل ٖلى الخ٨م ًجٗل ما. اإلاهضا٢ُت .  ْشجبّ بل الٗمل، ٞع

: الخالُت الخٓنُاث اؾخسالم ًم٨ً اإلا٣ضمت، للمضازلت زخاما

 عة ٓلٓظُا مً الخم٨ً آلُاث مً ْالباخشحن الُلبت جم٨حن يْغ ضاص الغ٢مُت الخ٨ى  بة٢امت الٗلمُت، البدٓر إٖل
ٓعقاث ْعاث الضعاؾُت، ال بُت ْالض ْظّ مسخل٠ في للخد٨م الخضٍع  .اإلاجاالث َظٍ ؤ

 ؼ ٓاٖض بدباص٫ البدشُت، ْاإلاغا٦ؼ الجامٗاث مسخل٠ بحن اإلاغ٢مً الخٗاْنر حٍٗؼ  بحن الخٗاْنر نالث ْب٢امت البُاهاث، ٢
 .الباخشحن

 للبدض ظاصا تهضًضا جمشل ؤجها اٖخباع ٖلى الٗلمُت، الؿغ٢اث ْخاالث مٓاَغ م٘ الخٗامل في ْالهغامت الغ٢ابت حكضًض 

 .الٗلمي

 ٍٓغ ٖلى الٗمل . البدض ْمغا٦ؼ الجامٗاث بحن ْالخجاعب الدبراث ْجباص٫ الٗلمُت، الؿغ٢اث م٩اٞدت بغمجُاث جُ

 

: اإلاشاحع كائمت
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ل

ب  والخعلُم الالىترووي ودوسه في جىمُت مهاساث ولبت الجامعاث الخذٍس

بُت  حامعت جبعت ل–دساظت ؼبه ججٍش
الجضائش ل-علم اإلاىخباث حامعت جبعـت ل-ؤل-ؼعالٌ ظلُمـــت، ؤظخار معاعذ كعم .لد

ض، ملخم باإلاىخباث الجامعُت .لؤ الجضائش ل-اإلاشهض الجامعي مُلت ل–فخُدت عٍض

 

 

 اإلاعخخـلق

ٓع٢ت َظٍ في ٫ٓر مسخلٟت إلاٟاَُم َغح ال ْلت الال٨ترْوي، ْالخٗلُم الخضٍعب خ ْعر ِٞم ْمدا  ٣ًضمّ ان ًم٨ً الظي الض

ِم جىمُت في ، للُلبت بي قبّ اإلاىهج الباخض اجب٘ طل٪ ًخم ْختى ْمِاعاتهم، مٗاٞع  ٖلى حٗلُمي بغهامج جُب٤ُ زال٫ مً الخجٍغ

ٓصة نٛحرة ُٖىت ٓهت ْالباخشحن الُلبت مً م٣ه  مً لضحهم اإلا٨دؿبت اإلاٗاٝع وؿبت ْجدب٘ جبؿت، بجامٗت  ٞغصا 60 مً م٩

ٍٓم ٢ُاؽ زال٫ ْلت ْبٗضي، ٢ُلي ْج٣  لضٔ اإلا٨دؿباث وؿبت اعجٟإ ْبحن الال٨ترْوي ْالخضٍعب  الخٗلُم بحن الٗال٢ت ِٞم ْمدا

ٓزحن، ْاث ْالازخباعاث اإلاالخٓت الضعاؾت ْاٖخمضث اإلابد عة ؤَمُت الى الضعاؾت َظٍ ْحكحر.  البُاهاث لجم٘ ٦إص  جُب٤ُ ْيْغ

. للُلبت الٟٗلُت الخاظاث مً اهُال٢ا للخٗلُم الخضًشت ألاؾالُب

 اإلافخاخُت اليلماث

. جبؿت ظامٗت  الجامٗاث، َلبت ، اإلاٗاٝع اإلاِاعاث، الال٨ترْوي، الخضٍعب الال٨ترْوي، الخٗلُم

 

Abstract 

            Through this paper, we intend to portray various concepts related to the e-training and the e-

education and to understand its impact on students in developing their knowledge and skills،This is led by 

semi-experiment  method to link between the e-education and the Students' progress using pretest And 

posttest. We have used observation and test (pretest And posttest  ) as a tool to collecting information, and 

also the analysis of data which were collected during the study upon a simple of 

60 students. We also highlight the importance of electronic training and education to show the 

serious need for benefitting from intense training programs that improve information skills.  

 

Key words 

             e-education  , electronic training, skills, knowledge, university students, University of 

tebessa  . 
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 ملذمت 

 اٖضاصَم بُٛت ْالباخشحن الُلبت ْجضٍعب بخٗلُم الاَخمام  ألا٧اصًمُت  زانت الخٗلُمُت اإلااؾؿاث ٖلى لؼاما ٧ان

ٓاظِت ْجإَُلِم ٫ٓر ْابخ٩اع اإلاك٨الث إلا ٓا الخل ٓه ً ؤ٦ٟاء ٢اصة ل٩ُ ت نىاٖت ٖلى ٢اصٍع ا اإلاٗٞغ ا، ْوكَغ  ًسٟى ال ْاؾدشماَع

ٓلٓظُا ؤن ؤخض ٖلى  الال٨ترْوي ْالخٗلُم الخضٍعب جُب٤ُ بحن زحرها لٓ ٞةهّ لظا ، الِاثلت ب٣ضعاتها ٌؿتهان ال ؤصاة الخضًشت الخ٨ى

ٓنر الٗملُت بهظٍ اإلا٩لٟحن ؤن ٦ما, الال٨ترْوي بلى ٚالبا جمُل ال٨ٟت ؤن ق٪ ٞال ، الخ٣لُضي ؤْ اهاث ًًٗ ْاَا ٖلى ٦بحرة َع  ظض

ٓنر ْالباخشحن الُلبت ٞئت ؤن اٖخباع ْٖلى ْٞٗالُتها، ٖٓت مٗاٝع لخٗلم مخُٗك ٓخت ْقُِتهم مخى  مِاعاث ٖلى للخضعب مٟخ

ت ظضا اإلاِم مً لظا خضًشت، بُغ١ر ظضًضة ٓجها، التي ْاإلاِاعاث اإلاٗاٝع ٦مُت ٖلى ألاؾالُب َظٍ جإزحر مٗٞغ  ٦ْظا ٨ًدؿب

م ْظِت ٖلى الخٗٝغ ت ، اإلاجا٫ َظا في هَٓغ ٓظِاتهم عؤحهم ْمٗٞغ ٍٓغ بُٛت الال٨ترْوي ْالخضٍعب الخٗلُم هدٓ ْج  مِاعاتهم، جُ

بُت قبّ صعاؾت جُب٤ُ جم ألاؾاؽ َظا ْٖلى ٫ٓر ججٍغ ٓصة ُٖىت ٖلى الال٨ترْوي ْالخضٍعب الخٗلُم خ  ب٣ىاة باالؾخٗاهت م٣ه

ٓجُٓب ٖلى ٓعر يمً حٗلُمُت ُٞضًٓ م٣اَ٘ جدمُل جم ً ْعر مً مد  الى مضزل" الضعاؾت مدل بالجامٗت الضعاسخي اإلا٣غعر مدا

ٓٚغاُٞا مىاهج ". البِبلُ

٫ٓر مٟاَُم َغح ؾِخم البدض اثْع١ ْفي ْلت الال٨ترْوي الخضٍعب ؤؾالُب خ ت ْمدا ٔر مضٔ إلاٗٞغ  ؤؾالُب ظضْ

ٓا٦بت الُلبت اٖضاص في إلؾِاماتها جٓيُدا ٦ْظا ْٞٗالُتها،  ؤلال٨ترْوي ْالخضٍعب الخٗلُم ٓعاث إلا ٓاظِت ْالاؾخٗضاص الخُ  إلا

ح الشئِغ والعااٌ ، ْخلِا اإلاك٨الث :  َٓ اإلاُْغ

 ؟ الخ٣لُضي بالخٗلُم م٣اعهت جبؿت ظامٗت َلبت ْمِاعاث مٗاٝع جىمُت ٖلى الال٨ترْوي الخٗلُم جإزحر مآَ -

 الذساظت حعائالث

: ًلي ما مجها هظ٦غ الدؿائالث مً الٗضًض َغح بلى ًضٖٓ ؤلاق٩ا٫ َظا بن

 ؟ الال٨ترْوي ْالخٗلُم الخضٍعب م٘ بًجابُا جبؿت بجامٗت ْالباخشحن الُلبت ًخجاْب َل -

بها ًخم التي الٟئت بحن الٟغ١ر ما -  الال٨ترْوي؟ الخضٍعب مً حؿخٟض لم التي ْالٟئت ال٨ترْهُا جضٍع

ت مضٔ ما -  الال٨ترْوي؟ ْالخضٍعب الخٗلُم بإؾالُب جبؿت بجامٗت ْالباخشحن الُلبت مٗٞغ

٢اث هي ما - بها حٗلُمِا ًخم التي الٟئت بحن جِٓغ التي الْٟغ ٓلٓظُت، الٓؾاثل باؾخسضام ْجضٍع  جخٗلم التي ْالٟئت الخ٨ى

٣ت   الخ٣لُضًت؟ بالٍُغ

بُت البرامج جد٣٣ِا التي الغيا وؿبت هي ما -  ؟ ٞئت ٧ل في الخضٍع

 الفشلُاث
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خت الدؿائالث ٖلى ْلئلظابت  ؤْ الخإ٦ُض جيخٓغ ما٢خت ٦ةظاباث الخالُت الٟغيُاث َغخىا مدؿلؿل ؾُا١ في اإلاُْغ

:  الىٟي

ٓظُت الٓؾاثل باؾخسضام اإلاخٗلمت الٟئت جخجاْب - ٓل  الٓؾاثل ٖلى حٗلُمِا في اٖخمض التي الٟئت مً ؤ٦ثر الخ٨ى

. الخ٣لُضًت

 ج٣لُضًت بِئت في باإلاخضعب م٣اعهت ْاضخا اإلا٨دؿباث ازخباعاث في (ٖالُت صعظت) هجاخا بل٨ترْهُا اإلاخٗلم ًد٤٣ -

ٓعر ْالباخشحن الُلبت ؤصاء ًخدؿً - ٔر ج٣ضًم مً اهتهاء ٞ  .ٖالُت بيؿبت الال٨ترْوي اإلادخٓ

ٔر مً اإلاؿخُٟضْنر - ٓنر الال٨ترْوي اإلادخٓ ٔر مً حؿخُٟض التي الٟئت مً ؤ٦ثر عاي . الخ٣لُضي اإلادخٓ

 الذساظت ؤهمُت

 الًٓء جل٣ي ٦ما ، الُلبت ؤْؾاٍ في ْطل٪ الال٨ترْوي ْالخضٍعب الخٗلُم ٞاثضة جٓيُذ في الضعاؾت َظٍ ؤَمُت ج٨مً

 ًٖ ْالباخشحن للُلبت ْاإلالخت اإلااؾت الخاظت ح٨ٗـ التي الال٨ترْوي ْالخضٍعب الخٗلُم ؤؾالُب بلى اللجٓء مبرعاث ٖلى

ٓماث  ما لٓن٠ الخمُِضًت ؤْ الاؾخ٨كاُٞت البدٓر َاب٘ البدض َظا ًإزظ ؤن ًم٨ً ٦ما الال٨ترْهُت، البِئت في زانت اإلاٗل

ٓص َٓ ٓظ ٕ جمُِضا م ٔر بدٓر في للكْغ .  حٗم٣ا ؤ٦ثر ؤزغ

 الذساظت ؤهذاف

ٕٓ الُلبت خاظت ٖلى الًٓء بل٣اء بلى الضعاؾت َظٍ تهضٝ ْعاث بلى للدً  الخٗلُم ْاٖخماص الال٨ترْوي الخضٍعب في ص

ت الخضًشت الكاجٗت ألاؾالُب ٖلى الًٓء ْبل٣اء ، الا٧اصًمُت الاْؾاٍ في الال٨ترْوي .  ٧اُٞت ٧اهذ بطا ما ْمٗٞغ

 الُالب مؿحرة في اإلاًاٞت لل٣ُم جد٣ُ٣ّ ْمضٔ هجاٖخّ ٢ُْاؽ بؿُِ، مخسهو بغهامج جُب٤ُ بلى ؤًًا تهضٝ ٦ما

 .ْاإلاخضعبحن

 الذساظت مىهج

بي، قبّ اإلاىهج َٓ الضعاؾت َظٍ ْجد٤ُ٣ إلجمام اإلا٣ترح اإلاىهج ٓنر الخجٍغ ٓصا ٨ًً لم اإلا٣ترح  البرهامج ٧ ٓظ  ؾاب٣ا م

ِٓٞ ً  الٟئخحن ٦ال جخٗغى بدُض ٢ؿمحن بلى ْج٣ؿم الازخباع جدذ جٓي٘   للخجغبت حٍٗغًِا ًجب التي ْالٟئت الخجٍغب َع

ٝ هٟـ بلى  ٖلحها اإلادهل ْالىخاثج الُٗىت، ؤٞغاص ؾل٥ٓ في جإزحٍر مً الخإ٦ض اإلاغاص الٗامل َْٓ ْاخض ٖامل حُٛحر م٘ الْٓغ

.  الٟغيُاث هٟي ؤْ جد٤٣ مضٔ ٖلحها جبجى التي هي

بي قبّ اإلاىهج جبجي الضعاؾت َظٍ في ْؾىدا٫ْر  جبؿت، بجامٗت َلبت ْحٗلُم جضٍعب ججغبت جُب٤ُ زال٫ مً الخجٍغ

 ٖضم ؤْ ْباؾخسضام ، الُٗىت ألٞغاص ج٣ضًمّ ٞتراث ْجدضًض ْيبُّ حٗلُمي بغهامج ْي٘ ٖلى ؤؾاؾا الخجغبت ْحٗخمض
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ٓنر الخضًشت الخٗلُمُت الٓؾاثل اؾخسضام ض التي هي اإلاخٛحراث َظٍ ٧ ا عنض هٍغ ٓزحن ْج٣ؿُم آزاَع بُت الٟئت بلى اإلابد  الخجٍغ

ٓنر التي ألازحرة َظٍ ، الًابُت ْالٟئت ٓعر ْمضٔ  الخٗلم في الخ٣ضم وؿبت ل٣ُاؽ مغظ٘ بمشابت ج٩ . اإلاِاعاث جُ

  العابلت الذساظاث

 ٟٞي مِاعاتهم، ٖلى ْٞٗاال بًجابُا جإزحرا ًازغ ال٨ترْهُا الُالب حٗلم ؤن ألاظىبُت الضعاؾاث بٌٗ هخاثج ؤِْغث

 اإلا٣غعر َظا ٖلى ؤَل٤ الاهترهِذ قب٨ت ٖلى وكٍغ جم ال٨ترْهُا م٣غعا ٞحها اؾخسضمذ 2000 ؾىت Hindes َاًىضػ ؤظغتها صعاؾت

 َٓ ألاؾاسخي َْضّٞ ،"Advanced Reference Online Searching Techniques" : " الال٨ترْهُت اإلاغاظ٘ في اإلاخ٣ضمت البدض َغ١ر"

ٓماث، ًٖ البدض ج٣ىُاث مِاعاث ا٦دؿاب ٖلى الُالب مؿاٖضة  الُالب مكاٖغ ؤن الخضٍعب َظا هخاثج ؤِْغث ٢ْض اإلاٗل

ٓبت اإلاِاعاث ا٦دؿاب مً الُالب م٨ىذ بِئت ْٞغ الاهترهِذ ٖلى اإلاٗخمض الخضٍعب ْؤن اًجابُت ٧اهذ  اهخ٣اء ٖلى ٧ال٣ضعة اإلاُل

ٓماث   .ْجباصلِا ْألابدار اإلاٗل

ل ْفي ٍٓيشا َٝغ مً ممازلت صعاؾت ؤظٍغذ البراٍػ ٧ 1999- Cuenca ٫ٓر اًجابُت هخاثج بلى جٓنلذ  الضعاؾاث َالب خ

ٓم ْازخهانحي الٗلُا ٓماث ٢اٖضحي ٖلى م٣غعا ٖلحهم َغح خُض الصخُت، الٗل  ،Medline   ْ   Lilacs اإلاخسههخحن، اإلاٗل

ٔر ُٓٞدل ْؤظغ ض، ٦حر٧ ْجٍغ ٖٓت ٖلى Churkovich and Oughtred (2002) ْآ ٓا الُالب مً مجم ٔر جل٣ ٓظّ ْظِا اإلادخٓ  ٦جؼء ل

ٖٓت ،  بغهامج  مً ٔر جل٣ذ الشاهُت ْاإلاجم ٖٓت ؤن ؤزبدذ ْالىخاثج  ج٣لُضًا، اإلادخٓ ْلى اإلاجم ٍٓغ في مِاعة ؤ٦ثر ٧اهذ ألا  جُ

ْبا ْؤ٦ثر ٢ضعاتهم .  ججا

 اإلافىلخاث لبي  -1

:  ؤلالىترووي الخعلُم 1-1

ٓسخى ٌٗٝغ ٣ت: "  بإهّ ؤلال٨ترْوي الخٗلُم (6َـ،م1423 ) اإلا  مً الخضًشت الاجها٫ آلُاث باؾخسضام للخٗلُم ٍَغ

ٓعة نٓث مً اإلاخٗضصة ْؾاثُّ ْ ْقب٩اجّ خاؾب ٓماث ، ْن ٓاباث ٦ْظل٪ بل٨ترْهُت، ْم٨خباث ، بدض ْآلُاث ، ْعؾ  ب

ٓاء ؤلاهترهذ ٓص اإلاِم الضعاسخي الٟهل في ؤْ بٗض ًٖ ٧ان ؾ ٓاِٖا بجمُ٘ الخ٣ىُت اؾخسضام َٓ اإلا٣ه ٓمت بًها٫ في ؤه  اإلاٗل

  . "ٞاثضة ْؤ٦بر ظِض ْؤ٢ل ٢ْذ بإ٢هغ للمخٗلم

ّ ٦ما ٕٓ طل٪ َٓ الاٞتراضخي ؤْ الال٨ترْوي الخٗلُم : " (َـ 1423 ) اإلادِؿً ٌٗٞغ  ٖلى ٌٗخمض الظي الخٗلُم مً الى

 َْىا٥ بغمتها، الخٗلُمُت ْاإلااؾؿت اإلاخٗلمحن ْبحن ْاإلاخٗلمحن اإلاٗلمحن بحن الاجها٫ في الال٨ترْهُت الٓؾاثِ اؾخسضام

 Online Education ْWeb Based Education  ْ  Electronic: مجها اإلاهُلح َظا م٘ بالخباص٫ حؿخسضم ٦شحرة مهُلخاث

                                                           
1
 paul. Signorelli. E-lerning : annotated bibliography for library training programs . [4/05/201 ] Available at 

http://paulsignorelli.com/PDFs/Bibliography--E-learning.pdf 
2
 Ibid 

 ٖٕ-ٕٗ: (لندكة مدرسة ادلستقبل  )مقدمة ، كرقة عمل "  التعليم اإللكتروني ، مفهومو ، خصائصو ، فوائده ، عوائقو: " ادلوسى ، عبدااهلل عبدالعزيز  ٖ
 . ـ ، كلية الًتبية ، جامعة ادللك سعود ٕٕٓٓأكتوبر 

http://paulsignorelli.com/PDFs/Bibliography--E-learning.pdf
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Education ا  الاٞتراضخي، الخٗلُم مهُلح مً بضال الال٨ترْوي الخٗلُم مهُلح اؾخسضام ألاًٞل ل٨ً. اإلاهُلخاث مً ْٚحَر

ٕٓ َظا ألن ْطل٪  ْلِـ خ٣ُ٣ُا بطن ٞالخٗلُم الال٨ترْهُت، الٓؾاثِ ٖلى ٌٗخمض ؤهّ بال اإلاٗخاص بالخٗلُم قبُّ الخٗلُم مً الى

٫ٓر. الاٞتراضخي الخٗلُم مهُلح طل٪ ٖلى ًض٫ ٦ما اٞترايُا ْبـ ٣ً  ل٨ىّ خ٣ُ٣ي مخٗلم َٓ بل٨ترْهُا اإلاخٗلم بن: " ْٞلُب ص

  (Dubois, and Phillipp," بل٨ترْهُت بِئت في ًخٗلم

 ؤلالىترووي الخذٍسب- 1-2

ٓما الخضٍعب ًخٗل٤ اث٠ ؤصاء ٖلى ال٣ضعة ا٦دؿاب بلى ْحهضٝ الخُب٣ُُت، باإلاِاعاث ٖم  ٍْسخل٠ مُٗىت، ْمِام ْْ

ٓاع في نالخُخّ في البٌٗ ٫ٓر اجٟا٢ا هلخٔ ؤن ًم٨ً ل٨ً اإلاِىُت الخُاة في ؤْ الخٗلُم ؤَ  للخُٛحر الخضٍعب اؾتهضاٝ خ

ٍٓغ ْالخدؿحن : ٞىجض مسخلٟت ؤنٗضة ٖلى ٍْخم مسخلٟت ؤق٩اال الخضٍعب ٍْإزظ ألامشل، ألاصاء ْؤؾالُب مٗحن مجا٫ في ْالخُ

خاوي الخضٍعب الخٗلُمي، الخضٍعب اإلانهي، الخضٍعب البضوي، الخضٍعب ٍٓغي، ْالضًجي، الْغ  جُب٣ُّ ًم٨ً ٦ما ،...ْال٣ٗلي ْالخُ

ٓظُاث جُب٤ التي ْالخضًشت البدخت الخ٣لُضًت مجها مسخلٟت بُغ١ر ٓل ٣خحن، بحن جمؼط التي ْاإلاسخلُت الخضًشت، الخ٨ى  ل٨ً الٍُغ

 بالخضٍعب ٌٗٝغ ما ؤْ الخضًشت الخ٣ىُاث باؾخسضام للخضٍعب قامل حٍٗغ٠ ؤْ نُٛت ْي٘ في جخمشل البٌٗ لضٔ اإلاك٩لت

ٓم ٢لىا بطا هبالٜ ال ْمخٗضصة، مسخلٟت مجاالث في ٌؿخسضم ألازحر َظا. ؤلال٨ترْوي ٓلٓظُا اؾخسضام ًم٨ً ؤهّ الُ  ٧ل في الخ٨ى

ب، في ٖجها الاؾخٛىاء ًم٨ً ال ْبالخالي اإلاجاالث، ٓنر ٢ض طل٪ ل٨ً الخضٍع ٓنر ؤن ًم٨ً آزغ ْبمٗجى مسخلٟت، بضعظاث ٩ً ٩ً 

ٓنر ؤْ بدخا بل٨ترْهُا ج ٩ً ْاث مً بمٍؼ ٔر ْالٓؾاثل ألاص ٓلٓظُا ٖلى حٗخمض التي الٓؾاثل م٘ ظىب بلى ظىبا ألازغ ٓماث ج٨ى  اإلاٗل

ت آزغ مك٩ل بلى ؤلاقاعة ججضع َْىا ْالاجها٫،  اإلاتراصٞاث ٦ثرة َْٓ ؤال ؤلال٨ترْوي للخضٍعب ْالض٤ُ٢ الخ٣ُ٣ي اإلاٗجى إلاٗٞغ

ٓانٟاث بإَم ٢اثمت ًلي ُْٞما ْاإلاخضازلت مخ٣اعبت الجض ْاإلاٟاَُم  ٌؿخسضمِا ؤن ًم٨ً التي اإلاٟخاخُت ْاإلاهُلخاث ال

ْلت الباخض : ْالخضٍعب الخٗلُم بحن الخمُحز إلادا

 الال٨ترْوي الخٗلُم -

 الخاؾب باؾخسضام الخضٍعب -

 الغ٢مي الخضٍعب -

 الاٞتراضخي الخضٍعب -

- ًٍٓ  الال٨ترْوي الخ٩

- E-learning 

                                                           
ـ ، كلية  ٕٕٓٓأكتوبر  ٖٕ -ٕٗ: لندكة مدرسة ادلستقبل ، كرقة عمل مقدمة " التعليم اإللكتروني ترف أم ضرورة " : حمليسن ، إبراىيم عبدااهلل   ٔ

 . الًتبية ، جامعة ادللك سعود
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- E- training 

- E-training 2.0/ 3.0 

- Digital training  

- Digital lerning 

- Virtual training / lerning 

- Computer-mediated Training 

- Online training - learning 

- Open and Distance Learning (ODL( 

- Computer-Mediated Communication (CMC( 

- la formation Web-Based Training (WBT( 

- Apprentissage en ligne 

- Formation en ligne 

م ْٖلى ٓعر مضٔ ًٖ ْحٗبر جخًمً التي اإلاٟاَُم َظٍ ٧ل مً الٚغ  ؤن بال الال٨ترْوي، للخضٍعب الخ٣ُ٣ي اإلاٗجى ْٚجى جُ

َٓغ خماص الخُب٣ُُت، اإلاِاعاث ن٣ل في ًخمشل للخضٍعب الخ٣ُ٣ي الج ت اإلاٗاٝع ٖلى بااٖل . ْالٗملُت الىٍٓغ

  الالىترووي والخعلُم الخذٍسب ظغؤ -2

ٓٞغ مً البض ، ْالخٗلُم الخضٍعب لخُٟٗل ْجها مً التي ألاؾـ مً الٗضًض ج  الخ٨ٟحر ختى ؤْ الٗملُت في البضء ًم٨ً ال ص

 ْاإلاخٗلمحن باإلاخضعبحن الدانت الاخخُاظاث: هجض ألاؾـ َظٍ ؤَم ْمً جٟاٖلُت، بِئت في هجاخا جد٤٣ ؤن قإجها مً ْالتي ٞحها،

ت ال٣اثمت الُِئت ، ٓنر ، ْاإلاكٞغ ٓن، اإلاٗلم بُت البرامج ْاإلاضعب  جٟهُل ًلي ُْٞما ، اإلادُِ ْ الال٨ترْهُت، ْالخٗلُمُت الخضٍع

: الٗىانغ لِظٍ

: والىخعلمين باإلاخذسبين الخاـت الاخخُاحاث  2-1

ٔر ٓعة صعاؾت في خؿً مدمض خؿىحن ًغ  جض٫ التي اإلاهُلخاث ؤن  اإلادلُت الاخخُاظاث جدضًض ؤؾالُب ب٨خابّ  ميك

ْجت ْالىخٗلمحن اإلاخضعبحن اخخُاظاث ٖلى ٓعص اإلاتراصٞاث مً عؤًّ في حٗخبر ل٨جها ْمخخٗضصة مخٟا : ًلي ُٞما ؤَمِا ه

  Needs description الاخخُاظاث ْن٠

 Needs Analysis الاخخُاظاث جدلُل

 Needs Estimation   الاخخُاظاث ج٣ضًغ



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

183 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 Measurment Needs  الاخخُاظاث ٢ُاؽ

 Appraisal Needs الاخخُاظاث جسمحن

ٍٓم  Evaluation  Needsالاخخُاظاث ج٣

 Identification  Needsالاخخُاظاث حٍٗغ٠

 Searching  Needsالاخخُاظاث بدض

 Stadying Needs الاخخُاظاث صعاؾت

 Questioning   Needsالاخخُاظاث جدؿـ/ جلمـ

 recognition   Needs الاخخُاظاث اؾخُإل/  اؾخ٨كاٝ

  .Exploration  Needsالاخخُاظاث ٖلى الخٗٝغ

ٓنر جهلح ؤجها اإلاهُلخاث َظٍ مً اإلاالخٔ ل٨ً ٓاث لخ٩  الخٗٝغ ٢هض بض٢ت الاخخُاظاث ْيبِ جدضًض ْمغاخل زُ

ٍٓاث ْجغجُبها ٖلحها ْل ٍٓمِا، زمت ْمً ٦إ ٓعا ًٓضح مسُِ ًلي ُْٞما ج٣ : الاخخُاظاث ْصعاؾت حصدُو إلاغاخل جه

 

 اإلاخذسبين اخخُاحاث ودساظت حصخُق مشاخل  -01 -الؽيل

                                                           
التعليم والتدريب في مجال . إشارة خاصة إىل برامج ادلكتبات كادلعلومات حتديد االحتياجات يف التخطيط للربامج التدريبية مع. السامل. بن زلمد   -ٔ

 .ٕٕٛ.ٕٔٛ. ص.ص.  ٕٛٓٓ. مكتبة ادللك فهد. الرياض. ٗ.مج. المكتبات
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:  اإلاذسبىنلو اإلاعلمىنل  2-2

بُت الٗملُت ج٨خمل ال ٓٞغ بال الخٗلُمُت ؤْ الخضٍع  الٗملُت، َظٍ هجاح ٖلى ْال٣اثمحن اإلاخسههحن مً َا٢م بخ

ا، البرامج جهمُم في َاالء ٍْخضزل ٓا ؤن ًجب ٦ما ْججِحَز ٔر ج٣ضًم ٖلى بال٣ضعة ًخمخٗ  ٦خ٣ضًم ؤلال٨ترْوي بالك٩ل اإلادخٓ

 ٖىض اإلاٟهل ٧الكغح للمضعب ْ للمٗلم الٗاصًت ال٣ضعاث هيسخى ؤن صْنر مسخلٟت، ْؾاثِ في حسجُلِا ؤْ بٗض ًٖ اإلادايغاث

  ،...ْاإلاٟاَُم الخ٣اث٤ ْجٟؿحر ْعبِ الخاظت

ٓم ٖلى ٍ ٖضة َىا٥ الٗم ا ْظب التي قْغ َٓٞغ ٓعصَا بل٨ترْهُا ْاإلاضعبحن اإلاٗلمحن في ج  :ًلي ُٞما ه

عة ٖىض ْج٣لُضًا ال٨ترْهُا اله٠ بصاعة في ْزبرة  ، ظُضة ٖال٢اث ْبىاء الاجها٫ ٖلى ال٣ضعة - . الًْغ

ض ْ ؤلاهترهذ ْقب٨ت آلالي الخاؾب اؾخسضام في ٧اُٞت ْزبرة مِاعة لضًّ - ٓانل الال٨ترْوي البًر   . الكب٨ت ٖبر الاظخماعي ْالخ

غ ٖلى ال٣ضعة - بي البرهامج ٦ْخابت جدٍغ ٔر نُاٚت في بٟٗالُت ٌكاع٥ ختى ْاضخت بلٛت ْنُاٚخّ الخضٍع  ْ الخٗلُمي اإلادخٓ

بي  .الخضٍع

: ؤلالىترووي اإلادخىيل ؤو الترهامج 2-3

بُت ْ الخٗلُمُت اإلااصة ؤْ البرهامج ٔر الٗىانغ ْج٨مل الٗملُت، لىجاح الغثِؿت ْاإلاخُلباث ألاؾـ ؤخض هي الخضٍع  ، ألازغ

ٓماث جدك٩ل ظىب بلى ْظىبا  التي الغؾالت بمشابت اإلا٣ضمت الٗلمُت اإلااصة ْحٗخبر ال٨ترْهُا، الٗملُت جىُٟظ لبضء ألاؾاؾُت اإلا٣

ٓعر ٓص ٧ل ًخمد ٓلِا، اإلابظ٫ْر اإلاجِ ٓلٓ ؤن بالٗملُت ال٣اثمحن ٖلى ٍْجب خ ٔر ْنُاٚت بخهمُم ٦بحرا اَخماما ً .  اإلادخٓ

بي الخعلُمي الفماء ؤو اإلادُي  2-4 : والخذٍس

ٓنر ؤن ٍْم٨ً اإلاؿُغ، البرهامج ج٣ضًم ُّٞ ًخم الظي الًٟاء ؤْ اإلا٩ان بّ ٣ٍْهض  خ٣ُ٣ُت البِئت ؤْ اإلادُِ ٩ً

ٓعقاث ْالدجغاث ٧ال٣اٖاث غاٝ ًلخ٣ي ؤًً...ْال ْاث باؾخسضام اإلااصة ْج٣ضم مباقغة ألَا  ؤن ًم٨ً ؤْ مسخلٟت، ال٨ترْهُت ؤص

ٓعة بالهٓث مباقغة اإلاؿخُٟضْنر مّٗ ُٞخٟاٖل الخضًشت الاجها٫ ْؾاثل ٍَغ٤ ًٖ بهم ًخهل ٓنر ؤن ٍْم٨ً ، ْاله ٩ً 

ا اٞترايُا ًٞاءًار . الاٞتراضخي بالًٟاء الجمُ٘ ٨ٍْخٟي لاللخ٣اء خ٣ُ٣ي ًٞاء بلى الٗملُت جدخاط ال الخالت َظٍ في نٞغ

  جلُُم آلُت -2-5

 جد٣٣ذ التي ْؤلاياٞت الىمٓ مضٔ الىخاثج جبحن خُض ، ألاَضاٝ مً جد٣ُ٣ّ جم ما جدضًض: ؤهّ ٖلى الخ٣ُُم ٌٗٝغ

ٔر ٖلى  ًٖ  مشال جخم ْ ، ٖملّ في اإلاضعب ؤْ اإلاٗلم هجح ٢ض مضٔ ؤي بلى ْجٓضح اإلاؿخُٟضًً، لضٔ ْاإلاٗاٝع اإلاِاعاث مؿخٓ

 جُٟٗل ًجب الخالخحن ْفي ،(عاؾب ؤْ هاجح) اإلاالخٓت ؤْ (الخى٣ُِ) بالٗالمت ٖجها حٗبر الجهاًت في ْ الخ٣ُُمُت الازخباعاث ٍَغ٤

ٓاٍ ْمغا٢بت بمالخٓت بال اإلاخضعب ٖلى الخ٨م ًم٨ً ال ألهّ اإلاالخٓت .  ٖملُا مؿخ

                                                           
 ٜٔ. ص. ٕٓٓٓ. القاىرة، دار األمُت للنشر.  اتاألسس والتطبيق: التقويم التربوي. منصور. عبد اجمليد    -ٔ



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

185 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

: واإلاذة الخىكُذ -2-6

٢ُٓذ البٌٗ ٌٗخبر ٢ض  جخالشخى، بضؤث التي ألاؾـ مً ٌؿخٛغ٢ِا، التي اإلاضة ٦ْظا ؤلال٨ترْوي الخضٍعب ؤْ الخٗلُم ج

ٓعر ٚحر الؼمجي الٗامل ؤن اٖخباع ٖلى ْػر ًخم ِٞىا٥ مظ٧ ٢ٓذ ٖامل ججا ض اإلاؿخُٟض ألن ال  في الال٨ترْهُت البِئت بلى ًلجإ ؤن ًٍغ

 ًَْم اجهاء ٖلى ٞغص ٧ل ج٨ٟي ْالتي الٗملُت حؿخٛغ٢ِا التي باإلاضة الاَخمام ًٖ هخٛاضخى ؤن ًجب ال ل٨ىىا ٌكاء، ٢ْذ ؤي

ٔر . الٗلمي اإلادخٓ

 ال الٗىانغ، مخ٩املت ٖملُت َٓ الال٨ترْوي ْالخضٍعب اللخٗلُم مً ؤه٨ال ألاؾـ َظٍ ٧ل مً وؿخسلهّ الظي ْألامغ

ٓم ؤن ًم٨ً ٓعر ج٣  :طل٪ ًٓضح الخالي ْالك٩ل اخضاَا، ٚابذ ؤْ ازخلذ بطا ْجخُ

 

 الالىترووي والخذٍسب الخعلُم ؤظغ -02  -الؽيل

 

 للضمً وفلا الالىترووي والخذٍسب الخعلُم ؤؼياٌ -3

ٓط ػمً خؿب همُحن، بلى جهيُّٟ ًم٨ً  ، الٗملُت ُّٞ جخم الظي الاٞتراضخي ؤْ الخ٣ُ٣ي اإلا٩ان بلى ْاإلاضعب اإلاخضعب ْل

:  ًلي ٦ما َما الىمُان َْظان

   :   Training Asynchronous   اإلاتزامً غير والخعلُم الخذٍسب

                                                           

. جامعة أـ القرل. أطركحة دكتوراه. مطالب استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العالي. ناصر بن عبد اهلل. الشهراين  -ٔ 
 ٙٔ.ص.ٜٕٓٓ.  ادلملكة العربية السعودية
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ٔر ج٣ضًم ٖلى اإلاتزامً ٚحر ْالخضٍعب الخٗلُم مً ٧ل ٌٗخمض ٢ٓذ ٚحر في الكب٨ت ٖبر اإلادخٓ  زال٫ مً الخ٣ُ٣ي ال

ٖاث جُٟٗل  ْاإلاٗاٝع اإلاِاعاث ا٦دؿاب ؤظل مً مٗا ْاإلاضعبحن اإلاخضعبحن اإلاتزامً ٚحر الخضٍعب ٍْجم٘ ، اإلاتزامىت ٚحر اإلاكْغ

.  الجضًضة

  Training Synchronous :اإلاتزامً والخعلُم الخذٍسب

ٔر ج٣ضًم ٖلى ٌٗخمض ٢ٓذ، هٟـ في الكب٨ت ٖلى الجماعي الٗمل ٖلى اإلاتزامً  اإلادخٓ  اإلاىا٢كاث زال٫ مً ْطل٪ ال

ٓعٍت ٓاظض ؤن ًجب بدُض اإلاك٨الث، خلْ الٟ  .ْاخض ٢ْذ في الكب٨ت ٖلى ْاإلاخضعبحن اإلاضعب ًخ

 اإلايان خعب ؤلالىترووي والخعلُم الخذٍسب ؤؼياٌ -4

ٓاء باإلاضعبحن، اإلاخضعبحن الخ٣اء ُّٞ ًخم الظي  اإلا٩ان خؿب همُحن بلى ؤلال٨ترْوي ْالخضٍعب الخٗلُم مً ٧ل ًهى٠  ؾ

 : بلى اإلا٩ان خؿب ج٣ؿُمِما ًم٨ً ْ اٞترايُا، ؤْ خ٣ُ٣ُا ٧ان

 (حجشة داخل) الففي الالىترووي والخعلُم الخذٍسب

ٓاء، خض ٖلى مىّ اإلاؿخُٟضًً لضٔ َبُُٗا ق٨ال ٍْإزظ ، بالُاب٘ ًخمحز ألهّ ؾ ٓص ؤي اإلاإلٝٓ  ْؤما٦ً ٢اٖت ْظ

ٓاظؼ، صْنر ألا٩ٞاع ْجباص٫ بُجهم ُٞما ْالخٟاٖل باآلزٍغً ْالل٣اء للجلٓؽ ٓنر ؤن ٌكتٍر ؤهّ ٚحر خ  في اإلاؿخٗملت الٓؾاثل ج٩

ٓعقت ؤْ اله٠ ٓعة بل٨ترْهُت ال .  ْمخُ

 الالـفي ؤلالىترووي والخعلُم الخذٍسب

 الؼمً، خُض مً الظ٦غ، ؾاب٣ي الك٩لحن ًإزظ ؤهّ جل٣اثُا هلمـ ؤن ٍْم٨ً ْالجضعان، ال٣اٖاث زاعط الىمِ َظا ًخم

. زاعظِا ؤْ ألاهترهِذ قب٨ت ٖبر ًخم ؤن ًم٨ً ٦ما اإلاتزامً، ْٚحر اإلاتزامً، الالنٟي ٞىجض

بُت الذساظت -5   الخجٍش

ٕ ٢بل : الضعاؾت مجاالث جٓيُذ ْظب جبؿت ظامٗت في اإلاُب٣ت الخجغبت هخاثج جٟهُل في الكْغ

 الذساظت مجاالث - -5

ت ْالؼمىُت اإلا٩اهُت اإلاجاالث جدضًض مً بض ال الخجغبت َظٍ جٟانُل لخٓيُذ  :٧الخالي ْهي ْالبكٍغ

 اإلاياوي اإلاجاٌ -5-1-1

 ٞةن الضعاؾت َظٍ ْفي حُُٛخّ، جم ؤْ قٛلخّ الظي الجٛغافي اإلاضٔ جٓيُذ زال٫ مً للضعاؾت اإلا٩اوي اإلاجا٫ ًدضص

ٓنر ؤن اإلام٨ً مً ٧ان الال٨ترْوي ْالخٗلُم الخضٍعب خباعاث ل٨ً ْاؾ٘، مضٔ ٖلى ٩ً  مضٔ في الخد٨م ٌؿِل ْختى مىهجُت اٖل

                                                           
ادلرجع نفسو   ٔ
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ْػر لم اإلا٩اوي اإلاجا٫ ٞةن ٢ُاؾِا اإلاغاص ْاإلاخٛحراث الٗملُت  الهٟي الال٨ترْوي ْالخٗلُم للخضٍعب باليؿبت الجامعي الخغم ًخجا

.  نٟي الال للخضٍعب باليؿبت الاٞتراضخي ْالًٟاء ، اإلادايغاث ب٣اٖت الاؾخٗاهت جم ْ

بُت الضعاؾت ؤن ْبما ْعة في اإلاخمشلت الخجٍغ بُت الض ٓعص ًلي ُٞما جبؿت بجامٗت جمذ الخضٍع : ٖجها إلادت ه

 جبعت حامعت عً هبزة

ٓظب جبؿت ظامٗت جإؾؿذ ٓم بم الن  ظاء ٢ْض 2009 ظاهٟي 04 في الهاصع 09-08 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾ  جغ٢ُت ًٖ ؤلٖا

ٍٓجا ظامٗت، مه٠ بلى اإلااؾؿت ٓصاث جخ ٓاث مضاع ٖلى ؤَُاِٞا، ب٩ل الجامُٗت ألاؾغة بظلتها التي الجباعة للمجِ  ؾى

ٓانلت،  :الخالُت باإلاغاخل ْمغث 1985 ؾىت بضاًتها ٧اهذ مخ

جي اإلاِٗض جإؾِـ*  ٓظب اإلاىاظم في الٗالي للخٗلُم الَٓ ٓم بم ٍٓلُت 16 في اإلااعر 85-189 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾ  ،1985 ظ

جي اإلاِٗض مً ٧ل ؤوصخئ*  ٓم في الٗالي للخٗلُم الَٓ ٓظب ألاعى ٖل ٓم بم جي ْاإلاِٗض 88-181 الخىُٟظي اإلاغؾ  للخٗلُم الَٓ

ٓظب اإلاضهُت الِىضؾت في  الٗالي ٓم بم  ،1988 ؾبخمبر 27 في اإلااعزحن 88-184 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾ

ٓظب ظامعي مغ٦ؼ بلى الَٓىُت اإلاٗاَض جغ٢ُت جمذ 1992 ؾىت* ٓم بم  27 في الهاصع 92-297 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾ

 ،1992 ؾبخمبر

ٓظب*  ٓم ْبم  ظضًض ج٣ؿُم باٖخماص اإلااؾؿت ٩َُلت جمذ 2006 ؤْث 16 في الهاصع 06-272 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾ

ت للمهالح ٓػَ٘ ؤلاصاٍع . ًلي ٦ما ْاإلاٗاَض  ألا٢ؿام ْج
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 :وألاكعام اليلُاث

 

 وألاكعام اليلُاث-3  -الؽيل

بُت الضعاؾت ٞحها َب٣ذ التي ألازحرة َْظٍ ٓصة الُٗىت ؤٞغاص مجها ْخضص الخجٍغ ٓنر ألاؾاؽ في َم الظًً اإلا٣ه  ًمشل

. بال٩لُت الجامُٗت اإلا٨خبت مؿخُٟضي

  الضمجي اإلاجاٌ -5-1-2

ٓص ؤن الخٓيُذ مً ٞالبض الضعاؾت مجا٫ ًٖ بالخضًض  مىظ الخجغبت اؾخٛغ٢خّ الظي اإلاضٔ َٓ الؼمجي باإلاجا٫ اإلا٣ه

 ،2015 ؾبخمبر مىظ الخجغبت لِظٍ الٟٗلُت الاهُال٢ت ٧اهذ ْل٣ض هخاثجِا، ٢ُْاؽ الخجغبت جُب٤ُ ٚاًت الى الخهمُم مغخلت
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ٓطط جهمُم جم خُض ْلي الىم ال ، للبرهامج ألا ٓٞمبر بلى ْن  ، الخجغبت جُب٤ُ زم ْمً  الدِ ٖلى الُٟضًٓ م٣اَ٘ وكغ 2015 ه

. 2016 مُل٘ في ألازحرة اللمؿاث ْيٗذ

 البؽشيل اإلاجاٌ -5-1-3

 َالبا 24605 بلٜ 2016  -2015  الجامُٗت للؿىت ْالاؾدكغاٝ ؤلاخهاء زلُت اخهاثُاث خؿب الجهاجي الخٗضاص بلٜ ل٣ض

البت بي، الُاب٘ طاث الضعاؾت َبُٗت ْخؿب ، َْ  الظ٦غ ؾاب٣ت ال٩لُاث مً ْاخضة بخدضًض الُٗىت ج٤ًُِ ْظب ٞةهّ الخجٍغ

ٓانل ام٩اهُت ٦ْظا الباخض ام٩اهُاث خؿب  ًمشلّ ما  َٓ للضعاؾت ال٨لي اإلاجخم٘ ؤن ًمى٘ الا َظ ل٨ً الُٗىت، ؤٞغاص م٘ الخ

. لل٩لُاث الجهاجي الُلبت حٗضاص

ٓم ٧لُت ازخُاع جم ْل٣ض    5473 ، 2016  –2015 الجامُٗت للؿىت الُلبت حٗضاص بلٜ التي ْالاظخماُٖت الاوؿاهُت الٗل

البت َالبا َْ .

 الذساظت عُىت

بُت، الضعاؾت َظٍ ؤن اٖخباع ٖلى ٓنر ؤن ًٟترى الُٗىت ازخُاع ان ؤلاقاعة مً بض ال ججٍغ ٓصا ٩ً  ٌؿِل ختى م٣ه

ٓصة َْؿِل اإلاخٛحراث في الخد٨م  الازخُاع ٢ْ٘ ْل٣ض الخجغبت، جُب٤ُ مً مسخلٟت مغاخل في -جدضًضا  –بُٗجهم الُٗىت ألٞغاص الٗ

ٓاط ٖلى ٓاث ؤٞ ٓلت الازخهام مً ٢غبهم بد٨م اإلا٨خباث ٖلم جسهو مً الشاهُت الؿى ٓانل ْؾِ  ٖلى ْج٣ُُمِم مِٗم الخ

 الخجغبت، بظغاء مً ٞترة بٗض ج٣ُُمِم ْبٖاصة -جدضًضا مجهم ٞغص ْب٩ل  –بهم الاجها٫ ام٩اهُت ٦ْظا الباخض، مً ْمؿم٘ مغؤٔ

ٓاثُت الُٗىت ٨ٖـ ٖلى ٓنر ؤن ْْظب ، بهم ْالاجها٫ الُٗىت اٞغاص جدضًض في الض٢ت َظٍ ٖلى الخٟاّ ًم٨ً ال الٗك  ج٩

ٍْت بك٣حها الُٗىت   ْج٣ؿُمِم الُٗىت ؤٞغاص لٗضص جٓيُذ ًلي ُْٞما ؤلاخفائي، الخيافا قٍغ لخد٤ُ٣ مدؿا

 عذدهم العُىت ؤكعام

بُت العُىت  30 الخجٍش

 30 المابىت العُىت

 60 اإلاجمىع

ٌل  العُىت -01  -الجذو

 المابىت العُىت

ٕٓ بها ٣ًهض الضعاؾت َظٍ في ٓا الظًً الُٗىت ؤٞغاص مجم  ظلؿاث، زالر امخضاص ٖلى ج٣لُضي ْجضٍعب حٗلُم بلى زًٗ

ٔر ٧ل قغح ْجم ٓعر ببٌٗ باالؾخٗاهت هٓغير بك٩ل اإلادخٓ ٖٓت ْاإلاسُُاث اله   اإلاُب
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بُت العُىت  الخجٍش

بي اإلاخٛحر" مِٗم اؾخٗمل الظًً الُٗىت ؤٞغاص بها ٣ًهض ْا الظًً ؤي ،"الخجٍغ ٔر مً اؾخٟاص  ٖلى الال٨ترْوي اإلادخٓ

.  ظلؿخحن امخضاص

 

 العُىت جمشُل

بُت البدٓر  ؤن ؤلاقاعة ٞخجضع ال٨لي اإلاجخم٘ في الُٗىت جمشُل ًٖ ؤما ٓنر ٦بحرة ُٖىت جإزظ ؤن ًم٨ً ال الخجٍغ  لخ٩

 ؤْ باالؾدباهت م٣اعهت ما خض بلى ص٣ُ٢ت جب٣ى ل٨جها ال٨لي اإلاجخم٘ بلى يئُلت بيؿبت الباخض ٨ًخٟي ٣ٞض ال٨لي للمجخم٘ ممشلت

ٓما، آلاعاء ججم٘ التي البدٓر  وؿبت مً ْلِـ  –مشال الىجاح وؿبت  –الىخاثج خُض مً الض٢ت َاب٘ ًإزظ َىا ٞالبدض ٖم

ٓبت خُض مً الاجٟا١  ألاظ

ٓم ازخهام لُلبت ال٨لي الخٗضاص الى م٣اعهت ؤٖالٍ اليؿبت خؿبىا ْلٓ ٔر الاوؿاهُت الٗل ٓاث إلاؿخٓ ْلى الؿى  في الا

ٓجهم ال٩لُت ٓنر ٧ با  الجهاجي الخٗضاص بلٜ ٣ٞض%  5 ٣ًاعب هجضٍ  الخجغبت، في الازخُاع ٖلحها ٢ْ٘ التي اإلااصة ًخل٣  َالبا 1200 ج٣ٍغ

البت َْ .

  البُاهاث حمع ؤدواث -5-2

ٓزحن لضٔ اإلا٨دؿبت اإلاِاعاث ٦ْمُت وؿبت ٢ُاؽ َٓ باألؾاؽ الضعاؾت َظٍ مً الِضٝ بن ْا الظًً اإلابد  مً اؾخٟاص

ٔر ٓبت ْهٓغا ، الال٨ترْوي اإلادخٓ ٓظّ ْظِا  –مباقغا ازخباعا خضة ٖلى ٧ل ألاٞغاص ازخباع لهٗ ٓخُض الؿبُل ٞةن -ل  ل٣ُاؽ ال

 في للم٨دؿباث آزغ ْازخباع  –٢بلي ازخباع  –الخجغبت ٢بل ازخباع ؤؾئلت جدًحر جم ْل٣ض الازخباع، َٓ اإلا٨دؿبت اإلاِاعاث

- اإلا٨دؿباث ازخباع ؤْ البٗضي الازخباع  -، ظلؿت ٧ل جهاًت

م  اإلاشحع مديي الخلٍى

ٍٓم َْٓ - ٍٓم، ٖملُاث ٖلى ال٣اثم الصدو ًدضصٍ مٗحن مد٪ بلى ُّٞ الغؾٓب ؤْ الىجاح ٌؿدىض الظي الخ٣  الخ٣

ٓنر ٦إن ٫ٓر اإلاد٪ ٩ً . للىجاح ؤصوى ٦دض 100 مً 50 الٗالمت ٖلى الُالب خه

خماص َٓ الامشل الازخُاع ٞةن ؤًضًىا بحن التي للضعاؾت باليؿبت ٍٓم ٖلى الٖا خماص ْجم اإلاغظ٘ مد٩ي الازخباع ؤْ الخ٣  الٖا

٫ٓر 3/6 ْٖالمت 00/6 َٓ الؿلبي اإلاد٪ الخا٫ ْبُبُٗت الاًجابي اإلاد٪ ؤْ  ال٩املت الٗالمت ؤجها ٖلى 6/6 ٖالمت ٖلى  اإلاخضعب جس

 الغؾٓب مً ْجى٣ظٍ الاهخ٣ا٫

 جبعت بجامعت الىلبت مهاساث على الالىترووي والخذٍسب الخعلُم ؤزش -5-3
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ٖٓت مغخلت ٧ل حؿتهضٝ ، مغخلخحن ٖلى الخجغبت جمذ ل٣ض  ٦ما الىخاثج جدلُل جم ألاؾاؽ َظا ْٖلى ، اإلاِاعاث مً مجم

: ًلي

  ألاولى اإلاشخلت ؤزش

ٖٓت الى اإلاغخلت َظٍ في الُٗىت ؤٞغاص حٗغى ٍٓغ بلى تهضٝ ، اإلاٗاٝع مً مجم  الى مضزل ماصة في م٨دؿباتهم جُ

ٓٚغاُٞا ٔر مً الًابُت الُٗىت ؤٞغاص اؾخٟاص ْل٣ض ، البِبلُ ٔر َب٤ بِىما الخ٣لُضي اإلادخٓ  الُٗىت ؤٞغاص ٖلى الال٨ترْوي اإلادخٓ

بُت  ٖلى الشاوي البٗضي -ألا٫ْر البٗضي -ال٣بلي الازخباع بلى اؾدىاصا ٖلحها اإلاخدهل الىخاثج جٟهل ًلي ُْٞما ٣ِٞ، الخجٍغ

  الترجِب،

 ألاولى اإلاشخلت في اإلاىدعباث جلُُم خالٌ مً الىجاح وعبت

ٍٓم بلى اؾدىاصا ٖالماث 6 م3ً ١ًٟٓر ؤْ ٌؿاْير ج٣ُُمِم ٧ان الظًً اإلاخضعبحن وؿبت خؿاب الىجاح بيؿبت ٣ًهض  الخ٣

   6 م3ً ≤ ج١ٟٓر ؤْ حؿاْير التي اليؿب ظم٘ ًخم خُض الضعاؾت في اإلاٗخمض اإلاغظ٘ اإلاد٩ي

ْجت، بيؿب ْحٗلُمُت جضٍعب ٖملُت ؤي في الىجاح وؿبت جغج٣٘ ؤن البضًهي مً ؤهّ ؤلاقاعة ْججضع  َظٍ في ل٨ً مخٟا

ٔر مً  اإلاؿخُٟضًً بحن  الىجاح وؿبت اعجٟإ مضٔ م٣اعهت َٓ اإلاِم الضعاؾت . ْالخ٣لُضي الال٨ترْوي اإلادخٓ

 الىجاح وعبت جمشُل

ٔر ٧ل في الىجاح وؿبت جدؿب ٕٓ ْخؿب خضٔ ٖلى مؿخٓ ، ه : للىخاثج بُاوي الخمشُل ًلي ُْٞما اإلادخٔٓ

 

 

ٌل اإلاعخىيل في الىجاح وعبت -3 -الؽيل  ألاو
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ٓح ًخجلى  الازخباع في ٞا٢ذ خُض ، ؤ٦بر بيؿبت جغجٟ٘ بل٨ترْهُا، اإلاخضعبحن ْ اإلاخٗلمحن لضٔ الىجاح وؿبت ؤن بٓي

با ؤي ،% 44 بلٛذ ج٣لُضًا اإلاخضعبحن لضٔ الىجاح وؿبت ؤما ،% 80  ألا٫ْر البٗضي ٔر جإزحر ج٣ٍغ  اإلا٨دؿباث ٖلى الال٨ترْوي اإلادخٓ

. الخ٣لُضي ي٠ٗ بلٜ

م ،ٖلى جىسٌٟ لم ؤجها ٦ما ٦شحرا جغجٟ٘ لم الىجاح وؿبت ٞةن الشاوي البٗضي لالزخباع باليؿبت ؤما  ًم٨ً ؤهّ مً الٚغ

ٍٓاث جظ٦غ ْٖضم اليؿُان ٖامل بؿبب اهسٟايِا ٖلى هغاًَ ؤن با جبضْ ؤجها بال ، البرهامج مدخ  .زابخت ج٣ٍغ

٫ٓر ًم٨ً ألا٢ل ٞٗلى ٔر ؤن مبضثُا ال٣  بِىما 00/06  -الؿلبي اإلاد٪  –الٗالمت اوٗضام في مباقغة ؤزغ الال٨ترْوي اإلادخٓ

. 2 بٗضي ازخباع%  4,16ْ 1 بٗضي ازخباع%  10 ٞبلٛذ الخ٣لُضي

 scale of one to ten 10-1 مً العلم خعب الجلعت مً الفائذة ليعبت العُىت ؤفشاد جلُُم

ْلى الجلؿت مً لالؾخٟاصة ج٣ُُم٪ َٓ ما ٖكغة الى ْاخض م٣ضاع مً ًلي ٦ما الؿاا٫ ٧ان  ؟ ألا

ٓالي الك٩ل في ممشلت ْالىخاثج : اإلا

 

 والخللُذًت الالىتروهُت ألاولى للجلعت اإلاخذسبين جلُُم جمشُل  -4 -الؽيل

لبُت ؤن ًخطح ْلى الال٨ترْهُت الجلؿت مً للٟاثضة ٦خ٣ُُم 10 مً 9 م٣ضاع ٖلى ؤظمٗذ ألٚا  ،% 80 بيؿبت ْطل٪ ألا

ْلى الجلؿت الًابُت الُٗىت ؤٞغاص ٢ُم بِىما ٓحي ،%100 بيؿبت ْطل٪ 8 بال٣ُمت الخ٣لُضًت ألا  الُٗىت ؤٞغاص ؤن طل٪ لىا ٍْ

ٓنر ْلى، الجلؿت مً ٦بحر خض بلى عاي ٓاء ألا ٔر ًسو ُٞما ؾ .  الخ٣لُضي ؤْ الال٨ترْوي اإلادخٓ
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  الشاهُت اإلاشخلت ؤزش

ٓعر ٔر جمد ٔر َظا مدخٓ ٫ٓر اإلاؿخٓ ٓٚغاُٞاث الِٟاعؽ اؾخسضام ٦ُُٟت خ  الال٨ترْهُت، البِئت في ْال٨كاٞاث ْالبِبلُ

ْلى للمغخلت باليؿبت الخا٫ َٓ ٦ْما بُت الًابُت الُٗىت مً ٧ل ؤٞغاص ٞةن ألا ْا ْالخجٍغ ٖٓت مً اؾخٟاص  ْفي ألاوكُت مً مج

ْجذ الجهاًت م هخاثج جٟا : ؤصهاٍ مٟهلت ْهي ازخباَع

 الشاهُت اإلاشخلت في اإلاىدعباث جلُُم خالٌ مً الىجاح وعبت

٣ت بىٟـ بُت، الًابُت الُٗىت ؤٞغاص لضٔ الىجاح وؿبت خؿاب جم الٍُغ  ال٣بلي الازخباع زال٫ مً ْطل٪ ْالخجٍغ

. 2ْ 1 ْالبٗضي

 الشاهُت اإلاشخلت في الىجاح وعبت جمشُل

ٔر ٧ل في الىجاح وؿبت جدؿب ٕٓ ْخؿب خضٔ ٖلى مؿخٓ ، ه   :للىخاثج بُاوي الخمشُل ًلي ُْٞما اإلادخٔٓ

 

 الشاوي اإلاعخىيل في الىجاح وعبت -5 -الؽيل

ٔر في الىجاح ليؿبت البُاوي الخمشُل بلى هٓغها بطا با ال٣بلي الازخباع ؤن هجض الشاوي اإلاؿخٓ  ؤي ظضا، مخ٣اعبت هخاثجّ ج٣ٍغ

ٓاَم بك٣حها الُٗىت ؤٞغاص ؤن ٔر ٖغى بضاًت في مخ٣اعب مؿخ  الازخباع هخاثج في قاؾ٘ الٟغ١ر ل٨ً ، ْال٨ترْهُا ج٣لُضًا اإلادخٓ

. الشاوي البٗضي الازخباع في ْحٗم٤ الٟغ١ر َظا ْػاص ْالخ٣لُضي، الال٨ترْوي بحن ألا٫ْر البٗضي

 scale of one to ten 10-1 مً العلم خعب الشاهُت الجلعت مً لفائذة ا ليعبت العُىت ؤفشاد جلُُم

ٓزحن لخ٣ُُم جمشُال ًلي ُٞما ْهجض :  الشاهُت الجلؿت مً الاؾخٟاصة إلاضٔ اإلابد



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

194 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 

 والخللُذًت الالىتروهُت الشاهُت للجلعت اإلاخذسبين جلُُم -6 -الؽيل

ْح ْٞغ الخهت ل٨ً ،9ْ 6 بحن الشاهُت للجلؿت  الُٗىت ؤٞغاص ج٣ُُم جغا ٔر ههِب مً ٧اهذ ألا  َٓ ٦ما الال٨ترْوي اإلادخٓ

ٔر اليؿب ٢اعها ْبطا ،9 الٗالمت ٖىض مٓضح ٢اث ٞةن 8ْ 67ْ للٗالماث ألازغ  حٗبر مجملِا في ل٨جها ، ْمخٓؾُت َُٟٟت الْٟغ

. الغيا مً شخيء ًٖ

 .للذساظت العامت الىخائج -5-4

ٓصة حُٛحراث ْبخضار ، اإلاخٛحراث صعاؾت َٓ الخجغبت جُب٤ُ مً الِضٝ بن ٔر بمخٛحراث ْالخد٨م م٣ه ٫ٓر ؤزغ  للٓن

ٓم ؤؾاؾُت ٨ٞغة َْىا٥ ؾببُت، ٖال٢اث بلى بي البدض ٖلحها ٣ً  مٟاصَا الخجٍغ

ٓنر ٓاخض اإلاخٛحر ٢اه : (Law of Signal Variable) ال

٢ٟٓاث َىا٥ ٧ان بطا  ٓاهب، ٧ل مً ْمخ٩اٞئان مدكابهان م ٢ٟٓحن ؤخض بلى ٖىهغ ْؤي٠ُ الج ٠٢ٓ صْنر اإلا  آلازغ اإلا

٢ٟٓحن بحن ًِٓغ ازخالٝ ؤْ حٛحر ؤي ٞةن ٔر اإلا .  اإلاًاٝ الٗىهغ ؤزغ بلى ٌٗؼ

٢ٟٓحن حكابّ خالت في ٦ظل٪ ٢ٟٓحن َظًً ؤخض مً ٖىهغ ْخظٝ اإلا ٔر ًِٓغ حٛحر ؤْ ازخالٝ ؤي ٞإن آلازغ صْنر اإلا  ٌٗؼ

   ”الٗىهغ َظا ُٚاب ًتر٦ّ الظي الخإزحر بلى

 :وؿخيخج ؤن ُٞم٨ً الؿاب٣ت باألق٩ا٫ ْباالؾدكِاص ؾب٤ ما ٖلى بىاءا

                                                           

 ، جامعة ادللك عبد العزيز، متوفر على الرابطمحاضرات المنهج التجريبيأمساء زين صادؽ األىدؿ،   ٔ 
www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=171165&fn 
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٠٢ٓ ؤن بما ْلت زابذ، الخجغبت في الخٗلمي اإلا ٝ ظٗل ْمدا ٔر الٗضص خُض مً مخ٩اٞئت ؤلام٩ان ٢ضع الْٓغ  ْاإلاؿخٓ

ٔر جُب٤ُ َٓ اإلاؿخ٣ل اإلاخٛحر ؤن ْبما...  ْالؼمً الضعاسخي بُت الُٗىت ٖلى ؤلال٨ترْوي اإلادخٓ  اإلاخٛحر ْحُِٛب ٣ِٞ، الخجٍغ

ت اإلاًاٝ، الٗىهغ ؤزغ هلمـ ؤن ًم٨ً الًابُت، الُٗىت ًٖ اإلاؿخ٣ل ٔر مً الاؾخٟاصة بحن الؿببُت الٗال٢ت ْمٗٞغ  اإلادخٓ

بُت الُٗىت ؤٞغاص لضٔ الىجاح وؿبت اعجٟإ ْبحن ، الال٨ترْوي .  00 الٗالمت ْاوٗضام الغؾٓب وؿب ْاهسٟاى الخجٍغ

م ٖلى ٓامل بٌٗ ؤن ؤلا٢غاع مً بض ال طل٪ مً الٚغ : مجها الىخاثج ْص٢ت صخت في جازغ ٢ض الجاهبُت الٗ

 ؤن ًم٨ً (ْالشاوي ألا٫ْر البٗضي الازخباع بحن الٟترة ) مخابٗت صْنر الُٗىت ؤٞغاص ٞحها جغ٥ التي ٞالٟترة: الُٗىت هطج -
ٓلّ ؤن ٦ما ، ؤلاقغاٝ جدذ ؤْ بمٟغصٍ ظضًضة مِاعاث اإلاخضعب ًخٗلم ت ًضّٞٗ ٢ض ًٞ ض إلاٗٞغ ٫ٓر اإلاٍؼ  اإلااصة خ

ٔر يمً اإلا٣ضمت الٗلمُت ٍٓغ بلى ُٞلجإ البرهامج مدخٓ  .زاعظُت بمهاصع باالؾخٗاهت بىٟؿّ مِاعاجّ جُ

 جم بطا الُٟضًٓ م٣اَ٘ جباص٫ مى٘ ًم٨ً ال ٞمشال ، البٌٗ بًِٗم م٘ الُٗىت ؤٞغاص ًسخلِ ؤن ًم٨ً:  الدؿغب -
ْلِا جدمُلِا  َْىا الُٟضًٓ، م٣اَ٘ ٖلى الًابُت الُٗىت ؤٞغاص بٌٗ ًدهل ؤن ًم٨ً ْٖلُّ الدِ، زاعط ْجضا

 . الُٗىت َظٍ مً ٦جؼء ًازظ ؤال ًٟترى

 ْلِؿذ وؿبُت ٞهي ْاعصة ٧اهذ مِما ألهّ البدض، هخاثج حُٛحر ٖلى ٦بحرا ٢ل٣ا حك٩ل ال مجملِا في الٗىانغ َظٍ ل٨ً

٢ُٓذ ٖلى الخغم جم ؤهّ زانت مُل٣ت .      الال٨ترْوي الخ٣لُضي ؾب٤ بدُض الخجغبت ج

  .الفشلُاث لىء على الىخائج 5-5

ٓاع بضاًت في َغخذ التي الٟغيُاث يٓء ٖلى ٫ٓر ًم٨ً البدض َظا مك  :ؤن ال٣

ٔر جل٣ذ التي الٟئت - ٓظُت الٓؾاثل باؾخسضام اإلادخٓ ٓل  بالٓؾاثل الٗملُت مً اإلاؿخُٟضة الٟئت مً ؤ٦ثر جخجاْب الخ٨ى

ٓعر جلدو التي اإلاىدىُاث لىخاثج اؾدىاصا ْطل٪ مد٣٣ت ٞالٟغيُت الخ٣لُضًت، ٍٓحن امخضاص ٖلى الىجاح وؿبت جُ  ، اإلاؿخ

 الٟغيُت صخت في ق٪ َىال٪ ٌٗض لم ْالال٨ترْوي الخ٣لُضي بحن الىخاثج ْبم٣اعهت

ٓنر خ٤٣ -  ج٣لُضًت بِئت في باإلاخضعب م٣اعهت ْاضخا اإلا٨دؿباث ازخباعاث في (ٖالُت صعظت) هجاخا بل٨ترْهُا اإلاخٗلم

ٓاءا اإلاىدىُاث في مٓضح ْطل٪ ْلى اإلاغخلت في ؾ  الشاهُت ؤْ ألا

ٔر ج٣ضًم اهتهاء فىسل اإلاؿخُٟضًً ؤصاء ًخدؿً -  ٞل٣ض الضعاؾت هخاثج ؤزبدخّ ما ْطل٪ ٖالُت، بيؿبت الال٨ترْوي اإلادخٓ

بُت الُٗىت ؤٞغاص لضٔ ْبلٛذ ، الىجاح وؿب جًاٖٟذ  الازخباع في ًخٓضح ْطل٪ الًابُت الُٗىت وؿب ي٠ٗ الخجٍغ

. الفىسي الاخخباس َْٓ ألا٫ْر البٗضي

ٔر مً اإلاؿخُٟضْنر - ٓنر ؤلال٨ترْوي اإلادخٓ ْا لم الظًً مً ؤ٦ثر عاي ٔر مً ٌؿخُٟض  جد٤٣ ْجم الال٨ترْوي اإلادخٓ

 .الٟغيُت
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 وملترخاث جدلُالث 5-6

ٖٓت، ٖضًضة  ْالخٗلُم الخضٍعب ؾبل ؤن ؾب٤ مما لىا ًدبحن  ؤزبدذ ؤجها َاإلاا الُغ١ر ؤخؿً ٖلى التر٦حز ًجب ل٨ً ْمخى

ْاَا، ان ظض ٓماث ٦مُت في الخد٨م لِـ الجضًض ٞالَغ ُٖٓتها بل ٞدؿب اإلاٗل ٓصتها ه  الُغ١ر ٢ُمت ٞةن لظا ْص٢تها، ْظ

بُت ْ الخٗلُمُت ٓماث، ٦مُت ػاصث ٧لما جغجٟ٘ الخ٣لُضًت ؤْ الال٨ترْهُت الخضٍع  ْالخٓنُاث الاؾخيخاظاث بٌٗ ًلي ُْٞما اإلاٗل

: الؿاب٣ت الخدلُالث مً اإلاؿخيبُت

ٍٓغ في ٌؿاَم الال٨ترْهُت الٓؾاثِ باؾخٗما٫ ْالخضٍعب الخٗلُم ؤن ٦بحر خض بلى الضعاؾت َظٍ ؤزبدذ ل٣ض -  جُ
 أل٦ثر الخ٨غاع ٍَغ٤ ًٖ الخضعب محزة باؾدشماع ٌؿمذ ؤهّ ٦ما ؤلال٨ترْهُت، باإلاهاصع ألامغ حٗل٤ بطا زانت الُلبت، مِاعاث

ٓا ؤن لِم ُٞم٨ً مغة، مً  .مِاعاجّ ن٣ل مً ٍْخم٨ً ال٨ٟغة، جترسخ ختى ْج٨غاعا مغاعا الُٟضًٓ م٣ُ٘ ٌؿخٗمل

ٍٓغ ؤ٦ثر الاَخمام الجامٗت ٖلى ًيبػي - ٔر بخُ ْعاث بدىُٓم الال٨ترْوي اإلادخٓ ُٖٓت ْمدايغاث، ص  اإلاجخم٘ لخ
، َظٍ بإَمُت الجامعي ٓاء خض ٖلى ْالخ٣لُضًت الال٨ترْهُت البِئت في مد٨مت بغامج ْي٘ في بجضًت ْالخ٨ٟحر اإلاٗاٝع  . ؾ

ْعَا جلٗب ؤن الجامُٗت اإلا٨خبت ٖلى  - ٓط بسهٓم ْطل٪ الال٨ترْهُت، البِئت في اإلاؿخُٟضًً ْحٗلُم جضٍعب في ص ٓل  ال
ٓم ؤن ٍْم٨ً الىهُت، البُاهاث بلى ٓٞغث بطا زاعظِا ؤْ ظضعاجها صازل بظل٪ ج٣  .لظل٪ الالػمت ؤلام٩اهاث ج

ٓا٦بت لًمان  - ٍٓب ال٣اصم الجُل م ْعٍاث في ٧االقترا٥ اؾدكغاُٞت بظغاءاث جخسظ ؤن البض لل  الال٨ترْهُت الض
ٓع٢ُت ٓما، الجامعي اإلاجخم٘ لضٔ الظاحي الخضٍعب ز٣اٞت ْٚغؽ للباخشحن، ْبجاختها اإلاخسههت ْال  ْالباخشحن الُلبت ْلضٔ ٖم

 .الدهٓم ْظّ ٖلى

ٍٓب بم٩اهاث اؾخٛال٫ ًم٨ً  - ٍٓغ في هٟؿّ  ال  بالبؿاَت ًخمحز ألاخُان ؤٚلب في ؤهّ خُض الباخشحن مِاعاث جُ
ٔر لخضا٫ْر اإلاخاخت الاٞترايُت الًٟاءاث اؾخٛال٫ ًم٨ً ْٖلُّ اإلاخسههحن، ٚحر مً الاؾخٗما٫ ٢ْابلُت  .الال٨ترْوي اإلادخٓ

 الذساظت خالـت

ٔر ٖلى ٖم٤ُ ْازغ ٢ْ٘ لّ الال٨ترْوي ْالخضٍعب الخٗلُم ان الضعاؾت َظٍ زال٫ مً زبذ ْل٣ض  الُلبت، مِاعاث مؿخٓ

ٔر مباقغ ؤزغا َىا٥ ْان ٓا٠٢ ْخؿب الخاظت خؿب ا٦دكاّٞ ًم٨ً اإلاضٔ، بُٗض مباقغ ٚحر ْازغا الال٨ترْوي للمدخٓ  التي اإلا

ٓلٓظُا جُب٣ُاث ؤن ؤًًا ْزبذ الُالب، لِا ًخٗغى  ألاٞغاص، مً مم٨ً ٢ضع أل٦بر الغؾالت جهل ؤن حؿمذ الخضًشت الخ٨ى

ٓا ؤن  لِم ْجدُذ ْا ًخٟاٖل ْا َُْٗض ٔر ٨ٍْغع  ٧ان ْبطا الخمغن، َٓ الٗملُت في ٞاألؾاؽ ٚغيّ، ٌؿخٓفي ختى الخاظت ٖىض اإلادخٓ

ٓنر ً ٚحر ٖلحها ال٣اثم جهم ٖلى ٢اصٍع  َظٍ ؾض ُٞم٨ً ْاإلا٩ان، الؼمان خُض مً ْحكختهم لٗضصَم هٓغا مباقغة ظمُٗا جمٍغ

.  الال٨ترْهُت الخٗلُم ْمىهاث الاٞترايُت الًٟاءاث مً الاؾخٟاصة زال٫ مً الشٛغة
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الاعالمُت اإلاماسظت حغير في كشاءة الشكمُت البِئت في الجذًذ ؤلاعالم  

 لخِباصة الجامعي باإلاشهض مدالش ؤظخار همىػ، مشاد. د

 

 

 ملذمت

ٓلٓظُا الغثِسخي الاَخمام ؤنبذ ٖٓا الخضًشت الاجها٫ بخ٨ى  ْاإلاجالث، الجغاثض م٣االث مً ًيخهي ال لٗضص  مٓي

ٓنر ْبغامج ْوكغاث ٖٓا ْاإلااجمغاث، ْؤلاطاٖت الخلٍٟؼ  ًهض١ ال ٢ضع َىا٥ ْؤنبذ .ْاؾ٘ هُا١ ٖلى ْالخ٨ٟحر للخإمل ْمٓي

ٕٓ بهظا الاَخمام مً ٓاء اإلآي ْاثغ صازل ؾ ٓجغ نىاٖت ص ٓمبُ ٓلٓظُا لٗبذ ٞل٣ض لظل٪ زاعظّ؛ ؤْ ال٩  الخضًشت الاجها٫ ج٨ى

ْعا ٓاء الخُاة مجاالث قتى في باعػا ص المُت ختى ؤْ الؿُاؾُت ؤْ الاظخماُٖت ؤْ الا٢خهاصًت ؾ . طاتها ؤلٖا

ٓع٢ت َظٍ في  ٓعاث الباخض ًخُغ١ر ال ٔر ٖلى الخانلت للخُ الم مؿخٓ ٓظُت الغ٢مُت البِئت ْجضاُٖاث ؤلٖا ٓل  ْالخ٨ى

٫ٓر طل٪ ْمً ٖلُّ، الخضًشت الم، ْؾاثل هٓام بيُت ٖلى ؤزغ الظي ال٨بحر الخد ٫ٓر في خضًشت ْهماطط ؤق٩اال ؤٞغػر مما ؤلٖا  الخ٣

المُت، َٓان" ٖىّ ٖبر الظي الاهخ٣ا٫ َظا ؤلٖا ٓلٓظُا بالخخمُت ٢ضًما" ما٧ المي الٟٗل ٖلى جازغ التي الخ٨ى  ْالاجهالي ؤلٖا

٫ٓر ت ْجد ت بلى البكٍغ ٓهُت، ٢ٍغ ٓم َغخذ ٧ ٔر ٞٗلى ْمِىُت، ؤ٧اصًمُت بق٩الُاث ٖضة الُ ٓم مؿخٓ الم باث ْجىٓحراجّ اإلاِٟ  ؤلٖا

الم ٚحر ْمِىُا ْالخضازت، لل٨الؾ٨ُُت ٣ْٞا ًهى٠ ٓمىا بلى اإلااضخي ال٣غنر مً ألاعبُٗىاث مً اإلامخض ؤلٖا ٓنر ج٣الُضٍ مً ً  ْٞى

ٓابت ٞداعؽ ٖملّ، ٫ٓ، بلى آ٫ الب الم ْؾلُت ألاٞ ٓطَا مل٨ُتها جدغعث الغابٗت ؤلٖا ٖٓت ؤًضي مً (وؿبُا) ْهٟ  مسهٓنت مجم

ٓا٫ ْؤعباب الؿُاؾت، عظا٫) ألاٞغاص مً ٓاًَ بٖالم" ؤْ لؤلٞغاص ٖامت مل٨ُت بلى ،(ألام  ؤنبدذ بل ٞدؿب َظا ْلِـ ،"اإلا

المُت الٓؾاثل ٓنر عؤؾِا ْٖلى الخ٣لُضًت ؤلٖا ٓانل بٓؾاثل حؿدىجض الخلٍٟؼ ا الاظخماعي الخ  ْؤهماٍ جُب٣ُاث مً ْٚحَر

ٓانل الم الخ ٓلت الخضًشت، ْؤلٖا الم خالت في جهض١ بالخُٟض ٌؿخإوـ الجض ؤن ٞم٣ ٓلٓظُا ٖهغ في ؤلٖا  َْظا ، الغ٢مُت الخ٨ى

ٓعة في ججلُاجّ ِْغث ما الم بدٓر في ْظضًضة ٖم٣ُت بق٩الُاث بل الم ْؾاثل جٟٗل ماطا" مً ْْؾاثلّ ؤلٖا ٓع؟ في ؤلٖا  الجمِ

ٓعر ًٟٗل ماطا بلى الم؟ ْؾاثل في الجمِ المي ْالدكبُ٪ الدكاع٥ ؤٞٗا٫ بلى.ؤلٖا ٓلٓظُا ْل في ألاٞغاص ًماعؾّ الظي ؤلٖا  ج٨ى

ٓماث ْمجخم٘ الٓؾُلت إلات اإلاٗل .  ْالٗ

ٕٓ َظا إلاٗالجت ٞؿيخُغ١ر ْمىّ : الخالُت للى٣اٍ اإلآي

ت والخلفُاث اإلافهىم: ؤلاعالم - . الخذًشت الشكمُت الخىىىلىحُا ظُاق في الىظٍش
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  اإلاخبادلت والعالكاث الخإزيراث...ؤلاعالم وظائل في والخذًشت الىالظُىُت اإلاماسظت بين-

 والخدذًاث الفشؿ...الشكمُت البِئت في ؤلاعالم وظائل -

ت والخلفُاث اإلافهىم ؤلاعالم: ؤوال   الخذًشت الشكمُت الخىىىلىحُا ظُاق في الىظٍش

ٓم جدضًض في الدٓى ٢بل      الم مِٟ ٓعر الظي الٗام بالؿُا١ ؤلاإلاام مً البض الجضًض، ؤلٖا  ق٪ ٞال ألازحر، َظا زاللِا مً جبل

ْاث مسخل٠ ؤن ٓهاث ألاص ٓظُت ْاإلا٩ ٓل ٓعة ؤٞغػتها التي الخ٨ى ٓماجُت ز ً، ال٣غنر مً الشاوي الىه٠ بضاًاث في اإلاٗل  الٗكٍغ

ٓانل ٧ٓؾاثل اؾخسضمذ ٍّٓ ْما الاهترهِذ ْؾُلت ؤن خُض ، ألاٞغاص بحن ْالاجها٫ للخ ٓلُٟاث مً جد  ْجُب٣ُاث ج

ٓظُت ٓل ٓم في ٌٗخ٣ض ٨ًً لم ج٨ى ٫ٓر ؤجها ألاًام، مً ً . بٖالمُت مًامحن جدخًً ْؾاثل بلى ؾدخد

ْر ٫ٓر الباخشحن مً الٗضًض َْٗؼ ُٟت لخد الم ْؾاثل صمج جم خُض بٖالمُت ْؾُلت بلى الاجهالُت الٓؾُلت ْْ  ؤلٖا

ٓعر ألاٞالم مشل الخ٣لُضًت ٢ٓت ْال٩لمت ْاإلآؾ٣ُى ْاله ٖٓت اإلاىُ  (Interactivité) الخٟاٖلُت ال٣ضعة م٘ ،(multimédia) ْاإلاُب

ٓجغ ٓلٓظُا لل٨مبُ ٓعة ْجُب٣ُاث الاجهاالث، ْج٨ى . الاجها٫ مجا٫ قِضَا التي الٗلمُت الش

الم مهُلح َْٗض ْلى عئٍخحن، ؤمام اإلاهُلح َظا ٠٣ٍْ للجض٫، مشحرا الِٗض، خضًض مهُلخا الجضًض ؤلٖا  ؤن هي ألا

الم ر بٓنّٟ الجضًض ؤلٖا
ًا
الم ؤن هي ْالشاهُت الخ٣لُضي، لئلٖالم بضًال ر بٓنّٟ الجضًض ؤلٖا

ًا
ٓعا . لّ ْامخضاصا الخ٣لُضي لىٓحٍر جُ

الم البٌٗ ٍْهى٠ : ؤهماٍ لشالزت ٣ْٞا الجضًض ؤلٖا

الم ُّٞ ًماعؽ ألا٫ْر الىمِ  - ٓاع ْبغامج الخُت، البرامج مشل: ج٣لُضًت بخ٣ىُت الجضًض ؤلٖا  les) الخٟاٖلُت الخُت الخ

émissions de dialogue)، مً الهباخُت ْال٣ٟغاث (ٖغب ًا الدحر نباح MBC) ٓاث ٖلى ٓهُت ال٣ى ٓنر بغامج ؤْ الخلٍٟؼ  جلٍٟؼ

ٓا٢٘  ،(star académie) ال

المي الخإزحر الشاوي الىمِ - المُت ْالدضماث الال٨ترْهُت، الصخ٠ مشل: ظضًضة بخ٣ىُت ؤلٖا . الى٣ا٫ ٖلى ؤلٖا

الم جُب٤ُ الشالض ْالىمِ - الم بحن اإلاٟترى الٟاع١ر ًظًب بما: مسخلُت بخ٣ىُت الجضًض ؤلٖا  ْالخ٣لُضي، الجضًض ؤلٖا

ٓع٢ُت، للصخ٠ الال٨ترْهُت اليسخ مشل الم ًٞاءاث ٞخذ ؤْ ال ٓاًَ إٖل ٓهُت ًٞاءاث صازل اإلا . جلٍٟؼ

ٓما الم لخٍٗغ٠ ؤجِىا لٓ ْٖم ٓامِـ للمٗاظم ٣ْٞا الجضًض ؤلٖا ٍٓت ْال٣ ٓلٓظُا ٢امٓؽ حٍٗغ٥٠ اللٛ  الغ٢مُت الخ٨ى

ٓجغ اهضماط" ٓجغ ْقب٩اث ال٨مبُ ٖٓت َٓ” :لِؿتر ٢ْامٓؾ٘ ،"اإلاخٗضصة ْالٓؾاثِ ال٨مبُ ٓظُاث مجم ٓل  التي الاجها٫ ج٨ى

ٓلضث ْط مً ج ٓجغ بحن التزا ٍٓغ ْالُباٖت لئلٖالم، الخ٣لُضًت ْالٓؾاثل ال٨مبُ ٓٚغافي ْالخه ٓج   " ْالُٟضًٓ ْالهٓث الٟ

                                                           
 
 ٛٓ.تونس، صاإلبستيمولوجيا كاإلشكاليات كالسياقات، منوبة،  ادليديا اجلديدة،: صادؽ احلمامي - 
 
احللقة ادلفقودة، رللة احلكمة للدراسات اإلعالمية كاالتصالية، العدد الثامن كالعشركف، : كتوطُت ادلعرفة يف ادلنطقة العربيةاإلعالـ اجلديد : رضا مثناين - 

 .ٕٕٚ. ، صٕ٘ٔٓالسداسي األكؿ 
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ٓلٓظُا مً مخٗضصة ؤق٩ا٫ ٞحها جظمج التي الٗملُت َٓ ؤْ الم ج٨ى  جؼامً خالت ْوكٓء جٟاٖلي، ق٩ل في الغ٢مُت ْالاجها٫ ؤلٖا

ٓعر الىهٓم بعؾا٫ في ٓاث ْالشابخت اإلاخدغ٦ت ْاله  .ْألان

ا ًم٨ً الجضة ٨ٞغة ؤن ٦ما الم ؤن مً اؾخ٣غاَئ ٕٓ مً خالت بلى ٌكحر الجضًض ؤلٖا ٓلٓظُا ألاق٩ا٫ في الخى  ْالخ٨ى

 َْما ْالخسهُو، الٟغصًت خاالث بةٖالء ًخٗل٤ ُٞما زانت الخ٣لُضًت، ًٖ اإلاؿخدضزت الٓؾاثل خملتها التي ْالدهاثو

الم ٣ٍْضن ،(الخٟاٖلُت) هي عثِؿُت إلاحزة ٦ىدُجت جإجُان  :مجها ٖضة، ؤق٩ا٫ في الجضًض ؤلٖا

الم ٓم التي جُب٣ُاجّ بٌٗ لٓن٠: الغ٢مي ؤلٖا ٓلٓظُا ٖلى ج٣ ٓنر مشل الغ٢مُت الخ٨ى  الغ٢مي، الغاصًٓ الغ٢مي، الخلٍٟؼ

ما، ٓجغ م٘ جىضمج بٖالمُت ْؾُلت ؤْ هٓام ؤي بلى لئلقاعة ؤْ ْٚحَر  .ال٨مبُ

الم ٓٞغث َاإلاا: الخٟاٖلي ؤلٖا ٓنر الاهترهذ لكب٨ت اإلاؿخسضمحن بحن ْالاؾخجابت الُٗاء مً خالت ج  الخٟاٖلُحن ْالغاصًٓ ْالخلٍٟؼ

م المُت الىٓم مً ْٚحَر  .الخٟاٖلُت ؤلٖا

الم ا الاهترهذ في جُب٣ُاجّ ٖلى بالتر٦حز الاجها٫ زٍُٓ ٖلى: الكب٩ي ؤلٖا  .الكب٩اث مً ْٚحَر

اًاث ٧اجب ؤَل٣ّ الظي الؿُبرْوي الًٟاء حٗبحر مً: الؿُبرْهُت الٓؾاثِ ٓنر ٍْلُام الٗلمي الدُا٫ ْع اًخّ في ظبؿ  التي ْع

ا  .1984 ٖام ؤنضَع

ٓماث بٖالم ْط ٖلى للضاللت: اإلاٗل ٓجغ بحن التزا ٓعر ْٖلى ْالاجها٫ ال٨مبُ ٓعر مً ٌؿخُٟض ظضًض بٖالمي هٓام ِْ ٓلٓظُا جُ  ج٨ى

ٓماجُت  .ٞحها ٍْىضمج اإلاٗل

ٓعة الىو بحن صازلّ جدضر التي الاهضماط خالت: اإلاخٗضصة الٓؾاثِ بٖالم . ْالُٟضًٓ ْاله

  اإلاخبادلت والعالكاث الخإزيراث...ؤلاعالم وظائل في والخذًشت الىالظُىُت اإلاماسظت بين: زاهُا

الم ْؾاثل جخٓؾِ ٓعر باث بط الاظخماُٖت، الٗال٢اث ؤلاهترهِذ ْقب٩اث الًٟاثُاث في زانت ْاإلاخمشلت ؤلٖا  الجمِ

ٓع،) عمؼير ق٩ل في مماعؾتها صْنر مً ٌِٗل ال اإلاجخم٘ في الٍٗغٌ  الخُٛحر ؤؾاؽ جاصي بالٟٗل ْهي ،(٦خاباث مٗاوي، ن

ٕٓ زال٫ مً ْالش٣افي، الاظخماعي اثِٟا جى حهُت ْْ . ْالخش٣ُُٟت ْالخٗلُمُت التٞر
المُت الٓؾاثل زال٫ ٞمً ٫ٓر ؤلٖا  اإلاترابُت ْالاظخماُٖت الش٣اُٞت اإلاخٛحراث مً وؿ٤ بلى الاظخماعي الخٟاٖل جد

جُا ْاإلاخدغعة ْلُت الجماٖاث جماعؾّ الظي الاظخماعي، للًبِ الخ٣لُضًت آلالُاث مً جضٍع ٍٓت، ألا  لٟاثضة جدىاػ٫ر ْالتي ْالشاه

ٖٓت ظضًضة ظماٖاث ٍٓاث، مدضصة ْٚحر مخى الم) ؤلال٨ترْهُت الكب٩اث بغٕ جدؿغب الِ  ع٢ابُت بظغاءاث صْنر (الجضًض ؤلٖا

المي الٟٗل مجا٫ اهخ٣ل ْبظل٪ ، ْاُٖت ٕٓ بلى ؤلٖا  بكٟاُٞت ج٣اؽ الاظخماُٖت ال٨ٟاءة مِٗا ؤنبدذ اإلاماعؾت مً ظضًض ه

ٓانلُت الٟاٖلُت المُت الغؾالت بىاء في ٦مكاع٦حن ألاٞغاص بحن الخ . ؤلٖا

                                                           
 
، األبعاد النفسية كاالجتماعية للعامل االفًتاضي، األبعاد النفسية كاالجتماعية للعامل االفًتاضي، ا -  ، ٚجمللى العربية للعلـو كادلعلومات، العدد حسيبة قيدـك

 ،  ٜٓ.، صٕٙٓٓمطبعة ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
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ٓلت بن ٫ٓر ؾِ ٓإ قتى بلى الٓن ٓماث ؤه ً، م٘ ْجباصلِا اإلاٗل  ٢ضع جد٤ُ٣ ؤلاوؿاهُت اإلاجخمٗاث ٖلى ؾِل ٢ض آلازٍغ
ُت بالضًم٣غاَُت ٌٗٝغ مما ٦بحر ٓعة خ٣٣خّ ما زال٫ مً اإلاٗٞغ ٓظُت الش ٓل ٔر ٖلى الخانلت الخ٨ى المُت الٓؾُلت مؿخٓ  في ؤلٖا

. اإلاٗانغ ٢ْخىا
 بالٓؾاثِ قضًضا اعجباَا اإلاغجبُت الصخُٟت ْالهُٜ ألاؾالُب مً ظضًضة ؤق٩ا٫ جىامي طل٪ ًٖ هخج ٢ْض

ٓلٓظُا، ٓلت طاجّ آلان في ْمبرعة الخ٨ى َٓاهُت اإلا٣ ". الٓؾُلت هي الغؾالت" اإلاا٧ل
ٔر ٞٗلى الم مؿخٓ ٔر ٖلى خضًشت ؤهماٍ صزلذ ال٨الؾ٩ُي ؤلٖا  الٟاث٤، الىو ٦سانُت ؤلال٨ترْهُت، الصخاٞت مؿخٓ

ت ٓمت ٖغى في الٗالُت ْالؿٖغ ٓلذ اإلاُلخُمُضًا، إلاخُلباث ْاؾخجابتها جٟاٖلُتها بلى باإلياٞت ْازخهاعاتها، اإلاٗل ضة ْجد  الجٍغ
ٓاع ًٞاء بلى ؤلال٨ترْهُت ٓا٢٘ م٘ ْجضازلِا اعجباَِا ًٖ ًٞال ْالخٗل٣ُاث، الغؤي الؾخُالٖاث للخ  الاظخماعي الدكبُ٪ م

ُْٖت ْمسخل٠ .  ؤلاهترهِذ ْؾُلت جدُدِا التي ألا
ٔر ْٖلى ٕٓ، اإلاغجي المؤلٕا مؿخٓ ٓنر ؤظِؼة ؤزًٗذ ؤن ْبٗض ْاإلاؿم ٓصة الغ٢مُت إلاٗاًحر ْؤلاطاٖت الخلٍٟؼ  الٗالُت ْالج

ٓنر) ْالٗغى البض في ٓصة الٗالي الغ٢مي الخلٍٟؼ ٔر ٖلى َْظا (اإلامخضة الغ٢مُت ؤلاطاٖت/ ْالظ٧ي الج ٓظِؿد٩ُي، اإلاؿخٓ  الل
ذ ٦ظل٪ الخجضًض إلاخُلباث ْاؾخجابت المُت البرامج ٖٞغ ح بض بلى ؤًٞذ مِمت حُٛحراث الٓؾُلخحن َاجحن في ؤلٖا ت ْع  الخٍغ

ٓايُ٘ مسخل٠ ْمٗالجت َغح في ْالكٟاُٞت ٓعر ًٟٞاءاث ْالاظخماعي، الؿُاسخي الٗم٤ طاث ْزانت اإلا  ؤْؾ٘، بضث الجمِ
الم مً الاهخ٣ا٫ ْبضا ٓمي ؤلٖا الم بلى الخ٩ ٓمي ؤلٖا ٓاث الٗضصي الخ٩ازغ ًلٜ ْلم ظلُا، ْاضخا الٗم ْعر الدانت لل٣ى ٓاث ص  ال٣ى

ٓمُت ٓعث ؤجها َاإلاا الٗم المُت زضماتها َ ٓما ، ؤلٖا ٓجي ْالِاظـ الؿُا١ ٞةن ْٖم ٓل المُت بالخُُٛاث صٞ٘ الخ٨ى  اإلاغثُت ؤلٖا
ٖٓت ٢ٓذ في مؿخلِما الخضر، ْبحن اإلاخل٣ي بحن جٟاٖلي َغح بًجاص بلى ْاإلاؿم ْاجّ -بٌٗ -طاجّ ال الم مً ؤص  الظي الجضًض ؤلٖا

.  الٍٗغًت الجماَحر ٞئت جد٨مّ

 َاالء ًخ٣اؾم خُض بٞترايُت، ظماٖاث ؤْ « communauté virtuelle » بٞترايُت ٢اٖضة بًجاص في الٟئت َظٍ بضؤث 
ٓاٚل ألاٞغاص  ْالخٟاٖل الاخخ٩ا٥ في ألاٞغاص ًسههّ ٧ان الظي الؼمجي الدجم ج٣لو بٗض زهٓنا مكتر٦ت، ْاَخماماث ق

. اإلاباقغ الاظخماعي

ِغث ض حجمِا ٧ْان  ، -الٛغبُت اإلاجخمٗاث في -الشماهِىاث في اٞترايُت ظماٖت ؤ٫ْر ْْ ٓا ٞغص، 100000 ًٖ ًٍؼ  ٧ْاه
ٓنر ْل ٓايُ٘ ًخضا ٓلذ ؤن لبصذ ما زم ْالاخخجاط، الخغب ٖلى ْالخدٍغٌ الٗاَُٟت، بالٗال٢اث جغجبِ م ٖٓت بلى جد  مِمت مجم

ٔر ٖلى المي، زمت ْمً الاجهالي، اإلاؿخٓ  ْمً الكب٩اث، مِىضسخي َٝغ مً الجماٖاث َظٍ ل٣ُخّ الظي الاَخمام زال٫ مً ؤلٖا

ٓعر ؤَم الم ْمماعؾاث ن : هجض الجضًض ؤلٖا
ٓاج٠ ٧الخاؾٓب الخضیشت الاجها٫ ج٣ىیاث اهضماط ًٖ الىاججت الاجهالیت الُغی٣ت ٖلى َل٤  ْالكب٩اث الظ٦یت ْالِ

الم اإلاخٗضصة ْالٓؾاثِ  :ْؾاثلّ ْمً الجضیض، باإٖل
ٓا٢٘.     ؤ : الاظخماعي الدكبُ٪ م

ٓا٢٘ ْهي 2007 ٖام جهایت في الاظخماٖیت الكب٩اث اهدكغث ٓانل حؿخسضم م ا الاظخماعي ْالدكبی٪ للخ  ْؤقَِغ
ٍٓتر ،(Myspace) ؾبیـ ْماي ،(Facebook) ب٥ٓ الٟیـ ت ْجمحزث ،(Twitter) ْج ٓعة ْجضٖیمّ الدبر ه٣ل بؿٖغ  الخیت باله

ت ْاإلاٗبرة، ٓا٦بت ْؾٖغ ْثها، م٩ان مً مباقغة ْه٣لِا الؿاٖت مضاع ٖلى ألاخضار م  مً الىاؽ م٨ىذ الكب٩اث َْظٍ خض

                                                           
 ٜ.، صٕٕٔٓمزيد من االستقاللية إلذاعة ادلرفق العاـ، رللة اإلذاعات العربية، ملف خاص، العدد األكؿ : عبد الكرمي حيزاكم - ٔ
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ٓماث باألزباع الكب٩اث َظٍ حٛظیت في مكاع٦تهم زال٫ مً خغة، خیاة في ْمُالبهم َمٓخاتهم ًٖ الخٗبحر  ْاإلاؿاَمت ْاإلاٗل

اصاعة نىاٖت في ٞٗا٫ بك٩ل المیت اإلاًامحن ْٕ  .ال٣ًایا مسخل٠ في ْمكاع٦ت جٟاٖل ؤ٦ثر ْظٗلتهم ؤلٖا
 بحن الخٟاٖل ْخالت الخ٣لیضیت، اإلااضخي ألوكُت اإلاازل البضیل هي الاظخماٖیت الكب٩اث ؤنبدذ ؤن لبصذ ْما

ٓم مجخمٗاث  ٦بحر ظؼء وكِ ٢ْض للىٓغ، الٞخت بضعظت الاجهالي الىٓام ٖلى حؿیُغ التي هي اإلادیِ ْاإلاجخم٘ البیئت م٘ الی
ٓنر ؤهاؽ یيخجِا التي ال٣هحرة ألاٞالم ه٣ل في الخباص٫ قب٩اث مً ٫ٓر مً ٖاصی ٓاة ؤْ الٗالم، خ  ألاصوى بالخض ؾیىماجي، بزغاط َ

ٓاعص مً ٫ٓر خضْر یا٦ض ما َْٓ اإلا ْاث في ظظعير جد  .ْالخٗبحر الخساَب ؤص
ٓاث ٞسال٫  ٓعر بعؾا٫ قاجٗا باث اإلاايیت الؿى  البریض َغی٤ ًٖ ال٣هحرة ألاٞالم بعؾا٫ زم ؤلاهترهذ، ٖبر اله

ٓیال ٢ْخا ْاإلاغا٣َحن الكباب مً الٗضیض ٞحها ی٣طخي الاظخماٖیت الكب٩اث َظٍ ْفي ؤلال٨ترْوي،  بًِٗم م٘ الخٟاٖل في ظضا َ
ٓیغ الكباب یؿخُی٘ ٦بحرة مجخمٗاث م٘ الشابذ الخٟاٖل َظا ْٖبر البٌٗ، ، ٢یاصیت ْنٟاث ؤًٞل ز٣افي ِٞم جُ  ْمً ؤ٢ٔٓ

ٓنر ؤن اإلام٨ً ٓا٢٘ ج٩ ٓیغ ؤصاة" ؾبیـ ماي" مشل الكِحرة اإلا عیت الاظخماعي للخُ  اإلاجاالث في بجضیت لئلؾِام للكباب يْغ

ٓم إلاجخم٘ ْالا٢خهاصیت ْالش٣اٞیت، ْالاظخماٖیت الؿیاؾیت،  .الی

 :الصخفُت اإلاذوهاث.    ب

ٓمُاث هي ٓاؾُت اصعاظِا ًخم الكب٨ت ٖلى شدهُت ً ٓعر ْاعؾالّ هو بُب٘ حؿمذ بؿُُت بغامج ب  الاجها٫ ٞ

٢ٓ٘ نٟدت ٖلى لُِٓغ بالكب٨ت ر جمؼط ْهي   -اإلاٗجي اإلا
ًا
ٓماث بحن ٖمضا  ؤْ ؤنُل بمهضع عبِ م٘ جترا٤ٞ ٦ما ْآلاعاء اإلاٗل

ٔر بم٨ٟغة ٓمُاث ٧اجب بها ًىصح بم٣الت ؤْ ؤزغ ْهت ْؤ٫ْر ٖلحها، ٌٗل٤ ؤْ الُ ٓبغ بلى جغظ٘ الهى٠ َظا مً مض  ْهي 1994 ؤ٦خ

ٓبت ر ألا٦ثر الال٨ترْهُت البرامج ؤخض مبرمج ،"ٍْجر صا٠ً" بلى ميؿ
ًا
ٖٓا ٓعٍ، قُ  .مىُال اؾم جدذ ْمُ

ْهت ْحٗٝغ ، بصاعة هٓام زال٫ مً یٗمل ؤلاهترهذ، جُبی٣اث مً جُبی٤ بإجها اإلاض ٓعٍ ؤبؿِ ْفي اإلادخٔٓ  ًٖ ٖباعة ن
ْیىاث ٖلحها جِٓغ ؤلاهترهذ قب٨ت ٖلى ْیب نٟدت  مدضص ٖضص مجها یيكغ جهاٖضیا ػمىیا جغجیبا ْمغجبت ماعزت (مضزالث) جض
ْهت، هاقغ ؤْ مضیغ ٞیّ یخد٨م ٓنر ال٣ضیمت، اإلاضزالث ألعقٟت آلیت الىٓام یخًمً ٦ما اإلاض  ال صاثم مؿاع مجها مضزلت ل٩ل ْی٩

ا لخٓت مىظ یخٛحر ٕٓ مً ال٣اعتر یم٨ً وكَغ ْیىت بلى الغظ ٓص ال ٖىضما الخ٤ ٢ْذ في مٗیىت جض ْلى الهٟدت في مخاخت حٗ  ألا

ْهت، ابِ زباث یًمً ٦ما للمض ٫ٓر الْغ  . جدللِا صْنر ْید
ْهاث ْؤنبدذ ٓمیاث ٦صخیٟت حؿخسضم ؤلاهترهِذ مض ٕٓ ٖلى ْجغ٦ؼ ناخبها ًٖ حٗبر ٞغصیت بل٨ترْهیت ی  مٓي

ٓنر ؤن ْیم٨ً اإلادلیت، ؤْ الؿیاؾُت ألازباع مشل مٗحن، ٓمیت مظ٦غاث ًٖ ٖباعة ج٩  .ی

ٖٓاث.   ظــ ٩ٍٓي مٓؾ  :ال
ٓا٢٘ ًٖ ٖباعة هي ٍٓاث بةياٞت للمؿخسضمحن حؿمذ ٍْب م ٓص ْحٗضًل مدخ ٓظ ْعر جلٗب خُض مجها، اإلا  ٢اٖضة ص

ٓا٢٘ َظٍ ؤقِغ ظماُٖت، مكتر٦ت بُاهاث ٢ٓ٘ ، اإلا ٖٓت َْٓ Wikipedia م  .الٗالم لٛاث بمٗٓم اإلا٣االث مالًحن جًم التي اإلآؾ

٩ٍٓي ٧لمت ٖٓا حٗجي التي Wiki ال ٓاٖض مً بؿُُا ه ٓعث الاهترهذ، قب٨ت في حٗمل التي البُاهاث ٢  ٢ام م 1995 ٖام جُ

ٓلُٝٓ ٦ىىِٛام ْاعص مً ٧ل ٢ٓ٘ ؤ٫ْر بةوكاء ْب ر ق٩ل ْالظي WikiWikiWeb َْٓ ٩ٍْي م
ًا
ر مجخمٗا

ًا
ْها ر مخٗا

ًا
ٓخا  خُض للجمُ٘، مٟخ

ٍٓغ في ٌكاع٥ ؤن شدو ألي ًم٨ً ٍٓاث ْػٍاصة جُ ٢ٓ٘، مدخ ٢ٓذ طل٪ مىظ اإلا ٓم ْختى ال  ٦شحرة ٩ٍْي بغامج ِْغث الُ

                                                           
 
 ٖٗٔ.، صٜٕٓٓااللكًتكنية، دار أسامة للنشر كالتوزيع، عماف، الصحافة : سليماف، زيد منَت - 
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ٓا٢٘ مً ال٨شحر ْاٖخمضث ٍٓغ في ْالخٗاْنر اإلاكاع٦ت ٖملُت جبؿُِ َٓ ْالِضٝ البرامج َظٍ ٖلى اإلا ٍٓاث جُ  ؤ٢صخى بلى اإلادخ

. مم٨ً خض

ٓص٧اؾذ.    ص  :الب

٫ٓر جدُذ زضمت هي ٢ٓ٘ مً ْالُٟضًٓ الهٓث ملٟاث ٖلى الخه اعجّ الى الخاظت صْنر ُّٞ، جضعط ؤن بمجغص مٗحن م  ٍػ

ٔر ْجدمل مغة ٧ل في ، اإلادخٓ
ًا
ٍْا ر ًمل٪ الظي ٞاإلاؿخسضم ًض

ًا
، iTunes Apple ٦خُب٤ُ ظِاػة ٖلى جُب٣ُا

ًا
 في الاقترا٥ ًم٨ىّ مشال

ٓص٧اؾذ زضمت ٢ٓ٘ ألي الب ض م ٢ٓ٘ ٣ًضم ؤن بكٍغ ًٍغ ٓم زم الدضمت، َظٍ اإلا  الجضًضة اإلالٟاث بخدمُل iTunes الــ ٣ً

ر
ًا
ٓماج٨ُُا ْج ا خا٫ في ؤ َٓٞغ . ج

ٓاع مىخضًاث.    ْ  :الخ

٢ٓ٘ ٖلى حٗمل زانت بغامج ًٖ ٖباعة هي المي اإلا ٓا٢٘ ؤي ؤْ ؤلٖا ٔر م  قب٨ت ٖلى ٖام ؤْ زام، َاب٘ طاث ؤزغ
ٓا٢٘ مشل -الاهترهذ ٖٓاث ؤْ ال٣ًاًا في ْآلاعاء ألا٩ٞاع بٗغى ْحؿمذ -اإلاخسههت اإلا خت اإلآي ٢ٓ٘، ٖلى للمىا٢كت اإلاُْغ  اإلا
، ْمىا٢كتها ٖلحها الغص في اإلاكاع٦حن ؤْ للمؿخسضمحن الٟغنت ْاجاخت

ًا
ٓعٍا ٓاء ٞ  ألا٩ٞاع ؤْ آلاعاء يض ؤْ م٘ طل٪ ٧ان ؾ

خت، ٓص صْنر اإلاُْغ ٓص اإلاكاع٦حن ٖلى ٢ُ ٓلٓ ًًِٗا التي باؾخصىاءال٣ُ  ٖلى اإلا٣ام ْالخد٨م الًبِ هٓام زال٫ مً اإلاىخضٔ مؿئ

 .البرهامج
الم ْالخٟاٖل اإلاكاع٦ت جُب٣ُاث مً ْاخضة ْهي  اؾمإ للجمُ٘ ًد٤٣ بما الكب٨ت بها ظاءث التي البضًل ْؤلٖا

ٓاتهم، ٢ٓذ في ْهي ؤن ٖٓت هٟؿّ ال ٕٓ َظا جُب٤ُ ٖلى حٗمل اإلاسخلٟت البرامج مً مجم ٓاظض مً الى  ٖلى للخجمٗاث الخي الخ

ٓص وكاٍ ْهي الاهترهذ، ٓالي بلى ٌٗ ٓع، في اإلاىخضًاث ُّٞ بضؤث الظي الٗام 1995 ٖام خ ٓعٍت ؤْ اهخ٣الُت مغخلت ْجمشل الِٓ  جُ
ٖٓاث الال٨ترْهُت، اليكغاث مً ر لخسل٤ الدؿُٗيُاث، ْبضاًت الشماهُيُاث في ؾاصث التي ألازباع ْمجم

ًا
ٖٓا  اإلاجخمٗاث مً ه

ْعر التي الاٞترايُت ر جض
ًا
٫ٓر ٚالبا ٕٓ خ ٖٓت ؤْ بلض ؤْ مٗحن مٓي ٖٓاث مً مجم  .اإلآي

ٓنر. ي  : ؤلاهترهِذ جلٍٟؼ

ٓنر ْؤقِغ ٢ٓ٘ َٓ ؤلاهترهِذ ٖلى جلٍٟؼ ٓجِب" م ٓم ،"الُ ٢ٓ٘ ٨ٞغة ْج٣ ا١ بم٩اهُت ٖلى اإلا ٓنر ملٟاث ؤي بٞع  مً جخ٩
ٓم ؤن ٞبمجغص مالُت، ج٩لٟت ؤي صْنر ؤلاهترهذ قب٨ت ٖلى الُٟضًٓ م٣اَ٘ ٢ٓ٘ في بالدسجُل اإلاؿخسضم ٣ً ا١ مً ًخم٨ً اإلا  بٞع

٫ٓر ألاشدام مالًحن لحراَا اإلالٟاث َظٍ مً ٖضص ؤي ٓاع بصاعة مً اإلاكاَضْنر ًخم٨ً ٦ما الٗالم، خ ٫ٓر ظماعي خ  م٣ُ٘ خ
ٓهت وؿبُت ٢ُمت بُٖاثّ زال٫ مً الُٟضًٓ مل٠ ج٣ُُم ًٖ ًٞال اإلاهاخبت، الخٗل٣ُاث بياٞت زال٫ مً الُٟضًٓ  مً م٩
٢ٓ٘، مؿخسضمي هٓغ ْظِت مً الُٟضًٓ مل٠ ؤَمُت مضٔ ًٖ لخٗبر صعظاث زمـ ب٣ا اإلا  ٞةن الٗالمي ؤل٨ُؿا لخهي٠ُ َْ

٘٢ٓ ٓجُٓب م ٓا٢٘ ؤ٦ثر خُض مً الشالض اإلاغ٦ؼ في ًإحي ً ٓظل،:  مً ٧ل بٗض مكاَضة، الٗاإلاُت اإلا . ٍْآَ ْظ

 والخدذًاث الفشؿ...الشكمُت البِئت في ؤلاعالم وظائل: زالشا

المُت الخجغبت ٞكل ؤْ هجاٖت ًٖ الخضًض ًؼا٫ ال ٓعر ْل في ؤلٖا ٓجي الخُ ٓل الم خضازت خضًشا الخ٨ى  في الجضًض ؤلٖا

ٕٓ ؤن بال طاجّ، خض ٓبي" مخسٝٓ بحن ٦بحرة ْججاطباث ظضلُاث ٌٗٝغ اإلآي ٞٓ ُٓٞلي" ْمىبهغ ْمِلِل ظِت، مً" ج٨ى  مً" ج٨ى

، ظِت ٓنر ْختى ؤزٔغ ُٖٓحن ه٩ ض ْؾُلت ل٩ل ؤن ألا٦ُض ٞمً َغخىا، في مٓي ْٓٝ، مىبهغ ْمٗاعى مٍا  الخا٫ ٧ان ٦ْظا ْمخس
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ٓنر ْؾُلت م٘ الم ٞٓؾاثل ْؤؾالِٞا، الخلٍٟؼ ٔر ٖلى مِمت حُٛحراث حٗٝغ اإلاٗانغة ؤلٖا  ًدضر ٢ض ما َْٓ الخدخُت، البجى مؿخٓ

ٓاء مِمت ه٣لت المي، الٗمل مماعؾت َبُٗت حٛحر ٖلى بٓاللّ ؾُل٣ي ْبالخالي ، اإلاخٓؾِ ؤْ ال٣هحر اإلاضٔ ٖلى ؾ  ٞصخُذ ؤلٖا

با -اإلااقغاث ٧ل ؤن الم لٓؾاثل بًجابي بإ٤ٞ جىبئ  -ج٣ٍغ ٓع، مخٗاْمت ع٢مُت بِئت في ؤلٖا اصة الخُ ت ٞغم ٍٞؼ  الٟٗل في الخٍغ

المي الاجهالي ٫ٓر الجضًض، ْؤلٖا الم ْْن  وؿبت ْاػصًاص الخإزحر، ظاهب مً   الٍٗغًت الكٗبُت ال٣اٖضة بلى الخضًض ؤلٖا

ًٍٓ نُاٚت في ألاٞغاص حكاع٦ُت المُت، اإلاًامحن ْج٩ ٕ ْاعجباٍ الخدام بلى بياٞت ؤلٖا الم مكْغ ٕ الخضًض ؤلٖا  ْطْ ؤ٦بر بمكْغ

ٓماث مجخم٘ َْٓ مِمت، ْا٢خهاصًت ْاظخماُٖت ؾُاؾُت ؤبٗاص ت، اإلاٗل ٓاظِّ، التي الخدضًاث ج٣لُو في ؤؾِم مما ْاإلاٗٞغ  ج

ا التي الصخُٟت البُاهاث ٦مهضا٢ُت ٍٓت ْمؿإلت ْاختراُٞتها، ألاٞغاص ًضًَغ  ججض التي ْالُِمىت، ْالازترا١ ؤلاٞترايُت، الِ

 ؾُبرهد٣ُي ٖالم في ْالخإَحر الخ٨ٟحر بٖاصة ٖلُىا جٟغى ْجدضًاث ٢ًاًا ْهي ؤلال٨ترْهُت، الًٟاءاث في زهبت ؤعيُت

.  ْاؾ٘

ل

: اإلاشاحع كائمت

 

ٓلٓظُا الجضًضة، اإلاُضًا: الخمامي ناص١ - ٓبت، ْالؿُا٢اث، ْؤلاق٩الُاث ؤلابؿدُم ٓوـ مى  .ج

الم: مشىاوي عيا - حن الجضًض ؤلٖا ت ْجَٓ ٓصة، الخل٣ت: الٗغبُت اإلاى٣ُت في اإلاٗٞغ المُت للضعاؾاث الخ٨مت مجلت اإلا٣ٟ  ؤلٖا

ن، الشامً الٗضص ْالاجهالُت، . 2015 ألا٫ْر الؿضاسخي ْالٗكْغ

ْم، خؿِبت -  اإلاجلى الاٞتراضخي، للٗالم ْالاظخماُٖت الىٟؿُت ألابٗاص الاٞتراضخي، للٗالم ْالاظخماُٖت الىٟؿُت ألابٗاص ٢ُض

ٓم الٗغبُت ٓماث، للٗل ٓم، ْالش٣اٞت للتربُت الٗغبُت اإلاىٓمت مُبٗت ،7 الٗضص ْاإلاٗل      2006 ْالٗل

م ٖبض - ض: خحزاْير ال٨ٍغ ٤ إلطاٖت الاؾخ٣اللُت مً مٍؼ  2012 ألا٫ْر الٗضص زام، مل٠ الٗغبُت، ؤلاطاٖاث مجلت الٗام، اإلاٞغ

ض ؾلُمان، - ٓػَ٘، لليكغ ؤؾامت صاع الال٨ترْهُت، الصخاٞت: مىحر ٍػ  2009 ٖمان، ْالخ

- Interactive Advertising Bureau, Social Advertising Best Practices, May 2009 

 

 ل

                                                           
1
- Interactive Advertising Bureau, Social Advertising Best Practices, May 2009, P.3 
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ل

 الشكمُت الخىىىلىحُا عفش في الجذًذ ؤلاعالم
ذي، ولُت العلىم ؤلاوعاهُت وؤلاحخماعُت حامعت جىوغ الباخشت  آماٌ الذٍس

 

ل

ق
ِّب
: اإلالخ

المي، الخ٣ل في ؤ٦ثر، ْالخمًٗ الىٓغ بخدضص ْز٣ُت نلت لِما بزيخحن، ه٣ُخحن بلى ؤلاؾخجابت بلى ْع٢خىا في وؿعى  يٓء ٖلى ؤلٖا

ٓم مىاهج . اإلاٗانغة ْؤلاظخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗل

ْلى، الى٣ُت جخمشل عة في ألا ٓظُاث ؤلاَخمام يْغ ٓل الم ؤن بٖخباع ٖلى الخضًشت، ؤلاجها٫ بخ٨ى  ْالغ٢مي، الخ٣لُضي بك٣ُّ ؤلٖا
ٕ في بهسٍغ ٢ض . ٩٦ل ْللمجخم٘ لؤلٞغاص ظضًض ْعمؼير ٢ُمي وؿ٤ حك٨ُل في ْمازغ ٦ٟاٖل الخدضًثي، اإلاكْغ

ٓعر مً لئلٖالم، الجضًضة اإلاالمذ في جخمشل الشاهُت، الى٣ُت ؤما ٓلٓظُا مىٓ ٓمت" ظٗلذ، ْالتي الغ٢مُت، الخ٨ى ْػر" اإلاٗل  جخجا

ص ٓنر ؤن مجغّو ٓنر زايٗت ،"بًاٖت" ؤْ" ؾلٗت" بمشابت طل٪، مً ؤبٗض بل بٖالمي، مُٗى ؤْ ٨ٞغة ج٩ ٓنر الؿ١ٓ، ل٣اه  ٢اه
. ْالُلب الٗغى

اهاث جدلُلىا ٌؿخجُب ه٣ترح، ما ْٖلى الم لَغ ٓلٓظُا ٖهغ في الجضًض ؤلٖا  للمكِض الٗامت اإلاالمذ جدضًض ٖلى الغ٢مُت، الخ٨ى
ٓظُت ٢غاءة زال٫ مً ؤلاجهالي، ٓل ٓلٓظُا ْز٣اُٞت، ؾٓؾُ ٓعة في ؾاَمذ التي الغ٢مُت، للخ٨ى ت مً مجا٫ بل  الخٗبحر خٍغ

ض .  اإلاٗغفي الجاهب في زانت آلازغ ٖلى ؤلاهٟخاح ْمٍؼ

 

: اإلالذمت

ٓاث بٌٗ في بها ٢مىا التي اإلاُضاهُت اإلاالخٓاث مً ظملت ٖلى الٗمل َظا في وٗخمض  ْقب٩اث ْؤلاطاٖاث، الًٟاثُاث ال٣ى

ٓانل ٓوسخي، اإلاجخم٘ في ؤلاظخماعي، الخ ٓا٫ الخ ٓاث، ؤعب٘ َ . 2015 زٍغ٠ بلى 2011 قخاء مىظ ْجدضًضا ؾى

ٔر المي بالخ٣ل حٗل٤ اإلاالخٓت مدخٓ ٓوسخي، ؤلٖا ٔر ٖلى حُٛحر مً قملّ ْما الخ  ْل في ْالخ٣ىُت، ْالدُاب اإلااؾؿت مؿخٓ

ٓلٓظُا ٓلي لظل٪... الغ٢مُت الخ٨ى ْعر ؤَمُت ؾى ٓجي للض ٓل ٓجي، الخ٨ى ٓل ز بجهالي ؾُا١ في ْؤلاًضً ص بال٨شاٞت ْؾاثلّ جخمحّو  ْالخٗضّو
ٕٓ ت ْالخى ا، الٗؿحر، مً ؤهّ ٖلى ٢ْٟىا طل٪ ؾُا١ ْفي ْل٨ً... ْؤلاهدكاع ْالؿٖغ ُّو  بخدلُل ٌؿمذ ما ٖلى الُض ْي٘ مىهج

، ر ْالخدلُل ْالخٓن٠ُ اإلاالخٓت، بدهغ هلتزم لم ما مخإنّو . ؤم٨ً ما بإص١ّو

الم ٖلى مالخٓاجىا في التر٦حز بعجإًىا، طل٪ ٖلى ٢مي، الخ٣لُضي بك٣ُّ ؤلٖا الث حُٛحر مً عا٣ّٞ ْما ْالغّو  بظخماُٖت ْجد

ت ْز٣اُٞت، ٓلٓظُت، ٨ٍْٞغ ٓم الخإؾِـ بهضص لىا بضث ْبًضً ٓم، ٖلُّ ًُل٤ ظضًض، مجخمعي إلاِٟ ٓماث مجخم٘" الُ ".  اإلاٗل
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الم ؤن الغاَىت، اإلاالخٓت ؾُا١ في ٖلُىا ًسٟى ْلم ٓوـ، في ؤلٖا الث، بٌٗ قِض ج ٓوـ بؾخ٣ال٫ ٞمىظ الخد  ،1956 ؾىت ج
ْلت ؾُُغث الم، ٢ُإ ٖلى الض ٓوؿُت، ْالخلٟؼة ؤلاطاٖت ٩ٞاهذ ؤلٖا ر الٟترة، جل٪ مىظ الىٓام نٓث الخ

ًا
ال  ؤخضار بلى ْن

ٓنر/ ظاهٟي ٓوـ صزلذ خُض ،2011 الشاوي ٧اه ة قمل صًم٣غاَي ْبهخ٣ا٫ بنالحي مؿاع في ج  ٢ُإ بُجها مً مُاصًً ٖضّو
الم .  ؤلٖا

ٓظُاث ؤلاَخمام بعجإًىا لظل٪ ٓل  َٓ ؤلاٞتراضخي، ؤْ ْالغ٢مي، الخ٣لُضي بك٣ُّ ؤلاجها٫ ؤن بٖخباع ٖلى الخضًشت ؤلاجها٫ بخ٨ى

ً زاي٘ ٓاٍػ ٔر إلا ُت َظٍ في بعجب٨ذ مجخمُٗت، ٢ٓ سُت الٓٞغ .  ْاإلا٩ان للؼمان الىاؽ بصعا٥ ْجبض٫ اإلاٗاًحر ٞةيُغبذ الخاٍع

الث ٖلى ٖملىا هغ٦ؼ ألاؾاؽ، َظا ْٖلى ر التي جل٪ مجها بزترها التي ؤلاظخماُٖت الخد ّـو  ْع٢ت ٞحها لىىجؼ ؤلاجها٫ ْؾاثِ جم

ٓصة.   ْاضخت مىهجُت بم٣اًِـ بدشُت، ٫ٓر الضاثغة اإلاىا٢كاث مجمل بلى ْبالٗ ٓظُاث خ ٓل  بإبٗاصَا الخضًشت، ؤلاجها٫ ج٨ى
ٓظُت الخ٣ىُت ٓل ٕٓ ؤلاَخمام مً ٢ضعا هالخٔ الشالض، الٗالم مجخمٗاث في زانت ْؤلاظخماُٖت، ْالخ٨ى ا بةٖخباٍع باإلآي  ظؼءًا

ٓمي اإلاِٗل مً ٓوسخي ْاإلاجخم٘ ٖامت، لٗغبُتا اإلاجخمٗاث مجها ٦شحرة، مجخمٗاث في الُ ٓطط بٖخمضهاٍ الظي زانت، الخ  ٦ىم

الم لضعاؾت ٓلٓظُا ٖهغ في الجضًض ؤلٖا . الغ٢مُت الخ٨ى

ت زال٫ الٗغبي الٗالم ٌكِضٍ ما م٘ ْجؼامىا الث مً اإلاى٣ًُت الٗكٍغ  الٗامت اإلاالمذ لىا بضث ْؾُاؾُت، بظخماُٖت جد

ٓخا، جؼصاص ،"الجضًض" لئلٖالم ٖٓت زال٫ مً ْي ٓػر مً مجم  الٗال٢اث مً ؤوؿا١ صازل الجضًضة ْاإلاماعؾاث الغم

ْهت في زًٗذ ؤلاظخماُٖت، ٓط بلى ألازحرة آلا ٓعة" هٟ ٓانل ْبظخماُٖت ز٣اُٞت ْآلُت للخٗبحر، ٞىُت ٧ٓؾُلت ،"اله  بلى... للخ

ٓمت" ٚؼاعة ظاهب ْعا لٗبذ التي" اإلاٗل ٖٓت ْبهخاط نىاٖت في َاما ص ٓػر ال٣ُم مً مجم  ٖلُّ حٛلب وؿ٤ صازل الش٣اُٞت، ْالغم
إلات ر ما َْٓ الٗام، الؿل٥ٓ ْجىمُِ الٗ ٍٓل صًىِـ" ٖىّ ٖبّو  ألا٩ٞاع م٘ الخ٠ُ٨ بلى الخاظت»  بـ ( Denis McQuail)" ما٧

ت مجخم٘ َبُٗت  ًٟؿغ ما َْٓ ، « الجضًضة ْالخ٣ىُاث ْاإلاماعؾاث ٓماث، اإلاٗٞغ ٓم الظي ْاإلاٗل  عمؼير ما٫ عؤؽ ٖلى ٣ً
ٓظُاث ُّٞ جلٗب ْمٗغفي، ٓل ْعا الخضًشت ؤلاجها٫ ج٨ى إلات ز٣اٞت ج٨َغـ في  ٞاٖال، ص  ؤلاٞترايُت ْاإلاماعؾاث ْالكغا٦ت الٗ

ٓاِٖا    ...  اإلاسخلٟت بإه

ض بلى الٗمل َظا في وؿعى بهىا اهاث ِٞم مٍؼ الم َع ٓلٓظُا ْلّور في الجضًض، ؤلٖا ٓم التي  الغ٢مُت، الخ٨ى  بؾتهال٧ي مى٤ُ ٖلى ج٣
ٓلم، ، بٗباعة مٗ ْلت هي ؤزٔغ ٫ٓ، ؤخ٣ُت مضٔ لخمدُو، مدا الم ٖهغ وِٗل بإهىا ال٣ صث الظي الجضًض، ؤلٖا  مالمدّ خضّو

 ٦ُُٟت ْؤن ٣ِٞ، ج٣ىُاث هي ؤلاجها٫ ْؾاثل»  ؤن ٌٗخبر ( Francis Balle)" با٫ ٞغوؿِـ" ظٗل ما َْٓ... الٗاإلاُت الغؤؾمالُت
ٓم بٖخمضها ألاؾاؽ، َظا ٖلى ، «.الؿ١ٓر جدضصَا الخ٣ىُاث َظٍ بؾخسضام ْعر" لـ الش٣افي" الدؿلُ٘" مِٟ ٓص ْعهٓ جُ  )" ؤص

Théodore Adorno)، ا الظي ٓظِا زُابا الش٣اٞت، نىاٖت مً ظٗلذ التي الغؤؾمالُت، مسلٟاث مً ٌٗخبَر  مكاٖغ بلى م
ٔر نض١»  يبابُت ْبالخالي الىا٢ض، ٨ٍْٞغ ٣ٖلّ  ال اإلاخ٣بل، ْؤخاؾِـ ٗجى بق٩الُت مً ؤلاهُال١ بعجإًىا ْمىّ.     «  اإلادخٓ

ٌء
 ح

ٓجي بحن الخ٣اَ٘ بٗال٢ت ٓل ٓجي الخ٨ى ٓل الم ٖهغ في ْؤلاًضً اهاث ؤي الغ٢مي، ؤلٖا  َظا بٖخمضَا التي ْؤلاؾتراجُجُاث الَغ

الم ّ ْعمؼي، ٢ُْمي ز٣افي وؿ٤ صازل الجضًض، ؤلٖا ٓوسخي اإلاجخم٘ ٖٞغ ٓاث في الخ ٓنر/ ظاهٟي ؤخضار بٗض) ألازحرة الؿى  ٧اه

. (2011 الشاوي

                                                           

  
1   Denis McQuail, Communication, London et New york, Longman, 1978, p. 156. 

  
2   Francis Balle, Que sais-je, Les Médias, Ed PUF, Paris, 2004, P118. 

  
3
    .17، ص 2005، ترجمة ثائر دٌب،منشورات الثقافة السورٌة، دمشق مدرسة فرانكفورت: النظرٌة النقدٌة، (آلن)هاو  
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ٓعص ما ٖلى ؤلاظابت هبجي ال ه ّْو ٓمُت اإلاىا٢كاث مً ؤ ت اإلاِٟ الم بصىاثُت جخٗل٤ التي ْالىٍٓغ ٓلٓظُا، ؤلٖا ٓعر ْالخ٨ى  ٖلم ْمىٓ
ٓجي، الٗلمي الخدلُل بمخُلباث ملتزمحن ؤلاجها٫، بظخمإ ٓل المي الخ٣ل لُبُٗت الؿٓؾُ الث ؾُا١ في ْؤلاجهالي، ؤلٖا  الخد

سُت ْهت في ٖامت الٗغبُت اإلاجخمٗاث ٖاقتها التي ْؤلاظخماُٖت، الخاٍع ٓوسخي ْاإلاجخم٘ ألازحرة، آلا . جدضًضا الخ

ٓمُت اإلاغاظٗت َظٍ ْبٗض ت، اإلاِٟ ْلى ٞغيِخحن، ٖلى مؿدىضًً بها، ٢مىا التي اإلاُضاهُت اإلاالخٓاث مً ْبهُال٢ا ْالىٍٓغ  ألا
َان ؤن مٟاصَا ٓلٓظُا ٖهغ في الجضًض لئلٖالم ؤلاظخماعي الغّو  صازل ظضًض ْعمؼير ٢ُمي وؿ٤ ج٨َغـ َٓ الغ٢مُت، الخ٨ى

الم ٖال٢ت في ظاءث الشاهُت، الٟغيُت ؤما... اإلاجخم٘ ٍٓت الغ٢مي ؤْ الجضًض ؤلٖا  بطا زانت ؤلاهخ٣الُت، للمجخمٗاث الش٣اُٞت بالِ
ٓمت" ؤن بلى جلمُدا ؤقغها ما ٓلذ ٢ض ؤجها بل بٖالمي، مُٗى مجغص لِؿذ ،"اإلاٗل ٢ٓذ في جد   زايٗت" ؾلٗت" بلى الغاًَ ال

ٓنر ...  الؿ١ٓر ل٣اه

ت باإلا٣اعباث بَخمامىا، ْلٗلّور ٫ٓر الىٍٓغ الم خ ٓظُاث الجضًض ؤلٖا ٓل ْلت هي بهما ؤلاجها٫، ْج٨ى ت ؤلاق٩الُاث لئلزاعة مدا  الىٍٓغ

ٔر المُت باإلؾخسضاماث بَخمذ التي ال٨بر ٓلٓظُت، ؤلٖا ض بهضٝ ْالخ٨ى الث ِٞم مٍؼ .   ْالش٣اٞت اإلاجخم٘ جد

I. الذساظت بؼيالُت بىاء ؤظغ في: 

 :الجذًذ ؤلاعالم في الىظشيل الخفىير - 

ٟاث بلى بؾدىاصا ٍٓت، الخٍٗغ الم" مهُلح ٞةن اللٛ ٓا٤ٞ هجضٍ" الجضًض ؤلٖا  ،( Nouveau médias) الٟغوسخي اإلاهُلح ً

ت ٔر في بؿُِ بزخالٝ م٘ طاجّ، ْاإلاٗجى ، New media ) ْباأله٩لحًز ُت الؿُا٢اث مؿخٓ ٖٓت ْالش٣اُٞت اإلاٗٞغ  في ظاء ٣ٞض... اإلاخى

الم" ٧لمت ،(Petit Robert ) معجم ٓا٣ٞت" ؤلٖا ٖٓت" ؤلازباع" ٞٗل َْٗجي ،( Information) ل٩لمت للٟغوؿُت اإلا  مً بمجم
ٓماث، خماص ْمخ٣بل، بار بحن اإلاٗل ٓنر ْالؿِىما ْؤلاطاٖت الصخاٞت، مجها مخٗضصة ج٣ىُاث ٖلى باإٖل  بلى ًدُل ما َْٓ ْالخلٍٟؼ

الم مهُلح بعجبِ" جدضًضا، ؤلاججاٍ َظا ْفي    . ( Média) ٧لمت المُت الٓؾاثل" ٌؿمى بما ؤلٖا ٓنر ؤي ،"ؤلٖا  ْؤلاطاٖت الخلٍٟؼ

ٓظُاث" مهُلح ٌكحر خحن في ْالصخاٞت، ٓل ٓاج٠ الغ٢مُت، الخ٣ىُت الٓؾاثل بلى ،"الخضًشت الخ٨ى ٓجغ الظ٦ُت، ٧الِ ... ْل٨مبُ
الم ُٟتها جخمشل بماؾؿاث مغجبِ الٗام اإلاسُا٫ في ٞاإٖل ٓظِت مسهٓنت مًامحن بهخاط في ْْ ٓعر بلى م ٓمُا،...  " الجمِ  مِٟ

ٓماث، بًها٫ ؤْ بةعؾا٫ لل٣ُام بظخماُٖت مماعؾاث هي ٓاء مٗل ٖٓت، ؤْ مغثُت ٧اهذ ؾ ٓػر ؤْ بقاعاث ؤْ مؿم ٓعر ؤْ عم  ؤْ ن

 ْؾاثل ؤن ٞاإلاالخٔ ال٩ل، صازل بُْٟٓت الجؼء ْبيُإل اليؿ٤ ٧لُت ٨ٞغة مً ْبهُال٢ا َىا، مً. بلخ... حٗابحر ؤْ ههٓم
الم ٖٓت ًٖ ٖباعة هي ؤلٖا اث٠ ًاصي ٖام وؿ٤ مً ظؼء ْهي ؤلاظخماُٖت، الىٓم مً مجم ٓاػنر جد٤ُ٣ بهضٝ بظخماُٖت ْْ  الخ

.    اإلاجخم٘ صازل ْؤلاؾخ٣غاع

ٓعر َظا ًٖ ْبُٗضا ُٟي الخه ّ طاث الضعاؾاث مً الٗضًض بٖخمضجّ الظي الْٓ ٓظّو ٓجي الخ ٓل  جهي٠ُ ًم٨ىىا ،  ألاهترْب
الم" ، بٗباعة ،    ؤلاظخماعي الًبِ يٍٛٓ مً للخدغعر"  ْهٟؿُت بظخماُٖت ٦داظت" ؤلٖا  مٗجى ًٖ حؿاءلىا ما بطا ؤزٔغ

                                                           

  
1   Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Direction de Josette Rey- Debove et d’Alain Rey, 

Paris 1993, P382. 

  
2
، سلسلة البحوث المنشورات الجامعٌة بمنوبة، تونس، المٌدٌا الجدٌدة، اإلبستٌمولوجٌا واإلشكالٌات والسٌاقاتالصادق الحمامً،  

 .13، ص 2010
  

3
 .2011جوان ، 3402، الحوار المتمدن، العدد النظرٌة السوسٌولوجٌة وقضاٌا اإلعالم واإلتصالأنظر حسنً إبراهٌم عبد العظٌم،   

  
4   On peut citer : A.R. Radcliffe- Brown, Structure et fonction dans la société primitive, Edition Minuit, 

Paris 1969.  
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ٓصها ٣ٞض ،"ؤلاجهالُت اإلاماعؾت" ر ًم٨ً ال" ظماٖاث صازل في وِٗل ٞىدً. هٟؿِا اإلاجخمٗاث َبُٗت بلى ؤلاظابت ج٣
ّو
 ؤن بال

ٓانل ر ٖلى" جخ ت الٗباعة خضّو ْلٓ" مضعؾت جدالُل في اإلاغ٦ٍؼ  ْصاثما، مخٗضصا مؿاعا ؤلاجها٫ بٖخبرث التي ،( Palo Alto )" آلخٓ با
ُٜ" مً ٧لّور ٖلُّ ًخ٤ٟ ما َْٓ ٓٞمان بٞع ٚ "(Erving Goffman ) ْ"ْاعص . (Edward T.Hall )" َا٫ بص

ٓماث، مً يِٛ جدذ لخٓت ٧ل ٌِٗل ٞاإلاجخم٘ الىدٓ، َظا ْٖلى ٓمت ٧ْل اإلاٗل ٓػا زىاًاَا في جدمل جهلّ، مٗل  ز٣اُٞت عم

ٓعي ٌؿتهل٨ِا زُٟت، ... ْعي بضْنر ؤْ ب

ٓعر ْمً آزغ، بججاٍ ْفي م مىٓ ٓجي الخ٣ضّو ٓل ٓظُت ْبغئٍت ْالغ٢مي، الخ٨ى ٓل عة بًضً ّٓو ٓلٓظُا مخُ  للخ٣ضم ٦ٗامل للخ٨ى
ْبغير عظِـ" الٟغوسخي اإلا٨ٟغ حٗبحر خؿب ؤْ" الخ٣ىُت" ؾاٖضث ٣ٞض ؤلاظخماعي،  ؤْ" الٓؾُِ" ،(Régis Debray)" ص

ا بل ٞدؿب، بهغير ؾمعي مآَ في ًهىِٟا ال التي ،"الٓؾاثُُت"  جخ٨ٟل التي الٓؾاَاث ؤق٩ا٫ ٧ل في بدض ٖملُت ٌٗخبَر
ٓاجغ ْجىا٢ل بةعؾا٫ ٓماث ْج ا ال ٦ما ْاإلااصًت، الظَىُت ْالخاالث اإلاٗل ٓعا ٌٗخبَر ا، جه ٓانل في ٨ٞغٍّو  بل ٞدؿب، اللٛٓير الخ

ت ة ُّٞ جخ٣اَ٘ للخ٨ٟحر، ْخ٣ل هٍٓغ    ... مىاهج ٖضّو

ْ" الباخشخان ٖىّ ٖبّورث ما َْٓ ٓنر"ْ (Leah. A. Lievrouw )" لُْٟٟغ ِٟما في ،(Sonia Livingston)" لُُٟىٛؿخ  لئلٖالم" حٍٗغ

ٓظُاث" بإهّ" الجضًض ٓل ٓماث ج٨ى ٓالم ْؤلاجها٫ اإلاٗل  التي ْالضعاؾاث البدٓر ؤن ًبضْ...  " بها اإلاغجبُت ؤلاظخماُٖت ْالٗ
ٓظُاث بمؿإلت بَخمذ ٓل الم، ؤلاجها٫ ج٨ى ا ؤٚلبها، في ع٦ؼث ْؤلٖا  ْطل٪ الجضًض لئلٖالم" ؤلاًجابُت" الخإزحراث ؾغص ٖلى بمّو

ْص بخالشخي ٍٓل الجٛغاُٞت، الخض ت" بلى  الٗالم ْجد ٓماث مجخم٘ بًٟل" نٛحرة ٢ٍغ  طْ مٗغفي، زُاب ٖلى التر٦حز ؤْ... اإلاٗل

ٓظُت عئٍت ٓل ُت مىا٢كاث هي الخالخحن، ٧لخا ْفي... ٢ُْمُت ه٣ضًت ؾٓؾُ الم إلاؿإلت مٗٞغ ٓلٓظُا الجضًض ؤلٖا  ؤلاجها٫، ْج٨ى
ٓٝ٢ٓ ت ْبق٩الُاث م٣اعباث ٖلى لل الث ِٞم بهضٝ هٍٓغ ٓاَغ ْجمٟهالث اإلاجخمُٗت الخد المُت الٓ ٓظُت ؤلٖا ٓل  في ْالخ٨ى

. بؾمِا ًدمل ظضًض، ٖهغ

ْػا ْل٨م ٔر الشىاثُت، لِظٍ ججا ٍٓل" ؤلاؾباوي ؤلاظخمإ ٖالم ًغ عير مً ؤهّ ،(Manuel Castells)" ٦ؿخلـ مى  ٢غاءة الًْغ
ٓلٓظُا بحن ال٣اثمت ْالضًىام٨ُُت اإلاخباصلت الٗال٢اث ٓماث ج٨ى إلات ظِت، مً الجضًضة اإلاٗل  في ْمخداقُا زاهُت، ظِت مً ْالٗ

ٓم بؾخٗما٫ هٟؿّ آلان ٓماث مجخم٘"  مِٟ ٫ٓر بط ،"اإلاٗل ٓعٍت زانُت ٌك٩ل ما بن: " ٣ً ْعر لِـ الكب٩ي، اإلاجخم٘ في مد  الض

ت اإلاغ٦ؼير ٓماث، للمٗٞغ ت ؤن طل٪ ْاإلاٗل ٓماث، اإلاٗٞغ  ؤن ًجب لظل٪. مجخم٘ ؤي في ْؤؾاؾِخحن خايغجحن صاثما ٧اهخا ْاإلاٗل
ٓماث مجخم٘" ٨ٞغة ًٖ هخسلى ٢ٓذ، لبٌٗ هٟسخي ؤها بؾخسضمتها، التي" اإلاٗل ا ال  ٖهغها، في الجضًض بن... ص٣ُ٢ت ٚحر بةٖخباَع

ٕٓ في ٨ًمً ٓظُاث مجم ٓل ٓماجُت الخ٨ى .  " اإلاٗل

                                                                                                                                                                                           
Aussi : Bronislaw Malinowski, Une théorie scientifique de la culture et autres essais, Maspero, Paris, 

1968. 

  
1
 .272، ص 2004، عالم الكتب، القاهرة، نظرٌات اإلعالم وإتجاهات التأثٌرمحمد عبد المجٌد،  

  
2   Voir ; Régis Debray, Vie et Mort de l’image :Une histoire du regard en occident, Edition Gallimard, 

Paris, 1992. 

  
3   Lievrouw. A and Livingston.S, Handbook of new media: Social shaping and social consequences of 

ICTs, London: Sage. Ed, 2006, P 57. 

  
4   Castells Manuel, Materials for an exploratory theory of the Information Society, British journal of 

sociology, Vol.51:1, January/March, 5/24, 2000, P10. 
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ٓجي بغاصٌٛم ًٖ خضًشّ ْفي ٓل ٓا٢٘، بصعا٥ ؤنبذ بط ألاٞغاص، ٖحن في ْؤلاٞتراضخي الخ٣ُ٣ي بحن الخضزل بلى ؤقاع ظضًض، ج٨ى  ال

الم، بٓؾاثل مغجبِ ، بٗباعة ؤلٖا الم ؾاَم ؤزٔغ  ٞال٨ٟغة... ألاٞغاص ْا٢٘ مً جإؾـ بٞتراضخي، ٖالم الصة في الجضًض ؤلٖا

ٓعٍت ٓنر ؤن بٖخبر طل٪ مً ؤبٗض بل"... الخ٣ُ٣ي ؤلاٞتراضخي" هي َىا، « Castells »  لـ اإلاد الم الخلٍٟؼ  خ٣ل َٓ الجضًض، ْؤلٖا
ٓم ت ٖلى ٣ً ٕٓ مغ٦ٍؼ ْػا ؤلاججاَاث، في الخى ٓلت بظل٪ ْمخجا ت" م٣ ٫ٓر بط ،"الٗاإلاُت ال٣ٍغ الم ؤنبذ بُمىا: "٣ً  مترابُا ؤلٖا

٣ت ْمدكاب٩ا إلات، الكب٨ت يمً ْالغؾاثل، البرامج جباص٫ ٣ُٞ٘ ٧لُت بٍُغ ر اإلاٗ
ّو
ت في وِٗل ال طل٪ م٘ ؤهىا بال  في بل ٖاإلاُت، ٢ٍغ

ٓلم ؤلاهخاجي للىمِ جسً٘ نٛحرة بُٓث ٓػٖت هاخُت، مً اإلاٗ ٔر هاخُت مً اإلاسخلٟت اإلادلُت البِئاث ٖلى ْم .  " ؤزغ

ٕٓ هي الجضًض، لئلٖالم ؤلاظخماُٖت اإلاماعؾاث ؤن ،« Castells » بٖخبر ٦ما ب مً ه ٓص ؤوؿا١ مً الِْغ ٓظ ٓا٢عي، ؤلاظخماعي ال  ال

ٖٓت ؤلاهخ٣اجي ْالخمشل" ا ؤن ًم٨ً التي ال٣ُم مً إلاجم َٓٞغ ر خايغ ػمً في للِٗل ما، وؿ٤ ً  الكب٩ي اإلاجخم٘ صازل ، " ؤبضيّو

ٓصٍ الظي ٖٓت حؿ ا التي ؤلاظخماُٖت، الٗال٢اث مً مجم ٓة، ؤلاهخاط لكب٩اث زايٗت (« Castells ») ٌٗخبَر  ْالخجغبت ْال٣
هت ّٓو ْػر بٞترايُت، لش٣اٞت اإلا٩ ْص جخجا ٓح طل٪ هدبحّون... ْالؼمان اإلا٩ان خض  الظاث بحن ال٣ُبي الخًاص" لىا ًه٠ ٖىضما بٓي

ٍٓاث الخجاعب ٖلى ْبو٩ٗاؾاجّ ، " ْألاهترهذ ٓم، اإلاجخمٗاث مً الٗضًض َبُٗت ًٟؿغ ما َْٓ. الصدهُت ْالِ ٓم التي الُ  ج٣
ُت في الىُٟٗت، الخباصالث ٖلى سُت ْٞغ ٫ جاٍع ٓها ما َْٓ... ْالؼمان للم٩ان ألاٞغاص بصعا٥ ٞحها جبضّو ٓع٢ت َظٍ في  ًضٖ  بٖاصة بلى ال
ٍٓت بق٩الُت بؾخ٨كاٝ َغح الم الِ ٓلٓظُا ٖهغ في الجضًض ْؤلٖا الث بلى بالىٓغ ْطل٪ الغ٢مُت، الخ٨ى  قِضَا التي الخد

٢ٓٝٓ بهضٝ بُاهاجّ، ْجٟؿحر ؤلاجهالي، اإلاكِض اهاث، ْؤَم الٗامت، ؤلاؾتراجُجُاث ٖلى ال ٓوسخي اإلاجخم٘ مً مخسظًً الَغ  الخ

ٓطظا . للضعاؾت هم

 : همىرحا الخىوعُت الخالت": ؤلاعالم" مفهىم في الىظش بعادة لشوسة في - 

الم ؤلاجها٫ بق٩الُاث جخ٣اَ٘ ٓوسخي الؿُا١ في ْؤلٖا ٍٓت، بىاء بق٩الُاث م٘ ٖامت، ْالٗغبي الخ ٓبت ٌك٩ل ما َْٓ الِ  نٗ

المي الدُاب ؤهماٍ م٣اعبت في زانت مىهجُت ٓجي،/ ؤلٖا ٓل نر التي ؤلاظخماُٖت ْالٗال٢اث الخٗبحر ْؤق٩ا٫ الخ٨ى ّٓو  صازل جخ٩
، بٗباعة الخ٣ل، َظا ْلت هي ؤزٔغ ٫ٓر ْالجض٫ الى٣اف إلزاعة مدا اهاث خ ٓلم لًٟاء ؤلاظخماُٖت الَغ الم ٌك٩لّ مٗ  ْجدضص ؤلٖا

ٓلٓظُا مالمدّ . الغ٢مُت الخ٨ى

 :الشكمُت الخىىىلىحُا وزلافت" الخللُذي" ؤلاعالم -  أ

ٓوؿُت البالص بؾخ٣ال٫ بٗض ٕ ْم٘ ،1956 ؾىت الخ ْلت بىاء في الكْغ الم ؾاَم الخضًشت، الض ٓنر) ؤلٖا  في ،(ْصخاٞت ْبطاٖت جلٍٟؼ

الم بقخٛل ٦ما" ألاخُان، بٌٗ في ْجغبٓير ْز٣افي بظخماعي َاب٘ طاث ٢ُمُت مًامحن بهخاط ٓطط ٤ْٞ ؤلٖا ٓصي هم  ٖم
ٓم ْجغبٓي، جٟاٖلي ٚحر ْؾلُٓير ٓطَا ْببغاػ الؿلُت بؾخٗغاى ٖلى ٣ً تها، هٟ ّٓو ت ؤلاؾخ٣امت ًٖ البدض ْٖلى ٢ْ  ال٨ٍٟغ

الء ٕ حجب ْٖلى الؿُاسخي، ْال ّٓو ُٟت ٩ٞاهذ ، " ْؤلاظخماُٖت الؿُاؾُت ْألاخضار ْألاعاء ْألا٩ٞاع اإلاجخم٘ جى الم ْْ  في ؤلٖا
ٓم الٟترة، جل٪ ْلت، مالمدّ عؾمذ ٖام، مكِض في ؤلاظخماُٖت ْالخىمُت الخضازت ٢ُم ج٨َغـ ٖلى ج٣  ؤلاطاٖت ٩ٞاهذ الض

ٓوؿُت ْالخلٟؼة ر عثاسخي ؤمغ ٞبم٣خطخى... اإلاؿُغة ْالىسب الؿلُت نٓث الخ ٍٓلُت 25 في ماعّو  ٢ُإ بوكاء جمّور ،1975 ظ

                                                           

  
1   Castells Manuel, La société en réseaux, Edition Fayard, Paris, 2001, P341. 

  
2   Ibid. P433. 

  
3   Castells Manuel, The Rise of the Network Society. The Information Age, Vol I, Oxford: Blackwell, 

1996, P22. 

  
4
 .264، ص 2010الصادق الحمامً، المرجع السابق ، تونس،  
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ٓوـ ْالخلٟؼير ؤلاطاعي ؤلاعؾا٫ ْلت ًدب٘ ٣٦ُإ بخ ر. الض ُٟت ألامغ َظا مً الشاهُت اإلااصة ْجسوّو  ْالخلٟؼير ؤلاطاعي ؤلاعؾا٫ ْْ

ْلت ًدب٘ ٣٦ُإ) ة ٦مِىت) باإلهخاط مىّ الشالشت اإلااصة جخٗل٤ ُٞما (الض    .(خغّو

ٓعر ْم٘ الدؿُٗىاث، مُل٘ في زم ٓاث ألاهترهذ قب٨ت ِْ و الًٟاثُت، ْال٣ى
ّو
ْعر َظا ج٣ل  مً ؤي٠ٗ ما َْٓ الؿلُٓي، الض

ٓمت ْػر جمّور ؤن بٗض ْالُِمىت، الؿُُغة مىٓ ْازغ في ٧ان الظي) ْألاعضخي الخىاْغير البض ججا  ألالُٟت ْبضاًت الدؿُٗىاث ؤ

ٓماث صٞ٘ م٘ الؿلُت، مً بترزُو طل٪ ٍْخمّور الشاهُت،  الخىاْغ بلى ،(مكضصة ْبغ٢ابت الترصصاث، ببٌٗ الؿماح م٣ابل عؾ
ٓظُت بإبٗاص ، ز٣اُٞت ماصة لترٍْج اإلاجا٫ ٞسح الظي الغ٢مي، ٓل ٓعة، ج٨ى ْعر الخ٣ىُت ْلٗبذ مخُ  م٘ زانت طل٪، في ألاؾض ص

ٓعة بهخاط ٓصة ألابٗاص، زالزُت اله ْهّ ؤْ ب٣هض ؾاَم ما َْٓ ْٞىُا، ج٣ىُا ٖالُت بج ر وؿ٤ بهخاط في بض  مكتر٥ ْبظخماعي عمؼيّو

ٓطط ٓلم، بىم ٓعة" مً ظٗل مٗ اثّٟ في اإلا٨خٓب للىو اإلاىاٞؿت الؿلُت" اله ٓانلُت ْْ ت، الخ ض ما َْٓ ْالخٗبحًر
ّو
 ْا٢ٗا ْل

ٍٓا ٓعة لهالح ال٨خاب ز٣اٞت بتراظ٘ بحؿم (الىاقئت لضٔ) زانت ظضًضا جغب . اله

ْػر بن ٓاخضة، ال٣ىاة ػمً ججا  ز٣اُٞت مغظُٗاث ؤمام الُٟل جً٘ التربٓي، ْختى ْؤلانالحي ْالش٣افي اإلاغظعي الدُاب طاث ال

ٍٓت ال٣ُمُت الضاللت خُض مً جمشل هي بط ْمخباًىت، مسخلٟت ا مهضعا ْالترب ٓاٍػ ت للخيكئت م  َظا في ْلٗلىا... ْاإلاضعؾُت ألاؾٍغ
ُت ٢ُمُت م٣اعبت ؤمام الؿُا١، ْلت ٞحها مٗٞغ اصة مدا ٓز٣اُٞت عئٍت بهخاط إٖل ٓظُت  ؾٓؾُ ٓل  ْللمجخم٘ الجضًض لئلٖالم ْبًضً

.   ْحٗضصَا بزخالِٞا ٖلى إلاًامُىّ اإلاؿتهل٪

 : الجذًذ ؤلاعالم زلافت -  ب

الث بٗض ٓوسخي، اإلاجخم٘ قِضَا التي الخد ٓنر/ظاهٟي 14 بٗض الخ  بها ًمغ التي الاهخ٣الُت اإلاغخلت ؾُا١ ْفي ،2011 الشاوي ٧اه
ٓوسخي، اإلاجخم٘ ٓظُاث الاَخمام اعجإًىا الخ ٓل الم الخضًشت، الاجها٫ بخ٨ى  الخ٣لُضي بك٣ُّ الاجها٫ اٖخباع ٖلى الجضًض ْؤلٖا

ً زاي٘ ْالاٞتراضخي ٓاٍػ ٔر إلا ً ْهي مجخمُٗت، ٢ٓ ٓاٍػ ُت َظٍ في اعجب٨ذ التي اإلا سُت الٓٞغ  ْجبض٫ اإلاٗاًحر ٞايُغبذ الخاٍع

ْػها ؤن ٞبٗض. ْللم٩ان للؼمان الىاؽ بصعا٥ ٓاخضة ال٣ىاة ٖهغ ججا ْخض، ْالدُاب ال الم بؾخُإ ألا  ًىٟلذ ؤن الجضًض ؤلٖا
ٓج٣ت مً ٕٓ ُّٞ ْاؾ٘ ًٞاء ٖلى لُىٟخذ الغ٢ُب، ب ٓجي، ْال٨ٟغير ْاللٛٓير الش٣افي ْالخٗضص الخى ٓل  ٖلُّ حٛلب ًٞاء ْؤلاًضً

ت الضًىام٨ُُت ٍٓاث ًٖ الخٗبحر ْخٍغ ٓا٢٘ الىترهذ قب٨ت م٘ طل٪ حٗؼػر... ْالجماُٖت الٟغصًت الِ ِٖٓا، ٖلى ؤلاظخماُٖت ْاإلا  جى
ٓا٠٢ آلاعاء إلبضاء خغة ٦مؿاخت ٓماث وكغ ْختى ْالخٗل٣ُاث ْاإلا ٓع، ؤْ ؤخضار ؤْ مٗل  ٧امحراث حعجؼ ألاخُان بٌٗ في ن

الم ِٓٚا ًٖ ،"الخ٣لُضي" ؤلٖا ٢ٓ٘ في  بل ر ما َْٓ... الخضر م ٓم ٖىّ وٗبّو ٓاًَ صخاٞت"  بـ الُ  جمّور التي ألاع٢ام آزغ ْخؿب"... اإلا
ٓا٢٘ ؤ٦ثر ٞةن عنضَا، ٓوؿُحن ٢بل مً بؾخٗماال اإلا ٢ٓ٘ َٓ ألاهترهذ، قب٨ت ٖلى الخ  الىاقُحن ٖضص بلٜ الظي الٟاٌؿب٥ٓ، م

ٓنر 3,8 بلى مؿخٗملُّ، ؤْ ُّٞ ٓوسخي، ملُ ٓوسخي اإلاجخم٘ زلض مً ؤ٦ثر ؤي ،2015 ؾىت ج ر الظي الخ ٓنر 11 ٌٗضّو  %75ْ وؿمت،  ملُ
ْح قباب َم مؿخٗملُّ، مً م جترا ٢ٓ٘ مؿخٗملي ٖضص ٧ان اإلا٣ابل، في  ... ؾىت 34 ْ 18 بحن ؤٖماَع  ، 2011  ؾىت الٟاٌؿب٥ٓ م

ْػر ال ٓنر 2 ًخجا ٓوسخي ملُ با ج ...  ج٣ٍغ

                                                           
  

1
ٌتعلق بحرٌة  2011نوفمبر 2مؤرخ فً  2011لسنة  116المرسوم عدد : القانون الجدٌد المنظم لقطاع اإلتصال السمعً والبصري 

 .اإلتصال السمعً والبصري وبإحداث هٌئة علٌا مستقلة لإلتصال السمعً والبصري

  
2   www.ilboursa.com. 
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٢ٓ٘ ؤن لىا ًبضْ ؿا ًمشل الٟاٌؿب٥ٓ، م ّٟو ٓوسخي، اإلاجخم٘ صازل ٖضًضة لٟئاث خغة ْمؿاخت مخى ت ب٩ل للخٗبحر الخ  ًٖ خٍغ

ْا٢ِم التهم، ْآعائهم ؤط  ٢ْض... مّٗ ْالخٟاٖل بزخالّٞ، ٖلى آلازغ م٘ بظخماُٖت ٖال٢اث لبىاء بٞتراضخي ًٞاء َٓ ْؤًًا ْمُ

ٕٓ الٗا٦ؿت اإلاغآة بأزغ ؤْ بك٩ل مشل . ؤلاظخماُٖت ْالخٗضصًت للخى

ٍْت، َظٍ ْمً ا ٢ض ظضًضة، بق٩الُاث بلى الخلمُذ ًم٨ىىا الؼا الم ًشحَر ٤ ما مجها الجضًض، ؤلٖا
ّو
 ،"طاجُت -البحن" بالٗال٢اث ًخٗل

ٓا٢٘ ٍٓت ؤي لؤلٞغاص، ؤلاظخماعي ْال الم ز٣اٞت م٣ابل بُٗىّ، مجخم٘ بلى ًيخمي لٟغص الش٣اُٞت الِ  بٌٗ في جلػي التي الجضًض ؤلٖا

ْص ألاخُان ٓنر" ٌٗٝغ ما طل٪ ٖلى ٦ْمشا٫ ألٞغاص، الخمُمت الخض ٓا٢٘ بخلٍٟؼ ا ،(اإلاجا٫ َظا في ٖضًضة ْألامشلت)" ال  مً ْٚحَر
ٖٓت اإلاىخضًاث ؤْ البرامج، ...  الىترهذ ٖلى اإلاخى

المي، ٞاإلاكِض ٓوسخي ْاإلاجخم٘ ٖامت، الٗغبي الٗالم في ؤلٖا ٓا٢٘ بو٩ٗاؽ ُّٞ جدضًضا، الخ  بلُّ صعى ما َْٓ اإلاجخمٗاث، َظٍ ل

ٓصًٓ بُاع" الٟغوسخي ؤلاظخمإ ٖالم عة "(Pierre Bourdieu)" ب  َبُٗت ْجدضًضا طل٪ مً ؤبٗض َٓ ُٞما ْالخ٨ٟحر الخإمل بًْغ

٢ٓذ في ُّٞ وِٗل الظي اإلاجخم٘،    ". الغاًَ ال

ٓظُت الخ٣ىُاث بهدكاع بن ٓل ٓاِٖا، الخضًشت الخ٨ى ٓاج٠ مً بإه ٓعة ٧ْامحراث مؿُدت ْقاقاث ط٦ُت َ ا مخُ  مً ْٚحَر
اث ْل ْفي الخدخُت، البيُاث ٖت، الخٍغ ، الش٣اُٞت ؤلاهخاظاث ؤق٩ا٫ ٧ل ؤْ الخٗبحر في اإلاكغّو  ٖملُت هي بٖخ٣اصها، في ألازٔغ

إلات، بهُاٚت ظضًضة بظخماُٖت ؤهماٍ حك٨ُل الم" مالمدّ عؾم ٖام، خ٣ل صازل مٗ ". الجضًض ؤلٖا

II. العىقل ؤسباب وزلافت  الجذًذ ؤلاعالم :

الم" بضا ٓلٓظُا ٖهغ في" الجضًض ؤلٖا ٓانلي َاب٘ طا الغ٢مُت، الخ٨ى ٖٓت جاؾؿّ ج  ْاإلاماعؾاث الٗال٢اث مً مجم
ْعَا بؾخُاٖذ ؤلاظخماُٖت، ٓطظا حك٩ل ؤن بض ٢ٓذ هٟـ في زاي٘ ْل٨ىّ صًم٣غاَُا ؤهم ... الخضًض الغؤؾمالي الىٓام بلى ال

، بٗباعة الم بؾخُإ ؤزٔغ ٓم ظضًضة، إلاٟاَُم ًاؾـ ؤن الجضًض، ؤلٖا ت ٖلى ج٣ اث الخٗبحر، خٍغ  ْمجخم٘ الٟغصًت، ْالخٍغ

ت، ٓظُاث اإلاٗٞغ ٓل ٓاًَ، ْصخاٞت الغ٢مُت، ْالخ٨ى ٓماث مجخم٘"ْ اإلا ستز٫ر ظمُِٗا"... اإلاٗل
ُت
ٓص مً الخدغعر" مٗجى في ج " ال٣ُ

ْص ْجظلُل ٓاِٖا، ب٩ل الخض ىا ؤه
ّو
ٓاب ؤن بٖخبر ٖىضما (Pierre Lévy)" لٓفي بُاع" ٢ضمّ الظي الض٤ُ٢ الٓن٠ ؤما ْلٗل  ًاؾـ ال

ر ق٨ال الخىُٓم َظا ٍْخسظ ْمىٟخدت، مخٗضصة هٓغ لٓظِاث"
ّو
 بهظا  "مخٗالُت ْخضة ْبال ٢ضؾُت عئٍت صْنر قامال قب٨ُا

ٓظُاث بحن الٟهل ًم٨ً ال ؤهّ ًبضْ اإلاٗجى، ٓل الم ؤلاجها٫ ج٨ى  .ْؤلٖا

الم مالمذ جىدهغ ال  البهغير الؿمعي ال٣ُإ في طل٪ مالخٓت ًم٨ً بل ٞدؿب، الكب٩ي الخىُٓم صازل الجضًض ؤلٖا

ٓوسخي، ا بعجٟاٖا قِض الظي الخ ٓاث لٗضص ملخْٓ ٓهُت ال٣ى ٓاث الدمـ في بٗشذ التي الدانت، ْؤلاطاٖاث الخلٍٟؼ ... اإلاايُت ؾى

ْػها ؤن ٞبٗض ٓاخضة ال٣ىاة" ػمً ججا ٓاػير (طل٪ بلى ْؤقغها ؾب٤ ٦ما) ،"ال ٓوسخي اإلاجخم٘ قِضَا التي ألاخضار م٘ ْبالخ  في الخ
ٖٓت زاى ٣ٞض الٟترة، َظٍ ما٫ عظا٫ مً مجم ٓوؿُحن، ألٖا المُت الخجغبت الخ ٖٓت بٗض زال٫ مً ؤلٖا ٓاث مً مجم  ال٣ى

ت ْح ٢ىاة، 50 بلى  –ألاع٢ام آزغ خؿب  –ٖضص بلٜ التي الدانت، الخلٍٟؼ بي البض بهُال١ بحن جترا  في ألاهترهاث ٖلى ْالبض الخجٍغ

ْلى، مغخلت ٔر ؤ ...  ؤلانُىاُٖت ألا٢ماع ٖلى البض بضؤث ْؤزغ

                                                           
  

1
، روعًخ كهِٔٚ انؾهٕعٙ، كاه كُؼبٌ نهلهاٍبد ٔانُْو ٔانقليبد اإلػاليٛخ، انؼمٕلانزهفيٌٕٚ ٔآنٛبد انزالػت ة، (ثٛبه)ثٕهكٕٚ  

 . 0 ، ٓ  00 ،  كيْك، ط
  

2   Voir : Lévy Pierre, L’intelligence collective, pour une anthropologie du cyberspace, Ed La 

découverte, Paris, 1997 . 
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ٔر ٞٗلى ٓاث مؿخٓ ٓهُت ال٣ى ت، الخلٍٟؼ ٓاث زالر مُالص 2013 ؾىت قِضث ٣ٞض ؤلازباٍع ٓهُت ٢ى ت جلٍٟؼ  ٢ىاة مجها هظ٦غ... بزباٍع

ٓوؿُت الخغة" بي بض)" اإلاخٓؾِ" ٢ْىاة ،(2013 ماعؽ قِغ في بهُل٣ذ)" الخ ٓوـ قب٨ت"ْ (2013 ظاهٟي قِغ مً بضاًت ججٍغ  ج
ت ٍٓلت ْال٣اثمت"... ؤلازباٍع ٓعا اإلاجاالث ؤبغػر ْلٗلّور.. َ ٖٓاحي، مجا٫ َٓ الٗضص، َظا في خً اضخي، ْؤلاظخماعي،  اإلاى  مً ْالٍغ

اضخي الترجي" ال٣ضم ل٨غة الٗانمت ٍٞغ٤ ؤن طل٪ ٓوسخي الٍغ ضاص بهضص ،"الخ  ؤما"... TV جغجي" جضعى بّ زانت ٢ىاة لبٗض ؤلٖا

ٓاث ٖضص بلٜ ٣ٞض الضًجي اإلاجا٫ ٓاث زمـ بلى الجضًضة ال٣ى ٕٓ َظا طَب ٢ْض... صًيُت ٢ى ٓاث بخضٔ ؤن ختى بُٗضا الخى  ال٣ى
ٓنر ؤن جىٓير ُٛت باأل٢لُت ها٣َت ج٩ ت ؤْ ألاماَػ ٔر بزخاعث خحن في... البلض في البربٍغ ٓعة" ٢ىاة بؾم ؤزغ   "...الش

الم ْؾاثل بٖخبر الخضًض، ؤلاؾتهال٧ي اإلاجخم٘ وؿ٤ بن ِٖٓا ٖلى ؤلٖا ُُٟا حؿاهض بظخماُٖت، هٓما ْبزخالِٞا، جى  ؤَضاٝ ْْ

غاٝ زضمت في ْؾاثل ؤجها ؤي... ْالثرْة بالؿلُت اإلااؾ٨ت الىٓم ْمهالح  الخ٣ل ؤْ الؿُاسخي الخ٣ل في اإلاُِمىت ألَا
ٓػَا ه٣ل ٖلى ال٣ضعة لِا ؤن ٦ما... ؤلا٢خهاصي ٓظُتها عم ٓل ٓانلي وؿ٤ زال٫ مً الٗام الغؤي بلى ْز٣اٞتها، ْبًضً ٓلم ج ... مٗ

غ ما َْٓ اث بحن الخ٣اعب ًٟؿّو ٓعث مضعؾت) الى٣ضًت الىٍٓغ  ْٖلى الثرْة ٖلى الؿُُغة مؿإلت في اإلااع٦ؿُت، ْاإلا٣اعبت (ٞغاه٨ٟ

ٓػر ٢ُٓت البجى ظضلُت ؤي... الغم .  ْالخدخُت الٟ

ٓم الخ٣ُ٣ت ْفي  بظخماُٖت ٞئاث مهالح يض َُْمىتها مُٗىت، بظخماُٖت ٞئاث مهالح جًُٟل ٖلى الىٓام َظا مى٤ُ ٣ً

ٔر ٓا٫ ظمُ٘ في ) ؤزغ ر ما َْٓ... (اإلاجخم٘ ؤٞغاص مً الؿاخ٣ت الٛالبُت هي ألاخ ٓعصًٓ بُاع" الٟغوسخي ؤلاظخمإ ٖالم ٖىّ ٖبّو " ب

(Pierre Bourdieu ) ٓلٓظُا" بـ ٔر بٗباعة ؤْ ،" الؿاثضة ؤلاًضً ٓلٓظُا بحن الٗال٢ت بلى ؤلاقاعة ؤعاص َٓ ؤزغ ٓماث ؤلاجها٫ ج٨ى  ْاإلاٗل
ُِٟا في ٓنر جْٓ ٓجي، للمًم ٓل ْعر في لّ مشا٫ ؤْضح ٍْجض ؤلاًضً ٓنر ًلٗبّ الظي الض  ٖلى ْختى اإلاكاَضًً، ٖلى الخإزحر في الخلٍٟؼ

ٔر الش٣افي ؤلاهخاط مجاالث   ... ألازغ

ٔر ْلظل٪ ٓاث ؤن ًغ الم ٖهغ في  الًٟاثُت ال٣ى ٓاث مجغص حٗض لم الغ٢مي، ؤلٖا  َٓ بهما ْللخش٠ُ٣، للدؿلُت بغامج ج٣ضم ٢ى

ْاث ؤجها ٖلى ًا٦ض ْاث ًٖ ٖباعة هي، ؤْ الغاَىت، اإلاجخمٗاث في ْؤلاظخماعي الؿُاسخي ْالخد٨م للًبِ ؤص  للٗى٠"  ؤص
ر تهُمً التي ؤلاظخماُٖت الُب٣اث جماعؾّ الظي (حٗبحٍر خؿب)" الغمؼير ْاث َظٍ ْحؿحّو . ألاص

، َظا في هدؿاء٫ ٢ض ٍٓت ًٖ الخضًض ؤخ٣ُت ًٖ اإلاؿخٔٓ  الٗغى مى٤ُ ًد٨مّ ٖام وؿ٤ صازل للمجخم٘، الش٣اُٞت الِ
ٕٓ بلى جلمُدا، ؤقغها بطا زانت ْالُلب، ٓإ مً ه الم ؤه ٓم الظي الجضًض، ؤلٖا ذ ْ الغزُو الغبذ ٖلى ٣ً  ب٩ل ْؤلازاعة الخجٍغ

ٓاِٖا   ْالكباب؟ الىاقئت ٖلى طل٪ جإزحر ْما... ؤه

المُت اإلااؾؿاث جدىاٞـ ٫ٓر في ؤلٖا ٓماث، بلى اإلاب٨غ الٓن  اإلاسخهحن بٌٗ خؿب جغاعي ال ألاخُان بٌٗ في ؤجها بال  اإلاٗل

،ً  ْفي... لؤلٞغاص الصدهُت ْالخغماث الىاؽ ؤٖغاى ْاخترام الدبر، مهاصع في الخشبذ خُض مً اإلاِىت ؤزال٢ُاث  ْاإلا٨ٍٟغ

ٓعصًٓ بُاع" ًىٟي ال بالظاث الى٣ُت َظٍ ْعر ،( Pierre Bourdieu)" ب ٕٓ  اإلاكاع٦ت في ألاٞغاص ص  ما ب٣ضع ْالخإزحر الخالٖب في ْالدً
ٓنر ٫ٓر بط...  ْاعي ال ْبك٩ل ْالخإزحر، الخالٖب ٖملُت ؤهٟؿِم َم ًماعؾ الن ؤن ؤٖخ٣ض ال بهجي:" ٣ً  ًْٖ الًٟاثذ، ًٖ ؤلٖا
ت الدُالُت اإلاغجباث ؤْ طا٥، ؤْ اإلاظٌ٘ َظا بؾاءاث ًْٖ ألاخضار  بلى جاصي ؤن ًم٨ً اإلاىخجحن، لبٌٗ ٞحها ْاإلابالٜ اإلاَٟغ

                                                           

  
1   https://ar.wikipedia.org 
  
 

  00 ، روعًخ كهِٔٚ انؾهٕعٙ، كاه كُؼبٌ نهُْو ٔانقليبد اإلػاليٛخ، كيْك انزهفيٌٕٚ ٔآنٛبد انزالػت ثبنؼمٕلأَظو ثٛبه ثٕهكٕٚ،    



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

213 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ٍٓل ٕٓ لِظا ٢ىإ َٓ ألاٞغاص ٞؿاص ؤن بةٖخباع ؤؾاسخي َٓ ٖما ألاهٓاع جد  مجمل ٖلى ًماعؽ الظي ،"البيُٓير الٟؿاص" مً الى

  ..." الؿ١ٓر مً ظؼء ٦ؿب ٖلى الخىاٞـ مشل آلُاث زال٫ مً اللٗبت

ٓنر م٘ ًخٟاٖل ٞاإلاخ٣بل المُت الغؾالت مًم ٓمت" ؤْ ؤلٖا ٌ ،"اإلاٗل ٫ٓر ؤْ بالٞغ  في هظ٦غ ؤن ٍْم٨ً... ؤخُاها الالمباالة ؤْ ال٣ب
٢ٓ٘ َْٓ آهٟا، بلُّ جُغ٢ىا مشاال الؿُا١ َظا اث مالخٓت ًم٨ً خُض الٟاٌؿب٥ٓ، م ْجت، ٞٗل عصّو ٓنر ٢ْض مخٟا  في ٖىُٟت ج٩

ٓا٠٢ ؤْ ؤخضار ججاٍ... ألاخُان بٌٗ داث ؤْ م ا ؤْ... جهٍغ المُت الغؾاثل مً ٚحَر ٓظِت ؤلٖا  ؤن ْوٗخ٣ض...  الٗام للغؤي اإلا

الم ألاٞغاص ٖال٢ت م٣اعبت ٓعر مً الجضًض، باإٖل ت الخٟاٖلُت مىٓ ٓنر ٢ض ،( l’interactionnisme Symbolique) الغمٍؼ ٓا٦بت ؤ٦ثر ٩ً  م
تها التي للخٛحراث ٓوسخي اإلاجخم٘ صازل الٗال٢ت َظٍ ٖٞغ عير مً ؤهّ وٗخ٣ض ٦ما...  الخ ٓم صعاؾت الًْغ  )"         الخبادٌ" مِٟ

L’échange)  ْعة بٓنِٟا ؤلاظخماُٖت الخٟاٖالث بلى للىٓغ ٓم ؤن ٦ما...   ظاَؼا مُٗى ْلِؿذ نحر  م٘" الخىاـل" مِٟ
ْعَا ْاإلادضصة الؿاثضة ؤلاظخماُٖت الش٣اٞت َبُٗت ًدضص ؤن بةم٩اهّ ؤلاظخماُٖت، اإلااؾؿاث باقي ْم٘ آلازٍغً ْاع بض  لؤلص

...  ؤلاظخماُٖت

ْاع ؤن ؤًًا ْاإلاالخٔ ٓلم، الًٟاء َظا في للكباب ؤلاظخماُٖت الض  ٞدؿب، الخلٟؼي، ؤلاهخاط ٖلى الخٗل٤ُ في جىدهغ ال اإلاٗ
ئت، ألاخُان بٌٗ في جبضْ التي الى٣اقاث ْبزاعة الغؤي ببضاء بل ٖٓا م٣ٗضة ٖال٢ت هي ْبالخالي ظٍغ  َظا ًٖ جدضزىا ما بطا ، ما ه

الم ؤي الشلٓر ...  ْالكباب ْألاهترهاث ؤلٖا

ٓنر ال ٢ض ٓوسخي اإلاجخم٘ ٩ً  ؤلاٞتراضخي اإلاجخم٘ مالمذ بٌٗ بّ مجخم٘ ْل٨ىّ طل٪ في ٦بحر خض بلى مخ٣ضما مجخمٗا الخ
المُت بؾخٗما٫ ج٨ش٠ خُض مً ٦بحرة َٟغة ٌكِض الظي الجضًض  ألا٢ماع ْبهدكاع ؤلال٨ترْهُت، ْاإلاباصالث ْألاهترهاث ؤلٖا

ٓاث ؤلانُىاُٖت ٓهُت الًٟاثُت ْال٣ى .    ...الخلٍٟؼ

ٓا٢٘ ْفي ألاهترهاث قب٨ت في اإلاكاع٦حن وؿب اعجٟإ سجلىا ل٣ض ْبالٟٗل ٓانل م  مجها ْزانت الاظخماعي الخ

حن ٖضص بلٜ بط الِٟؿب٥ٓ، ٢ٓ٘ َظا في اإلاىسَغ   ،2011 ماعؽ في ٧ان ؤن بٗض مكتر٥ 3.856.984  ،2012 ماعؽ قِغ زال٫ اإلا
ٓوسخي اإلاجخم٘ ؤٞغاص مً  % 30 ٣ًاعب ما ؤن بلى ؤًًا ألاع٢ام حكحر ٦ما... مكتر٥  2.955.260  قب٨ت ٖلى بقترا٧اث لِم الخ

 مً % 39 ٧ان ،2011 ؾىت ٞسال٫... الكابت الٟئت َم اإلاؿخسضمحن ؤ٦ثر ٞةن الكب٨ت، بؾخٗما٫ ج٣ضًغاث ْفي... ألاهترهاث
ٓانل قب٨ت في اإلاكاع٦حن ْح قبابا الِٟؿب٥ٓ الاظخماعي الخ م جغا ت الٟئت جلحها ؾىت، 24 ْ 18 بحن ؤٖماَع  ؾىت 34 ْ 25 الٗمٍغ

ْح الظًً اإلاغا٣َحن ٞئت ْؤزحرا ، % 29 بيؿبت م جغا  مً %13 ؤن (2012) الؿىت َظٍ ْالجضًض... ؾىت 17 ْ 13 بحن ؤٖماَع

ْح ٞئت الِٟؿب٥ٓ مؿخسضمي م جغا م جىاَؼ ممً % 3ْ ؾىت، 45 ْ 35 بحن ؤٖماَع ... ب٣لُل ١ٓٞر ْما ؾىت 55 ؤٖماَع

ٓوؿُحن مً %93 ؤن 2011 ؾىت بخهاثُاث زال٫ مً ًبضْ آزغ اججاٍ ْفي    ج٣ضمِا التي ألازباع وكغة ٌٗخمضْنر الخ

ٓوؿُت الًٟاثُت ٓمت، ألا٫ْر اإلاهضع ،"1 الَٓىُت" الخ ٫ٓر ألاهترهاث ٖلى ٌٗخمضْنر %30,5 ؤن خحن في للمٗل ٓمت، ٖلى للخه  اإلاٗل
ٓنر % 92,2 بُجهم ْمً ٓوؿُحن مً % 19,6 بِىما. الٛغى لِظا الِٟؿب٥ٓ ٌؿخسضم ْا الخ م ؤلاطاٖت مً اجسظ  الغثِـ مهضَع

ٓمت ٓبت بالصخاٞت اَخمام لِم % 13,3 م٣ابل في للمٗل     ... اإلا٨خ

                                                           
  
 

  8 ، ٓ 00 ، روعًخ كهِٔٚ انؾهٕعٙ، كاه كُؼبٌ نهُْو ٔانقليبد اإلػاليٛخ، كيْك انزهفيٌٕٚ ٔآنٛبد انزالػت ثبنؼمٕلثٛبه ثٕهكٕٚ،   -

 
2
  Goffman (Erving), Les rites d’interaction, Edition de Minuit, Paris, 1974, P 21. 

 
 007 ، يطجؼخ َٕفب ثوَذ، رٌَٕ، أٔد انًغزًغ اإلفزواضٙعْٕو انغًٍٕٙ،  

4
 Cleartag Statistics from Arab World, Facebook.http//www.facebook.com/topic.php?uid=68450559354 

&topic=9240 
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٫ٓر ًم٨ً ج٣ضم، ما َضي ْٖلى ٓامل ٖضة َىال٪ ؤن ال٣  بخضار في ؾاَمذ (...ز٣اُٞت ب٢خهاصًت، ؾُاؾُت، ج٣ىُت،) ٖ

الث ٓظُاث ْؤصاء بيُت في بظخماُٖت جد ٓل ٓوـ، في ؤلاجها٫ ج٨ى ْهت في ْزانت ج  ألاؾاؾُت، اإلاؿإلت جخٗل٤ ال ...ألازحرة آلا
ٓعاث ؤلاؾدكغاُٞت، الضعاؾاث في اإلاسخهحن ٖضًض خؿب ٓظُاث بخُ ٓل ٓمت ؤلاجها٫ ج٨ى الم ْمىٓ  ْبهما ٞدؿب الجضًضة ؤلٖا

ٓعة ا مضٔ باٖخباع ةيخ٤ُ٣ بش ْلىا لظل٪. لِا جاؾـ التي الاظخماُٖت الٗال٢اث ْفي ؤلاوؿاهُت ألاوكُت مسخل٠ في جإزحَر  في خا

ٓوسخي الاجهالي للمكِض ألاؾاؾُت اإلاالمذ هغؾم ؤن البدض َظا  مً ْالخ٣لُضي الغ٢مي بك٣ُّ 2011 ظاهٟي 14 بٗض الىاشخئ الخ
ٓاث الانُىاُٖت ألا٢ماع بلى بياٞت الٟاٌؿب٥ٓ قب٨ت اؾخٗما٫ اهدكاع ًمحز ما ؤَم ج٣ضًم زال٫  الًٟاثُت ْال٣ى

ٓهُت  .ْالٗاإلاُت اإلادلُت الخلٍٟؼ

ٓنر ٢ْض بت ًٖ ًىم ٢ض مشال ألاهترهاث قب٨ت اؾخسضام اهدكاع ؤن اٖخباع بلى مخجِا ج٨ٟحرها ٩ً ٓوسخي  ٚع ٫ٓر في الخ  ٖلى الخه

ٓمت ٓاِٖا بكتى اإلاٗل ٓلٓظُا اهدكاع مً ْظِا ًٟؿغ ؤًًا ْلٗلّ... اإلاجاالث ٧ل ْفي ؤه ٓمُت، خُاجىا في الغ٢مُت الخ٨ى  مستزلت الُ

ٓماث ٓعر ههٓم في اإلاٗل ٓاث، ْن ٓنر زىاجي جغمحز ْفي ْؤن ٓمت، إلمخال٥ الك٠ٛ، َظا ْؤمام... ْْاخض نٟغ مً ًخ٩  لم اإلاٗل
ٔر ٓاع المُت، الؿ١ٓر ؤعباب ًخ  اإلاجخم٘ ز٣اٞت خؿاب ٖلى طل٪ ٧ان ْبن ختى اإلاكاَضة، مً وؿب ؤ٦بر بؾخ٣ُاب في ؤلٖا

ٓظُت ْبهخماثاجّ ٓل ... ؤلاًضً

المي الًٟاء ؤهخجّ ما ٖلى التر٦حز ٖلى َظا ٖملىا ًيبجي ْلظل٪  ٓوسخي اإلاجخم٘ صازل الجضًض ؤلٖا  ْز٣افي اظخماعي وؿُج مً الخ

ٓلض ْما ظضًض ٓػر مً ُّٞ ج ٔر بدُض ْمٗان، ْٖالماث عم ٓماث مالمذ بٌٗ هغ ٓظُت الش٣اُٞت اإلاىٓ ٓل ت ْؤلاًضً  .ُّٞ الؿاٍع

: خاجمت

ٓدى ان ؤهّ ٖلى جدلُلّ الاجها٫ اظخمإ ٖلم ًخ ٓع٢ت َظٍ مىُل٤ َٓ َْظا. مخجضص ْخًاعير مجخمعي َع  ،البدشُت ال

الم" ٌٗٝغ ما ْجدضًضا" اجهالي" َٓ بما ؤلاَخمام ؤي ٓوسخي اإلاجخم٘ ٌِٗكِا اهخ٣الُت مغخلت في" الجضًض باإٖل  قضًضة حٗخبر الخ

الم، ْجدضًضا ٖامت الاجها٫ ًبضْ ٢ْض... الخ٣ُٗض ا ؤلٖا ٓاٍػ  ال٣غاع نى٘ في ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت الؿلُت ظاهب بلى ٩ًاص ؤْ م
، الهىاُٖت بٗض ْما الهىاُٖت الض٫ْر لضٔ ا ًٓل ْل٨ىّ ال٨بٔر اهًا ا َع ًُا ْل ت الخالت طاث الاهخ٣الُت اإلاجخمٗاث في ؤ  الخًاٍع

ٕٓ ٞةن ْلظل٪... اإلاخظبظبت  في ٖلُّ الُاعثت الجضًضة اإلاالمذ هخدؿـ هدً بل اإلاُل٤، في" الاجها٫" لِـ َىا، الاَخمام مٓي

الث ظغاء ظاهٟي 14 بٗض ما مجخم٘ ٓعاث زاهُت ظِت مً الاظخماُٖت ْالخُٛحراث ظِت مً الؿُاؾُت الخد ٓلٓظُا ْجُ  ج٨ى
ٓماث الم اإلاٗل ٍٓت ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت الخُاة في ْجإزحراتها ، زالشت ظِت مً ْؤلٖا الم ٧ان ْلئن...  ْالترب " ْاضح" الخ٣لُضي ؤلٖا

ٓلٓظُا، اإلاٗالم الم ٞةن ؾٓؾُ م الجضًض ؤلٖا ٓجي، مدغ٦ّ مً ْبالٚغ ٓل  اظخماُٖت، ْاَغة ؤهّ ٖلى مٗالجخّ ًخُلب الخ٨ى

.  ألا٫ْر اإلا٣ام في ز٣اُٞت ا٢خهاصًت، ؾُاؾُت،

٫ٓ، ًم٨ىا ج٣ضم إلاا بؾدىاصا بطن، ٓماث، مً َاثل يِٛ جدذ لخٓت ٧ل ٌِٗل اإلاجخم٘ ؤن ال٣ ٓمت ٧ْل اإلاٗل  مٗل

ٓػر زىاًاَا في جدمل جهلّ ٓعي ٌؿتهل٨ِا زُٟت، ز٣اُٞت عم  اإلاٗانغ، اإلاجخم٘ ظٗل مما... ألاخُان بٌٗ في ْعي بضْنر ؤْ ب

ّٓٚ مكِضًا مجخمٗا ٓعة جه ٓمت اله ٓلم اجهالي ًٞاء في ْاإلاٗل . مٗ

ٓوسخي اإلاجخم٘ ْلِـ  ٓم الخ ٓظُت ألابٗاص ُّٞ جخضازل ًٞاء ِٞٓ طل٪ ًٖ بُٗضا الُ ٓل  ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت ؤلاًضً
 .A. et M)" ماجالع ْمِكا٫ آعمان"  ٖىّ ٢ا٫  ما ؤمام جًٗىا ؤن ًم٨ً ْالتي صازلّ ججغير التي الاجهالُت الٗملُت في ْالؿُاؾُت

MATTELART ( "ش، َىا٥ ٌٗض لم  اإلادلُت ال٣ٗالهُت حٗضصًت يِٛ جدذ ًىٟجغ الاجها٫ ٖالم بن خ٣ُ٣ت، ال ْا٢٘ ال جاٍع
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.  "ْالضًيُت ْالٗغ٢ُت

ٓطط ؤمام ؤنبدىا خُض ر"  الظي الجماَحرير الاجها٫ ُّٞ اظخماعي، اجهالي هم ٓاؾُت ًخمّو ٓلٓظُت، ْؾاثل ب  زال٫ ْمً ج٨ى
اؽ ْٖبر مخسههت ماؾؿاث ٓاباث خغّو ٟحن ب

ّو
خباع بٗحن ؤزضها بطا َظا...   "بدىُٓمّ م٩ل ٓماث"  ؤن الٖا  ازتراٖا لِؿذ اإلاٗل

ا، ر هي ْبهما ٖهٍغ ٓاظِت في ؤلاوؿان اؾخسضمّ ؾالح ؤَمّو ر ٖلى الخُاة جدضًاث م ٓعر مغّو .   "الٗه

ؤن بال ٓمت ُّو ص لِؿذ اإلاٗل لذ ؤجها ًبضْ بل بٖالمي، مُٗى ؤْ ٨ٞغة مجغّو ّٓو ٢ٓذ في جد اًَ ال ٓنر زايٗت ؾلٗت بلى الغّو  ل٣اه

ٓنر الؿ١ٓ، ٓمت، الاظخماعي ٞاالؾخٗما٫... ْالُلب الٗغى ٢اه  مً ْاُٖت، هُٟٗت لٛاًت جٟاٖلي اجها٫ الخ٣ُ٣ت، في َٓ للمٗل
ُت خاظاث بقبإ ؤظل ٓلٓظُا الخ٣ىُت الاؾخٗماالث ٖبر مُٗىت مٗٞغ ّ ٦ما ٞاالجها٫... الغ٢مُت ْالخ٨ى  ْهاؽ، اإلاىه٠ ٌٗٞغ

ٓانل الخٟاٖل"  َٓ ٓماث ْجباص٫ ْالجض٫ ْالخ  في ًًٗىا ؤن ًم٨ً الاجها٫ في الخ٨ٟحر ٞةن ْلظل٪.  " ْآلاعاء ْألا٩ٞاع اإلاٗل
ْلت نلب ٍٓاث جدلُل مدا ٦ُٓاث ْبحن ْالش٣اُٞت ْؤلاظخماُٖت الظَىُت البيُاث بحن ؤلاعجباٍ مؿخ ٓاء الؿل  ؤْ الٟغصًت ؾ

 .الجماُٖت

 

 البِبلىغشافُا

: الىخب - 

: العشبُت باللغت - - 

 اث جاٍعش ماجالع، ْمِكا٫ ؤعمان  الٗغبُت اإلاىٓمت عابذ، ْالهاص١ الُٗاضخي الضًً ههغ جغظمت ،ؤلاجها٫ هٍٓغ
. 2006 بحرْث للترظمت،

 ً إلات باؽ ، ( خاجم) ٖشمان ب ٓوـ، الجامعي، اليكغ مغ٦ؼ ،الٗ  .2003 ج

 ٓسخي َٓغ) ظم ٓٞا ،ؤلاٞتراضخي اإلاجخم٘ ،(ظ ٓوـ، بغهذ، ه . 2007 ؤْث ج

 ٓسخي َٓغ) ظم ْلي اإلاىخضٔ ٞٗالُاث ،(ظ ٫ْ، الض ٓهُت الخماًت: الؿُبروي الًٟاء في الكباب ألا ْص ال٣اه  ْالخض
ٓوؿُت الكغ٦ت ،ألازال٢ُت ٓنر ْجىمُت لليكغ الخ ٓوـ الغؾم، ٞى . 2012 ج

 ٓسخي َٓغ) ظم ٓوؿُت الكغ٦ت ،ؤلاٞترايُت الش٣اٞت ،(ظ ٓنر ْجىمُت لليكغ الخ ٓوـ الغؾم، ٞى . 2006 ج

 الم اظخمإ ٖلم ، (ظباعة ُُٖت) ظباعة ٓػَ٘، لليكغ ال٨خب ٖالم صاع ،ؤلٖا اى، ْالخ  .1985 الٍغ

 ٓعة ؾلُت ،(مسلٝٓ) خمُضة ٓلٓظُا في بدض: اله ٓعة بًضً ٓعة اله ٓلٓظُا ْن ٓوـ، لليكغ، سخغ صاع ،ؤلاًضً  ج
2004.. 

 ٓعي ا) ز ٓنر ؤزغ ،(هَؼ  . 1997 بحرْث، اللبىاوي، ال٨ٟغ صاع ،اإلاغا٣َحن جغبُت في الخلٍٟؼ

 ٓاجّ، مٟاَُمّ، ؤلاجها٫ ،(ُٞاى) صًل ٓػَ٘، لليكغ الٟجغ صاع ،ْؾاثلّ هٍٓغ . 2003  ال٣اَغة ْالخ

 ٓلٓظُا: الجضًضة اإلاُضًا الخمامي، ناص١ ٓعاث ْالؿُا٢اث، ْؤلاق٩الُاث ؤلاًبؿدُم ٓبت، الجامُٗت ميك ٓوـ بمى  ج
                                                           

1
 Armand et Michèle MATTELART, Histoire des théories de la communication, Ed La Découverte, Paris 2004. 

 
    99 ، يؼٓل انٖؾبفخ ٔػهٕو اإلفجبه ثزٌَٕ، يلفم إنٗ لبٌَٕ اإلػالو ٔاإلرٖبل فٙ رٌَٕيؾًل ؽًلاٌ،   

3
  ، ٓ  00 انٕطُٙ نهًؼهٕيبد، يٖو يغهخ انًؼهٕيبد، انؼلك انضبَٙ، يبهً ، انًوكي "انًؼهٕيبد ٔأًْٛزٓب"ٍبيٙ ػهٙ انقٕالَٙ،   
 
، انًغهخ انزََٕٛخ نإلرٖبل، يؼٓل انٖؾبفخ ٔػهٕو ػُبٕو أٍبٍٛخ نجُبء ػهى إعزًبع اإلرٖبل، يؾبٔنخ فٓى فٙ صُبئٛخ اإلرٖبل ٔانًُٓٛخانًُٖف َٔبً،  

 .007 عٕاٌ   – 00 عٕٚهٛخ  8 /7 اإلفجبه، ػلك 
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2010. 

 ٓوـ، بً مدمض ٖمغ ٓماحي اإلاجخم٘ ً ٓمت اإلاٗل ٓهّ ؤلاٞتراضخي الٗالم بلى م٣ضمت: ؤلال٨ترْهُت ْالخ٩  الجهًت صاع ،٢ْاه
 .2006 ال٣اَغة الٗغبُت،

 ٓماث ْٖهغ الٗغب ،(هبُل) ٖلي جي اإلاجلـ ،اإلاٗل ٓنر للش٣اٞت الَٓ ٍٓذ، ْآلاصاب، ْالٟى  1994 ال٩

 ٓن، ُٞلُب خ ٓبُا بٍغ ٓج . 2008 صمك٤ الُىابُ٘، صاع خؿً، بلُاؽ جغظمت ،ؤلاجها٫ ً

٧ٓلغ٥ ٓلٓظُا ،(ظحراع) ل ٓعط جغظمت ،اإلاش٣ٟحن ؾٓؾُ ٓعة، ظ  .2008 بحرْث، ، اإلاخدضة الجضًضة ال٨خب صاع ٦خ

 ٓٝٓعة مجخم٘ ،(خمُضة) مسل ٓوؿُت الكغ٦ت ،الش٣اٞت ْٞغاٙ الٟغاٙ ز٣اٞت بحن: اله ٓنر ْجىمُت لليكغ الخ  ٞى
ٓوـ الغؾم،  .2009 ج

 ٓٝٓعة ؾلُت ،(خمُضة) مسل ٓلٓظُا في بدض: اله ٓعة بًضً ٓعة اله ٓلٓظُا ْن ٓوـ لليكغ، سخغ صاع ،ؤلاًضً  ج
2008. 

 ٓوؿُت الصدهُت ْهاؽ، اإلاىه٠ ْلت: الخ ٓوـ لليكغ، اإلاخٓؾُُت الضاع ،الٗغبُت الصدهُت ِٞم في مدا  2011 ج

 ٓنر ٍٓل) َىدىٛخ  الٗغبُت اإلاىٓمت الكاًب، َلٗذ جغظمت ، الٗالمي الىٓام نى٘ بٖاصة الخًاعاث، نضام ، (نام
  . 1998 بحرْث للترظمت،
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ل

 ودًىامُاجه الجذًذ ؤلاعالم إلافهىم ببعدُمىلىحُت ملاسبت

An Epistemological Approach to the Concept of New Media and its Dynamics 

- الجضائش –باإلاعُلت بىلُاف مدمذ حامعت، مخلىف هاجح.  د

 ل

Summary 

There is no doubt that the support of directed academic activist for the development of 

traditional media jobs committed by many of the media research and communication since the 

long time has become an urgent necessity in light of the new media changing so harmonization 

realized that the new media was active and interactive limits and passed the stages of the old 

pluralism in the outcome of due to shifts have occurred in the fields of multiple formats including 

technical pattern. 

The present paper concentrated approach targets in new media communication, media and 

the possibilities offered by its dynamism and its process. As we aim to diversify the orbits of 

thinking about the process of using this topic new communicative media, especially in light 

staked a technological development and knowledge, in order to develop a strategy and 

methodology that will understand the cultural stakes and sociological posed by the new media in 

our communities now and in the future, keep track of study descriptive and analytical approach 

to try to identify the contexts proprioceptive which employs new media and its role in drafting 

the layout communicative and media, and we will look to the characterization and theoretical 

epistemology dynamics brought about by the new media format within Arab societies, as well as 

the changes that have touched the social and cultural structures in light of the growing the 

presence of new media . We will look in our research paper into the following points: 

1. The new media concept and determinants 

2. New Media, properties and dynamics 

3. New Media and the dialectic of social change 

4. New Media and the process of learning 

Key words: Epistemology approach, new media, Arab societies, descriptive and analytical 

approach. 

ل

: ملذمت

عة ؤن ُّٞ الق٪ مما ٓظّ صٖم ْْغ ٍٓغ هاقِ ا٧اصًمي ج اث٠ لخُ الم ْْ  بدٓر مً الٗضًض بها التزمذ التي الخ٣لُضًت الٖا

الم ٍٓل ػمً مىظ ْالاجها٫ الٖا عة انبدذ َ المي اإلاخٛحر ْل في ملخت ْْغ ٓاثمت جخد٤٣ ختى الجضًض الٖا ٓنر اإلا الم ٧  الٖا
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ْص بلٜ الجضًض الث الى جغظ٘ مدهلت في ال٣ضًمت الخٗضصًت مغاخل ْاظخاػ اليكُت الخٟاٖلُت خض ٫ٓر في خضزذ جد  ْاوؿا١ خ٣

  الخ٣جي اليؿ٤ مجها مخٗضصة

ٓع٢ت ؤَضاٝ ْجتر٦ؼ الم ْؾاثِ م٣اعبت في الخالُت ال ٓانلُت ْؤلام٩اهُاث الجضًضة ؤلٖا المُت الخ  ،ْ جدُدِا التي ْؤلٖا

ْلت ْعتها، صًىامُتها ِٞم مدا َٓ٘ وؿتهضٝ ٦ما ْؾحر ٨ٟحر َمضاعاث جى ٫ٓر الخّو ٓانلُت الٓؾاثِ َظٍ اؾخسضام ٖملُت خ  الخ

ٓعر ًدؿم عاًَ ْل في زهٓنا الجضًضة، ٓجي بالخُ ٓل ٓعة ْاإلاٗغفي،بُٛت الخ٨ى
ْ
ت بؾتراجُجُت عئٍت بل ُّو  ِٞم قإجها مً ْمىهج

اهاث ٓظُت الش٣اُٞت الَغ ٓل الم ًُغخِا التي ْالؿٓؾُ  اإلاىهج الضعاؾت جدب٘ ْ.ْمؿخ٣بال عاَىا مجخمٗاجىا في الجضًض ؤلٖا

ْلت الخدلُلي، الٓنٟي ٠ التي اإلاسهٓنت الؿُا٢اث ٖلى الخٗٝغ إلادا الم ْؾاثِ ٞحها جْٓ ْعَا الجضًض ؤلٖا  نُاٚت في ْص

ٓانلي اليؿ٤ المي الخ ٓجي الىٓغير الخٓن٠ُ بلى ؾيخُغ١ر ،٦ما ْؤلٖا ٓل الم وؿ٤ ؤٞغػَا التي للضًىامُاث ْؤلابؿدُم  ؤلٖا

ٓعر حٗاْم ْل في ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت البجى مؿذ التي الخٛحراث ٦ْظا الٗغبُت، مجخمٗاجىا صازل الجضًض  ْؾاثِ خً

الم :  الخالُت الى٣اٍ الى البدشُت ْع٢خىا في ْؾيخُغ١ر.الجضًض ؤلٖا

الم ـ 1 ٓم الجضًض ؤلٖا .  ْاإلادضصاث اإلاِٟ

الم ـ 2 ٓام الجضًض ؤلٖا .  ْالضًىامُاث الد

الم ـ 3 .  الاظخماعي الخٛحر ْظضلُت الجضًض ؤلٖا

الم ـ 4  .الخٗلم ْٖملُت الجضًض ؤلٖا

ل
ًا
: واإلادذداث اإلافهىم الجذًذ، ؤلاعالم:ؤوال

ٓعاث ؾلؿلت ؤؾِمذ ٔر ٖلى اإلاخالخ٣ت الخُ الم، مً ظضًض ق٩ل بهبالط في ؤلاهترهذ قب٨ت مؿخٓ ٟاجّ حٗضصث ؤلٖا  حٍٗغ

ّ ْالضاعؾحن، ألا٧اصًمحن لضٔ ْمؿمُاجّ ْجهيُٟاجّ ٓلٓظُا ٢امٓؽ َْٗٞغ ُٗت الخ٨ى  (High-Tech Dictionary)الٞغ

المالجضًضبإهّ ٓجغ اهضماط"  الٖا ٓمبُ ٓجغ ْقب٩اث ال٩ ٓمبُ ضًان ٧لُت ْجً٘. " اإلاخٗضصة ْالٓؾاثِ ال٩ ٓظُت قٍغ ٓل  الخ٨ى

Sheridan ر
ًا
ٟا ر حٍٗغ

ًا
ٓإ: "بإهّ الجضًض لئلٖالم اظغاثُا الم اه َْٗخمض ع٢مي ق٩ل في ٣ًضم الظي الغ٢مي الٖا  اهضماط ٖلى ْجٟاٖلي،

ٓعة الىو ٓجغ اؾخسضام ًٖ ًٞال, ْالهٓث ْالُٟضًٓ ْاله ٓمبُ  الخٟاٖلُت اما, ْالٗغى الاهخاط ٖملُت في لّ عثِؿت ٦ألُت ال٩

.   " ؾماجّ اَم ْهي ًمحٍز الظي الغثِـ الٟاع١ر جمشل ٞهي

ٖٓت ْبدؿب ٓصًا مٓؾ الم حٗبحر ٞةن (Webopedia)ٍْب  هٓم مً اإلاؿخدضزت ألاق٩ا٫ مً الٗضًض: " الى ٌكحر الجضًض الٖا

ٓجغ بًٟل مم٨ىت انبدذ التي ؤلال٨ترْوي ؤلاجها٫ ٓمبُ المُت بالىٓم اًًا مغجبِ ْالخٗبحر.  ال٩  ٢مىا ما ٞةطا,  ال٣ضًمت ؤلٖا

ٓع٢ُت الصخاٞت بحن م٣اعهت ب٣ٗض ٓنر بدالت جخه٠ التي ال ٓعَا ههٓنِا في ؾ٩ الم صخاٞت م٘ ْن  الٟغ١ر هلمـ الجضًض الٖا
                                                           

 High-Tech Dictionary, Retrieved January 23, 2016, from:-  (ٔ)  
http://computing dictionary.the freedictionary.com/new+media   

. ٜ،صٕٔٔٓ دراسة فيم داخلو النظرية كخصائصو العامة، البوابةالعربية لعلـو اإلعال ـ كاالتصاؿ،:ػػ عبامسصطفىصادؽ،  االعالـ اجلديد ٕ
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 الشابخت الاظِؼة بحن الاجها٫ اظغاء ٢ابلُت الى اًًا ٌكحر الخٗبحر.  بّ جخه٠ الظي اإلاؿخمغ الخٛحر خالت ْفي صًىام٨ُُتها في

ٓلت ٓاِٖا ْاإلادم ٓماث ه٣ل مّٗ ًم٨ً بما,  اإلاسخلٟت باه    البٌٗ بًِٗا بحن اإلاٗل

ٓم ًدُل ْ الم مِٟ ت اللٛت في الجضًض الٖا ٓظُاث بحن الجم٘ بلى (new media) الاهجلحًز ٓل  الجضًض ْالبض الاجها٫ ج٨ى

ٓمت صازل ْبهضماظِا ْالخ٣لُضي ٓجغ مىٓ با هجض ٦ما ْقب٩اجّ، ال٨مبُ ٓمي مىّ ٢ٍغ الم"  مِٟ  (on line media) الخي الكب٩ي الٖا

الم  . (cyber media) الغ٢مي ؤْ الؿُبراوي ْالٖا

ٓظُاث ٖلى ًدُل الظي ْ(nouveaux médias) بنُالح ٞىجض الٟغوؿُت، اللٛت في ؤما ٓل ٓاث اإلاخاخت الخ٨ى  مً) 1970 ؾى

ٓنر ْالغاصًٓ الؿل٨ُت ْالاجهاالث الًٟاثُاث ٓاث ْفي (ْالخلٍٟؼ ْط ٖلى ًضلل اإلاهُلح ؤيخى الشماهِىاث ؾى  الخانل التزا

الم بٗض ًٖ ؤلاجها٫ ْؾاثِ بحن ٓظُاث ٌٗٝغ ما ؤي آلالي، ْالٖا ٓل  nouvelles technologies).ْالاجها٫ لئلٖالم الجضًضة بالخ٨ى

de l’information et de lacommunication) ْازخهاعا ؤ NTIC  ْ، ْط هخاط ٧اهذ التي  بهغير-الؿمعي الاجها٫ بحن الخانل التزا

الم ٓاث في بغػر الظي آلالي ْالٖا .  الدؿُٗيُاث ؾى

ٓاخض، اإلاؿمى لىٟـ بنُالخاث ٖضة ههاصٝ الٗغبُت اللٛت في ْ ٓمُضًا، ٚغاع ٖلى ال الم الجضًضة، اإلاُضًا الىُ  الٖا

المُت الٓؾاثِ الجضًض، الم الجضًضة،، الٖا الم البضًل الٖا الم الكب٩ي، الٖا ا الاظخماعي، الٖا .  ْٚحَر

ٓوسخي الباخض ٌكحر ْ ْلِا التي اإلاهُلخاث ؤن بلى الخمامي الهاص١ الخ  ْاٞضة مهُلخاث ٖغبُا الاجها٫ صعاؾاث جخضا

ُت ؾُا٢اث في ْحك٩لذ الٗغبُت اللٛت ٖلى ٌ ِٞٓ مسخلٟت، ْز٣اُٞت مٗٞغ الم مهُلح ًٞغ  للمهُلح ٦ترظمت الجضًض ؤلٖا

م "New" ٧لمت جغظمت في ازخالٝ َىا٥ ٨ًً لم ٞةطا ." (Nouveaux Medias)الٟغوسخي ْاإلاهُلح ،(New Media)ؤلاهجلحزير  ٚع

ٓلت ْطْ مداًض ٚحر مهُلح ؤهّ الم ٧لمت ٞةن ز٣اُٞت، خم  .  (Media) للترظمت ألامشل اإلا٣ابل للباخض جبضْ ال ؤلٖا

الم ٞمهُلح ٓنر -بماؾؿاث ًغجبِ ؤلٖا ُٟتها جخمشل -ْالصخاٞت ْؤلاطاٖت الخلٍٟؼ ٓظِت مًامحن بهخاط في ْْ  م

ٓع، ٓم التي ْالِاج٠ ٧الخاؾٓب الغ٢مُت الخ٣ىُت الٓؾاثل بلى الخضًشت الخ٣ىُاث جدُل بِىما للجمِ  الخٓنُل بٗملُاث ج٣

ٓانل، ْالى٣ل م ْالخ ُٟت جاصي ؤنبدذ الخ٣ىُاث َظٍ ؤن ٚع ٓنر الصخُٟت ْْ  بلى ؤصٔ مما مٗا، ْال٨خاب ْؤلاطاٖت ْالخلٍٟؼ

الم ْؾاثل بحن ْاهضماط جضازل ٕٓ ْبلى الخضًشت ْالخ٣ىُت ؤلٖا اثِٟما جى  بمهُلح الاخخٟاّ ؤن ٦ما.ْجٟاٖلِما ْجىاٞؿِما ْْ

الم ٓحي ؤلٖا  ال٣ضًم ؤْ الجضًض الُاب٘ صاثما لِـ اإلاجالحن بحن الٟانل الخض ؤن خحن في ٣ِٞ، الٓؾاثِ ٌكمل الخجضًض بإن ً

ٓعر َٓ بل للٓؾاثِ، هّ التي الٓؾاثِ ظِت مً ما خض بلى مسخل٠ مجا٫ ِْ ّٓو  .صازلّ جدك٩ل التي ْاإلاماعؾاث ج٩

                                                           

ٔ.ٓٔعباس مصطفى صادؽ،نفس ادلرجع،صػ  
  

. ، صٕٓٔٓ،ٔٓ.اآلفاؽ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، االردف، ط -االستعماالت–ادلفهـو  (NTIC/NICT ) التكنولوجيا اجلديدة كاالتصاؿ: فضيل دليوػ  ٕ
ٖ٘. 

ٖ
 Francis Balle:dictionnaire des medias, larousse.Paris, 1998,p.p.164-165  

 .ٚ،صٕٕٔٓادلنشورات اجلامعية منوبة، اإلمارات،الصادؽ احلمامي،ادليديا اجلديدة، اإلبستيمولوجيا، اإلشكاليات كالسياقات،ػ  ٗ
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الث ٞةن طل٪ ْعٚم الم مضل ٍٓا، مسخلٟت (Media) ؤلٖا  ْؤلازباع ؤلاباٙل مٗجى ٖلى ًدُل الٗغبي الاؾخسضام ٧ان ٞةطا لٛ

ت، ْؤلاعؾا٫  ْالٓؾِ ْالٓنل الٓؾاَت مٗاوي ٖلى ًدُل "Medium" ٧لمت مً اقخ٣ا٢ّ بؿبب "Media" مهُلح ٞةن ْاإلاٗٞغ

(Milieu)، ٓاٍَغ بثراء ؤلاًٟاء ٖلى صاللت ؤ٦ثر" اإلاُضًا" مهُلح ًبضْ اإلاٗجى ْبهظا  ًم٨ً ال الجضًضة اإلاُضًا ؤن ٦ما.الجضًضة ْ

ٓانلُت الٗملُت في للخ٣ىُت بصعاط ؤْ بصماط ٖملُت في ازتزالِا المُت، الخ  الاؾخ٣با٫ ؤظِؼة) الخ٣ىُت ألاهٓمت جضمج بجها بل ْؤلٖا

ًٍْ) ْاإلاماعؾاث (الغ٢مي  ٦ظل٪ ْهي ٖضم، مً جيكإ لم ؤجها ٦ما. (الؿُاؾُت ْالخمالث ألاؾغة) الاظخماُٖت ْالترجِباث (٧الخض

ت ٢ُُٗت ْلُضة لِؿذ ٓم خايغ ْْي٘ لالهضزاع مغشح ٚابغ ز٣افي جغار بحن جٟهل ْمُل٣ت ظظٍع  الجظعي، الخجضًض ٖلى ٣ً

٤ُٞٓ للجم٘ خغ٦ت هي ْبهما ْػر ْالخ  .ْاخض آن في ْالخجا

ٔر ْ عة الباخض ًغ ّٟ الظي ْاإلاجهجي اإلاٟاَُمي الجِاػ ججضًض يْغ ٓنر ْْ ٓاَغ لضعاؾت الباخش المُت الٓ  ْالاجهالُت ؤلٖا

عة الجضًضة، ُت اإلا٨دؿباث ٧ل ٤ْْٞ مخٗضصة بدشُت بؾتراجُجُاث ٤ْٞ الجضًضة اإلاُضًا بدض ْيْغ ٓم، اإلاٗٞغ عة للٗل  ْيْغ

ُت الٟٗالُت ؤْ الضًىامُت ت ؤَغ ًٖ ْالبدض الجضًضة اإلاُضًا صعاؾاث لبدٓر الضازلُت اإلاٗٞغ ٕٓ ظضًضة، هٍٓغ ٓايُّٗ ْجى  م

   .البدثي اإلاجا٫ في الجماعي الٗمل ؤَمُت زم ْبق٩الُاجّ،

دكاعص الباخشان ٍْظَب ًٍْ ْصًاها Richard Davis صًٟحز ٍع الم جهي٠ُ بلى Diana owen ؤ  ٞئاث زالزت ٤ْٞ الجضًض ؤلٖا

 :: هي

ٓص ْالظي :كذًمت بخىىىلىحُا ( ؤلالىترووي) الجذًذ ؤلاعالم -  ٖٓت بلى ٌٗ  ُٞاإلطاٖت الصخُٟت ألاق٩ا٫ مً مجم
ٓنر  ْبغامج,  Night Line مشل اإلاؿاثُت ْالبرامج,  Live shows الخُت ألازباع ْبغامج عاصًٓ بلى َْكحران,  ْالصخ٠ ْالخلٍُٟؼ

ٞت الهباح ٩ا الدحر نباح مشل اإلاْٗغ ٍٓض ْبغامج,  Good Morning America ؤمٍغ  بصخاٞت الكبحهتInside Edition مشل الخابل
ٍٓض ٓع٢ُت الخابل ٔر خاالث في الخجضًض َْكمل,  ال ٓطط ؤزغ ْبغا بغهامج هم ٓاث Opera winfiry ؤ  M T V في حي ام مشل ٢ْى

 . اإلآؾ٣ُى في اإلاخسههت

 مىهت ٖلى حٗمل التي آلان حٗاٌكِا التي الٓؾاثل ظمُ٘ جمشلّ: حذًذة بخىىىلىحُا (الىترووى) حذًذ بعالم - 
ٓجغ ٘ الخي الخباص٫ خالت به٣اط مً م٨ىذ التي الٓؾاثل ْهي,  ال٨مبُ ٓماث ْالؿَغ  . للمٗل

٫ ُّٞ :مخخلىت بخىىىلىحُا (الىترووى)حذًذ بعالم -  ٓاع١ر جْؼ ْص ؤنبدذ ٣ٞض,  ْالجضًض ال٣ضًم بحن الٟ  الخض
ٓإ بحن الٟانلت ْصا اإلاسخلٟت الٓؾاثل ؤه الم بحن للمىاٞ٘ ْجباص٫ جماهي خالت ْخضزذ ،Artificial انُىاُٖت خض  ال٣ضًم ؤلٖا
 . ْالجضًض

ٓاضح ٞمً ٟاث جل٪ زال٫ مً ال الم ًٖ قامل حٍٗغ٠ لٓي٘ اؾخدالت َىا٥ ؤن الخٍٗغ  ًم٨ىىا ْل٨ً الجضًض، ؤلٖا

ا ًم٨ً الجضة ٨ٞغة بإن الاجٟا١ الم ؤن مً اؾخ٣غاَئ ٕٓ مً خالت بلى ٌكحر الجضًض ؤلٖا ٓلٓظُا ألاق٩ا٫ في الخى  ْالخ٨ى

 Individuality الٟغصًت خاالث بةٖالء ًخٗل٤ ُٞما زانت الخ٣لُضًت ًٖ اإلاؿخدضزت الٓؾاثل خملتها التي ْالدهاثو

                                                           
 .ٜ، صٕٕٔٓالصادؽ احلمامي،ادليديا اجلديدة، اإلبستيمولوجيا، اإلشكاليات كالسياقات،ادلنشورات اجلامعية منوبة، اإلمارات،ػػ  ٔ

2
 Davis, Richard& Owen, Diana, New media and American politics, Newyork: oxford university press, 1998. p.9 
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ٖٓت ِٞىا٥ ْبالخةلى.   الخٟاٖلُت هي عثِؿُت إلاحزة جإجُان َْما Customization ْالخسهُو  التي ْاإلامحزاث الدهاثو مً مجم

الم بها ًخمخ٘  ٖلى ْاخض، م٩ان في ْاإلاؿخدضزت ال٣ضًمت اإلاسخلٟت للٓؾاثل صمجّ في جخمشل ْهي ؾب٣ّ، ما ًٖ الجضًض ؤلٖا

ٓجغ مىهت الم َظا جبجي مً طل٪ ًٖ ًيخج ْما ْقب٩اجّ، ال٨مبُ ٓلٓظُا ؤلٖا  ْجُب٣ُاث الخٟاٖلُت، ْخاالث الغ٢مُت للخ٨ى

ٓا٢٘ ْػٍ ْالخسهُو، الٟغصًت إلاحزاث ْجد٣ُ٣ّ الٓؾاثِ، ْحٗضصًت الاٞتراضخى، ال ٓم ْججا ْلت إلاِٟ ْص الَٓىُت الض  ْالخض

ْلُت   .الض

:  والذًىامُاث الخىاؿ الجذًذ، ؤلاعالم: زاهُا

ْر الباخشخان ج٣ترح ٓنر الًٟغ الم ًمحز ما ؤَم ؤن (Lievrouw and Livingstone) ْلُٟىجؿخ  الدهاثو َٓ الجضًض ؤلٖا

:   الخالُت

ٓانل (1) ٓانل ٌؿمذ بدُضinterconnectedness اإلاخضازل الكب٩ي الخ ، ه٣اٍ ٖضة بلى ه٣اٍ ٖضة مً بالخ  ْلِـ ؤزٔغ

.  الخ٣لُضي الجماَحرير ؤلاجها٫ في الخا٫ َٓ ٦ما ه٣اٍ، ٖضة بلى ْاخضة ه٣ُت مً ٣ِٞ

ٓلت (2) ٫ٓر ؾِ ٫ٓر الٓن ٓا اإلاؿخسضمحن ألاٞغاص ٢بل مً access ْالضز ٓم .  ْمىخجحن ْمؿخ٣بلحن ٦مغؾلحن بيكاَِم ل٣ُ

ٔر بهخاط في اإلاكاع٦ت ٖلى اإلاؿخسضم ٢ضعة ْهي interactivity الخٟاٖلُت (3)  ؤن الباخشحن مً ال٨شحر ٍْخ٤ٟ ؤلاجهالي، اإلادخٓ

الم ًمحز ما ؤَم مً هي الدانُت َظٍ ر الجضًض، ؤلٖا
ًا
ٓنر ج٩اص ألجها هٓغا ْمت ج٩ .  الخ٣لُضي الجماَحرير ؤلاجها٫ مً مٗض

(4) ٕٓ غ الخى ٔر في الٍٛؼ الم م٣اعهت اإلادخٓ ٓعر ال٣ضًم باإٖل ٓإ اإلاده المُت اإلاًامحن مً مدضصة ْؤهماٍ بإه .  ؤلٖا

ر ظضًض َٓ ما ٧ل ٖلى open-ended ؤلاهٟخاح ْزانُت ؤلاؾخسضاماث حٗضص (5)
ًا
ُٖٓا ر مٓي

ًا
ٔر في ْٞىُا ٓاص ْق٩ل مدخٓ  اإلا

المُت .  ؤلٖا

(6) ،
ًا
الم بعجباٍ ْٖضم delocatedness اإلا٩ان مً ْالخدغعر ؤلاهدكاع ؾٗت ْؤزحرا  ؤي مدضصة، ظٛغاُٞت بمى٣ُت الجضًض ؤلٖا

ٓاظؼ ًخسُى ؤهّ  .الجٛغافي اإلا٩ان خ

ٓاظض ٖبض ؤمحن اإلاهغير الباخض ًغبِ ْ الم زهاثو (2011) ال المُت الٗملُت بٗىانغ الجضًض ؤلٖا : ألاؾاؾُت ؤلٖا

ْلت في الاؾخجابت،  –اإلاخل٣ي  –الٓؾُلت  –الغؾالت  –اإلاهضع ْعة لِٟم مىّ مدا الم نحر ٔر طل٪ يٓء في ،ْ الجضًض ؤلٖا  مً ؤن ًغ

ٓام الم ز  :  ماًلي ْصًىامُاجّ الجضًض ؤلٖا

                                                           
 .ٖٗ.ص.ٕٛٓٓ،دار الشركؽ، عماف، ادلفاىيم كالوسائل كالتطبيقات:اإلعالـ،ػ عباس مصطفى صادؽ ٔ
 .ٖ٘.ص.ٕٛٓٓعباس مصطفى صادؽ،ادلرجع نفسو،  ٕ

3
 Lievrouw, L.A. and Livingstone, S. (Eds.). The Handbook of New Media.London: Sage.2006.p.ٕٛ 
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ت -1 : (centralization of source) ؤلاعذاد مشهٍض

الم ْؾاثل مشلذ ٓعر الخ٣لُضًت ؤلٖا ٓانل ٖملُت مد  م٨ىتهم لؤلٞغاص ٞباليؿبت. ْاإلااؾؿاث لؤلٞغاص باليؿبت اإلاجخمعي الخ

الم ْؾاثل ٫ٓر في ؤٚغايِم جد٤ُ٣ مً ؤلٖا ٓماث ٖلى الخه ٫ٓر مم٨ً ٨ًً لم مٗل ٔر ؤما٦ً مً ٖلحها الخه  باليؿبت ؤما. ؤزغ

الم ْؾاثل م٨ىتها ٣ٞض للماؾؿاث ٓػَ٘ ٚغيِا جد٤ُ٣ مً ؤلٖا ٔر لخ ٓعر بلى جٓنلِا ْؾُلت بلى ْخاظتها اإلادخٓ . الجمِ

الم ؤصبُاث بٌٗ في حٗٝغ الٓاَغة َظٍ بن ت ؤلٖا ٓابت خاعؽ ؤْ الٓؾاثل بمغ٦ٍؼ ت. الب ٓابت خاعؽ“ هٍٓغ  ٢ام” الب

٩ي ألانل الىمؿاْير الىٟـ ٖالم بٓيِٗا ٓبً ٦حرث“ الجيؿُت ْألامٍغ ٫ٓر ٖلى ؤهّ جغير ْهي” لُ المُت الغخلت َ  التي ؤلٖا

ٓعر بلى جهل ختى الصخُٟت اإلااصة ج٣ُِٗا ٓظض اإلاؿتهضٝ الجمِ ٓاباث) ه٣اٍ ج  الغؾالت ٧اهذ بطا ما ٢غاعاث اجساط ٞحها ًخم (ب

ٔر الك٩ل بىٟـ جيخ٣ل ؾٝٓ ٓط ٍْهبذ ٖلحها، حٗضًالث بصزا٫ بٗض ؤْ ْاإلادخٓ ن مً هٟ ٓاباث َظٍ ًضًْغ  في ٦بحرة ؤَمُت لّ الب

ٓماث اهخ٣ا٫  هي ٦ما ؾُمغعَا جل٣اَا التي الغؾالت ٧اهذ بطا ما ٣ًغعر ؤن في بالخ٤ ًخمخ٘ ما شدو َىا٥ خل٣ت ٧ل ْفي. اإلاٗل

ر ًلٛحها ؤْ مجها ًدظٝ ؤْ ٖلحها ؾ٠ًُُ ؤم الخالُت الخل٣اث بلى
ًا
. جماما

ٓامل ؤعب٘ َْىا٥ ٓابت خغاؽ ٖمل ٖلى جازغ ٖ المُت، الب  الظاجُت ْاإلاٗاًحر ْج٣الُضٍ، ٢ُْمخّ اإلاجخم٘ مٗاًحر: هي ؤلٖا

ٓعر ْمٗاًحر باالجها٫، لل٣اثم اإلاِىُت ْاإلاٗاًحر باالجها٫، لل٣اثم الم ْؾاثل ؤخضزذ ٢ْض.الجمِ ٓعة الجضًض ؤلٖا ت في ز  مغ٦ٍؼ

الم ْؾاثل ت الٓؾاثل جل٪ ًٖ ْبُٗض مباقغ بك٩ل الجمُ٘ مساَبت ًم٨ىّ الجمُ٘ ْؤنبذ اإلاجخمُٗت، ؤلٖا  الٓؾُِ ؤْ اإلاغ٦ٍؼ

ٓعي .  ؤلاجها٫ ْبم٩اهُاث ٞغم ٧ل ًدخ٨غ الظي اإلاد

: (Content) اإلادخىيل -2

الم ْؾاثل ؤخضزذ ٓعة ؤًًا الجضًض ؤلٖا ٔر في ز المي اإلادخٓ ٔر زٌٟ زال٫ مً ْطل٪ ؤلٖا  اإلاُلٓب الاختراُٞت مؿخٓ

ٓاة ٢ُام باالم٩ان ؤنبذ خُض لئلٖضاص، ٔر طل٪ بةٖضاص الِ  اإلااؾؿاث في الالػمت الاختراُٞت الخ٣ُٗضاث بلى خاظت صْنر اإلادخٓ

المُت ر مىسًٟت ْبخ٩لٟت الخ٣لُضًت، ؤلٖا
ًا
ْػر بلى طل٪ ؤصٔ ٢ْض. ظضا ٔر بٖضاص ٖلى الىسب بؿُُغة ٌؿمى ما ججا المي اإلادخٓ . ؤلٖا

: (Distrbution) الخىصَع -3

٢ٓذ في الم ْؾاثل ُّٞ هدخاط الظي ال  ؤلاطاُٖت اإلادُاث في جخمشل الخ٩ال٠ُ، مغجٟٗت جدخُت بجى بلى الخ٣لُضًت ؤلٖا

ٓهُت، ٓع٢ُت، للصخ٠ باليؿبت ْاإلاُاب٘ ْالخلٍٟؼ الم ْؾاثل ؤن هجض ٞإهىا ال  البآَت، الخ٩ال٠ُ جل٪ جخُلب ال الجضًض ؤلٖا

ٓػَ٘ ْؾُلت ؤلاهترهذ جمشل خُض ٫ٓر ٖلى ٢ْاصعة الخ٩لٟت ٢لُلت ج ٓلت الٓن  ٞةن طل٪ بلى باإلياٞت. الٗالم ؤهداء ٧اٞت بلى بؿِ

ٓانل في الخالي الخٓؾ٘ ٓاج٠ باؾخسضام زام ْبك٩ل الالؾل٨ُت الُغ١ر ٖبر الخ ٓالت الِ ر ًمشل الج
ًا
 الهضص بهظا ٦بحرة ٞغنا

                                                                                                                                                                                           
تكنولوجيا جديدة لعامل جديد، جامعة : ، أحباث ادلؤدتر الدكيل اإلعالـ اجلديداستخدامات الشباب اجلامعي دلوقع يوتيوب على شبكة االنًتنترضا أمُت عبد الواجد ،ػػ  ٔ

 .ٜٕٓٓ.ابريل ٜ-ٚالبحرين، 
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ر
ًا
ٓصًت الٗغبُت اإلامل٨ت مشل الض٫ْر بٌٗ في ْنلذ التي الٗالُت ازترا٢ّ إلاٗضالث هٓغا ٓالي بلى الؿٗ  بلى بياٞت ،%184 خ

ٓعاث ٓانلت ال٨بحرة الخُ ٓاج٠ جل٪ ٢ضعاث في اإلاخ . الىُا١ ٍٖغًت ؤلاهترهذ زضماث ْفي الِ

:  (reception) الخللي -4

الم ْؾاثل ْل في ض، ٢ْذ ؤي في الغؾالت اؾترظإ اإلاؿخسضم بةم٩ان ؤنبذ الجضًض ؤلٖا ت ؤجها خُض ًٍغ  م٩ان في مدْٟٓ

٫ٓر ًم٨ىّ الكب٨ت ٖلى ما ٓالّ ؤزىاء ختى الٗالم في م٩ان ؤي ْمً ٢ْذ ؤي في ٖلحها الضز  مخاخت لِؿذ الدانُت َظٍ. جج

الم لٓؾاثل باليؿبت ر اإلاخل٣ي ٞاث بطا ْالتي ال٣ضًم ؤلٖا
ًا
ٓلت اؾترظاّٖ ًم٨ىّ ال ٞةهّ ظؼءا . بؿِ

:  (response) الاظخجابت -5

الم خالت ٟٞي ر بؿُُت بم٩اهُت م٘ اإلاخل٣ي، بلى اإلاهضع مً ْاخض اججاٍ في جخم الاجها٫ ٖملُت ؤن هجض الخ٣لُضي ؤلٖا
ًا
 ظضا

الم ْاَغة ؤن خحن في. اإلاهضع م٘ للخٟاٖل مخإزغة ؤْ  ٨ٞما الخٟاٖلُت، بٗض ْما الخٟاٖلُت، مً ٖا٫ ب٣ضع جخمحز الجضًض ؤلٖا

الم عؾاثل في اإلاخل٣ي مؿاَمت ٧اهذ ٣ٞض ط٦ٍغ ؾب٤ ٓعة الجضًض ؤلٖا ٔر الهضٔ عظ٘ صاثغة في البضاًت في مده  الظي للمدخٓ

، طل٪ ًٖ ْاإلاالخٓاث الخٗل٣ُاث ٦خابت زال٫ مً ْطل٪ وكٍغ ًخم ٓعر ْم٘ زم اإلادخٔٓ ٖٓاث اإلاىخضًاث ِْ ت ْاإلاجم  ؤلازباٍع

ٓاثم ضًت ْال٣ ر اإلاخل٣ي امخل٪ البًر
ًا
ضا ت مً مٍؼ ٓم ًمخل٪ اإلاخل٣ي طل٪ ؤنبذ ختى, الخٗبحر ٖلى اليؿبُت الخٍغ ت الُ  في مُل٣ت خٍغ

المُت اإلاماعؾت ٓعر بٗض ْطل٪ ؤلٖا ْهاث ِْ ٓانل قب٩اث زم اإلاض ٓا٢٘ الاظخماعي الخ ٖٓاث الدكاع٦ُت الُٟضًٓ ْم  الخغة ْاإلآؾ

ٓا٢٘ َظٍ مشلذ خُض ٨ٍُْبُضًا، مشل . الخٟاٖلُت بٗض ما بلى الاهخ٣ا٫ مغخلت اإلا

٩ي الباخض ًدهغ ْ ٍٓل صًىِـ ألامٍغ ٓام ؤَم (McQuail) ما٧ الم ْصًىامُاث ز اًا زمؿت في في الجضًض ؤلٖا :   ْػ

الم ْؾاثل (1) ض حكمل َْظٍ interpersonal communication media شدصخي بجها٫ ْؾاثل هي الجضًض ؤلٖا  البًر

غاى في ٌؿخسضم الظي e-mail ؤلال٨ُترْوي ت، ْالصدهُت ْالدانت، الٗامت ألٚا ٓا٫) اإلاخى٣ل ْالِاج٠ ْالجماَحًر  َْٓ (الج

ر. بةؾخمغاع متزاًضة ٚىُت جٟاٖلُت زهاثو ٨ًدؿب
ًا
٫ٓر ًم٨ً الصدهُت، الدانُت لِظٍ ٣ْٞا ٔر بإن ال٣  ًخم الظي اإلادخٓ

 ؤلاجها٫ زانُت ٞةن طل٪، بلى باإلياٞت. اإلاا٢ذ آلاوي الٛغى ٖلُّ ٌٛلب ؤي زابذ ْٚحر مؿخ٣غ ٚحر الٛالب في َٓ جغاؾلّ

ؼ بلى جاصي الصدصخي ، ٢اثمت بظخماُٖت ٖال٢اث حٍٗؼ
ًا
 حك٨ُل ؤن اإلاالخٔ ْمً. ظضًضة بظخماُٖت ٖال٢اث حك٨ُل ؤْ ٞٗال

ا الٗال٢ت َؼ الم ٖبر ْحٍٗؼ ٓنر الجضًض ؤلٖا ر ؤَم ج٩
ًا
ٔر مً ؤخُاها ْلِا ًخم التي الغؾاثل مدخٓ .  ٖجها الخٗبحر ؤْ جضا

ٓماث ًٖ بدض ْؾُلت (2) الم ؤلاهترهذ زهاثو ؤَم مً ْهي information search media اإلاٗل  ؤن خُض الجضًض، ْؤلٖا

ٓا٢ِٗا ؤلاهترهذ ر حٗض ؤلاظخماُٖت ْقب٩اتها اإلاسخلٟت بم
ًا
ر مسؼها

ًا
ٓماث، ٦بحرا ر للمٗل

ًا
ت ْمهضعا ش في مشُل لّ ٌؿب٤ لم للمٗٞغ  الخاٍع

ٓلت هاخُت، مً حجمّ، ضدامت خُض مً البكغير ت ْؾِ ٫ٓر ْؾٖغ ٔر هاخُت مً بلُّ، الٓن ٓم. ؤزغ  ٖلى الٗملُت َظٍ ْج٣

ٓص ٓعر ٖلى حؿاٖض search engines بدض مدغ٧اث ْظ ٓماث ٖلى الٗش ٓبت اإلاٗل ٓا٢٘ ظمُ٘ في اإلاُل  مشل مجها ؤظؼاء ؤْ ؤلاهترهذ م

                                                           
1
 - McQuail, D. McQuail's Mass Communication Theory, 6th ed. Los Angeles: Sage. 2010. P.143 
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ٓا٢٘ ض. ؤلاظخماُٖت الكب٩اث م ا للمؿخسضم باليؿبت اإلادغ٧اث َظٍ ٢ُمت مً ٍٍْؼ َٓٞغ ٓاج٠ ٖلى ج  جهبذ بدُض الى٣الت الِ

ٓمت بّ ػمان ْؤي م٩ان ؤي في ًضًّ بحن اإلاٗل .  ًٚغ

ٓصة ٧اهذ الدانُت َظٍ collective participatory medium ظماُٖت مكاع٦ت ْؾُلت (3) ٓظ  ْل٨جها بضاًتها، مىظ ؤلاهترهذ في م

ْص، هُا١ ٖلى حؿخسضم ٧اهذ ٓعث زم مدض ٓاث في ٦بحر بك٩ل جُ ٓعر م٘ ألازحرة الؿى ٓجُت الكب٨ت ج٣ىُاث جُ  التي الٗى٨ب

ر ٖلحها ًُل٤
ًا
ٓعر زم ْمً ( web 2.0ؤلاهترهذ مً الشاوي الجُل) اؾم ؤخُاها ٓانل قب٩اث ِْ  social networks ؤلاظخماعي الخ

الم .   social media ؤلاظخماعي ْؤلٖا

ٓم بػصًاص في الدانُت َظٍ   interactive play medium جٟاٖلي لٗب ْؾُلت (4)  ْؤلٗاب الُٟضًٓ ؤلٗاب في اإلاكاع٦ت ٖلى ْج٣

ٓجغ ٓا٢٘ ْؤظِؼة اإلاسخلٟت ال٨مبُ  اإلاكاع٦حن، بحن interactivity الخٟاٖل َٓ الدانُت َظٍ ًمحز ْما. virtual reality ؤلاٞتراضخي ال

ٔر بقبإ مً ؤ٦ثر ْألاصاء، اإلاكاع٦ت ٖملُت ٍَغ٤ ًٖ ؤلاؾخمخإ ٖلى جغ٦ؼ ْؤجها . content gratification اإلادخٓ

ٔر للٓؾاثل ؤلاخال٫ ؤْ الاؾدبضا٫ زانُت (5) ٓعر ؤن اإلاالخٔ ٞمً ،substitution ألازغ ر الجمِ
ًا
 ٢غاءة ٌؿدبض٫ ما ٦شحرا

ٓع٢ُت الصخ٠ ٓا٢٘ بخهٟذ ال ر ؤلاهترهذ ج٣ضم ٦ْظل٪. ؤلاهترهذ ٖلى ألازباع م
ًا
ٓنر الاطاٖت ًٖ بضًال  البرامج ج٣ضًم في ْالخلٍٟؼ

ٖٓت ل باإلهترهذ الدانت ْؤلاطاٖاث اإلاؿم ٓجُت اإلالٟاث ْججًز  الُٟضًٓ ْم٣اَ٘ ألاٞالم لٗغى مسخلٟت َغ١ر ْج٣ضم. اله

ا مً ٖضًضة بةق٩ا٫ ٢ٓ٘ اقَِغ ٓجُٓب) م ً) YouTube الُٟضًٓ بم٣اَ٘ للمكاع٦ت  .

: الاحخماعي الخغير وحذلُت الجذًذ الاعالم: زالشا

٫ٓر" خخمُت" بغئٍت الاظخماعي للخٛحر الىٓغ ٨ًمً ْلِما،. مؿاعاث زالزت في الخد  بالخخمُت" ٌٗٝغ ما ؤ

ً ل٨ال ْبن ،Social Determinism"الاظخماُٖت بالخخمُت" ٌٗٝغ ما ْزاهحهما،.  Technological Determinism"الخ٣ىُت  اإلاؿاٍع

، جضٖم هٓغ ْظِاث  اإلااصًت الش٣اٞت مً ٧ل في الخٛحر مٗض٫ ازخالٝ في" اإلا٨ٍٟغً بٌٗ ٢ضمّ الظي الخٟؿحر بن بال جٟؿحٍر

ر اإلاجخمٗاث في الخ٣جي الخإزحر هدُجت ْالالماصًت،  خضْر" اخخما٫ م٘ ،"الاجها٫ لخ٣ىُت الاظخماعي الخدلُل في ألاؾاؽ ٌٗضّو

ُٟي زلل ٖلُّ ٍْترجب ،"الش٣افي ْالخٛحر الخ٣جي الخٛحر بحن جهاصم ٓجغ اإلاجخم٘، ؤٞغاص ج٨ٟحر في ًازغ مما ْْ  ال٣ُم ْجخ

ٓظُاث ٓل .   الؿاثضة ْؤلاًضً

ر" ؤؾاؽ ٖلى الخ٣ىُت الخخمُت م٣ابل في الاظخماُٖت الخخمُت ْجبرػ ٔر ؤنّو ٓاِٖا الاظخماُٖت ال٣ٓ ٓعر ػمام جمخل٪ بإه  جُ

ٓلٓظُا، ا في ْجازغ الخ٨ى ٍَٓغ ٓظحهِا جُ ٩ي الاججاٍ، َظا في ْاقتهغ. ْج  اليؿُج بن: "الخالي الُغح ْاًذ ٢ْضم". ْاًذ لؼلي ألامٍغ

ٓلٓظُا، بسُى اإلاخ٣ضمت الش٣اٞت َٓ الاظخماعي ت اإلاجخمٗاث ْجبجى الخ٨ى ٓاؾُت ز٣اُٞا البكٍغ ٓلٓظُت، اإلااصًت ب  ْجبجى الخ٨ى

ٓعر بٟٗل اظخماُٖا .  الخ٣ىُت/ الاظخمإ ظضلُت بمٗجى الاظخماعي، الخُ

                                                           
 . ٘ٚـ، صٕٚٓٓ، بَتكت، مركز دراسات الوحدة العربية، ((اجتماعية-االنًتنت كادلنظومة التكنو))علي زلمد رحومة،.دػ  ٔ
 . ٖٛ، ادلرجع نفسو ص علي زلمد رحومة.دػ  ٕ
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ٓم ِْغ زم ٓماجُت الخخمُت مِٟ  هخاظِا ؤؾاؽ ٖلى الض٫ْ، ج٣ضم مضٔ ٣ًاؽ ٌٗض لم" بط الشالشت، ألالُٟت بضاًت في اإلاٗل

ٓمي، ٓماحي هخاظِا بظمالي: بل ال٣ ٓمي اإلاٗل  بالخٛحر اَخم بط الاظخمإ، ٖالم الف ؾ٩ٓث َٓ َظا، في اإلا٨ٍٟغً ْؤَم". ال٣

ٓبت ؤلاوؿان ٖلى ًٟغى ألهّ الخضازت، بٗض ما ٖهغ جىا٢ٌ بلى ْهبّ ،"الخضازت بٗض ما" ٖهغ في اإلاٗانغ  ُّٞ الِٗل نٗ

ْاجّ صْنر ،. باإلاجخم٘ جغبُّ التي الاجهالُت ؤص
ًا
 ؤق٩ا٫ ؤي ،..." الخاؾٓب، ؤْ ه٣ا٫، َاج٠ صْنر مً الٗمل وؿخُُ٘ ال" ٞمشال

ٓلٓظُا، الٗمل ٍَغ٤ ًٖ ظضًضة زهاثو الخُاة إلق٩ا٫ جهبذ اهّ" الف ؾ٩ٓث ٍْا٦ض. الاظخماُٖت للخُاة ج٣ىُت  بالخ٨ى

.  "الاجها٫ ْؾاثل ٍَغ٤ ًٖ شخيء ٧ل ٍْخٟاٖل الخُاة، ؤق٩ا٫ جدؿُذ" ؤن هي: الدهاثو َظٍ ْاَم

الم ًىدضع ٍٓت مغظُٗت مً البضًل اْ الجضًض ؤلٖا ت مبضؤ مً جإزظ مىٓمت ْٚحر ٖٟ  ٧ل ًٖ ْؤلاؾخ٣ال٫ الخٗبحر خٍغ

ٓظُت ؤلالتزاماث ٓل ٓص ؤًت صْنر ال٣اثمت ؤلا٢خهاصًت ؤْ ألاًضً الم ؤن بلى ٌكحر ما َْٓ ٢ُ ٓا٠٢ خهُلت َٓ البضًل ؤلٖا ت، م  ٨ٍٞغ

خماص حٗمل  ؤلاجهالُت الٓاَغة َظٍ م٘ هخٗامل ؤن ًجب ال٣ُمُت، الىٓغة ًٖ ْبُٗضا. الظاحي الدك٩ل ٢اٖضة ٖلى باإٖل

تراٝ ا بدشُا بها ْؤلٖا الث يمً ْجإَحَر ت لؿلُاث ْمىخجت ؤلاٞغاػاث مً الٗضًض حك٣ِا التى الجماُٖت اإلاشل جد  عمٍؼ

.  زهٓنُت

٨ُت،" البضًل اليكغ ظمُٗت" ٖىض ؤما ٣ِا ًٖ ًم٨ً زالزت مٗاًحر بلى حكحر ٞةجها ألامٍغ  َٓ ما ًٖ بضًل َٓ ما جمُحز ٍَغ

الم مً ْمُِمً ؾاثض  :(2)ؤلٖا

ٓنر ال ؤن ًجب -1 ٓعر ٩ً ت نبٛت طْ اإلايك . ججاٍع

لُت ٖىهغ ج٣ضًم بلى ًخجّ ؤن ًجب -2 . الٗام الهالح زضمت ؤي ؤلاظخماُٖت اإلاؿْا

الم جُاع ًٖ ٌٗبر هاقغا بةٖخباٍع هٟؿّ ٣ًضم ؤن الىاقغ ٖلى -3 .  البضًل ؤلٖا

ٓظّ َظا صٖاة ؤن وؿدكٗغ بضًل بٖالم َٓ ما جٓن٠ُ في اإلاٗاًحر َظٍ ٍَغ٤ ًٖ ٓنر الخ  عمؼير عؤؾما٫ ل٨ؿب ؤ٦ثر ٌؿٗ

الم ؤن بؾخضعا٥ جبحن ما ٍَغ٤ ًٖ ًم٨ً. ماصي عؤؾما٫ جد٤ُ٣ في بهسغاَِم مً ؤ٦ثر  مشالي بك٩ل هٟؿّ ٣ًضم البضًل ؤلٖا

ْة ٍْدؿم ت بالى٣ا ٓظُت ال٨ٍٟغ ٓل الم ؤن بٖخباع ًم٨ىىا ٨َْظا. ْألاًضً ٓاًَ ْعاءٍ ٧ان البضًل ؤلٖا ٓاًَ ؤْ الٗاصي اإلا  الظي اإلا

ٓعٍا عاص٩ًالُا بضًال ًدمل ْهاث م٘ الخا٫ َٓ ٦ما ْز المي للمكِض مًاص بٖالم ًٖ ٖباعة اإلاض . الؿاثض ؤلٖا

الم َْؿعى ٫ٓر الى للخٓنل البضًل ؤلٖا م ْٖلى. الش٣افي جٟغصَا ٖلى بالخإ٦ُض للكٗٓب حؿمذ ؾُاؾُت خل ٕٓ مً الٚغ  جى

ٓم ألامل، ٌكُ٘ الابضإ الن مُلٓب،" اإلا٣اجل الخٟائ٫ر" لُضبُتر ٖلُّ ًُل٤ ما ٞان ٢ضعجّ، اؾخ٨كاٝ في آلاعاء ٕٓ ٖلى ٣ٍْ  الخى

                                                           
 ..ٙٛصفسو، ادلرجع ف علي زلمد رحومة،.دػ  ٔ

ٕ
 ٖٚػ  ٕٚص  ٔ.ـ، جٕٚٓٓبدر السيد سليماف الرفاعي، الكويت، عامل ادلعرفة، : ، ترمجة((الصناعات اإلبداعية))جوف ىارتلي كآخركف،ػ  
  ،كالثاين زلل األكؿ، كىكذا كالتفاصيل يف كمن ادلمكن إف حيل ادلفهـو األكؿ زلل الثاين كاإلعالـ االجتماعي، ىناؾ تداخل بُت مفهـو اإلعالـ اجلديد، كاإلعالـ البديل

 .ثنايا منت البحث
 .ٙٚادلصدر السابق نفسو، صجوف ىارتلي كاخركف،  (ٕ)
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ٓعي، ال الترا٦مي ْالخ٣ضم ْالاؾخ٣ال٫، ْالاهٟخاح، ٓعر ماػا٫ ْؤهّ بٗض، ٨ًخمل لم اإلاجخم٘ ؤن في ألامل الا امامىا ْلِـ الش  ًخُ

ٓنر ٞان َىا ْمً. لالًٞل ٍْخٛحر الم مًم  .(3)"ألامل ؾُاؾاث" ججٍغب َٓ البضًل ؤلٖا

الم جدضًض ٍْم٨ً ٕٓ ؤْ ٦ٟاٖل باإلاجخم٘ الغقي ًٖ ًبدض ْٖملي ٨ٞغير ٦يؿ٤" "الاظخماعي" البضًل الٖا  ٦مٓي

ها٫
ّو
ر ٍْبضْ". لالج الم ؤنّو م اإلاضوي للمجخم٘ الٟغنت َٓ ملمٓؽ ْبك٩ل البضًل الٖا ٓهاجّ ل٣ُضّو ٓا اإلاسخلٟت، م٩  بًِٗم لُخٗٞغ

ْا بٌٗ ٖلى ْع ٓخت الام٩اهُت َْٓ بُجهم، ما في ْلُخدا ٓاًَ ل٩لّور اإلاٟخ ٫ٓر م ت للضز ها٫ ْبٟٗالُت بدٍغ
ّو
ٓاًَ م٘ لالج  ؤْ آزغ م

ٖٓت ٔر مجم ر في ؤزغ ّٓو . (1)"اإلاخباص٫ ْالاخترام الدؿامذ مً ظ

٫ ؤن ٍْم٨ً ٍٓاث الى الٟٗلي البضًل لالٖالم آلالُت َظٍ جْا ة مؿخ : (2)ٖضّو

ٓعر مكاع٦ت" الخ٣ُ٣ُت، الخٟاٖلُت ًٖ البدض -1 ها٫ ٞٗل في الجمِ
ّو
". الاج

. ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت الؿُاؾُت للخُاة بضًلت ؤْ مسخلٟت هٓغة -2

ٓعر ًٖ جسغط اٖالمُت مٗالجت ؤهماٍ -3 ٢ت ألام . اإلاُْغ

ر -4 ٗضّو ر الغؾالت مخل٣ي ٌُت
ًا
٩ا ر قٍغ

ًا
ر ْلِـ بالالؾخ٣اللُت، ظضًغا

ًا
ر مخل٣ُا

ًا
. ؾلبُا

ْعر ل٩لّور -  ٣ت ًجُب بإن الدُاع مدا ٓنر ال بٍُغ ر مٗضة ج٩
ًا
. اإلاغؾل ٢بل مً ؾلٟا

ٓظض ٓعر اْ اإلاخل٣حن" إلاؿخٗملي، انىاٝ ٍْ الم ،"الجمِ : 3البضًل اْ الجضًض ؤلٖا

٫ر الهى٠ ت الُب٣اث ْجمشلّ: ألاّْو ُّو ٓنر ْالظًً اإلاِمكت الكٗب ت الكٗبُت ْالى٨ذ ؤلاقاٖاث الٗاصة في ٌؿخٗمل ُّو  ْالؿُاؾ

ٍٓٞغ إلاا لِا، بضًل ٦ةٖالم ت اإلاؿاثلت ْٖضم خهاهت مً لِم ً ُّو ٓه ر ال٣اه ت ألنّو ُّو ً ال ْؤلاقاٖاث الى٨ذ جىا٢ل ٖمل  اؾم جخًمّو

ر مىخجحها،
ًا
ا بم٩اهُت ًٖ ًٞال ٍَٓغ ل مً جد ز ال ْههبذ آزغ، بلى مخ٣بّو . ْاإلاىخج الغاْير بحن همحّو

ٓاء الىسب ٞئت ْجمشلّ: آلازغ الهى٠ ت لؤلخؼاب مىخمُت ؤ٧اهذ ؾ ُّو ص ٧اهذ ؤْ اإلاضوي اإلاجخم٘ إلاىٓماث ؤْ الؿُاؾ  مجغّو

ت شدهُاث
ّو
ٔر المخال٦ِا ْهٓغا. مؿخ٣ل ٢ٓ٘ الخٗلُمي اإلاؿخٓ ز الاظخماعي ْاإلا ر اإلاخمحّو ٓنر البضًل بٖالمِا ٞةنّو ر ؤ٦ثر ٖاصةٍّر ٩ً

ًا
عا ّٓو  جُ

ر ْؤ٦ثر
ًا
ٓنر الظي اإلاجخم٘ مؿخدضزاث م٘ اوسجاما هم الؾُما ُّٞ، ٌِٗك ٓنر ْؤجّو ل

ّو
.  اإلاضوي للمجخم٘ ألاؾاؽ الغ٦حزة ٌك٩

                                                           
(ٖ) Leadbeater, C. (2002) Up the Down Escalator: why the Global Pessimists Are Wrong. Viking, London.      نقال عن :

.ٗ٘صٖ٘ادلصدر السابق نفسو، ص  

 .ٖٕٔـ، صٕٛٓٓ، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت، "قراءة يف ثقافة الفضائيات العربية الوقوؼ على ختـو التفكيك"هنوند القادرم، .د (ٔ)
 .ٖٖٕصٕٖٕادلصدر نفسو، ص، هنوند القادرم.د (ٕ)
 .ـٕٚٓٓ/ٕٔ/ٗثالث أياـ مهرجاف القاىرة لإلعالـ، الثالثاء، يف ((سالح ادلهمشُت العرب -رصد االعالـ اجلديد كعالقتو بالرأم العاـ))يد بن جبلي،سع ػ 3
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ت الىسب ٞئت في ٍْخمشل الشالض، الهى٠ ُّو كت الكباب ٍجي الكِاصاث ؤصخاب ؤي اإلاِمّو ذ. الجامٗاث ْزغّو  ق٩لحن ْٖٞغ

ٓا٢٘ مً لخغماجها ْطل٪ اإلاضوي ْاإلاجخم٘ لِا الؿلُت تهمِل التهمِل، مً ت اإلا ُّو ٢ٓت الاظخماٖ ٓاء اإلاغم  ؤْ اإلاجخم٘ صازل ؾ

.  اإلاضوي اإلاجخم٘ صازل

المي، اإلاجا٫ حك٩ل آلُاث ج٨ُٟ٪ صْنر ٌؿخ٣ُم ال الٗام الكإن ٢ًاًا ًٖ الخضًض ْؤنبذ  إلاكا٧ل ٞالخٗغى ؤلٖا

ْلُا مدلُا الىاؽ ْعر ٠ُ٦ ًٖ ٦الم َٓ ْص الث ْبن. "اٖالمّ جإؾِـ في الخ٤ شدو ْل٩ل ْآلازغ، ألاها هدا الم جد  ؤلٖا

ْظّ مخٗضصة الٗغبي ٫ٓر ؤن ؤمل ْٖلى ْالؿُاؾُت الش٣اُٞت الؾُما ألا جُا جخد  جدضًض ب٣ًاًا نلت طي ٨ٞغير َاظـ بلى جضٍع

٢ٓٝٓ ٣ِٞ ْلِـ اإلاجخم٘ ٠ُ صاثغة ٖىض ال  ل٣ُمت الٗام للكإن بصاعجّ في ؤَمُت ًٟغص الؿُاسخي انبذ بط. الخُجي الخْٓ

الم، ، مجخمُٗت ٞئاث ٖىض ٦ْظل٪ ؤلٖا ر ؤزٔغ ٓانل بؾمِا ظضًضة خل٣ت في هضزل ًجٗلىا خُٓير ٖىهغ َظا َْٗضّو  ألا٩ٞاع ج

ٍٓل بن. آلاعاء جل٪ ي٠ٗ ؤْ ْظاَت ًٖ الىٓغ بٌٛ ْطل٪ ال٣غاع ْناخب الىاؽ بحن ٓمي َم بلى الٗام الكإن ٢ًاًا جد ً 

ر ألا٩ٞاع ٖغى ٍْاصي". "للخُٛحر بم٩اهُت ألي مِمت مغخلت ؤلاجها٫ ْؾاثل ْاظِت ٖلى
ًا
 ٍَغ٤ َٓ ْالخٗضص للخٗضص، خخما

ٓانل ٓاع الخ ٓظض ٞكِئا قِئا ْؤنبدذ. الىاؽ بحن ْالخ بت ج الن مددكمت جبضْ عبما ٚع  اإلاجخم٘ في زالُٞت ٢ًاًا إٖل

ٓم، ٣ّ ًٖ ًم٨ً الظي ؤلاظخماعي ْالجض٫ الضًم٣غاَُت مضزل َْٓ للٗم  الىٓام بحن ْاإلاهالخت باإلنالح ال٣ُام ٍَغ

ٍْت مً ْعٖاًاٍ الؿُاسخي ٓانلُت ػا ٓم ْؤهىا بٖالمُت، ج ٓنر ال ؤن ٖلُىا هِٟم ؤن ؤعصها ما ْبطا الُ . 1ها٢ضًً ؤًًا بل مخٟغظحن ه٩

ٍٓلت مضة مىظ ٌك٩ٓ الػا٫ ٧ان الظي الٗغبي للٗالم ْباليؿبت الم جدحز مً َ  ٖلى ٢ضعجّ ٖضم ْمً يضٍ الٛغبي ؤلٖا

ٓعجّ بًها٫  ٞخدذ ؤلاهترهذ ٞكب٩اث جغصًضٍ، ًم٨ً ٖظع ؤي ؤمامّ ٌٗض لم ٞةهّ الٛغبُت اإلاجخمٗاث جل٪ بلى الخ٣ُ٣ُت ن

ْهّ لٓي٘ الجمُ٘ ؤمام اإلاجا٫ ض ٓنر الكب٨ت ٖلى ماًٍغ ر ل٩ُ
ًا
ٓنر ؤن اإلاِم. لغئٍخّ الٗالم ؤمام مخاخا  خ٣ُ٣ي اؾخٗضاص َىا٥ ٩ً

ا طل٪ مً ْألاَم الٓؾُلت َظٍ في لئلؾدشماع . ْاإلاىاؾب الؿلُم بالك٩ل اؾدشماَع

: والخعلُم الجذًذ الاعالم: سابعا

ٓانلُت الخ٣ىُاث بن ٓخا، ا٦ثر ْظٗلخّ ْاصاعجّ الخٗلُمي الىٓام ٖلى خضًشا ْا٢ٗا ٞغيذ الخضًشت الخ  مّٗ ْاػصاص َم

ْعر لِا ٨ًً لم لخٗلُمي الخ٣ل في ظضًضة مخٗحراث إلصزا٫ اخخُاظىا ْعَا ْبغػر ٢بل، مً ص  ظاهب ٞةلى.  الخ٣ضم َظا م٘ ص

ض ٞةهىا الخٗلُمي الخهمُم هٓم ْحُٛحر الٗغى ْاؾلٓب الخضَعـ َغاث٤ في للخُٛحر الكضًض اخخُاظىا ا هٓاما اًًا هٍغ  اصاٍع

ٓص َضٝ بخد٤ُ٣ ٌؿمذ ْالاصاعة اإلاٗلمحن مً ل٩ل ظضًضة اؾخجاباث ًخًمً ظضًض مضعؾُا  م٘ ْٞاٖلت ممحزة ٖال٢ت ْظ

ْلُاء ٓنر ْالُالب، الخالمُظ ا لُاث اخض الِضٝ َظا ٩ٍْ ٓماث، ٖهغ في لالصاعة الجضًضة اإلاؿْا ْعر الن اإلاٗل  مِما انبذ الاباء ص

ت ٖلى الاصاعة َْؿاٖض الخٗلُمي الىٓام في .  هٟؿّ الخٗلُمي الىٓام لىجاح مِامِا اهجاػ ؾٖغ

                                                           
 ـ، صفحات متفرقةٕٚٓٓدمشق، دار صفحات،  ،((تدكيل االعالـ العريب، الوعاء ككعي اذلوية))زرف،اؿمجاؿ .دػ  1
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الم ْهت في ٦بحرا ه٣ضا ْاظّ الظي الال٨ترْوي الخٗلُم هدٓ الاججاٍ الى اصٔ الجضًض الٖا  ججاَل اهّ اٖخباع ٖلى الازحرة الا

ْعر ٓنر ُّٞ ًلخ٣ي وكاٍ َٓ الدكاع٧ي الخٗلُم ٍْب٣ى احٗلُمُت، الٗملُت في البكغير الٗىهغ ص  ق٩ل ٖلى الاهترهذ ٖبر اإلاخٗلم

ٖٓاث ٓنر حٗلُمُت مجم ت ْالدبراث اإلاهاصع ٞحها ًدكاع٧ لُاث ْاإلاٗٞغ .  ْاإلاؿْا

 

: خالـت

ٓظب الم هٓام بم الم لٓؾاثل ًم٨ً الٖا ض ما شدو ل٩ل ج٣ضم ان الٖا ٢ٓذ في ًٍغ ض، الظي ال  ز٣اٞت اَمُت ْجؼصاص ًٍغ

ٖٓاث ٓتها ْؾمإ هٟؿِا ًٖ للخٗبحر الٟغنت الٟغنت ججض التي الهٛحرة اإلاجم  الش٣اٞاث م٘ الخٟاٖل مً ًم٨جها بما ن

، ٓنر ْبهظا الازٔغ الم ٩ً ْص بال حٗضصًا الٓؾاثِ مخٗضص اٖالم الجضًض الٖا ْاع ًاصي خض الم بٓؾ٘ ٨ًً لم ٧لُا ظضًضة اص  الٖا

 مجخم٘ بهٟت ٌٗمل اٖالم َْٓ. للمضاعؽ جل٣اثُا مىاٞؿا حٗلُم ْؾُلّ الخهغ ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ِٞٓ جإصًتها الخ٣لُضي

ٓنر اًٖاءٍ مخٟاٖل ٓنر الدضماث ًدباصل ٓنر الاؾاؾُت اخخُاظاتهم ٖلى ٍْدهل ٓمُت اٖمالِم ٍْماعؾ . الُ

 

: اإلاشاحع كائمت

ٓنر (  ن َاعجلي ظ اعي، ؾلُمان الؿُض بضع: جغظمت ،((ؤلابضاُٖت الهىاٖاث)): ْآزْغ ٍٓذ، الٞغ ت، ٖالم ال٩  اإلاٗٞغ

  1.ط م،2007
ٍْل)): الؼعن ظما٫ (  الم جض ٖٓاء الٗغبي، الٖا ٍٓت ْْعي ال  مخٟغ٢ت نٟداث م،2007 نٟداث، صاع صمك٤، ،((الِ

ٓاظض ٖبض ؤمحن عيا (  ٢ٓ٘ الجامعي الكباب اؾخسضاماث: ال ٓجُٓب إلا ْلي اإلااجمغ ؤبدار الاهترهذ، قب٨ت ٖلى ً  الض
الم ٓلٓظُا: الجضًض ؤلٖا ً، ظامٗت ظضًض، لٗالم ظضًضة ج٨ى ل 9-7 البدٍغ  .2009.ابٍغ

الم عنض)): ظبلي بً ؾُٗض (   مِغظان ؤًام زالض في ،((الٗغب اإلاِمكحن ؾالح -الٗام بالغؤي ْٖال٢خّ الجضًض الٖا

. م4/12/2007الشالزاء لئلٖالم، ال٣اَغة

ٓلٓظُا،: الجضًضة الخمامي،اإلاُضًا الهاص١ (  ٓعاث ؤلاق٩الُاث ؤلابؿدُم ٓبت، الجامُٗت ْالؿُا٢اث،اإلايك  مى

 .2012ؤلاماعاث،
الم مهُٟى ٖباؽ (  ت مضازلّ في صعاؾت: الجضًض ناص١،الٖا ٓابت ْزهاثهّ الىٍٓغ ٓم الٗغبُت الٗامت،الب  لٗل

الم  ،2011 ْالاجها٫، ؤلٖا

الم مهُٟى ٖباؽ (7 ١، ْالخُب٣ُاث،صاع ْالٓؾاثل اإلاٟاَُم:ناص١،ؤلٖا . 2008 ٖمان، الكْغ

ٓمت مدمض ٖلي (8 ٓمت الاهترهذ)):عخ ٓخضة صعاؾاث مغ٦ؼ بحرْث، ،((اظخماُٖت-الخ٨ىٓ ْاإلاىٓ  .م2007 الٗغبُت، ال

ٓلٓظُا: صلُٓ ًُٞل (9 ٓم (NTIC/NICT ) ْالاجها٫ الجضًضة الخ٨ى  لليكغ الش٣اٞت صاع آلاٞا١، -الاؾخٗماالث –اإلاِٟ
ٓػَ٘،  .35. م ،01،2010.ٍ الاعصن، ٖمان، ْالخ
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 .م2008 بحرْث،
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خائل  حامعت ؼباب لذي الاحخماعُت اإلاعئىلُت جىمُت في العشبُت الفمائُت اللىىاث دوسل 
ؤظامت مدمذ عبذالعالم ببشاهُم ل.د

وجىىىلىحُا الخعلُم لألاظخار اإلاؽاسن بلعم الىظائل

حامعت خائل ل-ولُت التربُت 

ض بً سؼُذ العمشو .لد عبذ العٍض

غ ولُت التربُت ل ل-ألاظخار اإلاؽاسن مىاهج ووشق الخذَس

لحامعت خائل

ل

ل

 البدث ملخق

ت بلى البدض َضٝ ٓصي الكباب مكاَضة ْؤهماٍ ٦شاٞت مٗٞغ ٓاث لبرامج الؿٗ  حكملِا التي الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى

ت الضعاؾت، ُٖىت ٓصي الكباب هٓغ ْظِاث ْمٗٞغ ٓاث بغامج في ج٣ضًمِا ًخم التي ال٣ُم في الؿٗ  الٗغبُت، الًٟاثُت ال٣ى

ت ٓصي الكباب هٓغ ْظِاث ْمٗٞغ ْعر في الؿٗ ٓاث بغامج ص ٓلُت جىمُت في الًٟاثُت ال٣ى  الكباب لضٔ الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓصي، ٓاث مكاَضي لؿل٥ٓ الٗامت الؿماث ؤَم ٖلى ْالخٗٝغ الؿٗ ٓصي، الكباب مً الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  ْالخٗٝغ الؿٗ

ْعر ٖلى ٓم الظي الض ٓاث بّ ج٣ ٓلُت مجالي في ْمؿاَمتها الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى ٓصي، الكباب لضٔ ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ  الؿٗ

ٓلُت الدانت البرامج مًامحن ْاؾخ٨كاٝ ٓصي الكباب مكاَضة ؤهماٍ ْجدضًض الاظخماُٖت، باإلاؿئ ٓاث للبرامج الؿٗ  ال٣ى

ْاٞ٘ ْجدضًض الٗغبُت الًٟاثُت ُٖٓت الخٗغى ْمٗض٫ اإلاكاَضة ص  .لضحهم اإلاًٟلت اإلاًامحن ْه

ٓلُت بمِاعاث جغجبِ اإلاخٗل٣ت الدبراث ؤْ اإلاِاعاث مدا٧اة ؤن الضعاؾت هخاثج ؤَم ٧ْاهذ ْلت بمضٔ اإلاجخمُٗت اإلاؿئ  مدا

ر الاؾخٟاصة
ًا
ٓلُت بمِاعاث اإلاخٗل٣ت الدبراث ؤْ اإلاِاعاث مً خُاجُا ُٖٓت بهظٍ ج٣ضم التي اإلاجخمُٗت اإلاؿئ ٓاث البرامج مً الى  بال٣ى

ٓلُت ٢ُم مً للٗضًض الضعاؾت لُٗىت اصعا٥ َىا٥ ْؤن .الًٟاثُت ٓاث بغامج زال٫ ج٣ضم التي ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ  الًٟاثُت ال٣ى

ٓلُت ٢ُمت م٣ضمتها في جإجـي ر. ؤلاظخماُٖت اإلاىاؾباث في اإلاكاع٦ت في الٟغص مؿئ

ٓظض ْؤهّ ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
ْاٞ٘ بحن بخهاثُا ؾت الُٗىت إلاكاَضة الىُٟٗت الض ٓصي للكباب اإلاضْع  للبرامج الؿٗ

ٓلُت اإلاغجبُت ٫ٓر البرامج َظٍ إلاكاَضة اإلاكاَضة ٦شاٞت ْبحن الاظخماُٖت باإلاؿئ  الكباب ْاججاٍ البرامج َظٍ مكاَضة ٞترة َْ

ٓصي ٓلُت هدٓ الؿٗ ٓصي الكباب ْبصعا٥ البرامج َظٍ حٗغيِا التي الاظخماُٖت اإلاؿئ ٓنر الؿٗ  ْمضٔر.البرامج َظٍ إلاًم

٦ُٓاث مدا٧اة ٓظض. البرامج َظٍ ح٨ٗؿِا التي الؿل ٫ٓر ْؤًًا مكاَضة ٦شاٞت بحن بخهاثُت صاللت طاث بعجباَُت ٖال٢ت ْج َ 

ٓصي الكباب مكاَضة ٞترة ٓلُت لبرامج الؿٗ ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ ٦ُٓاث هدٓ الاججاٍ: مً ٧ْل الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى  الؿل

ٓنر ْا٢ُٗت ْبصعا٥ البرامج َظٍ في الاظخماُٖت ٦ُٓاث مدا٧اتهم ْمضٔ البرامج َظٍ مًم ر. البرامج َظٍ ح٨ٗؿِا التي الؿل
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ٓظض ال ١ ج ٓلُت بغامج مكاَضة ٦شاٞت:  مً ٧ْل الجيـ بحن بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ  الضعاؾت ْؤْنذ. الاظخماُٖت اإلاؿئ

عة ٓاث جإزظ ؤن بًْغ خباع في الًٟاثُت ال٣ى ٓلُت ًٖ بغامج ج٣ضًم ؤَمُت الٖا  اإلاجخم٘ مك٨الث حٗالج ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓظّ بمهضا٢ُت، ٓلُت مجخمُٗت جٓظِاث طاث ْججاعب هماطط بلى الكباب ْج  الاهخماء ٢ُم ْجضُٖم عاثضة اظخماُٖت ْمؿئ

ٍٓت ٖلى ْالخٟاّ باجّ ْؤزظ ْاإلاغا٣َحن الكباب اخخُاظاث ْصعاؾت الٗغبُت ْظامٗاجىا مضاعؾىا في الٗغبُت ْالصدهُت الِ  ٚع

خباع في ٓاث البرامج زُِ ْي٘ ٖىض الٖا ٓلُت إلابضؤ الًٟاثُاث ْمغاٖاة الًٟاثُت بال٣ى ٍٓت ٖلى للخٟاّ الاظخماُٖت اإلاؿئ َ 

 .الٗغبي اإلاجخم٘ ْز٣اٞت

: ملذمت (1)

ٓعة ًخمحز ؤنبذ الخالي الٗهغ بن ٓلٓظُا في َاثلت بش ٓماث ج٨ى الم ْؾاثل اؾخسضام ْؤنبذ ْالاجهاالث، اإلاٗل  الٖا

ر لّ الغ٢مُت
ًا
ْعا ر ص

ًا
ا  خُاة مً الكباب مغخلت ْحٗض الكباب، الٟئاث جل٪ بحن ْمً اإلاجخم٘، ٞئاث ٧اٞت ٖلى الخإزحر في ملخْٓ

ا ْألاص١، ألازُغ اإلاغخلت هي ؤلاوؿان ٓة الكغعي، الخ٩ل٠ُ بضاًت باٖخباَع جّ، الٗمغ ْوك ٓنر اَخم ْلِظا ْظضّو ٍٓ  بالكباب، الترب

اًت جهم، لٖغ ٓظُّ قْا ٦ِٓم، ْج ٍٓم ؾل ٓا ؤزال٢ِم، ٢ْْاًت اهدغاِٞم، ْج٣ ة، ؾُٗضة خُاة لُِٗك ٓا مؿخ٣غّو ٓه  ؾٗضاء ٩ٍْ

ٓا اإلاجخم٘ في نالخحن ٓم ْعَم ٣ً ٓظّ ٖلى بض ٓا ؤهٟؿِم ًسضم بما ألا٦مل ال  لٓؾاثل. مجخمِٗم م٨دؿباث ٖلى ٍْداٞٓ

الم ا الغ٢مُت الٖا ٔر بحن ْمً لضحهم، ْالدبراث ْاإلاِاعاث اإلاٗاٝع ْجىمُت الكباب ٖلى الخإزحر في ال٨بحر ؤزَغ  الٓؾاثل جل٪ ؤ٢ٓ

ٓاث ر لِا ْالتي الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى
ًا
ْعا ر ص

ًا
. مالمدّ ْنُاٚت الكباب خُاة حك٨ُل في باعػا

ٕٓ الباخشان الخٔ ٢ْض ٓاث جل٪ في ج٣ضًمِا ًخم التي البرامج جى إل زال٫ مً الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  بٌٗ ٖلى الَا

لُت اإلاغجبُت الضعاؾاث ْا الاظخماُٖت باإلاؿْا ٓظض ٓص بلى جٓنلذ صعاؾاث َىا٥ ؤن ٞ ٔر ْظ  ؤلاخؿاؽ مً ٖا٫ مؿخٓ

ٓلُت ٓلُت صعاؾت بلى َضٞذ ْالتي () (2001الخاعسي،) صعاؾت مشل الُٗىت ؤٞغاص لضٔ الصدهُت الاظخماُٖت باإلاؿئ  اإلاؿئ

ٔر -الٗمغ) قملذ ْالتي اإلاخٛحراث ببٌٗ ْٖال٢تها الاظخماُٖت ٓصي الكباب لضٔ (اإلاًِ -الخٗلُمي اإلاؿخٓ  باإلاى٣ُت الؿٗ

ٓص َْٓ طل٪ لٛحر هخاثجِا جٓنلذ صعاؾاث َىا٥ ؤن خحن في الٛغبُت، ٓلُت ؤلاخؿاؽ مً مخٓؾُت صعظت ْظ  باإلاؿئ

اب ْاَغة هدٓ الاججاٍ ٖال٢ت صعاؾت بلى َضٞذ ْالتي (َـ1430الِظلي،) صعاؾت مشل الاظخماُٖت ٓلُت ؤلاَع  الاظخماُٖت باإلاؿئ

ٔر اإلاخٛحراث ْبٌٗ ْح التي الجامُٗحن الُالب مً ُٖىّ ٖلى ألازغ م جترا  البدثي الٍٟغ٤ صٞ٘ ما َْظا ،(20-16) بحن ما ؤٖماَع

ْاع لالَخمام ٓاث بإص لُت جىمُت في الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى ٓصي الكباب لضي الاظخماُٖت اإلاؿْا .  الؿٗ

ْلذ ٓنر صعاؾت ٦شحرة صعاؾاث ْجىا ت ْالٗال٢اث الخلٍُٟؼ الم ْؾاثل بحن ْالٗال٢ت ألاؾٍغ  مشل الاظخماُٖت ْالخيكئت الٖا

ْلذ ْالتي (2005خؿً،) صعاؾت ٓنر صعاؾت جىا ت ْالٗال٢اث الخلٍُٟؼ ٓنر ؤن بلى ْجٓنلذ ألاؾٍغ  ْاإلاضعؾت ألاؾغة ًىاٞـ الخلٍُٟؼ

ٓمُت الٟغص خُاة في اليكاَاث ؤَم زاوي ؤنبذ ْؤهّ الاظخماُٖت، الخيكئت مؿإلت في ٓم، بٗض الُ ٓنر ؤن بلى باإلياٞت الى  الخلٍُٟؼ

                                                           

() يتبع الباحثاف نظاـ APA لتوثيق البحث . 
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ر ٣ًضم
ًا
ر ٢ضعا

ًا
ٓماث مً ٦بحرا ٖٓت، ْالبرامج ْاإلا٣ابالث ْاإلاىا٢كاث ألازباع وكغاث في اإلاٗل  (Balzarini,2005)بلؼاعوي ْصعاؾت اإلاخى

ْلذ ْالتي الم ْؾاثل بحن الٗال٢ت جىا ر اَخمامِا ٧ْان الاظخماُٖت، ْالخيكئت ؤلٖا
ًا
الم ْؾاثل مسغظاث ٖلى مىهبا  ْمضٔ ؤلٖا

ا ٓاؾ٘ جإزحَر ٍٓت حك٨ُل في ال ٓنر ْؾُلت ٖلى التر٦حز ٧ْان الهٛاع، للكباب الؿُاؾُت الِ ت البرامج) الخلٍُٟؼ  (ؤلازباٍع

ت، ْؤلاطاٖت ْاإلاجالث ْالصخاٞت ٓنر ؤن بلى الضعاؾت ْجٓنلذ ؤلازباٍع ٍٓت في ألا٦بر الخإزحر للخلٍُٟؼ  ْؾاثل مً الؿُاؾُت الِ

الم ٔر ؤلٖا . ألازغ

ْلذ صعاؾاث َْىا٥ ٍٓت الٗغبُت الًٟاثُاث جىا  لخٗٝغ َضٞذ ْالتي (2005خؿً، مدمض) صعاؾت مشل الش٣اُٞت ْالِ

ٍٓت الٗهغ ْجدضًاث الٗغبُت الًٟاثُاث  الًٟاء في جدل٤ ًٞاثُت ٢ىاة (140) هدٓ ؤن بلى الضعاؾت ْجٓنلذ الش٣اُٞت، ْالِ

ر ألا٦ثر هي الًٟاثُاث جل٪ ْؤنبدذ الٗغبي،
ًا
ٓاث زانت الٗغبي، الٗام بالغؤي جإزحرا ت، ال٣ى  مً (%69) وؿبت ْؤن ؤلازباٍع

ٓعر ر ؾاٖاث ؤعب٘ إلاضة الًٟاثُاث ٌكاَض الٗغبي الجمِ
ًا
ٓمُا ً .

ٓاث قِضث ٢ْض ٓعر الٗكٍغً ال٣غنر مً ألازحرة الؿى ٓاث ِْ ا الًٟاثُت ال٣ى  بلى ؤصٔ مما ٦بحر، هُا١ ٖلى ْاهدكاَع

٫ٓر ت بلى الٗالم جد ٓهُت ٢ٍغ ٓة جىامذ ٦ما الهىاُٖت، ألا٢ماع زال٫ مً ْاخضة اجهاالث قب٨ت جغبُِا نٛحرة ٧  بٖالم ٢

ٓاث ٓاث بحن اإلاىاٞؿت ْػاصث الًٟاثُت، ال٣ى ٓصي الكباب بُجهم ْمً اإلاكاَضًً اؾخ٣ُاب ٖلى الًٟاثُت ال٣ى  ؤمام الؿٗ

حهُت ْز٣اُٞت ٖلمُت بغامج مً جبشّ ما زال٫ مً ْطل٪ اإلاغثُت، ألاظِؼة ٓظُاث ْجٞغ ٓل ٓظِت مخٗضصة ْؤًضً  للكباب م

ٓصي ٓاث ؤٖضاص لتزاًض ٧ْان (66: 2007صقتي،).الؿٗ ٓعر مً َاثل ب٨م اإلاكاَض جدانغ ؤنبدذ التي الًٟاثُت ال٣ى  اله

ت، الش٣اٞت ِٖض في ٌِٗل ْظٗلخّ ٓا٢٘ لّ جهى٘ ؤن حؿخُُ٘ التي البهٍغ ّ ٌِٗكّ الظي ال ر ْجدٞغ
ًا
ٓعة نىإ ًغاٍ إلاا ٣ْٞا  اله

ٓنر    (141-140: 2009ألاههاعي،).ْالترٍْج ْالبض ؤلاهخاط آلُاث في ْاإلاخد٨م

ٓعر ْؤخضر ٓاث ِْ ت حُٛحراث الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى ٍَٓغ ْعر في ظ ٓنر اإلاٟترى الض ر ظٗلّ مما للخلٍُٟؼ
ًا
ٓعا  للش٣اٞت مد

ر
ًا
ر ْعاٞضا

ًا
ٓاث بغامج ٌؿتهضٝ بط الهٛاع، لخيكئت َاما ٓهُت ال٣ى ٓظض خُض البُٓث، في ماصتها مؿخ٣بلي الخلٍُٟؼ  ال٣اٖضة ج

ٓعر مً الٍٗغًت ٓصي الكباب بُجهم ْمً اإلاكاَضًً ظمِ ٓنر الظًً الؿٗ ٓنر ٌؿتهل٩  الش٣افي ؤلاهخاط مً ٖلحهم ٌٗغى ما ٍْمخه

ٓاث لخل٪ الم ْْؾاثل ،(96: 2007خال١،) الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  حُٛحراث بخضار في اإلاسخلٟت الٗلمُت عؾاثلِا ٖبر حؿِم ؤلٖا

ٓعر ْاؾدُٗاب ِٞم في ٓظحهِم زم ْمً الٗلمُت، لل٣ًاًا الجمِ ٓظُّ ج  ؤن ٍْم٨ً مغامحها ْبصعا٥ مِٗا للخٗامل الصخُذ الخ

ٓعر زالزت في الخإزحر َظا ًِٓغ ت وكغ في جخمشل ؤم  (52-51 :2009بضعان،).الؿل٥ٓ في ْالخإزحر الاججاَاث في ْالخإزحر اإلاٗٞغ

: البدث مؽيلت (2) 

ٓاث اهدكغث ت البرامج ألازحرة بالؿى ٍٍٓغ ٓظِت الخُ ٓاث ٖبر للكباب اإلا  ؤنبدذ بدُض الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى

ٓنر الظًً ْالكاباث الكباب ججظب ٍٓغ ًبٛ . اإلاِاعاث ْجىمُت الظاث جُ

ٓاث بغامج ٖلى الكباب ب٢با٫ مً الباخشان الخّٓ ما م٘ طل٪ ٍْخماشخى ٓنر خُض الًٟاثُت ال٣ى  ؾاٖاث ٣ًً

ٍٓلت ْجها، َ  بحن اإلاسخلٟت اإلاجاالث ْؤن البرامج َظٍ مً ج٣خبـ الكباب ْز٣اٞت لٛت مً ٦شحر ؤن الباخشان الخٔ ٢ْض ٌكاَض
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ٓماث ٖلى حٗخمض الكباب ٓاث البرامج زال٫ اإلا٣ضمت اإلاٗل  الؿاب٣ت الضعاؾاث مغاظٗت جم اإلاالخٓت ٖلى ْبىاء. الًٟاثُت ال٣ى

ْلذ التي ٓاث صعاؾت جىا : بلى الخٓنل جم هخاثجِا ؤَم ْجدلُل الًٟاثُت، ال٣ى

ٓاث مكاَضة مٗض٫ اعجٟإ - ٓعة َىا٥ ْؤن الكباب، لضٔ الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  لضٔ اًجابُت اججاَاث ٖامت به

ٓهُت البرامج مً الخٗلم هدٓ الكباب ن، الخضًضي). الًٟاثُت الخلٍُٟؼ  ٖشمان) صعاؾت ؤ٦ضث ٦ما ،(2006ْآزْغ
ٓص ٖلى (1992، ٓهُت الضعاما في اإلاضعظت الاظخماُٖت ال٣ُم بحن اعجباَُت ٖال٢ت ْظ  في ألاٞغاص ْاٖخ٣اصاث الخلٍُٟؼ

ٓا٢٘ مُاب٣خّ .        لل

ت البرامج ؤن الىخاثج ؤِْغث - ٓاٍع ٓظِت الخ ٓبها للكباب اإلا ٓعي الٟجي ال٠ًٗ ٌك ٝ بلى ًاصي الظي ألامغ ْاإلآي  ْٖؼ
ن، الخضًضي)صعاؾت هخاثج ؤ٦ضث ٦ما. (َـ1429الٟغصي،)مخابٗتها مً الكباب ٔر ؤن بلى (2006ْآزْغ  بصعا٥ مؿخٓ
ٔر طاث الكباب لضٔ اإلاًامحن ْا٢ُٗت ٓاث ْؤن مخٓؾِ مؿخٓ ٓعر ؤصث الًٟاثُت ال٣ى  اظخماُٖت مك٨الث لِٓ

ابِ ي٠ٗ –اإلاجخمعي الاهدغاٝ) ٖضًضة ت الْغ تراب –الاخباٍ –ألاؾٍغ  .(الٚا

 ْا٦دؿاب الخٗلم صاٞ٘ َٓ للًٟاثُاث الجامعي الكباب لخٗغى الغثِسخي الضاٞ٘ ؤن الضعاؾاث هخاثج ؤ٦ضث -

ٓماث ن، الخضًضي ؛200َال٫،)اإلاٗل ْاٞ٘ ْؤن (kendell,2000 ؛2006ْآزْغ  ز٣اٞاث ٖلى الخٗٝغ هي الىُٟٗت الكباب ص
ٔر الكٗٓب ٓماث مِاعاث ْا٦دؿاب ألازغ ٓهُت اإلادُاث لِظٍ ْؤن ظضًضة، ْمٗل ٓاحي ٖلى جإزحر الخلٍٟؼ  الخُاجُت الى

٦ُٓت . (2001ال٣ًاة،) اإلاسخلٟت الؿل

ٓاث ؤن بلى (83: 2002الضلُمي،) صعاؾت ؤقاعث - ر ؤنبدذ الًٟاثُت ال٣ى
ًا
ٓها ر م٩

ًا
ٓهاث مً ؤؾاؾُا  الخٗلم ٖملُت م٩

ر ْالابخ٩اع ْؤلابضإ
ًا
ا ر ْقَغ

ًا
 صعاؾت بُيذ ٦ما ْالؿُاؾُت، ْالا٢خهاصًت ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت لؤلوكُت ملؼما

ٓنر بإن (115: 2006البُاحي،) ر ًمشل ؤنبذ الخلٍُٟؼ
ًا
ر مخٛحرا

ًا
ر اظخماُٖا

ًا
 اإلاهضع ِٞٓ الكباب، خُاة في مِما ْز٣اُٞا

ٓماث الغثِـ إلات ٖهغ في الاظخماُٖت الخيكئت مهاصع ؤخض َْٓ ْالخٗلم للمٗل المُت الٗ . ؤلٖا

ٗجى الكباب مً ٦بحرة وؿبت بلى الىخاثج ؤًًا جٓنلذ -
ُت
ْلذ ٢ْض مدُاث بمخابٗت ح ا،) ألاصبُاث مً ال٨شحر جىا  ؛22: 2002ػ٦ٍغ

ٓاث ؤَمُت (69-67: 2007صقتي، ؛111: 1996قغاب، ٓاء ٖلى ٢ضعتها في الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  َب٣اجّ بجمُ٘ اإلاجخم٘ ؤٞغاص اخخ

ضٍ ما ج٣ضًم حؿخُُ٘ ٞهير الكباب بُجها ْمً ْؤَُاّٞ  في ْحؿِم م٩ان، ؤي ْفي ٢ْذ ؤي في اإلاجخم٘ ٞئاث مً ٞئت ٧ل ًٍغ

. اإلاسخلٟت ألاَضاٝ ْجلبُت جد٤ُ٣

ٓاث لبرامج جخٗغى التي الٗغبُت الضعاؾاث هخاثج يٓء ْفي ٓظِت الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  ؤَمُت جبرػ للكباب اإلا

ٓاث ج٣ضمِا التي الكبابُت البرامج ْاَغة ٖلى الخٗٝغ ض جد٤ُ٣ بهضٝ الًٟاثُت ال٣ى ا لٓاَغة الِٟم مً مٍؼ ْاٞ٘ اهدكاَع  ْص

َٓا الكباب ْاججاَاث اإلاكاَضة ْعر َبُٗت ٖلى الخٗٝغ في البدض مك٩لت جدضصث زم ْمً. جإزحراتها ٖلى ْالخٗٝغ هد  الظي الض

ٓظِت البرامج جلٗبّ ٓاث زال٫ للكباب اإلا  ْفي. الكباب لضٔ ْال٣ُاصي الاظخماعي الؿل٥ٓ حك٨ُل في الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى

: ًلي ٦ما البدض مك٩لت البدثي الٍٟغ٤ ناٙ البدض بمك٩لت بخؿاؽ مً ؾب٤ ما يٓء
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ٓظض ٓاث بغامج مشل) اإلاجخمُٗت اإلااؾؿاث جلٗب ؤن بلى خاظت ج ر (الًٟاثُت ال٣ى
ًا
ْعا  ْجىمُت الكباب مِاعاث جىمُت في ؤ٦بر ص

ب التي الاًجابُت الاججاَاث ٓاظِت اإلاجخم٘ بها ًٚغ ٓص الخالي للٗهغ الِاثل اإلاٗغفي ال٨م إلا  مجخمُٗت اخخُاظاث ْْظ

ٔر  .الٗمل بؿ١ٓر جخٗل٤ ْؤزغ

: البدث حعائالث (3)

ٌل ـُاغت ًمىً البدث مؽيلت لىء في :  في للبدث الشئِسخي الدعائ

ْعر ما" ٓم الظي الض ٓاث بّ ج٣ ٓلُت جىمُت في الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى "  ؟خاثل ظامٗت قباب لضٔ الاظخماُٖت اإلاؿئ

ُت الدؿائالث الؿاب٤ الغثِسخي الدؿائ٫ر مً ٍْخٟٕغ  : الخالُت الٟٖغ

ؾت الُٗىت مكاَضة مٗض٫ ما -1 ٓصي الكباب مً اإلاضْع ٓلُت لبرامج الؿٗ ٓظِت الاظخماُٖت اإلاؿئ  ببٌٗ للكباب اإلا

ٓاث  الًٟاثُت؟ الٗغبُت ال٣ى

ٓظغاُٞت اإلاخٛحراث بحن الٗال٢ت ما -2 ؾت للُٗىت (الؿً/الجيـ) الضًم ٓلُت ْبغامج اإلاضْع  الاظخماُٖت؟ اإلاؿئ

ٓلُت بغامج مخابٗت مضٔ ما -3 ٓاث اإلا٣ضمت الاظخماُٖت اإلاؿئ  الٗغبُت؟ الًٟاثُت بال٣ى

ٓلُت بغامج ْمخابٗت (الؿً/الجيـ) اإلاخٛحراث بحن الٗال٢ت ما -4 ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  الٗغبُت؟ الًٟاثُت بال٣ى

ٓلُت ٢ُم ؤَم ما -5 ٓاث ببٌٗ اإلا٣ضمت الكبابُت البرامج ح٨ٗؿِا التي الاظخماُٖت اإلاؿئ  الٗغبُت؟ الًٟاثُت ال٣ى

ٓظغاُٞت اإلاخٛحراث بحن الٗال٢ت ما -6 ٕٓ) الضًم ؾت للُٗىت (الجيـ/الى ٦ُٓاث ْمدا٧اة اإلاضْع ٓلُت ؾل  الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓاث اإلا٣ضمت البرامج ح٨ٗؿِا التي  الٗغبُت؟ الًٟاثُت بال٣ى

ؾت للُٗىت (الؿً/الجيـ)اإلاخٛحراث بحن الٗال٢ت ما -7  إلاكاَضة الؿلبُت ْالخإزحراث خاثل ظامٗت قباب مً اإلاضْع

ٓاث ببٌٗ اإلا٣ضمت الكبابُت البرامج  الٗغبُت؟ الًٟاثُت ال٣ى

ؾت للُٗىت (الؿً/الجيـ)اإلاخٛحراث بحن الٗال٢ت ما -8  إلاكاَضة ؤلاًجابُت ْالخإزحراث خاثل ظامٗت قباب مً اإلاضْع

ٓاث بٌٗ في اإلا٣ضمت البرامج   الٗغبُت؟ الًٟاثُت ال٣ى

: البدث مىهج (4) 

ْعر ٖلى للخٗٝغ الخدلُلي الٓنٟي اإلاىهج ٖلى البدض اٖخمض ٓاث ص ٓلُت جىمُت في الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  اإلاؿئ

اع ْبٖضاص خاثل ظامٗت قباب لضٔ الاظخماُٖت ٕ الىٓغير ؤلَا إل للمكْغ . بالضعاؾت اإلاخٗل٣ت ألاصبُاث ٖلى ْالَا

: البدث ؤهذاف (5)

ت - ٓاث لبرامج خاثل ظامٗت قباب مكاَضة ْؤهماٍ ٦شاٞت مٗٞغ . الضعاؾت ُٖىت حكملِا التي الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى
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ت - ٓاث بغامج في ج٣ضًمِا ًخم التي ال٣ُم في خاثل ظامٗت قباب هٓغ ْظِاث مٗٞغ . الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى

ت - ْعر في خاثل ظامٗت قباب هٓغ ْظِاث مٗٞغ ٓاث بغامج ص ٓلُت جىمُت في الًٟاثُت ال٣ى . الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓاث مكاَضي لؿل٥ٓ الٗامت الؿماث ؤَم ٖلى الخٗٝغ -  .خاثل ظامٗت قباب مً الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى

ْعر ٖلى الخٗٝغ - ٓم الظي الض ٓاث بّ ج٣ ٓلُت مجا٫ في ْمؿاَمتها الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  قباب لضٔ ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ
 .خاثل ظامٗت

ٓلُت الدانت بالبرامج اإلاخًمىت ال٣ُم ؤَم اؾخ٨كاٝ - ٓاث في الاظخماُٖت باإلاؿئ  .الًٟاثُت ال٣ى

ٓصي الكباب مكاَضة اهماٍ جدضًض - ٓاث للبرامج الؿٗ ْاٞ٘ ْجدضًض الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  ْمٗض٫ اإلاكاَضة ص

ُٖٓت الخٗغى  .لضحهم اإلاًٟلت اإلاًامحن ْه

: البدث ؤهمُت (6) 

ٓهُت البرامج ؤَم ٖلى حٗٝغ - ٓلُت بمجا٫ الخلٍُٟؼ  .خاثل ظامٗت قباب لضٔ الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓلُت بدىمُت اإلاخٗل٣ت البرامج هدٓ خاثل ظامٗت قباب اججاَاث جدضًض -  .الاظخماُٖت اإلاؿئ

الم ٖلى ال٣اثمحن مؿاٖضة - ٠ُ في ؤلٖا ٓلُت جىمُت في البدض هخاثج جْٓ ٓاث ٢ضعة ْبُان الاظخماُٖت،ر اإلاؿئ  الًٟاثُت ال٣ى
ٓلُت ٢ُم بٌٗ الكباب ب٦ؿاب ٖلى  ر.الاظخماُٖت اإلاؿئ

:  البدث ؤدواث (7)

ْاث جمشلذ :  ًلي ُٞما البدض ؤص

ٓظِت اؾدباهت -  ٫ٓر خاثل ظامٗت قباب م ْعر خ ٓاث ص ٓلُت جىمُت في الًٟاثُت ال٣ى  .الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓظِت اؾخبُاهت -  ٓاث ؤَم ٖلى للخٗٝغ للكباب م  .الكباب ًخابِٗا التي الًٟاثُت ال٣ى

: البدث عُىت (8)

ْعر إلؾدباهت اؾخجابذ التي البدض ُٖىت ْبلٛذ ٓاث ص ٓلُت جىمُت في الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  لضٔ ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ

البت َالب" 460" َٓ الكباب ٓا٢٘ َْ ٓعر" 302" ب  الضعاؾت لُٗىت الٗمغ مخٓؾِ بلٜ ٢ْض ،(%34.35) بهار" 158"ْ (%65.65) ط٧

: الخالي بالجض٫ْر ٦ما (14) مبحن ٦ما. ٖام" 6.31" مُٗاعير باهدغاٝ ٖام" 22.97"

ل

ل

ل
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ٌل ُف ًبين (1) حذو  ؤلاحخماعُت اإلاعئىلُت جىمُت في العشبُت الفمائُت اللىىاث دوسل إلظدباهت البدث عُىت جـى

ؤلاهار الزهىس الجيغ 

جخفق ؤدبي جخفق علمي جخفق ؤدبي جخفق علمي الخخفق 

َالبت ر92َالبت ر66َالب ر179َالب ر123العذد 

َالبت ر158َالب ر302اإلاجمىع 

: البدث خذود (9)

ْص جدضص ْص ؤما َـ،1436-1435 الجامعي الٗام مً الشاوي الضعاسخي الٟهل في البدض جُب٤ُ في الؼماهُت الخض ُٖٓت الخض : اإلآي

ْعر صعاؾت ٖلى ٞإ٢خهغث ٓاث بٌٗ ص ٓلُت جىمُت في الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى ْص ؤما. الاظخماُٖت اإلاؿئ  ٞخدضص: اإلا٩اهُت الخض

ٓصًت الٗغبُت باإلامل٨ت خاثل بجامٗت . الؿٗ

: البدث فشوك (10)

ٓظض" .  ٓلُت لبرامج الكباب مً الضعاؾت لُٗىت اإلاكاَضة حجم بحن بخهاثُت صاللت طاث بعجباَُت ٖال٢ت ج  اإلاؿئ

ٓاث الاظخماُٖت ٦ُٓاث مدا٧اتهم ْمضٔ الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى . البرامج َظٍ زال٫ اإلا٣ترخت للؿل

ٓظض" .  ؾت الُٗىت بصعا٥ بحن بخهاثُت صاللت طاث بعجباَُت ٖال٢ت ج ٓصي الكباب مً اإلاضْع  البرامج في ٣ًضم إلاا الؿٗ
ٓلُت اإلاغجبُت ٦ُٓاث مدا٧اتهم ْبحن الكبابُت الاظخماُٖت باإلاؿئ ٓلُت َاب٘ طاث ْال٣ُم للؿل  التي الاظخماُٖت اإلاؿئ

". البرامج َظٍ في جبض

ٓظض" .  ْاٞ٘ بحن بخهاثُت صاللت طاث بعجباَُت ٖال٢ت ج ؾت الُٗىت مكاَضة ص ٓصي للكباب اإلاضْع  للبرامج الؿٗ

ٓلُت اإلاغجبُت  :مً ٧ْل الاظخماُٖت باإلاؿئ

 .البرامج َظٍ مكاَضة ٦شاٞت - أ

٫ٓر - ة  .البرامج َظٍ مكاَضة ٞترة َ

ٓصي الكباب اججاٍ - د ٓلُت هدٓ الؿٗ  .البرامج َظٍ حٗغيِا التي الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓصي الكباب بصعا٥  - س ٓنر الؿٗ  .البرامج َظٍ إلاًم

٦ُٓاث مدا٧اة مضٔ - ط  .البرامج َظٍ ح٨ٗؿِا التي الؿل

ٓظض .  ٓصي الكباب مكاَضة ٦شاٞت بحن بخهاثُت صاللت طاث بعجباَُت ٖال٢ت ج ٓلُت لبرامج الؿٗ  الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓاث  : مً ٧ْل الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

٦ُٓاث هدٓ الاججاٍ - أ  .البرامج َظٍ في الاظخماُٖت الؿل

ٓنر ْا٢ُٗت بصعا٥  - ة  .البرامج َظٍ مًم

٦ُٓاث مدا٧اتهم مضٔ  - د  .البرامج َظٍ ح٨ٗؿِا التي الؿل
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ٓظض .  ٫ٓر بحن بخهاثُت صاللت طاث بعجباَُت ٖال٢ت ج ٓصي الكباب اإلاكاَضة ٞترة َ  لبرامج الضعاؾت ُٖىت الؿٗ

ٓلُت ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  :مً ٧ْل الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

٦ُٓاث هدٓ الكباب اججاٍ  - أ  . البرامج َظٍ في الاظخماُٖت الؿل

ٓنر ْا٢ُٗت بصعا٥  - ة  .البرامج َظٍ مًم

٦ُٓاث مدا٧اتهم مضٔ - د  .البرامج َظٍ ح٨ٗؿِا التي الؿل

ٓظض .  ١ ج  : مً ٧ْل الجيـ بحن بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ

ٓلُت بغامج مكاَضة ٦شاٞت - أ ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ْاٞ٘ - ة ٓلُت بغامج مكاَضة ٖىض ال٣ُٓؾُت الض ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ْاٞ٘ - د ٓلُت بغامج مكاَضة ٖىض الىُٟٗت الض ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ٓلُت هدٓ الاججاٍ - س ٓلُت بغامج مكاَضة ٖىض الاظخماُٖت اإلاؿئ ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ٓصي الكباب مدا٧اة - ط ٫ٓر الاظخماعي للؿل٥ٓ الؿٗ ٓلُت بغامج في ٣ًضم الظي اإلاؿئ  .الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓظض .7 ١ ج  :مً ٧ْل الؿً بحن بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ

ٓلُت بغامج مكاَضة ٦شاٞت  - أ ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ْاٞ٘ - ة ٓلُت بغامج مكاَضة ٖىض ال٣ُٓؾُت الض ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ْاٞ٘ - د ٓلُت بغامج مكاَضة ٖىض الىُٟٗت الض ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ٓلُت هدٓ الاججاٍ - س ٓلُت بغامج مكاَضة ٖىض الاظخماُٖت اإلاؿئ ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ٓصي الكباب مدا٧اة - ط ٓلُت بغامج في ٣ًضم الظي الاظخماعي للؿل٥ٓ الؿٗ  .الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓلُت بغامج ْمخابٗت (الؿً/الجيـ)مخٛحراث بحن الٗال٢ت ما .8 ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ   الٗغبُت؟ الًٟاثُت بال٣ى

ؾت للُٗىت (الؿً/ الجيـ) اإلاخٛحراث بحن الٗال٢ت ما .9  في اإلا٣ضمت الكبابُت البرامج إلاكاَضة الؿلبُت ْالخازحراث اإلاضْع
ٓاث بٌٗ  الًٟاثُت؟ ال٣ى

: البدث مفىلخاث (12) 

: Satellite channels الفمائُت اللىىاث (ؤ -12)

ٝغْ ُٗت ٓعة الهٓث حٗخمض الاجها٫، ْؾاثل مً ْؾُلت: بإجها ح ، ْاله
ًا
ت البرامج إلعؾا٫ مٗا  ألا٢ماع ٖبر الخلٟاٍػ

ِا ،(17: 2005الكماؽ،).الهىاُٖت ألا٢ماع ؤخض مً ْحؿخ٣بل جغؾل ؤعيُت، اجها٫ بكب٩اث الهىاُٖت  َْٗٞغ

ٓاث ٧اٞت "(85: 2009ؾلُمان،) ٓهُت ال٣ى ٓاجي -َب٤) زانت اظِؼة ٍَغ٤ ًٖ اؾخ٣بالِا ًم٨ً التي الخلٍٟؼ  ألا٢ماع مً (َ
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ٓاث ظمُ٘ بإجها (2011اإلابرػ،) بها ٣ٍْهض". ؤعيُت اعؾا٫ مدُاث بلى الخاظت صْنر الهىاُٖت  مً حؿخ٣بل التي الًٟاثُت ال٣ى

با١ ٖبر الداعجي الًٟاء ٓجُتر الكب٨ت ؤْ ألَا ٓا٫ ؤْ الٗى٨ب ، الاجها٫ ْؾاثل ؤْ الج ٣ت ْجبض ألازٔغ  ٚحر ؤْ عؾمُت بٍُغ

ٓختر عؾمُت ٖٓـت ؤْ مٟخ ر ْحٗٝغ ر.مكٟغة ٚحر ؤْ مكٍٟغ ممى
ًا
ٓاث" بإجها بالبدض بظغاثُا  ًم٨ً التي الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى

ٓظِت بغامج ْج٣ضم الهىاُٖت ألا٢ماع ٍَغ٤ ًٖ اؾخ٣بالِا ٍٓغ للكباب م " اإلاِاعاث ْجىمُت الظاث لخُ

:  Social Responsibilityالاحخماعُت اإلاعئىلُت (ب -12)

ٝغ ُٗت ٓلُت ح  مضٔ ْجدضًض جهٝغ ؤْ ؾل٥ٓ ؤْ مِام ًٖ ْمؿاءلت إلاُٗاع، مدخ٨مت مؿاءلت" بإجها الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓا٣ٞخّ ِا ،(27: 1986ٖشمان،)".بُٗجها إلاخُلباث م ت: بإجها البٌٗ َْٗٞغ ٓاء ٦ُان ؤي ْؤن ؤزال٢ُت هٍٓغ  ٞغص، ؤْ مىٓمت ٧ان ؾ

لُت. ٩٦ل اإلاجخم٘ إلاهلخت الٗمل ٖاج٣ّ ٖلى ٣ً٘  للخٟاّ بّ ال٣ُام ٞغص ؤْ مىٓمت ٧ل ٖلى ًجب ؤمغ هي الاظخماُٖت ٞاإلاؿْا

ٓاػنر ٖلى لُت الا٢خهاص، بحن ما الخ ما٫ بمىٓماث ٣ِٞ ًسخو ال ؤمغ هي الاظخماُٖت ْاإلاؿْا  جازغ ٞغص ٧ل قإن هي بل ألٖا

ٓنر ؤن ٍْم٨ً البِئت، ٖلى ؤٞٗالّ لُت ج٩  ال٣ُام زال٫ مً بًجابُت ؤْ ياعة، ؤٞٗا٫ في الاهسغاٍ ًٖ الامخىإ ٖبر ؾلبُت اإلاؿْا

 (wikipedia ،2015).مباقغ بك٩ل اإلاجخم٘ ؤَضاٝ مً جد٤٣ بإٞٗا٫

ٓلُت ْحٗٝغ ا الاظخماُٖت اإلاؿئ ٓلُت باٖخباَع  ْج٣الُض ؤٖٝغ مً جمشلّ ْما ؤلاظخماُٖت، الؿلُت خُا٫ ؤٞٗالّ ًٖ الٟغص مؿئ

ٓلُت َظٍ ْجخمحز ٖام، ْعؤٔ ْٖاصاث ٓصة اإلاؿئ ٓماث ْالش٣اٞت اإلاجخم٘ إلاغظُٗت ٞحها الؿلُت بٗ  ٞحها، اإلاخًمىت ال٣ُم ْمىٓ

ٓنر ِا.  (aliliela،2015). اإلاجخم٘ ؾاخت ٖلى جخد٤٣ التى بالىخاثج ٞحها الٗبرة ْج٩ ر الباخشان َْٗٞغ
ًا
ٖٓت" بإجها بظغاثُا  ألاٞٗا٫ مجم

٦ُٓت ْاإلاماعؾاث غاٝ ْالخ٣الُض اإلاٗاًحر يٓء في الٟغص ؾل٥ٓ جدضص التي الؿل " اإلاجخم٘ ًغجًحها التي ْألٖا

 : Youth period خائل حامعت ؼباب (حـ-12) 

ت الٟئت بإجهم الكباب (20: 2008ال٨د٩ي،) حٗٝغ   ْمغخلت بمغاخلِا اإلاغا٣َت ٞترة لخمشل ؾىت (30–12)مً الٗمٍغ

ر الغقض
ًا
ر الكباب الباخشان َْٗٝغ .مٗا

ًا
ْح الظي الجيؿحن مً خاثل ظامٗت قباب ٞئت بإجهم بظغاثُا م جترا  .ؾىت (30-16) ؤٖماَع

: العابلت والذساظاث الىظشيل ؤلاواس (13)

ٓلٓظُا في الِاثل للخ٣ضم هدُجت الم ْؾاثل ج٨ى ت، ؤلٖا ٓهُت الش٣اٞت نىاٖت ِْغث الجماَحًر  ،"الًٟاثُاث" الخلٍُٟؼ

ر صاثغتها ْاحؿٗذ
ًا
، احؿاٖا

ًا
ا  خُض مً الجماَحرير الاجها٫ ْؾاثل ٢اثمت عؤؽ ٖلى الدؿُٗيُاث في ؤنبدذ ؤن بلى ملخْٓ

ا جتر٥ ْؤنبدذ اإلاجخم٘، في ْالخإزحر الاهدكاع ٦شاٞت ْعر م٘ زانت اإلاسخلٟت، الخُاة مٓاَغ في الؿلبي ؤم ؤلاًجابي آزاَع  الض

ٓم باجذ الظي ٓلذ بط بّ؛ ج٣ ت بلى ألاعيُت ال٨غة مِٗا جد ٓهُت ٢ٍغ  ؛(2003ٖغظّ،)ر؛(Sassen, 2002) (Lyon, 2005) . نٛحرة ٧

. (2007هللا، الٗبض)ر؛(2005الكماؽ،)

المُت الخىُٓماث ْؤنبدذ ٓاء اإلاسخلٟت ؤلٖا ٓة، مً جمشلّ بما الغؾمُت، ٚحر ؤم مجها الغؾمُت ٧اهذ ؾ ٓاٞغ ْما ٢  ًخ

ٓعة م٣ٗضة ج٣ىُت ؤظِؼة مً لضحها ر اإلاجخم٘، ْج٣ضم ٞاثضة ؤظل مً ال٨شحر جٟٗل ؤن حؿخُُ٘ ْمخُ
ًا
 الخىُٓماث َظٍ ألن هٓغا

https://ar.wikipedia./
https://ar.wikipedia./


  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

242 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ٓاث زام ْبك٩ل ٓة جمخل٪ الًٟاثُت ال٣ى ت ٢  ْال٣ُم ْألاَضاٝ ؤلاًجابُاث لخد٤ُ٣ اؾخسضمِا جم بن زُحرة جإزحًر

ٓة، الاظخماُٖت ا ْبهجاخِا جشبُتها ٖلى ال٣ضعة لضحها ْؤن اإلاغظ ٍَٓغ  اإلاسخلٟت ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت الىٓم م٘ ًدىاؾب بما ْجُ

ٓبي).اإلاجخم٘ في الؿاثضة ٤،)؛(2001، الُى  (2006هللا، الٗبض)؛(2007هللا، الٗبض)؛(2005البٍُغ

ٓلذ ر ٓاث ْجد ك٩ِلت الكباب ٖلى للخإزحر ؤصاة بلى الًٟاثُت ال٣ى ٦ِٓمر لصدهُاتهم مُت  ْؤنبدذ ؤلاظخماعي، ْؾل

ٓاث ْاث الًٟاثُت ال٣ى المي الهُٗضر ٖلى لِـ رألازغ بالٛت ؤَمُّ ط  ؤلاظخماُٖت ألاوؿا١ ظمُ٘ ٖلى ْبهما ٣ِٞ، ؤلٖا

٣ّ حٗمل ٞهي اؾخصىاء، صْنر ْؤَُاّٞ اإلاجخم٘ قغاثذ ظمُ٘ حؿتهضٝ ْألامىُت،ر ْؤلا٢خهاصًت ْالؿُاؾُت ٔرر ؤْ بٍُغ  في بإزغ

ٓاء الكباب ٖلى زانت ْالخُٛحر الخإزحر ر ؾ
ًا
ر ؤْ ؾلبا

ًا
. بًجابا

: الؽباب على وجإزيرها العشبُت الفمائُت اللىىاث ؤهمُت (13-1)

ٓاث ؤنبدذ ر الًٟاثُت ال٣ى
ًا
ر ع٦ىا

ًا
 للمجخم٘ ْالخىُٓمُت الاظخماُٖت الٗال٢اث ْب٢امت للبىاء ؤؾاؾُا

(،٤ رٖبضالغخمً،)رالباخشحن مً ٖضص بحَّن بط باإلاجا٫؛ اإلاسخهحن مً ٦بحر اَخمام ٖلى ْخاػث ،(2006الِامصخي،) ؛(2005البٍُغ

ٓم ٖلماء اَخماماث ؤنSassen,200) ؛2006رالبُاحي، ؛2005زمل، ؛2007رٖشمان، ؛ 2003 ٓعة جغ٦ؼث الاظخماُٖت الٗل  به

الم لٓؾاثل ْالش٣افي الاظخماعي البٗض ٖلى ؤؾاؾُت ٓاث جهىِٗا التي آلازاع بن اإلاسخلٟت، ؤلٖا  ؾل٥ٓ ٖلى الًٟاثُت ال٣ى

ٓصي الكباب  َظٍ ٌكاَض الظي للكاب ْالىٟؿُت الصدهُت ْالدهاثو اإلا٣ضمتر البرامج ممحزاث بحن جٟاٖل هي الؿٗ

ٓا٢ُٗت زبرتهم ؤنر بؿبب ٌٗغى ما الكباب ج٣بل َىا ْاإلاك٩لت مجها، ْز٣اٞخّ زبراجّ مً ظؼء الكابر ٌؿخمض بط. البرامج  ال

ْصة، ٓا٢٘ر بحن الٟهل الكاب ٖلى نٗب ٧لما الدبرة ٢لذ ٩ٞلما مدض  حٗغيّ ما ؤن ٌٗخ٣ضْنر ِٞم ْلظا ْالدُا٫ الخ٣ُ٣ي ال

ٓاث ٓاث ْؤَمُت. (31: 2008اللُداوي،). ْا٢ٗتر خ٣ُ٣ت الًٟاثُت ال٣ى  ْجغؾُش وكغ ٖلى ٢ضعاتها مً جإحي الًٟاثُت ال٣ى

ٓعر مً جبشّ ما ٖبر ْالؿل٥ٓ ْألا٩ٞاع اإلاٟاَُم ٓػر قٟغاث مً جستزهت ْما ن ٖٓت صالالث مً جدملّ ْما ْعم ان ْالتي مخى  ؾٖغ

خّ لضعظت ٣ْٞا الكباب لضٔ جإزحٍر ججض ما    (141: 2009ألاههاعي،).اإلاٗجى بهخاط بٖاصة ٦ُُْٟت الاؾخ٣با٫ في ٦ْٟاءجّ مٗٞغ

ٓاث ؤَمُت ْجِٓغ ً الكباب عبِ في الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  ماؾؿاث في جهضٕ ؤي بنالح في ْحؿاَم بالَٓ

ْعر ْببغاػ اإلاجخم٘، اػصَاع ٖلى ْالٗمل اإلاؿخ٣بل زضمت ؤظل مً الٗغبي الترار ٖلى ْاإلاداٞٓت اإلاسخلٟت اإلاجخم٘  في الكباب ص

ٍٍٓغ اإلاجخم٘ جىمُت    (2010الكل٣اوي،).ْجُ

: الؽباب على العشبُت الفمائُت اللىىاث جإزير (13-2)

ٓلذ ٓاث جد ك٩ِلت الكباب ٖلى للخإزحر ألصاة الًٟاثُت ال٣ى ٦ِٓمر لصدهُاتهم مُت ْاث ْؤنبدذ الاظخماعي، ْؾل  ؤَمُت ط

المي الهُٗضر ٖلى لِـ رالخإزحر بالٛت ٓاحي ظمُ٘ ٖلى ْبهما ٣ِٞ، ؤلٖا  ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت اإلاسخلٟت الى

ٓاث جل٪ ْحؿِم ْألامىُت،ر ٣ت ال٣ى ٓاء الكباب ٖلى الخإزحر في بٍُغ ٓلذ ٢ْض باإلًجاب، ؤْ بالؿلب ؾ ٓاث جد  بلى الًٟاثُتر ال٣ى

ا لِا ٦ٓاَغة صعاؾتها بلى الباخشحن مً بالٗضًض صٞ٘ مما ٖامت، بظخماُٖت ْاَغة  آلازاع َظٍ ْجدب٘ ْالش٣اُٞت، ؤلاظخماُٖت ؤزاَع

ٓظُهي ؤلاظخماعي الخإزحر َبُٗت ْصعاؾت الكباب، ْؾل٥ٓ ج٨ٟحرر ؤهماٍ في ٓاث جلٗبّ الظي ْالخ  ٖلى الخإزحر في الًٟاثُتر ال٣ى
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٦ُٓاجّ الكباب م ْ ْؾل ٓاَم الداعجي مَِٓغ ٓعر جدؿحن صعاؾت ْحكحر. (2011اإلابرػ،) الضعاسخي ْمؿخ  لِا الًٟاثُاث ؤن مىه

ر
ًا
ْثها خؿب مغجبت ْظاءث لِا، اؾخسضامِم هدُجت الجامعي الكباب ٖلى آزاعا ٦ُٓت الاظخماُٖت باآلزاع خض  ْآلازاع الؿلبُت الؿل

ُت ٓع،) اإلاسخلٟت ْآلازاع الاًجابُت اإلاٗٞغ . (470: 2002مىه

ٓاث ْتهضٝ  حكاع٥ بجها جد٣ُ٣ّ، بلىر ال٣ىاة حؿعى الظي بالِضٝ بال٣ُام بة٢ىاّٖ اإلاخل٣ي ٖلى الخإزحر بلى الًٟاثُت ال٣ى

ر ؤلاظخماُٖتر الخيكئت في ألاؾغة
ًا
، ؤْ ؾلبا

ًا
٢ٓٗت آلازاعر ج٣ؿم ًم٨ً طل٪ ْٖلى بًجابا ٓاث بض ًٖ اإلاخ  ؤزاع بلى الًٟاثُت ال٣ى

ٔر بًجابُت : ًلي ٦ما ؾلبُت ْؤزغ

ٓاث حٗخبر: ؤلاًجابي الخإزحر ر-رؤ ٔر ألاصاة الًٟاثُت ال٣ى ْة ْجؼ٧ي الغطًلت جداعب ٢ُْم مٗان بض في ْألاًٞلر ألا٢ٓ  في ؤلاًمان ظظ

ٓاث ٞاؾخ٣با٫ ؤلاظخماعي، الترابِر ٖلى ْجا٦ض الىٟٓؽ  ؤجاخذ التي الاجهالُت الٗهغ محزة َٓ مجز٫ر ٧ل في الًٟاثُت ال٣ى

٫ٓرر بم٩اهُت  ؤعب٘ مضٔ ْٖلى ٖضًضة بلٛاثر ًجغير ْؤلاعؾا٫ ٦بحر ٖضصَا ؤن ْزانت الٗالم، مً م٩ان ؤي في اإلاكاَض بلى الٓن

ن ت ال٣اعاث ظمُ٘ بلى ؾاٖت ْٖكْغ ْػر ال بؿٖغ  ر.الشاهُت مًر ؤظؼاء جخجا

ٓاث بًجابُاث بن ٓٞحر ٖلى ؤلاوؿان حؿاٖضر ٞهي ال٣ٗضًت، الاهخماءاث ٧اٞت بلى ممخضة الًٟاثُت ال٣ى  ؤؾباب ج

ُّ الغاخت ر ْؾِلذ البُٗض ٢غبذر خُض اإلاكتر٦ت اإلاهالح ْجد٤٣ ْالتٞر
ًا
ٓعا  ججاعب ْه٣لذ ْالؿُاسخي ؤلاظخماعي الاجها٫ مً ن

 ٞهي اإلاخسههت الٗلمُتر البرامج زال٫ مً الجماَحر ْجش٠ُ٣ الخٗلُم ْوكغ ألامُت مدٓ في ْؤلاؾِام رألازباع ْوكغر الكٗٓب

ٍٓت ْؾُلت ٓعة، ْبٖالمُت ْز٣اُٞت جغب ر جدُذ ؤجها مخُ
ًا
ْعر مجاال  جباص٫ في الٟغنت ْحُٗي آلازٍغً م٘ ؤلاًجابي الخًاعيرر للخدا

ٓاهب بٌٗ ًلي ُْٞمار ر.ر(24: 2008اللُداوي،)ْألا٩ٞاع آلاعاء ٓاث ؤلاًجابُت الج  ُٞما (189: 2001عيا،) خضصَا التي الًٟاثُت لل٣ى

 ر:ًلي

ت ْجُلٗاث بىماطط بخُُٗمِا الَٓىُت الش٣اٞت ججضًض. 1ر ُ٘ ْألاصاء باإلبضإر جخٗل٤ ظضًضة ٖهٍغ ٘، ْؤلا٣ًإ الٞغ  م٘ الؿَغ

 ر.ألامم بحن الش٣افير الدؿامذ ْوكغ الخًاعي، الخباص٫ حصجُ٘

المُت الؿُاصة مً الخ٣لُل. 2ر ٓهُت ؤلٖا ر ألاهباء ٧ْاالثر زال٫ مً ال٩
ًا
 اإلاجخمٗاث لتزٍْض ْالبرامج، ألاٞالم بهخاط ًٖ ًٞال

ٓماثْر بالبرامج ت ٖلى حؿاٖضَم التي اإلاٗل . الازخُاع خٍغ

ٓاث ؾاٖضث خُض ْالاظخماُٖت، الؿُاؾت ألازباع. 3ر  لخٓت الٗاإلاُت ْألاخضار رألاهباء ٖلى الخٗٝغ ٞغنتر للمكاَض ال٣ى

ِٖٓا، ٓعر بالهٓث مباقغةر مِٗا ْالخٗاٌل ٢ْ  ر.اإلاخدغ٦ت ْاله

ٓاث ْٞغث. 4ر ايُتر ألاخضار مخابٗت ٞغنت الًٟاثُت ال٣ى ٓاص لخ٣ضًمر البٌٗ زههذ ٦ما للمكاَض، الٗاإلاُت الٍغ  م

ايُت ْبغامج  ر.ٍع

ٓماث ٖلى ْالخٗٝغ الٗالم، ص٫ْر مجخمٗاث ًٖ ظضًضة ز٣اٞاث ٖلى الخٗٝغ. 6ر ٓاث ؾاٖضثر عبما مٗل  ٖلى الًٟاثُت ال٣ى

 ر.الش٣افي بالخٟاٖل وؿمُّ ؤن ًم٨ً ما ؤْ الش٣اٞاث، جال٢ذ
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ٓاث حؿاَم. 7ر ٢ْاث اؾخٛال٫ في الًٟاثُت ال٣ى ٓاعاث مً ٌكاَضٍ ؤْ ٌؿمّٗر بما ٞغاّٚ ٢ْذ مً ْالاؾخٟاصة اإلاكاَض ؤ  خ

 ر.٢ُمت ْههاثذ مُٟضة، ْبغامج َاصٞت

ٓاث ج٣ضم. 8ر ٓاثض الًٟاثُت ال٣ى ٔر ٖلى ٞ  ًيكغ اإلاباقغ البض ٍَغ٤ ًٖ ٞمشالر ْالاظخماعي، ْالضًجي ْالٗلمي الهخي اإلاؿخٓ

 ر.الؿلُمت الخٛظًت ْؤؾالُبر الُبُت، ْالل٣اءاث اإلااجمغاث ه٣لر ًٖ ًٞال ألامغاى، ٖلى ْالخٗٝغ الهخي، البض

ًٍٓ. 9ر ٓنر َْٗض ٣ًضم خُض الكاملت،ر ؤلاظخماُٖت الخىمُت ٖملُت مً ٦جؼء حٗلُمي هٓام ج٩ ٓنر اإلاٗلم ؽ ْاإلاخسهه  الضْع

ت الٗلمُتر ٓعر صْنر ْالىٍٓغ  ر. مِٗضٍ ؤْ مضعؾخّ بلى الضاعؽ خً

ٓاث جُٟض. 10ر  ألابدار ؤخضر ٖلى ْالخٗٝغ اإلاخسههحنر ألاؾاجظة زبراث مً الٗغبُت اإلاجخمٗاث في الُالب الًٟاثُت ال٣ى

ٓعر الٗلم ْهخاط ٓمُت الىاؽ خُاة في ْالخُ  ر.الُ

ٓاث جا٦ض. 11ر  ٣ُٖضجّ، في ؤلاًمان ْػٍاصة الٗغبير اإلاجخم٘ بها ًامً التي بال٣ُم الالتزام ؤَمُت ٖلى الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى

ْعر ْجٓيُذ ذي الخًاعير الض  ر.الٗغبُت لؤلمت ْالخاٍع

ٓاث بض ؤن ؾب٤ مما لىا ًخطح ٨َْظا ر ٫ٓر في الكباب ًُٟض الًٟاثُت ال٣ى ٓماث،ر رألازباع ٖلى الخه  ٣ٍْضم ْاإلاٗل

ٓماث للمجخم٘ ايت ْالخٗلُمر ٧الصخت تهمّ التي اإلاجاالث ظمُ٘ في ظضًضة مٗل ا، ْالٍغ  هخاثج جا٦ضٍ ما َْظا ْٚحَر

ْهت،) صعاؾت هخاثج ؤٞاصث ٣ٞض الضعاؾاث . (236: 2014الدها

ٓاث الؿلبي الخإزحر -ب ٓص،) خضصَا ٦ما الخالُت الى٣اٍ في الؿلبُت لآلزاع ْؾيخٗغى: الكباب ٖلى الًٟاثُت لل٣ى : 1992الخم

 ر:ًلي ُٞما (57-67

ٓاث البض بغامج إلاًامحن ؾلبي ؤزغ َىا٥: ال٣ٗاثضًت آلازاع. 1 ر  ْجدؿحن اإلااصًت لل٣ُم ْالترٍْج ال٣ُٗضة،ر ٖلى الًٟاثُت ال٣ى

 ر.مؿلمت الٛحر اإلاجخمٗاث في الؿاثض الؿل٥ٓ ؤهماٍر

ْر في ٍْخمشل: الش٣اُٞت آلازاع. 2 ر ر ْلت ْال٨ٟغير الش٣افي الٛؼ ٍٓت ْتهضًضر ْمداعبت الخٍٛغب ْمدا  مً الٗغبي، للمجخم٘ الش٣اُٞت الِ

٦ُٓاث ْال٣ُم اإلاٗاًحر ٖغى زال٫ ٓمُتر ْالؿل . الٛغبي اإلاجخم٘ في الاظخماُٖت الٗال٢اث ْهمِ الُ

الهاث، زال٫ مً الٛغبُت اإلاىخجاث ًٖ الترٍْج ٍْمشل: الا٢خهاصًت آلازاع. 3ر ٓاًَ ْظٗلر ؤلٖا  للمىخجاث مؿتهل٪ الٗغبي اإلا

ت ألاظىبُت ٍع ت، ْٚحر الًْغ ٍع ْاثر الًْغ  ر.ال٨مالُت ْألاص

ٓاث مً اإلاباقغ الخل٣ي بم٩اهُت بؿبب: ؤلاظخماُٖت آلازاع. 4 ر  الجِاث ٢بل مً ْاإلاى٘ الغ٢ابت ٞغمر اوٗضمذ الًٟاثُت ال٣ى

ٓاٞضة البرامج مًامحن مً ْالخظٝ الاهخ٣اء ٞغم ْحٗظعث الغؾمُت،  ؤْ ْالش٣اُٞت، ْالاظخماُٖتر الضًيُت بال٣ُم الًاعة ال

 ر.ْالتربُت باألؾغة
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ٓاث ج٣ضم: ألامىُت آلازاع. 5 ر مت الًٟاثُت ال٣ى ر بإجهما الٗى٠ ْ الجٍغ
ًا
ر ْا٢ٗا

ًا
ٓٞت ٖاصًت ْؤخضارر اظخماُٖا ٓم، ٧ل مإل  ٣ٞض ً

الم ر ْؾاثل بضؤث ٤ٍٓ رؤلٖا ْان الٗى٠ر بغامج بدؿ مت ْالٗض ْاوي ٖالم في وِٗل ْؤنبدىا ْالجٍغ ٓم ٖض  بهماجّ جشبُذ ٖلى ٣ً

 ر.الكباب شدهُت ٖلى الؿلبُتر

ٓاث حصج٘: الصخُت آلازاع. 6ر ٧ٓاث ٖلى الًٟاثُت ال٣ى ٓعر ْقغب ْاإلاسضعاث الخضزحن، مشل الؿلبُت الؿل  ْجىا٫ْر الدم

ٓظباث ٗت ال باث الؿَغ ت،ر ْاإلاكْغ ر ًازغ مما الٛاٍػ
ًا
 ر.الصخت ٖلى ؾلبا

ٓاث مخابٗت: الخٗلُمُت آلازاع. 7 ر ٓا٧ل ال٨ؿل ٖاصة ٨ًؿبهم الًٟاثُتر ال٣ى ما٫ر ال٣ُام ًٖ ْالخ٣اٖـ آلازٍغً ٖلى ْالخ  باأٖل

ِم بلحهم، اإلاا٧لت إل ال٣غاءة ًٖ ْنٞغ  الٗؼلت بلى بهم ًاصي ْ الٗلمي، ْجدهُلِم ٢ضعاتهم،ر ٠ًًٗ مما ْاإلاظا٦غة، ْؤلَا

ت .  ْالاظخماُٖت ألاؾٍغ

 اجٟا١ بلى (113: 2006البُاحي،) صعاؾت ؤ٦ضث خُض ؾلبُت آزاع مً ؾب٤ ما ٖلى الضعاؾاث مً الٗضًض هخاثج ْجا٦ض

ٓزحن ؤٚلب ٓنر ؤزغ ٖلى اإلابد ٓص ٖلى الكباب اج٤ٟ ٦ْظل٪ ، الاظخماُٖت ال٣ُم بيٗاٝ في الخلٍٟؼ ٓنر ْاضح جإزحر ْظ  للخلٍٟؼ

ٔر ٖلى الخإزحر زال٫ مً ْالىٟؿُت الاظخماُٖت خُاتهم ٖلى ٓجغ ال٣ل٤ ْػٍاصة الضعاسخي اإلاؿخٓ ٓعر ْالخ  ًٞال باإلخباٍ، ْالكٗ

ٓنر بش٣اٞت الخإزغ ًٖ ت هاخُت مً الخلٍٟؼ اء في اإلاٗٞغ ٓم ْج٣لُض الكٗغ ٢ْو ألاٍػ  ر.الىج

:  الفمائُت اللىىاث وؤهىاع ؤعذاد (13-3)

ٓاث ٖضص جؼاًض ل٣ض ٓاث ٢ى ٓاء الٗغبي، الٗالم في اإلاجاهُت الًٟاثُت ال٣ى ٦ٓت ٧اهذ ؾ  الجِاث ؤْ الدام لل٣ُإر ممل

ٓمُت، ٓٞحر الًٟاثُت ألا٢ماع حٗضص طل٪ ْجُلب الخ٩ ٓاث ٖضص ْْنل ْاإلاباقغ، الخي للبض ٢ٓيرر ُٚاء لخ  الًٟاثُت ال٣ى

ٓلى ٢ىاة، (1294) بلى م2014 ٖام بجهاًت الٗغبُت ٓػٕ. زانت (729)ْ ٖامت َُئت (29) مجها ٖغبُت َُئت (758) هدٓ بثها جخ  َظٍ ْجخ

ٓاث غ بدؿب ال٣ى ٓاث بحن الٗغبُت الض٫ْر بطاٖاث الجداص الؿىٓير الخ٣ٍغ ٓاث ٖضص ْنل خُض ْزانت، ٖامت ٢ى  الدانت ال٣ى

ٓاث ٖضص ًبلٜ ُٞما ٢ىاة 1129بلى .  ٢ىاة (165)هدٓ الٗامت ال٣ى

ٓاث جل٪ ٚالبُت ْحؿخسضم  ٖٓت جخدضر خحن في بغامجِا، مسخل٠ في الٗغبُت اللٛت ال٣ى ، ؤظىبُت بلٛاث مجها مجم  خُض ؤزٔغ

ت اللٛت جإحي  اللٛت ْبٗضَا ٢ىاة، (19)بـ الِىضًت اللٛت زم ٢ىاة، (25) بـ الٟغوؿُت اللٛت جلحها ٢ىاة، (161) بـ نضاعتها في ؤلاه٩لحًز

ٓاث، (9)بـ ال٨غصًت ُٛت جدبِٗا ٢ى ٓاث (7) بـ ألاماَػ ٓاث (4) بـ ْالٟاعؾُت ٢ى ْعصًت ٢ى ٓاث (3) بـ ْألا ت للٛت ٢ْىاجان ٢ى  ْمشلِما الٗبًر

. التر٦ُت باللٛت ها٣َت ٣ِٞ ْْاخضة ؤلاؾباهُت للٛت

ر
ًا
ب٣ا غ َْ ٕٓ ٞةن للخ٣ٍغ ٓاث مجم ٓظِاتها، في جسخل٠ الٗغبُت اإلاى٣ُت في ال٣ى  ٚىاثُت، ٢ىاة (124)ْ ظامٗت، ٢ىاة (323) ٞمجها ج

ايُت، ٢ىاة (170)ْ ْاإلاؿلؿالث الضعاما ببض زانت ٢ىاة (152)ْ ت ٢ىاة (86)ْ صًيُت ٢ىاة (95)ْ ٍع  (9)ْ ؤَٟا٫ ٢ىاة (26)ْ بزباٍع

ٓاث ٓاث (4)ْ باألؾغة زانت ٢ىاة (16)ْ حٗلُمُت ٢ىاة (17)ْ ْزاث٣ُت ٢ىاة (16)ْ ز٣اُٞت ٢ى  ا٢خهاصًت، ٢ىاة (19)ْ ؾُاخُت ٢ى

الهاث بالضٖاًاث زانت عبدُت ٢ىاة (248) ظاهب بلى ٓاث (7)ْ ْؤلٖا ٖٓت ازخهاناث طاث ٢ى ٔر مخى .   ؤزغ
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ٓظِت الٗغبُت باللٛت ها٣َت ؤظىبُت ٢ىاة (11)هدٓ الٗغبُت اإلاى٣ُت ْحؿخ٣بل  خُض الٗغبي، الٗالم ؾ٩ان بلى ْم

ٓاث َظٍ حؿخسضم ا ال٣ى  الٗغبي الًٟاجي البض ٌؿخسضم ُٞما بغامجِا، لبض” ؾاث الٗغب”ْ” ؾاث الىاًل” مجها ٖغبُت ؤ٢ماعًا

ا (17)ًٖ ٣ًل ال ما ا ٢مغًا ًُا . نىاٖ

: الاحخماعُت اإلاعئىلُت (13-4) 

لُت الاَخمام جًا٠ٖ ْعر ٖلى الًٓء ْؾلِ الاظخماُٖت باإلاؿْا  اإلاجخم٘، في جلٗبّ ؤن ًجب الظي الاظخماعي الض

مُّ،) ُّٞ حٗمل الظي الٗمل مدُِ ْفي الكباب، بُجها ْمً اإلاسخلٟت ٞئاجّ في ْالخإزحر  بؾِاماث طل٪ ْناخب. (14: ٦2014ْغ

لُت ٖىِذ التي الضعاؾاث ٓص ٖضم بلى ؤصٔ مما الباخشحن، بؾِاماث ٖلى طل٪ ٞاو٨ٗـ الاظخماُٖت باإلاؿْا  إلاهُلح اجٟا١ ْظ

لُت ٓهُت، اإلاخُلباث إلجمام ؤْ ؤزال٢ُت، ٢ُم بلى ًغظ٘ اإلاهُلح ٞةن ٖام بك٩ل ْل٨ً الاظخماُٖت، اإلاؿْا اصة ال٣اه  اخترام لٍؼ

ٟاث ؤَم ْمً (USAID,2002:6) ٖلحها ٌِٗل حيا٫ ْالبِئت ؤلاوؿان، آصمُت لُت حٍٗغ : ًلي ما الاظخماُٖت اإلاؿْا

٫ ٖغّوٝ ٓلُت ؤعشخي ٧اْع ٓنر ؤزالقي، التزام لِا التي اإلاماعؾاث بإجها الاظخماُٖت اإلاؿئ  ألازالقي الجاهب: َما ظاهبحن مً ْجخ٩

ٓعي، ٫ٓر الاظخماُٖت اإلاباصت اخترام: هي ألازالقي الجاهب ٖىانغ ْؤَم ْالخُ  ألازالقي الؿل٥ٓ ًخالءم ْؤن اإلاجخم٘، في بها اإلاٗم

ٗاث م٘ ٓهُت، الدكَغ ٓهاث ؤما ال٣اه ٓعي الؿل٥ٓ م٩ لُت الخُ  اليكاَاث في اإلاكاع٦ت: ٖلى ٞخدخٓير الاظخماُٖت للمؿْا

ٓنر ْؤن اإلاجخم٘، في اإلاسخلٟت الخٗلُمُت للمىٓماث الضٖم ج٣ضًم الاظخماُٖت، ٓم للمجخم٘ اإلا٣ضمت اليكاَاث ٧ل ج٩  ٖلى ج٣

٘ ٔر ٞع ُٖٓت مؿخٓ ٓصة ه ما٫ مجلـ ؤما ، (Archie, 1991,225-227).الخُاة ْظ  ٖٝغ ٣ٞض اإلاؿخضامت للخىمُت الٗالمي ألٖا

لُت ْ ألازالقي بالخهٝغ اإلاؿخمغ الالتزام بإجها الاظخماُٖت اإلاؿْا
ًا
 ٖلى ْالٗمل الا٢خهاصًت الخىمُت جد٤ُ٣ في اإلاؿاَمت ا

ُٖٓت جدؿحن ٝ ه ٔر اإلاِٗكُت الْٓغ ْلي البى٪ ٖٝغ ٦ما ،(J., Fri,2005,146 ).٩٦ل ْاإلاجخم٘ ْٖاثالتهم الٗاملت لل٣ٓ  الض

لُت  م٘ الٗمل زال٫ مً اإلاؿخضامت الخىمُت في باإلاؿاَمت الا٢خهاصًت اليكاَاث ؤصخاب التزام" بإجها الاظخماُٖت اإلاؿْا

ٔر جدؿحن بهضٝ اإلادلي اإلاجخم٘ " ْاخض آن في الخىمُت ٍْسضم الا٢خهاص ًسضم بإؾلٓب الؿ٩ان مِٗكت مؿخٓ

(Stephen,2006,126)   

لُت حٍٗغ٠ بظما٫ ٍْم٨ً ُٖٓت ْاإلاماعؾاث ألاوكُت بإجها الاظخماُٖت اإلاؿْا ت ؤْ الُ  مىٓماث ٢بل مً ؤلاظباٍع

ما٫ ٓظِت ألٖا ٝ اإلاؿخمغ الخدؿحن زال٫ مً اإلادلي ْللمجخم٘ للٗاملحن م ٝ اإلاِٗكُت للْٓغ  ج٣ضًم إلم٩اهُت الٗاملحن لْٓغ

اَُت ام٩اهُت اإلادلي للمجخم٘ الٞغ ٝ جدؿحن ْٕ ٓاَىحن اإلاِٗكُت الْٓغ ٓعة لخدؿحن ٖام، بك٩ل للم  طًَ في اإلاىٓمت ن

. البُٗض اإلاضٔ ٖلى لؤلعباح جد٣ُ٣ِا في اإلاىٓماث ٖلى اإلاماعؾاث َظٍ او٩ٗاؽ اإلام٨ً ْمً اإلاجخم٘،

  :الاحخماعُت اإلاعاولُت مذخل (13-5)

خّ ًخم ما َْٓ إل زال٫ مً مٗٞغ ٓعر ٖلى ؤلَا : الخالُت ألام
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لُت مضزل -1 ٓعر: الا٢خهاصًت اإلاؿْا ٫ٓر ٍْخمد ٓاظب ال٣ُام خ ما٫ زال٫ مً بها اإلاىٍٓ بال ٓلض التي ألٖا ٓنر التي ألاعباح ج  ج٩

ٓنر ؤن ٍْجب ْالىمٓ لالؾخمغاع يمان بمشابت ٓاٖض يمً الٗمل ٩ً ٓعر مً ْالاؾخٟاصة خغة مىاٞؿت ٢  الٗلمي الخُ

ٓجي، ٓل .  باإلاجخم٘ الًغعر بلخا١ ٖضم ٍْجب ْالخ٨ى

لُت مضزل -2 ٓهُت اإلاؿْا ٓاهحن اخترام ٖلى التر٦حز ًجب: ال٣اه ٫ٓر ال٣ ْلت في بها اإلاٗم . الض

لُت مضزل -3 ٓعي ؤلالتزام زال٫ مً: ألازال٢ُت اإلاؿْا ٓاهحن ًٖ ْالبُٗض الُ ٓبت، ال٣  ألازال٢ُاث،: اليكاَاث ْحكمل اإلا٨خ

.  ْالخ٣الُض الٗاصاث ْاخترام الٟغم، ْج٩اٞا

لُت مضزل -4 لُت ْهي: الدحرة اإلاؿْا ٓعي َٓ اإلاجا٫ َْظا اإلادلي، للمجخم٘ ْمؿاٖضاث ؤٖما٫ ج٣ضًم في ج٨مً مؿْا  ْلِـ َ

ر
ًا
ا     (Carroll, 1991: 39-48) بظباٍع

ت مبادئ (13-6)  : الاحخماعُت اإلاعئىلُت هظٍش

ٓم التي اإلاباصت ؤَم مً ت ٖلحها ج٣ ٓلُت هٍٓغ : ًلي ما (52: 2011ٖبضالغاػ١،) خضصَا ٦ما الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓػر ال الٟغص بلى الخ٣ُ٣ت بُٖاء - ٍض ًج ٓماث الٟغص جْؼ . ها٢هت ؤْ ٧اطبت بمٗل

٫ٓر البىاء الى٣ض مماعؾت - . الدُإ لخصخُذ الٟغص، مىا٢كت ْج٣بل الٟغص ٢بل مً ٨ٞغة بإي ْال٣ب

ٍٓت ْزُُّ اإلاجخم٘ ؤَضاٝ وكغ - الم ْالؿُاؾُت، ْالا٢خهاصًت ْالخٗلُمُت الترب  ٍْبكٍغ اإلاجخم٘ زضمت بلى حهضٝ ٞاإٖل

اَُت . ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت ْالؿُاؾُت الا٢خهاصًت الٟغص خ١ٓ٣ر ْاخترام بالٞغ

اث٠ جخلدو - ت الٗامت الْٓ لُت لىٍٓغ اٖالم الؿُاسخي الىٓام بسضمت الاظخماُٖت اإلاؿْا  ألاٞغاص خ١ٓ٣ر ْخماًت الٗام؛ الغؤي ْٕ

ْلت ْخ١ٓ٣ر اإلاجخم٘، في  ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت ألاوكُت ببغاػ زال٫ مً الىٓام ْزضمت الٗام، الىٓام ْاخترام الض

ٓاػهت بغامج ْج٣ضًم ْالش٣اُٞت؛ ْالؿُاؾُت ُّ، بالدؿلُت مخ  .الظاحي الا٦خٟاء جد٤ُ٣ مبضؤ ٖلى ْالتر٦حز ْالتٞر

: الاحخماعُت باإلاعئىلُت الفمائُت اللىىاث عالكت (3-11)

ْهت،) ٌكحر ٓاث بإن (241: 2014الدها ٓهُت ال٣ى ا لِا الخلٍٟؼ ْعر يٓء في ًبرػ ْطل٪ الكباب ٖلى جإزحَر ت ص لُت هٍٓغ  اإلاؿْا

: ًلي ما زال٫ مً ْطل٪ الاظخماُٖت

ت زل٤ ٖملُت ْهي: ال٣ُم ٖلى الخٟاّ -1  .للش٣اٞت ال٩لُت الاؾخمغاٍع

ٍٓغ -2 ٓنر ؤن بما ْطل٪: ال٣ُم جُ اع في الخٛحر ؾل٥ٓ جىمُت ٍَغ٤ ًٖ ؤْ ؾُاؾُت ز٣اٞت ٢ُم اؾخٗاعة ٍَغ٤ ًٖ ٩ً  ؤلَا

ٓة جسُي في ٌؿِم ْبظل٪ الش٣افي  .الش٣اُٞت الِ
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ٓلُض -3 ٓاث حؿاَم: ال٣ُم ج ٓلُض في ال٣ى الء ٢ُم ج اِْاع الؿُاؾُت اإلاؿاثل بمىا٢كت ْالاهخماء ال  ْظٗل ال٣اصة عؤي ْٕ

خت اإلاؿاثل  .ألاٞغاص اججاَاث ٖلى ًازغ مما ْاضخت اإلاُْغ

: للبدث اإلاىهجُت ؤلاحشاءاث (14)

ٓاث ْاث بٖضاص زاللِا مً جم التى ؤلاظغاثُت الدُ ر البدض، ُٖىت ْازخُاع البدض، ؤص
ًا
ال  الىخاثج إلاٗالجت ْن

ٓاث ل٪ث جٟهُل ًلى ُْٞما ْمىا٢كتها : الاظغاثُت الدُ

ل -
ًا
اع بٖضاص: ؤوال إل زال٫ مً للبدض الىٓغير ؤلَا ْاع جدىا٫ْر ؤصبُاث ٖلى ؤلَا ٍٓت ألاص ٓاث الخىم  الًٟاثُت لل٣ى

ٓلُت الٗغبُت  .البدض مخٛحراث يٓء في جدلُلِا ْ. الكباب لضٔ الاظخماُٖت ْاإلاؿئ

ل -
ًا
 ٖلى للخٗٝغ ؤؾاؾُت ٦مهاصع الضعاؾت ُٖىت الكباب ٖلحها ٌٗخمض التي اإلاهاصع لخٗٝغ ؤصاة ْبغمجت بٖضاص: زاهُا

ٓلُت ر ؤلاظخماُٖت، اإلاؿئ
ًا
ٓاث ؤَم ٖلى الخٗٝغ ْؤًًا  جم وكذ. الضعاؾت ُٖىت الكباب ٌكاَضَا التي الًٟاثُت ال٣ى

 :ًلي هما رلً

ٓظُّ ٖلى حٗخمض اؾخُالُٖت لُٗىت باعٍت م٣ابالث مغخلت - ٓخت ؤؾئلت ج  ٖلحها ٌٗخمض التي الاؾاؾُت اإلاهاصع ٖلى للخٗٝغ مٟخ

ٓلُت ٖلى للخٗٝغ خاثل بجامٗت الكباب ر ، ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ
ًا
ٓاث ؤَم ٖلى للخٗٝغ ْؤًًا  ٌكاَضَا التي الًٟاثُت ال٣ى

ٓالي م٣ابلت جم ٢ْض الضعاؾت، ُٖىت الكباب الباث َالب مً (120) خ  زماهُت في اإلاهاصع َظٍ ؤَم خهغ ْجم خاثل، ظامٗت َْ

ٓاث ألَم خهغ ٦ْظل٪ ،(2) بجض٫ْر مٓضح ٦ما مهاصع،  للخٗٝغ ؤصاة جهمُم ْجم الكباب، ٌكاَضَا التي الًٟاثُت ال٣ى

ٓلُت ٖلى للخٗٝغ ٖلحها ٌٗخمضْنر التي الاؾاؾُت اإلاهاصع ٖلى ر ؤلاظخماُٖت، اإلاؿئ
ًا
ٓاث ؤَم ْؤًًا  حكاَضَا التي الًٟاثُت ال٣ى

: الخالي (2) بجض٫ْر مبحن َٓ ٦ما الىخاثج ْجٓنلذ ،(1) بملخ٤ مٓضح َٓ ٦ما البدض، ُٖىت

ٓماث ألاؾاسخي اإلاهضع ؤن ًدبحن خُض ٓلُت إلاٗل  قب٩اث َٓ الضعاؾت ُٖىت الكباب مً (%64.5) ؤٍِْغ ٦ما الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓانل  ؤن (%31.5) ؤ٦ض ٦ما ؤلال٨ترْهُت، الصخ٠ ٖلى ٌٗخمضْنر ؤجهم الُٗىت مً (%33) ؤٍِْغ ما ًلُّ ؤلاظخماعي، الخ

م ٓاث َٓ مهضَع . الًٟاثُت ال٣ى

ٌل  ؤلاحخماعُت اإلاعئىلُت عً الذساظت عُىت الؽباب معلىماث مفادس ًبين (2) حذو

الشئِسخي اإلافذس 

إلاعلىماجً عً 

اإلاعئىلُت ؤلاحخماعُت 

ت الخىشاساث الىظُلت اإلاعخخذمت  اليعبت اإلائٍى

ر23.7ر109الصخاٞت الخ٣لُضًت 

ٓاث الًٟاثُت  %ر31.8ر146ال٣ى

%ر33.2ر153الصخاٞت ؤلال٨ترْهُت 

ٓاث الًٟاثُت ٖلى ؤلاهترهذ  ٓا٢٘ ال٣ى %ر17.2ر75م

ْاإلاجاالث  %ر22.2ر102ال٨خب 

ٓجُٓب  %ر20.4ر94الُ

ٓانل ؤلاظخماعي  %ر64.5ر296قب٩اث الخ

%ر20.7ر95مدغ٧اث البدض الظ٦ُت 
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ٓاث جٟانُل ًدخٓير الظي (1) بملخ٤ (43) ظض٫ْر  ْبمغاظٗت  جم خُض البدض، ُٖىت الكباب ٌكاَضَا التي لل٣ى

ٓظُّ ٓالي بل٨ترْهُت اؾدباهت ج البت َالبت 490 لخ  ْؤَمُت صعظت جبحن ، ًٞاثُت ٢ىاة (78) ٖلى جدخٓير خاثل ظامٗت مً َْ

ٓاث َظٍ مكاَضة : الخالي الغابِ ٖلى ْطل٪ الكباب، ٢بل مً ال٣ى

https://docs.google.com/forms/d/1wtUSzHo7c3x3taLjYoQ8t-liI0cDH__1sbqUnwD3dt8/viewform 

ٓاث ؤَم ؤن مجها ْجبحن عثِؿت، مجاالث ؾبٗت بلى جهيُِٟا جم ْ : هي الضعاؾت ُٖىت الكباب ٌكاَضَا التي ال٣ى

ٓاث ؤَم ت ال٣ى ْػان لىخاثج ًبحن ْالظي (3) بجض٫ْر مبحن ٦ما: الكباب ٢بل مً مكاَضتها ًخم التي الازباٍع  ؤن اليؿبي ؤ

ٓاث ؤ٦ثر ت ال٣ى ٓػن اإلاؿخ٣لت ٢ىاة هي مكاَضة الازباٍع غة ٢ىاة مً ٧ل بٗضَا جإحي ،(2.29) وؿبي ب ٓصًت الجٍؼ ت ْالؿٗ  ؤلازباٍع

ٓػن . (2.14) وؿبي ب

ٌل ت الفمائُت اللىىاث ألهم اليعبي الىصن ًبين (3) حذو  الؽباب ٌؽاهذها التي ؤلاخباٍس

اللىىاث الفمائُت م 

ت  الاخباٍس

اللىىاث الفمائُت م  الىصن اليعبى

ت  الاخباٍس

 الىصن اليعبى

ت ل1 ٓصًت الازباٍع  2.32ؾب٤ ر7 2.05الؿٗ

غةل2  1.70 ٖلى زُى الٗغبر8 2.14 الجٍؼ

 1.76الخضر ر9 2.10رBBCل3

 2.29 اإلاؿخ٣لتر10 1.80 ناو٘ الدبرل4

 1.57 الغؤير11 1.85 الخضرل5

للر7 1.59 الٗغبُتل6

 ٓاث ؤَم حهُت ال٣ى  :الخالي (4) بجض٫ْر مبحن ٦ما: الكباب ٢بل مً مكاَضتها ًخم التي التٞر

ٌل  الؽباب ٌؽاهذها التي الترفيهُت الفمائُت اللىىاث ألهم اليعبي الىصن ًبين (4) حذو

الىصن اليعبى اللىىاث الفمائُت الترفيهُت م الىصن اليعبى اللىىاث الفمائُت الترفيهُت م 

ٓمل1 ٓجاًمر10 1.68 هج  1.69 ق

جاها زلُجُتل2  MBC1 2.97ر11 2.00 ْع

ٓةر12 1.94صعاما رMBCل3  1.89 ٚى

جاها ؾِىمال4 ٓمُضًتر13 2.09 ْع ٧ 1.67 

ٓمىدُترر14 1.84 ؤ٦كً MBCل5 ٧ 1.85 

جاهال6  1.82 ٞىٓنرر15 1.66 ْع

 MBC2 1.80ر16 1.64ألاما٦ً صعاما ل7

 MBC4 1.67ر17 1.64 جٓب مٓفيل8

٦ٓـ مٓفيل9 -ل-ل-ل 1.88 ٞ

ْػان هخاثج مً ٍْدبحن ٓاث ؤ٦ثر ؤن (4) بجض٫ْر اليؿبُت ألا حهُت ال٣ى ٓػن MBC1 ٢ىاة هي مكاَضة التٞر  جإحي ،(2.97) وؿبي ب

جاها ٢ىاة بٗضَا ٓػن ؾِىما ْع . (2.09) وؿبي ب

https://docs.google.com/forms/d/1wtUSzHo7c3x3taLjYoQ8t-liI0cDH__1sbqUnwD3dt8/viewform
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 ٓاث ؤَم  :الخالي (5) بجض٫ْر مبحن ٦ما: الكباب ٢بل مً مكاَضتها ًخم التي الش٣اٞت ال٣ى

ٌل ت الفمائُت اللىىاث ألهم اليعبي الىصن ًبين (7) حذو  الؽباب ٌؽاهذه التي ؤلاخباٍس

 الىصن اليعبىاللىىاث الفمائُت الشلافُت م  الىصن اليعبىاللىىاث الفمائُت الشلافُت م 

ٓصًت الش٣اُٞت ل1 ٓاَبل6 2.12الؿٗ  1.96 م

ٓها٫ ظغاُٞ٪ل2 ٓاهاث ل7 1.83 هاقُ  1.57الخُ

ٓزاث٣ُُتل3 غة ال ٓع قبابل8 1.55 الجٍؼ ٞ 1.53 

 1.91 بضاًتل9 2.03 الش٣اُٞترMBCل4

-ر-ر-ل 1.82 ٞىٓنرل5

ْػان هخاثج مً ٍْدبحن ٓاث ؤ٦ثر: ؤن (5) بجض٫ْر اليؿبُت ألا ٓصًت الش٣اُٞت ٢ىاة هي مكاَضة الش٣اُٞت ال٣ى ٓػن الؿٗ  وؿبي ب

ٓػن الش٣اُٞت MBC ٢ىاة بٗضَا ،(2.12) . (2.03) وؿبي ب

ٓاث ؤَم ايُت ال٣ى ٓاث ؤ٦ثر ؤن ًبحن الظي (6) بجض٫ْر مبحن ٦ما: الكباب ٌكاَضَا التي الٍغ ايُت ال٣ى  هي مكاَضة الٍغ

ايُت MBC  ٢ىاة ٓػن الٍغ ايُت ٢ىاة بٗضَا جإحي ،(2.39) وؿبي ب ٓصًت الٍغ ٓػن الؿٗ  .(2.21) وؿبي ب

ٌل الُت الفمائُت اللىىاث ألهم اليعبي الىصن ًبين (6) حذو  الؽباب ٌؽاهذها التي الٍش

الُت م  الُت م  الىصن اليعبىاللىىاث الفمائُت الٍش  الىصن اليعبىاللىىاث الفمائُت الٍش

ٓصًت ل1 ايُت الؿٗ ايُت  MBCر4 2.21الٍغ  2.39الٍغ

ٓعثل2 تر5 1.62 بي بن ؾب  1.49 اإلاهاٖع

ر1.63 ال٨إؽر6 1.82نضٔ ل3

 ٓاث ؤَم  :الخالي (7) بجض٫ْر مبحن ٦ما: الكباب ٢بل مً مكاَضتها ًخم التي اإلادلُت ال٣ى

ٌل الُت الفمائُت اللىىاث ألهم اليعبي الىصن ًبين (7) حذو  الؽباب ٌؽاهذها التي الٍش

 الىصن اليعبىاللىىاث الفمائُت اإلادلُت م  الىصن اليعبىاللىىاث الفمائُت اإلادلُت م 

ٓاصي ل1  1.62 الضاعر8 1.64الب

 1.70 ْنا٫ر9 1.76 الكما٫ل2

 1.86 الؿاختر10 1.57 ألاناًضل3

ٓاختل4 ٓانل ر11 1.62 ال ٞ1.66 

 2.00 ال٣هُمر12 1.73 هاًالث خاثلل5

ُتر13 1.64 ْهاؾتل6 ٓاث قٗبُت قٖغ  1.66 ٢ى

 --ر-ر 2.03 الصخغاءل7

ْػان هخاثج مً ٍْدبحن ٓاث ؤ٦ثر ؤن (7) بجض٫ْر اليؿبُت ألا ٓػن الصخغاء  ٢ىاة هي مكاَضة اإلادلُت ال٣ى  ،(2.03) وؿبي ب

ٓػن ال٣هُم ٢ىاة بٗضَا  .(2.00) وؿبي ب
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  ٓاث ؤَم ٓاث ؤَم الخالي (8) ظض٫ْر ًبحن: الكباب ٢بل مً مكاَضتها ًخم التي الضًيُت ال٣ى  التي الضًيُت ال٣ى
 .الكباب ٌكاَضَا

ٌل  الؽباب ٌؽاهذه التي الذًيُت الفمائُت اللىىاث ألهم اليعبي الىصن ًبين (8) حذو

 الىصن اليعبىاللىىاث الفمائُت الذًيُت م  الىصن اليعبىالذًيُت اللىىاث الفمائُت م 

 1.46 الغؾالتر7 1.99ب٢غؤ ل1

م ل2 انر8 2.03 (الخغم اإلا٩ي)ال٣غآن ال٨ٍغ  1.69 البَر

ٍٓتل3  1.65 الهٟار9 1.86 الؿىت الىب

ٓصةر10 1.80 اإلاجضل4  1.54 الٗ

 1.87 نٟار11 1.66الكُش ْؾُم ًٓؾ٠ ل5

 2.41 البهحرةر12 1.58 ابً ُٖشمً 6

ٓاث ؤَم هي  البهحرة ٢ىاة ؤن ًخطح ْمىّ ٓػن الكباب ٌكاَضَا التي الضًيُت ال٣ى م ال٣غؤن ٢ىاة جلحها (2.41) وؿبي ب  ال٨ٍغ

ٓػن  (اإلا٩ي الخغم) . (2.03) وؿبي ب

 ٓاث ؤَم  :الخالي (9) بجض٫ْر مبحن ٦ما: الكباب ٢بل مً مكاَضتها ًخم التي الٗامت ال٣ى

ٌل  الؽباب ٌؽاهذه التي العامت الفمائُت اللىىاث ألهم اليعبي الىصن ًبين (9) حذو

 الىصن اليعبىاللىىاث الفمائُت العامت م  الىصن اليعبىاللىىاث الفمائُت العامت م 

ٍٓذل1 ًر7 1.78 ال٩  1.59 الَٓ

 1.63 الكاع٢تر8 3.00 الاماعاثل2

ٓ ْبيل3 ًر9 2.09 ؤب  1.59 الَٓ

ْلىل4 ٓصًت ألا  1.78رLBCر10 2.49 الؿٗ

ٓصًتل5  2.03رTHE DOCTIRر11 2.10ر2الؿٗ

 2.03رMBCر12 1.70صبي  6

ْػان هخاثج مً ٍْدبحن ٓاث ؤ٦ثر ؤن (9) بجض٫ْر اليؿبُت ألا ٓػن ألاماعاث  ٢ىاة هي مكاَضة الٗامت ال٣ى  جإحي ،(3.00) وؿبي ب

ٓصًت ٢ىاة بٗضَا ْلى الؿٗ ٓػن ألا  .(2.49) وؿبي ب

خطح  الؽباب اهخماماث جىىع جباعذها وعذم اليعبُت ألاوصان اكتراب جظهش والتي العابلت الىخائج جدلُل مً ٍو

ل الترامج وافت على واكبالهم
ًا
 ًلذم ما في بلىة والخلُجُت والىوىُت اإلادلُت اللىىاث ووحىد الصخفُت الخخُاحاتهم وبلا

ل اللىىاث بهزه ًلذم بما الؽباب واهخمام
ًا
. ؤًما

ل -
ًا
ْاث ْبغمجت بٖضاص: زالشا ْلِا ٌؿِل ال٨ترْهُت نُٜ في البدض ؤص ، ْمٗالجتها جضا

ًا
ْاث ْٖغى ال٨ترْهُا  البدض ؤص

 :ًلي ٦ما طل٪ ْجم. ْا٢تراخاتهم آعائهم يٓء في ْحٗضًلِا جى٣ُدِا زم ؾالمتها مً للخإ٦ض مخسههحن مد٨محن ٖلى

. الفمائُت باللىىاث الاحخماعُت اإلاعئىلُت لترامج الععىدي الؽباب مؽاهذة اظدباهت بعذاد -



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

252 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ٓصي الكباب مكاَضة اؾدباهت اٖضاص جم ٓلُت لبرامج الؿٗ ٓاث في الاظخماُٖت اإلاؿئ ٓاث ٣ْٞا الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  للدُ

: الخالُت

ٓاث مكاَضٔ لؿل٥ٓ الٗامت الؿماث ؤَم ٖلى الخٗٝغ: بلى ال٣اثمت تهضٝ: ال٣اثمت ؤَضاٝ ( )  الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى
ٓصي، الكباب مً ْعر ٖلى ْالخٗٝغ الؿٗ ٓم الظي الض ٓاث َظٍ بّ ج٣ ٓلُت مجا٫ في الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  اإلاؿئ

. ماُٖتثؤلاط

ٓص اقخ٣ا١ مهاصع (2)   مكاَضٔ لؿل٥ٓ الٗامت الؿماث بلى للخٓنل الخالُت اإلاهاصع ٖلى الباخشان اٖخمض: الاؾدباهت بى

ٓاث ٓصي الكباب مً الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى ْعر الؿٗ ٓم الظي ْالض ٓاث َظٍ بّ ج٣ ٓلُت مجا٫ في الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  اإلاؿئ

: ماُٖتثؤلاط

ٍٓت ألاصبُاث - ت الترب ْلذ التى ْالاظىبُت الٗغبُت –الىٍٓغ ٓاث جىا  اؾخ٣غاء ٦ْظا اإلاكاَض، ْؾل٥ٓ الًٟاثُت، ال٣ى

ٓلُت مجاالث بٌٗ . ماُٖتثؤلاط اإلاؿئ

ْلذ التى ْألاظىبُت الٗغبُت اإلاُضاهُت ْالضعاؾاث البدٓر - ٓاث جىا ٓلُتْ الًٟاثُت، ال٣ى  ٦ْظل٪ ،ماُٖتثؤلاط اإلاؿئ

ٓلُت ٢ُاؽ َغ١ر لضعاؾت حٗغيذ التى الضعاؾاث . ماُٖتثؤلاط اإلاؿئ

ٓعر (10) جدضًض مً الباخشان جم٨ً ؾب٤ ما يٓء فى :  ْهى مد

٘ - أ ٓلُت بغامج ٌكاَض مً م ٓاث ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ  .الًٟاثُت ال٣ى

ٓلُت بغامج ٌكاَض ؤًً - ة ٓاث ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ  .الًٟاثُت ال٣ى

ٓاُٖض ٖلى ًخٗٝغ ٠ُ٦ - د ٓإ م ٓاث ؤزباع ْؤه  .الًٟاثُت ال٣ى

ٓماجّ الغثِؿُت ؤلال٨ترْهُت اإلاهاصع - س ٓلُت بغامج ًٖ إلاٗل . ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓلُت بغامج مكاَضة ٖلى ٣ًبل ججٗلّ التي الجظب ٖىانغ - ط . ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ

ر الاؾخٟاصة مضٔ - ػ
ًا
ُٖٓت بهظٍ ج٣ضم التي ال٣ُاصة بمِاعاث اإلاخٗل٣ت الدبراث ؤْ اإلاِاعاث مً (ًِٟمّ ما جىُٟظ) خُاجُا  مً الى

ٓلُت بغامج ٓاث ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ . الًٟاثُت بال٣ى

ٓلُت بغامج ح٨ٗؿِا التي ال٣ُم - ؿ ٓاث اإلا٣ضمت ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ  .الًٟاثُت بال٣ى

ٓنر ؤ٦ثر ؾلبُت جإزحراث هدٓ اججاَّ - ك ُٖٓت َظٍ هدُجت اإلاكاَض لضٔ جخ٩   .البرامج مً الى

ٓلُت بغامج مكاَضة هدُجت الؿلبُت آلازاع ؤَم - م . بظخماُٖت مؿئ

ٓلُت بغامج مً هدُجت بًجابُت جإزحراث هدٓ اججاَّ - ه ٓاث ٖلى بظخماُٖت مؿئ  . الًٟاثُت ال٣ى

ٓلُت بغامج مكاَضة هدُجت ؤلاًجابُت آلازاع ؤَم - ى . بظخماُٖت مؿئ

ْهّ ُٞما الكباب عؤي -ً  ٓلُت بغامج مً ٌكاَض ٓاث ٖلى بظخماُٖت مؿئ . الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى
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ٓلُت بغامج مً ا٦دؿابها ًخم التي ْال٣ُم اإلاٗاٝع ؤَم -ُ  ٓاث زال٫ اإلا٣ضمت بظخماُٖت مؿئ  .ال٣ى

ٓص بٖضاص (3) ٓصٔ الكباب مكاَضة الؾدباهت مبضجي ق٩ل بلى بالخٓنل الباخشان ٢ام ؾب٤ ما يٓء فى: الاؾدباهت بى  الؿٗ

ٓلُت لبرامج ٓاث فى ألاظخماُٖت اإلاؿئ . الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى

ٓعتها فى الاؾدباهت نُاٚت (4) :  اإلابضثُت ن

ٓصٔ الكباب مكاَضة الؾدباهت مبضجي ق٩ل بلى الخٓنل بٗض   ٓلُت لبرامج الؿٗ ٓاث فى ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ  الًٟاثُت ال٣ى

ْلُت الهُاٚت اؾخ٣غث ٢ْض الٗغبُت، :  الخالى الىدٓ ٖلى لالؾدباهت ألا

ٓاث مكاَضٔ لؿل٥ٓ الٗامت الؿماث ؤَم ٖلى الخٗٝغ بهضٝ بل٨ترْهُت؛ اؾدباهت ق٩ل فى ْيِٗا جم  الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى

ٓصي؛ الكباب مً ْعر ٖلى ْالخٗٝغ الؿٗ ٓم الظي الض ٓاث َظٍ بّ ج٣ ٓلُت مجا٫ في الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى . ألاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓص ٦خابت بٗض -  فى لالؾدباهت م٣ضمت ٦خابت ٖلى البدثي الٍٟغ٤ خغم ٢ْض بّ، الدانت البضاثل بىض ل٩ل جدضًض جم ألاؾدباهت، بى

ٓعة ٓظّ زُاب ن غ١ر اإلاىاهج ؤؾاجظة بحن مً الغؤٔ اؾخُإل لُٗىت م :  ماًلى ٖلى اإلا٣ضمت اقخملذ ٢ْض الخضَعـ، َْ

  ٓان ِٖٓا البدض ٖى .  ْؤَضاِٞا ْمٓي

 ٓهاث  .بُاهاث مً بها ماظاء اؾخ٨ما٫ ْحٗلُماث َْضِٞا، الاؾدباهت م٩

 غَجى التى البُاهاث جدضًض  .ج٣ضًمِا الاؾدباهت مدغعر مً ًُت

 ٫ٓر الغؤٔ ابضاء َغ١ر  .الاؾدباهت مِاعاث خ
 

َد٨محن ٖلى ؤلاؾدباهت ٖغى ( 5 )
ُت
:  اإلا

ٓص ْي٘ بٗض ٖٓت ٖلى ٖغيِا جم مبضثُت ٢اثمت فى ؤلاؾدباهت بى ٓلِا آعائهم إلبضاء ْاإلاد٨محن الدبراء مً مجم  ٢ْض. خ

لب
ُت
د٨م مً َ

ُت
٫ٓر الغؤٔ ببضاء اإلا ٓص خ  ألاَمُت صعظاث مً ْعؤًّ جخ٤ٟ التى الضعظت جدذ (√ )ٖالمت بٓي٘ ؤلاؾدباهت، بى

ر مِمت) بىض ل٩ل اإلا٣ابلت
ًا
لب ٦ما. ( ألاَمُت ٢لُلت  -مِمت -ظضا

ُت
د٨محن مً َ

ُت
ٓص ؤٔ بياٞت اإلا ٔر بى اَا ؤزغ ت ًْغ ٍع  ْجىاؾب يْغ

ٓلُت ْمجا٫ سهو اإلا٩ان فى ْطل٪ ألاظخماُٖت، اإلاؿئ
ُت
ٔر لئلياٞاث اإلا ٓص ٖغى جهاًت فى ألازغ  ٖلحها حكخمل التى ؤلاؾدباهت بى

. الهُاٚت بخٗضًل ؤْ بالخظٝ، حٗضًالث ؤٔ ْبظغاء ال٣اثمت،

لب ْؤزحرا     
ُت
ض ببضاء مجهم َ ٫ٓر آلاعاء مً اإلاٍؼ ر الاؾدباهت خ

ًا
، ق٨ال

ًا
ٓها  للمالخٓاث اإلاسههت الهٟدت فى ْطل٪ ْمًم

. ؤلاؾدباهت جهاًت فى ْالخٗل٣ُاث

:  آلاحى جبحن ْجدلُلِا اإلاد٨محن اؾخجاباث ْظم٘ الخد٨ُم، مً الاهتهاء بٗض: الخد٨ُم هخاثج ( 6 )

َْا التى ْم٣ترخاتهم ْمالخٓاتهم، اإلاد٨محن آلعاء باليؿبت ٫ٓر ؤبض ٓص خ  ْالخٗضًل، الهُاٚت، بٖاصة خُض مً البى

 : ًلى ما ؤبضْ ْؤلاياٞت، ْالخظٝ،



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

254 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 ٓنر ٠ًً لم ٓص اإلاد٨م ٓص مآَ بلى ظضًضة بى ٓظ ْا خُض اإلابضثُت، ال٣اثمت فى م . ٦بحر لخض ٧اُٞت ؤجها عؤ

 ٫ٓر اإلاد٨محن الؿاصة بأعاء ًخٗل٤ ُٞما ٓص ؤَمُت جدضًض خ : آلاحى جبحن الضعاؾت لُٗىت ْمىاؾبتها ال٣اثمت؛ بى
ٓص ظمُ٘ ؤن - ت مِمت ؤلاؾدباهت بى ٍع ٓاث مكاَضٔ لؿل٥ٓ الٗامت الؿماث ؤَم ٖلى للخٗٝغ ْيْغ  ال٣ى

ٓصي، الكباب مً الٗغبُت الًٟاثُت ْعر ٖلى ْالخٗٝغ الؿٗ ٓم الظي الض ٓاث َظٍ بّ ج٣  الًٟاثُت ال٣ى

ٓلُت بمجا٫ الٗغبُت . ألاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓص ؤن ٖلى اإلاد٨محن بحن اجٟا١ َىا٥ ؤن -  .الضعاؾت لُٗىت مىاؾبت ؤلاؾدباهت بى

ٓعة ( 7 ) ٓبت الخٗضًالث بظغاء بٗض: لئلؾدباهت الجهاثُت اله ٓن، الؿاصة ا٢ترخِا التى اإلاُل ٓعتها فى ؤلاؾدباهت ْي٘ جم اإلاد٨م  ن

ٍٓلِا جم ٢ْض الجهاثُت، ٓعة جد ٢ٓ٘ ٖلى ْجدمُلِا ؤلال٨ترْهُت، لله :  الخالى اإلا

http://goo.gl/forms/SOoL40lPwv    

ض ٖبر اإلاؿتهضٝ الكباب مً البدض لُٗىت الغابِ ْبعؾا٫ ٓا٢٘ مً ْالٗضًض ؤلال٨ترْوى البًر ٓانل م  ٣ًبل التي ؤلاظخماعي الخ

ٓصي الكباب ٖلحها ٖٓاث) الؿٗ ٓاحـ مجم ٍٓتر اإلاسخلٟت، ؤب ال . (ؤلاوؿخجغام -ب٥ٓ الِٟـ -ْالخ

ٓاؾُت لالزخباع الضازلى ْالخماؾ٪ الشباث مً بالخإ٦ض الباخشان ٢ام ؤلاؾدباهت زباث لخؿاب: ؤلاؾدباهت زباث (8)  ٢ُاؽ ب

 الشباث ٢ُاؽ هخاثج (10) الجض٫ْر ٍْٓضح البدض لُٗىت البٗضٔ الخُب٤ُ هخاثج ٖلى (α الٟا )الضازلى الاحؿا١ مٗامل

. ؤلاخهاجى

ٌل  الععىدي الؽباب مؽاهذة الظخبُاهت (α) الشباث معامل خعاب هخائج (10) حذو

 ؤلاهترهذ على العشبُت الفمائُت اللىىاث فى ؤلاحخماعُت اإلاعئىلُت لترامج

اللُمت عذد العُىت الشباث معامل 

ر0832ر10رαمٗامل الٟا 

 ال٣ُاؽ فى ؤلاؾدباهت ص٢ت ٖلى ًض٫ مما (0.831) الاؾخبُان زباث مٗامل مٗض٫ اعجٟإ الؿاب٤ الجض٫ْر مً ٍْخطح

صها ُٞما ْاَغاصَا ْاحؿا٢ِا ٓماث مً بّ جْؼ ٓاث مكاَضٔ لؿل٥ٓ الٗامت الؿماث ًٖ مٗل  مً الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى

ٓصي، الكباب ْعر الؿٗ ٓم الظي ْالض ٓاث َظٍ بّ ج٣ ٓلُت مجا٫ في الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى . الاظخماُٖت اإلاؿئ

ل -
ًا
 . (خائل بجامعت الؽباب) العُىت على البدث ؤدواث جىبُم: زالشا

ابِ اعؾا٫ جم خُض ٓا٢٘ ٖلى الاؾدباهاث ْع ٓانل م ٍٓتر) خاثل بمى٣ُت الكباب ًضزلِا التي الخ  -ب٥ٓ ِٞـ -ج

. ؤلاًمُل ٍَغ٤ ًٖ آلازغ للبٌٗ بعؾا٫ ؤْ (ؤب ْاحـ -بوؿخجغام

 

http://goo.gl/forms/SOoL40lPwv
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ل
ًا
ذ: سابعا  .وجفعيرها ومىاكؽتها وجدلُلها الىخائج ـس

 زال٫ مً الىخاثج إلاٗالجت SPSS ؤلاخهاثُت الخؼمت اؾخسضام جم مجها، ٧املت الٛحر ْاؾدبٗاص البدض هخاثج عنض بٗض

ٍٓت اليؿب خؿاب): مً ٧ل اؾخسضام ٓنر اعجباٍ مٗامل -ْالخ٨غاعاث اإلائ ٓٞت بحرؾ ٓنر اعجباٍ ْمهٟ  ازخباع -بحرؾ

ٓجلىج  .(ْصاللتها X2 ٢ُمت خؿاب -ث َ

في الاخفاء ماؼشاث - : البدث إلاخغيراث الـى

ٓاء اإلاُٗاعير ْالاهدغاٝ ٧اإلاخٓؾِ الٓنٟي الاخهاء ماقغاث خؿاب جم  جل٪ ٢ُم ًلي ُْٞما الضعاؾت، ألبٗاص ْالالخ

: اإلااقغاث

ٌل في الاخفاء ماؼشاث (11) حذو  الذساظت ألبعاد والالخىاء اإلاعُاسيل والاهدشاف واإلاخىظي الـى

الالخىاء الاهدشاف اإلاعُاسي اإلاخىظي ل

ر1.41ر6.31ر22.9العمش 

ر4.42ر3.82ر3.11هشافت اإلاؽاهذة 

ر0.437-ر5.60ر17.52اإلاؽاهذة 

ر0.739-ر5.20ر16.78اإلاعئىلُت الاحخماعُت 

ر0.773-ر6.07ر18.90الذوافع الىفعُت 

ر0.300-ر7.63ر22.74الذوافع الىلىظُت 

ر0.651-ر3.92ر12.23اإلاداواة 

ر0.381-ر3.85ر11.18واكعُت اإلاممىن 

ٖٓت ًٖ لئلظابت البدض ؾعى: ومىاكؽتها البدث هخائج (15) ى مٗالجت زال٫ مً الدؿائالث مً مجم : الخالُت الْٟغ

ٌل الفشك -  الؽباب مً الذساظت لعُىت اإلاؽاهذة حجم بين بخفائُت داللت راث بسجباوُت عالكت جىحذ" ٖلى ٍْىو: ألاو

 هزه خالٌ اإلالترخت للعلىهُاث مداواتهم ومذي العشبُت الفمائُت باللىىاث الاحخماعُت اإلاعئىلُت لترامج الععىدي

ٓنر اعجباٍ مٗامل اؾخسضام جم". الترامج ٓلُت لبرامج الكباب مً البدض لُٗىت اإلاكاَضة حجم بحن بحرؾ  الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓاث ٦ُٓاث مدا٧اتهم ْمضٔ الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى ٓص ًٖ الىخاثج ؤؾٟغث ٢ْض البرامج َظٍ زال٫ اإلا٣ترخت للؿل  ٖال٢ت ْظ

ٓظبت اعجباَُت ر صالت م
ًا
إل زال٫ مً طل٪ ٖلى الخإ٦ُض ٍْم٨ً. 0.468 الاعجباٍ ٢ُمت بلٛذ بخهاثُا : الخالي (12) الجض٫ْر ٖلى ؤلَا

ل

ل

ل

ل

ل
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ٌل  الفمائُت لللىىاث الخعشك هشافت ًظهش (12) حذو

 اإلاجخمعُت اإلاعئىلُت بمهاساث اإلاخعللت ؤوالختراث اإلاهاساث مداواة ومذي

ٓلُت ٦شاٞت الخٗغى ر ْ الدبراث اإلاخٗل٣ت بمِاعاث اإلاؿئ مدا٧اة اإلاِاعاث ؤ

اإلاجخمُٗت 

 ٓ ٢لُل

≥ر)الخٗغى 

ر(ؾاٖت

 ٓ مخٓؾُ

<رالخٗغى

رؾاٖاثر3>ؾاٖت

ٓ الخٗغى  ٦شُٟ

رؾاٖاثر3≤

ؤهٟظَا 

 
ًا
صاثما

ؤهٟظَا 

 
َ
ؤخُاها

ال ؤهٟظَا ٖلى 

ال١  ؤلَا

ٚحر مِخم 

ر52ر44ر263ر43ر162ر121ر٥119 

%ر12.94%ر10.95%ر65.4%ر10.7%ر40.3%ر30.1%ر29.6%ر

ٍٓاث زالزت بلى الُٗىت جهي٠ُ جم خُض  مدل للبرامج الخٗغى ٦شُٟٓ مٗض٫ اعجٟإ ْاجطح الخٗغى، ٦شاٞت في مؿخ

. الُٗىت مٟغصاث مً (% 29.6) الخٗغى ٢لُلٓ ًمشل خحن في ،(%30.1) بيؿبت الخٗغى مخٓؾُٓ ًلحهم ،(%40.3) بيؿبت الضعاؾت

ٓلُت بمِاعاث اإلاخٗل٣ت الدبراث ؤْ اإلاِاعاث مدا٧اة ْجغجبِ ْلت بمضٔ اإلاجخمُٗت اإلاؿئ ر الاؾخٟاصة مدا
ًا
 مً خُاجُا

ٓلُت بمِاعاث اإلاخٗل٣ت الدبراث ؤْ اإلاِاعاث ُٖٓت بهظٍ ج٣ضم التي اإلاجخمُٗت اإلاؿئ ٓاث البرامج مً الى  خُض الًٟاثُت بال٣ى

ٓالي ؤن الىخاثج ؤِْغث ٓنر الُٗىت مً (%76) خ ْل ٓعة جىُٟظَا ًدا ، ؤْ صاثمت به
ًا
ٓالي بِىما ؤخُاها ْجها ال (%11) خ ، ًىٟظ

ًا
 بَال٢ا

ٓالي . مِخمحن ٚحر (%13) ْخ

ٓنر ؤن مً (2005خؿً،) صعاؾت لّ جٓنلذ ما م٘ ألا٫ْر الٟغى هخاثج ْجخماشخى  في ْاإلاضعؾت ألاؾغة ًىاٞـ الخلٍُٟؼ

ٓمُت الٟغص خُاة في اليكاَاث ؤَم زاوي ؤنبذ ْؤهّ الاظخماُٖت، الخيكئت مؿإلت ٓم، بٗض الُ ٓنر ؤن بلى باإلياٞت الى  الخلٍُٟؼ

ر ٣ًضم
ًا
ر ٢ضعا

ًا
ٓماث مً ٦بحرا ٖٓت، ْالبرامج ْاإلا٣ابالث ْاإلاىا٢كاث ألازباع وكغاث في اإلاٗل  صعاؾت ٦ْظل٪ اإلاخى

ٓنر ؤن بلى جٓنلذ التي (Balzarini,2005)بلؼاعوي ٍٓت في ألا٦بر الخإزحر للخلٍُٟؼ الم ْؾاثل مً الؿُاؾُت الِ ، ؤلٖا  ْل٨جها ألازٔغ

ت البرامج ؤن مً (َـ1429الٟغصي،)صعاؾت هخاثج م٘ جسخل٠ ٓاٍع ٓظِت الخ ٓبها للكباب اإلا ٓعي الٟجي ال٠ًٗ ٌك  بلى ًاصي ْاإلآي

ٝ  مخابٗتها مً الكباب ْٖؼ

الم مُضًا باإلاالتي قِٟٛم يٓء في ْب٢بالِم الكباب بَخمام جٟؿحر ٍْم٨ً ٓعٍ اإلاغجي ْؤلٖا  ا٦ؿابهم ٖلى ٢ْضعتها به

ٓعة الدبراث مً ٦شحر . مباقغة ٚحر ؤْ مباقغة به

 الععىدي الؽباب مً اإلاذسوظت العُىت بدسان بين بخفائُت داللت راث بسجباوُت عالكت جىحذ" ٖلى ًىو: الشاوي الفشك

 اإلاعئىلُت وابع راث واللُم للعلىهُاث مداواتهم وبين الؽبابُت الاحخماعُت باإلاعئىلُت اإلاشجبىت الترامج في ًلذم إلاا

". الترامج هزه في جبث التي الاحخماعُت

ٓنر اعجباٍ مٗامل خؿاب جم الشاوي الٟغى صخت الزخباع ؾت الُٗىت بصعا٥ بحن بحرؾ  ظامٗت قباب مً اإلاضْع

ٓلُت اإلاغجبُت البرامج في ٣ًضم إلاا خاثل ٦ُٓاث مدا٧اتهم ْبحن الاظخماُٖت باإلاؿئ ٓلُت ْال٣ُم للؿل  ٢ْض الاظخماُٖت اإلاؿئ
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ٓص ًٖ الىخاثج ؤؾٟغث ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ْظ ر صالت م
ًا
ٓلُت ٢ُم (13) ظض٫ْر ًِٓغْ. 0.458 بلٛذ بخهاثُا  الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓلُت ببرامج جبض التي  .البدض ُٖىت بِىتها ٦ما الًٟاثُت بال٣ىٓث الاظخماُٖت باإلاؿئ

ٌل  الاحخماعُت اإلاعئىلُت وابع راث اللُم (13) حذو

 الفمائُت باللىىث الاحخماعُت باإلاعئىلُت بالترامج جبث التي

م 

اللُم التي حعىعها بشامج 

اإلاعئىلُت ؤلاحخماعُت 

باللىىاث الفمائُت 

م %لن 
اللُم التي حعىعها بشامج اإلاعئىلُت 

باللىىاث الفمائُت ؤلاحخماعُت 
%لن 

%ر83.7ر385اإلاكاع٦ت في اإلاىاؾباث الاظخماُٖت ل8%ر31.4ر144.راإلاداٞٓت ٖلى اإلال٨ُت الٗامتل1

ْاإلاداٞٓت ٖلى ل9%ر38.7ر178الالتزام بالٗاصاث الاظخماُٖت ل2 ٓاهحن  ؤلالتزام بال٣

الىٓام 

%ر53.5ر246

%ر26.5ر122الدضمت الٗامت ل10%ر26.5ر122الٗض٫ ل3

ْوي ل4 ْاج٣ان الٗمل ل11%ر30.2ر138الٗمل الخٗا %ر56.3ر259اخترام 

ْاة ل12%ر38.2ر174اإلاداٞٓت ٖلى البِئت ل5 %ر46.3ر213اإلاؿا

ً ل6 ٫ٓ آلازغ ل13%ر71.1ر327مؿاٖضة آلازٍغ ٖاصاجّ ر-ز٣اٞخّر-ا٩ٞاٍع)٢ب

ر(ْج٣الُضٍ

%ر51.1ر237

ٕٓ ل7 %ر38.9ر249الخُ

ٓلُت ٢ُم مً للٗضًض البدض لُٗىت اصعا٥ َىا٥ ؤن ٍْخطح ٓاث بغامج زال٫ ج٣ضم التي ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ  ال٣ى

ٓلُت ٢ُمت م٣ضمتها في جإحي الًٟاثُت ٓالي بظمإ بيؿبت ؤلاظخماُٖت اإلاىاؾباث في اإلاكاع٦ت في الٟغص مؿئ  ًإحي ،(%59.8) خ

٫ٓر ٢ُْمت (%40.2)بيؿبت الٗمل ْاج٣ان اخترام ٢ُمت ًلحها ،(%50.9) بيؿبت آلازٍغً مؿاٖضة ٢ُمت بٗضَا  بيؿبت آلازغ ٢ب

ٓاهحن ؤلالتزام ٢ُْمت ،(36.7%) ْوي الٗمل مً ٧ل ٢ُْم ،(.%28) بيؿبت الىٓام ٖلى ْاإلاداٞٓت بال٣ ٓعي الٗمل ٢ُْمت الخٗا  الخُ

ض بيؿبت . (%27) ًٖ جٍؼ

ْجخماشخى ا،) مً ٧ل صعاؾت لّ جٓنلذ ما م٘ الشاوي الٟغى هخاثج   -67: 2007صقتي، ؛111: 1996قغاب، ؛22: 2002ػ٦ٍغ

ٓاث ٢ضعة مً (69 ٓاء ٖلى في الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  حؿخُُ٘ ٞهير الكباب بُجها ْمً ْؤَُاّٞ َب٣اجّ بجمُ٘ اإلاجخم٘ ؤٞغاص اخخ

ضٍ ما ج٣ضًم  ما ْم٘. اإلاسخلٟت ألاَضاٝ ْجلبُت جد٤ُ٣ في ْحؿِم م٩ان، ؤي ْفي ٢ْذ ؤي في اإلاجخم٘ ٞئاث مً ٞئت ٧ل ًٍغ

ٓعر في اعجباَُت ٖال٢ت َىا٥ ؤن مً (م1992ٖشمان،) صعاؾت لّ جٓنلذ ٓاث الضعاما في ال٣ُم ِْ ٓهُت ال٣ى  ظاهب مً الخلٍٟؼ

ٓا٢٘ مُاب٣خّ في الٟغص ْاٖخ٣اص  .آزغ ظاهب مً لل

ٓظب الاعجباٍ جٟؿحر ٍْم٨ً ا البرامج بهظٍ الكباب  ق٠ٛ ٖلى بىاء اإلا ُٖٓت َظٍ ٢ْضعة ٖلحهم، ْجإزحَر  مً الى

ْاث هماطط مدا٧اة لِم جدُذ خُض الكباب، لضٔ اإلاجغصة للمٟاَُم مٗجى ْطْ ٖم٤ُ ا٦دؿاب جد٤ُ٣ ٖلى البرامج  ٢ْض

ٞت لصدهُاث . ممحزة مجخمُٗت ججاعب ْه٣ل  مْٗغ
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 الععىدي للؽباب اإلاذسوظت العُىت مؽاهذة دوافع بين بخفائُت داللت راث بسجباوُت عالكت جىحذ: "الشالث الفشك

 :مً وول الاحخماعُت باإلاعئىلُت اإلاشجبىت للترامج

 الترامج هزه مؽاهذة هشافت. 

 ٌل  .الترامج هزه مؽاهذة فترة وى

 الترامج هزه حعشلها التي الاحخماعُت اإلاعئىلُت هدى الععىدي الؽباب اججاه. 

 الترامج هزه إلاممىنل الععىدي الؽباب بدسان. 

 الترامج هزه حعىعها التي العلىهُاث مداواة مذي. 

ٓصة البُاهاث مٗالجت جم الؿاب٤ الٟغى صخت الزخباع ٓظ ر (14) بجض٫ْر اإلا
ًا
ٓٞت خؿاباث زال٫ مً بخهاثُا  مهٟ

ٓنر اعجباٍ ْاٞ٘ بحن بحرؾ ؾت الُٗىت مكاَضة ص ٓصي للكباب اإلاضْع ٓلُت اإلاغجبُت للبرامج الؿٗ  ٦شاٞت ْبحن الاظخماُٖت باإلاؿئ

٫ٓر ٓلُت هدٓ خاثل ظامٗت قباب ْاججاٍ مكاَضة ٞترة َْ ٓنر ْبصعا٦ِم البرامج َظٍ حٗغيِا التي الاظخماُٖت اإلاؿئ  َظٍ إلاًم

٦ُٓاث مدا٧اة ْمضٔ البرامج : ًلي ٖما الىخاثج ؤؾٟغث ٢ْض ح٨ٗؿِا، التي الؿل

 :الاحخماعُت اإلاعئىلُت لترامج الىفعُت للذوافع باليعبت . أ

ٓظض - ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
ْاٞ٘ بحن بخهاثُا ؾت الُٗىت إلاكاَضة الىُٟٗت الض ٓصي للكباب اإلاضْع  الؿٗ

ٓلُت اإلاغجبُت للبرامج  .البرامج َظٍ إلاكاَضة اإلاكاَضة ٦شاٞت ْبحن الاظخماُٖت باإلاؿئ

ٓظض - ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
ْاٞ٘ بحن بخهاثُا ؾت الُٗىت إلاكاَضة الىُٟٗت الض ٓصي للكباب اإلاضْع  الؿٗ

ٓلُت اإلاغجبُت للبرامج ٫ٓر ْبحن الاظخماُٖت باإلاؿئ  .البرامج َظٍ مكاَضة ٞترة َ

ٌل  الاحخماعُت باإلاعئىلُت اإلاشجبىت للترامج العُىت مؽاهذة دوافع بين بيرظىنل اسجباه مففىفت (14) حذو

   الاحخماعُت اإلاعئىلُت هدى والاججاه ووىلها اإلاؽاهذة هشافت وبين 

 حعىعها التي العلىهُاث مداواة ومذي الترامج مممىنل وبدسان

اججاٍ الكباب ٫َٓ اإلاكاَضة ٦شاٞت اإلاكاَضة ر

ٓلُت  ٓ اإلاؿئ هد

ٓن  بصعا٥ مًم

البرهامج 

مدا٧اة 

٦ُٓاث  الؿل

ر(*)ر0.556ر(**)ر0.639ر(**)ر0.634ر(*)ر0.452ر(*)ر0.553الذوافع الىفعُت 

ر(**)ر0.719ر(*)ر0.176ر0.146ر(**)ر0.727ر(**)ر0.136الذوافع الىلىظُت 

                                                           

 .ٔٓ.ٓدالة عند مستول داللة   (**)



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

259 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ٓظض - ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
ْاٞ٘ بحن بخهاثُا ؾت الُٗىت إلاكاَضة الىُٟٗت الض  للبرامج للكباب اإلاضْع

ٓلُت اإلاغجبُت ٓلُت هدٓ الكباب اججاٍ ْبحن الاظخماُٖت باإلاؿئ  .البرامج َظٍ حٗغيِا التي الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓظض - ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
ْاٞ٘ بحن بخهاثُا ؾت الُٗىت إلاكاَضة الىُٟٗت الض  للبرامج للكباب اإلاضْع

ٓلُت اإلاغجبُت ٓنر الكباب بصعا٥ ْبحن الاظخماُٖت باإلاؿئ  .البرامج َظٍ إلاًم

ٓظض - ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
ْاٞ٘ بحن بخهاثُا ؾت الُٗىت إلاكاَضة الىُٟٗت الض  للبرامج للكباب اإلاضْع

ٓلُت اإلاغجبُت ٦ُٓاث مدا٧اة مضٔ ْبحن الاظخماُٖت باإلاؿئ  .البرامج َظٍ ح٨ٗؿِا التي الؿل

ْاٞ٘ جخٗل٤ هخاثج مً ؾب٤ ما جٟؿحر ٍْم٨ً ٓاث بغامج ؤن يٓء في الىُٟٗت بالض ٓلُت اإلاغجبُت الًٟاثُت ال٣ى  باإلاؿئ

ٔر طاث ؤلاظخماُٖت ٓص التي اإلاىاٞ٘ ٣ًضع الكباب ْؤن الكباب، بّ حهخم مدخٓ ُٖٓت َظٍ مكاَضة مً ٖلحهم حٗ  البرامج، مً الى

٫ٓر ٖلى ًى٨ٗـ ما َْٓ ٓلُت الكباب اَخمام مً ٦بحر ظؼء ْؤن ٦ْشاٞتها، اإلاكاَضة ٞترة َ  للىماطط ًغظ٘ الاظخماُٖت باإلاؿئ

ٓلُت بمجا٫ الغاثضة  ًى٨ٗـ الظي ألامغ َْٓ الىماطط، لِظٍ اإلاجخم٘ ْج٣ضًغ ْاخترام البرامج حٗغيِا التي الاظخماُٖت اإلاؿئ

ر
ًا
ٔر ِْٞم الىماطط َظٍ مدا٧اة ٖلى بًجابُا ر البرامج مدخٓ

ًا
٫ٓر الكباب مً ؾُٗا  اإلاجخم٘ مً ممازل ْج٣ضًغ جمحز ٖلى للخه

. بهم اإلادُِ

ْاٞ٘ ؤَم الضعاؾت ُٖىت ؤِْغث ٢ْض ٓلُت بغامج مكاَضة ًٖ الىُٟٗت الض ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  ْظِت مً الًٟاجي بال٣ى

م : الخالي (15) بالجض٫ْر مٓضح َٓ ٦ما هَٓغ

ٌل  عً الاحخماعُت اإلاعئىلُت لترامج الىفعُت الذوافع ؤهم ًبين (15) حذو

 البدث عُىت هظش وحهت مً الفمائُت اللىىاث مؽاهذة

%لالخىشاساث الذوافع الىفعُت %لالخىشاساث الذوافع الىفعُت 

وحىد مؽاهير وؤعالم اإلاجخمع بهزه ل-1

الترامج 

جدـ ؤجها جلبي اخخُاظاج٪ في مجا٫ ر-8 37.2% 171

 ال٣ُاصة

70 15.2% 

ضاص ر-9 %32 147الخجذًذ والابخياس بيل خللت ل-2  %11.3 52 ْؤلازغاط الٟجي اإلاخمحزؤلٖا

ٓظُا مبهغةر-10 %31.6 145اإلادخىي العلمي اإلالذم ل-3 ٓل ٠ُ ج٨ى  %10.8 50 .جْٓ

ْمخسههحن بهظٍ ر-11 %23.8 110 جميز ملذمي الترامجل-4 ٓص زبراء  ْظ

 البرامج

84 18.2% 

 %15.6 72 الخٗٝغ ٖلى الظاثر-12 %31.2 143 واكعُت اإلادخىي اإلالذمل-5

وحىد همارج خُاجُت وكفق ل-6

 هجاح مخخلفت

ب مً اإلاك٨الثر-13 24.2% 112  %7.8 36 الِْغ

 %17.7 82 الاؾترزاءر-14 %10.8 50 همىُت الىكذل-7

ْاٞ٘ ؤَم الؿاب٤ (15) ظض٫ْر ٍْٓضح ٓلُت لبرامج الىُٟٗت الض ٓاث مكاَضة ٖىض الاظخماُٖت اإلاؿئ  مً الًٟاثُت ال٣ى

ٓص َٓ الُٗىت هٓغ ْظِت ْخذ وؿبت ؤقاعث بِىما ،(%37.2) بيؿبت البرامج بهظٍ اإلاجخم٘ ْؤٖالم مكاَحر ْظ  %-31)بحن جغا
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ْاٞ٘ بلى الُٗىت مً (32%% ٔر ص ٔر ْْا٢ُٗت خل٣ت ب٩ل ْالابخ٩اع ْالخجضًض الٗلمي اإلادخٓ ْاٞ٘ ؤ٢ل ؤما اإلا٣ضم، اإلادخٓ  الض

ب بلى الُٗىت مً (%7.8) ؤقاع الىُٟٗت ْاٞ٘ ٦إخض اإلاك٨الث مً الِْغ . البرامج َظٍ إلاكاَضة الىُٟٗت الض

: الىلىظُت للذوافع باليعبت . ب

ٓظض - ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
ْاٞ٘ بحن بخهاثُا ؾت الُٗىت إلاكاَضة ال٣ُٓؾُت الض  للبرامج للكباب اإلاضْع

ٓلُت اإلاغجبُت  .البرامج َظٍ إلاكاَضة اإلاكاَضة ٦شاٞت ْبحن الاظخماُٖت باإلاؿئ

ٓظض - ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
ْاٞ٘ بحن بخهاثُا ؾت الُٗىت إلاكاَضة ال٣ُٓؾُت الض  للبرامج للكباب اإلاضْع

ٓلُت اإلاغجبُت ٫ٓر ْبحن الاظخماُٖت باإلاؿئ  .البرامج َظٍ مكاَضة ٞترة َ

ٓظض ال - ر صالت اعجباَُت ٖال٢ت ج
ًا
ْاٞ٘ بحن بخهاثُا ؾت الُٗىت إلاكاَضة ال٣ُٓؾُت الض  للبرامج للكباب اإلاضْع

ٓلُت اإلاغجبُت ٓلُت هدٓ الكباب اججاٍ ْبحن الاظخماُٖت باإلاؿئ  .البرامج َظٍ حٗغيِا التي الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓظض - ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
ْاٞ٘ بحن بخهاثُا ؾت الُٗىت إلاكاَضة ال٣ُٓؾُت الض  للكباب اإلاضْع

ٓصي ٓلُت اإلاغجبُت للبرامج الؿٗ ٓصي الكباب بصعا٥ ْبحن الاظخماُٖت باإلاؿئ ٓنر الؿٗ  .البرامج َظٍ إلاًم

ٓظض - ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
ْاٞ٘ بحن بخهاثُا ؾت الُٗىت إلاكاَضة ال٣ُٓؾُت الض  للكباب اإلاضْع

ٓصي ٓلُت اإلاغجبُت للبرامج الؿٗ ٦ُٓاث مدا٧اة مضٔ ْبحن الاظخماُٖت باإلاؿئ  .البرامج َظٍ ح٨ٗؿِا التي الؿل

ْاٞ٘ هخاثج جٟؿحر ٍْم٨ً ر ال٣ُٓؾُت الض
ًا
ْاٞ٘ بّ ٞؿغها إلاا ج٩املُا ٓظض خُض الىُٟٗت الض  بحن اعجباَُت ٖال٢ت ج

ْاٞ٘ ٓصي الكباب اججاٍ ْبحن الُٗىت إلاكاَضة ال٣ُٓؾُت الض ٓلُت هدٓ الؿٗ ٫ٓر اإلاكاَضة ٦شاٞت ْبحن اإلاؿئ  اإلاكاَضة، ٞترة َْ

ٓنر ْبصعا٥ ٦ُٓاث ْمدا٧اة البرامج، مًم ٓظض ال بِىما البرامج، َظٍ ح٨ٗؿِا التي الؿل ر صالت اعجباَُت ٖال٢ت ج
ًا
 بحن بخهاثُا

ْاٞ٘ ٓصي الكباب ْاججاٍ ال٣ُٓؾُت الض ٓلُت هدٓ الؿٗ  الكباب ٢بل مً البرامج َظٍ مكاَضة ٍْغجبِ. الاظخماُٖت اإلاؿئ

 :الخالي (16) ظض٫ْر زال٫ مً ٖلحها الخٗٝغ ًم٨ً مُٗىت ب٣ُٓؽ

ٌل     الفمائُت باللىىاث ؤلاحخماعُت اإلاعئىلُت بشامج مؽاهذة عىذ للؽباب الىلىظُت الذوافع (16) حذو

ٓسخي م  ٕٓ الضاٞ٘ ال٣ُ %ر٥ ه

مدىس مؽاهذة بشامج  ل1

اإلاعئىلُت ؤلاحخماعُت 

لاللىىاث الفمائُت مع

%%ر73ر336ألاؾغة 

%ر35.5ر163بمٟغص٥ ل2

%ر47.3ر218ألانض٢اء ل3

%ر20ر92ألا٢اعب ل4

%ر4ر20الجحران ل5
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%ر8ر37ألاما٦ً الٗام ل6

مدىس مؽاهذة بشامج ل7

اإلاعئىلُت ؤلاحخماعُت 

لمً

%ر83.5ر384اإلاجز٫ 

ْ اإلا٣اهي ل8 %ر19ر88الىاصي ؤ

ٓجغ ل9 ْال٨مبُ ٓبُل ؤ %ر20ر92اإلا

%ر40.7ر187الاؾتراخاث ل10

%ر16ر75مجز٫ ؤنض٢اء ل11

مدىس الخعشف على ل12

مىاعُذ وؤهىاع ؤخباس 

اللىىاث الفمائُت مً 

%ر62ر286.رال٣ىاة هٟؿِا

%ر39ر180 .ؤلاهترهذل13

%ر36ر167 .الانض٢اءل14

تل15 ٖٓاث ؤلازباٍع %ر10ر48 .اإلاجم

ْاإلاجالثل16 %ر10ر48 .الصخ٠ 

%ر30.4ر140 .ًخم بالهضٞتل17

ْعر زالر في ال٣ُٓؽ َظٍ ٢ؿمذ ٢ْض : خُض ؤٖالٍ (15) بجض٫ْر مٓضح ٦ما مدا

 ٓعر ٓلُت بغامج الكباب ٌكاَض مً م٘ مد ْلى اإلاغجبت في ألاؾغة م٘ اإلاكاَضة ظاءث: ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ  ألا
ر اإلاكاَضة زم الُٗىت، مً (%47.3) بيؿبت ألانض٢اء م٘ اإلاكاَضة ًلحها ،(%73) بيؿبت

ًا
 (35.5) بيؿبت مىٟغصا

 بيؿبت الٗامت باألما٦ً اإلاكاَضة ًلحها ،(%20) بيؿبت ألا٢اعب م٘ اإلاكاَضة ًإحي زم الُٗىت، ؤٞغاص مً
ر ،(8%)

ًا
 . (%4) بيؿبت الجحران م٘ اإلاكاَضة ْؤزحرا

 ٓعر ٢ٓ٘ ًخٗل٤ مد ٓلُت بغامج مكاَضة بم  ؤجهم الُٗىت ؤٞغاص مً (%83.5) بحن خُض: ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ
ْجها ْجها الُٗىت مً (%40.7) ًلحها اإلاجز٫، مً ٌكاَض  الُٗىت ؤٞغاص مً (%20) ؤما باالؾتراخاث، ٌكاَض

ا ْجها ؤجهم ؤِْْغ ٓبُل مً ٌكاَض ٓجغ، ؤْ اإلا ْجها ؤجهم (%19) ْؤِْغ ال٨مبُ  الاهضًت، ؤْ باإلا٣اهي ٌكاَض

ر
ًا
ْجها ؤجهم (%16) ؤقاع ْؤزحرا  .لِم ؤنض٢اء بمىاػ٫ر ٌكاَض

 ٓعر ٓاُٖض ٖلى الخٗٝغ مد ٓإ م ٓاث ؤزباع ْؤه ٓنر ؤجهم الُٗىت مً (%62) ؤقاع: الًٟاثُت ال٣ى  طل٪ ٌٗٞغ
ٓنر (%39) ؤما هٟؿِا، ال٣ىاة بٖالهاث مً  ؤن (%36) ؤِْغ خحن في ؤلاهترهذ، قب٨ت ٖلى مً ُٞٗٞغ

م ُٖٓت ٖلى للخٗٝغ الهضٞت ٖلى ٌٗخمضْنر ؤجهم (%30) ؤقاع ٦ما لِم، ؤنض٢اء َٓ ألاؾاسخي مهضَع  ه
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ٓاُٖض م ؤن (%10) وؿبت ؤج٣ٟذ بِىما البرامج، َظٍ ْم  اليؿبت ْهٟـ ْالصخ٠ اإلاجالث َٓ مهضَع

م ٖٓاث مهضَع ت اإلاجم  .ؤلازباٍع

 الكباب لخٗغى الغثِسخي الضاٞ٘ ؤن ؤ٦ضث التي (2003َال٫،) صعاؾت هخاثج م٘ الدامـ الٟغى هخاثج ْجخماشخى

ٓماث، ْا٦دؿاب الخٗلم صاٞ٘ َٓ للًٟاثُاث الجامعي ن، الخضًضي) صعاؾت ؤ٦ضجّ ما هٟؿّ َْٓ اإلاٗل  ؛2006ْآزْغ

kendell,2000) ًْاٞ٘ ؤن م ٔر الكٗٓب ز٣اٞاث ٖلى الخٗٝغ هي الىُٟٗت الكباب ص ٓماث مِاعاث ْا٦دؿاب ألازغ  ظضًضة، ْمٗل

ٓهُت اإلادُاث لِظٍ ْؤن ٓاحي ٖلى جإزحر الخلٍٟؼ ٦ُٓت الخُاجُت الى  صعاؾت هخاثج ؤ٦ضث ٦ما ،(2001ال٣ًاة،) اإلاسخلٟت الؿل

ٓص ٖلى (1992، ٖشمان) ٓهُت الضعاما في اإلاضعظت الاظخماُٖت ال٣ُم بحن اعجباَُت ٖال٢ت ْظ  في ألاٞغاص ْاٖخ٣اصاث الخلٍُٟؼ

ٓا٢٘ مُاب٣خّ ر. لل
ًا
ن، الخضًضي) صعاؾت هخاثج م٘ ْؤًًا ْاٞ٘ ؤَم ؤن ؤ٦ضث التي (2006ْآزْغ ٓاث الخٗغى ص  الًٟاثُت لل٣ى

ْاٞ٘ الٗغبي الكباب لضٔ ت في جخمشل هُٟٗت ص ٓماث ْػٍاصة ألازباع اخضر مٗٞغ ت اإلاٗل  ٖلى ْالخٗٝغ بالصي ؤزباع ْمٗٞغ

ٔر الكٗٓب ز٣اٞاث ر الىخاثج ْؤِْغث ظضًضة، مِاعاث ْا٦دؿاب ألازغ
ًا
ٔر لضًّ الٗغبي الكباب ؤن ؤًًا  مً مخٓؾِ مؿخٓ

ٓهُت اإلاًامحن ْا٢ُٗت بصعا٥ ٔر لضحهم مً ٍْلُّ% 75.7 اليؿبت بلٛذ خُض الخلٍُٟؼ  ْا٢ُٗت بصعا٥ مً مىسًٟا مؿخٓ

ٓهُت اإلاًامحن ٔر لضحهم مً ؤما% 13.7 بلٛذ خُض الخلٍُٟؼ ٓهُت اإلاًامحن ْا٢ُٗت بصعا٥ مً مغجٟٗا مؿخٓ  بلٛذ الخلٍُٟؼ

 % . 10.6 وؿبتهم

 اإلاعئىلُت لترامج الععىدي الؽباب مؽاهذة هشافت بين بخفائُت داللت راث بسجباوُت عالكت جىحذ: الشابع الفشك     

 : مً وول العشبُت الفمائُت باللىىاث الاحخماعُت

 .الترامج هزه في الاحخماعُت العلىهُاث هدى الاججاه . أ

 .الترامج هزه مممىنل واكعُت بدسان  . ب

 .الترامج هزه حعىعها التي العلىهُاث مداواتهم مذي  . ت

ٓٞت اؾخسضام جم ٓنر اعجباٍ مهٟ ٓلُت لبرامج الكباب مكاَضة ٦شاٞت مخٛحر بحن بحرؾ ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  بال٣ى

ٓلُت هدٓ الكباب اججاٍ ْبحن ،الٗغبُت الًٟاثُت ٓنر ْا٢ُٗت بصعا٥ْ البرامج بهظٍ الاظخماُٖت اإلاؿئ  مضْٔ البرامج َظٍ مًم

٦ُٓاث مدا٧اتهم ٓنر اعجباٍ مٗامالث ًلي ُْٞما ،ح٨ٗؿِا التي للؿل : اإلاخٛحراث بحن بحرؾ

ل

ل

ل

ل

ل
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ٌل  الاحخماعُت اإلاعئىلُت بشامج مؽاهذة هشافت بين بيرظىنل اسجباه معامالث ًبين (16) حذو

 العلىن ومداواة اإلاممىنل واكعُت وبدسان الاحخماعُت اإلاعئىلُت هدى الؽباب واججاه

اججاه الؽباب هدى ل

لاللُادة

بدسان واكعُت 

لاإلاممىنل

لمداواتهم العلىهُاث

ر0.366رر0.742ر(*)ر0.582لهشافت فترة اإلاؽاهذة

: ًٖ الىخاثج ؤؾٟغث ٢ْض

ٓظض -ؤ ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
ٓلُت لبرامج الكباب مً البدض ُٖىت مكاَضة ٞترة ٦شاٞت بحن بخهاثُا  الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓاث  .البرامج َظٍ في ال٣ُاصة هدٓ الكباب ْاججاٍ الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ٓظض -ب ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
ٓلُت لبرامج للكباب اإلاكاَضة ٦شاٞت بحن بخهاثُا ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  بال٣ى

ٓجها ْا٢ُٗت ْبصعا٥ الٗغبُت الًٟاثُت  .مًم

ٓظض -ظـ ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
ٓصي للكباب اإلاكاَضة ٦شاٞت بحن بخهاثُا ٓلُت لبرامج الؿٗ  الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓاث ٦ُٓاث مدا٧اتهم ْمضٔ الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى  .البرامج َظٍ ح٨ٗؿِا التي الؿل

ٌل بين بخفائُت داللت راث بسجباوُت عالكت جىحذ: الخامغ الفشك  الذساظت عُىت الععىدي الؽباب اإلاؽاهذة فترة وى

 :مً وول العشبُت الفمائُت باللىىاث الاحخماعُت اإلاعئىلُت لترامج

 . الترامج هزه في الاحخماعُت العلىهُاث هدى الؽباب اججاه - ث

 .الترامج هزه مممىنل واكعُت بدسان  - ج

 .الترامج هزه حعىعها التي العلىهُاث مداواتهم مذي - ح

ٓٞت اؾخسضام جم ٓنر اعجباٍ مهٟ ٫ٓر مخٛحر بحن بحرؾ ؾت الُٗىت اإلاكاَضة ٞترة َ  لبرامج الكباب مً اإلاضْع

ٓلُت ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ ٓنر ْا٢ُٗت بصعا٥ْ البرامج َظٍ في ال٣ُاصة هدٓ الكباب اججاٍ ْبحن ،الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى  مًم

٦ُٓاث مدا٧اتهم مضْٔ البرامج َظٍ . البرامج َظٍ ح٨ٗؿِا التي الؿل

ٌل ٌل عالكت ًبين (17) حذو  العشبُت الفمائُت باللىىاث الاحخماعُت اإلاعئىلُت لترامج الععىدي الؽباب اإلاؽاهذة فترة وى

 العلىهُاث ومداواتهم اإلاممىنل واكعُت وبدسان اللُادة هدى الؽباب واججاه

                                                           

 .٘ٓ.ٓدالة عند مستول داللة   (*)
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لمداواتهم العلىهُاثلبدسان واكعُت اإلاممىنللاججاه الؽباب هدى اللُادةل

ر(*)0.918ر(*)0.632ر(*)ر0.730لوٌى فترة اإلاؽاهذة

: ًٖ الىخاثج ؤؾٟغث ٢ْض

ٓظض - أ ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
٫ٓر بحن بخهاثُا ؾت الُٗىت اإلاكاَضة ٞترة َ ٓصي الكباب مً اإلاضْع  لبرامج الؿٗ

ٓلُت ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .البرامج َظٍ في ال٣ُاصة هدٓ الكباب ْاججاٍ الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ٓظض - ة ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
٫ٓر بحن بخهاثُا ؾت الُٗىت مكاَضة ٞترة َ ٓلُت لبرامج الكباب مً اإلاضْع  اإلاؿئ

ٓاث الاظخماُٖت ٓجها ْا٢ُٗت ْبصعا٥ الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى  .مًم

ٓظض - د ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ج ر صالت م
ًا
٫ٓر بحن بخهاثُا ؾت الُٗىت اإلاكاَضة ٞترة َ ٓصي الكباب مً اإلاضْع  لبرامج الؿٗ

ٓلُت ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ ٦ُٓاث مدا٧اتهم ْمضٔ الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى  .البرامج َظٍ ح٨ٗؿِا التي الؿل

ٓاث ؤن مً (83: 2002الضلُمي،) صعاؾت ؤ٦ضجّ ما م٘ ْالدامـ الغاب٘ الٟغيحن هخاثج ْجخماشخى  ؤنبدذ الًٟاثُت ال٣ى

ٓها ر م٩
ًا
ٓهاث مً ؤؾاؾُا ا ْالابخ٩اع ْؤلابضإ الخٗلم ٖملُت م٩ ر ْقَغ

ًا
 ْالا٢خهاصًت ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت لؤلوكُت ملؼما

ٓنر بإن (115: 2006البُاحي،) صعاؾت بُيذ ٦ما ْالؿُاؾُت، ر ًمشل ؤنبذ الغاًَ بٓيّٗ الخلٍُٟؼ
َ
ر مخٛحرا

ًا
ر اظخماُٖا

ًا
 مِما ْز٣اُٞا

ٓماث الغثِـ اإلاهضع ِٞٓ الكباب، خُاة في إلات ٖهغ في الاظخماُٖت الخيكئت مهاصع ؤخض َْٓ ْالخٗلم، للمٗل المُت الٗ . ؤلٖا

خٓ صعاؾت بلحها جٓنلذ التي الىخاثج ؤَم ْمً ٓص مً (Garito,1998)ظاٍع  زال٫ مً الخٗلم هدٓ الُالب مً بًجابُت اججاَاث ْظ

ٓهُت، البرامج ٓطط ْمىاؾبت الضعاؾت، ُٖىت مً (%91) بيؿبت ْطل٪ الخلٍُٟؼ ٓوي البرهامج في اإلاؿخسضم الخضَعـ هم  الخلٍُٟؼ

 (Kendall,2000) ٧اهض٫ صعاؾت ٦ْظل٪. البدض ُٖىت مً (%63) بيؿبت ْطل٪ للبرهامج، الٗلمُت اإلااصة ْٖغى لكغح الخٗلُمي

ٟا٫ ْؾل٥ٓ اججاَاث في ْاؾ٘ ْجإزحٍر الاظخماُٖت، للخيكئت ؤؾاؾُت َُئت ٌٗض الخلٟاػ ؤن بلي جٓنلذ التي  ٖلى ْالبالٛحن ألَا

ٓاء خض . ؾ

ًٍٓ ْالشامً الدامـ بالٟغى اإلاخٗل٣ت الؿاب٣ت الىخاثج جٟؿحر ٍْم٨ً ٓلُت هدٓ بًجابُت اججاَاث ْج٩  الاظخماُٖت اإلاؿئ

٫ٓر ٦شاٞت هدُجت ٓاث بغامج مكاَضة ٞترة َْ : الخالي (18) ظض٫ْر يٓء في بظل٪ اإلاٗىُت الًٟاثُت ال٣ى

ل

ل

ل

ل

                                                           
 .٘ٓ.ٓدالة عند مستول داللة   (*)



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

265 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ٌل  الفمائُت باللىىاث ؤلاحخماعُت اإلاعئىلُت بشامج مؽاهذة عً الىاججت الذساظت عُىت الؽباب اججاهاث ًبين (18) حذو

الذاللت معخىي الذاللت  X2كُمت العباسة 

ٓاث الًٟاثُت الٗغبُت ٧اُٞت حٗخبر  -1 ٓلُت الاظخماُٖت اإلا٣ضمت زال٫ ال٣ى بغامج اإلاؿئ

.رلخٓنُل عؾالتها للكباب

صا٫ ر0.000ر4.33

 في صٖم ٨ٞغ البٌٗ  -2
ًا
ٓاث الًٟاثُت ٦ىذ ؾببا ر-ؤ٢اعب٪ر-ؤنض٢اء٥)الخٓذ ؤن ال٣ى

ُٖٓت صازل اإلاجخم٘ ر(...ر-ظحران لما٫ الخُ لل٣ُام ببٌٗ الٖا

صا٫ ر0.002ر7.67

ٓاث الًٟاثُت البٌٗ مً  -3 ر-ؤ٢اعب٪ر-ؤنض٢اء٥)ْظِت هٓغ٥ شجٗذ بغامج ال٣ى

ُٖٓت الضاٖمت للمجخم٘ر(...ر-ؤصخاب٪ .رٖلى جىُٟظ بٌٗ ألاوكُت الخُ

صا٫ ر0.00ر3.08

ٓاث الًٟاثُت البٌٗ  -4 ْظِت هٓغ٥ شجٗذ بغامج ال٣ى ر-ؤ٢اعب٪ر-ؤنض٢اء٥)مً 

ت لِا /رٖلى ؤلاهُمام لجمُٗاث ؤَلُتر(...ر-ؤصخاب٪ ْجىمي اإلاجخم٘زحًر .رؤوكُت جسضم 

صا٫ ر0.000ر5.17

ٓاث الًٟاثُت الٗغبُت ٖلى الخٗٝغ  -5 بالٟٗل ؾاٖضج٪ بٌٗ البرامج اإلا٣ضمت زال٫ ال٣ى

ُٖٓت ْالخُ ت  .رٖلى ٦شحر مً ألاوكُت الدحًر

صا٫ ر0.000ر3.00

ٓاث الًٟاثُت في بُٖاء ؤمشلت ٖضًضة  -6 ٓلُت ؤلاظخماُٖت في ال٣ى اؾخُاٖذ بغامج اإلاؿئ

ٖٓت  ٓلُت ؤلاظخماُٖتْمخى .رللكباب في ٦ُُٟت جدمل اإلاؿئ

صا٫ ر0.000ر4.33

ْممحزة مً  -7 ٓاث الًٟاثُت هماطط هاجخت  ٓلُت ؤلاظخماُٖت في ال٣ى ؤُٖذ بغامج اإلاؿئ

ٓلُت الاظخماُٖت للبِئت التي ٌِٗل بها .رقباب آزغ ًخدمل اإلاؿئ

صا٫ ر0.000ر6.33

ٍٓغ ؤؾالُب  -8 ٓاث الًٟاثُت الٗغبُت في جُ الٗمل الاظخماعي في ٧اٞت حؿاٖض ال٣ى

.رال٣ُاٖاث

صا٫ ر0.000ر3.08

ٓاث الًٟاثُت الٗغبُت ٖلى ا٦دؿاب اإلاِاعاث الٟىُت في ٢ُاٖاث الٗمل  -9 حؿاٖض ال٣ى

.رالاظخماعي

صا٫ ر0.000ر8.08

ٓماث لضٖم مؿحرة الخىمُت ؤلاظخماُٖت -10 ٓاث الًٟاثُت اإلاجخم٘ باإلاٗل ص بغاط ال٣ى صا٫ ر0.000ر2.67.رجْؼ

ٓاث الًٟاثُت الاظخماُٖت ٖلى ج٣بل الكباب لؤل٩ٞاع الجضًضةحؿاٖض بغامج  -11 صا٫ ر0.000ر18.33.رال٣ى

ٓة  -12 ٓاث الًٟاثُت الٗغبُت في ج٤ًُِ ٞج ٓلُت الاظخماُٖت بال٣ى حؿاٖض بغامج اإلاؿئ

ٓماث بحن َب٣اث اإلاجخم٘ .راإلاٗل

صا٫ ر0.000ر12.25

ٓاث الٗغبُت الًٟاثُت  -13 ٓلُت الاظخماُٖت بال٣ى في بيٗاٝ الخٟاٖل حؿِم بغامج اإلاؿئ

.رالاظخماعي بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘

صا٫ ر0.000ر3.08

ٓع  -14 ٓاث الًٟاثُت الٗغبُت مً الكٗ ٓلُت الاظخمُٗت اإلا٣ضمت زال٫ ال٣ى ض بغامج اإلاؿئ جٍؼ

ٓ اإلاجخم٘ ٓلُت الاظخماُٖت هد .رباإلاؿئ

صا٫ ر0.000ر12.67

ٓاث الًٟاثُت -15 ٓلُت الاظخماُٖت اإلا٣ضمت زال٫ ال٣ى الٗغبُت ٖلى رحصجٗجي بغامج اإلاؿئ

ٓعي .رالٗمل الخُ

صا٫ ر0.000ر7.66

ٓاث الًٟاثُت الٗغبُت ٖلى  -16 ٓلُت الاظخماُٖت اإلا٣ضمت زال٫ ال٣ى حصجٗجي بغامج اإلاؿئ

ً .رمؿاٖضة آلازٍغ

صا٫ ر0.000ر7.25

ٓاث الًٟاثُت الٗغبُت ٖلى  -17 ٓلُت الاظخماُٖت اإلا٣ضمت زال٫ ال٣ى حصجٗجي بغامج اإلاؿئ

.رلخىمُخّالخٗاْن م٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ 

صا٫ ر0.003ر7.52

ٓاث الًٟاثُت الٗغبُت بالؿُدُت  -18 ٓلُت الاظخماُٖت اإلا٣ضمت زال٫ ال٣ى جدؿم بغامج اإلاؿئ

.رْٖضم الٗم٤

صا٫ ر0.000ر5.58

ٓاث الًٟاثُت الٗغبُت الاَخمام  -19 ٓلُت الاظخماُٖت اإلا٣ضمت زال٫ ال٣ى ْظِذ بغامج اإلاؿئ

ُٖٓت ما٫ الخُ .ربااٖل

صا٫ ر0.035ر3.92

ٓاث الًٟاثُت الٗغبُت ٖلى ؾاٖضث  -20 ٓلُت الاظخماُٖت اإلا٣ضمت زال٫ ال٣ى بغامج اإلاؿئ

ْاإلاجخم٘ ٓظّ لؤلوكُت اإلاخٗل٣ت بدماًت البِئت  .رالخ

صا٫ ر0.000ر2.25



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

266 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

الذاللت معخىي الذاللت  X2كُمت العباسة 

ت -21  في ج٣ضم البكٍغ
ًا
صا٫ ر0.00ر1.64.رؤ٢خى٘ بإن اإلاهلخٓن الاظخمآُٖن َم ؤ٦ثر الىاؽ بؾِاما

ٍٓت  -22 ٓ اإلاكاع٦ت في البرامج الخىم صا٫ ر0.000ر7.35.راإلاجخمُٗتؤمُل هد

ٓاث الًٟاثُت الٗغبُت ٖلى  -23 ٓلُت الاظخماُٖت اإلا٣ضمت زال٫ ال٣ى ؾاٖضث بغامج اإلاؿئ

ْالجماُٖت ٓاظباث الاظخماُٖت الٟغصًت  ْال ٓلُاث  ت اإلاؿئ .رمٗٞغ

صا٫ ر0.00ر8.27

ٔر طاث  X2 ٢ُمت ٢ُم ظمُ٘ ؤن (2) ملخ٤ (44) ظض٫ْر ٦ْظل٪ (18) ظض٫ْر هخاثج ْجبحن ، صا٫ مؿخٓ
ًا
 ًض٫ مما بخهاثُا

ٓص ٖلى ٓلُاث جدمل هدٓ بًجابُت اججاَاث ْظ ٓاظباث ْؤصاء الاظخماُٖت اإلاؿئ ٓلُت جخٗل٤ التي ْالجماُٖت الٟغصًت ال  باإلاؿئ

ما٫ الاظخماُٖت ُٖٓت ْالٖا ٫ٓر ب٨شاٞت مغجبِ الخُ ٓلُت بغامج مكاَضة ٞترة َْ ٓاث ج٣ضمِا التي الاظخماُٖت اإلاؿئ  ال٣ى

. الًٟاثُت

 : مً وول الجيغ بين بخفائُت داللت راث فشوق جىحذ: العادط الفشك

ٓلُت بغامج مكاَضة ٦شاٞت- أ ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ْاٞ٘ - ة ٓلُت بغامج مكاَضة ٖىض ال٣ُٓؾُت الض ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الًٟاثُت بال٣ى

ْاٞ٘ - د ٓلُت بغامج مكاَضة ٖىض الىُٟٗت الض ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الًٟاثُت بال٣ى

ٓلُت هدٓ الاججاٍ  - س ٓلُت بغامج مكاَضة ٖىض الاظخماُٖت اإلاؿئ ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الًٟاثُت بال٣ى

ٓصي الكباب مدا٧اة - ط ٫ٓر الاظخماعي للؿل٥ٓ الؿٗ ٓلُت بغامج في ٣ًضم الظي اإلاؿئ  .الاظخماُٖت اإلاؿئ

ى صخت الزخباع ١ ازخباع هخاثج ًلي ُْٞما اإلاؿخ٣لت، للُٗىاث" ث" ازخباع اؾخسضام جم الْٟغ  ؤبٗاص في الجيؿحن بحن الْٟغ

: البدض

١ ازخباع هخاثج ًلي (19) ظض٫ْر  البدض ؤبٗاص في الجيؿحن بحن الْٟغ

الذاللت ح .دث الاهدشاف اإلاعُاسي اإلاخىظي ن الىىع البعذ 

ٓع لهشافت مؽاهذة ر0.055ر440ر1.98-ر3.38ر2.93ر402ط٧

ٚحر صا٫  ر6.90ر5.17ر40اهار 

ٓع لالذوافع الىلىظُت ر0.379ر440ر0.889ر5.96ر18.84ر402ط٧

ٚحر صا٫  ر7.56ر17.75ر40اهار 

ٓع لالذوافع الىفعُت ر0.771ر440ر0.292-ر7.61ر22.58ر402ط٧

ٚحر صا٫  ر8.70ر22.95ر40اهار 

الاججاه هدى اإلاعئىلُت 

لالاحخماعُت

ٓع  ر0.259ر440ر1.14ر4.98ر16.76ر402ط٧

ٚحر صا٫  ر6.77ر15.50ر40اهار 

ٓع لمداواة الؽباب ر0.215ر440ر1.25ر3.57ر12.12ر402ط٧

ٚحر صا٫  ر5.10ر11.05ر40اهار 

: ًٖ الىخاثج ؤؾٟغث ٢ْض
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ٓظض ال  - أ ١ ج ر صالت ْٞغ
ًا
ٓلُت بغامج مكاَضة ٦شاٞت صعظاث مخٓؾِ في الجيؿحن بحن بخهاثُا  الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓاث  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ٓظض ال - ة ١ ج ر صالت ْٞغ
ًا
ْاٞ٘ صعظاث مخٓؾِ في الجيؿحن بحن بخهاثُا ٓلُت بغامج مكاَضة ٖىض ال٣ُٓؾُت الض  اإلاؿئ

ٓاث الاظخماُٖت  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ٓظض ال - د ١ ج ر صالت ْٞغ
ًا
ْاٞ٘ صعظاث مخٓؾِ في الجيؿحن بحن بخهاثُا ٓلُت بغامج مكاَضة ٖىض الىُٟٗت الض  اإلاؿئ

ٓاث الاظخماُٖت  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ٓظض ال - س ١ ج ر صالت ْٞغ
ًا
ٓلُت هدٓ الاججاٍ صعظاث مخٓؾِ في الجيؿحن بحن بخهاثُا  مكاَضة ٖىض الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓلُت بغامج ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ٓظض ال - ط ١ ج ر صالت ْٞغ
ًا
ٓصي الكباب مدا٧اة صعظاث مخٓؾِ في الجيؿحن بحن بخهاثُا  للؿل٥ٓ الضعاؾت ُٖىت الؿٗ

٫ٓر الاظخماعي ٓلُت بغامج في ٣ًضم الظي اإلاؿئ  .الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓص لٗضم جٓنلذ التي (م2004، ؤخمض) صعاؾت هخاثج م٘ جخ٤ٟ ْهي ٕٓ بحن ٖال٢ت ْظ  البرامج مكاَضة مٗض٫ ْبحن الى

ٓظض ؤهما الخٗلُمُت، ٕٓ بحن ٣ِٞ ٖال٢ت ج ٔر الى  مٗامل ٧ان خُض يُٟٗت َغصًت ٖال٢ت ْهي اإلاكاَضة، ؤزىاء اليكاٍ ْمؿخٓ

ٓا٤ٞ ٓظغاُٞت اإلاخٛحراث بحن ٖال٢ت َىا٥ لِـ ْؤهّ ،(0.13)الخ ٕٓ) مً ٦ال اإلاخًمىت الضًم ٔر –البِئت –الى  الاظخماعي اإلاؿخٓ

ٓص ْزبذ الخٗلُمُت، البرامج هدٓ الخالمُظ اججاَاث ْبحن (الا٢خهاصي ٓظغاُٞت اإلاخٛحراث بحن ظؼثُت ْل٨جها ٖال٢ت ْظ  الضًم

ْاٞ٘ مً ٧ْل ٓظض ؤهّ اإلاكاَضة، ْبقباٖاث ص ر يُٟٗت ْل٨جها َغصًت اعجباٍ ٖال٢ت ج
ًا
 اليكاٍ ْصعظت الاججاَاث بحن وؿبُا

. (اإلاىٟٗت  –الاهدباٍ  –الاهخ٣اثُت) الشالزت بإبٗاصٍ

ض، ؤبٓ) صعاؾت هخاثج م٘ جسخل٠ ْل٨جها ٓعر بحن اإلاكاَضة وؿبت اعجٟإ مً (م2003الحًز  (%92) م٣ابل في (%99) بيؿبت الظ٧

 لئلهار

 :مً وول العً بين بخفائُت داللت راث فشوق جىحذ: العادط الفشك

ٓلُت بغامج مكاَضة ٦شاٞت - ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ْاٞ٘ - ٓلُت بغامج مكاَضة ٖىض ال٣ُٓؾُت الض ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ْاٞ٘ - ٓلُت بغامج مكاَضة ٖىض الىُٟٗت الض ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ٓلُت هدٓ الاججاٍ - ٓلُت بغامج مكاَضة ٖىض الاظخماُٖت اإلاؿئ ٓاث الاظخماُٖت اإلاؿئ  .الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى

ٓصي الكباب مدا٧اة - ٓلُت بغامج في ٣ًضم الظي الاظخماعي للؿل٥ٓ الؿٗ  .الاظخماُٖت اإلاؿئ

ر الىخاثج مٗالجخّ جم
ًا
ٓٞت باؾخسضام بخهاثُا ٓنر اعجباٍ مهٟ  البرامج مكاَضة ٦شاٞت ْبحن الؿً، مخٛحر بحن بحرؾ

ْاٞ٘ ْاٞ٘ ال٣ُٓؾُت ْالض ٓلُت هدٓ ْالاججاٍ الىُٟٗت ْالض ٓنر اعجباٍ مٗامالث ًلي ُْٞما ؤلاظخماُٖت، اإلاؿئ  اإلاخٛحراث بحن بحرؾ

: مىّ ًخطح ْالظي (20) بجض٫ْر مٓضح َٓ ٦ما
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ٓص - ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ْظ ر صالت م
ًا
. ْالؿً اإلاكاَضة ٦شاٞت بحن بخهاثُا

ٓص - ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ْظ ر صالت م
ًا
ْاٞ٘ بحن بخهاثُا  .ْالؿً ال٣ُٓؾُت الض

ٓص - ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ْظ ر صالت م
ًا
ْاٞ٘ بحن بخهاثُا  .ْالؿً الىُٟٗت الض

ٓص - ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ْظ ر صالت م
ًا
ٓلُت هدٓ الاججاٍ بحن بخهاثُا  .ْالؿً الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓص - ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ْظ ر صالت م
ًا
. ْالؿً الاظخماعي الؿل٥ٓ مدا٧اة بحن بخهاثُا

ٌل  هدى والاججاه الىفعُت والذوافع الىلىظُت والذوافع اإلاؽاهذة هشافت مً وول العً بين العالكت (20) حذو

 عُىت عىذ الىاجج العلىن ومداواة الاحخماعُت اإلاعئىلُت

اإلاداواة الاججاه هدى اإلاعئىلُت الاحخماعُت الذوافع الىفعُت الىلىظُت الذوافع هشافت اإلاؽاهذة ل

ر(*)0.333ر(**)0.349ر(*)0.223ر(*) 0.239ر(**)0.925العً 

 باللىىاث اإلالذمت الاحخماعُت اإلاعئىلُت بشامج مخابعت ومذي (العً/الجيغ)اإلاخغيراث بين العالكت ما: العابع الفشك

، مخٛحر الجيـ مخٛحر باٖخباع الخٛاًغ جدلُل ازخباع اؾخسضام جم الٟغى صخت الزخباع العشبُت؟ الفمائُت
ًا
 ْمخٛحر مؿخ٣ال

ٓلُت بغامج ْمخابٗت مهاخب مخٛحر الؿً : ًلي ٦ما جاب٘ مخٛحر الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٌل  (العً/الجيغ)اإلاخغيراث بين الخغاًش جدلُل اخخباس هخائج ًبين (21) حذو

 العشبُت الفمائُت باللىىاث اإلالذمت الاحخماعُت اإلاعئىلُت بشامج مخابعت ومذي 

الذاللت ف مخىظي اإلاشبعاث ح .دلمفذس الخباًً 

ر0.389ر0.946ر23.88ر2ر47.77الىمىرج اإلاصدح 

ر0.000ر203.22ر5133ر1ر5133الشابذ 

ر0.462ر0.541ر13.68ر1ر13.68العمش 

ر0.200ر1.651ر41.71ر1ر41.71الجيغ 

ررر25.26ر411ر10383الخىإ 

رررر414ر126768اإلاجمىع 

رررر413ر10430اإلاجمىع اإلاصدح 

: ًٖ الىخاثج ؤؾٟغث ٢ْض

                                                           
. ٔٓ.ٓدالة عند مستول داللة   (**)

 .٘ٓ.ٓدالة عند مستول داللة احصائية  (*)
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ٓظض ال - أ ١ ج ٓلُت بغامج مخابٗت صعظاث مخٓؾِ في اخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٓاث اإلا٣ضمت الاظخماُٖت اإلاؿئ  بال٣ى

 .الجيـ لخإزحر عاظٗت الٗغبُت الًٟاثُت

ٓظض ال  - ة ١ ج ٓلُت بغامج مخابٗت صعظاث مخٓؾِ في اخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٓاث اإلا٣ضمت الاظخماُٖت اإلاؿئ  بال٣ى
 الٗمغ لخإزحر عاظٗت الٗغبُت الًٟاثُت

 الؽبابُت الترامج إلاؽاهذة العلبُت والخازيراث اإلاذسوظت للعُىت (العً/ الجيغ) اإلاخغيراث بين العالكت ما: الشامً الفشك

 الجيـ مخٛحر باٖخباع الخٛاًغ جدلُل ازخباع اؾخسضام جم الٟغى صخت الزخباع الفمائُت؟ اللىىاث بعن في اإلالذمت

، مخٛحر
ًا
ٓلُت الكبابُت البرامج إلاكاَضة الؿلبُت ْالخإزحراث  مهاخب مخٛحر الؿً ْمخٛحر مؿخ٣ال  مخٛحر الاظخماُٖت للمؿئ

ر الٟغى ازخباع هخاثج ًلي ُْٞما جاب٘،
ًا
 :اخهاثُا

ٌل  (العً/الجيغ)اإلاخغيراث بين الخغاًش جدلُل اخخباس هخائج ًبين (22) حذو

 العشبُت الفمائُت باللىىاث اإلالذمت الاحخماعُت اإلاعئىلُت بشامج مخابعت ومذي 

الذاللت ف مخىظي اإلاشبعاث ح .دمجمىع اإلاشبعاث مفذس الخباًً 

ر0.002ر6.32ر98.83ر2ر197.66الىمىرج اإلاصدح 

ر0.000ر65.42ر1022.43ر1ر1022.43الشابذ 

ر0.002ر10.03ر156.76ر1ر156.76العمش 

ر0.341ر0.91ر14.22ر1ر14.22الجيغ 

ررر15.63ر205ر3230.72الخىإ 

رررر208ر37087اإلاجمىع 

رررر207ر3401.38اإلاجمىع اإلاصدح 

: ًٖ الىخاثج ؤؾٟغث ٢ْض

ٓظض ال - أ ١ ج ٓلُت بغامج جابٗتلم الؿلبُت آلازاع صعظاث مخٓؾِ في اخهاثُت صاللت طاث ْٞغ  اإلا٣ضمت الاظخماُٖت اإلاؿئ

ٓاث  .الجيـ لخإزحر عاظٗت الًٟاثُت بال٣ى

ٓظض  - ة ١ ج ٓلُت بغامج جابٗتلم الؿلبُت آلازاع صعظاث مخٓؾِ في اخهاثُت صاللت طاث ْٞغ  اإلا٣ضمت الاظخماُٖت اإلاؿئ
ٓاث  الٗمغ لخإزحر عاظٗت الًٟاثُت بال٣ى

ٓنر ؤ٦ثر ؾلبُت جإزحراث َىا٥ ؤن مً% 55.2  لّ ؤقاع ما يٓء في الؿاب٣ت الىخاثج جٟؿحر ٍْم٨ً  هدُجت اإلاكاَض لضٔ جخ٩

ُٖٓت َظٍ ٓاث ٖلى البرامج مً الى ٓالي طل٪ ٌٗاعى بِىما الًٟاثُت، ال٣ى  مدضصًً ٚحر% 23.1 ؤما الُٗىت، ؤٞغاص مً% 21.6  خ

٫ٓر عؤحهم ٓص خ  جخٗل٤ بغامج إلاكاَضة ؤلاًجابُت الؿلبُت آلازاع ؤَم الخالي (6) الك٩ل ٍِْٓغ. ٖضمّ مً ؾلبُت جإزحراث ْظ

ٓلت ٓاث الاظخماُٖت باإلاؿئ  الكباب مً البدض ُٖىت لِا ؤقاعث ٦ما الٗغبُت الًٟاثُت بال٣ى
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ت اليعب (1) ؼيل  الاحخماعُت اإلاعئىلُت بشامج-الفمائُت اللىىاث إلاؽاهذة العلبُت لآلزاس اإلائٍى

 بياٖت ؾلبُت بلى% 42.5 ؤقاع ٦ما الضًيُت، ال٣ُم ٖلى الخإزحر ؾلبُت ؤ٦ضث الُٗىت مً (%50) ؤن ًخطح الك٩ل ْمً

٢ٓذ، مى، الٛغب ج٣لُض ؾلبُت بلى% 32.1 ؤقاع خحن في ال ْخذ وؿبت ْؤياٞذ ألٖا ٍٓت ٖلى الخإزحر لؿلبُت (%27-26) بحن جغا َ 

ْخذ وؿبت ؤقاعث ٦ما ألازالقي، ْالاهدال٫ الش٣اُٞت الكباب ٖٓت الُٗىت مً (%18 -16) بحن جغا  ٖلى الخإزحر) هي ؾلبُاث إلاجم

٢ْاث ٍٓت ٖلى الخإزحر اإلاظا٦غة، ؤ ر ،(ممازل هجاح جد٤ُ٣ لٗضم ؤلاخباٍ بقاٖت الش٣اُٞت، الكباب َ
ًا
ٓالي وؿبت ؤقاعث ْؤزحرا  خ

. الغيا ْٖضم الخُلٗاث بزاعة ؾلبُت بلى الُٗىت مً (13.4%)

 الترامج إلاؽاهذة ؤلاًجابُت والخازيراث اإلاذسوظت للعُىت (العً/ الجيغ) اإلاخغيراث بين العالكت ما: الخاظع الفشك

 باٖخباع الخٛاًغ جدلُل ازخباع اؾخسضام جم الٟغى صخت الزخباع. الفمائُت اللىىاث بعن في اإلالذمت لللُادة الؽبابُت

، مخٛحر الجيـ مخٛحر
ًا
 مخٛحر الكبابُت البرامج إلاكاَضة ؤلاًجابُت ْالخإزحراث (مخهل) مهاخب مخٛحر الؿً ْمخٛحر مؿخ٣ال

ر الٟغى ازخباع هخاثج ًلي ُْٞما جاب٘،
ًا
: بخهاثُا

ٌل  (العً/الجيغ)اإلاخغيراث بين الخغاًش جدلُل اخخباس هخائج ًبين (23) حذو

 العشبُت الفمائُت باللىىاث اإلالذمت الاحخماعُت اإلاعئىلُت بشامج مخابعت ومذي 

الذاللت ف مخىظي اإلاشبعاث ح .دمجمىع اإلاشبعاث مفذس الخباًً 

ر0.003ر5.75ر5.71ر2ر11.42الىمىرج اإلاصدح 

ر0.000ر79.20ر78.67ر1ر78.67الشابذ 

ر0.033ر4.57ر4.54ر1ر4.54العمش 

ر0.032ر4.64ر4.61ر1ر4.61الجيغ 

ررر0.993ر411ر408.23الخىإ 

رررر414ر1610اإلاجمىع 

رررر413ر419.65اإلاجمىع اإلاصدح 
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: ًٖ الىخاثج ؤؾٟغث ٢ْض

ٓظض - أ ١ ج ٓلُت بغامج مخابٗت صعظاث مخٓؾِ في اخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٓاث اإلا٣ضمت الاظخماُٖت اإلاؿئ  بال٣ى

 .الجيـ لخإزحر عاظٗت الٗغبُت الًٟاثُت

ٓظض  - ة ١ ج ٓلُت بغامج مخابٗت صعظاث مخٓؾِ في اخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٓاث اإلا٣ضمت الاظخماُٖت اإلاؿئ  بال٣ى

 .الٗمغ لخإزحر عاظٗت الٗغبُت الًٟاثُت

ٓص مً الُٗىت% 64.2 وؿبت لّ ؤقاعث ما يٓء في طل٪ جٟؿحر ٍْم٨ً ٓنر ؤ٦ثر بًجابُت جإزحراث ْظ  هدُجت اإلاكاَض لضٔ جخ٩

ُٖٓت َظٍ مكاَضة ٓالي طل٪ ٌٗاعى بِىما البرامج، مً الى ٫ٓر عؤحهم مدضصًً ٚحر% 26.1 ؤما الُٗىت، ؤٞغاص مً% 9.7 خ  خ

ٓص ٓلُت بغامج إلاكاَضة ؤلاًجابُت آلازاع ؤَم الخالي () الك٩ل ٍِْٓغ. ٖضمّ مً بًجابُت جإزحراث ْظ ٓاث ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ  بال٣ى

 الكباب مً البدض ُٖىت لِا ؤقاعث ٦ما الًٟاثُت

 

ت اليعب ًبين (2) ؼيل  الاحخماعُت اإلاعئىلُت -الفمائُت اللىىاث إلاؽاهذة ؤلاًجابُت لآلزاس اإلائٍى

ٓص ؤ٦ضث الُٗىت ؤن ًخطح الك٩ل ْمً  ٖلى ؤلاًجابي الخإزحر مً ٧ل م٣ضمتها في ًإحي ؤلاًجابُت آلازاع مً الٗضًض ْظ

  ،(%46.3) بيؿبت ظضًضة مِاعاث ا٦دؿاب اًجابُت ًلحها الُٗىت، مً (%72.4) مً ج٣ترب بيؿبت ظضًضة ْمٗاٝع ؤ٩ٞاع ا٦دؿاب

ً، زبراث ٖلى الخٗٝغ ْاًجابُت ْخذ بظمإ بيؿبت ال٣غاع اجساط ٖلى ال٣ضعة جىمُت  ْبًجابُت آلازٍغ  مً (%36-34) بحن جغا
٫ٓر) اًجابُاث زالر (%27 -26) بحن ما وؿبت ْؤياٞذ الضعاؾت، ُٖىت ٓانل -اإلاُٟضة الدؿلُت -آلازٍغً ْؤ٩ٞاع آعاء ٢ب  م٘ الخ

ْخذ وؿبت ؤما ،(آلازٍغً  ْا٢ُٗت، زبراث ٖلى الخٗٝغ اإلاك٨الث، خل ٖلى ال٣ضعة جىمُت: َما اًجابِخحن بلى (%24 -22) بحن جغا
٠ُ ٖلى ال٣ضعة َما جحنبًجابي ٖلى الُٗىت مً (%22 -20) وؿبت ؤ٦ضث ٦ما ٓا٢٘، الدبراث جْٓ  هاجخت هماطط ٖلى ْالخٗٝغ بال

ٓلُت مجا٫ في ر الاظخماُٖت، اإلاؿئ
ًا
ٓالي وؿبت ؤقاعث ْؤزحرا  في ال٣ُاصة مِاعاث ٖلى الخٗٝغ بًجابُت بلى الُٗىت مً (%17) خ

ٓلُت مجا٫ . الاظخماُٖت اإلاؿئ

 مً ٦بحرة وؿبت ألصعا٥ (Thorn، W، 2005) صعاؾت لّ جٓنلذ ما م٘ ْالشامً الؿاب٘ للٟغيحن الؿاب٣ت الىخاثج ْجخ٤ٟ

ٔر ؤن الكباب ُٖىت ٓهُت البرامج مدخٓ ر مسالٟت ٢ُم ٖلى ًىُٓير ٢ض الخلٍٟؼ
ًا
ر ْآبائهم، إلاضعؾحهم جماما

ًا
 هخاثج ؤِْغجّ ما م٘ ْؤًًا
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،) صعاؾت ٓص (2008قٝغ ر صالت اعجباَُت ٖال٢ت ْظ
ًا
ٓهُت للبرامج الكباب حٗغى مٗض٫ بحن بخهاثُا  الٗلمُت الخلٍُٟؼ

ٓظُت ٓل ٓلٓظُا، مً الجضًض جبجي ٖلى الخغم ْمضٔ ْالخ٨ى ر صالت اعجباَُت ٖال٢ت َىا٥ ْؤن الخ٨ى
ًا
 حٗغى مٗض٫ بحن بخهاثُا

ٓهُت للبرامج الكباب ٓظُت الٗلمُت الخلٍُٟؼ ٓل ٓظُت الٗلمُت الش٣اٞت ؤَمُت ْبصعا٥ ْالخ٨ى ٓل . اإلاجخم٘ ٖلى ْالخ٨ى

ل (5-2)
ًا
ُاث: زاهُا : واإلالترخاث الخـى

:  ًلي ما الباخشان ٣ًترح البدض هخاثج يٓء في

عة ٖلى الباخشان ًا٦ض -  ٓاث جإزظ ؤن يْغ خباع في الًٟاثُت ال٣ى ٓلُت ًٖ بغامج ج٣ضًم ؤَمُت الٖا  ؤلاظخماُٖت اإلاؿئ
ٓظّ بمهضا٢ُت، اإلاجخم٘ مك٨الث حٗالج بدُض ٓلُت مجخمُٗت جٓظِاث طاث ْججاعب هماطط بلى الكباب ْج  ْمؿئ

ٓا٦ب زُٟٟت مًامحن زال٫ مً عاثضة اظخماُٖت ٓلّ اَخماماجّ ج . ْمُ

ٓاث بغامج ٖلى الكباب ب٢با٫ ؤؾباب ؤَم ؤخض ؤن الىخاثج ؤ٦ضث -  ٓص َٓ الًٟاثُت ال٣ى ٓعة، شدهُاث ْظ  مكِ
 ْالاججاَاث ال٣ُم ْجىمي ججظبهم ٧اعػمُت ْشدهُاث ملِمت ٢هو ٖلى الكباب بغامج جدخٓير ؤن ًًٟل لظا

 .الاًجابُت

باجّ ْؤزظ ْاإلاغا٣َحن الكباب اخخُاظاث صعاؾت -  خباع في ٚع ٓاث البرامج زُِ ْي٘ ٖىض الٖا  ٞال الًٟاثُت بال٣ى
حهُت البرامج بض مً ماو٘  .ْالخ٣الُض ْالٗاصاث ال٣ُم بَاع ًٖ ًسغط ال بك٩ل ْالٛىاثُت التٞر

ٓلُت إلابضؤ الًٟاثُاث مغاٖاة -  ٍٓت ٖلى للخٟاّ الاظخماُٖت اإلاؿئ ِا ؤال ْمغاٖاة الٗغبي، اإلاجخم٘ ْز٣اٞت َ  ججٞغ
ٓاث مىاٞؿت بت ج٣لُضَا بلى ألاظىبُت ال٣ى ٓعر بعياء في ٚع  .الجمِ

ر اإلاِمكت الٟئاث مِاعاث جىمُت ٖلى التر٦حز بم٩اهُت صعاؾت - 
ًا
 البرامج زال٫ مً ٢ضعاتهم ْحُٗٓم الكباب مً مجخمُٗا

ٓهُت ٓاث ٖلى الخٟلٍؼ  .الًٟاثُت ال٣ى

ٓنر بغامج بحن م٣اعهت صعاؾاث بةظغاء الباخشان ًٓصخي -  ٓاث ٖبر اإلا٣ضمت الخلٍٟؼ  اإلا٣ضمت جل٪ ْبحن الًٟاثُت ال٣ى

ٓاث ٖبر ٓهُت ٢ى ٓاث) الاهترهذ ٖلى جلٍٟؼ ٓجُٓب ٢ى ا مجهما، ٧ل ٖلى الكباب ا٢با٫ ْمضٔ (الُ  الكباب ٖلى ْجازحَر
ْلّ ْما ٔر مً جدىا  .مدخٓ

 واإلافادس اإلاشاحع

: العشبُت اإلاشاحع: ؤوال

ٓاث اؾخسضام.(2003) مدمىد مدمذ الخعً، ؤبى - ٓاػٍّر حٗلُمي ٦ىٓام اإلاخسههت الخٗلُمُت ال٣ى  ججاعب يٓء في مهغ في م

ٓعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت الض٫ْ، بٌٗ ٍٓت، الضعاؾاث مِٗض ميك .  ال٣اَغة ظامٗت الترب

ذ، ؤبى -  عؾالت ألاؾاسخي، الخٗلُم بجمام قِاصة ْمضعسخي جالمُظ لضٔ اإلاخسههت الىُل ٢ىاة ٞاٖلُت.(2003) هماٌ هىاء اليًز

ٓعة، ٚحر ماظؿخحر الم، ٧لُت ميك .  ال٣اَغة ظامٗت ؤلٖا

الم. (2003)جِعير عشحه، ؤبى - ٠٢ٓ الٗغبُت ْالش٣اٞت ؤلٖا ٓػَ٘، لليكغ مجضالْير صاع ،ْالغؾالت اإلا . ألاعصن ٖمان، ْالخ
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ٟا٫.(2008) ؤبىبىش مدمىد ؤبىوعامت، - ٓاث ألَا ٓهُت ْال٣ى ٓنر مكاَضة ؤهماٍ: الخلٍُٟؼ  الُٟل شدهُت في ْجإزحراجّ الخلٍُٟؼ

. الٗام الش٣اٞت مجلـ.  لبُا ،اللُبي

ٓنر في الخٗلُمُت للبرامج الابخضاجي الدامـ اله٠ جالمُظ اؾخسضاماث.(2004) مدمذ ًاظش ؤخمذ، -  ْؤلاقباٖاث الخلٍُٟؼ

ٓعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت لِم، جد٣٣ِا التي ٓلت الٗلُا الضعاؾاث مِٗض ميك .  للُٟ

ٓنر: (2008) مباسن ظعُذ صعير، آٌ - . الِال٫ ْم٨خبت صاع: بحرْث  ،الاظخماعي ْالخٛحر الخلٍُٟؼ

لُت الالتزام بحن الٗال٢ت:(2007)ببشاهُم ظلُم مشوان ألاغا، - ٓظّ الاظخماُٖت باإلاؿْا ٤ٍٓ ْالخ  اإلااؾؿاث في ْألاصاء بالدؿ

ٓعاٍ عؾالت بٛؼة، الهىاُٖت ٓعة، ٚحر ص٦خ ، ظامٗت ميك .  مهغ ؤؾٍُٓ

ٓاث الش٣اُٞت الُْٟٓت.(2009)خعين ألاهفاسي، -  الٗغبُت، ؤلاطاٖاث اجداص ،الٗغبُت ؤلاطاٖاث مجلت الٗغبُت، الًٟاثُت لل٣ى

. رر(1) ٕ

ٓاث ٚؼة ٢ُإ في الٟلؿُُجي الجامعي الكباب اؾخسضاماث.(2005) ظلُم مدمذ بًاد الترهُه، - ت لل٣ى  الًٟاثُت ؤلازباٍع

ٔر ْٖال٢تها الٗغبُت ت بمؿخٓ ٓعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت الٗغبُت، بال٣ًاًا اإلاٗٞغ  ٖحن ظامٗت: آلاصاب ٧لُت ميك

. قمـ

م، - الم.(2005) ؤخمذ وعمت البىٍش إلات ٖهغ في ْاإلاجخم٘ ؤلٖا  ْاليكغ للُباٖت ٍٚغب صاع ،الاظخماعي اإلاضزل في صعاؾت -الٗ

ٓػَ٘، .  ال٣اَغة ْالخ

ٓاٞضة الش٣اٞت: الًٟاثُاث.(2003) خمير ًاط البُاحي، - ٓعة ْؾلُت ال ٓاث الاظخماُٖت الخإزحراث" اله  ٖلى الًٟاثُت لل٣ى

ٍْت مضًىت خالت صعاؾت:  الكباب المُت البدٓر مجلت لبُا، في الٛغبُت الؼا ٓز٤ُ البدٓر مغ٦ؼ لبُِا،:  ؤلٖا  ْالخ

المي . (25،26)ٕ ْالش٣افي، ؤلٖا

ٓنر اإلادخملت الاظخماُٖت الخإزحراث.(2006) خمير ًاط البُاحي، -  ؤلاماعاث، قباب ٖلى مُضاهُت صعاؾت -الكباب ٖلى للخلٍُٟؼ

ن مجلت . (23) الؿىت ،(90) ٕ الكاع٢ت، ،اظخماُٖت قْا

ْعر.(2011) الشخمً عبذ وائل الخل، - لُت مماعؾت ص  ظامٗت خالت: بالجامٗاث ألا٧اصًمي الخ٩اج٠ جد٤ُ٣ في الاظخماُٖت اإلاؿْا

ٓم الكاع٢ت ظامٗت مجلت ظاػان،  .(8) مج ،ْالاظخماُٖت ؤلاوؿاهُت للٗل

لُت جبجي ْا٢٘.(2010) وفاء الخمُمي، - ٤ٍٓ في الاظخماُٖت اإلاؿْا  صعاؾت: الخجمُل إلاؿخدًغاث اإلاىخجت للكغ٧اث الدؿ

ٖٓت آعاء ٖلى مبيُت مُضاهُت  بصاعة في ألاعصهُت اإلاجلت الخجمُل، مؿخدًغاث بهخاط قغ٧اث مضًغير مً مجم

ما٫ .  (3) ٕ ،(6) مج ،ألٖا
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- ،ً ً الجبًر لُت هدٓ الاظخماُٖحن ألازهاثُحن اججاَاث.(2010) ٖلي ظبًر  الدضمت في صعاؾاث مجلت الاظخماُٖت، اإلاؿْا

. الاظخماُٖت

ٓاث الٗغبي الكباب اؾخسضاماث. (2006) وآخشون ظعُذ؛ مجى الخذًذي، - ا الًٟاثُت لل٣ى  لُالب خالت صعاؾت: ٞحهم ْجإزحَر

ٓم ْالش٣اٞت للتربُت الٗغبُت اإلاىٓمت:ال٣اَغة الٗغبُت، ْالضعاؾاث البدٓر مِٗض . ْالٗل

ْعر.(1998) ميرهان الخلىوي، - ٓنر الخٗلُمُت البرامج ص : الابخضاثُت الكِاصة لُلبت الضعاسخي الخدهُل صٖم في اإلاهغير بالخلٍُٟؼ

٤، ظامٗت ،آلاصاب ٧لُت مجلت الخالمُظ، مً لُٗىت ٢ؿمحن صعاؾت ٓبغ ،(22) ٕ الؼ٢اٍػ .  ؤ٦خ

لُت.(2002) ساضخي الخمادًً، - ٓعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت مُضاهُت، صعاؾت:ألاعصهُت الٟىاص١ قغ٧اث في الاظخماُٖت اإلاؿْا  ميك

. ألاعصن البِذ، آ٫ ظامٗت

٢ٓ٘ الخإزحر.(1992) عبذهللا الخمىد، - ٓة في بدٓر الًٟاجي، للبض اإلاخ الم الضٖ  بً مدمض ؤلامام ظامٗت ،(1) ،ْٕصعاؾاثر ْؤلٖا

ٓص . ررؾٗ

الم اظخمإ ٖلم.(2002) مدعً حاعذ خمُذ الذلُمي، - ٓظُت عئٍت –ؤلٖا ٓل ١ صاع ،مؿخ٣بلُت ؾٓؾُ  ٖمان، لليكغ، الكْغ

.  ألاعصن

الم ْؾاثل بلى اإلاضزل.(2011) مدمذ عبذالشاصقل الذلُمي، - ٓػَ٘ لليكغ الش٣اٞت صاع: ٖمان ،ْالاجها٫ ؤلٖا . ْالخ

ت.(2007)الشخمً عبذ فهذ الشوَؽذ، - لُت الخٍغ ْلت ألاؾاؾُت التربُت ٧لُت َالب لضٔ الاظخماُٖت ْاإلاؿْا ٍٓذ، بض  ال٩

ٓم مجلت: ال٣اَغة ظامٗت ٍٓت الٗل . (1)ٕ ،الترب

ف فشج، مدمىد؛ الخلُم عبذ العُذ، -  ،اإلاٗانغ الاظخماعي الىٟـ ٖلم.(م2003) شخاجه اإلاىعم عبذ مدمىد، ؼىقي؛ وٍش

ٓػَ٘ لليكغ بًترا٥: ال٣اَغة  .ْالخ

ٓنر ْؤلاهترهذ الضف. (2003) اوؽشاح الؽاٌ، - المي الاظخمإ ٖلم بَاع في ْالخلٍُٟؼ .  بغؽ اإلاضًىت ٞغوؿا، ،ؤلٖا

الم.(1993) اوؽشح الؽاٌ، - ْلي ؤلٖا ٓنر لكب٩اث صعاؾت الهىاُٖت ألا٢ماع ٖبر الض .  (2) ٍ الٗغبي، ال٨ٟغ صاع ،الخلٍُٟؼ

ف، - .  الٗغبُت الجهًت صاع ال٣اَغة، ه٣ضًت، عئٍت: الٗغبُت الًٟاثُاث.(2004) ظامي الؽٍش

ٓنر بغامج ٖال٢ت.(2010) وؽىيل الؽللاوي، - ٓا٢٘ جلٍُٟؼ  جُب٣ُُت صعاؾت: اإلاهغير الكباب مً لُٗىت الاظخماعي بالؿل٥ٓ ال

ُٓٞت، ظامٗت آلاصاب، ٧لُت ،البدشُت لالؾدكاعاث الدضمت مغ٦ؼ مجلت ال٣اَغة، مداٞٓت ٖلى . (44) ٕ مهغ، اإلاى

ٓهُت الًٟاثُاث جإزحر. (2005) عِسخى الؽماط، -  بجامٗت التربُت ٧لُت َلبت ٖلى مُضاهُت صعاؾت: الكباب في ألاظىبُت الخلٍُٟؼ

ٓم صمك٤ ظامٗت مجلت صمك٤، ٍٓت للٗل . (2) ٕ ،(21) مج ،الترب



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

275 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ٓصًت ألا٧اصًمُت الىسبت اججاَاث.(2013) هللا هذاًت بً عادٌ الفمذاوي، - ت البرامج هدٓ الؿٗ ٓاٍع ٓاث في الخ  الًٟاثُت ال٣ى

ٓعة ٚحر ماظؿخحر عؾالت الٗغبُت، ٓم آلاصاب ٧لُت: ميك ؼ اإلال٪ ظامٗت:  ؤلاوؿاهُت ْالٗل . ٖبضالٍٗؼ

لُت.(2007) مدمذ الفيرفي، - ت ،(1) ٍ ،لئلصاعة الاظخماُٖت اإلاؿْا ٓٞاء صاع ، ؤلاؾ٨ىضٍع . ال

٤ٍٓ ألزال٢ُاث مٟاَُمي بَاع. (2006) الىبي عبذ خمُذ الىائي، - لُت الدؿ ما٫ مىٓماث في الاظخماُٖت ْاإلاؿْا  ألٖا

ْلي الٗلمي إلااجمغا الدضمُت، ٓم الا٢خهاص ل٩لُت الؿاصؽ الؿىٓير الض ت ْالٗل ما٫ ؤزال٢ُاث ؤلاصاٍع  ْمجخم٘ ألٖا

ت ٓهت ظامٗت ،اإلاٗٞغ خ .  ألاَلُت ألاعصهُت الٍؼ

الم ٢ًاًا. (2007) وامل مي هللا، العبذ - ً في ْالاجها٫ ؤلٖا الم الاجها٫ ٢ًاًا: ٦خاب في الٗغبي، الَٓ  ألاعصن في ْؤلٖا

ً ٓمان، الخمُض ٖبض ماؾؿت ،الٗغبي ْالَٓ ٓػَ٘، لليكغ الٟاعؽ صاع ق . ألاعصن ٖمان، ْالخ

ٍٓم.(1991) ـادق بًمان العضب، - ٓنر في الٗلمُت البرامج ج٣ ٓم جضَعـ ؤَضاٝ لبٌٗ جد٣ُ٣ِا يٓء في اإلاهغير الخلٍُٟؼ  الٗل

ٍٓت، باإلاغخلت ٓعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت الشاه ٤ ظامٗت التربُت، ٧لُت ميك .  الؼ٢اٍػ

لُت. (2002) مدعً مهذي ـالح العامشي، مىفىس؛ مدعً واهش الغالبي، - ما٫ إلاىٓماث الاظخماُٖت اإلاؿْا  ْقٟاُٞت ألٖا

ٓماث هٓام ت اإلاهاٝع لُٗىت جُب٣ُُت صعاؾت: اإلاٗل . ألاعصهُت الخجاٍع

ت للبرامج الخٗغى بحن الٗال٢ت.(َـ1429) علي بً هللا عبذ الفشدي، - ٓاٍع ٓاث في الؿُاؾُت الخ ٓعي الٗغبُت الًٟاثُت ال٣ى  ْال

ٓصي الكباب لضٔ الؿُاسخي ٓعاٍ عؾالت ،(مُضاهُت جدلُلُت صعاؾت)الجامٗاث في الؿٗ ٓعة، ٚحر ص٦خ  ٧لُت ميك

ٓة الم، الضٖ ٓص بً مدمض ؤلامام ظامٗت ْؤلٖا . ؤلاؾالمُت ؾٗ

ْاٞ٘.(َـ1430) هللا حاس بً فىاص اللدىاوي، - ٓصي الكباب اؾخسضاماث ص ٓاث الؿٗ ايُت لل٣ى  صعاؾت: ْبقباٖاتها الٍغ

اى، مضًىت في الجامُٗت اإلاغخلت َالب مً ُٖىت ٖلى مُضاهُت ٓعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت الٍغ ٓة ٧لُت ميك  الضٖ

الم، ٓص بً مدمض ألامام ظامٗت ْؤلٖا . ؤلاؾالمُت ؾٗ

ٓلُت.(2014) معان هشومُت،  - الًت الٗاملت اإلااؾؿاث خالت صعاؾت: اإلاؿتهل٪ ْخماًت الاظخماُٖت اإلاؿئ  ٚغب ؾُٗضة ب

ٓعاٍ، عؾالت الجؼاثغ، ٓم ٧لُت ص٦خ ٓب٨غ ظامٗت: ْالخِؿحر الا٢خهاصًت الٗل .  جلمؿان -بل٣اًض ؤب

ٓهُت اإلادُاث.(2001) فالح مدمذ اللماة، -  ٖلى مُضاهُت صعاؾت: الكاباث اإلاكاَضاث ٖلى ْألازغ اإلا٩اهت: ْالُٟضًٓ الخلٍٟؼ

ٓم صعاؾاث مجلت الحرم٥ٓ، ظامٗت َالباث . (28) مج ،ْؤلاوؿاهُت الاظخماُٖت الٗل

لُت ال٣ُمي اليؿ٤ بحن الٗال٢ت. (2009) هاـش والب اللِسخي، - ٓوـ، ظامٗت َلبت مً ُٖىت لضٔ الاظخماُٖت ْاإلاؿْا  ٢اٍع

ٓم مجلت: بٛضاص  .(15) ٕ ،الىٟؿُت الٗل
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ٓنر بغامج هدٓ ْاججاَاجّ الٗغبي الكباب حٗغى.(2008) مفىفى عضة الىديي، - ٓا٢٘ جلٍُٟؼ ٔر ْٖال٢تهما ال ٍٓت بمؿخٓ  الِ

ْلي اإلااجمغ لضًّ، ٫ٓر الض الم خ إلات ؤلٖا ٓبغ 21-20مً الٟترة في البُان بجامٗت ألاْؾِ الكغ١ر في ْالٗ : ،ٖمانؤ٦خ

. مؿ٣ِ

ٓلُت ْٖال٢خّ ألازالقي الخ٨ٟحر.(َـ1432) الخمُذ عبذ ـالح بصدهاس اللخُاوي، -  اإلاخٛحراث بٌٗ يٓء في الاظخماُٖت باإلاؿئ

ٔر ؤم ظامٗت َالباث مً ُٖىت لضٔ ألا٧اصًمُت ٓعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت اإلا٨غمت، م٨ت بمضًىت ال٣غ  ٧لُت ميك

ٔر ؤم ظامٗت التربُت، . ال٣غ

ٓصًت الٗغبُت اإلامل٨ت في ْاإلاغا٣َاث اإلاغا٣َحن ٖلى الًٟاثُاث ؤزغ.(2008) وامل بً خمش اللخُاوي، -  هٓغ ْظِت مً الؿٗ

ٍٓحن ٍٓاث، الترب ٓعاٍ عؾالت ْالترب ٓعة، ٚحر ص٦خ الًاث ميك ٨ُت، اإلاخدضة ال إلابـ، ظامٗت ألامٍغ . التربُت ٧لُت ٧

ٓاث.(2011) خمذ ابشاهُم اإلاترص، - ا الًٟاثُت ال٣ى ٓمت ٖلى ْجإزحَر ٍٓت َالب لضٔ الاظخماُٖتر ال٣ُم مىٓ  بمضًىت الٗامت الشاه

اى،ر ٓعٍ، ٚحر ماظؿخحر عؾالت الٍغ ٓص بً مدمض ؤلامام ظامٗت ميك ٓم ،٧لُت ؾٗ . ؤلاظخماُٖت الٗل

ٓنر الغاصًٓ بلى مضزل.(1999) هللا عبذ ببشاهُم اإلاعلمي، - ٓػَ٘ لليكغ الٗغبي ال٣اَغة، ،ْالخلٍُٟؼ .  ْالخ

لُت.(2011) ظلُمان ولُذ وهُاحىت، عِسخى خاصم اإلاىمجي، -  ْٖال٢تها الجامُٗت الخهً ٧لُت َلبت لضٔ الاظخماُٖت اإلاؿْا

ٓم) ْالضعاؾاث للبدٓر بعبض مجلت: ألاعصن ؤلاهجاػ، بضاُٞٗت ٍٓت الٗل .  (2)ٕ ،(15) مج ،(الترب

الم.(2006) هاؼم مجذ الهامصخي، - ٓػَ٘، اإلاىاهج صاع ،الخضًشت ْج٣ىُاجّ اإلاٗانغ ؤلٖا . ألاعصن ٖمان، للخ

اب ْاَغة هدٓ الاججاٍ.(َـ1430) ظشاج هائف الهزلي، - ٓلُت ْٖال٢خّ ؤلاَع ٔر اإلاخٛحراث ْبٌٗ الاظخماُٖت باإلاؿئ  لضٔ ألازغ

ٍٓت اإلاغخلت َالب مً ُٖىت ٓعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت اإلا٨غمت، م٨ت بمضًىت الشاه ، ؤم ظامٗت ميك  م٨ت ال٣ٔغ

 .اإلا٨غمت

الم.(1975) ببشاهُم ؤمام، - . ررألاهجلٓ: ال٣اَغة ،بالجماَحر ْالاجها٫ ؤلٖا

حن الاجها٫. (1982) ؤخمذ بذس، - الم بالجماَحًر ٍٓذ ْالخىمُت، ْالضٖاًت الٖا ٖٓاث ٧ْالت: ال٩ . اإلاُب

المُت الغؾالت زهاثو.(2009) عبذهللا بذسان، - ٍٓذ ،الٗلمي الخ٣ضم مجلت الٗلمُت، ؤلٖا ٍٓذ ماؾؿت: ال٩  للخ٣ضم ال٩

. رر(67) ٕ الٗلمي،

ٓظِت الخٗلُمُت البرامج.(1992) هللا فخذ ولُذ بشواث، - ٓنر مً ألاؾاسخي الخٗلُم بجمام قِاصة لُالب اإلا : اإلاهغير الخلٍُٟؼ

ٓعاٍ عؾالت ْمُضاهُت، جدلُلُت صعاؾت ٓعة، ٚحر ص٦خ الم، ٧لُت ، ميك .  ال٣اَغة ظامٗت ؤلٖا

ت، ه٣لت: اإلاهغير الهىاعي ال٣مغ.(1998) ؤمين بعُىوي، - .  ماعؽ -ًىاًغ ،(152) ٕ ،ؤلاطاعي الًٟ مجلت خًاٍع

ٓنر الغاصًٓ في الش٣اُٞت البرامج.(1999) ظامُت على، ؤخمذ ظهير؛ حاد، - ٓػَ٘ لليكغ الٟجغ صاع: ال٣اَغة ،ْالخلٍُٟؼ . ررْالخ
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م عبذ لُلى خعً، - ٓنر.(2005) الىٍش ت، ْالٗال٢اث الخلٍُٟؼ ت الَٓىُت اللجىت ،التربُت مجلت ألاؾٍغ  ْالش٣اٞت للتربُت ال٣ٍُغ

ٓم، . (34) الؿىت ،(155) ٕ ْالٗل

ٍٓت الٗهغ ْجدضًاث الٗغبُت الًٟاثُاث.(2005) مدمذ ـذًم مدمذ خعً، -  اللجىت ،التربُت مجلت ،الٗغبُت الش٣اُٞت ْالِ

ت الَٓىُت ٓم، ْالش٣اٞت للتربُت ال٣ٍُغ . (34) الؿىت ،(153) ٕ ْالٗل

ٓهُت البرامج جإزحر.(2007) بىشط خالق، - ٓعي اإلاجخم٘)الاظخماُٖت الخيكئت ٖملُت في الخلٍُٟؼ ٓطظا، الؿ  ظامٗت مجلت هم

. رر(2) ٕ ،(23) مج صمك٤، ظامٗت ،صمك٤

ٓاث.(2011) ببشاهُم خمذ، - ا الًٟاثُت ال٣ى ٓمت ٖلى ْجإزحَر ٍٓت َالب لضٔ الاظخماُٖتر ال٣ُم مىٓ  بمضًىت الٗامت الشاه

اى،ر ٓعٍ، ٚحر ماظؿخحر عؾالت الٍغ ٓص، بً مدمض ؤلامام ظامٗت ميك ٓم ٧لُت ؾٗ . الاظخماُٖت الٗل

ٓهُت اإلادُاث جإزحر.(2014) فااد ببشاهُم خفاوهت، - ت يٓء في الجامٗاث َالب ٖلى الدانت ألاعصهُت الخلٍٟؼ لُت هٍٓغ  اإلاؿْا

ٓم صعاؾاث مجلت الاظخماُٖت، . (1) ،ٕ(41) مج ،ْالاظخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗل

إلات ْجدضًاث الٗغبُت الش٣اٞت.(2005) الذًً مجذ خمؾ، - ٓا٦بت الٗغبي الجهٓى: ٦خاب في الٗ  ماؾؿت ٖمان، ،الٗهغ ْم

ٓمان . ق

ْعر.(2001) وه ظمير ؤميرة دسوَؾ، - ٓهُت الٗغبُت اإلاؿلؿالث ص  الاظخماُٖت، للمك٨الث اإلاهغير الكباب بصعا٥ في الخلٍُٟؼ

ٓعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت الم ٧لُت: ال٣اَغة ظامٗت ميك .  ؤلٖا

ٟا٫ مً ُٖىت لضٔ الاظخماُٖت اإلاِاعاث ٖلى الًٟاثُت البرامج مكاَضة ؤزغ.(2007) عبذالفمذ فاومت دؼتي، - ْلت ألَا  بض

ٍٓذ، ٓصًت، ،الٗغبي الدلُج عؾالت مجلت ال٩ . (103) ٕ ،(28) الؿىت الؿٗ

ٌل ظاهذسا سوهُدؾ، ؛.ٌ ملفين دًفلير، - اث.(2004) بى الم ْؾاثل هٍٓغ ، ٦ما٫ جغظمت ،الٖا  الضاع ال٣اَغة، ٖبضالغئْٝ

ْلُت . الش٣اُٞت لالؾدشماعاث الض

ا، - ٓاث.(2002) مدمذ صهٍش ت مغ٦ؼ ،الاظخماُٖت ْال٣ُم الًٟاثُت ال٣ى تر لل٨خاب، ؤلاؾ٨ىضٍع . ؤلاؾ٨ىضٍع

ذان، - ٍٓم.(1996) ظعُذ مدمذ ٍص ٓنر بغهامج ج٣ ٍٓت، باإلاغخلت الاظخمإ ٖلم ماصة في الخٗلُمي الخلٍُٟؼ  الجمُٗت مجلت الشاه

ت غ١ر للمىاهج اإلاهٍغ ٓلُٓ ،(37) ٕ ،الخضَعـ َْ ً  .

ٓػَ٘، لليكغ اإلاهُٟى صاع َىُا، ،الكباب ٖلى لئلهترهذ الاظخماُٖت آلازاع.(2003) وحذي ؼفُم، مدمذ؛ ظعُذ، -  ْالخ

. آلاصاب ٧لُت

ٓاث.(2009) خمُذ ؼالٌ ظلُمان، - ٓمت ٖلى اإلادخملت ْجإزحراتها الًٟاجي البض ٢ى  ٖلى مُضاهُت صعاؾت: الاظخماعي ال٨ٟغ مىٓ

. نٟغ ،(33) ٕ ،ْنلُت صعاؾاث مجلت اإلآنل، ظامٗت َلبت
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المُت اإلاجلت اإلاجخم٘، خُاة في ْؤَمُتها اإلاغثُت ؤلاطاٖت.(1996) مدمذ ؼشاب، - . (3) ٕ ،(1) الؿىت َغابلـ، ،ؤلٖا
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ت في البِئت الشكمُت  الخماًت اللاهىهُت للملىُت الفىٍش
ل(الجضائش)ل2هشحغ ـفى، ؤظخارة بيلُت الخلىق والعلىم العُاظُت، حامعت مدمذ إلاين دباغين ، ظىُف ل .د

 
 

 ملذمت

ت اإلال٨ُت ٓوي مهُلح ال٨ٍٟغ  ْؤصبُت ٞىُت ْببضاٖاث ٖلمُت ازتراٖاث مً ًيخجّ ُٞما ؤلاوؿان خ٤ بّ ٣ًهض ٢اه

ت ْج٣ىُت ا... ْججاٍع ٫ٓر بط. ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ هخاط مً ْٚحَر ٓاعص اإلال٨ُت خ٤ مً جيب٘ ؾلُاث زالر لهاخبّ ًس  ٚحر ؤقُاء ٖلى ال
ت ٞلّ ماصًت،  في ْاإلاِىضؽ اليكغ خ١ٓ٣ر في ْالىاقغ الخإل٠ُ، في اإلاال٠ ٦د٤ ٖىّ، الخىاػ٫ر ؤْ باؾدشماٍع ُّٞ الخهٝغ خٍغ

ّ ُٞما ْاإلاستٕر ْالدغاثِ، اإلاسُُاث ٓلّ حسجُلّ بٗض...ازتٖر  ْالاؾخٗما٫ الاؾخٛال٫ ؾلُت ْلّ. الازترإ بغاءة ٖلى ْخه
مى٘ ال٨ٟغ هخاط ٖلى . ناخبّ بطن صْنر اؾخٗمالّ ؤْ ٖلُّ الاؾدُالء مً الٛحر ٍُْت

ذ ٢ْض ت للمل٨ُت الٗاإلاُت اإلاىٓمت ٖٞغ ٍٓبٓ ) ال٨ٍٟغ ٓلِا (ال ت اإلال٨ُت حكحر:"  ب٣  ؤي ؤلابضاُٖت، ال٨ٟغ ؤٖما٫ بلى ال٨ٍٟغ

ٓػر ْالٟىُت ألاصبُت ْاإلاهىٟاث الازتراٖاث ٓعر ْألاؾماء ْالغم ٓم ْالىماطط ْاله ".  الهىاُٖت ْالغؾ

ت اإلال٨ُت ْج٣ؿم اًاث للمهىٟاث ْالٟىُت ألاصبُت اإلال٨ُت ٌكمل زالزُا، ج٣ؿُما ال٨ٍٟغ  ْألاٞالم ْال٣هاثض ٧الْغ

ْعة ْالخ١ٓ٣ر...اإلآؾ٣ُُت ْألالخان ٓجُت الدسجُالث ْمىخجي ألاصاء، ٞىاوي خ١ٓ٣ر مشل اإلاال٠ لخ٤ اإلاجا  ْاإلال٨ُت...اله

ٓم للىماطط الهىاُٖت ت ْمل٨ُت الازترإ، ْبغاءاث الهىاُٖت ْالغؾ ت للٗالماث ججاٍع ... الخجاعير ْالغؾم الخجاٍع

ٓعر ْم٘ ٓص في الاهترهِذ قب٨ت ِْ ً، لل٣غنر ألازحرة ال٣ٗ ٓعة هُا١ ْاحؿإ الٗكٍغ  اإلاهىٟاث بغػث الال٨ترْوي اليكغ ز
ٓلٓظُا مٟغػاث ؤخض ؤلابضاُٖت الغ٢مُت ٔر في جسخل٠ ال ٞهي الخضًشت، الخ٨ى  الخ٣لُضًت اإلاهىٟاث ًٖ ْالدؿمُت اإلادخٓ
ٓخت اإلآؾ٣ُُت ْال٣ُٗت ٧ال٨خاب دُت، ْالل ٓعقي، الخامل ٞبض٫ الخامل، في ٣ِٞ جسخل٠ ل٨ً الٍؼ  ٍْخم ع٢مُا الخامل ؤنبذ ال

  .ع٢مي بك٩ل مِٗا الخٗامل

ٓاٖض الخاؾٓب بغامج الغ٢مُت اإلاهىٟاث ْحكمل ٓٚغاُٞا البُاهاث ٢ْ ٓب ْاثغ َْ  اإلالٟاث بلى بياٞت اإلاخ٩املت الض

ْعٍاث ٦خب مً الغ٢مُت ٖٓاث ْص . الكب٨ت ٖبر مخاخت ع٢مُت ْمٓؾ

ٓاظّ ْخُض ٓنر ً ٓلت بؿب اإلاكا٧ل مً الٗضًض اإلادكاب٨ت الغ٢مُت البِئت في اإلاالٟ ٫ٓر ؾِ  اإلاالٟاث َظٍ بلى الٓن
ٓا٦بت ٖضم ؤْ ج٣اٖـ ْل في ْاؾخيؿازِا، ٗاث م ت الخ٣لُضًت الدكَغ ٓعر التي للؿٖغ ٓلٓظُا بها جخُ  ْلٗهغ الخضًشت الخ٨ى

ٓماجُت ٔر خُض الخالي، الٓي٘ م٘ الخ٠ُ٨ ٖلى ٢ضعتها ْٖضم. اإلاٗل ٓاهحن ؤن الدبراء مً ٖضص ًغ  الخإل٠ُ لخ١ٓ٣ر الخالُت ال٣

ْعة ْالخ١ٓ٣ر   .الاهترهِذ بِئت في للخُب٤ُ ٢ابلت حٗض لم اإلاجا

                                                           
: ، مداخلة ألقيت يف ادلؤدتر السادس جلمعية ادلكتبات كادلعلومات السعودية ادلوسـو(برامج احلاسوب كقواعد البيانات منوذجا)كداد أمحد العيدكين، محاية ادللكية الفكرية يف البيئة الرقمية   ٔ

. ٗ.، صٕٓٔٓأفريل  ٚٓ-ٙٓخالؿ الفًتة البيئة ادلعلومات اآلمنة، ادلفاىيم كالتشريعات كالتطبيقات، ادلنعقد مبدينة الرياض 
: أنظر  ٕ

http://www.wipo.int/cooperation/ar/
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٫ٓر في الخ٨ٟحر مً بض ال لظل٪ ٓهُت خل ح م٘ جخماشخى ٢اه ٓجي الٗهغ ْع ٓل  اإلال٨ُت خماًت ؤظل مً الجضًض، الخ٨ى

ت ٗاث مسخل٠ جهضث ٠ُ٦: الخالُت ؤلاق٩الُت َغح زال٫ مً الغ٢مُت البِئت في ال٨ٍٟغ ْلُت الدكَغ  َظا بلى ْالضازلُت الض

ٕٓ ٓوي الخإنُل: ؤؾاؾحن ه٣ُخحن في ؤلاق٩الُت َظٍ ٖلى ؤلاظابت ؾىدا٫ْر ال٣غنىت؟ مً الى ت اإلال٨ُت لخماًت ال٣اه  في ال٨ٍٟغ
. الغ٢مُت البِئت

ت للملىُت اللاهىهُت الخماًت ووشقل ؼشوه                                              الشكمُت البِئت في الفىٍش

ت اإلالىُت لخماًت اللاهىوي الخإـُل: ؤوال  .الشكمُت البِئت في الفىٍش

ت اإلال٨ُت جدٓى ٍٓٞغ إلاا  ؤؾاؾُت بإَمُت ال٨ٍٟغ تراٝ ٍَغ٤ ًٖ اإلابضٖحن حصجُ٘ مً ج  مالُت م٩اٞإة م٩اٞإتهم ؤْ الٖا

ٓعر لضحهم ْجؼعٕ ٖاصلت، مئىان قٗ . ٢غنىت ؤْ بظل٪ جغزُو ٚحر مً اؾخيؿازِا زكُت صْنر مهىٟاتهم وكغ بم٩اهُت بلى الَا
ٓعة ْمضٔ ألاَمُت َظٍ الض٫ْر ؤصع٦ذ ٢ْض ٓماجُت الجغاثم زُ  مً الٗضًض حؿً ٞغاخذ مغج٨بحها، مٗا٢بت ْبلؼامُت اإلاٗل

ٓهُت الىهٓم ٔر ٖلى ال٣اه ْلي اإلاؿخٓ ت اإلال٨ُت خماًت جإنُل بٛغى ْالضازلي الض ٓهُت الشٛغاث ْؾض ال٨ٍٟغ  ْمى٘ ال٣اه
خضاء  مً ظملت ٢غعث بل الخض، َظا ٖىض ج٠٣ ْلم الىمٓ، ٍَغ٤ في ْالؿاثغة مجها اإلاخ٣ضمت الض٫ْر ظمُ٘ َا٫ الظي ٖلحها الٖا
. مغاخلِا مسخل٠ ٖلى الخماًت بظغاءاث

 ؤظل ْمً للمهى٠، جهب ؤْ ؾغ٢ت مً مساٞت صْنر ألاًٞل ج٣ضًم ٖلى البكغير ْال٨ٟغ ؤلاوؿاوي لئلبضإ ْحصجُٗا
اصة ت الش٣اٞت بلى الىٟاط ٞغم ٍػ  اإلال٨ُت خ٤ جإنُل بلى ظاَضة الض٫ْر مسخل٠ ؾٗذ بها، الخمخ٘ بم٩اهُت ْجٓؾُ٘ ْاإلاٗٞغ

ت ٍٓحن ٖلى ال٨ٍٟغ ْلي اإلاؿخ : ْالضازلي الض

ْلُت، بالخماًت ٣ًهض :الذولي اإلاعخىيل على/ 1 ٕٓ الض ْلُت الاجٟا٢ُاث مجم ت اإلال٨ُت لخماًت اإلابرمت الض  ب٩اٞت ال٨ٍٟغ

: في ْجخمشل  ؤق٩الِا

 ؤَمِا ٧ان ْماجمغاث ل٣اءاث ٖضة الاجٟا٢ُت َظٍ ؾب٤ ل٣ض: والفىُت ألادبُت اإلافىفاث لخماًت بيرنل اجفاكُت (ؤ)

٦ؿل ماجمغ تراٝ َْٓ َاما مبضؤ ْي٘ الظي 1858 ؾىت بْغ  الظي للدُاب ٧ان زم ْالٟجي، ألاصبي ؤلاهخاط بمل٨ُت الٗالمي الٖا

                                                                                                                                                                                           
Barlow, J.P, Selling Wine Without Bottels, in : Hugenholtz, P.B.(ed.), The Future of Copyright in a Digital Environnement, The Huge, 

Kluwer(1996), pp.169-188. 
: أىم ىذه االتفاقيات  ٔ
 .(  1952 -اليونسكو )االتفاقية العادلية حلقوؽ ادلؤلف *

.    1979ك 1967ك تعديالهتا  ( 1958)اتفاقية لشبونة حلماية األصوؿ ك التسجيل الدكيل *
. ( 1961)ميثاؽ ركما حلماية ادلؤدين ك منتجي التسجيالت الصوتية ك اذليئات اإلذاعية *
. (  1970 -كايبو )الخًتاع ادلعاىدة الدكلية للتعاكف بشاف براءات ا*
. ( 1971)ميثاؽ جنيف حلماية منتجي الفونوغراؼ ضد النسخ غَت الشرعي *
. ( 1973)اتفاقية فيينا لوضع تصنيف دكيل دلكونات العالمات *
. (  1989)معاىدة كاشنطن حوؿ حقوؽ ادللكية للدكائر ادلتكاملة *
. ( 1994 -كايبو )معاىدة قانوف العالمات التجارية *
. (   1996-كايبو )معاىدة محاية حقوؽ ادلؤلف *
. (  1996 -كايبو  )معاىدة محاية األداء ك التسجيل الصويت *
 .( 2001)معاىدة بودابيست الدكلية دلكافحة جرائم ادلعلوماتية ك االتصاالت *
 ٕٗٓٓاتفاقية التبادؿ احلر سنة  *
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ٓعر الٟغوسخي ألاصًب ؤل٣اٍ  الجمُٗت بوكاء في الٟٗا٫ ؤزٍغ باَعـ في ٣ٖض الظي ال٨خاب إلااجمغ الدخامي الخٟل في َُٛٓ ٨ُٞخ

ْلُت ْالٟىُت ألاصبُت  الىو بلى الاَخمام َظا ْْنل. 1886 ؾىت بغنر مٗاَضة ٣ٖض مً جم٨ىذ التي  .1876 ٖام باَعـ في الض

. 27 ماصجّ في 1948 ٖام ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ر  الٗالمي ٖالنؤلا في اإلاال٠ خ١ٓ٣ر ٖلى

ْلُت الخماًت ع٧اثؼ مً بغنر اجٟا١ َْٗخبر ٓاٖض جً٘ اجٟا٢ُت ؤ٫ْر ِٞٓ ْالٟىُت، ألاصبُت اإلال٨ُت لخ١ٓ٣ر الض  الخماًت ٢
ْلُت ْعة، ْالخ١ٓ٣ر اإلاال٠ لخ١ٓ٣ر الض ْلُت بالخماًت الاجٟا٢ُت َظٍ حؿخإزغ ْلم اإلاجا ٓاٖضَا، الض ذ بل ل٣  حٗضًالث ٖضة ٖٞغ

ُت ٫ٓر ألاؾاؾُت اإلاباصت مسالٟت ٖضم قٍغ : مجها بغنر اجٟا١ في بها اإلاٗم

ما٫ ْخماًت الترظمت خ٤ مضة بةَالت بياٞت ؤ٫ْر ٧اهذ 1896 ٖام - ت ألٖا . اإلاٗماٍع

ٍٓغ الهامخت ْالاؾخٗغاياث الخلخحن مهىٟاث ؤياٞذ 1908 ٖام - ٓنر ْمهىٟاث الكمسخي ْالخه  الخُب٣ُُت الٟى

. ْالؿىما

  .قٟاَُت ؤٖما٫ مً خ٨مِا في ًضزل ْما اإلادايغاث خماًت ؤصعظذ 1914 ٖام -

ٕٓ ها٢كذ 1971 ٖام - ٍٓاث مٓي  الترزُو في الض٫ْر َظٍ إلاؿاٖضة الىامُت الض٫ْر في اإلاال٠ لخ١ٓ٣ر ظضًضة حؿ

ا ْبٖاصة ألانلُت لؤلٖما٫ بالترظمت . بنضاَع

ٓظب ببغامِا، ٖلى ٢غنر مً ؤ٦ثر بٗض ْالٟىُت ألاصبُت اإلاهىٟاث لخماًت بغنر اجٟا٢ُت بلى الجؼاثغ بهٓمذ ٢ْض  بم

ٓم ا لثرائها الاجٟا٢ُاث ؤَم مً حٗخبر خُض  1997 ؾبخمبر 13 في اإلااعر 341-97 ع٢م الغثاسخي اإلاغؾ  الخ٩ام بدكضص ْجمحَز

ٓا٦بتها اإلاال٠ بد١ٓ٣ر الدانت ت ٖالم في ظضًض ل٩ل ْم . الغ٢مُت اإلاهىٟاث ْخماًت اإلاٗٞغ

بغ اجفاكُت (ب) ت اإلالىُت خلىقل على الخجاسة بإزش اإلاخعللت للخذابير جٍش  1994 ؾىت الاجٟا٢ُت َظٍ ؤبغمذ: الفىٍش
غ ْلُت الخجاعة لخدٍغ ٖت الض خباع بٗحن آزظة اإلاكْغ عة الٖا ت اإلال٨ُت لخماًت اإلاخسظة الخضابحر ٢ْٝٓ ٖضم يمان يْغ  ال٨ٍٟغ

ْلُت الخجاعة ؤمام ٖاث٣ا  في ؾاَمذ ٦ما. بّ اإلاخٗل٣ت ْالخ١ٓ٣ر اإلاال٠ خ١ٓ٣ر ًٖ للخضًض مجها ألا٫ْر ال٣ؿم زهذ خُض. الض
ْلت ْمبضؤ   الَٓىُت اإلاٗاملت مبضؤي بعؾاء ْلى الض اًت ألا   .بالٖغ

ت اإلال٨ُت مجا٫ في بياٞاث ْجًمىذ : ؤَمِا ال٨ٍٟغ

ٓاٖض بياٞت - . الغ٢مُت اإلاهىٟاث خماًت مجا٫ في زانت ظضًضة ٢

ٔر جىُٓم - ت اإلال٨ُت إلاهىٟاث ْالاؾدشماعير اإلاالي الا٢خهاصي، اإلادخٓ . ال٨ٍٟغ

ت اإلال٨ُت إلصاعة مغ٦ؼ بخضار - ٍٓبٓ"  مىٓمت ظاهب بلى ال٨ٍٟغ    "W T 0" الٗاإلاُت الخجاعة ْمىٓمت" ال

                                                           
. ٕٗٛ. ، دار النشر للجامعات ادلصرية، القاىرة، صٛعبد الرزاؽ السنهورم، الوسيط يف شرح القانوف ادلدين، اجلزء   ٔ
. ٚٔ. ، ليبيا، صٕٙٓٓعبد اجلليل فضيل الربعصي، نشأة حقوؽ ادللكية الفكرية كتطورىا، رللس الثقافة العاـ،   ٕ
. ٛٓ. ، صٔٙديقراطية الشعبية، العدد راجع اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الد  ٖ
. ادلعاملة الوطنية: من اتفاقية تربس بعنواف ٖٓادلادة   ٗ
. معاملة الدكلة األكثر رعاية: من اتفاقية تربس بعنواف ٗٓادلادة   ٘
. ٛٓ. كداد أمحد العيدكين، ادلرجع السابق، ص  ٙ

http://www.un.org/ar/documents/udhr/
http://www.joradp.dz/
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ا، خُض مً جغبـ اجٟا٢ُت ْحٗض ٓعة ألا٦ثر الاجٟا٢ُت ؤزَغ ْلُت الخجاعة اجٟا٢ُاث بحن مً زُ ٍْت مً الض ا ػا  ٖلى جإزحَر
ٖٓاث قامال بَاع حٗض ٞهي الٗغبُت الض٫ْر ْمجها الىامُت الض٫ْر ا٢خهاصًاث ت اإلال٨ُت إلآي ٓاٖض ؤياٞذ ألجها لِـ ال٨ٍٟغ ٢ 

ت اإلال٨ُت خ٤ في ظضًضة ٓاٖض ) ال٨ٍٟغ ْظضث مغة أل٫ْر ألجها بل (...الخاؾٓب بغامج لخماًت الدانت ٧ال٣  إلصاعة آزغ مغ٦ؼا ؤ
ت اإلال٨ُت هٓام  زانا مجلؿا َُئاتها بحن مً بوكائها اجٟا٢ُت زههذ التي الٗاإلاُت الخجاعة مىٓمت َْٓ ٖاإلاُا ال٨ٍٟغ

ْظضث جغبـ باجٟا٢ُت ت اإلال٨ُت بصاعة مغ٦ؼير بحن الخىا٢ٌ اخخماالث ًدل ظضًضا مغ٦ؼا ْؤ  بةبغام الخجاعة ْمىٓمت ال٨ٍٟغ

ْجهما بُجهما الٗال٢ت لخىُٓم 1996 ؾىت اإلاىٓمخحن بحن حٗاْنر اجٟا١ ت اإلال٨ُت هٓام بصاعة بكإن ْحٗا ْلُا ال٨ٍٟغ  ْباهًمام  .ص
ت باإلال٨ُت الدانت الاجٟا٢ُت ْؤخ٩ام جخماشخى َامت حٗضًالث ؤصزلذ ،1996 ؾىت للخجاعة الٗاإلاُت اإلاىٓمت بلى الجؼاثغ  .ال٨ٍٟغ

بى اجفاكُت (ج) ت للملىُت العاإلاُت اإلاىظمت  (wipo) الٍى ٢ُٓ٘ جم: الفىٍش ٓلم في الاجٟا٢ُت َظٍ ج ِ٦ٓ  1967 ؾىت اؾخ
 ْحٗخبر 1976/12/17 في اإلاخسههت اإلاخدضة ألامم ٧ْاالث بخضٔ لخهبذ 1979 ؾىت ْٖضلذ 1970 ؾىت الىٟاط خحز لخضزل

ت اإلال٨ُت مجا٫ في للدضماث الٗامي اإلاىخضٔ ما٫ مً بالٗضًض ل٣ُامِا ال٨ٍٟغ  :ؤَمِا ألٖا

ٖٓاث ْجدىا٫ْر الكباب ٞحها ٌكاع٥ بوكاثُت مؿاب٣ت - ت باإلال٨ُت جخٗل٤ مٓي  ْما ْالخ٣لُض ْال٣غنىت ْالابخ٩اع ال٨ٍٟغ

 .بلحها

ٓم الاخخٟا٫ - ت للمل٨ُت الٗالمي بالُ ت الٞخت ؤْ ازترإ ألًٞل بمؿاب٣اث اإلاضاعؽ في ال٨ٍٟغ  ُٞضًٓ، حسجُل ؤْ ظضاٍع
 مً حؿخُٟض ؤن ْاإلاخٓؾُت الهٛحرة للكغ٧اث ًم٨ً ٠ُ٦ حكغح الخجاعة ْٚٝغ مدلُت قغ٧اث م٘ ٖمل خل٣اث جىُٓم ؤْ

ت اإلال٨ُت هٓام اؾخسضام  .ال٨ٍٟغ

الم ْؾاثل بقغا٥ - ٓايُ٘ ًٖ اإلا٣االث ليكغ اإلادلُت الصخ٠ م٘ الٗمل. ؤلٖا ت باإلال٨ُت جخٗل٤ م  ْالاجها٫. ال٨ٍٟغ

ٓنر ؤلاطاٖت بمدُاث ت بغامج لبض ْالخلٍٟؼ ٓاٍع  .ْخماًخّ ْالابخ٩اع باإلبضإ الجهٓى ؾبل ًٖ خ

ْاث ٣ٖض - ُٖٓت الجامٗاث في هض ت باإلال٨ُت ْالباخشحن ْألاؾاجظة الُالب لخ ٓاثضَا، ال٨ٍٟغ ْاث جىُٓم ؤْ ْٞ  هض
 .بل٨ترْهُت

ت اإلاغا٦ؼ في مٗاعى ب٢امت - ت اإلال٨ُت مً اإلاؿتهل٪ اؾخٟاصة مضٔ جبحّون الخجاٍع  الٗالماث ٢ضعة جبحّون ٦إن) ال٨ٍٟغ
ت ٢ٓت الخجاٍع ٓز ٢ٓ٘ ٠ُ٦ ؤْ اإلاؿتهل٪، ز٣ت ٦ؿب ٖلى اإلا ضة ؤْ اإلا٣غنىت الؿل٘ ج

ّو
 .(مكا٧ل في اإلاؿتهل٪ اإلا٣ل

ٓخت ه٣اقاث جىُٓم - ٓعر مٟخ ٫ٓر للجمِ ت اإلال٨ُت مجا٫ في ؾازىت ٢ًاًا خ  .ال٨ٍٟغ

ى م٘ ْالٟىُت الٗلمُت اإلاخاخ٠ بقغا٥- ت، ْاإلال٨ُت ْالابخ٩اع اإلاٗاعى بحن الٗال٢ت حكغح ْٖغ  ب٢امت ؤْ ال٨ٍٟغ
 .اإلاٗانغ ْجُب٣ُِا الخ٣لُضًت اإلاٗاٝع إلبغاػ مٗاعى

حن ظمُٗاث م٘ الٗمل- ٓاثؼ إلاىذ اإلاهممحن ؤْ اإلادلُت اإلاستٖر  .الخهامُم ؤْ باالزتراٖاث اإلاخٗل٣ت الج

إل ٖمل خل٣اث جىُٓم- ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر هٓام مؿخسضمي إَل  ؤْ ماصًً ؤْ ٞىاهحن مً اإلادخملحن ؤْ الٟٗلُحن ال٨ٍٟغ

ٓعًٍ حن ؤْ مٓؾ٣ُُحن ؤْ مه ْلحن ؤْ مستٖر م ؤْ م٣ا  .اإلا٣ضمت ْالدضماث الىٓام ٨ًٟلِا التي الخ١ٓ٣ر ٖلى ٚحَر

                                                           
: متوفر على ادلوقع. ٕٕٓٓفيفرم  ٕٔ-ٕٓبية، ندكة الويبو بالتعاكف مع اجلامعة األردنية، زلمد حساـ لطفي، تأثَت اتفاقية تربس على التشريعات العر  ٔ

www.arablaw.org/downlood/IP_legal_system_article.doc.12.02.2008. 
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ٓاص بٖضاص - ٓم ًٖ بٖالهُت م ت اإلال٨ُت ً ن تهخم ال٨ٍٟغ ت الالٞخاث مشل اإلادلُت، بالكْا الهاث ْال٨خِباث الجضاٍع  ْؤلٖا

ٓهُت ٓعر مً مدضصة قغاثذ حؿتهضٝ التي ؤلاطاُٖت ؤْ الخلٍٟؼ  .الجمِ

ٓم جىُٓم - ٓاب" ً ٓخت ألاب ت اإلال٨ُت م٩اجب في" اإلاٟخ  .اإلادلُت اإلاال٠ خ٤ ؤْ ال٨ٍٟغ

ٓم ًٖ حٗل٤ُ - ت اإلال٨ُت ً ت اإلال٨ُت م٩اجب مباوي ٖلى ال٨ٍٟغ ا ؤْ اإلاال٠ خ٤ ؤْ ال٨ٍٟغ  .اإلاباوي مً ٚحَر

٢ٓ٘ بوكاء - ٓماث ٖلى ًدخٓير بل٨ترْهُت م ت اإلال٨ُت ًٖ ٖامت مٗل  ْؤوكُت مغثُت ْحسجُالث بٞغاصًت ْصعاؾاث ال٨ٍٟغ
ٓم ت اإلال٨ُت ً ٓبت ؤؾئلت ْمؿاب٣اث ال٨ٍٟغ ٍٓذ ْٖملُاث ْؤظ  .بلحها ْما جه

ٓص٧اؾذ ؤْ مغثُت حسجُالث بٖضاص ؤْ م٣ابالث بظغاء - ٓنر ٞحها ًخدضر ٌكابهِا ما ؤْ ب ٓنر ٞىاه ٓنر ْمالٟ  ًٖ ْمستٖر
ت باإلال٨ُت ْٖال٢خّ ٖملِم  .ال٨ٍٟغ

ا ؤْ اؾخ٣هاءاث ؤْ بخهاثُت بُاهاث ؤْ صعاؾاث بنضاع -  ْالؿل٥ٓ ْالخ٣لُض ال٣غنىت ْؤيغاع الابخ٩اع ٢ْ٘ ًٖ ٚحَر

  .ظغا َْلمّور الابخ٩اع بػاء

ا اإلاُاعاث ْفي الٍُغ٤ ٖلى ؤ٦كا٥ ب٢امت - إل ْٚحَر ٓعر إَل ت اإلال٨ُت ٖلى الجمِ ْعَا ال٨ٍٟغ ٓمُت خُاجّ في ْص  .الُ

ٓػَ٘- ٓاص ج ٍجُت م ٓم جْغ ت اإلال٨ُت لُ ضًت ْالبُا٢اث الهٟداث ماقغاث) ال٨ٍٟغ  ْمؿىض اإلادٟٓاث ؤْ ْألا٦ُاؽ البًر
. بلحها ْما الخاؾٓب ٞإعة

عا مسخلٟت بمغاخل اليكغ ٖملُت مغث :الذاخلي اإلاعخىيل على/ 2  اليكغ بلى (cds ) اإلاضمجت ألا٢غام ٖلى باليكغ مْغ
ال اإلاباقغ الدِ ٖلى ٓاهحن ْي٘ بلى ماؾت الخاظت ٞإنبدذ. الا٦ترْوي اليكغ بلى ْن ٗاث ٢ ٓاص جل٪ جدمي ْحكَغ  مذ اإلا

ٓاء الٗبض ٓعث اليسخ ؤْ الخظٝ ؤْ الخٗضًل ٍَغ٤ ًٖ طل٪ ؤ٧ان ؾ  بدماًت آلان ٌٗٝغ ما بلى ْنلذ ختى الخماًت ْجُ

ت اإلال٨ُت ُٗت اإلااؾؿاث اَخماماث اههبذ خُض. الاهترهِذ ٖلى ال٨ٍٟغ  مهىٟاث خماًت بلى الٗالم ص٫ْر مً الٗضًض في الدكَغ
ٓماث ٓاٖض الخاؾٓب، بغامج في اإلاخمشلت اإلاٗل ٓٚغاُٞا البُاهاث ٢ ب ْاثغ َْ ٓنر ٖلُّ ًُل٤ ما اْ اإلاخ٩املت، الض ٓجغ ٢اه . ال٨مبُ

ٗاث زًٗذ ٢ْض ت اإلال٨ُت حكَغ عة ًٖ الىاظمت الخٗضًالث مً الٗضًض بلى اإلاجا٫ َظا في ال٨ٍٟغ ٓاثم الخ٣اَ٘ يْغ  ْالخ
ٗت اإلاخٛحرة الُبُٗت م٘ ٓماث، ٖهغ ْابخ٩اعاث لخ٣اث٤ ْالؿَغ ٓٞغ الخدلُلي البدض ؤِْغ ٦ما اإلاٗل  ْزهاثو ؾماث ج

ٗاث جىُٓم في مكتر٦ت ت للمل٨ُت الضازلُت الدكَغ ٓاٖض البرمجُاث خماًت مجا٫ في ال٨ٍٟغ ٓماث ٢ْ ْاثغ اإلاٗل  ْالض

ٓٚغاُٞت ٓب : ًلي ُٞما جخمشل الُ

ٗاث ؤٚلب ِْغث - ت اإلال٨ُت لخماًت الَٓىُت الدكَغ ٫ٓر زاع الظي الجض٫ الجض٫ْر خؿم بٗض الشماهُيُاث في ال٨ٍٟغ  خ
ٗاث ؤهي الخماًت، مدل  ال ْالدؿُٗيُاث الشماهُيُاث زال٫ مشالُت لخٗضًالث ْزًٗذ ؤلازترإ بغاءاث ؤم اإلاال٠ خ٤ حكَغ

ٍٓغ جسً٘ جؼا٫ ْلُت الاجٟا٢ُاث اؾخد٣ا٢اث بؿبب ْالخٗضًل للخُ . الض

ٗاث َظٍ ؾيذ - ٓٞحر الدكَغ ٓهُت الخماًت لخ ت للمل٨ُت ال٣اه  بغاءاث ) الهىاُٖت اإلال٨ُت ْلِـ ْالٟىُت ألاصبُت ال٨ٍٟغ

ْلُت الاجٟا٢ُاث بؿبب ْطل٪ ،(الازترإ ٗاث َظٍ ؤزًٗذ التي (جغبـ اجٟا٢ُت ) الض ٍٓغ الدكَغ  ما بؿبب البدض ْبٖاصة للخُ

ٓا٢٘ ْخماًت الال٨ترْوي اليكغ ْل في جدضًاث مً ِْغ ٓماث م . الاهترهِذ ٖلى اإلاٗل
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ٗاث َظٍ تهضٝ -  الٗاص٫ الاؾخٛال٫ في ْالخ٤ الخالُت الخ٣ىُت مهىٟاث مجا٫ في ؤلابضإ في الخ٤ خماًت بلى الدكَغ

ٕ ٓاٖض اَغ يمً اإلاهىٟاث َظٍ لٗاثضاث ْاإلاكْغ ت، ٢ْ . ْظؼاثُت مضهُت بصاٍع

ٗاث ظل جخ٤ٟ - ٕ ٖال٢ت ٖلى الدكَغ ٓهُت الْٟغ ٓٞحر الخالُت ال٣اه ٓنر: الخماًت بخ ٓاٖض ) اإلاضوي ال٣اه ٓاهحن ٢  اإلال٨ُت ٢ْ

ت ٍٓت ؤْ ال٨ٍٟغ ٓنر ،(اإلاٗى لُت ) الجىاجي ال٣اه خضاء ًٖ الجؼاثُت اإلاؿْا ٍٓت الخ١ٓ٣ر ٖلى الٖا ٓنر ،(...ْاإلاالُت اإلاٗى  ) ؤلاصاعير ال٣اه

الم ْالخجاعة ْالهىاٖت الش٣اٞت ْػاعاث اإلاال٠، خ١ٓ٣ر خماًت بها اإلاىاٍ للجِاث ؤلاصاعير الخىُٓم  ٢اثمت ًلي ُْٞما  (...ْؤلٖا
ٓاهحن ْلذ التي الَٓىُت لل٣ ٓهُت الخماًت جىا ت للمل٨ُت ال٣اه ٓماجُت الخ٣ىُت خ٣ل في ال٨ٍٟغ  :الٗالم ص٫ْر مً لٗضص اإلاٗل

خ ظنها وبعادة ظنها الذولت ظىت ألاظاط مدعلعل  عاث وجاٍس وحعذًالتها الدؽَش

ٓم الغثاسخي ع٢م  Philippineالٟلبحن ر1972ر1 ش ر49اإلاغؾ .ر14/11/1972جاٍع

He Presidential Decree No. 49 of November 1972 

الًاث اإلاخدضة ر1980ر2 ال

٨ُت   USAألامٍغ

ٓن خ٤ اإلاال٠ لبرامج الخاؾٓب لؿىت  .1 ٓن خ٤ ر٢1980اه اإلاٗض٫ ل٣اه

 .1974اإلاال٠ لؿىت 

 .(البرمجُاثخماًت )

1. The computer Software Copyritght Act 1980 amending the 

Copyright Act 1974 (17 U.S.C.$$101, 117). 

ْالخ٣لُض اإلاٗض٫ لٗام  .2 ٓن ال٣غنىت  ٓن خ٤ اإلاال٠ .رر٢1982اه ٢ْاه

ٓماث).رر1980اإلاٗض٫ لؿىت  ٓاٖض اإلاٗل  (خماًت ٢

The priracy and Counterfeiting Amendment Act of 24 May 1982 

(17 U.S.C.$506) and the Copyright Act as amended 1980 

(17U.S.C.$$502) 

ٓن خماًت قغاثذ ؤقباٍ اإلآنالث لٗام  .3  .٢1994اه

The Semiconductor Chip Protection Act of 8 November 1984. 

ٓن ع٢م  .1رItalyبًُالُا ر1981ر3 ش ر407ال٣اه  .29/7/1981جاٍع

ْبٖاصة ؤلاهخاط اإلاخٗل٤   ٕ باإلظغاءاث الٗاظلت يض اليسخ ٚحر اإلاكْغ

ٓاٖض البُاهاث) ٢ْ ر(بغمجُاث 

Law No.406 of 29 July 1981 Concerning Urgent Measures Against 

the Unlawful Copying, Reproduction. 

 .1987الىهٓم اإلاخٗل٣ت بدماًت جهمُم ؤقباٍ اإلآنالث لؿىت  .2

The Provisions Protecting Semiconductor Product Design of 1987. 

ٍٓض ر1982ر4 ٓن ع٢م  .Sweden 1الؿ ٓماثرر–1982لؿىت ر284ال٣اه ٓاٖض مٗل ٢ 

Law No.284 of 19 May 1982. 

ْاثغ ؤقباٍ اإلآنالث ع٢م  .2 ٓن خماًت جهامُم ص لؿىت ر٢1425اه

1986. 

He act on the protection of the Layout-Design of the Circuitry in 

Semiconductor Products, Law No. 1425 of 18 December 1986. 

                                                           
: يونس عرب، نظاـ ادللكية الفكرية دلصنفات ادلعلوماتية، الدليل االلكًتكين للقانوف العريب، متوفر على ادلوقع  ٔ

www.arablawinfo.com. 
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ٓن خ٤ اإلاال٠ اإلاٗض٫ لؿىت  .3  بغمجُاثرر–٢1989اه

The Copyright Amendment Act of 1989 1 July 1989. 

ُاهُا رر5 بٍغ

United Kingdom 

ٓام  .1 ٓن خ٤ اإلاال٠ لؤلٖ ٓن اإلاٗض٫ ل٣اه ٓاٖض رر–88ْ ر83ْ ر82ال٣اه ٢

ٓماث  اإلاٗل

The Copyright Act 1956 (Amendment) Act 1982 1 of 13 June 1982, 

the Copyright Amendment Act 1983 and the Copyright Designs and 

Patents Act 1988 (which by Section 107 extends liability to a 

person who "knows or had reason to believe that the article in 

question is an infringing Copy of a copyright work" 

ٓن خ٤ اإلاال٠ ٖلى البرمجُاث اإلاٗض٫ لؿىت  .2  ٢1986اه

The copyright (Computer Software) Amendment Act 1986; 

 .1984هٓام خماًت بهخاط ؤقباٍ اإلآنالث لؿىت  .3

The Semiconductor Product – Protection of Topography – 

Regulations 1987. 

ا ر1983ر6 ْػاعة الش٣اٞت ع٢م َىجاٍع ٓم  البرمجُاث رر–1983لؿىت ر15مغؾ

Decree No. 15 of the Minist er of Culture of 12 July 1983; 

ؤؾترالُا ر1984ر

Australia 

ٓن خ٤ اإلاال٠ لؿىت  ٓن اإلاٗض٫ ل٣اه ٓماجُت ر1984ال٣اه ر–اإلاخٗل٣ت باإلاٗل

البرمجُاث 

The Copyright Amendment Act 1984 on Informatics 

الِىض رر

India 

ٓن خ٤ اإلاال٠ لؿىت  ٓن اإلاٗض٫ ل٣اه بغمجُاث رر–1984ال٣اه

The Copyright Amendment Act No.XIX of 1984. 

اإلا٨ؿُ٪ رر

Mexico 

ٓن خ٤ اإلاال٠ ع٢م  ٓن اإلاٗض٫ ل٣اه البرمجُاث رر–1984لؿىت ر114ال٣اه

The Copyright Amendment Act No.114 of 8 October 1984. 

ٞىلىضا رر

Finland 

ْالٟىُت لؿىت  .1 ما٫ ألاصبُت  ٓن ؤلٖا ٓاهحن خ٤ اإلاال٠ اإلاٗضلت ل٣اه ٢

ْاث ألاع٢ام ر1984 ر1995لٗام ر446ْ ر93لٗام ر418ْ ر91لٗام ر34ط

ٓماث  ٓاٖض اإلاٗل ٢ْ  .البرمجُاث 

The copyright Amendment Acts No. 34/1991 of 11 January 1991, 

No. 418/1993 of 7 May 1993 and No. 446/1995 of 24 March 1995 

the Act Amending the Act Relating to Copyright in Literary and 

Artistic Works (Law No. 442) of 8 June 1984. 

ٓٚغاُٞت ؤقباٍ اإلآنالث ع٢م  .2 ٓب ٓن خماًت َ  .91لؿىت ر٢2اه

The Act on the Protection of Semiconductor Topographies 

No.32/1991 of 11 January 1991. 

حكُلي ر1985ر11

Chile 

ت لٗام  ٓن اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ بغمجُاث -٢85اه

The Law on Intellectual Property of 7 October 1985. 

ؤإلااهُا رر12

Germany 

ٓن خ٤ اإلاال٠  لٗام  .1 ٓن اإلاٗض٫ ل٣اه ْاإلاٗض٫ مغة ؤزٔغ ٖام ر85ال٣اه

 بغمجُاث-93

The copyright Amendment Act of 24 June 1985 and further 
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amendments in Second Act to Amend the Copyright Act of 9 June 

1993. 

ٓٚغاُٞت الكغاثذ ؤلال٨ترْهُت ألقباٍ اإلآنالث لٗام  .2 ٓن خماًت َب ٢اه

 90اإلاٗض٫ ٖام ر87

The Act on the Protection of Topographies of Micro-Electronic 

Semiconductor Products of 22 October 1987 as amended 1990 

ٓماث ْالاجهاالث لٗام  .3 ٓن زضماث اإلاٗل  .1997اإلااصة الؿابٗت مً ٢اه

Article 7 Information and Communication Services Act of 22 July 

1997. 

ٞغوؿا رر13

France 

ٓن ع٢م  .1  بغمجُاثرر–1985ال٣اه

Law No. 856660 of 3 July 1985 

ٓٚغاُٞت مىخجاث ؤقباٍ اإلآنالث ع٢م  .2 ٓب ٓن خماًت َ لؿىت ر٢890اه

ر1987

The Act on the Protection of the Protection of the topographies of 

Semiconductor Products Law No. 87890 of 4 November 1987.ر

ٓن اإلال٨ُت الٟغوسخي .ر3 ٢اه

Code de la propriété intellectuelleلfrancais  Version consolidée 

du code au 11 mai 2015. 

الُابان رر14

Japan 

ٓن خ٤ اإلاال٠ لٗام  .1 ٓن مٗض٫ ل٣اه  .٢1985اه

The Copyright Amendment Act of 7 June 1985. 

ْؤقابّ اإلآنالث لٗام  .2 ْاثغ اإلاخ٩املت  ٓن الض  .٢1985اه

The Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor 

Integrated Circuit of 31 May 1985. 

ٓان رر15 جاً

China/Taiwan 

ٓن خ٤ اإلاال٠ لٗام  ر٢1987اه

The Copyright Law of 1985. 

ل ر1987ر16 البراٍػ

Brazil 

ٓن ع٢م  .ر1987لؿىت ر646ال٣اه

Law No. 7.646 of 18 December 1987. 

٦ىضا رر1

Canada 

ٓن خ٤ اإلاال٠ اإلاٗض٫ لؿىت ر42ال٣ؿم  .1 ٓاٖض رر–1987مً ٢اه ٢

ٓماث .رمٗل

The Copyright Amendment Act 1988 

بؾباهُا رر18

Spain 

ٓن ع٢م  .1 ٤ْٞ آزغ ر87لؿىت ر٢22اه ت  اإلاخٗل٤ باإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

 .1996حٗضًل لٗام 

Law No.22/1987 on Intellectual Property of 11 November 1987, 

latest version passed by R.D. 1/1996 on 12 April 1996. 

ٓٚغاُٞت ؤقباٍ اإلآنالث لٗام  .2 ٓهُت لُب ٓن الخماًت ال٣اه ٢اه

1988. 

Law on the Legal Protection of the Topographies of Semiconductor 

Products of 3 May 1988. 

ٓن الجىاجي لٗام ر270اإلااصة  .3 .ر1995مً ال٣اه
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ٓلىضا رر19 َ

Netherlands 

ٓن  .1 ٓبٛغاُٞا ألانلُت إلاىخجاث ؤقباٍ ر٢1987اه لخماًت الُ

 .اإلآنالث

The Act of 28 October 1987 on the Protection of Original 

Topographies of Semiconductor Products. 

ٓن خ٤ اإلاال٠ لٗام  .2 ٓماثرر–٢1994اه ٓاٖض مٗل ٢ْ  .بغمجُاث 

Copyright Act of 7 July 1994. 

الضاهماع٥ رر20

Denmark 

ٓن خماًت بهخاط ؤقباٍ اإلآنالث ع٢م  .1  .1987لؿىت ر٢778اه

The Act on the Protection of Semiconductor Products, Law No. 778 

of 9 December 1987 

ٓن ع٢م  .2  .1988لؿىت ر153ال٣اه

Law No. 153 of 14 January 1988. 

بؾغاثُل ر1988ر21

Israel 

ر٦1988ما ٖضلذ ٖام ر1911حٗلُماث خ٤ اإلاال٠ ع٢م /ؤمغ

The Copyright Ordinance 1911 as amended in 1988. 

الىمؿا رر22

Austriaر

ٓن خماًت ؤقباٍ اإلآنالث ع٢م  .1  .1988لؿىت ر٢372اه

The Semiconductor Protection Act (1988/372) 

ٓن خ٤ اإلاال٠ ع٢م  .2 لؿىت ر151اإلاٗض ع٢م ر1993لؿىت ر٢93اه

ٓاٖض ).ر1996 ٢ْ ٓماثبغمجُاث   .(مٗل

Copyright Amendment Act 1993 (1993/93) as mended in 

1996/151. 

الجرٍْج ر1990ر23

Norway 

ٓن خ٤ اإلاال٠ اإلاٗض٫ لٗام  ر٢1990اه

The Copyright Amendment Act of 15 June 1990. 

ألاعصن ر1992ر24

Jordan 

ٓن ع٢م  ٓن خماًت خ٤ اإلاال٠ اإلاٗض٫ ر1992لؿىت ر22ال٣اه ٓن ٢اه بال٣اه

ٓاٖض .رر1999لؿىت ر29ْ ر1998لؿىت ر14 ٢ْ َْكمل خماًت البرمجُاث 

.رالبُاهاث

ٓن الاجداصي ع٢م ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة رر25 ٍْخًمً خماًت ر1992لؿىت ر40ال٣اه الثدخّ الخىُٟظًت 

.ر2005آزغ حٗضًالجّ ؾىت .ربغامج الخاؾٓب

ً رر26 ٓن ع٢م البدٍغ الخاؾٓب مدل خماًت ربغامجرر–1993لؿىت ر10ال٣اه

ٓن مهغ رر27 ٓن ر1994لؿىت ر٢29اه ْجًمً خماًت بغامج ر1954اإلاٗض٫ ل٣اه

ٓاٖض البُاهاث ٢ْ ٓن ع٢م .رالخاؾٓب  بكإن خماًت ر2002لؿىت ر82ْال٣اه

ت .رخ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ٓوـ رر28 ٓن ج ٓن ع٢م ر1994ؾىت ر36ال٣اه ْاإلاخمم بال٣اه ش ر33اإلاٗض٫  الهاصع بخاٍع

.ر23.06.2009

ٓن ٢ُغ رر29 خماًت بغامج الخاؾٓب رر–1995لؿىت ر٢25اه

ٓعط رر30 ٦ٓؿمب ل

Luxembourg 

ٓن  ٓن خ٤ اإلاال٠ لٗام ر٢1995اه ر1972اإلاٗض٫ ل٣اه

The Act of 24 April 1995 amending the Copyright Act of 29 March 

1972' 

ٓن ٖمان ر1996ر31 .ر1996لؿىت ر٢47اه

ٓن الجؼاثغ ر1997ر32 ٓن .1997لؿىت ر٢10اه ش ر05-03اإلاٗض٫ بال٣اه الهاصع بخاٍع
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ر19.07.2003

ٓن لبىان ر1999ر33 ٓاٖض بُاهاث)ر1999لؿىت ر٢75اه ٢ْ .ر(بغامج 

ٍٓذ رر34 ٓن ع٢م ال٩ ٓم ب٣اه ٓاٖض البُاهاث1999لؿىت ر5اإلاغؾ ٢ْ .ر، بغامج الخاؾٓب 

ٌل) عاث كائمت  :01 حذو ت اإلالىُت حؽَش ٌل مً لعذد الخلىُت خلل في الفىٍش   (العالم دو

ت للملىُت اللاهىهُت الخماًت ووشقل ؼشوه: زاهُا : الشكمُت البِئت في الفىٍش

ٓلت في ٦بحر بك٩ل ؾاَمذ الغ٢مُت، البِئت في الخضًشت الخ٣ىُاث ؤن ُّٞ ق٪ ال مما   ْازتزا٫ ْه٣ل ا٢خىاء ؾِ
ٓماث ٤ٍٓ الؿِل مً ٞإنبذ الُغ١ر بمسخل٠ ْازترا٢ِا اإلاٗل  ٖلى ؾلبا ؤزغ مما الاهترهِذ، قب٨ت ٖبر الغ٢مُت اإلاهىٟاث حؿ

ٓاظّ الظي اإلاال٠ ٓبت ً ٓاهحن مسخل٠ صٞ٘ ما َْٓ. خ٣ّ خماًت في ٦بحرة نٗ ْلُت الٗغبُت ال٣ م ؤْ جىُٓم بلى ْالض  ما ججٍغ
خضاء ؤٞٗا٫ مً ًدضر ٢ٓاثُت آلالُاث مً للٗضًض اؾخدضاثها زال٫ مً الغ٢مُت اإلاهىٟاث ٖلى الٖا  ٢بل ْههِا ْال٣ٗابُت، ال

ٍ ٖلى طل٪ : الخماًت َظٍ مىذ قْغ

ٗاث ؤؾبٛذ :الخماًت مىذ ؼشوه/ 1 ْلُت الٗغبُت الدكَغ ٫ٓر الخاؾٓب بغامج ٖلى خماًتها ْالض  طاجّ بدض اإلاكم
ٓماث ْلِـ بالخماًت ٓحها، التي البُاهاث ؤْ اإلاٗل ٓهُت الخماًت هُا١ مً مؿدبٗضة ًدخ  في ال٩اثىت ْاإلاباصت ألا٩ٞاع مً ٧ل ال٣اه

ٓاهحن مٗٓم جخ٤ٟ خُض  البرمجت ٖملُت ؤؾاؽ ٍ ْي٘ ٖلى ال٣ ٓهُت للخماًت قْغ : ْهي ال٣اه

ت ألاخُان بٌٗ في جهل ْالتي شدهِخّ، مً جيب٘ التي اإلاال٠ بهمت بّ ٣ٍْهض :الابخياس (ؤ)  بمجغص اإلاال٠ إلاٗٞغ

إل  ٌُُّٗ الظي الصدصخي الُاب٘ َٓ ألازحر َْظا الابخ٩اع، مً شخيء مهىّٟ ٖلى اإلاال٠ ًًٟي ؤن: " َْٓ  .مهىّٟ ٖلى ؤلَا
ٓم الظي ألاؾاؽ َْٓ شدهِخّ مً شخيء ٖلُّ ًسل٘ ؤن ؤي إلاهىّٟ، اإلاال٠ ٓنر خماًت ٖلُّ ج٣  الظي ْالشمً اإلاال٠ ٢اه

ٔر ٓهُت خماًت بإي اإلاهى٠ ًخمخ٘ لً الظَجي الابخ٩اع قٍغ اهخٟى ٞةطا  "بّ حكتر  ألاصبُت اإلال٨ُت مجا٫ في ٖىّ ٌٗبر ما َْٓ ٢اه
ٓنر ْالٟىُت ٓصة مُٗاع الهىاُٖت اإلال٨ُت ماصة في ٣ٍْابلّ الظاجُت نبٛت ٨ًدسخي ألانالت مُٗاع ل٩  نبٛت ٞحها ٨ًدسخي الظي الج

ُٖٓت ٓنر بم٣خطخى مدمُا َٓ الٗلمي ؤْ الٟجي ؤْ ألاصبي ؤْ ال٨ٟغير ٞاإلهخاط. اإلآي   .ببضإ ُّٞ صام ما ال٣اه

 ؤْ زاللِا، مً الىخاط ًخد٤٣ ٖملُت ؤهّ ؤْ ظضًض شخيء بهخاط ٖلى ْال٣ضعة الاؾخٗضاص: " بإهّ ؤلابضاعي الخ٨ٟحر َْٗٝغ

 الخاؾٓب بغامج جخمخ٘ زمت، ْمً   "اإلاجخم٘ ؤظل مً ٢ُمت ْطي ظضًض بهخاط جد٤ُ٣ ؤهّ ؤْ ما، إلاك٩لت ظضًض خل اهّ
ٓهُت بالخماًت ا ال٣اه ٣ت ٧اهذ ؤًا بغن، اجٟا٢ُت مً 2 اإلااصة بمٗجى ؤصبُت مهىٟاث باٖخباَع  ْهي  .ق٩لِا ؤْ ٖجها الخٗبحر ٍَغ

ا ْالبُاهاث آلالي الخاؾٓب لبرامج جغبـ اجٟا٢ُت ؤ٢غتها التي طاتها الخماًت ت ببضاٖاث ٧اهذ بطا ؤصبُت مهىٟاث باٖخباَع   .٨ٍٞغ

                                                           
 .ادلصدر يف نفس ادلرجع  ٔ
 .ٕٔ. كداد أمحد العيدكين، ادلرجع السابق، ص  ٕ
. ٕٓٔ. علي الصادؽ، احلماية اجلنائية حلقوؽ ادللكية الفكرية، رللة معهد القضاء، ص: ادلرجع نفسو، نقال عن  ٖ
. ٜٕٔ.، صٜٛٛٔ، منشورات احلليب احلقوقية، بَتكت، ٛٓعبد الرزاؽ السنهورم، الوسيط يف شرح القانوف ادلدين اجلديد، حق ادللكية، اجلزء   ٗ
. ٕٔ.كداد أمحد العيدكين، ادلرجع السابق، ص  ٘
. ٜٔ. ، صٜٜٛٔكيت، ركشكا ألكسندر، اإلبداع العاـ كاخلاص، ترمجة غساف عبد احلي أبو فخر، عامل ادلعرفة، الك  ٙ
. ٜٜٙٔمن معاىدة الويبو بشأف محاية حقوؽ ادلؤلف لسنة  ٗٓادلادة   ٚ
تتمتع باحلماية البيانات اجملمعة أك ادلواد األخرل سواء كانت يف شكل مقركء آليا أك أم شكل آخر إذا كانت تشكل خلقا فكريا : "من اتفاقية تربس ٓٔمن ادلادة  ٕٓنصت الفقرة  ٛ

". ء كترتيب زلتواىانتيجة انتفا
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ٗاث بٌٗ خغنذ :الىحىد خيز اإلافىف ظهىسل (ب)  اإلآِغ بلى بزغاظِا ًخم التي اإلاالٟحن خ١ٓ٣ر خماًت ٖلى الدكَغ

م الخماًت حكمل ؤن صْنر اإلااصي، الداعجي  ؤ٩ٞاع ألجها... ال٣ًاجي ْألاخ٩ام الاجٟا٢ُاث ؤْ ْؾُلت، بإي ٖجها اإلاٗبر ؤ٩ٞاَع
ٕٓ ؤْ م٨خٓب مهى٠ في ظمِٗا جم بطا بال اإلادمُت، اإلاهىٟاث يمً جضعط ال الخضا٫ْ، مُل٣ت قاجٗت، ٓم ؤْ مؿم  بإي ؤْ مغؾ

٣ت ٓلّ الٟغوسخي اإلاكٕغ ؤًضٍ ما َْٓ  .الخٗبحر َغ١ر مً ٍَغ ٓنر: " ب٣  ال٩اجب ٞحها ؤزغظّ الظي الك٩ل بل ال٨ٟغة ًدمي ال ال٣اه

ٍٓبٓ مٗاَضة مً 2 اإلااصة ْجًمىخّ..." الٟىان ؤْ ٓلِا في اإلاال٠ خ٤ بكان ال ٓخت الخماًت حكمل: " ٢ ٓظب اإلامى  اإلاال٠ خ٤ بم
ْظّ ايُاث مٟاَُم ؤْ الٗمل ؤؾالُب ؤْ ؤلاظغاءاث ؤْ ألا٩ٞاع، ْلِـ الخٗبحر ؤ  اإلااصة ٦ظل٪ ٖلُّ ْههذ" طاتها خض في الٍغ

ٓنر مً 141 ٓلِا اإلاهغير اإلال٨ُت ٢اه غ١ر الٗمل ْؤؾالُب ْؤلاظغاءاث ألا٩ٞاع مجغص الخماًت حكمل ال: "ب٣  ْاإلاٟاَُم الدكُٛل َْ
ٓٞت ؤْ ٖجها مٗبرا ٧ان ْلٓ ْالبُاهاث ْالا٦دكاٞاث ْاإلاباصت  مً 07 اإلااصة ٖلُّ ْههذ ."مهى٠ في مضعظت ؤْ مٓضخت ؤْ مٓن

 ؤهماَّ ْ الٗمل اظغءاث ْ ألاؾالُب ْ اإلاىاهج ْ اإلاباصت ْ اإلاٟاَُم ْ لؤل٩ٞاع الخماًت ج٨ٟل ال: "الجؼاثغير 03/05 ألامغ
ت اإلاهىٟاث بةًضإ اإلاغجبُت  الخٗبحر في ْ اإلادمي اإلاهى٠ في جغجب ؤْ ته٩ُل ؤْ بها، جضعط التي بال٨ُُٟت بال طاتها بدض ال٨ٍٟغ

ا ؤْ ْيِٗا ًٖ اإلاؿخ٣ل الك٨لي . طاتها خض في لل٨ٟغة الخماًت جمخض ال ."جٓيُدِا ؤْ جٟؿحَر

ٓنر ؤن ًجب ْٖلُّ  مسجلت ؤم ممٛىُت ؤم ْع٢ُت ال٨ٟغة ًٖ الخٗبحر ْؾاثل بخضٔ في مجؿضة الخاؾٓب بغامج ج٩
ٓاهت صازل ؤْ لحن ؤْ نلب ٢غم صازل ٓظض ألازغ ابخ٩اع مجغص ؤن بط ، لحزعٍت ؤؾُ ت باإلال٨ُت الخ٤ لهاخبّ ً  صْنر ال٨ٍٟغ

  .لّ بًضإ مٗاملت ؤًت إلظغاء الخاظت

ٓوي ؤلاًضإ ٌٗخبر :الؽيلُت اؼتراه عذم(ط) ٍ ؤخض ال٣اه ا ًجب التي الك٩لُت الكْغ َٓٞغ  اإلاهى٠ لُدٓى ج
ٓهُت بالخماًت ٓظبّ الظي بالكٍغ لِـ طل٪ ؤن ٚحر ال٣اه ٓاهحن حؿخ ٓٞغ ال٣ ىت لخ ت اإلال٨ُت ٢ٍغ  ٖلُّ ههذ ما َٓ ْ ، ال٨ٍٟغ

 جىاػلذ الكٍغ بهظا جلتزم ٧اهذ التي الض٫ْر مً الٗضًض ؤن ختى ، ْالٟىُت ألاصبُت الخ١ٓ٣ر لخماًت بغنر اجٟا٢ُت مً ( 5 )اإلااصة
ا حٗخبٍر ال ؤنبدذ ْ ٖىّ ٓهُت بالخماًت اإلاهى٠ لُخمخ٘ بلؼامُا قَغ الًاث بُجها ْمً ال٣اه ٨ُت، اإلاخدضة ال  ما َٓ ْ  ألامٍغ

ٓنر ؤ٦ضٍ ٓنر مً 45 اإلااصة هو زال٫ مً ألاعصوي ال٣اه  ٧ان ؤهّ خُض ،1998 ٖام في حٗضًلِا بٗض ألاعصوي اإلاال٠ خ٤ خماًت ٢اه

ٓصٕ ٚحر اإلاهى٠ ٌٗخبر 1998 ٖام ٢بل ٓهُت، بالخماًت ًخمخ٘ ال ألاعصهُت الَٓىُت اإلا٨خبت صاثغة لضٔ اإلا  ٧اهذ لظل٪ ال٣اه
ٔر ٘ التي الضٖٓ ٌٍٓ للمُالبت اإلاالٟحن مً جٞغ ٓصٖت ٚحر مهىٟاتهم ٖلى الخٗضي ًٖ بالخٗ ٓاٖض ٖلحها جُب٤ ال جغص اإلا  ال٣

ٓنر في ٖلحها اإلاىهٓم الٗامت ٓنر ؤن ؤؾاؽ ٖلى اإلاضوي ال٣اه ٓنر اإلاال٠ خ٤ خماًت ٢اه ْلى زام ٢اه    . بالخُب٤ُ ْألا

ٓنر ؤ٢غ ٓنر مً الدامؿت ماصجّ في نغاخت اللبىاوي ال٣اه ت اإلال٨ُت خماًت ٢اه  بلؼامُت ٖضم ٖلى ط٦ٍغ الؿاب٤ ال٨ٍٟغ

ر ًبخ٨غ الظي الصدو بن:"نغاخت هو خُض الك٩لُت قٍغ
ًا
ر ٖمال

ًا
ر ؤْ ؤصبُا

ًا
 ٖلى اإلاُل٣ت اإلال٨ُت خ٤ ابخ٩اٍع بمجغص لّ، ٞىُا

ْهما الٗمل َظا ، خاظت ْص ٢ّٓ اخخٟاّْ لظ٦ٍغ ." ق٩لُت بظغاءاث بإًت ل٣ُامّ ؤْ بد٣

                                                           
. ٕٙٚ-ٕ٘ٚ. حناف براىيمي، حقوؽ ادلؤلف يف التشريع الداخلي، رللة ادلنتدل القانوين، العدد اخلامس، ص  ٔ
 ٕٔ.كداد أمحد العيدكين، ادلرجع السابق، ص  ٕ
سالة ماجستَت ختصص ادلعلومات االلكًتكنية، االفًتاضية ك اسًتاتيجية البحث ،رحماية الملكية الفكرية األدبية و الفنية في البيئة الرقمية في ظل التشريع الجزائريحقاص صونية،   ٖ

. ٕٓ، ص ٕٕٔٓعن ادلعلومات، جامعة فسنطينة ، اجلزائر ، 
 .ٕٚهناد احلسباف، ادلرجع السابق، ص   ٗ
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ٓنر مً 2 اإلااصة ههذ ٣ٞض الجؼاثغير للمكٕغ باليؿبت ؤما ٓوي ؤلاًضإ:"ٖلى  ؤلاًضإ ٢اه  شدو ل٩ل ملؼم بظغاء ال٣اه

ٓظّ ٞجي ؤْ ٨ٞغير بهخاط لّ مٗىٓير ؤْ َبُعي ٓعر ً ٓص لدكغح 6 ْ 4 اإلااصة ظاءث ْ." للجمِ : 4اإلااصة ههذ خُض باإللؼامُت، اإلا٣ه
ٓوي ؤلاًضإ حهضٝ" ٓم في ال٣اه  : ًإحي ما بلى ألامغ َظا مِٟ

ٓعر الٟجي ْ ال٨ٟغير ؤلاهخاط ظم٘ -  .ْخّٟٓ ٢ْْاًخّ ألامغ َظا مً 2 اإلااصة في اإلاظ٧

ٓٚغاُٞاث بٖضاص - ٓاثم ْ البِبلُ ٓزاث٤ ٢ ٓػَِٗا ْ ال   ، ج

إل الؿماح - ٓزاث٤ ٖلى باإَل ٕٓ ال ٓوي ؤلاًضإ مٓي  ."ال٣اه

ٓظب ٓزاث٤ مىخج ْ اإلاال٠ مل٨ُت بد١ٓ٣ر ًمـ ال ْ الخٟٔ َاب٘ ؤلاًضإ ٨ًدسخي: 6اإلااصة ْبم ٓصٖت ال ْلت ٟٞي." اإلا  الض
ت ٓاء بالخماًت ًخمخ٘ ًجٗلّ اإلاهى٠ وكغ مجغص الجؼاثٍغ ٓان لضٔ حسجُلّ جم ؾ ٓان لضٔ الدسجُلٝ ال ؤم الضً جي الضً  الَٓ

ىت بال َٓ ما اإلاال٠ لخ١ٓ٣ر    " .٨ٖؿِا بزباث ًم٨ً اإلال٨ُت ٖلى ٢ٍغ

ٗاث مٗٓم جبيذ :الخماًت آلُاث/ 2 ٓاهُجها في الٗغبُت الض٫ْر حكَغ ت باإلال٨ُت الدانت ٢ ْلُت اإلاٗاًحر ال٨ٍٟغ  الض
ٓهُت ْآلالُاث ت اإلال٨ُت خ٤ لخماًت ال٣اه ٖٓذ. الغ٢مُت البِئت ْفي الخ٣جي الخ٣ضم ْل في ال٨ٍٟغ  حُٗي التي آلالُاث َظٍ ْجى

ٓاظِت مخٗضصة زُاعاث الخ٤ إلاال٪  مُالبخّ ؤْ اإلاٗخضي، خبـ لُلب الجؼاثُت اإلاد٨مت بلى اللجٓء خ٤ ٞلّ ٖلُّ اإلاٗخضٔ إلا
ٌٍٓ ٓاص ْؾاثل مً لضًّ ما ْيبِ بالخٗ  لخماًت زانت آلُت بابخضإ هٟؿّ الصدو ٢ُام ؤْ الخٗضي، في اؾخسضمِا ْم

ٓإ ظمُ٘ اإلال٨ُت خ٤ ٞلهاخب. مهىّٟ : في جخمشل التي الخماًت ؤه

ٓنر: الجضائُت الخماًت (ؤ) ت الخضابحر بلى باللجٓء بما ْج٩ ٔر ؤْ الاختراٍػ . ال٣ًاثُت الضٖٓ

ت الخذابير- ت)جدُٟٓت جضابحر حؿمى :(الخدفظُت) الاختراٍص ٔر حؿمى الض٫ْر بٌٗ في ْ (اختراٍػ  خُض مؿخعجلت، صٖاْ
ٓظب ًد٤ ٫ٓر التي الخدُٟٓت الخضابحر اجساط اإلاسخهت ال٣ًاثُت الجِت مً ًُلب ؤن اإلاخًغعر للمال٠ الخماًت َظٍ بم  جد

٢ّٓ الٓقُ٪ اإلاؿاؽ صْنر . بد٣

ٓاهحن ظل ههذ ٢ض ْ ٓنر مجها الخماًت َظٍ ٖلى الضازلُت ال٣  مً ؤْ اإلاخًغعر الخ٤ إلاال٪ ؤُٖى الظي الجؼاثغير ال٣اه
٠ اؾخيؿار ٖملُت ؤي ب٣ًاٝ ؤظل مً ٢ًاثُا اإلاسخهت اإلاد٨مت لغثِـ َلب ج٣ضًم خ٤ ًمشلّ

َ
ل
َ
ٕ ٚحر للما  حجؼ ْ ، اإلاكْغ

ا جم بطا بًغاصاث مً ٖجها جغجب ما ْ اإلا٣لضة اليسخ ٓػَِٗا ْ وكَغ ٢ْاث زاعط لٓ ْ ج ٓهُت ألا ت يباٍ ًإمغ خُض ، ال٣اه  الكَغ
ٓان ؤْ ال٣ًاثُت ٓنر ألٖا ٓنر اإلادلٟ ٓان الخابٗ جي للضً ْعة الخ١ٓ٣ر ْ اإلاال٠ لخ١ٓ٣ر الَٓ  ٖلى بىاء الدجؼ بٗملُت بال٣ُام اإلاجا

غ ًخم ْ اإلاد٨مت عثِـ مً عزهت ش ٢ًاجي مدًغ جدٍغ  ؤظل مً اإلاد٨مت عثِـ بّ ًسُغ ْ اليسخ ٖضص ْ اإلا٩ان ْ بالخاٍع

ش مً ؤًام زالزت ؤظل في الدجؼ َلب في الٟهل   . ؤلازُاع جاٍع

                                                           
 .ٔٗداع القانوين، اجلريدة الرمسية رقم ادلتعلق باإلم ٜٜٙٔيوليو سنة  ٕادلوافق لػ ٚٔٗٔصفر عاـ  ٙٔادلؤرخ يف  ٙٔ/ٜٙقانوف اإليداع األمر   ٔ
. ٜٛٔ،ص ٕٚٓٓمنشورات احلليب احلقوقية، بَتكت،  الحماية الجزائية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة،عبد الرمحاف خلفي،   ٕ
: مواد احلجز التحفظي حسب قانوف ادللكية الفكرية اجلزائرم  ٖ

من اجلهة القضائية ادلختصة، اختاذ تدابَت حتفظية حتوؿ دكف احتماؿ ادلساس حبقوقو، أك تضع حدان ذلذا ادلساس ادلعاين مقابل تعويض ديكن مالك احلقوؽ ادلتضرر أف يطلب : "ٗٗٔادلادة 
." عن ذلك الضرر

." ة ادلساس حبقوؽ ادلؤلف أك احلقوؽ اجملاكرةيتوىل ضباط الشرطة القضائية أك األعواف احمللفوف التابعوف للديواف الوطٍت حلقوؽ ادلؤلف كاحلقوؽ اجملاكرة معاين:" ٘ٗٔادلادة 
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ٓنر ٖلُّ هو ما َٓ و ت اإلال٨ُت ٢اه  ٖلى بىاء الجزإ، بإنل اإلاسخهت اإلاد٨مت لغثِـ : "179 اإلااصة  في اإلاهغير ال٨ٍٟغ
ا ؤْ الخالُت ؤلاظغاءاث مً ؤ٦ثر ؤْ بةظغاء ًإمغ ؤن ٍٖغًت، ٖلى ًهضع ؤمغ ْبم٣خطخى الكإن، طي َلب  ؤلاظغاءاث مً ٚحَر

خضاء ٖىض ْطل٪ اإلاىاؾبت، الخدُٟٓت :  ال٨خاب َظا في ٖلحها اإلاىهٓم الخ١ٓ٣ر مً ؤي ٖلى الٖا

ٓحي الدسجُل ؤْ ألاصاء ؤْ للمهى٠ جٟهُلي ْن٠ بظغاء  - .  ؤلاطاعي البرهامج ؤْ اله

ٓحي الدسجُل ؤْ ألاصاء ؤْ اإلاهى٠ وكغ ٠٢ْ  - .  نىاٖخّ ؤْ وسدّ ؤْ ٖغيّ ؤْ ؤلاطاعي البرهامج ؤْ اله

-  ُ٘٢ٓ ٓحي الدسجُل ؤْ اإلاهى٠ ٖلى الدجؼ ج ٓاص ٖلى ٦ْظل٪ وسدّ ٖلى ؤْ ألانلي ؤلاطاعي البرهامج ؤْ اله  التي اإلا
ٓحي الدسجُل ؤْ ألاصاء ؤْ اإلاهى٠ َظا وكغ بٖاصة في حؿخٗمل ٓنر ؤن بكٍغ مىّ وسخ اؾخسغاط ؤْ ؤلاطاعي البرهامج ؤْ اله  ج٩

ٓاص جل٪ اصة بال نالخت ٚحر اإلا ٓحي الدسجُل ؤْ ألاصاء ؤْ اإلاهى٠ وكغ إٖل .  ؤلاطاعي البرهامج ؤْ اله

خضاء ْا٢ٗت بزباث  - .  الخماًت مدل الخ٤ ٖلى الٖا

ٓحي الدسجُل ؤْ ألاصاء ؤْ اإلاهى٠ اؾخٛال٫ ًٖ الىاجج ؤلاًغاص خهغ  - ٢ُٓ٘ ؤلاطاعي البرهامج ؤْ اله  ٖلى الدجؼ ْج

ٓا٫ ظمُ٘ في ؤلاًغاص َظا .  ألاخ

ٓا٫ ظمُ٘ في اإلاد٨مت ْلغثِـ ْهت ؤ٦ثر ؤْ زبحر بىضب ًإمغ ؤن ألاخ  ٖلى ًٟغى ْؤن بالخىُٟظ، اإلا٩ل٠ اإلادًغ إلاٗا

.  مىاؾبت ٦ٟالت بًضإ الُالب

٘ ؤن ٍْجب ٓما ٖكغ زمؿت زال٫ اإلاد٨مت بلى الجزإ ؤنل الُالب ًٞغ ش مً ً ْعر جاٍع ".  لّ ؤزغ ٧ل ػا٫ ْبال ألامغ نض

ٓنر ْهو ٓوسخي ال٣اه ٓنر مً م٨غعر 54 ماصجّ هو في ؤًًا الخدُٟٓت ؤلاظغاءاث ٖلى الخ ت اإلال٨ُت ٢اه  ًم٨ً: " ال٨ٍٟغ
ٓبّ مً ؤْ الخ٤ لهاخب  ص٤ُ٢ بٓن٠ ال٣ُام ، اإلاسخهت اإلاد٨مت عثِـ مً ٍٖغًت ٖلى بطن بم٣خطخى جدُٟٓا ًُلب ؤن ًى

ْهّ ؤْ ُٖجي حجؼ م٘ ْعة الخ١ٓ٣ر ؤْ اإلاال٠ خ١ٓ٣ر ٖلى اٖخضاء جمشل ْالتي للمىخجاث بض ٓاؾُت ْطل٪ اإلاجا  مىٟظ ٖض٫ ب

 ..."اإلاسخهت اإلاد٨مت عثِـ ٌُٗىّ زبحر الا٢خًاء ٖىض ٌؿاٖضٍ

ٓنر: اللمائُت الذعىيل - ٘ زال٫ مً ْج٩ ٔر ٞع ٗاث مسخل٠ في الجؼاثُت الؿُاؾت جمشل خُض ٢ًاثُت، صٖٓ  الدكَغ

عة ٖلى 61 اإلااصة في ههذ التي جغبـ اجٟا٢ُت إلاخُلباث اؾخجابت الٗغبُت، ٢ُٓ٘ اإلاىًمت الض٫ْر التزام يْغ ٓباث بخ  ظىاثُت ٣ٖ
 .ؤلاجالٝ ؤْ اإلاهاصعة ؤْ اإلاالُت الٛغاماث ؤْ الخبـ جخًمً ناعمت

                                                                                                                                                                                           
حبجز النسخ ادلقلدة كادلزكرة من ادلصنف  فضالن عن ضباط الشرطة القضائية، يؤىل األعواف احمللفوف التابعوف للديواف الوطٍت حلقوؽ ادلؤلف كاحلقوؽ اجملاكرة للقياـ بصفة حتفظية:" ٙٗٔادلادة 

." لفنية، شريطة كضعها حتت حراسة الديوافأك من دعائم ادلصنفات أك األداءات ا/ك
. خيطر فوران رئيس اجلهة القضائية ادلختصة إقليميان استنادان إىل زلضر مؤرخ كموقع قانونان يثبت النسخ ادلقلدة احملجوزة

." أياـ على األكثر من تاريخ إخطارىا (ٖ)تفصل اجلهة القضائية يف طلب احلجز التحفظي خالؿ ثالثة 
نساخ غَت ادلشركع للمصنف أك ديكن رئيس اجلهة القضائية ادلختصة إقليميان كبطلب من مالك احلقوؽ أك من ديثلو، أف يأمر بإيقاؼ أية عملية صنع جارية ترمي إىل االست :"ٚٗٔادلادة 

 ."ات كاألداءات ادلذكورة كلو خارج األكقات القانونيةاألداء الفٍت احملميُت، كالقياـ حبجز الدعائم ادلقلدة كاإليرادات ادلتولدة عن االستغالؿ غَت ادلشركع للمصنف
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ٗاث ؤٚلب ظغمذ ٢ْض خضاء الٗغبُت الدكَغ  ْاخض، آن في اإلاالي ْالخ٤ اإلاٗىٓير الخ٤ ٌكمل الظي اإلاال٠ بهخاط ٖلى الٖا
٣ت طَجي خ٤ ؤي ؤْ ٨ٞغير بهخاط ؤي ؤطإ ؤْ ٖغى ؤْ ؤهخج مً ٧ل الخ٣لُض لجىدت مغج٨با َْٗض ٖت ٚحر بٍُغ  بظل٪ مىته٩ا مكْغ

ٓباث اإلاهىٟاث َظٍ ناخب خ١ٓ٣ر : ؤنلُت ب٣ٗ

مت مغج٨ب الجؼاثغير اإلاكٕغ ٌٗا٢ب خُض ٓاث 03 بلى ؤقِغ 06 مً بالخبـ الخ٣لُض ظٍغ  500.000 مً مالُت ْبٛغامت ؾى
ٓنر بلى ظؼاثغير صًىاع ٓاء ( ظؼاثغير صًىاع 1.000.000 ) ظؼاثغير صًىاع ملُ   .الداعط في ؤْ الجؼاثغ في اليكغ ٖملُت جمذ ؾ

ٓبت الجؼاثغير اإلاكٕغ ْقضص ٓص خالت في ال٣ٗ غ م٘ الٗ ال١ ج٣ٍغ  الكٍغ٪ ؤْ اإلا٣لض ٌؿخٛلِا التي للماؾؿت اإلاا٢ذ ؤلٚا

  .الا٢خًاء ٖىض الجهاجي الٛل٤ ج٣غعر ؤن ال٣ًاثُت ْللجِت ؤقِغ 06 جخٗضٔ ال مضة

ٓنر مً 64 اإلااصة ْههذ ْح ْبٛغامت ؤقِغ 06 بلى قٍِغً مً بالخبـ ٌٗا٢ب"  ؤن ٖلى اإلاٛغبي 05/34 ال٣اه  10 بحن جترا
م، ؤل٠ ْماثت آالٝ ٓبخحن بةخضٔ ؤْ صَع ٣ت ٢ام مً ٧ل ٣ِٞ ال٣ٗ ٖت ٚحر بٍُغ  الاؾخٛال٫ ب٣هض ٧اهذ ْؾُلت ْبإي مكْغ

:  مخٗمض بسغ١ر الخجاعير

. 10 09ْ اإلااصجحن في بلحها اإلاكاع اإلاال٠ لخ١ٓ٣ر -

. 50 اإلااصة في ٚلحها اإلاىهٓم آلاصاء ٞىاوي لخ١ٓ٣ر -

ٓجُت اإلاسجالث مىخجي لخ١ٓ٣ر - ٓاعصة اله . 51 اإلااصة في ال

." 52 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهٓم ؤلاطاٖت َُئاث لخ١ٓ٣ر -

ٓوسخي اإلاكٕغ ْظٗل ٓبت الخ ٓوسخي صًىاع 200 ْ 20 بحن ما مالُت ٚغامت"  في ال٣ٗ  ٖا٢ب ٣ٞض اإلاهغي، اإلاكٕغ ؤما  "ج
ْػر ال ظىُّ 5000 ًٖ ج٣ل ال ْبٛغامت قِغ ًٖ ج٣ل ال إلاضة بالخبـ" ٓص، خالت ْفي  "ظىُّ 10.000 جخجا  اإلاكٕغ خضص الٗ

ٓبت اإلاهغير ْػر ال ظىُّ 10.000 ًٖ ج٣ل ال ْٚغامت ؤقِغ 03 ًٖ ج٣ل ال إلاضة بالخبـ ال٣ٗ   .ظىُّ 50.000 جخجا

ٓنر َْٗا٢ب ٓنر مً 124 ماصجّ في الُمجي ال٣اه ت اإلال٨ُت ٢اه ض ال مضة بالخبـ"  ال٨ٍٟغ  ج٣ل ال ْبٛغامت ؤقِغ 06 ًٖ جٍؼ

ٗاث بٌٗ ٢غعث ٦ما" ععٍا٫ آالٝ 10 ًٖ ٓباث الٗغبُت الدكَغ : مشل جبُٗت ٣ٖ

ٓن، لخ٩ام زغ٢ا ْاإلاىجؼة اإلا٣لضة اليسخ ظمُ٘ ْبجالٝ ْمهاصعة حجؼ - ٓاص ال٣اه ْاث ْاإلا  ؤظل مً اإلاؿخٗملت ْألاص
ا . بهجاَػ

ال١ - . قغ٧اٍئ ؤْ اإلاسالٟت مغج٨ب ٌؿخٛلِا التي للماؾؿت اإلاا٢ذ ؤْ الجهاجي ؤلٚا

. الصخ٠ في الخ٨م وكغ -

                                                           
. ادلتعلق  حبقوؽ ادلؤلف كاحلقوؽ اجملاكرة ٜٜٚٔمارس  ٙٓادلؤرخ يف  ٓٔ-ٜٚمن األمر رقم  ٔ٘ٔادلادة   ٔ
. ادلتعلق  حبقوؽ ادلؤلف كاحلقوؽ اجملاكرة ٜٜٚٔمارس  ٙٓادلؤرخ يف  ٓٔ-ٜٚمن األمر رقم  ٗ٘ٔادلادة   ٕ
. ٖٙإىل  ٖٖراجع الفصوؿ من   ٖ
. ٕٕٓٓ-ٕٛمن قانوف ادللكية الفكرية ادلصرم رقم  ٔٛٔادلادة   ٗ
. ٕٕٓٓ-ٕٛمن قانوف ادللكية الفكرية ادلصرم رقم  ٚٓ، الفقرة ٔٛٔادلادة   ٘
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٘ الخ٤ لهاخب ًم٨ً خُض للمال٠، اإلاالي الخ٤ خماًت اإلاضهُت، بالخماًت ٣ًهض: اإلاذهُت الخماًت (ب) ٔر ٞع  صٖٓ
ٔر ظؼاثُت ٢ٓذ، هٟـ في مضهُت ْصٖٓ ٠٢ٓ الجؼاجي ل٣اٖضة ْاٖخباعا ال  مً للخم٨ً الجؼاثُت ؤلاصاهت بزباث ًجب ٞةهّ اإلاضوي ً

ٌٍٓ لُلب اإلاضوي ال٣ًاء بلى اللجٓء خضاءاث ًٖ الىاجج الًغعر ًٖ الخٗ ٓا٢ٗت الٖا ْعة ْالخ١ٓ٣ر اإلاال٠ خ٤ ٖلى ال . اإلاجا

غ في الٗامت ال٣اٖضة ؤن ٖلُّ، اإلاخ٤ٟ ْمً لُت ج٣ٍغ  ٧ان مً ًلتزم للٛحر يغعا ؾبب زُا ٧ل بإن ج٣طخي  اإلاضهُت اإلاؿْا

ْزّ في ؾببا ٌٍٓ خض . بالخٗ

ٌٍٓ ٞإؾاؽ ْظبذ خُض بُجهما، الؿببُت ْالٗال٢ت ْالًغعر الدُإ ٖلى مبجي الخٗ ْلى ب٣ٟغجحها 45 اإلااصة ؤ  ْالشاهُت ألا
ًاء الض٫ْر: " جٍغبـ اجٟا٢ُت مً ًٍٓاث بضٞ٘ ألامغ نالخُت ال٣ًاثُت للؿلُاث جمىذ ؤن ألٖا  الخ٤ لهاخب مىاؾبت حٗ

ٓهُت ألايغاع ؤْ ألاعباح ْاؾترصاص لئلهٟاط ْبخ٩ل٠ُ الخٗضي بؿبب خضر الظي الًغعر م٣ابل ..." ال٣اه

 مضهُت ٢ًاثُت بةظغاءاث ال٣ُام للخ١ٓ٣ر مال٪ َٝغ ٧ل الخغ الخباص٫ اجٟا٢ُت مً 6ْ 5 ال٣ٟغة في 15 اإلااصة ؤلؼمذ ٦ما
ٍٓل ْطل٪ اإلاال٠ خ٤ نُاهت بلى جغمي ٌٍٓ بضٞ٘ اإلاٗخضي ؤمغ ؾلُت ال٣ًاء بخس  بّ الالخ٤ للًغعر ظبرا الخ٤ لهاخب حٗ

. التًز٠ُ ؤْ الخٗضي هدُجت

ٗاث ؤٚلب ْاجبٗذ ْلُت الاجٟا٢ُاث ههج الٗغبُت الدكَغ غ في الض ٌٍٓ، ج٣ٍغ ٓنر مً 143 اإلااصة ههذ ٣ٞض الخٗ  ٢اه

ٓنر: " ٖلى الجؼاثغير اإلال٨ُت ٔر ج٩ ٌٍٓ ال٣ًاثُت الضٖٓ  اإلاال٠ للمهى٠ بّ الغزو ٚحر الاؾخٛال٫ ًٖ الىاجج الًغعر لخٗ

ْعة الخ١ٓ٣ر إلاال٪ ْآلاصاء   "ال٣ًاء ازخهام مً اإلاجا

ٓنر مً 62 اإلااصة ْههذ ٓظب مدمُت خ١ٓ٣ر لهاخب بّ مٗتٝر خ٤ زغ١ر خالت في: " ؤهّ ٖلى اإلاٛغبي 05/34 ال٣اه  بم
ٓن، َظا ٫ٓر الخ١ٓ٣ر لهاخب ًد٤ ال٣اه ًٍٓاث ٖلى الدغ١، م٣تٝر مً الخه  ٞٗل بؿبب لّ حٗغى الظي الًغعر ًٖ حٗ

." الدغ١ر

ٌٍٓ اإلاا٫ مً بمبلٜ ال٣اضخي خ٨م ٖلُّ، ٧ان ما بلى ألامغ ْبعظإ الًغعر ظبر حٗظع ٞةطا ْٖلُّ ع لخٗ  ْالظي اإلاًْغ

٘ مً ج٣ضًٍغ ًسخل٠ . آلزغ حكَغ

ت الخماًت (ج) ت بالخضابحر ٣ًهض ْ :ؤلاداٍس ٓاثذ ْ ال٣غاعاث جل٪ ؤلاصاٍع ا التي الل  صعظاتها ب٩ل الخىُٟظًت الؿلُت جهضَع
ٓػعاء بلى ؤلاصاعير الؿلم في صعظت ؤٖلى مً الٗلمُت الؿغ٢اث ْاَغة مً الخض ؤظل مً  ْ الٗمضاء ْ الجامٗاث عئؾاء ْ ال

ٓصة زالًا ٓاظضة الج ٔر ٖلى اإلاخ ٓصة ٞال ، الجامٗاث مؿخٓ  ْ لؤلبدار ٖلمُت ؾغ٢اث ٖلى ًبجى الظي الٟاؾض الٗالي للخٗلُم ظ
ْلى ٞاإلاِمت لظا الضعاؾاث، ٓصة لدلُت ألا ٓصة ًٖ الخضًض ٢بل الٗالي الخٗلُم في الج ٓصة ؤلاصاعة ظ  مً بض ٞال الخٗلُم ْظ

ٓاء الجامُٗت ألاؾغة ؤًٖاء ٧ل مً -الٗلمُت بالؿغ٢ت ٖلُّ ًهُلح ما ؤْ -الٗلمي الٟؿاص اظخشار  ألن ؤؾاجظة ؤْ َلبت ؾ
ًاء مً ًٖٓ ؤي لضٔ الٗلمُت الجزاَت مٗاًحر ي٠ٗ  بظل٪ مازغا للىمٓ مالثمت بِئت ًجض ؤن للٟؿاص الؿماح في ؾِؿِم ألٖا

 . البدشُت اإلااؾؿت ْؾمٗت الٗلمي البدض مسغظاث ٖلى

ت الخضابحر ٖلى في الىو جم :(الذاخلُت اإلاىازُم و اللىائذ) الذاخلُت اللىاهين معخىيل على -  مً الٗضًض في ؤلاصاٍع
ٓاهحن  في الجامُٗت اإلاِىت آصاب ْ ؤزال٢ُاث مُشا١ في ٖلُّ الىو جم ما طل٪ مً ْ الجامُٗت، للماؾؿاث الضازلُت ال٣

                                                           
. من القانوف العماين ٗٗك ٖٗمن القانوف التونسي؛ ادلادة  ٔ٘من القانوف ادلصرم؛ ادلادة  ٜٚٔادلادة   ٔ
. من القانوف اجلزائرم ٛٗٔإىل  ٖٗٔراجع ادلواد من   ٕ
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ت الجامٗاث ٖٓت ٖلى ؤ٦ض الظي ْ الجؼاثٍغ ْلِا اإلاباصت مً مجم  بالصدو ًبضؤ الهض١ ؤن طل٪ ْالاؾخ٣ام، الجزاَت ٧ان ؤ
ً، بلى طل٪ بٗض ًمخض زم هٟؿّ ٓنر ؤن ًم٨ىّ ال ٞاألؾخاط آلازٍغ  َلبخّ ٍْدضر لُإحي الٗلمُت الؿغ٢اث ًمتهً ٖلمُا ٞاؾضا ٩ً

ٓم ٦إؾاؽ الٗلمُت ألاماهت ًٖ  ْؤ٦ض مشالُت، مماعؾاث ألازال٢ُاث جضَعـ ٨ٌٗـ ؤن ًجب لظا ٖلمي، بدض ل٩ل ؤؾاسخي ْم٣
 ْالخإزحر الٗلمي البدض ٢ُام في ألا٧اصًمُت الجزاَت ٖلى بلؼامُت ٖلى الغاب٘ اإلابضؤ في الجامُٗت اإلاِىت ْآصاب ؤزال٢ُاث مُشا١

ٓم الَٓىُت الدُت هجض اإلاجا٫ َظا ْفي. الاظخماعي ٓصًت الٗغبُت اإلامل٨ت في ْالابخ٩اع الخ٣ىُت للٗل ٓابِ ٖلى جىو الؿٗ  ي

ر هٟؿّ بلى ًيؿب ؤن الباخض ٖلى ًدٓغ: الٗلمُت الؿغ٢ت ؤْ الاهخدا٫:" بىهِا ٖكغة الشاهُت اإلااصة في الٗلمُت ألاماهت
ًا
 ؤْ ظؼءا

ر
ًا
، ٖمل مً ٦ال اع هٟـ في ههذ ْ." ٧اهذ مِما ٨ٞغة، ؤي مهضع بلى ؤلاقاعة بَما٫ ؤْ ٚحٍر : ٖلى ٖكغة الشالشت اإلااصة ؤلَا

بالٛت ججىب الباخض ٖلى ًيبػي بط ْاإلاغاظ٘، ؤلاؾىاص في الض٢ت جدغير ٖضم -
ُت
 صْنر ْؤلاؾىاص الٗلمُت اإلاغاظ٘ ط٦غ في اإلا

ٕٓ  بدشّ؛ مجا٫ في الٗلمُت زلُٟخّ بؿٗت لئلًداء اإلاغاظ٘ ؤؾماء ؾغص ْجالفي بلحها، الغظ

عة ٖلى الخإ٦ُض - ْعَم بخُٟٗل الخضَعـ َُئت ؤًٖاء ٢ُام يْغ ؼ في التربٓير ص  الٗلمي البدض في الٗلمُت ألاماهت حٍٗؼ

.  الاظخماعي اإلاجا٫ في الٗلُا الضعاؾاث َلبت لضٔ

 مغاخلّ مسخل٠ في الٗلمي البدض مِاعاث ٖلى الٗلُا الضعاؾاث َلبت لخضٍعب مغ٦ؼ بوكاء ٖلى الجامٗت خض -

. ْٖىانٍغ

ْعر جُٟٗل ٖلى الجامٗت خض- ٢ِٓٗا ص ٕٓ ًسضم بما ؤلاهترهذ ٖلى م  .الٗلمي البدض في الٗلمُت ألاماهت مٓي

ٓاٖض بظغاءاث ْي٘ - ٓهُت ٢ْ ٓاهحن في ناعمت ٢اه  زال٫ مً الٗلمُت الؿغ٢ت ٦ك٠ خا٫ في للجامٗت الضازلُت ال٣
ٓباث الؿاع١ر حٍٗغٌ  الدام الغصٕ جد٤ُ٣ بلى بياٞت مؿخ٣بال الٗلمُت بالؿغ٢ت الخ٨ٟحر ًخم ال ل٩ي الٗام الغصٕ جد٤٣ ل٣ٗ

ٓنر ال ْالظي ال الٗلمُت لؤلماهت الباخض اهدباٍ بلٟذ بال ٩ً  .ؤ

ٓصة زالًا ٖلى ًجب  :الجىدة خالًا دوسل في - ٓا٢٘ ٖلى ألابدار ٞدو زال٫ مً ؤلاصاعة م٘ الخٗاْنر الج  الال٨ترْهُت اإلا

 .الٗلمُت بالؿغ٢اث اإلاخسههت اإلاجاهُت

ٓصة بصاعة ٖلى ًجب- ْعاث بٖضاص الج ٍٓيُت ص ُٖٓتهم ؤظل مً لؤلؾاجظة ج٩  حؿُِل بالخالي ْ الٗلمُت، الؿغ٢اث ببرامج ج

ْلي الٟدو زال٫ مً ؤلاصاعة، ْ الدلُت ْ لؤلؾخاط اإلاِمت  .َالبّ لٗمل لؤلؾخاط ألا

ٓصة زالًا م٘ الخٗاْنر ؤلاصاعة ٖلى ًجب- ٓنر التي ْ الٗلمُت ألاماهت ز٣اٞت وكغ ؤظل مً الج  صعاؾُت ؤًام زال٫ مً ج٩

ٍٓاث ُٖٓتهم ؤظل مً للُلبت حؿلم ْمُ  التي" الجامعي الخضَعـ في ههاثذ ؾلؿلت" طل٪ ْمً. مخحن ؾلُم ظُل بىاء ْ ج

ا ٓص اإلال٪ ظامٗت جهضَع ٍٓغ الجامٗت ٧ْالت ْ ؾٗ ٓصة ْ للخُ ٕٓ جخًمً التي 10 ع٢م الؿلؿت ،مجها الج  ججىب ٠ُ٦" مٓي
ٕٓ زُإ َالب٪ ٢ٓ ٓاظب ْالٓؾاثل الٗلمُت الؿغ٢ت ؤؾباب ُّٞ جُغح الظي ْ".الٗلمُت الؿغ٢ت في ال  الٗلمُت الُِئت ٖلى ال

 .الٗلمُت الؿغ٢ت لخٟاصي مىهجُا بجباِٖا

ْاث ملخ٣ُاث جىُٓم- ٓصًت الٗغبُت ظامٗاث ٚغاع ٖلى ألا٧اصًمُت بالجزاَت جخٗل٤ ٖلمُت ْهض  مىخضٔ جىُٓم مجها الؿٗ

ْعجّ اهُل٣ذ الظي الٗلمي البدض مجا٫ في اإلاجخمُٗت الكغا٦ت ْلى ص اًت َـ1430 ٖام ألا مت بٖغ  اإلال٩ي الؿمٓ ناخب مً ٦ٍغ
ؼ بً ها٠ً ألامحر ٓػعاء مجلـ لغثِـ الشاوي الىاثب ٖبضالٍٗؼ غ ال ْعجّ ٣ٖضث ٦ما -حٗالى هللا عخمّ -الضازلُت ٍْْػ  الشاهُت ص
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اًخّ جدذ َـ1432 ٖام ٍٓ ٖع ٕٓ ْها٢كذ عخمّ -ؾم ٓصًت، الٗغبُت اإلامل٨ت في الٗلمي البدض نىاٖت: مٓي  ٖام قِض ٦ما الؿٗ

ْعة جىُٓم َـ1434  ٖام في ؤما اإلاٗغفي، ْالخباص٫ الٗلمي البدض بحن الٗال٣ت لخىا٫ْر زههذ ْالتي اإلاىخضٔ مً الشالشت الض
ٓان جدذ الغاب٘ اإلاىخضٔ جىُٓم جم ٣ٞض َـ1436    .الٗلمُت الجزاَت: ٖى

ٓصة زالًا بقغاٝ جدذ لجان ْهي البدشُت، ألازال٢ُاث لجان حك٨ُل- ٓنر الج  في الٗلمُت ألاماهت جدغير مِمتها ْج٩

ا١ ٌكتٍر خُض.ْالباخشحن ْالُلبت ألاؾاجظة َٝغ مً اإلا٣ضمت ْاإلا٣االث البدٓر ٓا٣ٞت ٖلمي بدض ٧ل بٞع  لجىت بم
٫ٓر ٢بل البدشُت اإلاغا٦ؼ ْ الجامُٗت اإلااؾؿاث في الباخض مً ْبخِٗض ؤزال٢ُاث  ؤظل ْمً. اليكغ ؤْ للمىا٢كت البدض ٢ب

ُٖٓت ٓم ما َْٓ البدض ؤزال٢ُاث بإَمُت الٗالي الخٗلُم مغخلت في  ْالُلبت  ألاؾاجظة ظمُ٘ ج  الجامٗاث مً الٗضًض بّ ج٣

ت ْعاث جىٓم التي 2 ؾ٠ُُ ظامٗت ؾُما ال الجؼاثٍغ ٍٓيُت ص ٓنر الجضص لؤلؾاجظة ج٩  .ألاؾاجظة جشبُذ ؤظل مً بلؼامُت ج٩

٫، ًغا٢بّ ؤن ٢بل حٗالى هللا ًغا٢ب الظي َٓ الىاجح ٞالباخض الظاجُت، الغ٢ابت جىمُت -  ًغاعي الظي َْٓ اإلاؿْا
ٓنر ٞةطا الصدهُت، اإلاهلخت ٢بل الَٓىُت اإلاهلخت ٓم َظا ج٩ ٠ هٟـ في ال٨بحر اإلاِٟ ؛ بال اإلااؾؿت ٞؿدىجح اإلآْ  ألن ق٪ّو

ٟحن ٓنر اإلآْ  .لِا مسله

ر ٖالط ٞهي ألاماهت، ٖلى ْحٗحن الدُاهت، مً جمى٘ الغ٢ابت َظٍ ُُٟت اإلاسالٟاث مً ل٨شحرٍّر ٢ْاجيّو ْثها، ٢بل الْٓ  ٩ٞل خض
ر ٫ٓر ظِضٍ َْؿعى اإلاا٫، ًدب مىا ٞغصٍّ ض ٖلى للخه ٓلت م٣االث ؤزظ ٞغنت للُالب ؾىدذ ٞةطا مىّ، اإلاٍؼ  ٍَغ٤ ًٖ بؿِ

ٓماث مً ٞهي لظا ؤخض، بها ٌكٗغ ال اؾخيؿار ٖٓت ؤظغجّ اؾخبُان ٟٞي ، الٗالم في ٖلحها اإلاخ٤ٟ اإلا٣ بغث مجم  َاٝ ْع

ٓها٫ ْصة اهترهاقُ ٠، 1400 مً ؤ٦ثر ٖلى اإلادض  في حعجبهم نٟخحن ؤ٦ثر َما ْالجزاَت الاؾخ٣امت بإن مجهم% 58 ؤظاب مْٓ
اث٠، اإلاغشخحن ر بن للْٓ ٓبت، صْنر ُّٞ اإلاسالٟاث اعج٩اب ٍْم٨ً ٖلُّ، الالخٟاٝ ًم٨ً الٗالم في بكغير هٓام ؤيّو  ل٨ً ٣ٖ
ٓخُضة الٓنٟت ر ؤلاوؿان جمى٘ التي الظاجُت الغ٢ابت هي الىٓام جُب٤ُ في ال

ًا
ّ اإلاسالٟاث، اعج٩اب مً طاجُا

ُّ
ض ٖلى ْجدش  مً اإلاٍؼ

   .الُٗاء

ٓا٢٘ ؤزبذ :آلالُت الخماًت (د) ٓاهحن ٢ضٍع ٖضم الٗملي ال ٓٞحر ًٖ الَٓىُت ال٣  جيكغ التي للمهىٟاث ال٩اُٞت الخماًت ج

ا الغ٢مُت، البِئت في م ًٖ ْعجَؼ خضاء ؤٞٗا٫ مً ًدضر ما ججٍغ ْػر اإلاهىٟاث، ٖلى الٖا ْص ألاٞٗا٫ جل٪ لخجا . ؤلا٢لُمُت الخض
ت اإلاهىٟاث لخماًت آلُت َغ١ر ابخ٩اع مً بض ال ٩ٞان ٓظُت ْؾاثل باؾخسضام ؤهٟؿِم الخ١ٓ٣ر ؤصخاب إلاٗٞغ ٓل  جخمشل ج٨ى

  :ُٞماًلي

ت - ٓاص مٗٞغ  ع٢م ْز٣ُت ل٩ل  ًمىذ خُض ع٢مُت، ماصة ل٩ل زابذ ع٢م زال٫ مً (Digital Object Identifier) الغ٢مُت اإلا
ٓنر ٓم آزغ ْظؼء آلازغ ال٣ؿم في الىاقغ ًْٖ مىّ ٢ؿم في DOI  ًٖ ٌٗبر زابذ ظؼء مً ًخ٩  الجِت الخ٣ا بةياٞخّ ج٣

 .بالدسجُل ال٣اثمت

ٓاؾُتها التي الال٨ترْهُت البهمت -  .ٞحها حُٛحر خضر ْبن ختى بض٢ت، ٖلحها ْالخٗٝغ ألانلُت الغؾالت جمُحز وؿخُُ٘ ب

                                                           
ىجرم ٖٙٗٔجامعة اإلماـ زلمد بن سعود االسالمية، دليل ادلنتدل، الطبعة الرابعة، الرياض،   ٔ
 :متوفر على ادلوقع. ٖٛ. عصاـ احلميداف، ملخص أخالقيات ادلهنة يف االسالـ، كلية اذلندسة، جامعة األمَت سطاـ بن عبد العزم، ص  ٕ

http://faculty.psau.edu.s  
: ، متوفر على ادلوقعٜٕٓٓ، ديسمرب ٕٔ، العدد Cybrarian Journal أمحد عبد اهلل مصطفى، حقوؽ ادللكية الفكرية كالتأليف يف بيئة  ٖ

http:// www.journalcybrariansinfo/index.php?option=com  

http://faculty.psau.edu.s/
http://www.journalcybrariansinfo/index.php?option=com
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 إلاغا٢بت ٌؿخسضم هٓام َْٓ Electronic Copyright Management System اإلاال٠ خ١ٓ٣ر إلصاعة الال٨ترْوي الىٓام -
٫ٓر َلباث ٓز٣ُت بلى الٓن ٫ٓر ٌؿمذ ِٞٓ الال٨ترْهُت، ال غ ْبٖضاص مٗحن مهى٠ بلى بالٓن  حؿاٖض التي الخ٣اٍع

ت ٖلى ْاإلاىخجحن الىاقٍغً الث مٗٞغ ٫ٓر مدا  .للمهى٠ بها اإلاهغح ٚحر الضز

- ُ٘٢ٓ ا مً ظاءث التي الغؾالت ؤن مً للخإ٦ض َْؿخسضم Digital Signature الغ٢مي الخ  حُٛحر ألي جخٗغى لم مهضَع
 .صختها مً ْالخد٤٣ الغؾالت ؾالمت لخإمحن ٌؿخسضم ِٞٓ. ه٣لِا ؤزىاء

ٓماث ٖلى حٗضًالث بصزا٫ ٍَغ٤ ًٖ البُاهاث حكٟحر - ٍٓلِا ؤْ مُٗىت ظِت بلى بعؾالِا ٖىض اإلاٗل ٓػر بلى جد  ال عم

ن ٌؿخُُ٘ ٓمت ٧ل ْجدخاط مجها، الاؾخٟاصة ؤْ ِٞمِا آلازْغ  . قٟغة ألانلي ْيِٗا بلى ْبٖاصتها ل٨ِٟا مٗل

- ً خضاء ْمى٘ مهىٟاتهم ٖلى الؿُُغة مً الخ١ٓ٣ر ؤصخاب ًخم٨ً الٓؾاثل َظٍ زال٫ م  ًدمل إلاً بال ٖلحها، الٖا

٫ٓر لّ ٌؿمذ ما َْٓ هٟؿّ؛ الخ٤ ناخب مً جغزُها  َظٍ اؾخسضام ْحهضٝ. طل٪ م٣ابل مالي ٖاثض ٖلى بالخه

: بلى الخ٣ىُت الٓؾاثل

٫ٓر مى٘ - ٓص الخماًت مدل اإلاهى٠ بلى الٓن ٓظ  ْطل٪ الخ٤، ناخب مً جغزُو ؤْ بةطن بال الغ٢مُت البِئت في اإلا

ٓاِٖا بمسخل٠ الدكٟحر ج٣ىُاث باؾخسضام  .ؤه

ض مغة ٧ل في بل٨ترْهُا اإلا٣ابل لؿضاص هٓام ْي٘ - إل الاهترهذ مؿخسضم ٞحها ًٍغ  .الخماًت مدل اإلاهى٠ ٖلى الَا

 .الخ٤ ناخب مً جغزُو صْنر اإلادمي اإلاهى٠ وسخ جمى٘ جضابحر ْي٘ -

ٓظُت الخضابحر ٖلى الخداًل في حؿخٗمل التي الدضماث ؤْ ألاظِؼة بُ٘ ؤْ جهيُ٘ خٓغ - ٓل    .الخ٨ى

ل

: الخاجمت

ت اإلال٨ُت جإزغث  ٓعر ٦بحر بك٩ل ال٨ٍٟغ ٓجي بالخُ ٓل ٓعر هدُجت الخ٨ى ٓص خحز بلى ع٢مُت ْمهىٟاث ع٢مُت بِئت ِْ ٓظ  ؤزاع مما ال

ٓباث اإلاكا٧ل مً الٗضًض ٓهُت، الخ٣ىُت ْالهٗ : الخالُت الىخاثج ٖجها جغجبذ ْال٣اه

ت، مل٨ُت ًٖ ٖباعة َٓ الال٨ترْوي الًٟاء في ًيكغ ما ٧ل - ٓػر ال ٨ٍٞغ  بال ألاق٩ا٫ مً ق٩ل بإي اؾخٛاللِا ًج
 .مال٨ِا مً بترزُو

ٓاهحن حٗمل الدهٓم ْظّ ٖلى الٗغبُت ْالض٫ْر الض٫ْر بٌٗ جؼا٫ ال - ت اإلال٨ُت لخماًت ب٣ ْػَا ال٨ٍٟغ  ؤْ الؼمً، ججا
ٓاهحن ٓبت ججض ٚامًت ب٣ ٗاث حعجؼ خُض. جُب٣ُِا في نٗ  ؤمام الغ٢مُت اإلاهىٟاث خماًت ًٖ الخ٣لُضًت الدكَغ

ٓعاث ٓظُت الخُ ٓل ت الخ٨ى  للمل٨ُت ٖغبُت نىاٖت جىمُت ٖلى ؾلبا او٨ٗـ ما َْٓ الٗالم؛ ٌكِضَا التي اإلادؿاٖع
ت  .ال٨ٍٟغ

ٓص ٖضم - ٓهُت ظؼاءاث ْظ ٓاظِت ْعاصٖت ملؼمت ٢اه  ٠٣ً بط ْاإلابضٖحن، اإلاالٟحن خ١ٓ٣ر يض اإلاغج٨بت اإلاسالٟاث إلا
ٗاث جُب٤ُ ًٖ بمىإٔ اإلاٗخضًً  .ٖلحهم الخ٣لُضًت الدكَغ

ٓعي ٢لت - ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر خماًت بةلؼامُت ال ٓظّ ال٨ٍٟغ ٓظّ الغ٢مُت البِئت ْل في ْخماًتها ٖام، ب  .زام ب

                                                           
: ، متوفر على ادلوقعٕٚٓٓغالب شنيكات، حقوؽ ادلؤلف يف البيئة الرقمية كالنشر االلكًتكين، مارس   ٔ

http:// www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=3343.  

http://www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=3343
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ت اإلال٨ُت خماًت مؿالت حٗخبر وعلُه  ٓاظِِا التي الخدضًاث ؤَم مً الغ٢مُت البِئت في ال٨ٍٟغ  ْاإلاخ٣ضمت، الٗغبُت الض٫ْر ج

٫ٓر بًجاص جخُلب ٖٓت ٖبر للخىُٟظ ٢ابلت لِا خل :  الخٓنُاث مً مجم

ٗاث بوكاء - ٘ باٖخباع الغ٢مُت، اإلاهىٟاث لخماًت ظضًضة حكَغ ٓهاث ؤخض َٓ الدكَغ ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر بهٟاط م٩ . ال٨ٍٟغ
ٓنر ْبنضاع  .الغ٢مُت البِئت في الخماًت َظٍ ًًمً ٖغبي ٢اه

ت اؾخدضار - ٓان قَغ ٗاث ْجُب٤ُ لًبِ الغ٢مي الًٟاء في ٢ًاثُحن ْؤٖ ت اإلال٨ُت بدماًت اإلاخٗل٣ت الدكَغ  ال٨ٍٟغ
ْعر ْحصجُ٘ الغ٢مُت البِئت في عة اإلاهىٟاث ٖلى الدجؼ في الجماع٥ ْمهالح ألامىُت الجِاث ص  ؤلٗاب مً اإلاْؼ

 .الال٨ترْهُت ْالبرامج الخاؾٓب

م - ٓباث جُب٤ُ في الجضًت ْالتزام الاهترهذ قب٨ت في الال٨ترْوي اليسخ ججٍغ  .الغاصٖت ال٣ٗ
ؼ ال٨ٟغير ؤلابضإ حصجُ٘ -  بُجها ُٞما الٗغبُت الض٫ْر مسخل٠ بحن الخيؿ٤ُ زال٫ مً الش٣اُٞت اإلا٩اهت ْحٍٗؼ

ٓخضة ٖغبُت ؤهٓمت بًجاص - ٓلى م ٓظُت جضابحر اجساط جخ ٓل ت اإلال٨ُت ٖلى الخداًل إلاى٘ ج٨ى  .الغ٢مي بالًٟاء ال٨ٍٟغ
ٓنر جدضًض - ٓاظب ال٣اه ٓلى زانت مد٨مت بوكاء زال٫ مً ال٣ًاجي ْالازخهام الخُب٤ُ ال اث في الٟهل جخ  مىاٖػ

ْعة ْالخ١ٓ٣ر اإلاال٠ خ١ٓ٣ر  .الاهترهذ قب٨ت ٖبر لّ اإلاجا

ٍٓغ - ٓماث نىاٖت ٖلى ٌٗخمض مٗغفي مجخم٘ بلى اإلاجخم٘ جُ ٓعي وكغ زال٫ مً ْخماًتها، اإلاٗل ت باإلال٨ُت ال  ال٨ٍٟغ
 .ْؤَمُتها

ًٍْ بوكاء - ْا ت اإلال٨ُت مجا٫ في الٗاملت الض  ْاإلابضٖحن، اإلاالٟحن خ١ٓ٣ر بدماًت اإلا٩لٟت اإلادلُت ْاإلااؾؿاث ال٨ٍٟغ
ٓان بوكائها زال٫ مً الجؼاثغ ٞٗلذ ٦ما جي للضً  الهاصع 73/46 ع٢م ألامغ ٖلى بىاء اإلاال٠ لخ١ٓ٣ر الجؼاثغير الَٓ

ش ٍٓت بالصدهُت ًخمخ٘ ْججاعير نىاعي َاب٘ طاث ٖامت ماؾؿت بوكاء ًٖ ؤٖلً الظي  1973/07/125 بخاٍع  اإلاٗى
ٓػٍغ ْناًت جدذ اإلاالُت ْالاؾخ٣اللُت . بالخجاعة اإلا٩ل٠ ال

 

 

  

                                                           
  

انٖبكه ثزبهٚـ     - 0، صى انًوٍٕو هلى    -98أػٛل انُظو فٙ ْٛبكم انلٕٚاٌ انٕطُٙ انغيائو٘ نؾمٕق انًؤنف ٔفمب نهًوٍٕو انزُفٛن٘ هلى   

 . 0- 0يٍ األيو     ٔانن٘ عبء رطجٛمب نهًبكح   00 .09.  
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ل

عاث اللاهىهُت  ت الافترالُت الدؽَش الذولُت لخماًت خلىق اإلالىُت الفىٍش

سئٍت هلذًت مً مىظىس بعالمي كاهىوي 

ظالمي اظعُذاوي :لالذهخىسل

لؤظخار مدالش في ؤلاعالم و الاجفاٌ

حامعت مدمذ بىلُاف اإلاعُلت 

فليري لُلى :لألاظخارة

في ؤلاعالم و الاجفاٌ للةؤظخار

حامعت مدمذ بىلُاف اإلاعُلت 

 

   :اإلالخق  

ٓظُت الٓؾاثل بّ جخمحز ما بد٨م ٓل ٓعة ْ الٟاث٣ت الخ٨ى ٓماث ْجباص٫ ْمٗالجت ججمُ٘ ٖلى ٖالُت ٢ضعة مً اإلاخُ  اإلاٗل

ت اإلاسخلٟت، ْ اإلاخٗضصة ٓعَا، مؿحرة ْؾمذ التي الِاثلت ْللؿٖغ خماص جُ ْظّ مسخل٠ في ٖلحها اإلاتزاًض ْالٖا  اليكاٍ ؤ

ٓظُاث جل٪ ؤزغث ٣ٞض ،...الٗلمي ْ الاظخماعي ٓل ٕ مسخل٠ ٖلى الخضًشت الخ٨ى ٗاث ْٞغ ٓهُت الدكَغ ٓاٖض ال٣اه  ألاهٓمت ٢ْ

ٓهُت ْلُت ال٣اه اث ْعبما الَٓىُت مجها ْ الض ٘ هٍٓغ ٓاٖض ٖلى ٦ظا ْ اإلاخٗضصة، الدكَغ ُٖٓت ال٣ ٓنر ْؤلاظغاثُت اإلآي ٓاّٖ لل٣اه  بإه

ٓماث بإمً ًخٗل٤ ُٞما ٓعر ْم٘ الجغاثم مً اإلاؿخجضة ألاهماٍ م٘ الخٗامل لجِت ْطل٪ اإلاٗل  ألاٞٗا٫ اعج٩اب ْؾاثل جُ

ٓٞحر ْلجِت ،(ؤلال٨ترْهُت الجغاثم) ٖلحها اإلاخٗاٝع الخ٣لُضًت ؤلاظغامُت ٓاٖض ج ٓاػهت ٞاٖلت ٢ .  ْاإلاؿاءلت اإلاالخ٣ت خ٣ل في ْمخ

ت، اإلال٨ُت الخ١ٓ٣ر ٖلى َٓ اليكغ هٓام في جإزحر ؤَم ْلٗل ٓظُت آزاع بحن مً خٓي الظي ألاْؾ٘ ألازغ ْلٗلّ ال٨ٍٟغ ٓل  الخ٨ى

ُٗت اإلااؾؿاث ٢بل مً ألاؾٕغ ْباالؾخجاباث اَخمام بإْؾ٘ ْلُت، ْ الَٓىُت الدكَغ ٍٓغ اؾخلؼمذ الض ٓاٖض جُ  اإلال٨ُت ٢

ت ٓاٖض لخُالِا ال٨ٍٟغ ٓوي، ْالخىُٓم الخماًت ٢ ا ٖلى بّ ؤزغث بما ْبهما ٞدؿب بظاتها ال ال٣اه  ال٣ضًمت، اإلاهىٟاث مً ٚحَر

ٓا٤ٞ ألازغ َظا جؼاًض في ؾاَم ٦ما ت اإلال٨ُت خماًت ؤَمُت ٖلى اإلاخ٣ضمت الض٫ْر ج ْلُت، بالخجاعة ًخهل ُٞما ال٨ٍٟغ  ْاعجباٍ الض

ٍٓت ْعر بطن هي. الخماًت َظٍ بةهٟاط الٗاإلاُت الخجاعة مىٓمت في الًٗ  َظا في الى٣ض ْ بالخدلُل لِا الخٗغى  ؾىدا٫ْر مِمت مدا

ٕٓ الخدلُلي الٓنٟي البدض ٘ إلآي ْلي الدكَغ جي ْ الض ت اإلال٨ُت لخماًت الَٓ ...   الاٞتراضخي الٗالم في ال٨ٍٟغ

  

: ملذمت

ٓماث حٗخبر ٓم ؤنبدذ ؤجها ٦ما ألانٗضة مسخل٠ ٖلى ألامم لخ٣ضم ألاؾاؾُت الغ٦حزة اإلاٗل  مً يِٛ ْؾُلت الُ

 جٟغى ختى الؿُاسخي ْختى ْالا٢خهاصي الٗلمي اإلاجا٫ في زانت الىمٓ ٍَغ٤ في الؿاثغ الٗالم ٖلى اإلاخ٣ضم الٗالم َٝغ

ٓمت ؤن ٖلُىا ًسٟى ال الخُاة، مجاالث ٧ل في َُمىتها الض٫ْر َظٍ ٫ٓر التي ؤلاوؿان ٨ٞغ زمغاث اخض هي اإلاٗل  بلى بٗض ُٞما جخد

ت مىّ حؿخ٣ي مٗغفي  صعصخي  لبًِٗم البكغ ٣ًضمِا التي الدضمت َْظٍ البكغ خُاة ؾبل لخِؿحر بلُّ بداظت ماهي ٧ل البكٍغ

ٓظبذ البٌٗ ما٫ َظٍ ألصخاب الخمخ٘ اٖتراٝ اؾخ تراٝ ؤي ؤٖمالِم بلحهم جيؿب ؤن في بد٣ِم ال٣ُمت ألٖا  لِم الٖا
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ت بمل٨ُتهم ما٫ لِظٍ ال٨ٍٟغ تراٝ ْمجغص ألٖا  بك٣حها الخ١ٓ٣ر َظٍ لخماًت الؿعي ًجب بل خ٣ِم إلًٟائهم ٧اٝ ٚحر الٖا

ٓنر ْالتي ألاصبُت ْالٟىُت الهىاُٖت  ْالخ١ٓ٣ر اإلاال٠ خ٤ ٌٗخبر"خُض اإلاال٠ خ١ٓ٣ر ْجدضًضا َظٍ صعاؾدىا مدل ؾخ٩

ْعة ذ التي اإلاُاصًً مً اإلاجا الث ٖٞغ ٓاث َظٍ زال٫ ٦بحرة جد ٓماث ج٣ىُت ٞحها حؿببذ ألازحرة الؿى  بك٩ل ؤزغث التي اإلاٗل

ٓاٖض مسخل٠ في ٞاٖل ٓوي الىٓام ٢ ٓهُت الٗال٢اث خُض ْمً جّ مغج٨ؼا خُض مً الخالي ال٣اه  ِْغ التي ٖىّ، الىاججت ال٣اه

ا ٓاضح ؤزَغ ت، اإلال٨ُت خ٣ل في ال ٓٞحر ًخهل ُٞما ْجدضًضا ال٨ٍٟغ ٓعة ؤٞغػتها التي الجضًضة للمهىٟاث الخماًت بخ  الش

. الغ٢مُت

خت الخدضًاث ؤَم مً ٞان لظل٪ ٓوي هٓام بىاء هي الٗلمي اإلاجا٫ َظا ٖلى ال٣اثمحن ٖلى خالُا اإلاُْغ  مترابِ ٢اه

ٓاػنر ٓطط مخٛحراث ًدٓير ْمخ اث يمان م٘ الجضًض ْالش٣افي ْالاظخماعي الا٢خهاصي الىم  البِئت في ألاؾاؾُت ْالخ١ٓ٣ر الخٍغ

ال١ ٖلى ؤَمِا عبما ْ ؤَمِا بخضٔ اإلاال٠ خ٤ ٌٗض التي الغ٢مُت . ؤلَا

ٓعر في جخمشل الجاهب َظا في اإلاك٨الث ؤبغػر بخضٔ بن ٓنر عظا٫ ٢ه ر ؤْ مدلُا) ال٣اه
ًا
ْلُا ت ًٖ (ص  الخٟانُل مٗٞغ

ٓهُت ِٖٓم الٟىُت ال٣اه ت الخماًت ) إلآي ر خ٨مِم ًجٗل الظي ألامغ ،(الاٞترايُت ال٨ٍٟغ
ًا
 بلى م٣ىٗت لِؿذ ٢ُاؾاث ٖلى مبيُا

ٕٓ الدانت اإلاغاظ٘ بٌٗ ْجض٫ ٦بحر، خض ٓهُحن ؤٚلب ؤن باإلآي ٓا ال٣اه ٓنر ٧اه ٢ْاث ٣ًً ٍٓلت ؤ غاٝ بلى الاؾخمإ في َ  ألَا

ِم هُا١ يمً جضزل ال مك٩لت لِٟم ٓم بلى ههل لظا. الًٟاثُت الش٣اٞت يمً مٗاٞع  ًترظم اٞترايُا وِٗكّ إلاا قامل مِٟ

ٓا٢٘ ْص ؤن َٓ ْ ال ْص ْل٨ً ملمٓؾت، الجٛغافي الًٟاء في الخض ٓم ؤلال٨ترْوي الًٟاء في الخض  الكاقت،:  مؿإلخحن ٖلى ج٣

ٓنر ٨َْظا (screen and password) الؿغ ٧ْلمت ٓاػ مً اهخ٣لىا ٢ض ه٩ ٓز٣ُت الؿٟغ ظ  ٧ٓؾُلت الؿغ ٧لمت بلى الاهخ٣ا٫ جدُذ ٧

.  (passport to password) لالهخ٣ا٫

ٓع٢ت َظٍ في صعاؾخّ ؾىدا٫ْر ما َظا ٓعة زال٫ مً الٗلمُت ال ٗاث بل ٓهُت الدكَغ ْلُت ال٣اه  اإلال٨ُت الخ١ٓ٣ر لخماًت الض

ت ٓعر مً الاٞترايُت ال٨ٍٟغ ٓوي بٖالمي مىٓ ٓعا ًمشالن الظًً ْ ٢اه ٕٓ مد : الخالي ؤلاق٩ا٫ زال٫ مً. اإلآي

ٓهُت خماًت ؤي  ٢ّٓ ْ للمال٠ ٢اه ٓهُت الًماهاث هي ما  ْ الاٞتراضخي؟ اليكغ ْل في خ٣ غة ال٣اه  لليكغ الخامُت ْ  اإلاَا

 ؤلال٨ترْوي؟

ت للملىُت عام مذخل. 1 : الفىٍش

ت باإلالىُت وعجي مارا. 1.1  الفىٍش

 خ١ٓ٣ر ؤي اإلاال٪ خ٤ حٗجي التي ْ ،PROPERTY الالجُيُت ال٩لمت مً ظاءث ٢ض ،PROPERTY  مل٨ُت ٧لمت  ان ٢ُل

  .٨ٍٞغ بشمغة ًخٗل٤ ُٞما ؤلاوؿان

                                                           
1
 Jermy Philips ;Alisen Fifth .Introduction to intellectual proprety low .1990.P.3 
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ٍٓت خ٣ُ٣ت ْمالّ مدؿٓؽ ٚحر ماصي، ٚحر ؤًًا حٗجي ،'INTELLECTUALAS' الالجُيُت مً نٟت ٞهي" ٨ٞغير ْمهُلح  مٗى

 ؤخُاها ٌُٗى اؾم ،DROIT INTELLECTUEL الالجُيُت مً نٟت الظَجي ؤْ ال٨ٟغير الخ٤ ؤما ماصي، صٖم ؤي ًٖ باالؾخ٣ال٫

ِٖٓا اإلااصًت ٚحر للمل٨ُاث      .بدذ ماصي ْٚحر نٝغ ٨ٞغير ْمٓي

ت اإلال٨ُت ْ    ت ْاإلال٨ُت ٖلى ٌكخمل ٖام حٗبحر   PROPRIETE INTELECTUELLE  ال٨ٍٟغ    ال٨ٍٟغ

ٓعٍ ْبهما ٖمل بخد٤ُ٣ ًخٗل٤ ماال ْهي الهىاُٖت ْاإلال٨ُت ْالٟىُت ألاصبُت اإلال٨ُت   .ماصي بسالٝ بخه

ت ْاإلال٨ُت  للخُب٤ُ ٢ابلت ظضًضة مبخ٨غاث ؤْ ؤ٩ٞاع مً ًيخجّ ما في لئلوؿان ْاإلاالُت ألاصبُت الخ١ٓ٣ر حٗجى ال٨ٍٟغ

ٍٓغ في ْاؾخٛاللِا بها ْالاهخٟإ  الٛحر ْمى٘ مجها اإلااصي بالٗاثض ناخبها اؾخٟاصة يمان: لِا اإلا٣غعة ْالخماًت .ْع٢حها الخُاة جُ

  .بلُّ وؿبتها في اإلاضوي الخ٤ خماًت ظاهب بلى ناخبها، مً اؾخسضامِا خ٤ قغاء ؤْ الترزُو صْنر اؾخسضامِا مً

ٔر خحن في ٓعر الدبحر ًغ ٓص الؿُض الض٦خ ت اإلال٨ُت ؤن الغبُعي مدم  مً ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ ًيخجّ ما ٧ل بها ٣ًهض  ال٨ٍٟغ

ا ٞىُت ْببضاٖاث ازتراٖاث ت اإلال٨ُت حٍٗغ٠ في ظاء ٢ْض. ؤلاوؿاوي ال٣ٗل هخاط مً ْٚحَر ت الٗاإلاُت للمىٓمت ال٨ٍٟغ  )) ال٨ٍٟغ

ت اإلال٨ُت حكحر ٓػر ْالٟىُت ألاصبُت ْاإلاهىٟاث الازتراٖاث ؤي ؤلابضاُٖت ال٨ٟغ ؤٖما٫ بلى ال٨ٍٟغ ٓعر ْألاؾماء ْالغم  ْاله

ٓم ْالىماطط ت اإلال٨ُت ْجى٣ؿم(. (الهىاُٖت ْالغؾ ت اإلال٨ُت  –الهىاُٖت اإلال٨ُت: َم ٞئاث زالزت بلي ال٨ٍٟغ  اإلال٨ُت  -الخجاٍع

 .ألاصبُت

خ. 2.1 ت اإلالىُت جاٍس  جىىسها و الفىٍش

ّ شخيء ٧ل بن ٓلضث التي ْال٨ٟغ ال٣ٗل مل٨ت بًٟل ٧ان ْؤبضّٖ ؤلاوؿان ازتٖر  اإلالمٓؾت ألاقُاء مً الٗضًض ٖجها ج

ٓاهاث ٌؿخسضم ازظ زم بىٟؿّ ْممخل٩اجّ ْخاظاجّ ؤمخٗخّ بى٣ل ؤلاوؿان بضا ٣ٞض" الى٣ل مجا٫ في ٞمشال زام،  في الخُ

ا ٖغبت نىاٖت بلى جٓنل زم طل٪، ؾبُل ٓاهاث ججَغ  الٍؼذ زم بضاًت، حؿُحٍر في الٟدم اؾخسضم الظي ال٣ُاع نى٘ زم الخُ

  ...ال٨ِغباء زم(الىِٟ)

ٓعر ان ٠٢ٓ لم الخُ ٓاب ٖلى ؤنبدىا بل ٞدؿب الخض َظا ٖىض ًخ ٓاوي، الاؾخيؿار بٗض البكغير الاؾخيؿار ؤب  الخُ

ٓاوي اؾخيؿار  ٖملُت ؤ٫ْر هجاح ٖلى ؾىت ٖكغ ؾخت مًذ ْل٣ض ْلي الىعجت" في اإلاخمشل خُ  حؿ٘ ٢بل ٢ُل التي 1996 ؾىت" ص

ٓاث ا باث ماطا هضعير ال اإلاب٨غ الِغم ٖلحها ْبان مغى بلى حٗغيذ ؤجها ؾى ٓم مهحَر   ؟ الُ

                                                           
، رسالة ماجستَت يف ختصص ادلعلومات اإللكًتكنية، االفًتاضية ك حماية الملكية الفكرية األدبية و الفنية في البيئة الرقمية في ظل التشريع الجزائري: حقاص صونية ٔ

 ٖٕ، صٕٕٔٓإسًتاتيجية البحث عن ادلعلومات، جامعة منتورم، اجلزائر، 
 ٕٔ، صٕٓٔٓ، ـ ركز صاحل عبد اهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزىر، الملكية الفكريةحماية : زلمد عبد احلليم عمر ٕ
 ٖٕ، صمرجع سابق: حقاص صونية ٖ
 ٔٔ،  صمرجع سابق: حقاص صونية ٗ
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ّ ما ٧ل بطن ٓعر مغ ٖلى ؤلاوؿان ْابخ٨ٍغ ازتٖر  اإلااصًت ٖاثضاجّ مً الاؾخٟاصة في الخ٤ ْلّ ٨ٍٞغ مل٨ت مً ٌٗخبر الٗه

ت اإلال٨ُت ان ٦ما لىٟؿّ ٨ٍٞغ ؤبضّٖ ما ًيؿب ان في خ٣ّ ٦ْظ٫ مٗحن مالي مبلٜ م٣ابل بُّٗ في اإلاخمشلت  بالصخيء لِؿذ ال٨ٍٟغ

ٓعر في قاجٗا اإلاهُلح َظا ٨ًً لم ْلٓ ختى ؤلاوؿان خُاة في الجضًض ٓظبذ ٢اثما ٧ان اإلابضؤ ان بال الٛابغة الٗه  َظٍ ْاؾخ

عة اإلال٨ُت ٓاهحن حؿً ان يْغ ا لخماًتها ٢ ، اإلال٨ُاث مً ٦ٛحَر ٔر ألازٔغ ْلذ ٠ُ٦ ٞلجر  ا٦بر مغ ٖلى ال٣ضًمت الكٗٓب خا

ّ ما ٧ل بطن خماًت الخًاعاث ٓعر مغ ٖلى ؤلاوؿان ْابخ٨ٍغ ازتٖر  الٗه

ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر ؤن البدثي جغازىا في هجض ْ ٓعر مىظ جماعؽ ٧اهذ ال٨ٍٟغ ٍغ٤ ٖهغ في مشال ٞىجض الٛابغة، الٗه  ؤلٚا

ٓنر ؤهّ : َب٣خحن مً ج٩

ْلت في الخ٤ ٧ل لِا مخٗلمت - ... بالىسبت حٗٝغ ْ طَجي، ٨ٞغير وكاٍ ؤي مؼا

ٓعر مٗامل ؤي الجؿضي، الٗمل بال ٨ٞغير ؤْ طَجي خ٤ ؤي لِا لِـ  ٧اصخت -   ...الٗبُض في ممشلت الؿا٢ُت، في الش

مان ٖىض ؤما ٓعر ؤن ٞىجض الْغ ت ؤبُاث خ٤ في الؿغ٢ت يض ؤمغ ْ خ٨ما ؤنضع ؤلامبراَ  ؤ٢ُمذ التي ؤصبُت مباعاة في قٍٗغ

ت بمضًىت م مً الكٗغ مً الكٗغاء بٌٗ ه٣لِا البُالؿت ِٖض في ؤلاؾ٨ىضٍع  ؤمغ طل٪ ازغ ٖلى ٞهضع الكٗغاء مً ٚحَر

ٓعي   ...الؿغ٢ت بتهمت بمٗا٢بتهم بمبراَ

ٓمِا ٞٗٝغ ألاصب ْ اللٛت في ؤلابضاُٖت  ألاصبُت الٛؼاعة جل٪ ؤًًا ٞىجض ال٣ضًمت الٗغبُت الخًاعة في ؤما  ال٣ِـ امغئر ً

غ ْاإلاخىبي م ْالٟغػص١ ْظٍغ ٓا لم الٗغب ان ٚحر ، ٢ضًما الٗغب الكٗغاء ٦باع مً ْٚحَر ٓاهحن ٌؿى ت اإلال٨ُت لخماًت ٢  ال٨ٍٟغ

ٓظض ج٨ً ٞلم" ألاصبُت ؤلابضاٖاث َظٍ ألصخاب ٓاهحن ؤًت ج ٫ٓر ٢ ٓا الكٗغاء ٦باع ٞان لظل٪ ألاصبُت، الؿغ٢اث خ  بالؿغ٢ت اتهم

م ٖلى الؿُٓ ْ ا ْ  ؤقٗاَع ا، ْ الٗغبي اإلاجخم٘ ًيبظَا ْ مىاٝ ؤمغ الؿغ٢ت ؤمغ ان الٗغب خًاعة محزث خُض  .ٚحَر   ًدخ٣َغ

ر" ٖهٍغ في ْالىا٢ض الكاٖغ الٗهغ َظا في الؿغ٢ت مؿتهم الظًً ْألاصباء اإلابضٖحن بحن ْمً غّو  َظان الٟغػص١ ٦ْظل٪ "ظٍغ

غ مغة اصعى ٞل٣ض ظمُٗا ؤطَاهىا في البٌٗ بًِٗما ا٢ترها لُاإلاا اللظان الاؾمان  : ٢اثال الكٗغير لبِخّ بؿغ٢خّ الٟغػص١ ظٍغ

ٓنر مً ؾُٗلم ٩ً ٍٓ ذ ْمً ****        ٢ُىا ؤب  اظخالبا ٢هاثضٍ ٖٞغ

ش على الفشصدق وسد  : كائال حٍش

غ ًا اؾترا٢٪ ان                 ٔر اصٖا٥ مشل ****      ٢هاثضي ظٍغ   جى٣ل ؤبُ٪ ؾٓ

 اإلاجاوسة الخلىقل و اإلاالف لخلىقل اللاهىوي ؤلاواس. 2

 خلىكه و للمالف اللاهىهُت الىبُعت. 1.2

                                                           
 ٚٔ، صٕٙٓٓ، رللس الثقافة العامة، ليبيا، نشأة و حقوق الملكية الفكرية و تطورىا: عبد اجلليل فضيل الربعصي ٔ
 ٖٔ، صٜٚٙٔ، دار ادلعارؼ ، اإلسكندرية، الحقوق على المصنفات األدبية و الفنية و العلمية: علي أبو زيد ٕ
 ٛٔص: مرجع سابق: عبد اجلليل فضيل الربعصي ٖ
 ٗٔصمرجع سابق، : حقاص صونية ٗ



  2016أبريل  22 - 24طرابلس | التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الحادي عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

307 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ٓم بن ٓهُت الُبُٗت مِٟ  البضء، في بلُّ ًىٓغ ٨ًً لم اإلال٨ُت، في الخ٤ بمشابت ٌٗخبر ٧ان وكإجّ في اإلاال٠، لخ٤ ال٣اه

ٓهّ ٓاظب مً بّ مؿلما َبُُٗا خ٣ا ٧ ْصَا ْيمان اإلاهىٟاث خماًت بلى ًغمي ٧ان بهما خماًخّ، ال  ْالا٢خهاصي اإلااصي مغص

ٓم م٘ مٗىاَا في مخالػمت ٧ْاهذ بدشذ ا٢خهاصًت الخ٤ َظا بلى الىٓغة ٧اهذ بلحهم الخ٤ َظا ًيخ٣ل إلاً ؤْ الخ٤ لهاخب  مِٟ

  ".اإلال٨ُت"

ْػٍ، الؿِل مً ٨ًً لم اإلال٨ُت ْخ٤ اإلاال٠ خ٤ بحن الخالػم بن ٓعة اٖخمض ٢ْض ججا  1853 ٖام ٟٞي ؤؾاؾُت، به

ٓنر في مبرعاتها ججضع مل٨ُت بمشابت ٌٗخبر إلاالّٟ باليؿبت ٞجي ؤْ ؤصبي ٖمل زل٤ بإن باَعـ اؾخئىاٝ مد٨مت ٢ًذ  ال٣اه

ا ل٨ً الُبُعي، ٓاؾُت ًخم اؾدشماَع ٓنر ب . اإلاضوي ال٣اه

ٓهُت بالُبُٗت ٞىٗجي ٫ٓر اإلاؿخًُٟت الضعاؾت جل٪ الخإل٠ُ خ١ٓ٣ر إلااصة ال٣اه ُٖٓت خ  خماًتها اإلاغاص اإلاهىٟاث ه

ٓظب ٓنر بم ْعة، ْالخ١ٓ٣ر اإلاال٠ بد١ٓ٣ر الدام ال٣اه ال زال٫ مً ْطل٪ اإلاجا ت ؤ ٍ مٗٞغ ٓاظب الكْغ ا ال َٓٞغ  اإلاهى٠ في ج

  .بالدهٓم الجؼاثُت الخماًت ْمىّ الهٟت َظٍ ٨ًدؿب ختى

ٓم  ْل٣ض.ؤصبي ْالشاوي مالي ؤخضَما خ٣حن ٖلى ًى٣ؿم ْبهما ْاخضا، اإلاال٠ خ٤ ؤن ٖلى ال٣ّٟ في الٛالب الاججاٍ ٣ً

غ "لىهىن" ٢ًُت في الكِحر خ٨مِا نضع ٖىضما الغؤي َظا الٟغوؿُت الى٣ٌ مد٨مت ؤًضث ْاط بخ٣ٍغ  ْما اإلاال٠، خ٤ اػص

ٓنر الخ٤ َظا ؤن مً الخ٨م َظا في ظاء  بٗض ألؾغجّ للمال٠ ًخ٣غعر الظي اإلاالي الاؾخٛال٫ في الخ٤ َما ٖىهٍغً مً ًخ٩

ٓاٖض بالخالي ٍْسً٘ ْٞاجّ، ٓنر ل٣ ُت اإلاضوي ال٣اه ٓنر ؤن قٍغ  ْاؾدىاصا ٞةهّ ٨َْظا .الخ٤ لِظا الدانت الُبُٗت م٘ مخ٣ٟت ج٩

 ًيكغ ؤن ًم٨ً ال الظي – مهىّٟ ْوكغ َب٘ في بؿلُخّ ًخهل اؾخئشاعير ماو٘ بد٤ ًخمخ٘ اإلاال٠ ٞةن اإلاالي اإلاال٠ خ٤ بلى

ٓلّ ما َْٓ – عياثّ صْنر ٫ٓر ًس  ٞةهّ مالي َاب٘ طْ الخ٤ َظا ٧ان إلاا .الاؾخٛال٫ طل٪ ٖلى اإلاترجبت اإلاالُت اإلاىاٞ٘ ٖلى الخه

ٓنر  ِٞٓ اإلاال٠ بّ ًخمخ٘ الظي آلازغ الخ٤ ؤما .ْٞاجّ بٗض ْعزخّ بلى ًيخ٣ل ؤهّ ٦ما اإلاال٠ خُاة ؤزىاء ٖىّ للخىاػ٫ر ٢ابال ٩ً

ت َظٍ ؤههاع بٌٗ ًٟغ١ر الهضص َظا ْفي .ْألاصبُت الصدهُت الُبُٗت طاث الامخُاػاث ًخًمً ْالظي ألاصبي الخ٤  " الىٍٓغ

 الٟغى ٟٞي اإلاهى٠، ٖلى خ٣ّ ًٖ ٧امال جىاػال ًدىاػ٫ر الظي ْطل٪ مهىّٟ مً الُبٗاث بٌٗ ًٖ ًدىاػ٫ر الظي اإلاال٠ بحن

 لّ ًد٤ ال اإلاال٠ ٞةن الشاوي الٟغى في ؤما .جضمحٍر ختى ؤْ حٗضًلّ مً ًم٨ىّ بما اإلاهى٠ ٖلى مؿُُغا اإلاال٠ ًب٣ى ألا٫ْر

  .مهىّٟ جضمحر ؤْ حٗضًل

ت َظٍ في ألاصبي الخ٤ ٖلى اإلاالي الخ٤ حٛلُب ؤصٔ ل٣ض ت جاصي بط اإلاال٠، بمهالح الخطخُت بلى الىٍٓغ  الؿاب٣ت الىٍٓغ

ٓالت خالت في  الخضا٫ْر مً اإلاهى٠ سخب في ْالخ٤ الخٗضًل خ٤ مً اإلاال٠ خغمان بلى اإلاالي الاؾخٛال٫ في للخ٤ ال٩املت الخ

، في خ٣ّ مً ؤْ م جضمحٍر ت لِظٍ اإلام٨ً مً ٧ان ؤهّ مً بالٚغ غ م٘ الخ١ٓ٣ر بهظٍ للمال٠ حٗتٝر ؤن الىٍٓغ ٌٍٓ ج٣ٍغ  مالي حٗ

                                                           
، أطركحة دكتوراه يف علـو اإلعالـ ك االتصاؿ، جامعة اجلزائر، (دراسة وصفية تحليلية )التكنولوجيا الرقمية وحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة : اعمر يوسفي ٔ

 ٘ٗٔ، صٜٕٓٓ-ٕٛٓٓ
 ٔٔ، صٕٚٓٓ،  منشورات احلليب احلقوقية، بَتكت، حماية حقوق الملكية المعنوية: عبد الوىاب عبد الرزاؽ التحايف ٕ
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ت َظٍ جبيخّ إلاا باليؿبت ؤما .بّ جلخ٤ ٢ض التي ألايغاع ًٖ لّ اإلاالي الخ٤ ًٖ لّ الخىاػ٫ر جم  الخ٤ اؾخمغاع بجاخت مً الىٍٓغ

ٓعزت إلاهالح ألاصبي ٓعر َظا ٞةن اإلاال٠، ْٞاة بٗض ال ٓعزت ٌؿمذ ٢ض الخه ٍّٓ لل  الخ٤ ٖلى اٖخضاء ٌك٩ل مما اإلاهى٠ بدك

َٓغ بَضاع ْبالخالي للمال٠ ألاصبي ُٟخّ حٗض ْالظي الخ٤ َظا ظ ت زال٫ مً اإلاال٠ شدهُت ًٖ الضٞإ ألاؾاؾُت ْْ  خماٍع

ٓنر ت َظٍ بنالح ال٣ّٟ بٌٗ خا٫ْر :اإلاالي ْالخ٤ ألاصبي الخ٤ بحن الٟانل الخض ْي٘ .للمال٠ ألاصبي اإلاًم  في الىٍٓغ

ٓاظِت ٍٓت مُُٗا اإلاالي ْالخ٤ ألاصبي الخ٤ بحن الٟانل الخض بةًًاح ٢ام ٣ٞض لظل٪ .بلحها ْظِذ التي الاهخ٣اصاث م ْل   للخ٤ ألا

ْلى اإلاغاخل ْفي ؤهّ بلى ال٣ّٟ مً الجاهب َظا طَب ْل٣ض .ألاصبي  لليكغ ْبٖضاصٍ مهىّٟ ب٨خابت اإلاال٠ ٢ُام في جخمشل ْالتي ألا

ٓم ألاصبي الخ٤ ٞةن ٓنر ال بدُض مىٟغصا ٣ً ٓص ٞحها ٩ً ٓنر التي اإلاغخلت في ؤما اإلاالي، للخ٤ ْظ  بيكغ ٢ام ٢ض اإلاال٠ ٞحها ٩ً

ٓم للمال٠ اإلاالي الخ٤ ٞةن مهىّٟ،  حٗاْم ٞةن ألازحرة، اإلاغخلت َظٍ ْفي ؤهّ ٖلى. الٛحر بلى ٖىّ الخىاػ٫ر ًم٨ىّ بدُض ٣ً

 ؤْ جدٍغ٠ ٧ل مى٘ في خ٣ّ بلى باإلياٞت ظضًض مً جإلُّٟ ٌُٗض ؤْ مهىّٟ ٌٗض٫ ؤن في اإلاال٠ ؾلُت مً ًيخ٣و ال الخ٣حن

ٍّٓ   .اإلاالي  الخ٤ ًٖ مىٟٗت ٣ًل ال جبٗاث مً ؤْ مؼاًا مً ألاصبي الخ٤ ًٖ ًترجب ما ؤْ ْالكِغة اإلاجض ؤن طل٪ للمهى٠، حك

 (الشكمُت اإلافىفاث)الافتراضخي العالم عتر اإلايؽىسة اإلافىفاث خماًت. 2.2

ٓلٓظُا مٟغػاث اخض َٓ الغ٢مي اإلاهى٠ ٔر ؤي اإلابضؤ، في ًسخل٠ ال ِٞٓ الخضًشت الخ٨ى  اإلاهىٟاث ًٖ ْالدؿمُت اإلادخٓ

ْعٍت ٧ال٨خاب الخ٣لُضًت ٓخت اإلآؾ٣ُُت ْال٣ُٗت ْالض دُت، ْالل ٓعقي الخامل ٞبض٫ الخامل، في ٣ِٞ ًسخل٠ اهّ ٚحر الٍؼ  ال

ٓخت زال٫ مً ٣ٞغة ه٨خب ٦إن وكإجّ مىظ ع٢مُا الخامل ؤنبذ ٧لماث ٖلُّ جسِ الظي  في ْهدِٟٓا الخاؾٓب مٟاجُذ ل

ٓنر طا٦غجّ ٍٓل زال٫ مً الخاؾٓب َْؿترظّٗ ًدّٟٓ ال٨ترْوي، هو ؤْ مل٠ الىاجج ٩ً  الُبُُٗت باللٛت اإلاضزلت ٧لماجّ جد

ٓنر ان ًم٨ً ٦ما الغ٢مُت، باإلاهىٟاث ؾمُذ لظا ،( 0.1 ) الشىاثُت اللٛت ْهي آلالت جِٟمِا لٛت بلى  ْعقي ؤنل للمهى٠ ٩ً

ٍغ جغ٢ُمّ ًخم زم مشال، ٓجي اإلااسح ظِاػ ٖلى بخمٍغ  ٖلى الغ٢مي اإلاهى٠ َْٗٝغ ألازحر، في ْع٢مُا مغ٢ما الىو ُٞهبذ الً

ٓماث، ج٣ىُت بِئت بلى ًيخمي ٣ٖلي ببضاعي مهى٠" ؤهّ   .ع٢مي بك٩ل مِٗا الخٗامل ًخم ْالتي  اإلاٗل

ٓها اإلادمُت اإلاهىٟاث بحن مً ْ ٓاِٖا بكتى ألاصبُت اإلاهىٟاث جل٪ ْهي:  الفىُت و ألادبُت اإلافىفاث هجض ٢اه ٓبت ؤه  اإلا٨خ

ٍٓت، ٓم ٦ْظا ْالؿِىما ْاإلآؾ٣ُى اإلاؿغح مشل قاجٗت مهىٟاث بلى جخٟٕغ التي الٟىُت اإلاهىٟاث ٦ْظا ْالكٟ ا الغؾ   ...ْٚحَر

ٓهُا اإلادمُت ٚحر اإلاهىٟاث  ؤما ما٫  ٢اه ٓنر ًمىدِا لم التي ألٖا  ال" ،03/17 مً 11 اإلااصة ٖلُّ ههذ ما َْظا الخماًت، ٢اه

ٓنر َظا في ٖلحها اإلاىهٓم اإلاال٠ لخ١ٓ٣ر اإلا٣غعة الخماًت ج٨ٟل ٓاهحن ال٣اه ٓص ْال٣غاعاث ْالخىُٓماث لل٣ ت ْال٣ٗ  ؤلاصاٍع

ْلت ماؾؿاث ًٖ الهاصعة ٓص ،"الىهٓم لِظٍ الغؾمُت ْالترظمت الٗضالت ٢ْغاعاث اإلادلُت ْالجماٖاث الض  ٖضم ؾبب َْٗ

                                                           
 ٓ٘ٔ-ٜٗٔ، ص ص مرجع سابق: اعمر يوسفي ٔ
البيئة : ، ادلؤدتر السادس جلمعية ادلكتبات كادلعلومات، حوؿبرامج الحاسوب وقواعد البيانات نموذجا: الفكرية في البيئة الرقميةحماية الملكية : كدادالعيدكين أمحد  ٕ

 ٗٓ،  الرياض، صٕٚٓٓأفريل  ٚٓ/ٙٓادلفاىيم كالتشريعات كالتطبيقات، : ادلعلومات اآلمنة
 ٘ٔ، صٕٚٓٓ، منشورات احلليب احلقوقية، بَتكت لبناف،  لحقوق المجاورةالحماية الجزائرية لحقوق المؤلف و ا: عبد الرمحاف خليفي ٖ
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ما٫ َظٍ جمخ٘ ٔر اإلاهىٟاث ٦باقي بالخماًت ألٖا ٓجها بلى اإلادمُت ألازغ ْلت جًِٗا ٖامت ْزاث٤ مجغص ٧  صْنر ٞغص بها ًخإزغ ٞال الض

  .للجمُ٘ قاج٘ خ٤ هي بل آزغ

ت اإلالىُت خلىقل خماًت. 3  ؤلاهترهذ مجاٌ في الفىٍش

ت اإلالىُت الخلىقل للخماًت اللاهىهُت اإلاذة. 1.3  الذولُت اإلاعاهذاث وفم الفىٍش

ْلُت اإلاٗاَضاث ًٖ هخ٩لم ٖىضما ت اإلال٨ُت لخ١ٓ٣ر الض ٓنر ٞةهىا ال٨ٍٟغ   :ؤَمِا ؾغص ًٖ مًٍُغً ه٩

 . ( 1967  ) حٗضًالجّ ْ (  1883 ) الهىاُٖت اإلال٨ُت لخماًت باَعـ مُشا١ -

. ( 1971 باَعـ ْز٣ُت زم 1886  ) الٟىُت ْ ألاصبُت الخ١ٓ٣ر لخماًت بحرنر مُشا١ -

ض اجٟا٢ُت - ْلي للدسجُل مضٍع ت للٗالماث الض ٫ٓر ْ حٗضًالتها ْ (  1891 ) الخجاٍع ٧ٓ . (1989) بها اإلاخٗل٤ البرْج

ض اجٟا٢ُت - ٕ ٚحر الاؾخسضام مً للخض مضٍع . (  1891 ) الجٛغاُٞت للماقغاث اإلاكْغ

ْلي ؤلاًضإ بكان الَاي اجٟا٢ُت  -  . (1960) لِا اإلا٨مل ال٣غاع ْ (1934) حٗضًالتها ْ (1925) الهىاُٖت للخهامُم الض

ٓوؿ٩ٓ ) اإلاال٠ لخ١ٓ٣ر الٗاإلاُت الاجٟا٢ُت - . (  1952 -الُ

. (  1957) الٗالماث حسجُل لٛغى الدضماث ْ للؿل٘ الٗالمي للخهي٠ُ هِـ اجٟا٢ُت -

ٓهت اجٟا٢ُت - ٫ٓر لخماًت لكب ْلي الدسجُل ْ ألان . 1979ْ 1967 حٗضًالتها ْ ( 1958) الض

ما مُشا١ - ٓجُت الدسجُالث مىخجي ْ اإلااصًً لخماًت ْع . (1961) ؤلاطاُٖت الُِئاث ْ اله

ْلُت اإلاٗاَضة - . (1970 -ْاًبٓ ) الازترإ بغاءاث بكان للخٗاْنر الض

ٓٚغاٝ مىخجي لخماًت ظى٠ُ مُشا١ - ٓه . (1971) الكغعي ٚحر اليسخ يض الٟ

ْلي جهي٠ُ لٓي٘ ُِٞىا اجٟا٢ُت - ٓهاث ص . ( 1973) الٗالماث إلا٩

٫ٓر ْاقىًُ مٗاَضة - ْاثغ اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر خ . (1989) اإلاخ٩املت للض

ٓنر مٗاَضة - ت الٗالماث ٢اه . (1994 -ْاًبٓ ) الخجاٍع

ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر ٖلى الخجاعة بإزغ اإلاخٗل٣ت الخضابحر اجٟا٢ُت - . (1994 جغبـ ) ال٨ٍٟغ

. (1996 -ْاًبٓ) اإلاال٠ خ١ٓ٣ر خماًت مٗاَضة -

ٓحي الدسجُل ْ ألاصاء خماًت مٗاَضة - . (1996  -ْاًبٓ ) اله

ٓصابِؿذ مٗاَضة  - ْلُت ب ٓماجُت ظغاثم إلا٩اٞدت الض . ( 2001) الاجهاالث ْ اإلاٗل
                                                           

 ٕٙ، صٕٔٓٓ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، حماية الملكية الفكرية: عبد اهلل ادلنشاكم ٔ
 
 .17،  ص ٜٜٛٔ، مركز احلضارة العربية، الجات و التبعية الثقافية: مصطفى عبد الغٍت  
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ت الخ١ٓ٣ر مجا٫ ٌٗض   مً الٗضًض قِض ل٣ض ْ للخجاعة، الٗاإلاُت اإلاىٓمت ٖمل لىُا١ الجضًضة اإلاجاالث بحن مً ال٨ٍٟغ

ْلُت الاجٟا٢ُاث  ْ اإلاٗامالث، ْ بالبراءة الدانت باَعـ اجٟا٢ُت ْ اإلاال٠، مل٨ُت لخ١ٓ٣ر (   Berne  ) بحرنر اجٟا٢ُت مشل الض
ما اجٟا٢ُت ْاثغ اإلاخٗل٣ت اإلال٨ُت لخ١ٓ٣ر ْاقىًُ اجٟا٢ُت الدسجُالث، مىخجي ْ اإلاالٟحن لخماًت ْع  بلى بياٞت اإلاخ٩املت، بالض

ت اإلال٨ُت لخ١ٓ٣ر الٗاإلاُت اإلاىٓمت جإؾِـ ا ْ 1967 ؾىت في ال٨ٍٟغ ٧ٓاالث بحن مً اٖخباَع  اٖخباعا اإلاخدضة لؤلمم اإلاخسههت ال
ْلت 150 مً ؤ٦ثر جًم هي ْ 1974   ؾىت مً ْلُت اجٟا٢ُت  23  مً ؤ٦ثر إلصاعة ٖلى حكٝغ ْ ص ت اإلال٨ُت بد١ٓ٣ر جخٗل٤ ص .   ال٨ٍٟغ

ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر ًٓضح ظض٫ْر ًلي ُٞما ْ ْلُت الاجٟا٢ُاث ْ ال٨ٍٟغ ٓعة اإلاٗاَضاث ظمُ٘ ؤن م٘  .الٗال٢ت طاث الض  اإلاظ٧

ت، للمل٨ُت الٗاإلاُت اإلاىٓمت جىُٟظَا ٖلى حكٝغ ٔر ٢ض ْاقىًُ مٗاَضة ؤن ٦ما ال٨ٍٟغ اًت جدذ بسهٓنِا الخٟاْى ظغ  ٖع

ت، للمل٨ُت الٗاإلاُت اإلاىٓمت ما مُشا١ ؤما ال٨ٍٟغ ت للمل٨ُت الٗاإلاُت اإلاىٓمت مكتر٥ بك٩ل جىُٟظٍ ٖلى ِٞكٝغ ْع  ال٨ٍٟغ

ْلُت الٗمل ْمىٓمت ٓوؿ٩ٓ، ْ الض ٓوؿ٩ٓ حكٝغ ْ الُ . اإلاال٠ لخ١ٓ٣ر الٗاإلاُت الاجٟا٢ُت جىُٟظ ٖلى الُ

ت ٓإ خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ٕٓ ؤه ْلُت  مجاالث الخُب٤ُ الغثِؿُت اإلآي الاجٟا٢ُاث الض

 الغثِؿُت

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

مل٨ُت 

 نىاُٖت

اختراعاث حذًذة و غير ميؽىسة و  بشاءاث الاختراع

 ـىاعُت الاظخخذام

غ ،  جفيُع مُشاق باَس

اإلاعاهذة الذولُت 

للخعاون بؽان بشاءاث 

الاختراع ، معاهذة 

 بىدابعذ

اإلاالبغ و العُاساث و  جفامُم صخشفُت الخفامُم الفىاعُت

 .الخ ..ألاحهضة ؤلالىتروهُت 

، مُشاق اجفاكُت الهاي 

غ ، اجفاكُت لىواسهى  باَس

. 

ت ظلعت  العالماث الخجاٍس

 ؤو خذمت

عالماث ؤو سمىص لخمُيز ظلعت و 

 .خذمت ماظعت ما عً غيرها 

غ ، اجفاكُت  .حمُع الفىاعاث  مُشاق باَس

ذ ،  و بشوجىهٌى مذٍس

اجفاكُت هِغ ، معاهذة 

كاهىن العالماث 

ت   .الخجاٍس

العلعت للذاللت على لجدذًذ ميؽإ اإلااؼشاث الجغشافُت

الجىدة ؤو ؤًت خفائق ؤخشي 

 .جشجبي باإلاىىلت 

الفىاعاث الغزائُت و 

الضساعُت و في كىاع 

اإلاؽشوباث الشوخُت على 

 .وحه الخدذًذ 

اجفاكُت لؽبىهت ، 

ذ   .اجفاكُت مذٍس

اإلال٨ُت 

 ْ ألاصبُت 

 الٟىُت

خلىق اإلاالف و الخلىق 

 اإلاجاوسة

ألاعماٌ اإلابخىشة في الخإلُف و 

اإلاعاهماث اإلاخعللت بدلىق فىاوي 

ألاداء و اإلاىخجين و الدسجُالث 

 .الفىجُت و الهُئاث ؤلاراعُت 

ل)الىباعت و الترفُه 

ت و  العمعُت و البفٍش

و بشامج ل(الفىس اإلاخدشهت 

 .الخاظىب و ؤلاراعت 

مُشاق بيرن ، مُشاق 

سوما ، مُشاق حىُف ، 

اجفاكُت بشوهعل ، 

الاجفاكُت العاإلاُت 

                                                           
، ملتقى دكيل حوؿ اقتصاد ادلعرفة، كلية العلـو االقتصادية ك التسيَت، اقتصاديات األفكار الرقمية و قضايا الحماية الفكرية لها: ارمزيرم بلقاسم ك  بلحسن ىو ٔ

 ٕٛٔ-ٕٚٔ، ص ص ٕ٘ٓٓجامعة  زلمد خيضر، بسكرة، 
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 .اإلاالف لخلىق 

خماًت 

 ٕٓ مً ه

 زام

مخىىاث الذوائش 

 اإلاخياملت

معاهذة واؼىىً خٌى  .الفىاعت ؤلالىتروهُت الذكُلت 

خلىق اإلالىُت للذوائش 

 .اإلاخياملت 

 

ت ت  ألاؾغاع الخجاٍع اإلاعلىماث و البُاهاث الخجاٍس

ت  العٍش

  حمُع الفىاعاث

ٓالي الجض٫ْر ؤما  ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر خماًت للمضة ألاصوى الخض ٌكغح ِٞٓ اإلا  ( جغبـ ) اجٟا٢ُت ٤ْٞ ال٨ٍٟغ

ٌل ت اإلالىُت خلىقل خماًت للمذة ألادوى الخذ: الخالي الجذو  ( جشبغ ) اجفاكُت وفم الفىٍش

ش بًضإ الُلبر20 بغاءاث الازترإ  ؾىت مً جاٍع

ر

ر

ر

ْعة ْ الخ١ٓ٣ اإلاجا  خ١ٓ٣ اإلاال٠ 

 .ظىت لل50وُلت خُاة اإلاالف  

ش العِىمائي  .ظىت بعذ بجاخخه للجمهىس ؤو بهجاص رلً العملل50:للؤعماٌ الخفٍى

ش الفىجىغشافي و الفىىن الخىبُلُت   .ظىت بعذ بهجاص العملل25:لالخفٍى

مُت ل50:لاإلاادون و مىخجى الاظىىاهاث الفىجىغشافُت  ظىت مً نهاًت العىت الخلٍى

ظىت ل20:لالبث ؤلاراعي.لر فيها ألاداءالتي حشي فيها جشبُذ العمل بالدسجُل، ؤو خذ

مُت التي خذر فيها البث  .مً نهاًت العىت الخلٍى

ت  .ظىىاث مً الدسجُل اإلابذئي مع الخجذًذ اإلاخىاـل لعذد غير مدذد مً اإلاشاثل7 الٗالماث الخجاٍع

 .ظىىاث على ألاكللل10 الخهامُم الهىاُٖت

ْاثغ اإلاخ٩املت  خ الدسجُل و برا لم ًىً الدسجُل مىلىبا ل10 .مسُُاث الض ظىىاث ل10ظىىاث اعخباسا مً جاٍس

خ ؤٌو اظخغالٌ   .مً جاٍس

ت اإلالىُت الخلىقل لخماًت اإلاعىكاث ؤهم. 2.3   الفىٍش

ْلذ ل٣ض ت اإلال٨ُت بصماط زال٫ مً الهىاُٖت الض٫ْر خا :  مجها هظ٦غ مك٨الث ٖضة مٗالجت الجاث مجا٫ في ال٨ٍٟغ

ما٫ ؾغ٢ت ْ الخجاعير الٛل -  هُا١ ٖلى مىدكغة الؿغ٢اث َظٍ ْ الازترإ، بغاءاث ؾغ٢ت ْ الٗلمُت ْ ألاصبُت ْ الٟىُت ألٖا
ٓم التي ْ آؾُا قغ١ر ص٫ْر بٌٗ في ْاؾ٘ ت الٗالماث ج٣لُض ؤؾاؽ ٖلى بإ٦ملِا نىاٖاث ٞحها ج٣  نىاٖت في الٗاإلاُت الخجاٍع

ت ْ ألاٞالم ْ الؿاٖاث ْ اإلاالبـ ٓهُت ْ الؿِىماثُت ألاقَغ  .الخلٍٟؼ

ٓص ٖضم - ٓهُت خماًت ْظ ٓص ٖضم ْ الض٫ْر مً ٦بحر ٖضص في ألاصبُت للمل٨ُت ٧اُٞت ٢اه  الض٫ْر جل٪ في مخاخت ٞٗالت ْؾاثل ْظ

ٌٍٓ ٕٓ ٖىض خماًخّ ؤْ ألاصبُت اإلال٨ُت ناخب لخٗ . مالٟاجّ ٖلى اٖخضاء ٢ْ

ٓص - ٓص بٌٗ ْظ ما٫ جؼاخم ل٨ُال ألاظىبُت الٟىُت ْ ألاصبُت اإلاهىٟاث بٌٗ ٖغى ٖلى ال٣ُ . الَٓىُت اإلامازلت ألٖا

                                                           

ك تقدر مصادر دكلية أف معاجلة القرصنة معاجلة  .امج ادلختلفةيستخدـ مصطلح القرصنة ليدؿ على نشاطات سلتلفة لنسخ ك توزيع نسخ مقلدة أك غَت مرخصة من الرب 

ك قد قدرت شركة . لدل الدكؿ ادلتقدمة 2005مليار دكالر عاـ  25صحيحة تؤدم إىل توفَت مليوف فرصة عمل جديدة كزيادة يف اإليرادات احلكومية تقدر بنحو 
 .2000مليوف دكالر عاـ  800مايكركسوفت العادلية خسائرىا كحدىا من قرصنة الربامج يف منطقة الشرؽ األكسط ك مشاؿ إفريقيا حنو  
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ٓلت ؤؾٟغث ل٣ض ْ      ٓاي ظ ْظ ْع  مبضؤ جُب٤ُ: ؤَمِا اإلاباصت مً ٖضص بة٢غاع الهىاُٖت ْ الٟىُت ْ ألاصبُت اإلال٨ُت خماًت ًٖ ؤ
ٓنر ؤن بمٗجى ، الَٓىُت اإلاٗاملت ْلت جمىدّ إلاا ممازلت ألاظىبي اإلال٨ُت لهاخب الخماًت ج٩ جي، للمال٪ خماًت مً الض  ْ الَٓ
ْلت قٍغ جُب٤ُ ٦ظل٪ ْلى الض اًت ألا غ ْ ألاظىبُت، الض٫ْر م٘ اإلاٗاملت في الخمُحز ٖضم مً ًخًمىّ ما ْ بالٖغ  ال خماًت ج٣ٍغ

ٓاث ٖكغ ًٖ ج٣ل ال ْ الازترإ، لبراءاث ؾىت ٖكٍغً ًٖ ج٣ل ت للٗالماث باليؿبت ؾى  ْ. الاؾخصىاءاث بٌٗ مً بال الخجاٍع
ٗاث بخٗضًل الض٫ْر التزام ؤزحرا ٓٞغ هدٓ ٖلى الضازلُت الدكَغ  ْ الٟىُت ْ ألاصبُت اإلال٨ُاث ألصخاب ٞٗالت خماًت ً

ا ٧ان بطا الازترإ بغاءاث باؾخصىاء الاجٟا٢ُت حؿمذ ْ الهىاُٖت، ٍع ٓان ْ ؤلاوؿان صخت ْ خُاة لخماًت يْغ  الىباث، ْ الخُ
ٓان، ْ ؤلاوؿان إلاٗالجت الجغاخُت ْ الٗالظُت ْ الخدلُلُت الٓؾاثل حؿدشجي ٦ظل٪ ، للبِئت اإلاضمغة ألايغاع مً للخض ؤْ  ْ الخُ

ٓاث 4 إلاضة ْ الهىاُٖت، للض٫ْر باليؿبت للخجاعة الٗاإلاُت اإلاىٓمت بوكاء مً ؾىت إلاضة جىُٟظَا بخإزحر الاجٟا٢ُت حؿمذ  ؾى
٫ٓر بمغخلت جمغ التي الض٫ْر ْ الىامُت للض٫ْر باليؿبت بياُٞت  اإلاٗاملت التزاماث ْ اإلادلُت  اإلاٗاملت باؾخصىاء ا٢خهاصي، جد

ٓاث 5 ؾماح ٞترة الىامُت الض٫ْر الاجٟا٢ُت جمىذ ْ ب٢لُمي، ج٨خل في الض٫ْر جل٪ مً ألي اقترا٦ِا ًٖ الىاظمت ْ الخًُٟلُت  ؾى
ٓظُت اإلاجاالث في ٓل ٓا ألا٢ل الض٫ْر جمىذ ُٞما ٞٗلُا، اإلادمُت ٚحر الخ٨ى ٓاث 10 هم  بِىما.الٛاًت لىٟـ الخمضًض بم٩اهُت م٘ ؾى

ٓٞحر الالتزاماث جُب٤ُ جإزحر الىامُت الض٫ْر حؿخُُ٘ ْ. (1996 ٖام اهتهذ ) ْاخضة ؾىت مضة اإلاخ٣ضمت الض٫ْر مىدذ  خماًت بخ
ٓاص ٢ُاٖاث في الهى٘ َغ١ر ٍْت اإلا ْاثُت ْ الؼعاُٖت ْ ال٨ُما  ْ الٟجي الضٖم ؤَمُت ٖلى الاجٟا٢ُت جىو ٦ما.2005 ٖام ختى الض
ٓاهحن بٖضاص ٖلى للمؿاٖضة الىامُت للض٫ْر اإلاخ٣ضمت الض٫ْر ٢بل مً اإلاالي ٓاثذ ْ ال٣  اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر لخماًت الخىُٓمُت الل

ت ٓاعص جإَُل ْ بٖضاص ْ ال٨ٍٟغ ت اإلا ٓظُت ٢اٖضة زل٤ ْ ه٣ل ْ صٖم ْ البكٍغ ٓل ٍٓت ج٨ى  الض٫ْر لضٔ لالؾخمغاع ٢ابلت ْ ٢

ٓص جىُٟظ إلاخابٗت مجلـ ؤوصخئ ل٣ض ْ الىامُت،  آلُت بَاٍع في ْْيٗذ الاهخ٣الُت، اإلاضص اه٣ًاء ٣ٖب (جغبـ) اجٟا٢ُت بى
ٍٓت ًاء الض٫ْر بحن الجزاٖاث لدؿ   .الٗاإلاُت الخجاعة مىٓمت في ألٖا

ٌل. 3.3 ت اإلالىُت خلىقل خماًت و العشبُت الذو :  الفىٍش

ْلُت باالجٟا٢ُاث التزاما ْ الخىاٞؿُت مٟاَُم ٖلى خٟاْا ْ اإلاباصعة، ْ ؤلابضإ بِئت صٖم بَاع في         جل٪ ْزانت الىاٞظة الض
غاٝ مخٗضصة الاجٟا٢ُاث ْ ْاًبٓ، إلاىٓمت الخابٗت  اإلاخٗل٣ت الخضابحر اجٟا٢ُت زانت ْ الٗاإلاُت الخجاعة بمىٓمت اإلاغجبُت ألَا

ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر ٖلى الخجاعة بإزغ ت ةاإلال٩ي خ١ٓ٣ر خماًت بكان الٗغبُت الض٫ْر في الاَخمام حٗاْم ،( جغبـ ) ال٨ٍٟغ  ال٨ٍٟغ

ٗاث حٗضًل ْْي٘ ٓا٦بت بها الدانت الدكَغ ٓعاث إلا ٓماجُت ٢ُإ في الخُ  الٗغبُت الض٫ْر بٌٗ بضؤث ٢ض ْ. البرمجُاث ْ اإلاٗل
ٕ ٚحر اليسخ ْ ال٣غنىت مً للخض ناعمت بظغاءاث باجساط ٓاهحن عسدذ ٧لما اهّ باٖخباع اإلاكْغ  اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر خماًت ٢

ت ٓبت الاؾدشماعاث اؾخ٣ُاب ٖلى الٗغبُت الض٫ْر ٢ضعة حٗؼػث ال٨ٍٟغ ٓلٓظُا ٢ُإ في اإلاُل  ظظب ْ البرمجُاث، ْ الخ٨ى

ٔر الكغ٧اث . اإلاجا٫ َظا في الٗاملت ال٨بر

ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر مجا٫ في الٗغبُت الض٫ْر مً ٖضصا التزاماث جدضصث ٢ض ْ      ٍٓتها ْا٢٘ مً ال٨ٍٟغ  الخجاعة مىٓمت في ًٖ

٢ُِٓٗا ْ ْاًبٓ مىٓمت ْ الٗاإلاُت ْلت 11 ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع ْ. جد٨مِا التي الاجٟا٢ُاث ْ اإلاٗاَضاث ٖلى ج  في ؤًٖاء ٖغبُت ص
ْلت 142 ؤنل مً الٗاإلاُت، الخجاعة مىٓمت ٍٓذ هي ( 7/2001 في ٦ما ) ص ٓوـ ْ اإلاٛغب ْ البدٍغً ْ ال٩ ٓعٍخاهُا ج ٓحي ْ ْم  ْ ظُب

ٔر ٖغبُت ص٫ْر 5 جدمل ْ. (2000) ٖمان ؾلُىت ْ ألاعصن ْ (1996) ؤلاماعاث ْ ٢ُغ ْ (1995) مهغ  لخحن اإلاغا٢ب نٟت ْ ؤزغ
ٓاث اؾخ٨ما٫ ٓصان ْ لبىان ْ الجؼاثغ هي ْ للمىٓمت الاهًمام زُ ٓصًت ْ الؿ ٍٓت ًخٗل٤ ُٞما ؤما الُمً، ْ الؿٗ  بًٗ

                                                           
 ٕٕٔ-ٕٕٓص ص مرجع سابق، : زيرم بلقاسم ك  بلحسن ىوارم ٔ
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ْلُت اجٟا٢ُت 21 ٖلى حكٝغ ْ 1979 ٖام مُشا٢ِا ٖض٫ ْ 1967 ٖام جإؾؿذ التي ْاًبٓ، مىٓمت ٫ٓر 15 مجها ص  اإلال٨ُت خ

٫ٓر 6 ْ الهىاُٖت ْلت 18 ِٞىا٥ ، اليسخ خ١ٓ٣ر خ ْلت 177 ؤنل مً ًٖٓ ٖغبُت ص  اإلاٛغب: حكمل ( 3/2001 في ٦ما ) ًٖٓ ص
ٓصان ،(1972) ،ألاعصن(1971) ٓوـ ْ ْمهغ الجؼاثغ ، (1974) ؤلاماعاث ْ الؿ ٓعٍخاهُا لُبُا ْ الٗغا١ ،(1975) ج  ،(1976) ٢ُغ ْ ْم

ٓصًت(1979) الُمً ٓما٫ ْ ،الؿٗ ٍٓذ ْ ،(1997) ٖمان ؾلُىت ،(1995) البدٍغً ، (1986) لبىان ،(1982) اله   .(1998) ال٩

ًاء ٖكغة الشماهُت الٗغبُت الض٫ْر مٗٓم صزلذ ٢ض ْ      ْلت154) باَعـ مُشا١ اجداص في ْاًبٓ مىٓمٓ في ألٖا ٢ٓٗت ص  ( م
ٍٓذ ماٖضا ٓصًت ْ ال٩ ٓما٫ ْ الؿٗ ْلت139) بحرنر مُشا١ اجداص في صزلذ ٦ما الُمً، ْ اله ٢ٓٗت ص ٍٓذ ْ الٗغا١ ماٖضا ( م  ال٩

ٓصًت ْ ٓما٫ ْ الؿٗ ض مُشا١ اجداص ؤما الُمً، ْ ؤلاماعاث ْ اله  ْ مهغ ْ الجؼاثغ هي ٖغبُت ص٫ْر 4 بلُّ اهًمذ ٣ٞض مضٍع
ٓصان ْ اإلاٛغب ْلت 64 ؤنل مً ) الؿ ٢ٓٗت ص ٓوـ ْ لبىان ْ اإلاٛغب ْ الجؼاثغ هي ٖغبُت ص٫ْر 4 اهًمذ ٦ما.( م  اجداص بلى ج

ْلت  61) هِـ ٢ٓٗت ص . ( م

ٓص باؾخٗغاى ْ      ت الجِ ٓماث ٤ْٞ ال٣ٍُغ ٓاٞغة اإلاٗل ٫ٓر اإلاخ ت، اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر خماًت مجا٫ في الٗغبُت الض٫ْر بٌٗ خ  ال٨ٍٟغ
ْلت ٢ُٗذ ٣ٞض ا اإلاخدضة الٗغبُت ؤلاماعاث ص ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر خماًت مجا٫ في ٦بحرا قَٓ ٓنر ب٢غاع مىظ ال٨ٍٟغ  بدماًت ال٣اه

ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر ٓمت بالتزام البرامج ليسخ ال٣غنىت وكاٍ م٩اٞدت نُٗض ٖلى ٦ظل٪ ْ 1992 ٖام ال٨ٍٟغ  بالخُب٤ُ الخ٩
ٓنر الٟٗا٫ ٍٓغ قغ٧اث خ١ٓ٣ر خماًت ْ ال٣ُإ َظا صٖم ْ لل٣اه ٓػَ٘ ْ جُ  ٦مغ٦ؼ ؤلاماعاث م٩اهت ٖؼػر مما البرامج ج

ٓلٓظُا ٓماث لخ٨ى ٢ٓ٘ ْ. اإلاى٣ُت في اإلاٗل ٓاث زال٫ باإلااثت 25 صْنر ما بلى ال٣غنىت وؿبت جىسٌٟ ؤن ًخ  اإلا٣بلت، الدمـ الؿى

الًاث في خالُا للؿاثضة ممازلت ٢غنىت وؿبت هي ْ ٨ُت اإلاخدضة ال . ألامٍغ

م  الجؼاثغ ؤما ر الجؼاثغير اإلاكٕغ ان ٚع ٓعر بٌٗ ٚحّو  الخ١ٓ٣ر ْ اإلاال٠ بد١ٓ٣ر اإلاخٗل٤ 10-97ألامغ في ظضا الُُٟٟت ألام

ْعة ٓظب ْاإلالػى اإلاجا  ْاقاعير خهغير بك٩ل اإلاهىٟاث َظٍ اخض 5 ْ 4 اإلااصجحن ٧ل في ألازحر َظا يمً اهّ بال 03/05الامغ بم
ٓاٖض آلالي الخاؾب بغامج مً ٧ل َْما ُّٞ جٟهُل صْنر  4 اإلااصة في الخٗبحر صح ان اللبـ بٌٗ زل٤ اهّ ٦ما ، البُاهاث ٢ْ

ٓلّ ٖىض ٍٓت ْاإلاهىٟاث آلالي الخاؾب ْبغامج ": ٢ ٓأٖ ْالدُب اإلادايغاث مشل الكٟ  " جمازلِا التي اإلاهىٟاث ْباقي ْاإلا
ٓص الِاء ؤم ؟ آلالي الخاؾب بغامج جمازل التي إلاهىٟاث َىا بها ٣ًهض َل " جمازلِا"  ٞٗباعة  ْاإلادايغاث الدُب ٖلى حٗ

ٓأٖ ٓص ٞهي الصدصخي عؤَي  ْخؿب ؟ ْاإلا ٍٓت اإلاهىٟاث ٖلى حٗ  اإلاجا٫ جغ٥ مجها ؤلا٦شاع ْلٗضم ؤمشلت بةُٖاء بضا ألهّ الكٟ

ٓخا ٓظض ال اهّ ْعٚم اإلاهىٟاث، َظٍ ًمازل ما لخسُل مٟخ  اإلاهىٟاث َظٍ ط٦غ مً الجؼاثغير ا جغ٥ مجها _ اإلاكٕغ ًمى٘ ما ً
٘ ختى نغاخت  ٍْدكضص ًض٤٢ ان الجؼاثغير ال٣اضخي ٖلى ًجب ؤًً ، ظؼاثُت ههٓم بخُب٤ُ ألامغ حٗل٤ بطا زانت اللبـ ًٞغ

ٍْل ج٣بل ال التي الىو ٧لماث في ٔر ظِت ْمً الظاحي ْالاؾخيخاط الخإ  مً للٗضًض ٖغيت اإلاال٠ خ١ٓ٣ر ان هجض ؤزغ
خضاءاث خضاءاث َظٍ مشل ْلغصٕ الًغع، مدل باإلاالٟحن جلخ٣ِا التي ألايغاع صعظاث ازخالٝ ْٖلى ؤق٩الِا بمسخل٠ الٖا  الٖا

ٓظب ٓٞغ ان اإلاكٕغ ٖلى طل٪ اؾخ  ٦ْظل٪ ْٞٗا٫ ا٦بر بك٩ل الخ١ٓ٣ر َظٍ جدمى ختى للخُب٤ُ ٢ْابلت ٞاٖلُت ؤ٦ثر َغ٢ا ً
ٓص بخًاٞغ ٓماجُحن م٘ الجِ ٓٞحر الخ٣ىُحن اإلاٗل ٓعة ظض ع٢مُت  بِئت ْل في للخماًت الٟٗالت الخ٣ىُت الؿبل لخ  طل٪ ألظل مخُ

ُٖٓت الٓؾاثل بلى باإلياٞت للخماًت ٢ْاثُت ْؾاثل اإلاكٕغ ْي٘   .مضهُت ٦ْظل٪ ظؼاثُت خماًت مً اإلآي

                                                           
 ٜٕٕص: نفس المرجع ٔ
 ٕٙٔ، صٕٓٔٓ، ادلنشورات احلقوقية، بَتكت، نترنيتحماية حقوق التأليف على شبكة اال: كنسو دياال عيسى ٕ
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ٓاث ألاعصن اجسظ ٦ما      ٓنر انضع ْ ،1998 ٖام مىظ ٦بحرة زُ  جدضًض جاب٘ ْ ،1999 لؿىت 32 ع٢م الازترإ بغاءاث ٢اه
ٗاث ٗاث جُب٤ُ بىجاح هٟظ ْ اإلاال٠، خ١ٓ٣ر ْ الترازُو مجا٫ في الدانت الدكَغ ت، اإلال٨ُت خماًت حكَغ  ؤهجؼ ْ ال٨ٍٟغ
ٓاث ٗاث بحن ْ جغبـ، اجٟا٢ُت ؤخ٩ام م٘ اإلايسجمت الالػمت الدُ ت باإلال٨ُت الدانت الدكَغ  في الاؾدشماع لدصجُ٘ ال٨ٍٟغ
ت، اإلاجاالث جي اإلاغ٦ؼ ب٢امت جمذ ٢ض ْ ال٨ٍٟغ ت للمل٨ُت الَٓ ٓعي ليكغ ال٨ٍٟغ المُت الجِاث م٘ الخيؿ٤ُ ْ ال ٫ٓر ؤلٖا  خ١ٓ٣ر خ

ت اإلال٨ُت ْعر بًًاح ْ اإلابضٖحن، ْ اإلاالٟحن خ١ٓ٣ر زانت ْ ال٨ٍٟغ  اإلاهىٟاث ٖلى الدجؼ في الجماع٥ صاثغة ْ ألامىُت الجِاث ص

عة ٓاهحن جُب٤ُ ؾاٖض ٢ض ْ. ؤٞالم ْ بغامج ْ خاؾٓب الٗاب مً اإلاْؼ ت اإلال٨ُت ٢  م٨خب باٞخخاح الخعجُل ٖلى ألاعصن في ال٨ٍٟغ
ٓٞذ لكغ٦ت ؾ .  البرمجُاث لهىاٖت الضٖم ْ الٟىُت الدضماث لخ٣ضًم ألاعصن في ما٨ًْغ

ٓص نُٗض ٖلى ْ      ت اإلال٨ُت لخماًت الٗغبي اإلاجم٘ جإؾـ ٣ٞض اإلاكتر٦ت الٗغبُت الجِ  ) ٖمان م٣ٍغ ْ ،1978 ٖام مىظ ال٨ٍٟغ
ؼ بهضٝ ،( ألاعصن ٓعي حٍٗؼ ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر خماًت بإَمُت ال ٓخُض ْ جدؿحن ْ ال٨ٍٟغ ٗاث ج  الض٫ْر في بها اإلاسخهت الدكَغ

ٍٓغ ْ الٗغبُت ٓاز٤ُ جُ ْلُت اإلا ؼ ْ الض  ؤن في عؾالخّ اإلاجم٘ ًلدو ْ. الخ٣ل َظا في الباخشحن ْ للٗاملحن اإلانهي الخضٍعب حٍٗؼ
ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر مً الِضٝ  الاجٟا٢ُاث بصاعة ْ جىُٓم زال٫ مً الش٣افي ْ الاظخماعي ْ الا٢خهاصي الخ٣ضم جد٤ُ٣ َٓ ال٨ٍٟغ
ْلُت ت اإلال٨ُت مجا٫ في الض ت نى٘ ْ ؤلابضإ حصجُ٘ بهضٝ ال٨ٍٟغ  بضؤ ْ وكاَّ مً اإلاجم٘ ٖؼػر الدؿُٗيُاث مُل٘ ْمىظ. اإلاٗٞغ

ٖٓت ٣ًضم ْعاث مً مجم بُت الض ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر مجا٫ في اإلاخسههت الخضٍع ت الٗالماث مشل ال٨ٍٟغ  الازترإ بغاءاث ْ الخجاٍع
ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر بهٟاط ْ اإلاال٠ خ١ٓ٣ر ْ الهىاُٖت الىماطط ْ ت اإلال٨ُت خماًت ْ ال٨ٍٟغ  حسجُل ْ ؤلاهترهذ، قب٨ت ٖلى ال٨ٍٟغ

ت اإلال٨ُت في مخسهو ٢امٓؽ بةٖضاص ٢ام ٦ما. اإلاجا٫ ؤؾماء ّٖٓ مً ألا٫ْر َْٓ ْاًبٓ، مىٓمت اٖخمضجّ ال٨ٍٟغ  الض٫ْر في ه
ت اإلال٨ُت في اإلااظؿخحر قِاصة بصعاط بكان ؤ٧اصًمُت ظِاث ٖضة م٘ جباخض ْ الٗغبُت،  ٢ض ْ. الٗالُت الٗلمُت بغامجِا في ال٨ٍٟغ

ٓم عجمان ظامٗت ٞٗال ؤَل٣ذ  ٣ٖض جىُٓم ْ ٞهلُت وكغة بةنضاع الٗغبي اإلاجم٘ ٢ام ٦ظل٪ ْ. الٗالي الخسهو َظا للٗل

ْاث ْ اإلااجمغاث مً الٗضًض ٓا اإلاجم٘ ٌٗخبر ْ. اإلاخسههت الىض ٓا ْ ْاًبٓ مىٓمت لضٔ الاؾدكاعير اإلاجلـ في ًٖ  في ًٖ
  .اإلاخدضة لؤلمم الاظخماعي ْ الا٢خهاصي اإلاجلـ

: خاجمت

ت اإلال٨ُت خماًت بن  عير ؤمغ ال٨ٍٟغ ، ْ ٖلمُا يْغ
ًا
ٗاث ؤن اإلاك٩لت ل٨ً ؤزال٢ُا يت الدكَغ ٓاء اإلاْٗغ ْلُا ؾ  ب٢لُمُا ؤْ  ص

ر ختى ؤْ
ًا
ىُا  الخسل٠ خاظؼ ب٨ؿغ بضاًتها مً ال٣ًُت م٘ هخٗامل ؤن ًجب ٞةهّ لظا الجهاًت، مً الٓاَغة م٘ جخٗامل َْ

ٓجي ٓل ْعر ْجُٟٗل الٗلمي، البدض حصجُ٘ ٍَغ٤ ًٖ الخ٨ى  ؤن هجض  ط٦ٍغ ؾب٤ ما زال٫ ْمً.  البدٓر ْمغا٦ؼ الجامٗاث ص

ْعة ْالخ١ٓ٣ر اإلاال٠ بد١ٓ٣ر اإلااؾت الجغاثم ا ز٣ال ؤزاعث اإلاجا ٔر ٖلى ٦بحرًا ٓاهحن مؿخٓ  الجغاثم زانت الجؼاثُت، ال٣

ٓاهحن ؤن ٖلمىا بطا الال٨ترْهُت، ٓصث الؿاب٣ت ال٣ٗابُت ال٣ ٘ ٖلى حٗ ٓعة بغػث خحن في  الجغاثم، ْمداؾبت الدكَغ ٔر ن  ؤزغ

ا التي الجغاثم مً ٓنر ما ٦شحرًا ٓاعير الاٞتراضخي ْالٗالم الاهترهذ ٞٓاَغة مٗىٓي، ْبٗض نبٛت طاث ج٩  ج٣ىُت ؤٞغػجّ ْما الج

ٓماجُت الخضًشت الاجهاالث ٓهُت ال٣اٖضة ٢لب ْاإلاٗل ا ال٣اه ٓبت مً ؤنبذ بط ٣ٖب ٖلى عؤؾًا ٫ٓر بم٩ان الهٗ  جدضًض بلى الٓن

                                                           
 ٖٕٔصمرجع سابق، : زيرم بلقاسم ك  بلحسن ىوارم ٔ
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مت ؤَغاٝ مت، في الؿبب الُٝغ ؾُما ص٤ُ٢ بك٩ل الجٍغ ٔر ٖلى الٟحرْؾاث ٞخض٤ٞ الجٍغ ض مؿخٓ  الى٣ضي ؤْ الال٨ترْوي البًر

ٓوي ْالًُٗ ال٣ًاء مِمت مً ًجٗل الاهترهذ ٖالم في الغ٢مي اإلاهى٠ ٖلى  .مؿخدُلت قبّ  ال٣اه

ٓهُت الخماًت جُٟٗل اظل مً الٗغبُت البِئت جسو التي الخٓنُاث بٌٗ ح ه٣تر اإلاجا٫ َظا في ْ   اإلال٨ُت لخ١ٓ٣ر ال٣اه

ت ٫ٓر بٌٗ بًجاص ٖلى حؿاٖض ٢ض التي ْ ال٨ٍٟغ ٓاظِت اإلام٨ىت الخل ٓإ ٧ل إلا ٓعصَا  ال٨ٟغي، الخ٤ بهظا ؤلازال٫ ؤه  :ًلي ُٞما ه

ٓاظِت بظغاثُت ظؼاثُت ههٓم بةخضار ال٣ُام الٗغبي اإلاكٕغ ٖلى - ٓعر إلا ٓماجُت مجا٫ في الخانل  الخُ  ههٓم ْجٓيُذ اإلاٗل

 .الغ٢مُت ْاإلاهىٟاث الٗاصًت اإلاهىٟاث ٖلى الدجؼ

ٓنر ؤخ٩ام لبٌٗ حٗضًل بظغاء مً البض - ٓجغ، بغامج إلًضإ مغنر بظغاجي زام هٓام ٧ٓي٘ اإلاال٠ خ٤ ٢اه  ٦ْظا ال٨مبُ

 .للمالٟحن يماهاث ْبُٖاء الغ٢مُت اإلاهىٟاث

ْعاث جىُٓم - ٍٓيُت ص  الٗضالت خاظُاث جلبي م٨شٟت ٖلمُت ماجمغاث ْب٢امت اإلاجا٫ َظا في الؿاب٣ت الض٫ْر ؤمام مخخالُت ج٩

 .الٗغبُت

ٓا٢ٗت الخ٣لُض ظغاثم ْاَغة مً للخض الا٢خهاصًت باألَمُت الٗغبي اإلاكٕغ ٣ًغ ؤن - ْعة، ْالخ١ٓ٣ر اإلاهىٟاث ٖلى ال  ختى اإلاجا

٫ٓر الٗغبُت الض٫ْر ٚالبُت جخإَل إلات ٖالم في للضز  .الٗ

ٓهُت ههٓم اؾخدضار الٗغبي اإلاكٕغ ٖلى - خضاء زانت ٢اه م ٨ًٟي ال آلالُت، اإلاٗالجت هٓام ؾحر ٖلى بااٖل  الٟٗل َظا ججٍغ

٫ٓر ٦ىدُجت ٕ ٚحر الب٣اء ؤْ للضز  .اإلاكْغ

ٓماحي التزٍْغ بلى الخُغ١ر الٗغبي اإلاكٕغ ٖلى - ٓم بخٓؾُ٘ التزٍْغ مجا٫ ْجٓؾُ٘ زانت ههٓم باؾخدضار اإلاٗل  اإلادغعر مِٟ

ٔر صٖامت ؤًت ٌكمل ٓعر ٧اٞت لِكمل ؤزغ  الخاؾٓب اؾخسضام ؾببها التي الخضًشت التزٍْغ ن

ًٍٓ ٖلى الٗمل - ٕٓ َظا ًٖ ْالخ٣صخي ٧البدض مسخهحن ٢ًاثُحن يباٍ ج٩  .الجغاثم مً الى

ٓٞحر - ْعاث ج ًٍٓ ص ٓماجُت الجغاثم مجا٫ في لل٣ًاة زام ْج٩ عة اإلاٗل ٓنر ؤن ْيْغ  الخٛحراث بجمُ٘ مدُِ ال٣اضخي ٩ً

ٓاهحن ٓنر ْؤن اإلاجا٫ َظا في اإلاؿخدضزت ْال٣ إل ْطل٪ زام اظتهاص لّ ٩ً ٓاهحن ٖلى باإَل ْلُت الٗاإلاُت ال٣  .اإلاجا٫ َظا في الض

عة - ٓص ج٩اج٠ يْغ ْلُت الجِ ُٗت ههٓم إلًجاص الض غ١ر ظضًضة حكَغ ٓاظِت خضازت ؤ٦ثر ج٣ىُت ْْؾاثل َْ مت إلا  في الجٍغ

ْر ؤنبذ الظي الغ٢مي الٗالم ٓمُت الخُاة ٌٛؼ  .آلازغ للبٌٗ الٛض ْٖالم للبٌٗ الخ٣ُ٣ي الٗالم ؤنبذ ؤهّ بضعظت لؤلٞغاص الُ

 ل

 ل
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ل

ألاصمت و الخلٌى :لخم اإلاالف في مىاحهت الشكمىت 

 الجضائشل–كاإلات ل-1945ماي ل8حامعت سئِغ اإلاجلغ العلمي لليلُت، عفام هجاح، .لد

 

 

 ملذمت

تها التي الاػمت بٗض مباقغة ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر ٖٞغ  1994 لؿىت مغا٦ل باجٟا٢ُت اإلالخ٤" التًربـ" اجٟا١ اٖخماص بٗض ٩٦ل ال٨ٍٟغ

ت اإلال٨ُت مجاالث مً ٦بحر بك٩ل ْؾ٘ الظي ْ  -للخجاعة الٗاإلاُت للمىٓمت اإلايكئت ٗاث اٖخماص ٖلى خض ْ ال٨ٍٟغ  ناعمت حكَغ
ْػر ؤي إلاٗا٢بت ظضا ت اإلال٨ُت لخ١ٓ٣ر ججا ذ -ال٨ٍٟغ ٔر مغة ٖٞغ ٓعر مغجبُت ظضًضة ؤػمت الخ١ٓ٣ر جل٪ ؤزغ  ْ الاجها٫ ْؾاثل بخُ

الم الث ؤًًا مغجبُت ْ الٖا تها التي بالخد ت ا٢خهاص هدٓ الغؤؾمالُت ٖٞغ  ب ٌؿمى ما ؤْ  ظضًضة إلاغخلت لخهل اإلاٗٞغ

ُت الغؤؾمالُت" ٍٓل في ؾاَما الاهترهذ ْ الغ٢مىت ان الخانل". اإلاٗٞغ ٓا٫ جد ٍٓت الام ٓاة هي التي -اإلاٗى  اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر ه
ت ٓا٫"  الى -ال٨ٍٟغ ٓمُت ؤم ت ل٩ل مخاخت" ٖاإلاُت ٖم ٓماث ؤن خُض. البكٍغ  بآَت بإزمان اهخاظِا ًخم التي ْ الغ٢مُت اإلاٗل

ٓعة بٟٗل اإلام٨ً مً ؤنبذ ٫ٓر ال ختى بسؿت بإزمان اهخاظِا اٖاصة الغ٢مُت الش ٣ٍِٓا ًهٗب بالخالي ْ مىٗضمت، ه٣ .  حؿ

ما٫ نٗبت اإلاال٠ خ١ٓ٣ر آلُت مً ظٗل الظي ألامغ .  الخُب٤ُ ْ ؤلٖا

ٓنر ٣ِٞاء اَخم لِظا ٓاء ٖلى الا٢خهاص ْ ال٣اه ٫ٓر با٢تراح الؿ ْػر مً جم٨ً خل  للمبضٖحن جدٟٔ بدُض ، ألاػمت َظٍ ججا

٢ِٓم ٫ٓر جًمً ْ خ٣ ٓمت اإلاِؿغ الٓن م الغ٢مُت للمٗل ْػر صْنر لٛحَر .  للمبضٖحن اإلاال٠ خ١ٓ٣ر ججا

٫ٓر هي ما ْ ألاػمت َظٍ ؤبٗاص هي ٞما ْػَا اإلا٣ترخت الخل  ؟ لخجا

 

دي جىىسه و اإلاالف خم ماهُت -ؤوال  الخاٍس

ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر مً خ٤ َٓ اإلاال٠ خ٤  ٞد٤. الٟىُت ْ الاصبُت الابضاٖاث َٓ اإلاال٠ خ٤ مدل ْ. باإلبضإ اإلاخٗل٣ت ال٨ٍٟغ

ٓهُت آلُت َٓ اإلاال٠ ٍٓت ْ اإلااصًت الخ١ٓ٣ر بًٟل الابضاٖاث جل٪ لخماًت ٢اه  خ٤ ًجم٘ لظل٪. للمال٠ ًًمجها التي اإلاٗى

ْعة الخ١ٓ٣ر بٌٗ م٘ اإلاال٠ ت اإلال٨ُت لخ١ٓ٣ر الشاوي ال٣ؿم جدذ اإلاجا  ْ" الٟىُت ْ الاصبُت اإلال٨ُت الخ١ٓ٣ر"ب اإلاؿمى ال٨ٍٟغ
". الهىاُٖت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر" ب اإلاؿمى ْ ألا٫ْر لل٣ؿم اإلا٣ابل

ٌٍٓ اهّ ٖلى اإلاال٠ لخ٤ ًىٓغ ال ْ  خ٤ اهّ:  ناخبّ لٟاثضة الخهغير لالخخ٩اع هٓام َٓ بل ، ٨ٞغير ابضإ م٣ابل ماصي حٗ
    .مل٨ُت

                                                           
1
 Laure MARINO, Droit de la propriété intellectuelle ,PUF, Paris,2013, p.171 
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ت اإلال٨ُت هٓام ْ ن زالر الامغ ؤزظ خُض ، بُحئ بك٩ل م٩اهّ اؾخ٣غ ٖام بك٩ل ال٨ٍٟغ  الؿاخت ٖلى 1800 -1480 مً ٢ْغ

ْبا) الَٓىُت ْع إلات ًخم ختى ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غنر جهاًت ٚاًت الى هيخٓغ ان ًجب ٧ان. (باألزو الٛغبُت ا ٓاٖض ٖ  اإلال٨ُت ٢
ت ض ْ بغنر اجٟا٢ُت ْ باَعـ اجٟا٢ُت م٘ ال٨ٍٟغ .  مضٍع

ٓلت م٘ ٓاي ظ ت اإلال٨ُت مؿإلت ٞغى جم 1986 لؿىت الاٚع ْلُت الؿاخت ٖلى ال٨ٍٟغ الث َظٍ ان خُض. الض  ابغام الى ْنلذ الج

٫ٓر اجٟا١ ْعر خ ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر مدا ش بالخجاعة جمـ التي ال٨ٍٟغ  للمىٓمت اإلايكئت مغا٦ل باجٟا٢ُت ملخ٤  14/04/1994 بخاٍع
ت اإلال٨ُت لخ١ٓ٣ر الا٢خهاصًت ألاَمُت ٖؼػر الظي ْ للخجاعة الٗاإلاُت   .ال٨ٍٟغ

ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر َضٝ ٧ان البضاًت في ٌٍٓ يمان َٓ ال٨ٍٟغ  ما اؾخٛال٫ اخخ٩اع ًٖ لّ بالخىاػ٫ر طل٪ ْ للمبضٕ ٖاص٫ حٗ

 في ٌؿ٣ِ اْ لُضزل الاخخ٩اع َظا جدضًض جم اًًا الازحر الؿبب لِظا ْ. الابضاُٖت اليكاَاث حصجُ٘ طل٪ ١ٓٞر ْ. ابضّٖ
.  ا٩ٞاع ٦ٗلبت ال٣اصمت لؤلظُا٫ لُهلح الٗام اإلاجا٫

٫ٓر ًم٨ً  ؤ٦ثر لئلًًاح ٓنر ؤن ال٣ ت اإلال٨ُت ٢اه ما ًم٨ً الي ْ الابضإ ْ الازترإ مك٩ل لخل حهضٝ ال٨ٍٟغ ْعَما اٖخباَع  بض

ْلى:  نٗبخحن زانِخحن لضًّ"  ما٫" ٓنر في جخمشل الا ٓمت ٧  اؾخسضامِا مى٘ ًخم ان ٌؿخدُل خُض ا٢هاجي ٚحر ما٫ هي اإلاٗل
ٍٓل ؤْ ٖمل في ٌؿاَم لم الظي الٛحر َٝغ مً . اإلاا٫ َظا  جم

ٓمت الشاهُت . مجها الاه٣ام الى ًاصي ال ما ٞغص َٝغ مً اؾتهال٦ِا ؤن خُض الٌؿدىٟظ ما٫ هي اإلاٗل

ٓنر ت اإلال٨ُت ٣ٞاه ْلى مغخلت في بدُض مغخلي بك٩ل الدانِخحن لِاجحن خال ْي٘ ال٨ٍٟغ ٓهُت الالُت ؤ  مً ججٗل للخماًت ال٣اه

 الاخخ٩اع مضة اهتهاء بٗض ْ زاهُت مغخلت في. الدضمت جل٪ ٣ًابل ما صٞ٘ ٖلى مجبر اإلاا٫ طل٪ مؿخسضم ؤن خُض ا٢هاجي اإلاا٫

. مجاوي بك٩ل مجها ٌؿخُٟض ان لل٩ل لِؿمذ الٗام، اإلاجا٫ في الابضإ ْ الازترإ ًضزل

ٓاػنر ٓنر ما خض الى ٧ان الدام الىٟ٘ ْ الٗام الىٟ٘ بحن ٞالخ   .مًم

ٔر بٗباعة ؤْ ٓعر ْ اإلاال٠ ؤزغ ٫ٓر ُّٞ ًدىاٞؿان لًٟاء ٢ُبحن ق٨ال الجمِ ت، جى٣ل مغا٢بت خ  ْ الٟاثضة جدى٣ل ٢ض ْ اإلاٗٞغ

  .اإلاغخلت خؿب ألزغ ٢ُب مً الىٟ٘

 العام الفالح هدى الاججاه:  الشكمُت اإلاالف خلىقل ؤصمت -زاهُا

ذ ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر ٖٞغ ٢ٓذ في ؤهّ ٚحر الاػماث مً بّ بإؽ ال بٗضص وكإتها مىظ ال٨ٍٟغ  الاخخ٩اعاث مًاٖٟت م٘ ْ الخالي ال

ٓاػنر ًىهي ان م٨ً الٗام اإلاجا٫ خؿاب ٖلى الدانت . ْضخىاٍ ان ْ ؾب٤ الظي الخ

                                                           
        :                                                                      اَظو ّوػ يفٖم نزبهٚـ ؽك انًؤنف ٔ انؾمٕق انًغبٔهح يٍ فالل    

 Frédéric POLLAUD-DULIAN, Le Droit d’auteur, 2ème édition, Economica, Paris, 2014, pp.15-111. 
 
  Issam  NEDJAH, « La Crise de  la propriété intellectuelle », Revue des Sciences Humaines, univ. Biskra, Algérie, 

N 20, Nov. 2010, pp. 29-44. 
 
 François LEVEQUE, Yann MENIERE, Economie de la propriété intellectuelle, La Découverte, Paris, 2003, pp.7-

8. 
  

Idem
. 

 
 Issam  NEDJAH, art-cit. 
 
 Nicolas GEORGES, « Le livre, La technologie et la réforme du droit d’auteur », in Le Débat, n 2016/1 n 188, p16 
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٫ٓر ًم٨ً بل  ت للمل٨ُت الاؾاؾُت اإلاباصت ؤن ال٣ ال" التًربـ" اجٟا١ اٖخماص جم إلاا ْطل٪. مِضصة طاتها خض في هي ال٨ٍٟغ  زم ا

ٓعر ْ باهدكاع زاهُا . الاجها٫ لٓؾاثل اإلاؿخمغ ْ الٗاثل الخُ

٫ٓر الاجٟا١ ان الى الاقاعة مً بض ال ابخضاءا ٫ٓر لجىت َٝغ مً ْيّٗ جم" التًربـ" خ ت اإلال٨ُت خ الًاث ال٨ٍٟغ  اإلاخدضة لل

٨ُت ْبا ْ للُابان الهىاُٖت ْالجمُٗاث الامٍغ ْع .   أل

٨ُت اللجىت ْ ٨ُت ماؾؿت 13 مً جدك٩ل الامٍغ   : هي ؤمٍغ

Bristol Myers, Dupot, General Electric, General Motor, Hewlett Packard, IBM, Jonson & Jonson, Merck, Monsanto, Pfizer, 
Rockwell International et Time-Warner.    

ٔر مغة ؤهّ ٌٗجي َظا ٘ ْعاء الجيؿُاث اإلاخٗضصة الكغ٧اث هجض ازغ  بخُٟٗل ٢ام" جٍغبـ" اجٟا١ ؤن طل٪ مٗجى". ٖالمي" حكَغ

ٓنر ٕٓ في للخد٨م الجيؿُاث اإلاخٗضصة الكغ٧اث ٢اه ٓاَىحن مجم .  الشالض الٗالم لض٫ْر الخابٗحن باألزو, الهٛاع اإلاىخجحن ْ اإلا

 خ١ٓ٣ر ًدٟٔ ٦ظل٪ ْ الٗام للىٟ٘ خامي هٓام ًيكإ ؤن صْنر اإلابضٖحن ْعائهم مً ْ اإلاؿدشمٍغً خ١ٓ٣ر ًدمي الاجٟا١

. اإلاؿتهل٨حن

" : جٍغبـ" اجٟا١ بهما ظاء ظضًضان قِئان

ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر جُب٤ُ مجا٫ بخٓؾُ٘ مخٗل٤ ألا٫ْر ًاء الض٫ْر ًلؼم خُض ، ال٨ٍٟغ ٕٓ ٧ل مً الابضاٖاث بدماًت الٖا :  ه
ٓاؾ٘ باإلاٗجى الٟىُت ْ الاصبُت الابضاٖاث  خ٤ مجا٫ جدذ اصزالّ ًخم الازترإ بغاءة مجا٫ في ًضزل ال الظي ٞاإلبضإ.  ال

. اإلاال٠

٫ٓر اإلاؿخٛغب مً لِـ لِظا ْ ٓاء الخٗلُم مجا٫ في جخم التي" ؤلابضاٖاث" ٫ اإلاال٠ خ٤ ٖلى الخه ِٖٓا الامغ حٗل٤ ؾ  ؤْ بى
ٓظّ بالجِت ؤْ بك٩لِا ٓاء ْ الحها اإلا ؽ الامغ حٗل٤ ؾ ٓبت الاؾاجظة َٝغ مً اإلال٣اة بالضْع ٍٓت ؤْ م٨خ  الامغ ٦ظل٪ ْ قٟ

ٓم التي لئلٖما٫ باليؿبت   ...  الُلبت بها ٣ً

ًاء الض٫ْر بةلؼام مخٗل٤ الشاوي ٓباث ْ اظغاءاث بدبجي الٖا   .اخترامِا ٞغى مً اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر لهاخب حؿمذ ٣ٖ

ٓم ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر الُ ٓاظّ ال٨ٍٟغ الث مغجبُت ظضًضة ؤػمت ج ٓعة ٖلى ال٣اثمت الغؤؾمالُت بخد  ؤن خُض الغ٢مُت، الش

ال الاهترهذ ْ الغ٢مىت ٓا٫ ًد ٓا٫ الى اإلااصًت ٚحر الام ٓمُت، ؤم ٓا٫ بةوكاء حؿمذ ؤي ٖم ٓمُت ؤم ". ٖاإلاُت" ٖم

ٓماث ألن طل٪  ٢لُلت ٞغم ٌٗجي ما ، مىٗضمت ؤْ بسؿت بخ٩ال٠ُ اهخاظِا ًم٨ً مغجٟٗت بخ٩ال٠ُ جيخج التي ْ الغ٢مُت اإلاٗل

اصة ٣ٍِٓا إٖل  .  حؿ

ت للمل٨ُت الجضًضة الاػمت  الغؤؾمالُت" الجضًضة الٟترة زال٫ جُب٣ُِا ْ الؾخسضامِا الاؾخدالت قبّ في جخلدو ال٨ٍٟغ

ُت  ال ما الى اهخاظِا اٖاصة ًم٨ً ْ الغ٢مُت الكب٨ت في الازترإ ٖلى ال٣ضعة ْ الابضإ يبِ ًم٨ً ما بمجغص ألهّ ،" اإلاٗٞغ
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NEDJAH
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art

-
cit

 

 
 Agnès GRANCHET,  « Enseignement et droit d'auteur », in Communication Commerce électronique n°12, 

Décembre 2005, p.2 
3 
Ibid
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ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر إلوكاء الاؾاؾُت آلالُت جهبذ جهاًت ٓبت ؤ٦ثر جهبذ حؿُحٍر ْ الاخخ٩اع زل٤ في اإلاخمشلت ال٨ٍٟغ  نٗ

ٝ َٓ ٦ما ْ  .للخُب٤ُ ٍ َظٍ مْٗغ ٫ٓر الا٢خهاصي للخ٣ُُم الػمت الكْغ  .الالماصًت لؤلن

ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر مً ًخجؼؤ ال ظؼء باٖخباٍع اإلاال٠ ْخ٤    ْظِت مً ؤهّ خُض.  الاػمت هٟـ ْاظّ ٢ضمىا ْ ؾب٤ ٦ما ال٨ٍٟغ
ْط ايُغاب اإلاال٠ لخ٤ خضر الخ٣ىُت الىٓغ ٕٓ ْ مدل في بخُٛحر مغجبِ ألا٫ْر:  مؼص  بخُٛحر مغجبِ ْالشاوي اإلاال٠ خ٤ مٓي

٫ٓر ٦ُُٟت . الُّ الٓن

ٕٓ الخامل ٧ان ْان اهّ خُض  َٓ ٦ما ْ. ماصي ٚحر خاملّ ؤنبذ الغ٢مىت بٟٗل الان ملمٓؾا ماصًا ٧ان اإلاال٠ خ٤ إلآي
ٝ  الاهترهذ ْ الغ٢مىت بٟٗل ل٨ً ْ ، لخ٣ّ ْاإلاىخج إلبضاّٖ الخامل مغا٢بت في بخد٨مّ مغجبِ لخ٣ّ اإلاال٠ مماعؾت مْٗغ

 مً الاهترهذ ٖبر ْجدى٣ل جخدغ٥ الابضاٖاث اط. ٦بحر بك٩ل جهٗب الا٢ل ٖلى ؤْ مغا٢بخّ مم٨ً ٚحر لئلبضإ الخامل ؤنبذ

ْص صْنر   .خض

ط مً َىا٥ خحن في اإلاال٠ خ٤ اخخًاع ًٖ ًخدضر مً َىا٥ ْلِظا   . الٟغصًت الخ١ٓ٣ر لخضمحر ؾعي َىا٥ اهّ ل٨ٟغة ًْغ

٢ٓذ في ٓعر ان ال٨شحرْن اٖخ٣ض الظي ال ٗاث جضزلذ الٗام الهالح ْ اإلاؿتهل٨حن لهالح حؿحر الام  ألظل الض٫ْر ٖضًض في الدكَغ

ٓمُت ؤْ حٗمُم"  ب حؿمُخّ للبٌٗ ًدلٓ ما ٠٢ْ  بدكضًض طل٪ ْ  « La publicisation du droit d’auteur» اإلاال٠ خ٤" ٖم
ٓاٖض   .اإلااصًت اإلال٨ُت خ٤ م٘ اإلاال٠ خ٤ مُاب٣ت لضعظت اإلاال٠ لخ٤ الخامُت ال٣

ً و اإلاالفين باججاه:  اإلاالف لخلىقل الشكمُت الاصمت مىاحهت  -زالشا  الىاؼٍش

ٔر مغة ٓنر ًخدغ٥ ؤزغ ما٫ عظا٫ ْعائهم مً ْ اإلاالٟ ٓا٫ عئْؽ اصخاب ْ الٖا ٠٢ٓ ابضاٖاتهم في اإلاؿدشمٍغً الام ٓهّ ما ل  ٌؿم

٢ِٓم ٖلى الهاعر الخٗضي" ٗاث مجها الٛغبُت ؾُما ال الض٫ْر مً الٗضًض جبيذ لىضاءاتهم اؾخجابت ْ" . الٟغصًت خ٣  حكضص حكَغ

٫ٓر اإلاالخٓحن ببٌٗ صٞ٘ ختى اإلاال٠ لخ٤ الخامي الىٓام مً .  اإلاؿتهل٨حن خ١ٓ٣ر ايٗاٝ الغ٢مىت هخاثج مً ؤن لل٣

بغث" للٗمُض باليؿبت ان ْع ت اإلال٨ُت ؤػمت" قاٞع ٫ٓر باليؿبت ألامغ ٦ظل٪ ، خ٣ُ٣ت ال٨ٍٟغ  الاػمت لخل٪ خض لٓي٘ اإلا٣ترخت للخل

  .ال٣ٟغاء نالح في صاثما لِؿذ ل٨جها ْ

ت ْ ٓاػنر ٣ٞض ٠ُ٦ إلاٗٞغ   الٗام الهالح ٦ظا ْ اإلاؿتهل٨حن خؿاب ٖلى الىاقٍغً ْ اإلاالٟحن لهاح اإلاال٠ خ١ٓ٣ر َغفي بحن الخ
:    مغجبُخحن مؿإلخحن ٖلى الخدلُل ًىهب ان البض

                                                           
1
 Moulier BOUTANG YANN, « Capitalisme et éducation, nouvelles frontières », in Thomas LAMARCHE (sous 

direction), Capitalisme et éducation, Nouveaux regards / Syllepses, Paris, 2006 , pp-73-74. 
 
 Marie-Alice CHARDEAUX, «  Le Droit d'auteur et Internet : entre rupture et continuité », in Communication 

Commerce électronique n° 5, Mai 2011, p.4 
3 
Idem

.
 

   "10 « Il est vrai qu’il y a entre les nouveaux moyens de communications et la propriété intellectuelle une 

contradiction à résoudre, mais la logique du système économique au sein duquel elle se développe ne peut permettre 

une résolution équitable. C’est la liberté de l’internaute qui est en cours de suppression et le profit du marchand 

(plus que l’auteur) qui est en voie de promotion, le tout mêlé à des objectifs sécuritaires. »                      Robert 

CHARVIN, « Préface », in Moatti Daniel, op-cit, pp. 12 -13 
5
 Nicolas GEORGES, art-cit , p.16 
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ْلى  في اإلادل طل٪ بُبُٗت مغجبُت الشاهُت ْ (ال٨خاب) اإلادل ٖلى -ال٣اعتر َىا ل٨ًُ ْ -للمؿتهل٪ جمىذ التي بالخ١ٓ٣ر مغجبُت الا

ى مً ٦خاب ما ٢اعتر ٌكترير إلاا. طاجّ خض  ان ٌؿخُُ٘. للباج٘ اإلاالي للم٣ابل صّٞٗ لخٓت ال٩لمت مٗجى بإجم مال٩ا ًهبذ اإلاْٟغ
ْص في مىّ ٌؿخُٟض ان ًم٨ً اي...  اٖاعجّ اْ بُّٗ ٌُٗض اْ ٣ًغؤٍ بان ٌؿخسضمّ ٌكاء ٦ما ال٨خاب بظل٪ ًخهٝغ  خ١ٓ٣ر خض

....  اإلاال٠

ٓع٢ُت ال٨خاب َبُٗت حٛحر ْل٨ً ٓاػنر طل٪ ٚحرث الغ٢مُت الى ال  ٖلى اإلاال٠ لهالح  ال٣اعتر خ١ٓ٣ر ْ اإلاال٠ خ١ٓ٣ر بحن الخ

. البلضان ٖضًض في -اقغها ؤن ْ ؾب٤ ٦ما  –اإلاكٕغ جضزل بٟٗل ْطل٪ ، ال٣اعتر خ١ٓ٣ر خؿاب

الم بغامج مجا٫ في ٞال٣ٗض الىاقغ، ْ اإلاال٠ بحن اإلابرم ال٣ٗض بُبُٗت مغجبِ الخُٛحر َْظا ٓعة َٓ الالي الٖا ٓعر مً ن  ن

ٓظبها ًخم التي الترازُو ٓنر التي ْ. اؾخسضام خ١ٓ٣ر مً بًٗا اإلاال٠ ْ الىاقغ َٝغ مً ال٣اعتر مىذ بم  ٖام بك٩ل ج٩

ْصة  إلاالّٟ ال٣اعتر اؾخسضام مؿخمغ بك٩ل مغا٢بت اإلاال٠ ٌؿخُُ٘ خُض. اإلال٨ُت ًٖ الىاظمت الخ١ٓ٣ر م٘ باإلا٣اعهت مدض
ٓخت الام٩اهُت َظٍ اإلاالخٓحن مً الٗضًض اهخ٣ض الؿبب لِظا. الغ٢مي  اإلاجا٫ في الخٗا٢ضي الىٓام بها ٌؿمذ التي ْ للمال٠ اإلامى

ٓجها الغ٢مي ٓاػنر زُحر بك٩ل جمـ ل٩  ان ٌؿخُُ٘ اإلاال٠ الن طل٪. الش٣اُٞت للمًامحن اإلاؿتهل٪ ْ اإلاال٠ بحن الخانل الخ
ٓظب ًدهل ٓنر ًمىدّ مما ؤ٦ثر خ١ٓ٣ر ٖلى ال٣ٗض بم ت اإلال٨ُت ٢اه   .ال٨ٍٟغ

ٓوي الىٓام بحن الخانل الخىإػ ٞان لِظا ٫ٓر   خ٤ ْ اإلاال٠ خ٤ بحن ْ ال٣ٗضي الىٓام ْ  ال٣اه  Droit) الاؾخسضام ْ الٓن

d’accès)  اإلاال٠ خ٤ بمؿخ٣بل مغجبُت عثِؿُت اق٩الُت حك٩ل .  

ٓاػنر اإلاؿاؽ اًًا جٓضح ْ الخىإػ َظا جبحن التي الخاالث مً ْ ى مً الظي بالخ ٓنر ان اإلاْٟغ  خ٤ ْ اإلاال٠ خ٤ بحن ٩ً

:   اإلاؿتهل٪

ٗاث بٌٗ جضزلذ لظل٪ ع٢مي ٦خاب اٖاعة الؿِل مً لِـ اهّ خُض ، الغ٢مي ال٨خاب اٖاعة خالت -  ام٩اهُت لخٟغى الدكَغ
 ًخم ال ان ألظل ل٨ً ْ   « l exception de copie privée »"  الدانت اليسدت اؾخصىاء" ب ٌؿمى ما اْ الٗاثلت ألٞغاص ٦خاب اٖاعة
٢ٓت اليسخ ٖلى الىاقغ ًً٘ اإلاغاث ٖضًض ال٨خاب وسخ      ب حؿمى التي ْ اليسخ جل٪ اؾخسضام مغا٢بت ٖلى حٗمل بغامج اإلاؿ

« Digital right management » “DRM”    « mesures techniques de protections »  

 .الخد٤ُ٣ نٗب مىّ ظٗلذ  اجها بال الاؾخصىاء طل٪ اؾخسضام في الخٓؾ٘ مغا٢بت ألظل ْيٗذ ان ْ البرامج َظٍ

ٓعة اًًا حك٩ل الغ٢مي ال٨خاب بُ٘ اٖاصة خالت - ٓعر مً ن ٓاػنر اإلاؿاؽ ن ى مً الظي بالخ ٓنر ان اإلا٣ْغ  ْ اإلاال٠ خ٤ بحن ٩ً

.  اإلاؿتهل٪ خ٤

ٝ مً ؤهّ خُض   ْ.  بُِٗا ٌُٗض ان اإلاكترير ٌؿخُُ٘ ْ اليسدت جل٪ ٖلى خ٣ّ ٣ًٟض ٦خابّ مً وسدت ًبُ٘ إلاا اإلاال٠ ؤن اإلاْٗغ
 ْ  بُِٗا ٌُٗض ؤن مكترحها ٌؿخُُ٘ ال اط اإلابُٗت، ال٨خاب وسدت جدب٘ في خ٣ّ اإلاال٠ ٣ًٟض ال الغ٢مي ال٨خاب خالت في ل٨ً

ٓنر طل٪ في الؿبب ًغظ٘ ٓعقي ال٨خاب م٘ الخا٫ َٓ ٦ما جبلى ال ألجها ٢ُمتها ج٣ٟض ال ٢ضًما اإلابُٗت الغ٢مُت اليسدت ٧  ْ ال

ٓنر ْ بل (حٗضًل صْنر مً اليسدت بىٟـ الامغ حٗل٤ اطا) للجضًضة مىاٞؿت ؾخهبذ بالخالي ٓنر زمجها الن اإلاًٟلت ج٩ .    ؤ٢ل ؾ٩ُ

                                                           
 
 Ibidem, p. 18 
 
 Idem. 
 
 Ibidem, p. 19 
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ٓاٖض في الدكضًض َظا ٦غؾذ الٛغبُت الض٫ْر لضٔ ال٣ًاثُت الاظتهاصاث ان ٦ما ٍْت مً الُّ بالىٓغ اإلاال٠ خ٤ ٢  الؼا
ا صْنر البدخت الا٢خهاصًت اًا اإلاال٠ لخ٤ خحن في ٚحَر خباع بٗحن جإزظ ان مً البض مخٗضصة ْػ  بالهالح الايغاع ؾِخم ْبال الٖا

  .الٗام

٨ُت الكغ٦ت اصاهت جمذ لِظا ْ ٔر الخمُحز مد٨مت َٝغ مً    « .GOOGLE Inc » الامٍغ ش لباَعـ ال٨بر  ْ 2009 صٌؿمبر 18 بخاٍع
ٓعْ ال٠ 300 بضٞ٘ ٖلحها الخ٨م ٓٚل" قغ٦ت ٢ُام بؿبب طل٪ ْ ٞغوؿُت، وكغ قغ٧اث لهالح ً  صْنر ال٨خب ٖضًض بغ٢مىت" ٚ

ا ْ ٓا٢ِٗا ٖلى وكَغ ٓا٣ٞت صْنر مً باالهترهذ م م. ؤصخابها م ٓٚل" اخخجاط مً بالٚغ الًاث في بماٌؿم" ٚ  اإلاخدضة ال
٨ُت ّ الاؾخٗما٫"  الامٍغ "  الجًز

« Fair Use » « usage loyal »  

٫ٓر ًم٨ً لِظا ْ ٣ت م٣ضمت بسضمت ل٨ً ْ" ع٢مي" ب٨خاب ًخٗل٤ ال ألامغ ؤن ال٣  . ال٨ترْهُت بٍُغ

ت ْ الٗلم ليكغ طَبي لٗهغ اإلاجا٫ جٟخذ بضث ؤن بٗض اإلاؿتهل٨حن خ١ٓ٣ر ٖلى ؾحئ ؤزغ لِا ٧ان الغ٢مىت ؤن َظا ٧ل مٗجى  اإلاٗٞغ

ٓعر م٘ زهٓنا بٗض ًدؿم لم الامغ ؤن ٚحر ،   . الخغة البرامج اهدكاع ْ ِْ

 بذء على عىد:  الخشة الترامج -سابعا    

ٓعر م٘ ؤهّ ٚحر الًاث في الامغ أل٫ْر الخغة البرامج ِْ ٨ُت اإلاخدضة ال ا زم الامٍغ  خ١ٓ٣ر ؤػمت حٗم٣ذ بإؾٍغ الٗالم في اهدكاَع

ت اإلال٨ُت :   ألجها طل٪ ال٨ٍٟغ

ال ٓم الخغة البرامج -ؤ ٦ٓت البرامج ًٖ ازخالِٞا م٘  –ج٣ ت ٖلى -اإلامل ت ه٣ل خٍغ . زام اخخ٩اع ٧ل ًٖ مخمغصة اجها. اإلاٗٞغ

. الؿ١ٓر هٟـ صازل الاظخماعي الخٗاْنر حؿمذ الخغة البرامج ان -زاهُا

ت اإلال٨ُت إلاباصت ٢لب جخًمً ٞهي ماؾؿاحي ابضإ جمشل الخغة البرامج ؤنل هي التي الخغة الترازُو -زالشا  ج٣ام التي ال٨ٍٟغ
ت اإلال٨ُت هٓام ٖلحها  .اإلاال٠ خ١ٓ٣ر اخترام جًمً ْ الىٓام هٟـ صازل الب٣اء م٘ ال٨ٍٟغ

 خ٤ بحن ْ الابضاعي بالٗمل مىاؾب اٖتراٝ ْ اإلاال٠ خ١ٓ٣ر بحن مهالخت إلخضار حهضٝ ابضإ حك٩ل الخغة البرامج ٨َظا ْ

ٔر ٖلى طل٪ ْ الابضإ في اإلاجخم٘ .  الٗالمي اإلاؿخٓ

ٔر مغة ال٨ٟت عجح الخغة البرامج اهدكاع ٦إن ْ .  الىاقٍغً ْ اإلاالٟحن خؿاب ٖلى اإلاؿتهل٨حن لهالح ؤزغ

ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣ر للخضُٖم اإلاؿاهضًً بحن اإلاٗغ٦ت ؤن ٚحر ْاثل. ؤ٦ثر اخخضمذ يضَا َم الظي ْ ال٨ٍٟغ ٓنر ٞاأل  بإي لٛل٤ حهضٞ

ت بيكغ ٌؿمذ باب ٧ل زمً . ؤؾالُبهم ْ َغ٢ِم مً جٟلذ ال الخغة البرامج. اإلاٗٞغ

                                                           
1  Marie-Alice CHARDEAUX, art-cit, p.5 

2  Florence-Marie PIRIOU,   Marie-Alice CHARDEAUX, «  La numérisation des livres sans autorisation constitue 

un délit de contrefaçon », in Communication Commerce électronique n° 5, Mai 2001, p.1 et p .7 
3
 Idem. 

4 Cf, Marie-Alice CHARDEAUX, art-cit, p.5 
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 Antonella CORSANI, Maurizio LAZZAROTI, « Globalisation et propriété intellectuelle La fuite par la liberté 
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الًاث في ماؾؿت ؾٗذ طل٪ ٖلى ٦ضلُل ٨ُت اإلاخدضة ال ٫ٓر الامٍغ  ْ « Linux » الخغة البرهامج ٖلى ازترإ بغاءة ٖلى للخه

ْبُت « Bolkestein » لخٗلُمت باليؿبت الامغ ٦ظل٪ ْع ٫ٓر ؾمدذ الا   .خغ بغهامج ٖلى ازترإ بغاءة ٖلى الخه

  خاجمت

  في  –الخغة البرامج ْ َظا الغ٢مىت ٖهغ في  -الىٓغ اٖاصة مً بض ال ؤهّ ؾب٤ مما ًخطح

ٓاٖض خباع بٗحن الازظ م٘ اإلاال٠ خ٤ جد٨م التي ال٣ ٓاء الخ٤ بهظا ًخٗل٤ التي الابٗاص ٧ل الٖا  ؤْ ز٣افي ؤْ ا٢خهاصي بٗض ٧ان ؾ

ْما بالؿعي ْطل٪ مٗغفي ٓاػنر إلخضار ص  صْنر للمؿتهل٨حن اإلاجا٫ ٞخذ خال٫ مً ْطل٪. الدام الىٟ٘ ْ الٗام الىٟ٘ بحن ج
ٓاث٤ ٫ٓر ُّٞ مبالٜ بك٩ل ًهٗب اْ ٌؿخدُل ٖ ٌٍٓ يمان اإلا٣ابل في ْ لئلبضاٖاث الٓن ٓص ًٖ للمال٠ ٖاص٫ حٗ  اإلاجِ

.  اإلابظ٫ْر

ٓمُت َُئت اوكاء البٌٗ ٣ًترح اإلاجا٫ َظا في ْ ٌٍٓ جخ٨ٟل خ٩ ٓتهم ما ًٖ اإلابضٖحن بخٗ  إلاغا٢بت ٣ٞضاجهم ظغاء ٦ؿب مً ًٟ

ا ًخم التي ابضاٖاتهم عة ًجب ال اإلابضٕ ٖلُّ ًدهل ؤن ًم٨ً الظي ٞالىٟ٘. الاهترهذ مجا٫ في ْاؾ٘ بك٩ل وكَغ  ؤن بالًْغ

. اإلاال٠ خ٤ ٖبر ًمغ

ٓخُض الازغ البٌٗ ٣ًترح ٦ما ٓاٖض ج ٓهُت ال٣  التي الاؾخصىاءاث حجم ْ ٖضص بض٢ت جدضًض ْ اإلاال٠ خ٤ جد٨م التي ال٣اه

. ٖلُّ جغص ؤن ًم٨ً

ٓنر ًدض ٦ما ٓهُ ٓاص ظٗل ٖلى ٦ثر ٢اه هت ؤ٦ثر اإلاال٠ خ٤ ٢ . خضة ٖلى خالت ٧ل م٘ بالخٗامل لل٣اضخي ٌؿمذ الظي بالك٩ل مْغ

٫ٓر ًم٨ً مجملت بٗباعة ٓاٖض في الخ٨ٟحر اٖاصة ْ انالح مً البض ؤهّ ال٣ . اإلاال٠ خ٤ ٢

ٓبل ظاثؼة ٖلى الخاثؼ ٢الّ ب٨الم هسخم ْ ٓػ٠ٍ" لال٢خهاص ه  اإلال٨ُت هٓام: " َىا ط٦ٍغ وُٗض ان بىا ًدؿً" ؾد٣ُلُتز ظ
ت ٓمي ما٫) الخٍٗغ٠ َظا مً الى٣ٌُ ٖلى ٣ً٘ ال٨ٍٟغ  للظًً اخاصًت ؾلُت بةُٖاء الا٢هاء مً ؤبٗض ًظَب اهّ. (ٖم

ٓنر ت في ًخد٨م ٕٓ ٚالبا ًاصي الظي ْ اإلاٗٞغ ٢ٓ   ." حٗؿ٠ ل
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ل

ٌل عؽش الخادي الذولي للماجمش الخخامي البُان : خى

" الشكمُت الخىىىلىحُا عفش في الخعلم" 
ل 22-23 -24  لبىان| وشابلغ  2016 ؤبٍش

 
   

ا ٓم م٘ جؼامىًا ٓم ًهاصٝ الظي اإلاال٠ ْخ١ٓ٣ر لل٨خاب الٗالمي الُ ل 23 ً  للماؾؿاث الٗالمي الاجداص هٓم ،ٖام ٧ل مً ؤبٍغ

ل  22 - 23- 24 ؤًام َغابلـ،لبىان بمضًىت الش٣اُٞت بالغابُت الٗامت باإلا٨خبت UNSCIN الٗلمُت  ظُل مغ٦ؼ ماجمغ ،2016 ؤبٍغ
٫ٓر ٖكغ الخاصي الٗلمي البدض ٓلٓظُا ٖهغ في الخٗلم" خ . بالجؼاثغ  جِباػة ظامٗت م٘ بالخٗاْنر ،"الغ٢مُت الخ٨ى

ٓنر ؤؾاجظة اإلااجمغ في قاع٥ ل٣ض ْ    ٓػٖذ ٖغبُت ظامُٗت ماؾؿاث ٖضة مً ْباخش ْعا٢ِم ْج  ظلؿاث زمان ٖلى البدشُت ؤ
٢ٟٓذ ٖلمُت ٓاظّ التي الخدضًاث ؤَم ٖىض ج ٓلٓظُا ٖهغ في الخٗلم ٖملُت ج  اإلااجمغ َظا بق٩الُاث مؿذ ْ الغ٢مُت الخ٨ى

ْعٍ ْمسخل٠  :الخالي الك٩ل ٖلى اإلاؿُغة، مدا

: اإلااجمش مداوسل

ٓعر ٓم :ألا٫ْر اإلاد ٓعاث مِٟ  .  ٖلحها الخٗٝغ ْمٗاًحر الغ٢مُت الٗلمُت اإلايك
ٓعر ٓظُت ٖهغ في ْال٨خابت ال٣غاءة ْا٢٘ : الشاوي اإلاد ٓل .  الغ٢مُت الخ٨ى

ٓعر ٓلٓظُا ٖهغ في بٗض ًٖ الخٗلُم: الشالض اإلاد  . الغ٢مُت الخ٨ى

ٓعر ٓلٓظُا ٖهغ في الٗلمي البدض: الغاب٘ اإلاد . الغ٢مُت الخ٨ى
ٓعر الم: الدامـ اإلاد ٓلٓظُا ٖهغ في الجضًض ؤلٖا . الغ٢مُت الخ٨ى

ٓعر ْلُت الَٓىُت الخماًت: الؿاصؽ اإلاد ت اإلال٨ُت لخ١ٓ٣ر ْالض ٓعاث ال٨ٍٟغ  .الغ٢مُت للميك
ٓعة: عثاؾت جدذ الخٓنُاث، نُاٚت لجىت زلهذ ْل٣ض    ع الض٦خ  ظُل مغ٦ؼ ْعثِؿت لالجداص الٗامت ألامُىت) اإلال َالبي ؾْغ

ٍٓت (ْاإلااجمغ الٗلمي البدض : ألاؾاجظة مً ٧ل ْبًٗ
. الجؼاثغ جلمؿان، ظامٗت/بكحر الٗالي ٖبض ص.ؤ

ٍٓؼ ٢ىاة ظامٗت الؿالم، ٖبض مدمض ؤؾامت. ص  بمهغ الؿ

ْص ؾالم يمُاء. ص . الٗغا١ بٛضاص، ظامٗت/الغاْير صا
ُت، هللا ظاب.ص . 2 الجؼاثغ ظامٗت/ الاظخمإ ٖلم ب٣ؿم مدايغة ؤؾخاطة َػ

ٓصان اإلاٛتربحن، ـجامٗت/ٖشمان خؿً ٖشمان. ص . الؿ
.   الجؼاثغ جِباػة، ظامٗت/٦مٓف مغاص. ص

ٓعر. ص ٓم الٗلُا الَٓىُت اإلاضعؾت/الٗلمي ْالبدض الخضعط بٗض بما م٩ل٠ مؿاٖض مضًغ لدًاعي، مىه  الؿُاؾُت، للٗل

 .الجؼاثغ
ٓم الخ١ٓ٣ر ٧لُت نٟٓ، هغظـ. ص . الجؼاثغ ،2 صباٚحن،ؾ٠ُُ إلاحن مدمض ظامٗت/الؿُاؾُت ْالٗل
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ٓاط، ؾامُـت.ص الم ٧لُت ٖـ   الجؼاثغ) ، 2 ؾ٠ُُ ظامٗت ؤلاجها٫ ْ ؤلٖا

ضي، آما٫ الباخشت ٓم ٧لُت الضٍع ٓوـ ظامٗت/ ْؤلاظخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗل . ج
. لبىان الٗلمي، البدض ظُل مغ٦ؼ/ الٍؼً ؾمُذ ؤمُمت الباخشت

ٓم الخ١ٓ٣ر ٧لُت هجاح ٖهام. ص: اإلا٣غعر  .(ؤالجؼاثغ ٢اإلات، ،1945 ماي 8 ظامٗت الؿُاؾُت، ْالٗل
 

فذ كذ و
ُهللا
ل خل

ُهللا
ُاث لجىت ىعت بلى الخـى : هي الىخائج مً مجمُهللا

 ا الاَخمام ًؼصاص ٓمًا ٓم بٗض ً ٓماث بمهاصع ً ٫ٓر ْل في ؾُما ؤلال٨ترْهُت اإلاٗل ٓماث مهاصع جد  بلى الٛغبُت الض٫ْر في اإلاٗل
 .٧امل بك٩ل ؤلال٨ترْهُت الهُٛت

 اط بن ر ؤُٖى ٢ض الال٨ترْوي اليكغ ْع
ًا
ر صٞٗت

ًا
ٍٓت ٓعر ٢ ٠ الظي الغ٢مي الىو لِٓ ٓعر ْالهٓث الىو جٟاٖلُت ًْٓ  .ْاله

 ٓلٓظُا حٗخمض ٓماث ج٨ى ر اإلاٗل
ًا
ر ْالخٗلم الخٗلُم ؤَضاٝ لخِؿحر مضزال

ًا
ٓصة جد٣ُ٣ا ٍٓت لج ٓاؾُت مًاٖٟت، جغب  َغ١ر ب

ٓظُت غ ظضًضة بُضاٚ ٓمت لخمٍغ  .ظِض ْؤ٢ل خا٫ بإٌؿغ اإلاٗل
 ٠ُ بن ٓلٓظُا جْٓ ت لبىاء الػم قٍغ ْاؾخسضامِا الخ٨ى ٠ُ ْٖملُت اإلاجخم٘، في اإلاٗٞغ  الٍُغ٤ َٓ اإلاٗاٝع جل٪ جْٓ

ْخض . الخىمُت لخد٤ُ٣ ألا
 ت اإلال٨ُت جإزغث ٓعر ٦بحر بك٩ل ال٨ٍٟغ ٓجي بالخُ ٓل ٓعر هدُجت الخ٨ى ٓص خحز بلى ع٢مُت ْمهىٟاث ع٢مُت بِئت ِْ ٓظ  ؤزاع مما ال

ٓباث اإلاكا٧ل مً الٗضًض ٓهُت الخ٣ىُت ْالهٗ . ْال٣اه
 ٓلٓظُا ؾاَمذ ل٣ض ٓماث ج٨ى ر الٗلمي، ْالاجها٫ البدض مجا٫ في ظضًضة آٞا١ بٟخذ الغ٢مُت اإلاٗل

ًا
 بغػر بٗضما ْزانت

٫ٓر اججاٍ ٓماث الخغ الٓن ٓاث في للمٗل ٓطط اإلاايُت ال٣لُلت الؿى  .الخغ الٗلمي لالجها٫ ظضًض ٦ىم

 بن ٕٓ ٓلٓظُا اؾخسضام قُ  ما َْٓ.  يٍغ ٢ضع ٖلى هّٟٗ ب٣ضع خضًً، طْ ؾالح َٓ الٗلمي البدض مجا٫ في الغ٢مُت الخ٨ى
ٓظُت الخ٣ىُاث لِظٍ الباخض اؾخسضام بُبُٗت ًخدضص ٓل  السخيء الاؾخسضام في الباخض ؾ٣ٍٓ ٞةن اإلاخاخت، الخ٨ى

ٓلٓظُا ٓصة ٖلى ًازغ ال الغ٢مُت للخ٨ى  . ٦ظل٪ مهضا٢ُخّ ٖلى بل ٞدؿب، الٗلمي البدض ظ

 ٔٓعر ؤص ٓلٓظُا في الخانل الخُ ٓماث ج٨ى ٓعر بلى الغ٢مُت اإلاٗل . الٗلمي الاجها٫ ٖالم في عثِسخي جُ
 ػ ؾاَم ٫ٓر مبضؤ بْغ ٓماث الخغ الٓن ٓماث جض٤ٞ جِؿحر في للمٗل ٣ت اإلاٗل ٓص صْنر مجاهُت بٍُغ ٫ٓر ْؤجاح ٢ُ  الخغ الٓن

ٓط ٓل ٓماث، إلاهاصع الؿِل ْال ا جٓؾُ٘ البدشُت للماؾؿاث ؤجاح ٦ما اإلاٗل ْصة مهاصَع  الدضماث ًدؿً مما اإلادض

ْاظُت لخجىب ٍْاصي. للمؿخُٟضًً ٢ٓذ الجِض في ؤلاػص ٓٞغ ، ْال . اإلاا٫ ٍْ
 ٓامل ؤَم ؤخض ؤلال٨ترْوي الخٗلم ٌٗض ض ألهّ الخىمُت لٗملُاث الضاٖمت الٗ  ؤلابضإ ٞغم َْٗؼػر اإلاِاعاث ٍْىمي ال٣ضعاث ًٍؼ

ت مجخم٘ باججاٍ ًضٞ٘ مما ْالابخ٩اع، ٝ تهُئت بلى بىاءٍ ًدخاط ْالظي اإلاٗٞغ ٍٓت الْٓغ  ؤلال٨ترْوي الخٗلم ليكغ الضاٖمت البيُ

ٓعة ب٩ل ٍٍٓغ ُّٞ ْالخٓؾ٘ ن ٓا٦بت لخد٤ُ٣ باؾخمغاع ْجُ .  الٗالم في ًجغير للظي اإلا
 ٘ٓنر بٗض، ًٖ الخٗلُم ؤَمُت جىامي م ْعر الاٞترايُت  للجامٗاث ؾ٩ُ ا ال٣ٍغب اإلاؿخ٣بل في ٦بحر ْجغبٓير خًاعير ص  بُٗضًا

٫ٓر ًٖ  .الخ٣لُضًت الجامُٗت ْاإلاضعظاث الضعاؾُت الٟه
 الم ْؾاثل حٗٝغ ٔر ٖلى مِمت حُٛحراث اإلاٗانغة ؤلٖا ر ًدضر ٢ض ما َْٓ الخدخُت، البجى مؿخٓ

ًا
ر ه٣لت

ًا
ٓاءًار مِمت  اإلاضٔ ٖلى ؾ

المي، الٗمل مماعؾت َبُٗت حٛحر ٖلى بٓاللّ ؾُل٣ي ْبالخالي اإلاخٓؾِ، ؤْ ال٣هحر اصة ؤلٖا ت ٞغم بٍؼ  الٟٗل في الخٍغ

المي الاجهالي ٫ٓر الجضًض، ْؤلٖا الم ْْن  .الٍٗغًت الكٗبُت ال٣اٖضة بلى الخضًض ؤلٖا
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ا ٓعصَا الخٓنُاث، مً ظملت نُاٚت بلى للماجمغ الٗلمُت اللجىت جٓنلذ الىخاثج، َظٍ بلى ْاؾدىاصًا : ًلي ُٞما ه

ُاث ":  الشكمُت الخىىىلىحُا عفش في الخعلم"  ماجمش جـى

 

ٓنر ألاؾاجظة ًٓصخي    :  ًلي بما اإلااجمغ َظا ٞٗالُاث في اإلاكاع٧
 عة ٓخت الغ٢مُت بالخ٣ىُاث الاَخمام يْغ . ال٩لٟت ْمىسًٟت هاظٗت بضاثل مً جمشلّ إلاا اإلاهضع مٟخ
  ُ٘ٓصٖاث بوكاء ٖلى الٗغبُت ْالخٗلُمُت الٗلمُت اإلااؾؿاث حصج  الٗلمُت البدٓر هخاثج ليكغ بها زانت ع٢مُت مؿخ

ٓعاث ٧ْل الجامُٗت ْالغؾاثل اإلااجمغاث ْؤٖما٫ ٔر جىمُت في مجها مؿاَمت ٖجها الهاصعة اإلايك . الٗغبي الغ٢مي اإلادخٓ
 اصة ٘ ْجٓؾُ٘ ٍػ ٓماث قب٩اث ٖبر الٗغبُت اإلا٨خباث بحن الغبِ مكاَع ض الى٣ٟاث مً ؾ٣ُلل مما اإلاىاؾبت، اإلاٗل  مً ٍٍْؼ

ْص ٫ٓر ْمً اإلاغص ت ع٢مُت م٨خبت زال٫ مً ًخم ؤن اإلاإم  .مغ٦ٍؼ

 الٗغب الباخشحن بحن الجماعي الٗمل جُٟٗل ًٍٓ . الدبراث ْجباص٫ الخسههاث، مخٗضصة بدض ٞغ١ر لخ٩
 عة ٠ُ يْغ خماص اإلاسخلٟت ْالخٗلم الخٗلُم مجا٫ في ْاإلاٗانغة الخضًشت الخ٣ىُت اإلاؿخدضزاث جْٓ  الٓؾاثِ ٖلى ْالٖا

ٓاؽ اؾدشاعة في ؤَمُت مً لِا إلاا اإلاخٗضصة ر ؤ٦ثر الخٗلُم ظٗل ْ  ٖىضَم ؤلابضاعي الخ٨ٟحر ْجىمُت اإلاخٗلمحن خ
ًا
ر ٖم٣ا

ًا
 في ْزباجا

 .ؤطَاجهم
 عة ٓلٓظُا مً الخم٨ً آلُاث مً ْالباخشحن الُلبت جم٨حن يْغ ضاص الغ٢مُت الخ٨ى ٓعقاث بة٢امت الٗلمُت، البدٓر إٖل  ال

ْعاث الضعاؾُت، بُت ْالض ْظّ مسخل٠ في للخد٨م الخضٍع  .اإلاجاالث َظٍ ؤ
 ؼ ٓاٖض بدباص٫ البدشُت، ْاإلاغا٦ؼ الجامٗاث مسخل٠ بحن الغ٢مي الخٗاْنر حٍٗؼ  بحن الخٗاْنر نالث ْب٢امت البُاهاث، ٢

 .الباخشحن
 للبدض ظاصا تهضًضا جمشل ؤجها اٖخباع الٗلمُت،ٖلى الؿغ٢اث ْخاالث مٓاَغ م٘ الخٗامل في ْالهغامت الغ٢ابت حكضًض 

 .الٗلمي

 ٍٓغ ٖلى الٗمل  . البدض ْمغا٦ؼ الجامٗاث بحن ْالخجاعب الدبراث ْجباص٫ الٗلمُت، الؿغ٢اث م٩اٞدت بغمجُاث جُ
 عة ٓاظِت بظغاثُت ظؼاثُت ههٓم بخضار يْغ ٓعر إلا ٓماجُت مجا٫ في الخانل الخُ  ٖلى الدجؼ ههٓم ْجٓيُذ اإلاٗل

 .الغ٢مُت ْاإلاهىٟاث الٗاصًت اإلاهىٟاث
 ٓنر ؤخ٩ام لبٌٗ حٗضًل بظغاء مً البض ٓجغ، بغامج إلًضإ مغنر بظغاجي زام هٓام ٧ٓي٘ اإلاال٠ خ٤ ٢اه  ٦ْظا ال٨مبُ

. للمالٟحن يماهاث ْبُٖاء الغ٢مُت اإلاهىٟاث
 ٓانلت ْاث ٣ٖض م ْعاث مخسههت ْماجمغاث ْمدايغاث هض بُت ْص ً مً مخٗضصة مىا٤َ في جضٍع . الٗغبي الَٓ
 ٘ٞا اإلاٗىُت الجِاث بلى اإلااجمغ َظا جٓنُاث ع الم، الصخاٞت زال٫ مً ْاؾ٘ هُا١ ٖلى ْوكَغ ٓا٢٘ ْمسخل٠ ْؤلٖا  م

ٓانل . الاظخماعي الخ
  اإلااجمغ َظا في اإلاكاع٦حن ظمُ٘ الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ ْ الٗلمُت للماؾؿاث الٗالمي الاجداص ًضٖٓ ألازحر ْفي   

ٓانلت ْمخدبٗحهم، ْؤًٖائهم ا ْ اإلاخسههت، ْالضعاؾاث اإلا٣االث ْوكغ البدض م  باإلااجمغ الهُاٚت لجىت جٓنُاث ٖلى بىاءًا

 .الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ ًٖ الهاصعة اإلااجمغاث ؤٖما٫ ؾلؿلت يمً اإلااجمغ َظا ؤٖما٫  ؾخيكغ
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