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َُئت الخدغٍغ:

الخٗغٍ ٠باإلاجلت:

ص .مغاص وٗمٓوي  ،ظامٗت ؾٗض صخلب ،البلُضة ،الجؼاثغ.
صٖ.بض الخمُض بُُِٗل،ظامٗت باجىت ،الجؼاثغ.
ص.ؾاس ي ؾُٟان،ظامٗت الُاع، ٝالجؼاثغ.
ص .لُُٟت ٖلي ال٨مِص ي ،ظامٗت َغابلـ ،لُبُا.
ؤ ٚ.ؼالن َاقمي،ظامٗت ؾٓ ١ؤَغاؽ ،الجؼاثغ.

مجلت ٖلمُت صْلُت مد٨مت جهضع ً
صْعٍا ًٖ مغ٦ؼ
ظُل البدض الٗلمي حٗنى بالضعاؾاث ؤلاوؿاهُت
ْالاظخماُٖت ،بةقغاَُ ٝئت جدغٍغ مك٩لت مً ؤؾاجظة
ْباخشحن َُْئت ٖلمُت جخإل ٠مً هسبت مً الباخشحن
َُْئت جدُ٨م جدك٩ل صْعٍا في ٧ل ٖضص.
اَخماماث اإلاجلت ْ ؤبٗاصَا:

عثِـ اللجىت الٗلمُت:
ص.ؾامُت ؾامُت ابغَٗم ،ظامٗت الٗغبي بً مُِضي  ،ؤم البٓاقي ،الجؼاثغ.

مجلت حيل الّلىم ؤلاوعاهيت والاحخماِيت ٖباعة ًٖ
مجلت مخٗضصة الخسههاث ،حؿتهض ٝوكغ اإلا٣االث

اللجىت الٗلمُت :

طاث الُ٣مت الٗلمُت الٗالُت في مسخل ٠مجاالث الٗلٓم

ؤ.ص.صاجا طْ الٟ٨ل مدمض ًٓؾ، ٠ظامٗت مالًا  ،مالحزًا .
ؤ.ص .ؤمل اإلاسؼْمي  ،ظامٗت ٍْلؼ  ،بغٍُاهُا
ص .مغاص وٗمٓوي  ،ظامٗت ؾٗض صخلب ،البلُضة ،الجؼاثغ.
صٖ .بض الؿخاع عظب ،اإلاِٗض الٗالي للكٛل ْالضعاؾاث الاظخماُٖت ،جٓوـ.
صٖ .بض الٟخاح ٖبض الٛني مهُٟى الِمو ،الجامٗت ؤلاؾالمُت ٚ ،ؼة ٞ ،لؿُحن.
ص.ؾٗاص ٖبض الٗؼٍؼ الٟغٍذ (ظامٗت الٍٓ٩ذ).
ص .وؿِؿت ٞاَمت الؼَغاء ،ظامٗت الجُاللي بٓوٗامت زمِـ ملُاهت،الجؼاثغ.
صٓٞ.ػٍت ببغاَُم الٗٓض ي (ظامٗت الٍٓ٩ذ).
ص.بهلٓ ٫لُُٟت ،ظامٗت جبؿت ،الجؼاثغ.
ص .عخاب ًٓؾ،٠ظامٗت بني ؾٍٓ، ٠مهغ.
ص.مدمض ٦غٍم ٞغٍدت،ظامٗت باجي مسخاع ٖىابت،الجؼاثغ.

ؤلاوؿاهُت ْالاظخماُٖت .حٗغى اإلاجلت ظمُ٘ م٣االتها
للٗمٓم ٖبر مِٓٗ٢ا ْ٦ظا مش٠ض حيل البدث الّلمي،
م٘ بياٞتها لِٟاعؽ ؤٚلب مدغ٧اث البدض الجامُٗت،
بهض ٝاإلاؿاَمت في بزغاء مٓيٖٓاث البدض الٗلمي.
مجاالث اليكغ باإلاجلت:
جيكغ اإلاجلت ألابدار في اإلاجاالث الخالُت:
ٖلم الىٟـ ْٖلٓم التربُت ْألاعَٓٓٞهُاٖ ،لم الاظخمإ،
الٟلؿٟت الخاعٍشٖ ،لم اإلا٨خباث ْالخٓزُٖ ،٤لٓم ؤلاٖالم

ؤًٖاء لجىت الخدُ٨م الاؾدكاعٍت لِظا الٗضص:

ْالاجهاٖ ،٫لم آلازاع.
جيكغ مجلت ظُل الٗلٓم ؤلاوؿاهُت ْالاظخماُٖت
البدٓر الٗلمُت ألانُلت للباخشحن في َظٍ الخسههاث
٧اٞت مً صازل الجامٗاث الجؼاثغٍت ْمً زاعط الجؼاثغ
م٨خٓبت باللٛت الٗغبُت ؤْ الٟغوؿُت ؤْ ؤلاهجلحزًت.

ص .مدمض صعَْل (ظامٗت ؤخمض ػباهت ٚلحزان،الجؼاثغ).
ص.ؤؽماء ؾالم ٖلي ٖغٍبي (الجامٗت ألاؾمغٍت،لُبُا).
ص.بزالم مدمض ٖبض الغخمً (ظامٗت الجؼٍغة الؿٓصان).
ؤ.م.ص.بزالم مدمض ُٖضان (ظامٗت بٛضاص،الٗغا.)١
ص.ؤمحرة ؾامي مدمٓص خؿحن (مهغ).
ص.ؾامُت ابغَٗم (ظامٗت الٗغبي بً مُِضي،ؤم البٓاقي،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص.مدمض خؿحن ٖلي ظٓصة الؿٍُٓي (ظامٗت ْاؾِ،الٗغا.)١
ؤ.م.ص.نالح ٧اْم َاصي الٗبُضي (ظامٗت بٛضاص،الٗغا.)١
ؤ.ؾُٗض ٖلي (ظامٗت وٓٛهضًغي ،ال٩امحرْن).
ؤ.بً ؾٓلت هٓع الضًً (ظامٗت مؿخٛاهم ،الجؼاثغ).
ؤ.بٖٓغْة ب٨حر(ظامٗت ٚغصاًت ،الجؼاثغ).

الخض ٤ُ٢اللٓٛي :
ص.بٓػٍض مٓمني (ظامٗت مدمض الهضً ٤بً ًخي ظُجل،الجؼاثغ).
ص .بكغٔ ؾُٗضي (ظامٗت مٓالي اؾماُٖل ،اإلاٛغب).
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ج٣بل المظلت ألابدار ْاإلا٣االث التي جلتزم اإلآيُٖٓت ْاإلاىهجُتْ ،جخٓاٞغ ٞحها
ألانالت الٗلمُت ْالض٢ت ْالجضًت ْجدترم ٓ٢اٖض اليكغ الخالُت :

ؤن ًٓ٩ن البدض اإلا٣ضم يمً اإلآيٖٓاث التي حٗنى اإلاجلت بيكغَا.
ؤال ًٓ٩ن البدض ٢ض وكغ ؤْ ٢ضم لليكغ ألي مجلت  ،ؤْ ماجمغ في الٓ٢ذ هٟؿّ ٍْ ،خدمل الباخض ٧امل
اإلاؿاْلُت في خا ٫ا٦دكا ٝبإن مؿاَمخّ ميكٓعة ؤْ مٗغْيت لليكغ.
ؤن جدخٓي الهٟدت ألاْلى مً البدض ٖلى:
 ٖىٓان البدض.َّ
الٗلمُتْ ،الجامٗت التي ًيخمي بلحها.
 اؾم الباخض ْصعظخّ البرًض ؤلال٨ترْوي للباخض. َّملخو للضعاؾت في خضْص ٧ 150لمت ْبذجم زِ .12
 ال٩لماث اإلاٟخاخُت بٗض اإلالخو.ؤن جٓ٩ن البدٓر اإلا٣ضمت بةخضٔ اللٛاث الخالُت :الٗغبُت ،الٟغوؿُت ْؤلاهجلحزًت
ؤن ال َد
ًؼٍض ٖضص نٟداث البدض ٖلى ) (20نٟدت بما في طل ٪ألاق٩اْ ٫الغؾٓماث ْاإلاغاظ٘ ْالجضاْْ ٫اإلاالخ.٤
ُث
البدض ً
َّ
ؤن ًَ ٓ٩دن
ْؤلامالثُت.
ألازُاء اللٍٓٛت ْالىدٍٓت
زالُا ِمم َدً
ِم
ْؤحجامِا ٖلى الىدٓ آلاحي:
ؤن ًلتزم الباخض بالخٍُٓ
ِم
 اللٛت الٗغبُت :هٕٓ الخِ )ْ (Traditional Arabicحجم الخِ ) (16في اإلاتن ْ ،في الِامل هٟـ الخِ م٘ حجم).(12
 اللٛت ألاظىبُت :هٕٓ الخِ ) ْ ( Times New Romanحجم الخِ ) (14في اإلاتنْ ،في الِامل هٟـ الخِ م٘حجم ).(10
 ج٨خب الٗىاًٍْ الغثِؿُت ْالٟغُٖت لل٣ٟغاث بذجم  16هُ٣ت مشلِا مشل الىو الغثِس ي ل ً٨م٘ جطخُمالخِ.
ؤن ج٨خب الخٓاش ي بك٩ل هٓامي خؿب قغٍْ بغهامج  Microsoft Wordفي جهاًت ٧ل نٟدت.
ؤن ًغ ٤ٞناخب البدض حٗغٍٟا مسخهغا بىٟؿّ ْوكاَّ الٗلمي ْالش٣افي.
ٖىض بعؾا ٫الباخض إلاكاع٦خّ ٖبر البرًض الال٨ترْوي ،ؾِؿخ٣بل مباقغة عؾالت بقٗاع بظل. ٪
جسً٘ ٧ل ألابدار اإلا٣ضمت للمجلت لل٣غاءة ْالخدُ٨م مً ٢بل لجىت مسخهت ٍْل٣ى البدض ال٣بٓ ٫الجهاجي بٗض
ؤن ًجغي الباخض الخٗضًالث التي ًُلبها اإلاد٨مٓن.
ال جلتزم اإلاجلت بيكغ ٧ل ما ًغؾل بلحها .

ً
جغؾل اإلاؿاَماث بهُٛت ال٨ترْهُت خهغا ٖلى ٖىٓان اإلاجلت:
social@jilrc-magazines.com
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وا ْٜالثٝا٘ت الّشبيت ؤلاظالميت ِلى خاسوت البث الٙماجي الّشبي :دساظت ميذاهيت مً وحهت هٍش الؽباب الجامعي في
الجضاثش د.ظلىان بلٕيث/حامّت جبعت،الجضاثش.
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الىٙىر البريىاوي وؤزشٍ في حٕحر الخشيىت العياظيت والع٣اهيت في مالحزيا وبىاء ٜىتها:دساظت في الجٕشا٘يت العياظيت  /د.م.
بظشاء ١اٌم الحعيني١/ليت التربيت،حامّت واظي،الّشا.ٛ
ً
ؤهمىرحا  /ؤ.ياظحن ظليماوي/حامّت ؤخمذ بً
مٍاَش الحش٠يت العياظيت في ظيىما يىظ ٚؼاَحن ٘يلم "هي ٘ىض ى"
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بلت،وَشان،الجضاثش.


بداسة الىٜذ :بحن اإلاٙهىم و ألاَميت ؤ.مهذاوو ظاميت/حامّت البليذة،2الجضاثش.
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بلٝايذ،جلمعان
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 خذماث بىاباث الجامّاث لىٍام الاهدعاب ِلى الىيب دساظت جدليليت مٝاسهت بحن مفش والعّىديت  /د.سخاب ٘ايض ؤخمذ
ظيذ/حامّت بني ظىي،ٚمفش.
ّ
 دمج روو ـّىباث الخّلم في اإلاذاسط الّاديت  /د.س٠ضة ظمحرة/حامّت البليذة،2الجضاثش و د.حىان ؤمحن/حامّت البليذة
،2الجضاثش.
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الخجشبت العىسيت في مجا ٥الجىدة في ماظعاث الخّليم الّالي  /ؤِ .لي خعحن العمحر/باخث في اإلا٢خباث و
اإلاّلىماث،ظىسيت *ماحعخحر في اإلا٢خباث و اإلاّلىماث،حامّت الٝاَشة،مفش
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الحشب والتراجب الاحخماعي في اإلاجخمْ البيماوي ٜبل الاظخّماس :مٝاسبت ؤهثروبىلىحيت  /ؤِ .بذ الحميذ ٘اثض/باخث في ظل٤
الذ٠خىساٍ بجامّت مدمذ الخامغ،الشباه،اإلإشب.
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ؤلاجفا ٥البيئي ٠أليت للخدعيغ بإَميت الىاٜاث اإلاخجذدة في الجضاثش  /ؤ.هضيهت وَابي/حامّت الجضاثش .03
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آلياث جىىيش ألاداء البرإلااوي في الذو ٥اإلإاسبيت  /ؤ.الهام هايذ ظّيذو و ؤ .ـٙاء ِثمان/والبت د٠خىساٍ ِلىم ظياظيت،
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دوس ؤلاؼشاٗ الذيمٝشاوي في جدٝي ٞالخىا٘ ٞاإلانهي لذي الّامل الفىاعي الجضاثشو :دساظت ميذاهيت بماظعت بهخاحيت
ً
،1955ظ٢ي٢ذة،الجضاثش
حضاثشيت (مش٠ب ؤسظيلىس ميخاِ- ٥ىابت همىرحا)  /د.بىِىيي ظٙيان/حامّت 20ؤوث
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بؼ٣اليت الخىٍحر و الخىبي ٞفي ِلىم ؤلاِالم و ؤلاجفا / ٥ؤ.بً ِماس ظّيذة خحرة/حامّت ِبذ الحميذ بً باديغ
معخٕاهم،الجضاثش.
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ؤلا٘خخاخيت
الحمذ هلل والفالة والعالم ِلى سظى ٥هللا وبّذ ...
يعش َيئت جدشيش مجلت "حيل الّلىم ؤلاوعاهيت والاحخماِيت" ،ؤن جٝذم
للٝاست ال٢شيم الّذد الثامً مً َزٍ اإلاجلت التي خذدث ؤَذا٘ها ومّايحر
اليؽش ٘يها مىز ـذوسَا ألاو٘ ،٥هي وظيلت ليؽش البدىر وألاوسا ٛالّلميت
واإلاىالّاث ال٢ٙشيت الىاضجت التي يفىٔها ؤَل الاخخفاؿ إلاّالجت بّن
اإلاىاليْ واإلاؽ٢الث الىٙعيت ،التربىيت  ،والاحخماِيت ،الخاسيخيت
،ؤلاِالميت...ؤحرَا.
ً
وبدمذ هللا وجى٘يٝه ٘ةن البدىر ماصالذ جفل بليىا جباِا مً داخل
ً
الجضاثش وخاسحها مما يجّل اإلاعئىليت ِلى َيئت الخدشيش ٠بحرة في جد٢يم َزٍ
البدىر ووؽشَا ،مْ الحٙاً ِلى معخىي ِلمي مشمى ٛلهزٍ اإلاجلت ،وليغ
َزا ٘دعب بل وللععي الذءوب إلاضيذ مً الخجىيذ وؤلاجٝان في ؤِذادَا
الٝادمت بن ؼاء هللا.
ً
يجئ الّذد الثامً خا٘ال بالّذيذ مً اإلاىلىِاث الهاد٘ت وهدً وععى
بلى هٝل البدىر مً الجاهب الىٍشو بلى الجاهب الّملي الخىبيٝي ،ورل ٤مً
خال ٥وؽش بدىر حّالج بّن اإلاؽ٢الث الىاّٜت في مجخمّاجىا واٜتراح
الحلى ٥اإلاىاظبت لها.
و سحائها الىخيذ مً ٜشاثىا ؤن يضودوها باٜتراخاتهم ومالخٍاتهم التي جىحر لىا
الىشي ٞو حعاِذها ِلى الخىىيش و الخجذيذ ،آملحن ؤن ج٢ىن حهىدها في َزا
اإلاجا ٥خذمت إلاعخٝبل َزٍ ألامت و ً
داّ٘ا إلاعحرتها هدى الخٝذم و الاصدَاس.
سثيغ الخدشيش  /ؤ .حما ٥بلب٣او
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جخلي ؤظشة جدشيش اإلاجلت معاوليتها ًِ ؤو اهتها ٟلحٝى ٛاإلال٢يت ال٢ٙشيت
ال حّبر آلاساء الىاسدة في َزا الّذد بالمشوسة ًِ سؤو بداسة اإلاش٠ض
حميْ الحٝى ٛمدٙىٌت لمس٠ض حيل البدث الّلمي © 2015
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وا ْٜالثٝا٘ت الّشبيت ؤلاظالميت ِلى خاسوت البث الٙماجي الّشبي :دساظت ميذاهيت
مً وحهت هٍش الؽباب الجامعي في الجضاثش
د.ظلىان بلٕيث/حامّت جبعت،الجضاثش
ملخق :
َذ٘ذ َزٍ الذساظت بلى مٗغٞت ْا ٘٢بؾِام البض الًٟاجي الٗغبي في وكغ الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت مً ْظِت هٓغ
ُٖىت مً الكباب الجامعي الجؼاثغيْ ،اؾخسضم الباخض اإلاىهج الٓنٟي الخدلُليْ ،مً مجمَٕٓ 950البا َْالبتَ ،ب٣ذ
 (100مبدٓرً ،مشلٓن مسخل ٠الخسههاث في الجامٗت الجؼاثغٍت٦.ما اؾخسضم الباخض ؤصاجا
الضعاؾت ٖلى ُٖىت مً )
اإلاالخٓت ْالاؾخماعة في ظم٘ البُاهاث.
ْ جٓنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج آلاجُت:
 %70مً اإلابدٓزحن ُثًًٟلٓن ال٣ىٓاث الٗغبُتٍْ ،غٔ % 82مً اإلابدٓزحن ؤن البض الًٟاجي الٗغبي ؾاَم بضعظاث
مخٟاْجت في صٖم م٨دؿباتهم اللٍٓٛت ،في خحن ًغٔ %82ؤن البض الًٟاجي الٗغبي ٌؿِم في عبِ اإلاكاَض بجظْعٍ الش٣اُٞت
الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،بِىما % 98مً اإلابدٓزحن ًغْن ؤن الًٟاثُاث الٗغبُت جدىاْ ٫مٓاص جخٗل ٤بالخاعٍش الٗغبي ؤلاؾالمي م٘
الخٟاْث في حجم البرامج بحن ال٣ىٓاث اإلاؿاَمت في طل.٪
ْٖلى يٓء صل ٪جٓص ي الضعاؾت بخٓؾُ٘ صاثغة الغنض لضْع البض الًٟاجي الٗغبي في ؤصاء عؾالتها الش٣اُٞت ٦دامل ج٣ني
إلاىٓٓمت الُ٣م الاظخماُٖت الٗغبُت ؤلاؾالمُت.
٢غاءة ِْٞم الاخخُاظاث الش٣اُٞت للمكاَض الٗغبيْ ،مداْلت جلبُتها بما ًيسجم م٘ ُ٢مّ الش٣اُٞت ْالخًاعٍت.
ال٣لماث اإلاٙخاخيت :البض اإلاغجي ،الش٣اٞت ،الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،الكباب ،الكباب الجامعي ،الجامٗت.
 -1مؽ٣لت الذساظت:
ٌِٗل الٗالم م٘ مُل٘ ال٣غن الٓاخض ْالٗكغًٍ ٖلى ْ ٘٢زٓعة في مجا ٫ج٨ىٓلٓظُا الاجها٣ٞ ،٫ض خغع البض اإلاباقغ
اإلاكاَضًً مً الاهٟ٨اء خٓ ٫البرامج اإلادلُتْٞ ،خذ لِم بضاثل ْاؾٗت لخجؿُض ؤطْاِ٢م ْمُٓلِم ،مما ظٗلِم ًىضٓٗٞن،
ً
ؤخُاها ،لئل٢باٖ ٫لى ز٣اٞت آلازغ اإلاٛاًغ ؤْ اإلاؿاًغْ ،الخٟخذ ٖلى يغْب مسخلٟت مً اإلاٗاعْ ٝاإلاٗلٓماث التي
ْبكغاَت
ؤضخذ جدُدِا خًاعة الهٓعة ٍْٓٞغَا مجخم٘ اإلاٗلٓمت.
ْٖلى الغٚم مً ؤن ال٣ىٓاث الٗغبُت سجلذ خًٓعَا يمً َظا الؼزم مً الًٟاثُاث اإلاخٗضصة اإلاكاعب ال٨ٟغٍت
ْؤلاًضًٓلٓظُت ،بال ؤن َظا الخًٓع ً٩اص ًٓ٩ن خًٓع ْؾُلت ؤ٦ثر مىّ خًٓع عؾالتْ .جا٦ض الُٓوؿ ٓ٩في صعاؾاتها ؤن
"الخلٟاػاث الٗغبُت حؿخٓعص مً الضْ ٫ألاظىبُت مابحن%60ْ %40مً مجمٕٓ البرامج التي جغْط يمً الخلٟاػ" ،1طل ٪ؤن
ُث
الُِئاث اإلاخىٟظة في الٗالم الٗغبي ؤلاؾالمي جى ٤ٟبسخاء ٖلى ال٣ىٓاث ٓ٧ؾُلتٍْ ،ترصص ال٨شحر مجهم في صٖم ال٣ىٓاث ٦غؾالت
خًاعٍت ،ب٩ل ما جدملّ مً ؤبٗاص ٨ٞغٍت ْز٣اُٞت" ،مما ظٗل ؤلاٖالم الٗغبي ًبضْ في ؤٚلب مماعؾاجّ ْ٦إهّ نُض ؾِل
القادرم عيسى هنوند" قراءة في ثقافة الفضائيات العربية الوقوف على تخوم التفكيك" ،بًنكت :مركز دراسات الوحدة العربية2008 ،ـ،ص.18
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اإلاىا ٫ألخبٓلت الازترا ١الش٣افي ألاظىبي الظي ٌؿخٛل ٦ثرة ال٣ىٓاث ْ٢لت اإلادخٍٓاث لخمغٍغ عؾالخّ للجمِٓع الٗغبي،
ْحكَٓل آلُت ؤلاصعاْ ٥الخهٓع ْالؿلٓ ٥الاظخماعي…ْالدكَٓل ٖلى هٓام الُ٣مْ ،جٓظُّ الخُاْ ،٫جىمُِ الظْ،١
ْٓ٢لبت الؿلْٓ ،٥الِض ٝج٨غَـ هٕٓ مٗحن مً الاؾتهال ٥لىٕٓ ُثمٗحن مً اإلاٗاعْ ٝالؿل٘ ْالبًاج٘ حك٩ل في مجمِٖٓا ما
ُثًم ً٨ؤن هُلٖ ٤لُّ ز٣اٞت الازترا.2".١
ٞاإلاٗلٓماث هي الٓ٣ة اإلاغهت التي باجذ في الٓغْ ٝالغاَىت جخٓب ًٖ مىاظم الظَب ْالًٟتْ ،حك٩ل ٖٓامل الُِمىت
ْالخبُٗت ٖلى الهُٗض الٓ٩وي.
بن بصزا ٫الش٣اٞت بلى خلبت الهغإ الٗالمي ظٗلِا جٟ٣ؼ لخٓ٩ن في نضاعة اإلآاظِت يمً اإلاكِض الؿمعي  -البهغي
ُث
الٗالميْ .مً زمت ٞةن يمان ُث
الخًٓع اإلاكغ ٝلش٣اٞخىا في ٖهغ الشٓعة الغ٢مُت ،لً ًخإحى بال باإلاكاع٦ت ؤلاًجابُت الٟاٖلت
في جهمُم اإلاجخم٘ الغاًَ؛ ختى جٓ٩ن للش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت بهماتهاْ ،جد ٤٣خًٓعَا في حكُِض ْبهجاػ اإلاكِض
ً
الٗالمي الغاًَ عئٍت ْجهٓعا ،مماعؾت ْٖمال ،مً زال ٫ججؿُض طل ٪في ٖملُت ؤلاهخاط ٦غَان جدؿابٖ ٤لُّ صْ ٫الٗالم.
بن ال٣ىٓاث الًٟاثُت ألاظىبُت التي جمُغ اإلاكاَضًً بٓابل مً اإلاٗلٓماث ،جدمل مًامحن ٨ٞغٍت ْؾُاؾُت
ْؤًضًٓلٓظُت مخباًىت٢ ،ض ال جخ ٤ٟفي ؤٚلب ألاخُان م٘ ٖاصاث ْج٣الُض مجخمٗىا الٗغبي  -ؤلاؾالمي مما ًجٗل ْظٓص بضاثل
بٖالمُت المخهام ؤْ٢اث الٟغا ٙلضٔ اإلاكاَض ْالؾُما ٞئت الكباب ؤ٦ثر مً يغْعة .مً زال ٫جبهحر الكباب الٗغبي
ْالؾُما الجامعي مىّ بد٣ُ٣ت الظاث الخًاعٍت الٗغبُت -ؤلاؾالمُت ْجُٖٓخّ بما ًجغي خٓلّ مً جُٓعاث.
ْمً زمت ٞةن ج٨غَـ ْؾاثل ؤلاٖالم الشُ٣لت مخمشلت في ؤلاٖالم اإلاغجي لالؾخٟاصة مً زضماتها ْبم٩اهاتها اإلاٗغُٞت ْالش٣اُٞت
ؤمغ في ٚاًت ألاَمُت ،بط بن اؾدشماع الًٟاثُاث الٗغبُت بمىهجُت مم ً٨في الخٗغٍ ٠بالش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ْوكغَا
ٖلى هُاْ ١اؾ٘ بحن الكباب الٗغبي ْالؾُما الجامعي مىّْ .لٗل ً
جٓظِا ِ٦ظا مً قإهّ ؤن ُثٌؿِم في ص ٘ٞعجلت الش٣اٞت
ً
خًٓعا ال بإؽ بّ للماصة الش٣اُٞت
زُٓاث بلى ألامام ،الؾُما بٗض الخهالر بحن الٟٗل الش٣افي ْالٗمل ؤلاٖالمي الظي ًدُذ
ٖلى الغ٦ذ ؤلاٖالمي.
ً
ْهٓغا للتزاًض اإلالخّٓ للًٟاثُاث الٗغبُتْٖ ،ضم جٓٞغ صعاؾاث ٖلمُت ؤ٧اصًمُت تهخم بمٗالجت اإلال ٠الش٣افي في ْؾاثل
ؤلاٖالم اإلاغثُت الٗغبُت في خضْص اَالٖىاْ .بالىٓغ بلى ؤن الكباب ٖامت ْالكباب الجامعي زانت ًمشل وؿبت ٦بحرة مً
اإلاجخم٘ الجؼاثغيْ ،بىاء ٖلى ؤَمُت َظٍ الكغٍدت في اإلاجخم٘ ً
خايغا ْمؿخ٣بالٞ .ةن َظا البدض ًدبنى مداْلت تهض ٝبلى
اؾخ٨كا ٝصْع الًٟاثُاث الٗغبُت في زضمت الش٣اٞت الٗغبُت -ؤلاؾالمُت مً ْظِت هٓغ الكباب الجامعي ،بط بن الضعاؾت
جخٓدى مٗغٞت مضٔ اٖخماص الكباب الجامعي ٖلى الش٣اٞت الخلٟاػٍت التي جدُدِا الًٟاثُاث الٗغبُت ٦مهضع للمٗغٞت
ْالش٣اٞت ؤلاؾالمُت٦ْ .ظا مضٔ جٟاٖل الكباب الجامعي ٟ٦ئت مشٟ٣ت م٘ جغازّ ْز٣اٞخّ ٦غاٞض مً عْاٞض بىاء ٍَٓخّ
الش٣اُٞتْ ،نُاهتها ْالاٖتزاػ بها في مٓاظِت الخدضًاث الٓاٞضة.

زلمد عابد اجلابرم" العولمة والهوية الثقافية:عشر أطروحات "،رللة ادلستقبل العريب،ع( ،228ـ.د.ك.ع) ،بًنكت1998 ،ـ،ص.17
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-2ؤظئلت الذساظت:
 َل مٗض ٫ب٢با ٫الكباب الجامعي ٖلى الخلٟاػ ً ١ٟٓمٗض ٫حٗغيّ لٓؾاثل الاجها ٫ألازغٔ)صخاٞت،بطاٖت،ُٞضًٓ٦،خب ،ؤهترهذ(؟
َ -2ل الخٗغى للبض الًٟاجي الٗغبي ًىمي عنُض الكباب الجامعي في اللٛت الٗغبُت؟
َ -3ل ٌؿِم البض الًٟاجي الٗغبي في حٗغٍ ٠الكباب الجامعي بترازّ الٗغبي ؤلاؾالمي؟
َ -4ل مخابٗت ال٣ىٓاث البض الًٟاجي الٗغبي لّ ٖال٢ت بةصعا ٥الكباب الجامعي ألخضار الخاعٍش ؤلاؾالمي؟
َ -5ل حٗغى الكباب الجامعي للبض الًٟاجي الٗغبي ُثًاصي بلى ػٍاصة ُّْٖ الضًني؟
 -3ؤَذاٗ الذساظت:
 مٗغٞت مضٔ اٖخماص الكباب الجامعي ٖلى الش٣اٞت اإلاغثُت الخلٟاػٍت ٦مهضع مً مهاصع اإلاٗغٞت ْالش٣اٞت ؤلاؾالمُت. الاَالٕ ٖلى مؿخٓٔ الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت لضٔ َلبت الجامٗت هه ٠الخايغ ْ٧ل اإلاؿخ٣بل - 3ججلُت صْع البض الًٟاجي الٗغبي في ػٍاصة مٗلٓماث اإلاكاَضًً خٓ ٫الخاعٍش الٗغبي ؤلاؾالمي.
ُث
 - 4مٗغٞت مضٔ جٟاٖل الكباب الجامعي م٘ جغازّ ٦غاٞض مً عْاٞض مٓاظِت الازترا ١ؤلاٖالمي ْالٛؼْ الش٣افي.
 - 5بًًاح صْع البض الًٟاجي الٗغبي في جىمُت ْعي الكباب الجامعي بالضًً ؤلاؾالمي.
 -4الخّشيٙاث ؤلاحشاثيت للبدث:
البث الٙماجي الّشبي:هي ال٣ىٓاث الًٟاثُت اإلاملٓ٦ت لضْ ،٫ؤْ ؤشخام ،ؤْ َُئاث ٖغبُتً ،سً٘ بًِٗا للخٓ٩ماث
الٗغبُت ،بِىما ُثًضاع بًِٗا آلازغ مً زال ٫عؤؽ اإلاا ٫الخام ،ؾٓاء ٧اهذ ٖامت ؤْ مخسههت ،جبض بغامجِا مً صازل
الٗالم الٗغبي ؤْ زاعظّْ ،جظٌ٘ بغامجِا باللٛت الٗغبُتْ ،حؿخ٣بلِا ألاَبا ١الِٓاثُت في الجؼاثغ.
الثٝا٘ت الّشبيت -ؤلاظالميت :هي جل ٪اإلاٗلٓماث ْألا٩ٞاع ْؤهماٍ الؿلٓ ٥التي خهل ٖلحها ،ؤْ حٗلمِا  ،ؤْ جمشلِا اإلابدٓر
مً زال ٫مكاَضجّ لل٣ىٓاث الًٟاثُت الٗغبُتْ ،التي حؿِم في جىمُت مٗاع ّٞطاث الهلت بمٓ٩هاث َظٍ الش٣اٞت )الضًً
ؤلاؾالمي ،اللٛت الٗغبُت ،الترار الٗغبي ؤلاؾالمي ،الخاعٍش ؤلاؾالمي.(...
ً
الؽباب الجامعيٞ :ئت مً الُلبت الجامُٗحن جتراْح ؤٖماعَم بحن 30-18ؾىتً ،
طٓ٧عا ْبهازا ،مً ٧ل الخسههاث الٗلمُت في
الجامٗت الجؼاثغٍتً ،ؼاْلٓن حٗلُمِم في الؿىت ألازحرة مً صعاؾتهم الجامُٗت.
الجامّت :ماؾؿت حٗلُمُت جًم ً
ٖالُا ً
ً
حٗلُما ً
ٖضصا مً ال٩لُاث)ؤْ اإلاٗاَض( ْألا٢ؿام ،ج٣ضم لُالبها ً
ْٖملُاْ ،جخٓلى
هٓغٍا
بٖضاصَم للخٗامل م٘ الخُاة الٗملُت ب٩ل مخُلباتها ْجدضًاتها مً زال ٫جٍُٓغ ٢ضعاتهم ْجىمُت مٗاعِٞم ْن٣ل مٓاَبهم،
ْجمىدِم صعظاثْ ،قِاصاث في مسخل ٠اإلاجاالث الٗلمُت.
-5اإلاىهج اإلاعخخذم في البدث:
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بالىٓغ بلى َبُٗت الضعاؾت ْألاَضا ٝالتي جخٓدى جدِ٣ُ٣اْ ،اإلاخمشلت في مٗغٞت ْا ٘٢الضْع الظي ًًُل٘ بّ البض الًٟاجي
الٗغبي في وكغ الش٣اٞت الٗغبُت -ؤلاؾالمُت في ؤْؾاٍ الكباب الجامعي؛ ٞةن اإلاىهج ألا٦ثر مالءمت في صعاؾت َظا الىٕٓ مً
الٓٓاَغ َٓ اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي ،بطا ما حٗل ٤ألامغ بالجاهب الىٓغي ،ؤْ اإلاُضاوي مً زال ٫ظم٘ البُاهاث اإلاخٗل٣ت بأعاء
اإلابدٓزحن٦ْ ،ظا جدلُل َظٍ البُاهاث ْجٟؿحرَا ْالخٗلُٖ ٤لحها ْاإلا٣اعهت بُجها،الؾخسالم صالالتها ْؤبٗاصَا
الؿٓؾُٓلٓظُتْ ،الخٓنل بلى الىخاثج التي جضٖمِا.
-6الّيىت ووشيٝت اخخياسَا:
بٗض خهغ ؤٖضاص َلبت الؿىٓاث الجهاثُت في ُثمسخل ٠ؤ٢ؿام الجامٗتْ ،البالٖ ٜضصَمَ 950البا َْالبتْ ،بالىٓغ
ً
لخجاوـ مجخم٘ البدض ،جم سخب ُٖىت ممشلت بُغٍ٣ت ٖكٓاثُت َبُ٣ت .بيؿبت %10جخٓ٩ن مًَ100البا َْالبت.
 -7مدذداث الذساظت:
 -1-7اإلادذد الجٕشافي:ظامٗت الكُش الٗغبي الخبس ي ،الٓاٗ٢ت بٓالًت جبؿت
 -2-7اإلادذد البؽشوَ :الب َْالباث ظامٗت جبؿت.
.2012
-2011
 -3-7اإلادذد الضمني :الؿىت الجامُٗت
 -8ؤدواث حمْ البياهاث :
 -1-8اظخماسة البدث :
ً
جخٓ٩ن الاؾخماعة مً هاخُت الك٩ل مً ؤعبٗت مداْع في زالزحن ؾاالاًٞ ،ال ًٖ ؤؾئلت البُاهاث الصخهُت٢ْ .ض بضؤث
بإؾئلت خٓ ٫حجم ب٢با ٫اإلابدٓزحن ٖلى الًٟاثُاث؛ زم ؤؾئلت إلاٗغٞت صْع الًٟاثُاث الٗغبُت في جىمُت مٗلٓماث
اإلابدٓزحن الخانت بلٛتهم الٗغبُت.
لىسلو في الجهاًت بلى عنض الضْع الظي لٗبخّ َظٍ الًٟاثُاث في بض الٓعي الضًني لضٔ اإلابدٓزحن ْهمٓ مٗاعِٞم الضًيُت.
ْ٢ض جمذ اإلاغاظٗت الجهاثُت لالؾخماعة مً ؤؾاجظة مسخهحن ،بط ؤ٢غ َاالء الخبراء بهالخُت الاؾخماعة لُ٣اؽ ما ْيٗذ
لُ٣اؾّْ ،بالخالي ٣ٞض اٖخمضها ٖلى نض ١اإلاد٨محنْ ،ماصامذ الاؾخماعة ناص٢ت ٞهي زابخت.
ُ
 -2-8اإلاالخٍت باإلاّايؽت:
ؤٞاصجىا َظٍ ألاصاة في الخٗغ٦ ًٖ ٝشب ٖلى اإلاؿخٓٔ الش٣افي ْاللٓٛيْ ،مالخٓت ال٨شحر مً ألاهماٍ الؿلُٓ٦ت التي جهضع
ًٖ اإلاجخم٘ الُالبي الجامعيْ ،عنض مضٔ اوسجامِا م٘ عْح الش٣اٞت ؤلاؾالمُت.
 -9الذساظاث العابٝت:
 (1996بٗىٓان الٝىىاث الٙماثيت الذوليت والهىيت الثٝا٘يت الّشبيت٣ٞ،ض خاْلذ ؤلاظابت ٖما بن ٧اهذ
صعاؾت البىشي)3ٞ
 150مٟغصة مً
الًٟاثُاث الضْلُت ب٩ل مدخٍٓاتها تهضص الٍِٓت الش٣اُٞت ْالظاث الَٓىُت٢ْ .ض جٓ٩هذ ُٖىت الضعاؾت مً
3

نسمة أمحد البطريق " القنوات الفضائية الدولية والهوية الثقافية العربية" ،القاىرة ،رللة البحوث كالدراسات العربية،ع،26القاىرة1996 ،ـ.
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مسخل ٠الٟئاث الاظخماُٖتْ ،اؾخسضمذ الباخشت مىهج اإلاسر الاظخماعي بك ُّ٣الٓنٟي ْالخدلُلي ،م٘ صخُٟت
الاؾخ٣هاء؛ ْزلهذ الضعاؾت بلى ؤن وؿبت مكاَضة الًٟاثُاث ألاْعبُت )٦ ،(% 55,3ما ظاء اإلاًمٓن الترُٞهي ْالترٍْخي
في اإلاغجبت ألاْلى يمً البرامج اإلاًٟلت مً ُٖىت الضعاؾت بيؿبت)٦ .(% 43ما لٓخٔ جغاظ٘ ٖاصة ال٣غاءة لضٔ ؤلاهار بيؿبت
ؤ٦بر مً الظٓ٧ع.
 (1997بٗىٓان:الجمهىس الّشبي والبث الخلٙاصو
ْمً ظِتها َضٞذ صعاؾت ِبذ الٝادس بً الؽيخ ْ مدمذ خمذان)4
اإلاباؼش ِبر الٝىىاث الٙماثيت.بلى عنض الاوٗ٩اؾاث الش٣اُٞت ْالاظخماُٖت للبض الخلٟاػي اإلاباقغْ .جٓ٩هذ ُٖىت الضعاؾت
 400مٟغصة مإزٓطة مً ؤعبٗت ؤُ٢اع بُغٍ٣ت الُٗىت الخههُت).(Quota
مً
ْاؾخسضم مىهج اإلاسر الاظخماعي ْاإلاىهج اإلا٣اعن ٠ْْْ.صخُٟت الاؾدباهت؛ ْ٢ض بُيذ الىخاثج :اهسٟاى حجم مكاَضة
ال٣ىٓاث الَٓىُت م٣ابل ال٣ىٓاث الٗغبُت ْألاظىبُت.
الخٗامل م٘ البرامج الضًيُت في ؤٚلب الخلٟاػاث الٗغبُت ًسخل ٠مً ُ٢غ آلزغ ،بط جىس ٌٟوؿبت اإلاخابٗت لضٔ اإلابدٓزحن بلى
ً
زلض اإلاؿخجٓبحنْ ،الؾُما الكبابْ ،ج٣خهغ مخابٗتها ٖلى ال ،٫ِٓ٨ؤما اإلاًامحن التربٍٓت ٞهي ؤ٢ل خٓا م٣اعهت بذجم
اإلاكاَضة التي جدٓى بها البرامج الضًيُت.
 (1998بٗىٓان :حمهىس اإلاّلمحن والٙماثياث بلى مٗغٞت ٖاصاث ْؤهماٍ مكاَضة اإلاٗلمحن
في خحن َضٞذ صعاؾت بلٕيث)5
لبرامج الًٟاثُاثْ ،مضٔ جإزحر اإلاكاَضة ٖلى بٌٗ ألاوكُت ألازغٔ التي ًماعؾِا اإلاٗلم ٧ال٣غاءة ْالاؾخمإ بلى الغاصًٓ
ْاعجُاص الؿِىماَْ ،ل للمكاَض خهاهت ز٣اُٞت بػاء ما ًخٗاعى م٘ ُ٢مّ الخًاعٍت مً عؾاثل بٖالمُت ؤظىبُت؟ ْ٢ض جٓ٩هذ
100مٟغصةْ ،اؾخسضم الباخض مىهج السر الٓنٟي٦ْ ،ظا ؤصْاث الاؾخماعة ،اإلا٣ابلت ،اإلاالخٓت؛ ْزلهذ
ُٖىت الضعاؾت مً
الضعاؾت بلى الىخاثج آلاجُت:
جهضع صا ٘ٞالاهٟخاح ٖلى الٗالم الخاعجي ْالاخخ٩ا ٥الش٣افي م٘ الخًاعاث ألازغٔ ،ؤؾباب ؤلا٢باٖ ٫لى مكاَضة
الًٟاثُاث بيؿبت % 78مً الُٗىت اإلاضعْؾت.
جدخل ال٣ىٓاث الٗغبُت اإلاغجبت ألاْلى يمً جًُٟالث اإلاكاَضة ،جلحها ال٣ىٓاث الٟغوؿُت زم جإحي ال٣ىٓاث الىاَ٣ت بلٛاث
ؤزغٔ مشل ؤلاهجلحزًت ْألاإلااهُت ْالترُ٦ت ْؤلاًُالُت.
ٌكاَض اإلابدٓزٓن الًٟاثُاث لؼٍاصة مٗلٓماتهم في اإلا٣ام ألاْ ٫بيؿبت)ٍْ (% 93إحي صا ٘ٞالدؿلُت في الضعظت الشاهُت
بيؿبت).(% 44
الخّليِ ٞلى الذساظاث العابٝت:
الضعاؾاث الؿاب٣ت جىاْلذ ٖاصاث ْؤهماٍ مكاَضة الجمِٓع للًٟاثُاث الٗغبُت بهٓعة ٖامت صْن التر٦حز ٖلى صْع بُٗىّ
٧الضْع الش٣افي ،ؤْ الؿُاس ي ،ؤْ التربٓي...الخ.
 4عبد القادر ابن الشيخ ك زلمد محداف  " ،الجمهور العربي والبث التلفزيوني المباشر عبر القنوات الفضائية " ،سلسلة منشورات احتاد إذاعات
الدكؿ العربية ،تونس1997 ،ـ.
 ، 5سلطاف بلغيث"جمهور المعلمين والفضائيات" ،رسالة ماجستًن ،جامعة قسنطينة ،اجلزائر1998 ،ـ.
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ؤٚلب الضعاؾاث جخ ٤ٟخٓ ٫الضْع الظي ؤصجّ الًٟاثُاث الٗغبُت في حُٛحر ٖاصاث ْؤهماٍ اإلاكاَضة لضٔ الجمِٓع
بمسخل ٠ؤَُاْ ،ّٞبً٣اّ ظؼء مً ُّْٖ الخامل مً زال ٫لٟذ اَخمامّ ببٌٗ الً٣اًا ْاإلاك٨الث التي ٧اهذ مُٛبت ٖىّ
يمً ؤظىضة ؤلاٖالم الغؾمي لؿىٓاث زلذ.
ازخلٟذ الضعاؾاث الؿاب٣ت بك٩ل وؿبي بكإن َبُٗت ْحجم الخدٓ ٫الظي َغؤ ٖلى ٖاصاث ْؤهماٍ اإلاكاَضة الخلٟاػٍت،
ْ٦ظا جًُٟالث اإلاكاَضًً بحن ال٣ىٓاث الٗغبُت ْال٣ىٓاث ألاظىبُتْ ،جغاجبُت البرامج باليؿبت للمخل٣حنْ ،آزاع طلٖ ٪لى ُ٢م
اإلاجخم٘ الٗغبي ؤلاؾالمي.
ٖضم حؿلُِ الًٓء الٗلمي خْٓ ٫ا ٘٢الخٗامل الظي ًبضًّ اإلاجخم٘ الجامعيْ ،الؾُما َلبت الجامٗت بػاء الغؾالت
الخىٍٓغٍت الخشُُٟ٣ت للًٟاثُاث الٗغبُت ٦مخٛحر بٖالمي لّ ْ ّٗ٢اإلاازغ في اإلاكِض الؿمعي -البهغي الٗغبي ْالٗالمي.
ل٣ض اؾخٟاصث الضعاؾت الغاَىت مً الضعاؾاث الؿاب٣ت في جدضًض بٌٗ اإلاٟاَُمْ ،ألاَضاْ ،ٝبلٓعة بٌٗ الٟغيُاث.
ْ٦ظا بٌٗ الا٢تراخاث ْالخٓنُاث التي ق٩لذ هُ٣ت الاهُال ١لبلٓعة بق٩الُت الضعاؾت الخالُت .بال ؤن َىا ٥ازخالٞا بحن
الضعاؾاث الؿاب٣ت ْالضعاؾت الخالُت ًخمشل ُٞما ًإحي:
الضعاؾت الخالُت جداْ ٫اؾخ٨كاْ ٝا ٘٢الضْع الظي جًُل٘ بّ الًٟاثُاث الٗغبُت في وكغ الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت،
َْٓ جٓظّ هٓعي في البدض ًخٓدى عنض صْع الًٟاثُاث الٗغبُت مً ػاٍْت َبُٗت الؼاص الش٣افي الظي ج٣ضمّ إلاكاَضحها.
 -10الذساظت اإلايذاهيت:
 َل مٗض ٫ب٢با ٫الكباب الجامعي ٖلى الخلٟاػ ً ١ٟٓمٗض ٫حٗغيّ للٓؾاثل ؤلاٖالمُت ألازغٔ؟ظضًْ :(1) ٫بحن جٓػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت الض اؾت ً
ْ٣ٞا للٓؾُلت ؤلاٖالمُت اإلاًٟلت لضحهم في الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث.
ع
ر٠ىس

الىىُ
وظاثل ؤلاِالم
ُ
اإلاٙملت

ٟ

%

بهار
ث

ٟ

اإلاجمىُ
%

ث

ٟ

%

ث

الخلٙاص

17

19.10

1

36

25.17

1

53

22.84

1

ؤلاهترهذ

13

14.60

6

30

20.97

2

43

18.53

2

ال٢خاب

16

18

2

25

17.48

3

41

17.67

3

الصحيٙت

15

16.85

3

20

13.98

4

35

15.08

4

ؤلاراِت

14

15.73

4

20

13.98

4

34

14.65

5

الٙيذيى

14

15.73

4

12

8.39

6

26

11.20

6

العيىما

-

-

-

-

-

مجمىُ الخ٢شاساث

89

-

*143

-

232

100

100

100

-

*ُ -ثًالخٔ في بٌٗ الجضاْْ – ٫مجها الجضْ ٫ؤٖالٍ -ػٍاصة ٖضص الخ٨غاعاث ٖلى ٖضص اإلابدٓزحنْ ،طل ٪بؿبب َبُٗت ألاؾئلت
ً
ؤخُاها ،لظلْ ٪ظب الخىبُّ بلى
طاث الخُاعاث اإلاخٗضصة ،ؤْ ألاؾئلت اإلاٟخٓخت ،التي حؿخضعي ؤ٦ثر مً بظابت للؿاا ٫الٓاخض
ؤن اإلاجمٕٓ في بٌٗ الجضاُْ ٫ثًمشل ٖضص ؤلاظاباث ْلِـ ٖضص اإلابدٓزحن.
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ًخطر مً زال ٫البُاهاث الٓاعصة في الجضْ ٫ع٢م) :(01ؤن الخلٟاػ ًدخل اإلاغ٦ؼ ألاْ ٫يمً جًُٟالث ؤٞغاص الُٗىت مً
 ،(%17.67جلُّ
 (%18.53في خحن ظاء ال٨خاب في اإلاغجبت الشالشت)
 ،(%22.84ؤما ؤلاهترهذ ٣ٞض اخخلذ اإلاغ٦ؼ الشاوي )
الجيؿحن)
الصخُٟت ْؤلاطاٖت ْالُٟضًٓ ْالؿِىما ٖلى الخٓالي.
ْحكحر الىخاثج ؤٖالٍ بلى اإلا٩اهت التي ًدخلِاُ ،ث
ْالخٓٓة الاظخماُٖت التي ًىٟغص بها يمً اَخماماث اإلابدٓزحنٞ ، ،مكاَضة
الخلٟاػ باجذ ٖاصة جالػم الخُاة الُٓمُت لئلوؿان اإلاٗانغَْ ،ظا ما ُثًغشخّ ألن ًٓ٣م بضْع ممحز ،مً خُض ٢ضعجّ ٖلى
الخإزحرْ ،اإلاؿاَمت في حكُ٨ل ألا٩ٞاع ْالغئٔ ْالُ٣م.
ْجدؿَ ٤ظٍ الىخاثج م٘ ما جٓنلذ بلُّ صعاؾاث ؤزغٔ ٖلى ّ
الهُٗضًً الٗغبي ْالٗالمي مً ؤن "الاهدكاع ال٨بحر للٓؾاثل
ّ
ّ
الؿمُٗت البهغٍت ؤصٔ بلى جدٓ ٫مِم مً ز٣اٞت اإلا٨خٓب بلى ز٣اٞت الهٓعةْ...ؤنبذ اإلاؿلّ ٪
الغثِس ي للش٣اٞت ًمغ ٖبر
الٓؾاثل الؿمُٗت البهغٍت".6
ظضًْ :(2) ٫بحن جٓػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب ال٣ىٓاث التي ًًٟلٓن مكاَضتها.
ر٠ىس

الىىُ
الٝىىاث
اإلاٙملت

ٟ

%

20

ٜىىاث ؤحىبيت 13.33 04
اإلاجمىُ

ث

ٟ

%

%

ث

ث

ٜىىاث ِشبيت 66.66 20
ٜىىاث ووىيت 06

بهار
ٟ

اإلاجمىُ

1

71.42 50

1

70

70

1

2

21.42 15

2

21

21

2

3

7.14

3

09

9

3

05
30

70

100

جبحن مُُٗاث الجضْ ٫ع٢م) (04ؤن ال٣ىٓاث الًٟاثُت الٗغبُت حٗض ؤ٦ثر ال٣ىٓاث التي جًٟل ُٖىت الضعاؾت مكاَضتها،
بط بلٛذ وؿبت مكاَضحها ،%70ؤما ال٣ىٓاث الَٓىُت ٣ٞض ظاءث في اإلاغ٦ؼ الشاوي بيؿبت % 21لخدل ال٣ىٓاث ألاظىبُت في
اإلاغجبت الشالشت بيؿبت ْ،% 9جٟؿحر طل ٪ؤن الاهدكاع اإلاخىامي للًٟاثُاث الٗغبُتْ ،الؾُما الخانت ْاإلاخسههت مجها،
اٖ٨ـ ٖلى جىٕٓ البرامج ْاإلاًامحن ْجٓٞغ البضاثل ؤلاٖالمُت ألامغ الظي ٞخذ ؤٖحن اإلاكاَضًً ٖلى ٦شحر مً الً٣اًا
الخؿاؾت التي ٖاقذ ً
عصخا مً الؼمً في َي ال٨خمان.
ْجيسجم َظٍ اإلاُُٗاث م٘ الىخاثج التي زلهذ بلحها الضعاؾت اإلاُضاهُت التي ٢ام بها مِٗض الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت الكاملت
بالجؼاثغ ٖلى ُٖىت مً اإلاكاَضًً الجؼاثغٍحن في مُل٘ الدؿُٗيُاثْ ،التي اجطر مً زاللِا ؤن " % 72مً اإلابدٓزحن

6

راجي عنايت" ىذا الغد العجيب" ،القاىرة :دار الشركؽ1984 ،ـ ،ص.132
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 % 82.8مً اإلابدٓزحن ؤن الًٟاثُاث ُثج٣ضم ً
بٖالما ؤ٦ثر مً ال٣ىاة الَٓني ،7"..بمٗنى ؤن
ًخابٗٓن بغامج الًٟاثُاث٦ ،ما ط٦غ
ْاَغة الاهٟخاح ؤلاٖالمي ْحٗضص بضاثل اإلاكاَضة جمشل باليؿبت للمكاَض لخٓت مٟهلُت في الاوٗخا ١ال٨ٟغي ،ؤجهذ خ٣بت
مً الاهٟ٨اء خٓ٢ ٫ىاة ْاخضة ْعؤي ْاخض ْلٓن ْاخض خغم اإلاكاَض مً جٓؾُ٘ ا ّ٣ٞؤلاٖالمي ْالش٣افي.
ظضًْ :(3)٫بحن جٓػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت ً
ْ٣ٞا لل٣ىٓاث التي ُثًًٟل اإلابدٓر مكاَضتها باؾخمغاع.
الىىُ
ُ

الٝىىاث اإلاؽاَذة

ر٠ىس

بهار
ث

ٟ

%

ث

ٟ

%

ث

2

21

30

1

29

29

1

الجضيشة

12

40

1

11

15.71

4

23

23

2

ظىسيت

03

10

4

17

24.28

2

20

20

3

MBC

-

-

-

13

18.57

3

13

13

4

الّشبيت

03

10

4

08

11.42

5

11

11

5

MBC2

13.33 04

3

-

-

-

04

04

6

-

70

-

-

100

-

اٜشؤ

اإلاجمىُ

ٟ

اإلاجمىُ

%

26.66 08

30

-

ُث
 ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهّ م٘ ٦ثرة ال٣ىٓاث الٗغبُت ْ نٗٓبت ٖغى ؤؾمائها في الاؾخماعة٣ٞ ،ض َلب بلى اإلابدٓر ؤن ًظ٦غزمـ ٢ىٓاث جدٓى بإًٞلُت اإلاكاَضة باليؿبت بلُّ ،جاع٦حن لّ الخغٍت في الازخُاع صْن جؼٍْضٍ بإؾماء ٢ىٓاث مُٗىت.
خؿب بُاهاث الجضْ ٫ؤٖالٍ ٣ٞض ظاءث ٢ىاة ا٢غؤ في اإلاغ٦ؼ ألاْ ٫في الترجِب الٗام بيؿبت ، % 29في خحن خلذ الجؼٍغة في
اإلاغجبت الشاهُت بيؿبت٨َْٗ ،% 23ـ َظا ؤلا٢با ٫الكبابي ال٨شُٖ ٠لى ٢ىاة ا٢غؤ ٣٦ىاة ٌٛلب ٖلى بغامجِا الُاب٘ الضًني
الخٖٓٓي ،بلى خاظت ملخت لضٔ اإلابدٓزحن للدكب٘ بال٨شحر مً اإلاٗلٓماث اإلاخهلت بالً٣اًا ؤلاؾالمُت ،التي ًٓظض ال٨شحر مجها
في الجؼٍغة ؤًًا؛ مما ًجٗل مؿاْلُت الًٟاثُاث الٗغبُت ٦بحرة في جغُ٢ت الٓعي الجماَحريْ ،اإلاؿاَمت ؤلاًجابُت في البىاء
الاظخماعيْ .ال ق ٪ؤن اٖخماص اإلابدٓزحن ب٨شاٞت ٖلى ٢ىٓاث بزباعٍت مشل :الجؼٍغةْ ،الٗغبُت ْؤزغٔ صًيُت مشل :ا٢غؤ،
ُث
ْؤزغٔ مخىٖٓت مشل، MBC :ؾٓعٍتٌٛ،ظًّ هؼْٕ اإلابدٓزحن بلى بط٧اء مٗاعِٞمِٞ ،ظٍ ال٣ىٓاث جُغح ً٢اًا ؾُاؾُت
ْاظخماُٖت ْز٣اُٞت ْصًيُت مخىٖٓتْ ،جدىاْ ٫مؿاثل طاث نلت بالضًً ْالخُاة ْاإلاجخم٘ ،مما ُثٌؿِم في بزغاء مٗاعٝ
اإلاكاَض.
ظضُْ :(4)٫ثًبحن جٓػَ٘ ُٖىت الض اؾت ً
ْ٣ٞا إلاضٔ جإزحر مكاَضتهم للًٟاثُاث ٖلى بٌٗ ألاوكُت ألازغٔ.
ع
7

INESG; Les enjeux de la Télévision Satellitaire en Algérie. 1993.
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ر٠ىس

هىُ
الخإزحر
ألاوؽىت

الّذد  : 08يىهيى – 2015

ظلبا

بيجابا

بهار
لم يازش

ظلبا

بيجابا

اإلاجمىُ
لم يازش

ظلبا

بيجابا لم يازش

اإلاخإزشة
اإلاىالّت

18

12

-

46

22

02

64

34

02

%

60

40

-

65.71

31.42

2.85

64

34

2

الىىم

22

08

-

55

05

10

77

13

10

-

78.57

7.14

14.28

77

13

10

-

22

40

08

32

60

08

-

31.42

57.14

11.42

32

60

8

18

04

22

38

10

30

56

14

60

13.33

31.42

54.28

14.28

30

56

14

%
الّالٜاث مْ
ألاـذٜاء
%

26.66 73.33
10

66.66 33.33

الّالٜاث ألاظشيت 08
%

20

26.66

جٓضر ٢غاءة بُاهاث الجضْ ٫ع٢م) :(5ؤن % 64مً اإلابدٓزحن ً٣غْن ؤن مكاَضتهم للخلٟاػ ؤزغث ً
ؾلبا ٖلى اإلاُالٗت ،بِىما
٢ا % 34٫ؤجها ؤزغث بًجابا ،في خحن ط٦غ % 2ؤجها لم جازغ.
ؾلبا ٖلى الىٓم٣ٞ ،ض بلٛذ وؿبتهم ، %77في م٣ابل٢ % 13الٓابجها ؤزغث ً
ؤما الظًً ٢الٓا بإن مكاَضة الخلٟاػ ؤزغث ً
بًجابا،
بِىما ط٦غ %10ؤجها لم جازغ.
ً
بًجابا ٖلى الٗال٢اث م٘ ألانض٢اء ،في م٣ابل٢ % 32الٓا بجها
في خحن ط٦غ % 60مً اإلابدٓزحن ؤن مكاَضة الخلٟاػ ؤزغث
ؤزغث ً
ؾلبا  ،بِىما ط٦غ % 8ؤجها لم جازغ.
ؤما الظًً ٢الٓا بن مكاَضة الخلٟاػ ؤزغث ً
بًجابا ٖلى الٗال٢اث ألاؾغٍت٣ٞ ،ض بلٛذ وؿبتهم ،% 56في م٣ابل٢ % 30الٓا بجها
ؤزغث ً
ؾلبا ،في خحن عؤٔ % 14ؤجها لم جازغ.
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َْ٨ظا جٓ٩ن ٖملُت اإلاكاَضة مضٖاة لخٍٓ٣ت ألالٟت الاظخماُٖتْ،جىمُت  ًٞالخٓانل ْالهضا٢تْ،الخٗاع ٝالاظخماعي
الِاصْ ٝاإلاُٟض بحن ألاٞغاص في اإلاجخم٘ ،الؾُما بطا ما ٖلمىا ؤن ألاؾغة الٗغبُت ٖلى زال ٝألاؾغة الٛغبُت جمخاػ بٓ٣ة
الغْابِ الٗاثلُت بحن ؤٞغاصَاْ ،حٗض نلت الغخم مً الُ٣م التي جدٓى بالخبجُل في اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٖلى الغٚم مً
ُث
الخإزحراث الٓاٞضة التي خاْلذ ؤلايٗا ٝمً ّ
الخجظع الاظخماعي لِظٍ الُ٣متْ ،عبما َظٍ ْاخضة مً ؤلاهجاػاث التي جدؿب
لل٣ىٓاث الٗغبُتْ ،هي ؤجها ؤؾِمذ بمًامُجها ْلٓ ظؼثُا في جَُٓ٘ ؾلُت اإلاغجي لهالر حٗؼٍؼ آلُاث اهخماء الٟغص ألؾغجّ
ْمجخمّٗ ْالاعجباٍ بّ.
َ-2ل الخٗغى للًٟاثُاث الٗغبُت ًىمي عنُض الكباب الجامعي في اللٛت الٗغبُت؟
ظضًْ :(5)٫بحن جٓػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت ً
ْ٣ٞا الؾخجاباتهم بكإن ألازغ اللٓٛي إلاكاَضة الًٟاثُاث الٗغبُت.
ر٠ىس

الىىُ
ٟ

%

بهار
ث

ٟ

%

اإلاجمىُ
ث

ٟ

%

ث

الاظخجابت خى ٥ألازش
اللٕىو للٙماثياث
الّشبيت
بلى خذ ما

66.66 20

42.85 30 1

1

50

50

1

وّم

26.66 08

34.28 24 2

2

32

32

2

14.28 10 -

3

10

10

3

06 3

8.57

4

08

8

4

70

100

-

ال

0

دون سؤو

02

6.66

اإلاجمىُ

30

100

100 100

ًبحن الجضْ ٫ع٢م) :(5ؤن % 50مً اإلابدٓزحن ًغْن ؤن الًٟاثُاث الٗغبُت ْ٣ٞذ بلى خض ما في صٖم م٨دؿباتهم اللٍٓٛت،
في خحن ٢ا % 32٫ؤن الًٟاثُاث الٗغبُت ْ٣ٞذ في وكغ اللٛت الٗغبُت ،ؤما وؿبت الظًً هٟٓا ؤن ًٓ٩ن للًٟاثُاث ؤي بؾِام
في وكغ اللٛت الٗغبُت ٣ٞض بلٛذ٢ْ .% 10ض بلٛذ وؿبت الظًً امخىٗٓا ًٖ ؤلاصالء بغؤحهم.% 8
ُثٍْم ً٨جٟؿحر َظٍ ألاع٢ام ٖلى الك٩ل آلاحي:
ط٦غ اإلابدٓزٓن الظًً ٢الٓا بإن الًٟاثُاث الٗغبُت لِا ؤزغ في مؿخٓاَم اللٓٛي  ،بإجهم جم٨ىٓا مً زال ٫اإلاكاَضة مً
مٗغٞت مٟغصاث لٍٓٛت ظضًضة في الٗغبُت،الؾُما مً زال ٫مكاَضة بٌٗ خهو اإلاؿاب٣اث ْألالٗاب ال٨ٟغٍت
ْاإلاؿلؿالث الخاعٍسُتْ ،وكغاث ألازباعْ ،بٌٗ الخهو التي حؿلِ ألايٓاء ٖلى ً٢اًا لٍٓٛت ْؤصبُت ،مشل "ؤْعا١
ؤصبُت")اإلاجض(".آللي الكٗغ")ؤبُاث مسخاعة مً ُٖٓن الكٗغ الٗغبي("،بدغ اللٛت")اإلادٓع(" ،بغهامج اٞخذ ًا ؾمؿم" "،مضًىت

18

الّذد  : 08يىهيى – 2015

مش٠ض حيل البدث الّلمي

ُث
ُث
الٓ٣اٖض" "،لٛخىا الجمُلت" ٧"،لماث ْصالالث" ٞ"،غؾان الكٗغ"...الخْ .مً زمت ٞةن وؿبت % 82مً اإلابدٓزحن ج٣غ بٓظٓص
مغْصًت لٍٓٛت لٓاَغة الًٟاثُاث الٗغبُت.
ظضًْ :(6)٫بحن جٓػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت الض اؾت ً
ً
بؾِاما في وكغ الٗغبُت الٟهخى.
ْ٣ٞا ألؾماء البرامج ْال٣ىٓاث التي ًغْن ؤن لِا
ع
البرامج

ر٠كىس

الىىُ
الٝىىاث

ٟ

%

33.33 15

بهكار
ث

ٟ

1

12

12.24

4

27

18.88

-

-

20

20.40

1

20

13.99

2

-

20

20.40

1

20

13.99

2

-

20

20.40

1

20

13.99

2

3

10

10.20

5

18

12.58

5

-

10

10.20

5

10

6.99

6

2

-

-

-

10

6.99

6

-

-

-

08

5.59

8

06

7

10

6.99

الؽشيّت
والحياة
مؽ٢الث مً
الحياة

اٜشؤ

-

ال٢ىاظش
والجىاسح

ظىسيت

-

-

مً ظحربذ
اإلاليىن

ؤبى ٌبي

-

-

هٝىت هٍام

الّشبيت

بال خذود

الجضيشة

الاججاٍ
اإلاّا٠غ

الجضيشة

22.22 10

خفاد اليىم

الجضيشة

17.78 08

3

دون سؤو

-

8.89 04

5

مجمىُ
الخ٢شاساث

ث

ٟ

%

ث
1

الجضيشة

17.78 08
-

%

اإلاجمكىُ

-

98

45

6.12

143

ً
بؾِاما في وكغ
ظاء بغهامج الكغَٗت ْالخُاة)٢ىاة الجؼٍغة( في اإلاغ٦ؼ ألاْ ٫يمً ٢اثمت البرامج التي ًغٔ اإلابدٓزٓن ؤن لِا
٦،% 13.99ما اخخل بغهامج مً ؾحربذ
ً ،% 18.88لُّ بغهامج مك٨الث مً الخُاة)٢ىاة ا٢غؤ( بيؿبت
الٗغبُت الٟهخى بيؿبت
اإلالُٓن)٢ىاة ؤبٓ ْبي( َٓ آلازغ اإلاغ٦ؼ الشاوي بىٟـ اليؿبت٦ْ ،ظا بغهامج الٓ٩اؾغ ْالجٓاعح)٢ىاة ؾٓعٍت( ،في خحن ظاء
 ،%12.58بِىما اخخل بغهامج الاججاٍ اإلاٗا٦ـ )الجؼٍغة( اإلاغجبت
بغهامج هُ٣ت هٓام )٢ىاة الٗغبُت ( في اإلاغجبت الخامؿت بيؿبت
19
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 ،%5.59في
ْ ،% 6.99اخخل بغهامج خهاص الُٓم )الجؼٍغة( اإلاغجبت الخاؾٗت بيؿبت
الؿاصؾت بلى ظاهب بغهامج بال خضْص بيؿبت
 ًٖ % 6.99ؤلاصالء بأعائهم خَٓ ٫ظا الؿاا.٫
خحن امخى٘
ْالق ٪ؤن َظٍ ال٣ىٓاث ْجل ٪البرامج ؤؾِمذ م٘ ٚحرَا في بٚىاء لٛت اإلابدٓزحن بمٗلٓماث ظضًضةِٞ ،م ًغْن ؤن
ُثمؿلؿالث مً ٢بُل الٓ٩اؾغ ْالجٓاعح ٞخدذ مجاالث زهبت إلهخاط اإلاٗاويْٞ ،خذ صْاثغ الى٣اف ْالخٓاع بكإن ظٓاهب
مِمت مً جاعٍش اإلاجخم٘ الٗغبي ؤلاؾالميْ .الخغْط مً عْجحن مؿلؿالث الهالٓهاث التي جخُغ ١للمؿاثل الاظخماُٖت
اإلاخٗل٣ت بالخُاة الُٓمُت ْالتي جغ٦ؼ ؤ٦ثر ٖلى اللهجاث اإلادلُت.
ظضُْ :(7)٫ثًبحن جٓػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت ً
ْ٣ٞا ألؾماء البرامج* ْال٣ىٓاث التي ًغْن ؤجها حؿِم في وكغ اللهجاث اإلادلُت.
البرامج

ر٠كىس

الىىُ
الٝىىاث

ٟ

%

اإلاجمكىُ

بهكار
ث

ٟ

%

ث

ٟ

%

ث

العيىما
والىاط

سوجاها

29.41 15

1

25

25

2

40

26.50

1

الٙهامت

الجضاثش

19.61 10

3

25

25

2

35

23.17

2

حل البرامج

LBC

-

30

30

1

30

19.86

3

حل
اإلاعلعالث

مفش

23.52 12

2

10

10

4

22

14.57

4

مشايا

ظىسيت

15.69 08

4

-

-

-

08

5.30

5

دون سؤو

-

11.77 06

5

10

10

4

16

10.60

مجمىُ
الخ٢شاساث

-

-

100

51

151

خؿب مُُٗاث الجضْ ٫ع٢م)٣ٞ .(8ض اخخل بغهامج الؿِىما ْالىاؽ الظي جبشّ ٢ىاة عْجاها في م٣ضمت البرامج التي ًغٔ
ُث
23.17
ً ،% 26.50لُّ في اله ٠الشاوي بغهامج الِٟامت ال٣ىاة الجؼاثغٍت
اإلابدٓزٓن ؤجها حؿِم في وكغ اللهجاث اإلادلُت بيؿبت
ْ ،%19.86في اإلاغجبت الغابٗت ظل اإلاؿلؿالث في ال٣ىاة
ً .%لُّ في اله ٠الشالض ظل البرامج في ال٣ىاة اللبىاهُت LBC
 %10.60مً اإلابدٓزحن ًٖ ؤلاظابت.
،%5.30في خحن امخى٘
ً،%14.57لُّ بغهامج مغاًا في ال٣ىاة الؿٓعٍت بيؿبت
اإلاهغٍت
آهٟا حٛلب اللهجت اإلادلُت ٞحها ٖلى اللٛت الٗغبُتُ ،ث
ٞالبرامج اإلاظٓ٧عة ً
ْاؾخٛلذ الًٟاثُاث مً بٌٗ ألاشخام لخٓ٩ن
مىابغ لدؿٍَٓ ٤ظٍ اللهجاث ،عٚبت في ؾُاصة الجزٖت الُ٣غٍت ٖلى الجزٖت الٓ٣مُت ختى ًبضْ للمخاب٘ ْ٦إن َظٍ الًٟاثُاث
جدىاٞـ في جٓؾُ٘ هُا ١اهدكاع الٗامُاث ٖلى خؿاب اللٛت الٗغبُت الٟهخى.
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 َل ٌؿِم البض الًٟاجي الٗغبي في حٗغٍ ٠الكباب الجامعي بالترار الٗغبي ؤلاؾالمي.ظضُْ :(8)٫ثًبحن جٓػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت البدض ً
ْ٣ٞا آلعائهم خٓ ٫مصٔ بؾِام الًٟاثُاث الٗغبُت في الاعجباٍ بالجظْع الش٣اُٞت
ْالخًاعٍت الٗغبُت ؤلاؾالمُت.
ر٠ىس

الىىُ
ٟ

بهار
ث

%

ٟ

اإلاجمىُ
ث

%

ٟ

%

ث

آلاساء
بلى خذ ما

18

60

1

40

57.14

1

58

58

1

وّم

06

20

2

18

25.71

2

24

24

2

ال

06

20

2

12

17.14

3

18

18

3

اإلاجمىُ

30

100

70

100

100

100

ُث
خؿب الجضًْ (9)٫غٔ ؤٚلب اإلابدٓزحن بيؿبت % 58ؤن الًٟاثُاث الٗغبُت حؿِم بلى خض ما في عبِ اإلاكاَض بجظْعٍ
ُث
الش٣اُٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،في خحن ؤ٦ض وؿبت % 24بةظابت وٗم ؤن الًٟاثُاث الٗغبُت حؿِم بلى خض ما في عبِ اإلاكاَض
ُث
بجظْعٍ الش٣اُٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،بِىما ٢ا % 18٫ؤن الًٟاثُاث الٗغبُت ال حؿِم في عبِ اإلاكاَض بجظْعٍ الش٣اُٞت
الٗغبُت ؤلاؾالمُت.
ْجا٦ض َظٍ الىخاثج ؤن الًٟاثُاث لِا صْع مِم في عبِ الهلت بحن ؤبىاء اإلاجخم٘ الٗغبيْ ،جاعٍسِم الش٣افي ْالخًاعي ،مما
ًترظم ؤَمُت الىٓام ؤلاٖالمي ٦مٗلم لى٣ل الترار الاظخماعي مً ظُل بلى الجُل ّ
الخالي ،بما ًخًمىّ َظا الترار مً ؤهماٍ
ؾلُٓ٦تْ ،مٗلٓماث ْٖاصاث ْج٣الُض مُٗىت ً٩اص ًٓ٩ن لِا ٓ٢ة ال٣اهٓن.
ظضًْ :(9)٫بحن جٓػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت ً
ْ٣ٞا للبرامج ْال٣ىٓاث الٗغبُت التي ًغْن ؤجها ؾاَمذ في بخُاء الترار الٗغبي ؤلاؾالمي.
البرامج

ر٠ك ككىس

الىىُ

بهك ككار

الٝىىاث

ٟ

%

ث

ٟ

%

اإلاجمك ككىُ

ث

ٟ

%

ث

الؽشيّت
والحياة

الجضيشة

20

24.09

1

30

25.86

1

50

25.12

1

ِلى خىى
الحبيب

اٜشؤ

18

21.69

3

30

25.86

1

48

24.12

2

21

مش٠ض حيل البدث الّلمي

دهيا وديً

مفش

20

سواجْ
الٝفق

اٜشؤ

-

ٍُِماء في
الخاسيخ

الؽاسٜت 15

١ان يا ما١ان

اٜشؤ

-

سجايا ِشبيت

اليمً

10
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24.09
-

18.07

12.04

83

مجمىُ
الخ٢شاساث

1

25

21.55

3

45

22.61

3

-

20

17.24

4

20

10.05

4

4

-

15

7.53

5

-

11

11

5.52

6

5

-

10

5.02

7

-

9.48

5

-

199

116

ً ،%25.12لُّ بغهامج
٦ما جٓضر بُاهاث الجضْ٣ٞ ،(10) ٫ض ظاء بغهامج الكغَٗت ْالخُاة)الجؼٍغة( في اله ٠ألاْ ٫بيؿبت
ْ ،%22.61ظاء في اإلاغجبت الغابٗت بغهامج
 ،% 24.12زم ًإحي بغهامج صهُا ْصًً)مهغ(بيؿبت
ٖلى زُى الخبِب)ا٢غؤ( بيؿبت
 ،% 7.53في خحن
ْ ،%10.05في اله ٠الخامـ ظاء بغهامج ُثٖٓماء في الخاعٍش) الكاع٢ت(بيؿبت
عْاج٘ ال٣هو)ا٢غؤ(بيؿبت
اخخل بغهامج ٧ان ًا ما ٧ان )ا٢غؤ( اإلاغجبت الؿاصؾت بيؿبت % 5.52بِىما ظاء بغهامج سجاًا ٖغبُت)الُمً( في اإلاغجبت الؿابٗت
.%5.02
بيؿبت
٩ٞل مً َظٍ البرامج التي ط٦غَا اإلابدٓزحن ج٣ضم ظغٖاث ز٣اُٞتْ،جى ٌٟالٛباع ًٖ ظٓاهب مً الترار الٗغبي ؤلاؾالمي
ُث
ٖلِا حؿِم في جىمُت ْعي ألاظُا ٫الكابت ٖلى الخهٓم بإَمُت الالخٟاث بلى جغاثهم الٗغٍْ ٤الاَخمام بّ.
َل مخابٗت الًٟاثُاث الٗغبُت لّ ٖال٢ت بةصعا ٥الكباب الجامعي ألخضار الخاعٍش الٗغبي ؤلاؾالمي
-4
ظضًْ :(10)٫بحن جٓػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت البدض ً
ً
بؾِاما في ِٞم ْبصعا ٥ؤخضار
ْ٣ٞا للبرامج ْال٣ىٓاث الٗغبُت التي ًغْن ؤن لِا
الخاعٍش ؤلاؾالمي.
البرامج

ر٠ك ككىس

الىىُ
الٝىىاث

بهك ككار

ٟ

%

ث

٘يلم الشظالت حل الٝىىاث 30
الّشبيت
ٜفق
ألاهبياء

اٜشؤ

ٟ

%

اإلاجمك ككىُ

ث

ٟ

%

ث

37.5

1

34.28 60

1

90

35.29

1

31.25 25

2

28.57 50

2

75

29.41

2
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18.75 15

ؤَل ال٢هٚ

اٜشؤ

-

-

سابّت الّذويت

مفش

-

-

سحل ألاٜذاس حل الٝىىاث 10
مجمىُ
الخ٢شاساث

3

17.14 30

3

45

17.64

3

-

11.42 20

4

20

7.84

4

8.57

5

15

5.88

5

-

10

3.92

6

15
4

12.5

80

-

-

255

175

ً
بؾِاما في ِٞم
ظاء ُٞلم الغؾالت الظي بصخّ ؤٚلب ال٣ىٓاث الٗغبُت في نضاعة اإلادخٍٓاث الضعامُت التي ًغٔ اإلابدٓزٓن ؤن لِا
ْبصعا ٥ؤخضار الخاعٍش ؤلاؾالمي بيؿبتً .% 35.29لحها ٢هو ألاهبُاء )ا٢غؤ ( بيؿبت ،% 29.41زم ألاثمت
،% 5.88
ً،%7.84لُّ عابٗت الٗضٍْت )مهغ (بيؿبت
ْ،%17.64في اإلاغجبت الغابٗت ؤَل ال) ٠ِ٨ا٢غؤ (بيؿبت
ألاعبٗت )صبي (بيؿبت
ً
.% 3.92
ْؤزحرا عظل ألا٢ضاع)ظل ال٣ىٓاث( بيؿبت
ْفي طل ٪صاللت ٖلى ؤن الًٟاثُاث الٗغبُت جم٨ىذ مً زال ٫بٌٗ مدخٍٓاتها ٖلى ألا٢ل مً بقبإ خاظت اإلاكاَض بلى
الاَالٕ ٖلى بٌٗ الجٓاهب اإلاِمت مً الخاعٍش ؤلاؾالمي اإلاليء بالضعْؽ ْالٗبر.
َ-5ل حٗغى الكباب الجامعي للًٟاثُاث ًاصي بلى ػٍاصة ُّْٖ الضًني؟
ظضًْ :(11)٫بحن جٓػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت ْ٣ٞا آلعائهم خٓ ٫بؾِاماث البرامج الضًيُت في الًٟاثُاث الٗغبُت.
ر٠ك ككىس

الىىُ
بظهاماث

ٟ

%

بهك ككار
ث

ٟ

%

اإلاجمك ككىُ
ث

ٟ

%

ث

البرامج
جىميت مّلىماث
اإلاؽاَذ خى ٥ظحرة
الشظى(٥ؿ)

22

37.93

1

41.23 40

1

62

40

1

حّمي ٞالفلت ب٢خاب
هللا

20

34.48

2

30.92 30

2

50

32.25

2

الخّشٗ ِلى بّن
ألاخ٣ام الٝٙهيت
اإلاهمت

16

27.58

3

27.83 27

3

43

27.74

3
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97

100

155

100

100

ًغٔ %40مً اإلابدٓزحن ؤن البرامج الضًيُت التي جبثها الًٟاثُاث الٗغبُت حؿِم في جىمُت مٗلٓماث اإلاكاَض خٓ ٫ؾحرة
 %32.25ؤجها جاصي بلى حٗمُ ٤الهلت ب٨خاب هللا ،في خحن ًغٔ
الغؾٓ)٫م( ،بِىما ًغٔ
 %27.74ؤجها جُٟض الخٗغٖ ٝلى بٌٗ
ألاخ٩ام الُِ٣ٟت اإلاِمتْ .لٗل ٧ل َظٍ اإلاؼاًا التي جخٓٞغ ٖلحها بغامج الًٟاثُاث الٗغبُت بةم٩اجها ؤن حؿِم في جىمُت مٗاعٝ
اإلاكاَض خٓ ٫ز٣اٞخّْ ،جٓؾُ٘ مضاع ّ٦خُٓ٣ٖ ٫ضجّْ ،ؾحرة عؾٓلّْ ،جٓٞغ لّ اإلاؼٍض مً اإلاٗلٓماث خًٓ٢ ٫اًا الؿاٖت في
ً
بَاع الغئٍت الكغُٖت ختى ًخٗامل م٘ ْا ّٗ٢اهُال٢ا مً ؤلاَاع اإلاغظعي الش٣افي الظي ًد٨مّ.
ظضًْ :(12)٫بحن جٓػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت الض اؾت ً
ْ٣ٞا للُ٣م التي ًغْن ؤن الكباب حٗغٓٞا ٖلحها ٖبر الًٟاثُاث الٗغبُت.
ع
ر٠ككىس

الىىُ

اإلاجمكىُ

بهككار

ّ
ٜيم ظلبيت

ّ
ٜيم ايجابيت

الٝيم
الخّاون

14

15.21

1

33

18.64

1

47

17.47

1

ألاماهت

14

15.21

1

12

6.77

6

26

9.66

6

ؤلاخالؿ

08

8.69

5

24

13.55

3

32

11.89

4

الفذٛ

12

13.04

4

24

13.55

3

36

13.38

2

التراخم

14

15.21

1

12

6.77

6

26

9.66

6

الشجاِت

04

4.34

10

-

-

04

1.48

10

ال٢زب

08

8.69

5

21

11.86

5

29

10.78

5

ألاهاهيت

06

6.52

7

09

5.08

8

15

5.57

9

الالمباالة

06

6.52

7

27

15.25

2

33

12.26

3

الٍلم

06

6.52

7

15

8.47

6

21

7.80

8
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92

177

-

269

ٖ %18.64لى
 ،% 17.47م٘ ج ١ٟٓوؿبت ؤلاهار
٦ما ًٓضر الجضْ ٫ؤٖالٍ ٣ٞض خاػث ُ٢مت الخٗاْن ٖلى اإلاغجبت ألاْلى بيؿبت
الظٓ٧ع
%15.21؛ ْال ٚغْ في طلٞ ٪الخٗاْن ُ٢مت عاسخت في اإلاجخم٘ الجؼاثغي اإلاؿلم  ،الظي ُثًمشل الخٗاْن بمشابت ؤلاؾمىذ
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اإلاؿلر الظي ًٓ٣ي اللخمت الاظخماُٖت ٍْٓخض ألاخاؾِـ ْاإلاكاٖغ،ؤما ُ٢مت الهض٣ٞ ١ض خلذ في اله ٠الشاوي بيؿبت
 %13.55مخ٣ضمت ٖلى وؿبت الظٓ٧ع
.%13.04
ٍِْٓ ، %13.38غ ؤن وؿبت ؤلاهار
ْ٢ض اخخلذ الالمباالة اإلاغجبت الشالشت يمً ٢اثمت الُ٣م التي ًغٔ اإلابدٓزٓن ؤن الكباب حٗغٓٞا ٖلحها مً زال ٫الًٟاثُاث
ٖ% 15.25لى الظٓ٧ع
.% 6.52
 ،% 12.26م٘ حسجُل ج ١ٟٓوؿبت الاهار
الٗغبُت بيؿبت
 %13.55ؤ٦بر مً
ٍْ ، % 11.89الخٔ ؤن وؿبت جإُ٦ض ؤلاهار لِظٍ الُ٣مت
ْظاءث ُ٢مت ؤلازالم في اإلاغجبت الغابٗت بيؿبت
وؿبت جإُ٦ض الظٓ٧ع
.%8.69
 % 11.86ال٣اثالث بإن الكباب حٗغٖ ٝلى ال٨ظب
 ،%10.78م٘ ج ١ٟٓوؿبت ؤلاهار
ْفي اإلاغجبت الخامؿت ظاء ال٨ظب بيؿبت
ْ .% 8.69الٚغْ في طلُ ٪ث
مً زال ٫مخابٗخّ لبرامج الًٟاثُاث الٗغبُت ٖلى وؿبت الظٓ٧ع
ٞجل اإلاؿلؿالث ْ ألاٞالم جُٟذ
بؿُل مً الُ٣م الؿلبُتْ ،مً بُجها ال٨ظب الظي ًهٓع في َظٍ ألاٖما ٫الضعامُت ٖلى ؤهّ ط٧اء ُْٞىت ْخُل مكغْٖت
للخغْط مً اإلاأػ ١في ٦شحر مً ألاخُان.
ْخلذ ألاماهت ْالتراخم في اإلاغجبت الؿاصؾتً ،لُّ الٓلم ٞاألهاهُتٞ ،الصجاٖتْ.الٓا ٘٢ؤن مؿالت الخإزحر الظي جدضزّ
الًٟاثُاث ًُ٢ت وؿبُت،نٗبت الُ٣اؽ ،جدباًً مً ٞغص آلزغ ْمً بِئت ز٣اُٞت ألزغْٔ ،لظلٞ ٪ةن الخضًض ًٖ جإزحر
بغهامج ما ٖلى اإلاكاَضًً ،مؿإلت جسً٘ لُبُٗت الازخالٞاث اإلآظٓصة بحن البكغ ،مما ًخُلب التزام الخُُت ْالخظع ؤزىاء
حٗمُم بٌٗ ألاخ٩ام اإلاخهلت بإزغ بغامج ْمًامحن الخلٟاػ ٖلى اإلاكاَض.
ظضًْ :(13)٫بحن جٓػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ً
جبٗا إلادخٍٓاث الًٟاثُاث الٗغبُت التي ؤزغث في ج٨ٟحرَم ْٚحرجّ.
البرامج

ر٠كىس

الىىُ

اإلاجمككىُ

بهككار

الٝىىاث

ٟ

%

ث

ٟ

%

ث

ٟ

%

ث

ُ
ٜبل ؤن جداظبىا

اٜشؤ

10

12.5

4

33

27.5

1

43

21.5

1

ُ
ـىاُ الحياة

اٜشؤ

15

18.75

2

27

22.5

2

42

21

2

وهلٝى ألاخبت

اٜشؤ

20

25

1

09

7.5

4

29

14.5

3

الؽشيّت والحياة

الجضيشة

15

18.75

2

09

7.5

4

24

12

4

٠الم مً الٝلب

اٜشؤ

-

-

21

17.5

3

21

10.5

5

ججىيذ الٝشآن

اإلاجذ

10

12.5

4

09

7.5

4

19

9.6

6

دهيا وديً

مفش

10

12.5

4

03

2.5

8

13

6.5

7

ـٙىة الفٙىة

الؽاسٜت

-

-

03

2.5

8

03

1.5

9

-

-
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-

-

2

80

06
120

05

7

06

03

8

200

خؿب الجضْ.(16)٫ظاءث ٢ىاة ا٢غؤ في اإلاغ٦ؼ ألاْ ٫مً زال ٫اؾخئشاعَا ُث
بجل البرامج التي ؤزغث في ج٨ٟحر ُٖىت البدض
ْٚحرجّ مً زال ٫اإلاًامحن آلاجُت٢ :بل ؤن جداؾبٓاُ ، % 21.5ث
نىإ الخُاة ،% 21هل٣ى ألاخبت٦ ،% 14.5الم مً ال٣لب
ْ ،% 67.5حك٩ل َظٍ اليؿبت ألاٚلبُت اإلاُل٣ت
 ،% 10.5لُٓ٩ن بظمالي الظًً ٖبرْا ًٖ جإزغَم مً زال ٫مخابٗت َظٍ البرامج
مً اإلابدٓزحن .مما ًجٗل ٢ىاة ا٢غؤ عاثضة ال٣ىٓاث التي جدٓى بإْلٍٓت اإلاكاَضة لضٔ الُٗىت اإلاضعْؾت.
ْجإحي بغامج ٢ىاة الجؼٍغة في اله ٠اإلآاليْ ،الؾُما مجها بغهامج الكغَٗت ْالخُاة بيؿبتً ،%12لي طل ٪بغهامج ججٍٓض
ال٣غآن الظي جبشّ ٢ىاة اإلاجض بيؿبتْ، % 9.6في اله ٠اإلآالي ًإحي بغهامج صهُا ْصًً الظي جبشّ ٢ىاة مهغ بيؿبتْ، % 6.5في
اإلاغجبت ألازحرة ًإحي بغهامج نٟٓة الهٟٓة الظي جبشّ ٢ىاة الكاع٢ت بيؿبت، % 1.5ؤما وؿبت الظًً امخىٗٓا ًٖ ؤلاصالء بأعائهم
٣ٞض ٧اهذ. % 3
ْجٟؿحر طل ٪ؤن مكاَضة بغامج الًٟاثُاث الٗغبُت لم ج ً٨مجغص ٞغظت جغٞحهُت ٖابغة َضِٞا جؼظُت ؤْ٢اث الٟغاْ ٙخؿب،
بل بن جإزحر َظٍ اإلاكاَضة حٗضٔ بلى خض ُٖىت الضعاؾت ٖلى ٢غاءة ْاِٗ٢م في يٓء ما جل ٍٓ٣مً مٗلٓماثْْ ،لض ٞحهم
الغٚبت الجامدت في حُٛحر َظا الٓا٨َْ ،٘٢ظا جمذ جغظمت الغٚبت في الخُٛحر مً ٨ٞغة بلى ؾلْٓ ٥مماعؾت لضٔ اإلابدٓزحن.
 -11هخاثج الذساظت:
 ظاءث ؤلاهترهذْ %43الخلٟاػ % 41في م٣ضمت اإلاهاصع ؤلاٖالمُت التي ًش ٤اإلابدٓزٓن في مٗلٓماتها ،مما ًغشخِا ألن جٓ٩نؤ٦ثر جإزحرا في نىاٖت اإلاٗغٞت الاظخماُٖتْ ،جٓظُّ الؿلٓ ٥الٗام ،مً زال ٫ػزم اإلاٗلٓماث ْاإلاٗاع ٝالظي ج٣ضمّ.
 وؿبت % 70مً اإلابدٓزحن الظًً قملتهم الضعاؾت ُثًًٟلٓن ال٣ىٓاث الٗغبُتُٞ ،ما ًدغمٖ % 21لى مخابٗت ال٣ىٓاثالَٓىُت) الغؾمُت(َْ ،كاَض % 9ال٣ىٓاث ألاظىبُت َْٓ.ما ًجٗل مً الًٟاثُاث الٗغبُت ظؼء ال ًخجؼؤ مً الخُاة الُٓمُت
للمكاَض الٗغبيْ .بالخالي ًٓ٩ن لِا صْعَا قي بىاء ْبغمجت ْعي اإلاخل٣ي.
 ظاءث ٢ىاة ا٢غؤ في اإلاغجبت ألاْلى مً بحن ال٣ىٓاث التي جدغم ُٖىت الضعاؾت ٖلى مكاَضتها باؾخمغاع،بيؿبت % 29جلحها٢ىاة الجؼٍغة الُ٣غٍت بيؿبتْ ،% 23خلذ ال٣ىاة الؿٓعٍت في اله ٠الشالض بيؿبت ٢ْ ،% 20ىاة  MBCفي اإلاغ٦ؼ الغاب٘
بيؿبت٢ْ ،% 13ىاة الٗغبُت في اإلاغجبت الخامؿت بيؿبت٢ْ ،%11ىاة  MBC2في اإلاغجبت الؿاصؾت بيؿبت.%4
 %13.46زم ألاٞالم
 ،%15.38جلحها الخهو الخانت بيؿبت
 اخخلذ ألازباع نضاعة البرامج اإلاًٟلت مً اإلابدٓزحن بيؿبتٞ ،%11.92األ٢الم الٓزاثُ٣ت بيؿبت
%12.30زم ألالٗاب بيؿبت
ْ ،%13.07ظاءث بٗضَا اإلآؾُ٣ى بيؿبت
ْاإلاؿلؿالث بيؿبت
ً
ْؤزحرا الغٍايت بيؿبت.%10
، %10.76
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ً
 ٖلى ٢لت البرامج طاث اإلادخٓٔ الش٣افي الخهب في البض الًٟاجي الٗغبيٞ ،ةن اإلابدٓزحن ُثٌسجلٓن ب٢باال ٖلى بٌٗ البرامجالجاصة طاث الؼزم اإلاٗلٓماحي ،في بٌٗ ال٣ىٓاث الٗغبُت مً مشل بغهامج ٞخأْ ٖلى الِٓٔ ُث
،نىإ الخُاة )٢ىاة
ْٚ...%15.79حرَما.
ا٢غؤ(،%20الاججاٍ اإلاٗا٦ـ)ٜىاة الجضيشة(
 جغٔ وؿبت %51مً اإلابدٓزحن ؤن زُاب الًٟاثُاث ٌٛلب ٖلُّ زلُِ مً اللهجاث ،مسجلحن ظملت مً اإلاأزظ ٖلى لٛتبٌٗ الًٟاثُاث الٗغبُت ٦خٟص ي ألازُاء اللٍٓٛت باؾخمغاعْ ،اؾخٗما ٫الٗامُت الٟجتْ .م٘ طلُ ٪ثً٣غ % 82مً اإلابدٓزحن
ؤزغا ً
ؤن للًٟاثُاث الٗغبُت ً
لٍٓٛا ٖلى مكاَضحها ،بِىما ًغٔ %40مجهم ؤن الًٟاثُاث م٨ىتهم مً حٗلم مِاعاث ظضًضة في
اللٛت الٗغبُت ،مما ًا٦ض ؤن اإلابدٓزحن ًْٟٓٓن مكاَضتهم للًٟاثُاث الٗغبُت في صٖم ْحٗؼٍؼ م٨دؿباتهم اللٍٓٛت
ْاإلاٗغُٞت.
% 18.88التي ٧ان لِا بؾِام في وكغ الٗغبُت الٟهخى مً زال ٫خؿً
ٍْإحي بغهامج الكغَٗت ْالخُاة في نضاعة البرامج
الخ٣ضًم ْمِاعة اؾخسضام اللٛتُ ،ث
ْٚ .%13.99ني ًٖ
ْخؿً ازخُاع الًُٓ٦ْ .ٝظا مؿلؿل الٓ٩اؾغ ْالجٓاعح بيؿبت
ُث
ً
لُٟٓا
البُان ؤن َظٍ اإلآ٣ماث الخاعٍسُت للٍِٓت الش٣اُٞت مً لٛتْ ،جغار ...لً ج٨دؿب خٍُٓتها ْٞاٖلُتها بالخٛني بها
ً ُث
ٖملُا ٧ي جهبذ مغ٦باث ؤؾاؾُت ْمغج٨ؼاث خُت ٞاٖلت في نُاٚت الٓا ٘٢الاظخماعي الش٣افي
ٞدؿب ،بل بةٖاصة اؾخضماظِا
الغاًَ ُث
للمجخم٘ الٗغبي ؤلاؾالميْ .جخدمل الًٟاثُاث الٗغبُت الٗبء ألا٦بر في جغظمت ْنُاٚت َظا الٓا.٘٢
ُث
 جغٔ وؿبت %82مً اإلابدٓزحن ؤن الًٟاثُاث الٗغبُت حؿِم مً زال ٫اإلادخٍٓاث التي جبثها في عبِ اإلاخل٣ي بترازّ الش٣افيْالخًاعيْ ،ط٦غ % 66ؤن مٗلٓماتهم خٓ ٫الترار الٗغبي ؤلاؾالمي ػاصث بمكاَضتهم للًٟاثُاث الٗغبُتَْ.ظا ماقغ
اًجابي ُثًدؿب لهالر ال٣ىٓاث الٗغبُت التي ق٩لذ -مً زال ٫بٗثها للترار ْبخُاء ٖىانغ الٓ٣ة ْ ُّٞجُٟٗلِا-الجؿغ
اإلآنل لبىاء لخهاهت الش٣اُٞت لضٔ الكبابْ ،جإمحن الخٗامل الغقُض م٘ مكغْٕ الخىمُِ الش٣افي الٗالمي لؤلظُا٫
الىاقئت.
ً
بؾِاما في حٗغٍ ٠اإلاكاَض بالخاعٍش
 جغٔ وؿبت %98مً اإلابدٓزحن ؤن بٌٗ البرامج في بٌٗ ال٣ىٓاث الٗغبُت ج٣ضمؤلاؾالميْ .جدباًً مؿخٍٓاث َظا ؤلاؾِام بحن اإلابدٓزحن ؛ ألن َظٍ الُٟغاث ؤلاًجابُت في ٖمل الًٟاثُاث الٗغبُت ًجب ؤن
جل٣ي بٓاللِا ٖلى جل ٪ؤلاٞغاػاث الؿلبُت في خُاجىا الش٣اُٞت الىاظمت ًٖ الاهٟخاح ٚحر الٗ٣الوي ٖلى الش٣اٞت ؤلال٨ترْهُت
)ٖبر الًٟاثُت ( ْالتي ْؾٗذ اإلاؿاٞت بحن الش٣اٞت ْؤلاٖالمْ ،ؤط٦ذ مً خضة الخٗهب للش٣اٞاث اإلادلُت في مغخلت البض
الًٟاجي اإلاٟخٓحْ ،هي ٖهبُاث ال ج٨خٟي بخٓؾُ٘ عٗ٢ت اإلاؿاٞت بحن ز٣اٞت ٖغبُت ْز٣اٞت ٖغبُت ؤزغٔ ،ؤْ بحن ز٣اٞت هسبت
ً
ً
ْز٣اٞت هسبت ؤزغٔ ْبهما ػاصتها جٓجغا ْنغاٖا.
 بٌٗ ال٣ىٓاث الٗغبُتْ ،بن ٧اهذ ٢لُلت ،بال ؤجها ؤصث ًصْعا ً
مِما في وكغ الخُٖٓت ؤلاؾالمُت لضٔ اإلاكاَضْ ،الخإزحر
ؤلاًجابي ٖلى ٨ٞغ اإلاخل٣ي ْبىاء ز٣اٞخّ ؤلاؾالمُت مً زال ٫ب٢ىاّٖ بًغْعة الٗٓصة بلى الضًًْ ،الالتزام بّ ٦مىهج خُاة .
ْبم٣اعهت خهُلت الُ٣م ؤلاًجابُت بالُ٣م الؿلبُت الٓاعصة في الجضًْ (12) ٫خطر ؤن اإلابدٓزحن ًغْن ؤن بًجابُاث
الًٟاثُاث الٗغبُت ج ١ٟٓفي مجملِا ؾلبُاتها.
ٍْخطر طل ٪مً زال ٫جىامي جُاع الٓعي الضًني في اإلاجخم٘ ،ألن مٓاَغ الخضًً الخالُت مً الٓعي الضًني جدٓ ٫صْن جمً٨
ال٣لب البكغٔ مً اؾدكٟا ٝاإلا٣ضؽ في نٟداث الٓ٩ن ْفي طاث ؤلاوؿان.
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-12الخىـياث:
 جٓؾُ٘ صاثغة البدض ْالضعاؾت الخانت بخإزحر الًٟاثُاث الٗغبُت ٖلى الهُٗضًً ؤلا٢لُمي ْالٗالمي ،بهض ٝالغنضالض ٤ُ٢لضْع الًٟاثُاث في ؤصاء عؾالتها الش٣اُٞت ٖلى جل ٪ألانٗضةْ .صٖم اإلاباصعاث ؤلاهخاظُت الجاصة ً
ماصًاْ ،جغقُضَا
ً
٨ٞغٍا.
 الٗمل ٖلى جلبُت خاظاث الكباب الترٞحهُت ْالش٣اُٞت بما ًيسجم م٘ ُ٢مّ الش٣اُٞت ْالخًاعٍت. ْي٘ مسُُاث مىٓمت ْْاضخت ألاَضا.ٝجخٓدى وكغ الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ْالضٞإ ٖجها في ْل جٟاٖالث ْجدضًاث البِئتالضْلُت الغاَىت ْاإلاؿخ٣بلُت.
 جإَُل ال٣ىٓاث الٗغبُت ْظٗلِا في مؿخٓٔ ٢اصع ٖلى مىاٞؿت الًٟاثُاث الٛغبُتْ ،جٍُٓغ الْٓاث ٠التي ًًُل٘ بهاالخلٟاػ ختى ًخ٩امل م٘ ٚحرٍ مً ْؾاثل الاجها ٫الخ٣لُضًت ْالخضًشت في الُ٣ام بضْعٍ الخشُٟ٣ي في ٖهغ اإلاٗلٓماث ْطل٪
مً زال ٫جُٟٗل صْعٍ في بخُاء ٧ل مٓ٣ماث الش٣اٞت ؤلاؾالمُت مً لٛت ْجاعٍشْ ،ػيْ ،ؤزارْ ،التزام آلاصاب ؤلاؾالمُت في
مسخلٖ ٠ال٢اث ؤلاوؿان باآلزغًٍ ْظٗلِا حؿغي في خُاة اإلاجخم٘.
 جشمحن بًجابُاث الًٟاثُاث الٗغبُت ْصٖمِا في هٟٓؽ الىاقئتْ ،الٗمل ٖلى جذجُم الؿلبُاث ْالخ٣لُل مً اوٗ٩اؾاتهاٖلى اإلاكاَضًً.
 يغْعة اعج٣اء الًٟاثُاث الٗغبُت بظْ ١اإلاكاَض الٗغبي،مً زال ٫التزامِا بمخٓايٗاث ألاؾغة الٗغبُت طاث الخ٣الُضؤلاؾالمُتْ ،حٗؼٍؼ الُ٣م ؤلاًماهُتٞ ،التربُت الغاقضة لِظا الجُل هي نمام ألامان في ٖهغ الٗٓإلات.
ٜاثمت اإلاشاحْ:
 - 1جهٓهض،ال٣اصعي ِٖس ى"ٜشاءة في زٝا٘ت الٙماثياث الّشبيت الىٜىٗ ِلى جخىم الخ٢ٙي،"٤بحرْث:مغ٦ؼ صعاؾاث
2008م.
الٓخضة الٗغبُت،
)،228م.ص،(ٕ.ْ.
 - 2الجابغي،مدمض ٖابض"الّىإلات والهىيت الثٝا٘يتِ:ؽش ؤوشوخاث"،مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبيٕ،
1998م،م.17
بحرْث،
 - 3البُغٍ،٤وؿمت ؤخمض"الٝىىاث الٙماثيت الذوليت والهىيت الثٝا٘يت الّشبيت"،ال٣اَغة،مجلت البدٓر
1996م.
ْالضعاؾاث الٗغبُت ،26ٕ،ال٣اَغة،
 - 4ابً الكُشٖ ،بض ال٣اصع ْ خمضان مدمض"،الجمهىس الّشبي والبث الخلٙضيىوي اإلاباؼش ِبر الٝىىاث
1997م.
الٙماثيت" ،ؾلؿلت ميكٓعاث اجداص بطاٖاث الضْ ٫الٗغبُت ،جٓوـ،
1998م.
 - 5بلُٛض ،ؾلُان "حمهىس اإلاّلمحن والٙماثياث"،عؾالت ماظؿخحر،ظامٗت ٢ؿىُُىت ،الجؼاثغ،
.132
1984م ،م
ٖ - 6ىاًذ عاجيَ"،زا الٕذ العجيب" ،ال٣اَغة :صاع الكغْ،١
INESG; Les enjeux de la Télévision Satellitaire en Algérie,1993. - 7
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الىٙىر البريىاوي وؤزشٍ في حٕحر الخشيىت العياظيت والع٣اهيت في مالحزيا وبىاء ٜىتها
دساظت في الجٕشا٘يت العياظيت
د.م .بظشاء ١اٌم الحعيني١/ليت التربيت ،حامّت واظي،الّشا.ٛ

ملخق:
َذٗ البدث بلى صعاؾت ؤزغ الىٟٓط البرًُاوي في حٛحر الخغٍُت الؿُاؾُت ْالؿ٩اهُت لضْلت مالحزًا ْبىاء ٓ٢تها
،الؾُما ْان مالحزًا ْبٟٗل مِٓٗ٢ا الجٛغافي ْالاؾتراجُجي لِٖٓٓ٢ا في الجؼء الجىٓبي الكغقي مً آؾُا ؾمذ لِا بإن جخدٓ٫
ً
بلى ٓ٢ة ب٢لُمُت ٞاٖلت٣ٞ .ض قِض الخاعٍش الؿُاس ي إلاا ٧اهذ حٗغ ٝؾاب٣ا قبّ الجؼٍغة الظَبُت ال٨شحر مً ؤلاخضار التي
ؤٖاصث عؾم الخغٍُت الؿُاؾُت ْالؿ٩اهُت مجها ْعبما في م٣ضمت جل ٪ؤلاخضار حٗا٢ب الىٟٓط ألاْعبي ٖلحها  ،بي مىظ ؾُُغة
ً
ممالُ ٪الو٩ٛاؾٓ٧ا مغْعا بخإؾِـ بمبرآَعٍت ؾغٍُٟجاًا ْ ،مً زم الٛؼْ ألاْعبي الظي قمل مٗٓم مىُ٣ت ظىٓب قغ١
آؾُا ْفي م٣ضمتها مالحزًا مٓيٕٓ البدض  ،بط بضؤث مً ؾُُغة الىٟٓط البرحٛالي ْمً زم ألاؾبان ْالِٓلىضًٓن بلى بن ظاءث
 ، 1768بٗضَا جٓالذ ِْٓع هٟٓط ظضًض ٖلى الؿاخت الضْلت
بغٍُاهُا لخيكإ ؤْلى مؿخٗمغاتها في قبّ ظؼٍغة اإلاالًٓ ٖام
ْ 1957زالٞ ٫ترة جٓاظضَا
اإلاالحزًت بال اهّ لم ًضم ٍَٓال ٖ،اصث بغٍُاهُا الى اإلاالًٓ بٗض َؼٍمت الُاباهُحن لدؿخمغ ختى ٖام
ؤخضزذ حٛحراث في الخغٍُت الؿُاؾُت حٛحر في هٓامِا ؤلامبرآَعي الى هٓام طا َاب٘ صؾخٓع مؿخ٣ل٦.ما ؾاَمذ بغٍُاهُا
في ؤخضار حٛحر في بيُت مالحزًا الضًمٓٚغافي بٗض بن شجٗذ جض ٤ٞالهجغاث للبالص مً اظل ؤن جدا ٔٞبغٍُاهُا ٖلى خالت
مً الخٓاػن الضًمٓٚغافي بما ًامً لِا اؾخ٣غاع الىٓام الؿُاس ي ٞإجها شجٗذ ٖلى ماًم ً٨حؿمُخّ ج٣اؾم لؤلصْاع بحن ا٦بر
 1230198وؿمّ
زالزت مجمٖٓاث ٖغُ٢ت ِٞىا ٥جٟاَم ٚحر م٨خٓب ًخمشل بخٓلي اإلااالٍْحن )البٓمُبٓ جغا( الظي بلٖ ٜضصَم
 714020وؿمت ْبيؿت بلٛذ %49,9في بصاعة قاْن الضْلت  ،بِىما
 1911لخداٖ ٔٞلى ٖضصَا البالٜ
بيؿبتٖ %49,8ام
%35,6
 2822745وؿمت ْوؿبت
 943756بلى
َُمىذ ألا٢لُت الهِىُت ٖلى ألامٓع اإلاالُت ْالا٢خهاصًت بط اعجٟٗذ بٖضاصَم مً
بلىٖ %37,9لى الترجِب للمضة هٟؿِا  ،بِىما جباًيذ بٖضاص ْوؿب ألا٢لُت الِىضًت التي جٓلذ الجاهب الخضمي للضْلت بحن
 909146وؿمت ْبيؿبت%12,2
 1911لُىس ٌٟالى
 387046وؿمّ بيؿبّٖ %14,6ام
الاعجٟإ ْالاهسٟاى بط بل ٜاٖضاصَم
 .1957اوٗ٨ـ َظا الخٛحر في الخغٍُت الؿ٩اهُت ٖلى ٓ٢ة الضْلت مً ظمُ٘ الىٓاحي٦ ،ما ؤزغ ْظٓص الىٟٓط البرًُاوي ٖل
لٗام
حٛحر ْجٓؾ٘ الخغٍُت الؿ٩اهُت مً خُض جٓػَِٗم الجٛغافي لؤل٢لُاث الٗغُ٢ت اإلاخٓاظضة في الٓالًاث اإلاالحزًت .
مٝذمت:
حٗخمض صعاؾت ؤي مٓيٕٓ في الجٛغاُٞت الؿُاؾُت في الٛالب ٖلى مٓعص مً مٓاعص الخاعٍش  ،طل ٪ألن الخاعٍش ْؤَضاّٞ
ًمشالن ظؼ ًاء مً الخدلُل الجٛغافي للٓاَغة الؿُاؾُت ،زانت ُٞما ًخٗل ٤بالٓغْ ٝالتي ًخم ٞحها مخابٗت حٗا٢ب الاؾخٗماع
ٖلى صْلت ما ٦ما َٓ الخا ٫في مٓيٕٓ بدشىا ًٖ صْلت مالحزًا ْحٛحر زغٍُتها الؿُاؾُت ْالؿ٩اهُت ْما صخبها مً اجٟاُ٢اث
ْبخضار في اإلاىُ٣ت ْصْعَا في وكٓء حٛحراث ؾُاؾُت ْؾ٩اهُت بٛخت الخٓنل بلى ما ٖلحها ؤالن مً جُٓع ا٢خهاصي ْؾُاس ي
ْاظخماعي.

29

الّذد  : 08يىهيى – 2015

مش٠ض حيل البدث الّلمي

مؽ٣لت البدث وؤَميخه:
ً
ً
الق ٪ؤن جىامي الىٟٓط ألاْعبي ٖمٓما ْالبرًُاوي زهٓنا في صْلت مالحزًا في اإلاضة مٓيٕٓ البدض ٢ض ؤؾِم بهٓعة ؤْ
ً
بإزغٔ في حكُ٨ل الُاب٘ الؿُاس ي ْالظخماعي بل ْختى الش٣افي ٞحها مؿخُٟضا مً ؤلام٩اهاث اإلااصًت ْاإلآاعص الُبُُٗت التي
ً
جخمخ٘ بها َظٍ الضْلت ،بُٛت ال٨كٖ ٠لى حجم َْبُٗت ؤزغ َظا الىٟٓط في حكُ٨ل البىاء الؿُاس ي ْالاظخماعي ْجدضًضا
الؿ٩اوي ٞحها َْ .ل جم الخُْٓ ٠بهٓعة اًجابُت ؤم ؾلبُتْٖ ،لُّ ؾٗذ الباخشت بلى مداْلت ٦كْ ٠جدلُل َل للمٓ٘٢
الضْلت الجٛغافي ْصْع ْؤَمُت في اؾخُ٣اب ْحٗا٢ب الىٟٓط ألاْعبي ْجدضًضا الىٟٓط البرًُاوي؟ َْل لؤلزحر صْع في حٛحر
الخغٍُت الؿُاؾُت ْالؿ٩اهُت إلاالحزًا؟ َْل اوٗ٨ـ طلٖ ٪لى ٓ٢ة ْايٗ ٠الضْلت في خايغَا ْمؿخ٣بلِا ؟.
٘شليت البدث:
مً اإلاٗغْ ٝبن الٟغيُت الٗلمُت هي اإلاضزل الٗلمي ألاؾاس ي لضعاؾت صْلت مالحزًا ٖلى ماهي ٖلُّ آلان الُٓم  ،ظاء َظا
البدض لُضعؽ اإلاك٩لت التي ًدضصَا الباخض ْمً زاللِا ٌؿعى للٓنٓ ٫بلى الىخاثج التي ًم ً٨مً زاللِا ٢بَٓ ٫ظٍ
الٟغيُت ؤْ حٗضًلِا ْ ختى عًِٞاْٞ ...غيُت بدشىا َظٍ جٓ٣م ٖلى الىدٓ آلاحي:
ؤن مٓ ٘٢مالحزًا الجٛغافي ْجىٕٓ في زغْاتها الُبُُٗت ظٗل مجها مدِ ؤَمإ الىٟٓط ألاْعبي بهٓعة ٖامت ْالبرًُاويزانت .
جم٨ىذ بغٍُاهُا مً جدٍٓل الىٓام ؤلامبرآَعي في الٓالًاث اإلاالحزًت الى هٓام صؾخٓعي.شج٘ الىٟٓط البرًُاوي ٖلى اؾخ٣با ٫الهجغاث الؿ٩اهُت الٓاٞضة ْاإلاخمشلت الهِىُٓن ْالِىٓص لالؾدشماع ْالٗمل ْالتيبضْعَا ٚحرث مً بٖضاص ؾ٩ان مالحزًا ْنٟاتهم ْزهاثهِم الضًمٓٚغاُٞت .
مىهج البدث وَي٣لخه:
اٖخمضث الباخشت ٖلى زالزت مىاهج لخدلُل اإلآيٕٓ :اإلاىهج الخاعٍذي بط ًغ٦ؼ ٖلى اإلااض ي في جدلُل ؤلاخضار الخايغة
الؿُاؾُت مجها ْالؿ٩اهُت َْبُٗت الىٓم الؿُاؾُت ٖبر الٓ٢ذ ،اإلاىهج الخدلُلي الظي ًم٨ىىا مً الٓنٓ ٫بلى ٚاًت البدض
مً زال ٫جدلُل البُاهاث ْاإلاُُٗاث الجٛغاُٞت ،اإلاىهج الُْٟٓي الظي حهض ٝبلى جدلُل الضْلت مً الىاخُت الجٛغاُٞت
الؿُاؾُت ْالخاعٍسُت باالٖخماص ٖلى الُْٟٓت التي جاصحها الضْلت الضازلُت ْالخاعظُت ْازغ الخٓ٩ماث ْحٗا٢ب ؤهٓمتها
الؿُاؾُت ٢ْ ،ض جًمىذ البدض ؤعب٘ مداْع جىاْ ٫اإلادٓع ألاْ ٫هبظٍ ظٛغاُٞت ًٖ مٓ ٘٢صْلت مالحزًا  ،بِىما ازخو الشاوي
بالخاعٍش الؿُاس ي لخٗا٢ب الىٟٓط ألاْعبي لضْلت مالحزًا  ،اما اإلادٓع الشالض ٣ٞض زو صْع الىٟٓط البرًُاوي في حٛحر الخغٍُت
الؿُاؾُت إلاالحزًا،اما الغاب٘ ٣ٞض جىاْ ٫صْع الىٟٓط البرًُاوي في حٛحر الخغٍُت الؿ٩اهُت لضْلت مالحزًا،الى ظاهب حسجُل
بٌٗ الاؾخيخاظاث التي جٓنلذ الحها الباخشت .
اإلادىس ألاو :٥هبزٍ ًِ ؤَميه مى ْٜمالحزيا الجٕشافي :
ّ
 (120ْ - ْ 100قغ٢اً ،ىٓغ
قغقي آؾُا بحن صاثغحي ٖغى ) ْ ( ْ 7-1قما ٫زِ الاؾخٓاء ْزُي َٓ) ٫
ج ٘٣مالحزًا في ظىٓب
زغٍُت )ٞ .(1امخضاصَا الٟل٩ي ؤ٦ؿبها زهاثو َبُُٗت ْبكغٍت مخمحزة اوٗ٨ؿذ ؤزاعَا في الجٓاهب الا٢خهاصًت
ْالاظخماُٖت ْالؿُاؾُت للضْلت ٖلى عٚم مً زًِٖٓا بلى ب٢لُم اؾخٓاجي طاث زهاثو زابخت.

30

الّذد  : 08يىهيى – 2015

مش٠ض حيل البدث الّلمي

جذٓ٧ن مالحزًا مًْ 16الًت ج ٘٣بحن ب٢لُمحن عثِؿحن ًٟهل بُجهما بدغ الهحن الجىٓبي إلاؿاٞت٦650م ٞ ،8إنبدذ مالحزًا
جخٓ٩ن مً ٢ؿمحن مىٟهلحن َما:9
(°6.40
-°1.20
 .الٝعم ألاوًً :٥م قبّ ظؼٍغة مالحزًا ْحٗغ ٝباؾم ظؼٍغة اإلاالًٓ ْمالحزًا الٛغبُت ْجمخض بحن صاثغحي ٖغى )
قماال ْجمشل ٦خلت الام اإلاخماؾ٨ت التي جًم ؤخضٔ ٖكغة ْالًت ْٖانمخحن اجداصًخحن ْهي )ظَٓٓع ُْ٦ضاٍ ُْ٦الهخان ْمل٣ا
ْهُٛغي ؾُمبُالن ْباَاهج ْبِىاهْ ٪بحراْ ٥بغلِـ ْؾُالهجٓع ْجغٍجاهٓ ْالٗانمخان ٓ٧الاإلابٓع ْبٓجغاظاًا( .اط ًدضٍ مً
الكما ٫ممل٨ت جاًالهض ْمً الجىٓب ؾىٛآٞعة ْمً الكغ ١بدغ الهحن الجىٓبي ْمً الٛغب اهضْهِؿُا التي جدخًً
مالحزًا مً الٛغب ْالجىٓب الٛغبي الى الكغْ ١الجىٓب الكغقي.10
 .الٝعم الثاويًٍْ :م قبّ ظؼٍغة بٓعٍىٓ التي حٗغ ٝباؾم قغ ١مالحزًا ْجمخض بحن صاثغحي ٖغى ) (°71-°120قماالْ ،هي
ظؼء مً ظؼٍغة ٧لُمىخان ألاهضْهِؿُتْ .جخٓ٩ن مً ْالًتي ؾغاْاْ ٥نباح ْالٗانمت اإلاالُت ألبٓانْ ،بظل ٪حكتر ٥مالحزًا
م٘ اهضْهِؿُا في خضْص جخمشل في جل ٪التي جٟهل ْالًاث مالحزًا الكغُ٢ت في قما ٫ظؼٍغة ٧لُمىخان ًٖ ؤعاض ي اهضْهِؿُا
التي حكمل باقي الجؼٍغة ،الظي ًدضٍ مً الجىٓب ْالجىٓب الكغقي ْمً الٛغب ؾلُىت بغْهاي ْبدغ الهحن الجىٓبي ْمً
الكماْ ٫الكما ٫الكغقي ٖضص مً الجؼع اإلاخىازغة الخابٗت ٢ؿم مجها بلى الٟلبحنٍْٟ ،هل ؤلا٢لُمحن بدغ الهحن الجىٓبي
ْ،ما بحن ؤلا٢لُمحن َىا ٥بٌٗ الجؼع الهٛحرة اإلاخىازغة في بدغ الهحن الجىٓبي بال٣غب مً الؿٓاخل الكغُ٢ت لكبّ
ظؼٍغة اإلاالًٓ ْالؿاخل الكمالي الٛغبي لكبّ ظؼٍغة ٧لُمىخان مشل ظؼع هاجٍٓخا ْظؼع اهامباؽ ْٚحرَا مً الجؼع ل٨جها ٚحر
ماَلت بالؿ٩انٞ .ان مِٓٗ٢ا ظٗلِا جدخل ْؾُا مً الٓ٣ؽ الجؼعي ال٨بحر ،لظا ٞهي مدهىت يض ألاٖانحر الاؾخٓاثُت
التي جخٗغى لِا الٟلبحن ْبدغ الهحن الجىٓبي ْاهضْهِؿُا.11
بما مىّٜها مً اليابغ واإلااء٢ْ :ض ظمٗذ مالحزًا بحن اإلآٗ٢حن ال٣اعي ْالبدغي ْطل ٪الن قبّ ظؼٍغة اإلاالًٓ هي ظؼء ال
ًخجؼؤ مً الُابـ ألاؾُٓي ْهي جمشل في خض طاتها ْخضة ٢اعٍت ،لظا ًمَ ً٨د
ٖضَا بهٓعة اْ بإزغٔ َمؼة ْنل بحن ألاظؼاء
ً
ً
ً
ً
ال٣اعٍت ْ الجؼعٍت لجىٓب قغ ١آؾُا ْالتي جٓ٩ن مٗا ممغا ؾاخلُا ٢هحرا ْمدمُا الى ألاعاض ي الضهُا مً ؤؾترالُا
ْهُٓػلىضا.12

 -8زكريا اكنج سو ،ماليزيا ،يف  :سليماف عبد العزيز الراجحي ،ادلوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسالمي (إقليم جنوب شرؽ آسيا ) ،اجمللد السابع ،جامعة
اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية ،ادلملكة العربية السعودية ،1419 ،ص.162

 -9زلمد مخيس الزككة ،آسيا "دراسة في الجغرافية اإلقليمية" ،دار ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،1992 ،ص.333
 -10دكلت أمحد صادؽ كعلي علي البنا ،أسس اجلغرافية العامة كآسيا كأكركبا ،ط ،1مكتبة األصللو ادلصرية كالقاىرة ،1966 ،ص.173
 -11زكريا اكنج سو ،ماليزيا ،ادلوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسالمي ،مصدر سبق ذكره ،ص.163
 -12زين الدين عبد ادلقصود غنيمي ،أندكنيسيا ،يف  :سليماف عبد العزيز الراجحي ،ادلوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسالمي (إقليم جنوب شرؽ آسيا )،
مصدر سبق ذكره ،ص.163
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خشيىت ()1
اإلاى ْٜالجٕشافي لذولت مالحزيا

اإلافذس  :الباخثت باالِخماد ِلى بياهاث هٍم اإلاّلىماث الجٕشا٘يت
-Consice Atlas of the World. London: Collins Publisher, 2010, pp. 116-117.
٦ما جمخاػ مالحزًا بمِٓٗ٢ا الظي جُل ٖ ُّٞلى مؿُداث ماثُت ْاؾٗت ْمِمت ْهي اإلادُِ الِىضي في الٛغب ْبدغ الهحن
الجىٓبي مً الكغ٢ْ ١ىاة ظَٓٓع مً الجىٓب )باليؿبت للجؼء الٛغبي(٦،ما جُل مالحزًا الكغُ٢ت ٖلى مؿُذ ماجي ٦بحر مً
ظِت الكماْ ٫الكما ٫الٛغبي ؤال َْٓ بدغ الهحن الجىٓبي.13
ْٖلُّ ٝمٓ ٘٢مالحزًا الجٛغافي م٨جها مً الاجها ٫اإلاباقغ م٘ ٢اعاث الٗالم مً زال ٫اإلامغاث ْاإلاًاً ٤اإلاخهلت بّ ْبالٗالم
الخاعجيٞ ،هي ج٩اص جدخل مٓٗ٢ا في ظىٓب قغ ١آؾُا ْْؾُا مً الٓ٣ؽ الجؼعي ال٨بحر ،لظا ٞهي مدهىت يض ألاٖانحر
اإلاضمغة التي جخٗغى صْ ٫ظٓاعَا ؤلا٢لُمي ْ ،بد٨م َظٍ الٓغْ ٝالُبُُٗت،اؾخُاٖذ مالحزًا بن جمخل ٪مٓٗ٢ا في ملخ٣ى
الُغ ١البدغٍت ،مما ؤُٖاَا محزة بؾتراجُجُت مِمتٟٞ .ي خالت الؿلم ٞةجها جخد٨م بالخجاعة البدغٍت بحن ؤْعْبا ْٚغبي آؾُا
ْبحن الهحن ْالُابان ْقغ ١آؾُا ،اط جمغ ٖبر مًُ ٤مل٣ا ْبدغ الهحن الجىٓبي ْؤخُاها جخجاْػ جل ٪الؿ ًٟاإلامغاث ألا٦ثر
ً
يُ٣ا ْحٗغظا )مًُ ٤ؾٓهضا ْؾٓمبا ْظَٓٓع(ْ ،لٓ٩ن مالحزًا جمشل الخاٞت الجىٓبُت ل٣هبت آؾُاُٞ ،مٖ ً٨ضَا ٓ٢ة
ً
صٞاُٖت لؤلظؼاء ال٣اعٍت مً آؾُا الجىٓبُت في ْ٢ذ الخغب ْممغا ؾاخلُا ٢هحرا بلى اؾترالُا ْهُٓػلىضا.

 - 13زكريا أكنج سو ،ماليزيا "،الموسوعة الجغرافية للعالم اإلسالمي" ،مصدر سبق ذكره ،ص.161
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بن مِٓٗ٢ا الاؾتراجُجي ْزغْاتها الُبُُٗت ؤنبدذ مدِ بَمإ الىٟٓط ألاْعبي الظي شج٘ الهجغاث الؿ٩اهُت بلحها
ْالؾُما جل ٪الٓاٞضة مً الضْ ٫اإلاجاْعة ْالبُٗضة للخجاعة ْالٗمل ْالاؾدشماعٖ 14بر َظٍ اإلاًاً ٤ما ؤؾِم في بخضار بٌٗ
ً
الخٛحراث ؾٓاء في بٖضاص الؿ٩ان ألانلُحن ؤْ نٟاتهم ْخٓ ٫مالحزًا بلى صْلت مخٗضص ألاٖغا٦ ...١ما ؾِخطر الخ٣ا .
:1948
-1500
اإلادىس الثاوي :حّاٜب الىٙىر ألاوسبي ِلى مالحزيا مً ِام
"ٖغ ٝالِىٓص ال٣ضامى قبّ ظؼٍغة اإلاالًٓ باؾم )ؾٓٞاعهاصُٞبا( ؤْ )قبّ الجؼٍغة الظَبُت( بِىما ِْغث ٖلى زغٍُت
بُلُمٓؽ باؾم )الكحرْهحز الظَبي( ؤقاعة بلى مًُ ٤مل٣اْْ .نل مجمٖٓت مً الخجاع ْاإلاؿخَٓىحن مً الِىض ْالهحن في
ْ٢ذ مب٨غ مً ال٣غن ألاْ ٫اإلاُالصي٢ْ ،ض هجر َاالء الذظاع في جإؾِـ مٓاوئ ججاعٍت في ال٣غهحن الشاوي ْالشالض اإلاُالصي
اٖخى ٤ؾ٩ان قبّ ظؼٍغة اإلاالًٓ ألاصًان الِىضْؾُت ْ٦ظل ٪البٓطًتًٞ ،ال ًٖ اؾخسضام هٓام ال٨خابت الؿيؿ٨غٍدُت ".15
ْبحن ال٣غهحن الؿاب٘ -الشالض ٖكغ زًٗذ اٚلب قبّ الجؼٍغة اإلاالحزًت إلمبرآَعٍت ؾغٍُٟجاًا في ظؼٍغة ؾٓمُغة اخض
ممالُ ٪الو٩ٛاؾٓ٧ا التي خ٨مذ الجؼء الكمالي مً مالحزًا ختى ال٣غن الؿاصؽْ ،بٗض ؾ ٍٓ٣اإلامل٨ت ألازحرة ؾُُغث
ممل٨ت مجا باَُذ اإلاخمغ٦ؼة في ظاْة ٖلى قبّ الجؼٍغة اإلاالحزًت ْؾٓاخل ظؼٍغة بٓعهُٓ.16
ؤؾـ باعبمِؿٓاعا َْٓ ،مً ؤمغاء بمبرآَعٍت ؾغٍُٟجاًا الؿاب٣ت ؾاللت خا٦مت في مل٣ا ٖغٞذ باؾم )ؾلُىت مل٣ا(ْٖ .لى
الغٚم مً ان خ٨مّ لم ًضم ٍَٓال ً بال ؤهّ هجر في جدٓلِا إلاغ٦ؼ ججاعي مِم ٢ْ ،ض ٢امذ الهحن بةعؾا ٫ؤؾاَُل لخٓؾُ٘
الخجاعة ُٓٞعث الهحن ٖال٢اتها م٘ مل٣ا ْاٖتر ٝالهِىُٓن بالخا٦م الجضًض الظي ل٣ب هٟؿّ بـ"الكاٍ" صاُٖا ً اؾمّ
 1414الظي صام خ٨مت ٖكغ ؾىٓاث.17
)اؾ٨ىضع قاٍ( ٖام
بضؤ الخجاع اإلاؿلمٓن بيكغ ؤلاؾالم في اإلاىُ٣تُ٢ْ .ل بن خا٦م مل٣ا هٟؿّ ٢ض اٖخى ٤ؤلاؾالم لُدهل ٖلى جإًُض الخجاع
اإلاؿلمحن بظل ٪ؤضخذ ممل٨ت مل٣ا ٓ٢ة باعػة في قبّ الجؼٍغةْ ،مجها اهدكغ ؤلاؾالم بلى الضْ ٫اإلاجاْعة ْنل مِٗا الخض ان
ًهبذ الضًً ؤلاؾالمي َٓ الضًً الؿاثض م٘ بضاًت ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ بحن اإلاالًٓ في مالحزًا  .18ؤط بضا الىٟٓط البرحٕالي مً
٢اٖضتهم )ٓٚا( ٖلى ؾٓاخل الِىض الٛغبُتْْ ،نلٓا مكاعْ ٝالًت مل٣ا )ٖ (Malaccaام 1509بُ٣اصة )البٓ ٦غ ، (٥التي
 1511اخخل البرحٛالُحن ْالًت مل٣ا ٧لِا ٢ْ ،ض ٧ان الخملت
ْ (1414هي الٓالًت اإلا٨خٓت باإلاالحزًحنْ .19في ٖام
جإؾؿذ ؾىت )
ً
البرحٛالُت زلُُا بحن الخغب الخجاعٍت ْالخغب الضًيُت ٢ْ ،ض اؾخمغث الخملت البرحٛالُت لٟترة مً الؼمًْ ،ل ً٨ما لبض
البرحٛالُٓن بالتراظ٘ ،بٗض اهضالٕ الٗضًض مً الدؿٍٓاث يضَم هدُجت لل٣ؿٓة الٓخكُت اإلاٟغَت التي اٖخمضَْا يض

14

-Zhendi Wang and Scott Stout, Oil Spill Environmental Forensics: Fingerprinting and
Source Identification. London: Elsevier Inc., 2007, p. 489.
15
ماليزياhttp://ar.wikipedia.org/wiki
 -16فايز صاحل أبو جابر" ،االستعمار في جنوب شرقي آسيا" ،ط ،1دار النشر عماف ،1990 ،ص.137
 - 17ميالد ادلقرحي "،موجز تاريخ آسيا الحديث والمعاصر" ،جامعة قار يونس ،بنغازم ،2008 ،ص.215 -214
18
-David Chandler and David Joel Steinberg, Malay Peninsula, University of Hawaii
Honolulu, 1987, p. 140.
 19ميالد ادلقرحي"،موجز تاريخ آسيا الحديث والمعاصر" ،مصدر سبق ذكره ،ص.216 -215
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ً
اإلاؿلمحن  ،الى ظاهب بغْػ ؤؾباهُا مىاٞؿا ٓ٢ي للىٟٓط البرحٛالي ْبىجاخّ اؾخٓلذ بؾباهُا ٖلى البرحٛا ٫في مغخلت مً
 ،1581للخالٞاث الىاقبت بحن الضْلخحن ٞإنبدذ اإلاؿخٗغان البرحٛالُت ٧لِا جدب٘ بؾباهُا.20
اإلاغاخل ْاخخلذ ؤعايُّ ٖام
بٗض ؤن جم ً٨ألاظبان مً اظخُاػ اإلادُُحن ألاَلس ي ْالِاصي ْنلٓا بلى اإلاكغٓٞ ١ظض الؿ٩ان ًٓ٣مٓن بخجاعة وكُت
عاثجت الؾُما ٖىض ظؼٍغة )بٓعهُٓ( ْبُ٣ت الجؼع ألازغٔ ٧ْ ،ان الخجاع اإلاؿلمٓن َمِم مً ًد٨م بالخجاعة الخاعظُت لخل٪
الجؼٍغة.21
ْٖلى الغٚم مً اخخال ٫بؾباهُا للبرحٛا، ٫بال ؤجهم لم حؿخُُ٘ ؤن جدل مدلِا في اإلاؿخٗمغاث الخابٗت لِا  ،بٗض بن جدُم
،1588ما َُإ الٓغْ ٝلضْ ٍة ٫ؤزغٔ ؤن جدل مدلِا في اإلاىُ٣ت الؾُما ْبجها
مٗغ٦ت ألاعماصا الكِحرة م٘ به٩لترا ٖام
ألاؾُٓ ٫في
ٍة
ً
٧اهذ زالُت ج٣غٍبا مً آي هٟٓط خ٣ُ٣ي ًم ً٨بن ْظٓص ؤي ٓ٢ة ظضًضة ج٨ٟغ بالضزٓ ٫الى اإلاىُ٣ت ْؤلازاعة ٞحها. 22.
ْبىاء ٖلى طل ٪بضؤ ًهٗض هجم الىٟٓط الهىلىذو  ،لُدل مدل البرحٛاْ ٫ألاؾبان بٗض بن اججِذ اعب٘ ؾَٓ ًٟلىضًت هدٓ
ْ ،1595بٗض ٖام ْنلذ بلى ؾٓمُغٍ ْظاٍْ ألْ ٫مغٍ ْ،خضر بُجهم ْبحن ألاَالي مٗاع٦ ، ٥ما خضر م٘
الِىض ٖام
 ،1602التي
البرحٛالُحن مً ٢بل ْ .بضؤث َٓلىضا حكضص ٢بًتها ٖلى اإلاىُ٣ت مً زال ٫قغ٦ت الِىض الكغُ٢ت الِٓلىضًت ٖام
ً
ؤؾاؾا في بهضْهِؿُا ،زم مضث هُاِ٢ا بلى قبّ ظؼٍغة "اإلااالْي"٢ْ ،ض ٢اْم "اإلااالٍْٓن" الِٓلىضًحن ْالبرحٛالُحن مً
جمغ٦ؼث
ل٩ل مً الىٟٓط البرحٛالي ْالِٓلىضي ظٗلذ اإلاالحزًحن ً٣بلٓن الٓي٘ ال٣اثم.
٢بلِم ،بال بن الٓ٣ة الِاثلت ٍة
ْل ً٨بالغٚم مً طل ،٪لم ًدضر ؤي جٟاٖل ز٣افي ؤصٔ بلى حُٛحر الُ٣م الضًيُت ْالش٣اُٞت للماالْي ،ؤْ وكغ صًاهاث ٚحر
ً
ؤلاؾالم بهظٍ اإلاىُ٣ت ْبن ٧اهذ َىا ٥ه٣اٍ اعج٩اػ للمؿخٗمغًٍ في "ملٝا" ْ"ظىٕا٘ىسة" الخابٗاث لضْلت مالحزًا ًٞ .ال
 1676مً ٢بل "ٞغوؿِـ الًذ" الظي ٢اص َظٍ الخمالث -اإلاكاع بلحها ،زم طَب بلى مىُ٣ت
ًٖ جإؾِـ مُىاء ؾىٛآٞعة ٖام
"بِىاهج" في الٓؾِ مً ظؼٍغة "اإلااالوو" ْؤؾـ ٞحها مغ٦ؼ ججاعيْ ،بالخالي بضؤ الِٓلىضًٓن ًدخ٨غْن الخجاعة في َظٍ
اإلاىُ٣ت .بال ؤن جىاػ ٫الِٓلىضًحن ًٖ مل٣ا بلى البرًُاهُحن بمٓظب حؿٍٓت )اجٟا (١مىاَ ٤الىٟٓط بحن الضْلخحن
الاؾخٗماعٍخحن في ظىٓب قغ ١آؾُا.23
 1768بٗض ؤن ؾُُغث قغ٦ت الِىض
ؤوكإث بشيىاهيا بمٓظب َظٍ الدؿٍٓت ؤْلى مؿخٗمغاتها في قبّ ظؼٍغة اإلاالًٓ في ٖام
الكغُ٢ت البرًُاهُت ٖلى ظؼٍغة بِىاه٢ْ .24٪ض ْنل ؤلاهجلحز بلى َظٍ اإلاىُ٣ت ْج٣اؾمٓا مىاَ ٤الىٟٓط م٘ الِٓلىضًحن في
جغجِب اؾخٗماعي ُثٌكبّ ً
 .1904بط اج٣ٟا الجاهبان ٖلى ؤن ٌؿخٓلى الِٓلىضًٓن
جماما الٓٞا ١الٓصي البرًُاوي  -الٟغوس ي في ٖام
ٖلى بهضْهِؿُا في م٣ابل اؾدُالء ؤلاهجلحز ٖلى قبّ ظؼٍغة اإلااالْي اإلاالحزًت ْ ،بالخالي ٧ان ج٣ؿُم الىٟٓط ً
َب٣ا لِظا الاجٟا،١
ْ ، 1840الٓا ٘٢ؤن الؿلُاث البرًُاهُت اؾخٛلذ اإلاىُ٣ت ا٢خهاصًا ً مىظ
لْ ً٨ظٓصَا اإلاب٨غ ٧ان في ْالًت ؾاعاْاٖ ٥ام
 -20زلمود شاكر "التاريخ اإلسالمي والتاريخ المعاصر "( ،القارة اذلندية  ، )1991-1924/1411-1342ج  ،20ط ، 2بًنكت  ،1997 ،ص
.301
 -21ادلصدر نفسو ،ص .302
 -22المصدر نفضو  ،ص .304
23
-Center for Informational Development and Conflict Management, University of Maryland
Assessment for Chinese in Malaysia, 2006.
24
- Celeste Brash and Joe Bindloss, Lonely Planet Kuala Lumpur, Melaka and Penang, 1 st.
Edition, London: Lonely Planet, 2008, p. 24.
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٦ ،251853ما مضْا هُا ١هٟٓطَم بلى قبّ ظؼٍغة اإلااالْي ،بط ٧اهذ ً
صاثما ال ٔٓ٣اإلاؿُُغة ٖلى اإلادُِ الِىضي ؾٓاء
ٖام
اإلامشلت في البرحٛالُحن ؤْ الِٓلىضًٓن ْالبرًُاهُحن ُٞما بٗضْ .اججِذ الؿُُغة بٗضَا لكبّ ظؼٍغة "اإلااالْي"ْْ .يٗذ
بغٍُاهُا جغجِباث بهظٍ اإلاىُ٣ت مجها يم ؾىٛآٞعة ْمُىاء مل٣ا بلى الخاط البرًُاوي مباقغة زم ؤوكإث ما ٌؿمى مجمٖٓت مً
1857م،
مؿخٗمغاث في اإلاًاً ٤التي خ٨متها ْ .جمشلذ َظٍ اإلاؿخٗمغاث باألؾاؽ في مىُ٣ت "بِىاهج"٧ْ ،اهذ جد٨م مىظ ٖام
26
بك٩ل آزغ بٗض طل.٪
زم ؤنبدذ جد٨م
ٍة
ٞ 1874غيذ بغٍُاهُا خماًتها ٖلى ؤعب٘ ْالًاث اإلاالًٓ هي )بحرا ،٥ؾُالهجٓع ،بحهاهج ْ ؾمبُالن( ؤوكإَا ْهٓمِا
في ٖام
ُ٢ 1896ام
 1888ؤٖلىذ بغٍُاهُا الخماًت ٖلى قما ٫ظؼٍغة بٓعهُٓ )نباح(ْ .27قِض ٖام
الؿُض "ؤهضعْ ٦الع"ْ .في ٖام
ً
اجداصا ُٞضع ًّ
الُا بحن ظمُ٘ َظٍ اإلاؿخٗمغاث ؤي بحن مؿخٗمغاث اإلاًاً٤
الخا٦م البرًُاوي "ؾٓ٩ث مِان" بةوكاء
ْاإلاؿخٗمغاث الكمالُت ،زم مىُ٣ت )بِىاهج(ًٞ .م مؿخٗمغاث اإلاًاً ٤ؤي مل٣ا ْؾىٛآٞعة زم اجداص اإلااالْي ؤي )بهاهج
ْؾُالهجٓع( ْالؿلُاث الكمالُت .ؤما الؿلُاث اإلاالُت ٧ٝاهذ قبّ ظؼٍغة اإلااالْي جد٨مِا ٖبر الؿلُاث اإلاالُت الٓعازُت في
ً
ً
ْامخضاصا بلى الكما ٫ختى ْالًت بغلِـ٣ٞ ،ض يمذ في اجداص ْاخض َٓ الاجداص الظي زً٘
الكما ٫بضاًت مً ْالًت ٢ضح
للخ٨م اإلاباقغ البرًُاوي ُٞما بٗض.28
ْم٘ بضاًت ال٣غن الٗكغًٍ ،بغػث مالمذ خغ٦ت ٓ٢مُت مالحزًت مٗاعيت ؤزظث حك٩ل وكاَا ً في ؤْؾاٍ عَبان البٓطًت،
ْ 1906خملذ لٓاء الٗضاء لالؾخٗماع البرًُاوي٦ .ما ِْغث ٖلى نُٗض
ٗٞلى ؾبُل اإلاشاِْ ٫غث عابُت الكباب البٓطي ٖام
الغٍ ٠اإلاالحزي خغ٦ت جدغًٍُت في ال٣غٔ للشٓعة يض الٓظٓص الاؾخٗماعي البرًُاوي .29الاؤن الخغ٦ت الٓ٣مُت اإلاالحزًت ألأٓ٢
في جل ٪ألاعٍا ٝاؾخلِمذ مهضع ٓ٢تها مً ؤلاؾالم٧ْ ،اهذ َمٓخاث َظٍ الخغ٦ت هي جد ٤ُ٣الاؾخ٣ال ٫مً الؿُُغة
الاؾخٗماعٍت البرًُاهُت.
٢ 1917ام ؾلُان )ْالًت ظَٓٓع( بخٓ ُ٘٢مٗاَضة م٘ البرًُاهُحن لجٗل ظَٓٓع جدذ الخماًت البرًُاهُتٞ ،إنبدذ
في ٖام
الًٗٓ الخامـ بحن الٓالًاث اإلااالٍْت ٚحر اإلاخدضةْ ،مما ججضع ؤلاقاعة بلُّ ؤن َظٍ الٓالًاث ؤخخًٟذ بالخ٨م الظاحي،
ُٞما بُ٣ذ الٓالًاث اإلااالٍْت مؿخٗمغاث بغٍُاهُت َُلت اإلاضة بحن الخغبحن الٗاإلاُخحن٩ٞ ،ان الخمشُل ألاظىبي ْالخماًت مً
مؿاْلُت الؿلُاث البرًُاهُت بِىما ٧اهذ ؾلُت ؾالَُجها جىدهغ في ألاْيإ الضازلُت ،ل٨جها في الٓ٢ذ هٟؿّ ٧اهذ جدذ
هٟٓط اإلاُ٣م الٗام البرًُاويْٖ .لى الغٚم مً البالص في بزىاء الخغب الٗاإلاُت ٧اهذ جدذ الؿُُغة البرًُاهُت ٚحر ؤجها لم جخإزغ
ً
٦شحرا بخل ٪الخغب ْاؾخمغ الخُٓع الا٢خهاصي ًيخٗل ٞحها ٗٞلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ اعج٧ ٟ٘ان بهخاط ال٣هضًغ%45

25

-Gordon P Means, (1998), "Soft Authoritarianism in Malaysia and Singapore". In: Larry
Diamond and Marc F. Plattner (eds.). Democracy in East Asia، Baltimore: John Hopkins
University Press, 1996, p. 96.
 - 6زلمود شكر " ،التاريخ اإلسالمي والتاريخ المعاصر"  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.312
27
- Chandra Muzaffar، An Analysis of the Concept and Practice of Loyalty in Leader-Led
Relationships within Malay Society: Protector? Penang: Malaysia, Aliran, 1979, p. 56 – 59.
28
- Snodgrass, Donald, R. (1980). Inequality and Economic Development in Malaysia. Oxford
University Press, Kuala Lumpur.
29
- Daine K. Mauzy and Robert Stephen Milne, Politics and Government in Malaysia,
University of Michgen, Times Books International, 1980, p.127-138.
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مً ؤظمالي ؤهخاط الٗالم،ماؾِم في لٟذ ؤهٓاع الضْ ٫ألازغٔ ٖلحها ْػاص مً ؤَمإ بٌٗ الضْ ٫بما ٞحها الُابان .30بال بن في
ؤْاثل ٧اهٓن ألاْ٫
٢ ،1941امذ الٓ٣اث الُاباهُت بٛؼْ مالحزًاْ ،في بًٗت ؤؾابُ٘ ؾُ٣ذ ْالًتي ؾغْاْ ٥نباح بُض
الٓ٣اث الُاباهُت.31
جم ً٨الياباهيىن مً اخخال ٫قبّ ظؼٍغة مالحزًا ْاؾخمغ ْظٓصَم ٞحها ختى جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت٧ْ .ان ظل اَخمام
الُاباهُٓن َٓ اؾخٛال ٫الضْلت ا٢خهاصًا ً ٢ْ .ض ؤؾخمغ ٓ٢ة الخ٨م الٗؿ٨غي الُاباوي إلاالحزًا ْ٢ض خاْلٓا مدٓ الكٗٓع
الٓ٣مي للبالص ،بال ؤن الكُُٖٓٓن ٢امٓا بخإؾِـ مىٓمت إلا٣اْمت الٛؼاة الُاباهُحن ْقً خغب ٖهاباث يضَمٖ .غٞذ َظٍ
اإلاىٓمت باؾم )الجِل الكٗبي اإلااالْي(ٞ .بضؤث بغٍُاهُا ْالُابان ٖلى خض ؾٓاء ٌؿُٗان لخُغ الكٗب في مالحزًاٞ .ؿعى
الُاباهُٓن بلى الخ٣غب بلى الؿ٩ان بمؿاٖضة مىٓمت مخُغٞت جضعى )ٓ٢ة الكٗب الخانت ( جضٖٓا بلى جد ٤ُ٣الخغٍت
٣ٞ .1945ضث َظٍ اإلاىٓمت هٟٓطَا ٦ما ؤؾِم في ؤوكاء ؤصاعة ٖؿ٨غٍت بغٍُاهُت،32
للمالًٍٓحن ْم٘ اؾدؿالم الُابان في ٖام
 1946بحن الهِىُحن ْاإلااالٍْحن ،ألامغ الظي ص ٘ٞبغٍُاهُا بلى ؤظغاء حٛحراث
 1945ـ
ل ً٨نغاٖا ً ٖغُ٢ا ً وكب في ٖامي
صؾخٓعٍت في البالص٦ .ما ؤعؾلذ الخٓ٩مت البرًُاهُت )َاعْلض ما ،(٥خا٦م اإلاىُ٣ت لضٖٓة الخ٩ام اإلادلُحن ْٖغى ٖلحهم
 ،1946حك٩ل اجداص ُٞضعالي ًخإل ٠مً مجلـ اؾدكاعي بغٍُاوي ْجم الخٖٓ ُ٘٢لى
مكغْٕ الاجداصْ .في آطاع مً ٖام
.331948
الاجٟاُ٢ت الُٟضعالُت اإلااالٍْت ٖام
خضزذ مخٛحراث في الٓا ٘٢الؿُاس ي إلاالحزًا بط ْاظِذ بغٍُاهُا في جل ٪اإلاضة نٗٓباث مً بُجها ِْٓع اإلاض الكُٓعي ْهجخذ
الؿلُاث البرًُاهُت في ْؤصٍ في مِضٍ ٢بل ؤن ٌؿخٟدل ؤمغٍ.
ٖاصث بغٍُاهُا بلى اإلاالًٓ بٗض َؼٍمت الُابان ْم٘ ؤجها جدمل الخؼي بط لم حؿخُُ٘ الضٞإ ًٖ مؿخٗمغاتها عٚم ؤجها ٧اهذ
اجداصًت ٧اجداص صْ٫
مغ٦ؼٍت جخإل ٠مً صْ٫
ْخضة ماالٍْت
جدبجر بالٓ٣ة ؤمام الكٗٓب اإلاؿخًٟٗت ،ظاءث حٗغى ُ٢ام
ٍة
ٍة
ٍة
الكماْ، ٫اجداص اإلاالًْٓ ،مجها ٦مدمُت لٓالًت ظَٓٓع ْٖ ،ضث مؿخَٓىاث اإلاًُ ٤ؤعيا بغٍُاهُت  ،بما ْالًت ؾغْا٣ٞ ٥ض
عظ٘ خا٦مِا لحها بٗض ػْا ٫الاخخال ٫الُاباوي ٨َْ،ظا جدٓلذ ْالًتي ؾغْا ٥نباح في قبّ ظؼٍغة بٓعهُٓ بلى مؿخٗمغة
ً
بغٍُاهُت بٗض بن ٧اهذ مدمُت.
:1965
-1877
اإلادىس الثالث :دوس الىٙىر البريىاوي في حٕحر الخشيىت العياظيت إلاالحزيا ِام
 - 1الخشيىت العياظيت إلاالحزيا ٜبل العيىشة البريىاهيت :
احؿم الىٓام الؿُاس ي لضْلت مالحزًا ٢بل ِْٓع الىٟٓط البرًُاوي بىٓام بمبرآَعي ،بط ٧اهذ قبّ ظؼٍغة مالحزًا جخٓ٩ن مً
مجمٖٓت مً الٓالًاث التي حٗغٖ ٝلى ؤجها ْالًاث بمبرآَعٍت مؿخ٣لت بظاتها ،ؤما ؾ٩ان مالحزًا ألانلُحن ٩ٞاهٓا ٌٗضْن

30

-Zakaria Haji Ahmad، Malaysia Quasi Democracy in Divided Society and Democracy in the
Developing Countries, Vol. 3، k1989، p. 354.
31
- Malaysia (September), Library of Congress, Country Profile, 2006 7.p.5.
32
- J.A.G .Mackie, The Indonesia-Malaysia Dispute 1,61-1960,Oxford ,1974, p.357.
33
-Akashi Yoji and Yoshimura Mako (eds.), New Perspectives on Japanese Occupation in
Malaysia and Singapore, 1941-1945. Singapore: NUS Press, 2008, p., 280.
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ؤهٟؿِم عٖاًا خا٦م بمبرآَعي بال ؤجهم لم ٌؿخُُٗٓا عئٍت ؤهٟؿِم ؾٓاء بجهم ًيخمٓن بلى ًَْ ْاخض بؿبب جماػط ألاٖغا١
ْاللهجاث اإلاسخلٟت الىاظمت مً هجغاث ألا٢لُاث الٗغُ٢ت لِا.34
جإلٟذ ؤلامبرآَعٍت اإلاالحزًت مً مجمٖٓخحن عثِؿخحن َما:
أ  -الُب٣ت الخا٦مت ْ:جخإل ٠مً ؤًٖاء مً ألاؾغة الخا٦مت َْٓالء ًخٓػٖٓن بحن ألاًٖاء مً الٗاثلت الاعؾخ٣غاَُت
ْعئؾاء مدلُحن ْمجمٖٓت مً اإلآْٟحن الٗلماهُحن ْالضًيُحن الظًً لِم الخ ٤بمماعؾت الؿلُت في اإلاجخم٘ ،لظا ٧ان
الهغإ خٓ ٫جٓػَ٘ الخْ ١ٓ٣الامخُاػاث في ؤلامبرآَعٍت ؤمغا ٌٗٓص للؿلُت الخا٦مت .35ِ٣ٞ
ب َ -ب٣ت الغُٖت ٧ْ:ان مٗٓمِم مً الٟالخحن اإلاخمغ٦ؼًٍ في اإلاىاَ ٤ال٣غٍبت مً خاٞاث ألاجهغ َْم مؿخصىٓن مً
اإلاكاع٦ت في الؿُاؾت الٗامت لئلمبرآَعٍت.
ؤن خا ٫الخُاة الؿُاؾُت إلمبرآَعٍت مالحزًا مكابّ جماما لخا ٫الضْ ٫ما ٢بل الشٓعة الهىاُٖت ْالتي جٓ٩ن ٞحها الٓ٣ة
الؿُاؾُت مؿُُغة ٖلى الٓ٣ة الا٢خهاصًتًٞ ،ال ًٖ بن قبّ الجؼٍغة اإلاالحزًت ٧اهذ جمخل ٪ال٨شحر مً ألاعاض ي الؼعاُٖت
ٚحر اإلاؿخٛلت مً ٢بل الٟالخحن ،بؿبب الٗال٢اث ؤلاُ٢اُٖت في البالص٦ .ما بن للؿلُت الخا٦مت خٖ ١ٓ٣كٓاثُت مسخلٟت
ٖلى الٟالخحن بط ٧اهذ جٟغى وؿبت %10مً مدانُلِم للؿلُت ْجخُلب زضمتهم بضْن اظغْ ،في ؤًام الخغب ًُالب
الٟالخحن بالضٞإ ًٖ خا٦مِم ْالخٓ ًٖ ٠٢اؾدشماع ٧اٞت ألاعاض ي الؼعاُٖت ْجغ ٥ؤعايحهم.36
لظلٞ ٪ان خُاتهم ٧اهذ نٗبت َْٗاهٓن مً الخ٣ك ٠بؿبب الٟجٓة ال٨بحرة في مؿخٓٔ الِٗل بحن الؿلُت الخا٦مت
ْالغُٖت٦ .ما بن ٚنى ْٓ٢ة الؿلُت الخا٦مت جؼصاص ٧لما ػاص حجم الؿ٩ان  ،بمٗنى ؤزغ ػٍاصة ٖضص الٟالخحن الظًً ٌٗملٓن
في ألاعى ْػٍاصة ؤلاهخاط ْالٗاثضاث الؼعاُٖت ْٖضص الجىٓصْ .37حٗخمض ٖٓاثض الؿلُت ٖلى الًغاثب اإلاٟغْيت ٖلى الخجاعة
التي جماعؽ مً ٢بل ألا٢لُاث الٗغُ٢ت اإلاخٓاظضة في البالص )الخجاع الهِىُٓن ْالِىٓص ْألاظاهب( ،بط حٗخبر الؿلُت بن
اإلاكاع٦ت بالخجاعة ْالؼعاٖت مِىت طاث مؿخٓٔ اظخماعي ٚحر الث٣ٞ ،٤ض ًٞلٓا اإلاكاع٦ت في ؤلاٖما ٫الؿُاؾُت الن َضِٞم
لم ً ً٨لخد ٤ُ٣ؤعباح مالُت  ِ٣ٞبل لٛغى ػٍاصة ٓ٢تهم الؿُاؾُت.38
ً
ْٖلُّ ْاظِذ الؿلُت الخا٦مت آهظاٖ ٥اث٣ا في هٓامِا الؿُاس ي جمشل بخمؼ ١الٓخضة الخًاعٍت هدُجت لخىٕٓ الؿلُاث
الٓالًاث الخا٦مت ْحٗضص اللهجاث ْالٓ٣اهحن الٗغُ٢ت ْازخالِٞا بؿبب الهجغاث اإلاخىٖٓت الٓاٞضة  ،بما الٗاث ٤الشاوي ٣ٞض
34

-Joseph Chinyong Liow, The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two
Nations, New York: Routedge, 2005, p., 36.
35
-Terence C. Halliday; Lucien Karpik; and Malcolm M. Feeley, Fates of Political Liberalism
in the British Post-Colony: The Politics of the Legal-Complex, Cambridge: Cambridge
University Press, 2012, p., 250.
36
- Roger S.V. Pullin and Ziad H. Shehadeh, Integrated Agriculture-Aquaculture Farming
System: Proceedings of the ICLARM-SEARCA Conference on Integrated AgricultureAcquaculture Farming Systems, Manila, Philippines: The WorldFish Centre, 1980, pp. 189190.
37
-Ozay Mehmed, Economic Planning and Social Justice in Developing Countries, London:
Biddles LtD, 1978, p., 116-17.
38
- Michael R. Stenson, Class, Race and Colonialism in West Malaysia: The Indian Case,
Sydney: Southwood Press Ltd., 1980, p., 8.
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جمشل بخ٣ؿُم مالحزًا وؿبت بلى اهخماءَم ْْالئهم الؿُاس ي لئلمبرآَعٍت الخا٦مت  . 39لظل٧ ٪ان اإلاؿئٓلٓن صْما في نغإ
م٘ بًِٗم ٖلى الخالٞت ْ٧اهٓا ًخسظْن ٧اٞت الؿبل ٧الؼْاط ْٚحرَا للخ٣غب مً الؿلُت الخا٦متْ .لم ًخٛحر الٓي٘
ْ ،1877حصجُ٘ هجغة الهِىُحن بلى
الؿُاس ي بال بٗض ال٣غن الخاؾ٘ الٗكغ ؤي بٗض ْجٓؾ٘ الاؾخٗماع البرًُاوي ٖام
الٓالًاث الٛغبُت ْ .بالغٚم مً بن الٓظٓص الهُني لم ً ً٨لّ جإزحر ٖلى خُاة الؿُاؾت للمالحزًحن في البضاًت  ،بال بن ؤزغٍ
ً
ْاضخا في ٖغ٢لت الاؾخ٣غاع الؿُاس ي لئلمبرآَعٍت٣ٞ ،ض ٢اصث َظٍ الٟٓض ى الؿُاؾُت بلى الخضزل الىٟٓط البرًُاوي
للخٟاّ ٖلى اليكاَاث الا٢خهاصًت ْالخجاعٍت بط ٢ام الىٟٓط البرًُاوي بخدٍٓل َُئاث ْهٓم ؤلامبرآَعٍت ْزلْ ٤غْٝ
حؿِم في جد ٤ُ٣مبضؤ الضْلت الٓاخضة.40
 - 2الخشيىت العياظيت خال ٥ظيىشة الىٙىر البريىاوي :
َ ًٖ 1877غٍ ٤مٗاَضة باهٓ٩ع ،41بط ٖمل الٓظٓص
بضؤث ٖملُت جٓؾ٘ الىٟٓط البرًُاوي في الٓالًاث الٛغبُت إلاالحزًا ٖام
البرًُاوي ٖلى زلْ ٤غْ ٝحؿاٖض ٖلى حؿُِل الخٍُٓغ الا٢خهاصي ْالخجاعي ْالؿُاس ي ٧ْ .ان جإزحرٍ ٦بحر مً زال٫
ؾُُغجّ ٚحر اإلاباقغة ٖلى ؤلامبرآَعٍت هدُجت يٗ ٠الىٓام الؿُاس ي ٞحها .بط ؤؾِم البرًُاهُٓن ٖلى جىُٓم ْبخضار
حٛحراث مً زال ٫جبني اإلااؾؿاث اإلادلُت الصْاع ؾُاؾُت ْا٢خهاصًت ظضًضة ْ ،في بٖ٣اب الخغب الٗاإلاُت الشاهُت خ٨م
الىٓام اإلاالحزي البرًُاوي زالر ْخضاث بصاعٍت مىٟهلت ْمؿخ٣لت ْهي )مىُ٣ت مؿخَٓني اإلاًُ (٤التي حكخمل ٖلى ٧ل مً
بِىاهْ ٪مل٣ا ْؾىٛآٞعة)ْ ،الٓالًاث الٟضعالُت اإلاالحزًت( التي حكمل ٧ل مً بحراْ ٥ؾُالهجٓ٩ع هُ٩اعي ؾُمبالن ْبِىاه(٪
ْ)الٓالًاث الٛحر ُٞضعالُت( التي حكمل ٧ل مً ظَٓٓع ْ جغٍجاهٓ ْ ٧لُيخاًً ُْ٦ضاٍ ْبحرلِـ .بط ٧اهذ مىُ٣ت اإلاًُ ٤جدذ
الؿُُغة البرًُاهُت بِىما ٧اهذ اإلاىاَ ٤الُٟضعالُت ْٚحر الُٟضعالُت جدذ الخماًت البرًُاهُت بي ؤجها مىاَٚ ٤حر مؿخ٣لت.42
جمشلذ الخُاة الؿُاؾُت في َظٍ الٟترة بخإؾِـ مجلـ الضْلت الظي ًمشل ٞحها الخا٦م اإلاالحزي عثِؿا للمجلـ في خحن
ًمشل ال٣اثم البرًُاوي مؿدكاعا للخا٦م ْؤًٖاء َظا اإلاجلـ مً اإلاالحزًحن الظًً جم ازخُاعَم للمهاص٢ت ٖلحهم مً ٢بل
الخا٦م اإلاالحزي ْالًباٍ البرًُاهُحن ال٣اثمحن في الٓالًاث الٟضعالُت٢ْ .ض جمحز مجلـ الضْلت بالخٗاْن مً اظل مالحزًا ،بط
٧ان الهِىُٓن مؿئٓلٓن ٖلى ألامٓع التي جخٗل ٤بالً٣اًا الا٢خهاصًت ُٞما ٧ان اإلاالحزًٓن مؿئٓلٓن ٖلى قاْن اإلاجخم٘
اإلاالحزي٧ْ ،ان مجلـ الضْلت ًٓ٣م بإٖما ٫اؾدكاعٍت الى اهّ جُٓع ُٞما بٗض لُٓ٣م بْٓاثٖ ٠ضًضة مشل حكغَ٘ الٓ٣اهحن،
ً
ٍْبضْ ؤن طل ٪آلامغ ؤػعج الؿلُاث البرًُاهُت لخىامي صْع اإلاجلـ ْلظل٢ ٪امٓا بسخب الؿلُاث مً ألاًٖاء جضعٍجُا
ْمىدِا لًباٍ بغٍُاهُحن٦ .43ما جم٨ىذ بغٍُاهُا مً ؤِْاع هسبت ظضًضة مً الؿُاؾُحن ْالاظخماُٖحن في الضْلت مً
39

-Gorden P. Means, The Role of Islam in the Political Development of Malaysia. In: Tanya
Storch (ed.), Religion and Missionaries in the Pacific, 1500-1900, Hampshire: The Pacific
World Series, 2006, p. 30.
40
-James R. Owen, Currency Devaluation and Economy Export Demand, England: Ashgate
Publishing Ltd., 2005, pp., 29-31.
42

- Persia Crawford Campbell, Chinese Coolie Emigration: to Countries within the British
Empire, London: Frank Cass and Company Ltd., 1923, pp. 8-11.
43
-Azlan Tajuddin, Malaysia in the World Economy (1824-2011): Capitalism, Ethnic
Divisions, and "Managed" Democracy, Chapter Two, United Kingdom: Lexington Books,
2012.
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ً
اإلاالحزًحن اًًا ٧ان مٗٓم الٓظِاء الجضص ٧اهٓا مً ؾ٨ىّ اإلاىاَ ٤الخًغٍت٦ .ما ؾمدذ بغٍُاهُا بخٓؾُ٘ مِٟٓم اإلآاَىت
لِكخمل ٖلى ألا٢لُاث ٚحر اإلاالحزًتٖ ،لى الغٚم مً زكُّ ألا٢لُت الهِىُت مً ٢غاع الضْلت اإلآخضة إلاا لّ في جإزحر ٖلى مسر
 1960اؾدىاصا بلى اجٟاُ٢خحنٖ .غٞذ
–1948
الٍِٓت الهِىُت٦ .44ما جم٨ىذ مً ج ًٍٓ٩هٓام الُٓاعت اؾخمغ إلاضة )ٖ (12ام مً
الاجٟاُ٢ت ألاْلى باؾم اجٟاُ٢ت )الٓالًاث( ،بما الشاهُت ٧اهذ باؾم اجٟاُ٢ت )اجداص اإلاالًٓ(٧ .اهذ الجٟاُ٢ت الٓالًاث ؤَمُت
٦بحرة في ْي٘ ْجُٓع الضؾخٓع اإلاالحزي.45
 - 3الخشيىت العياظيت إلاالحزيا بّذ ظيىشة الىٙىر البريىاوي:
ا٢خهغ مكغْٕ الاجداص ٖلى صْ ٫قبّ ظؼٍغة اإلاالًٓ صْن الجؼع اإلادُُت بها مشل الجؼع في بدغ الهحن الجىٓبي ْ ،الجؼء
الشاوي اإلا٨مل لٓالًت بِىاهْ ٪ؾىٛآٞعة ْ ،اإلآا ٘٢طاث ألاَمُت ؤلاؾتراجُجُت مشل مل٣ا٦ ،ما جم جٓؾُ٘ مكغْٕ الاجداص
مٓي٘ الخىُٟظ هدُجت اإلا٣اْمت التي ؤبضاَا الؿ٩ان يضٍ  ،بط لم ًٓآ٣ٞن ٖلى الا٢تراح ؤبضا ْ ،زانت ما هو مىّ ٖلى ه٣ل
الؿلُت مً الخ٩ام اإلاالًٍٓحن ٦ ،ما زا ٝؤَل اإلاالًٓ مً مٓيٕٓ الخجيـ ،بط زكٓا ؤن ًخم الخجىِـ الهِىُٓن
ال٣اصمٓن بلى البالصْ ،جهبذ لِم الؿُُغة بط ٧اهذ بغٍُاهُا جىٓي ٚحر طل ٪ألامغ إليٗا ٝقإن اإلاؿلمحن ْج٣لُل وؿبتهم ،
 1948ؤصٔ بلى جخمخ٘ الٓالًاث ْاإلا٣اَٗاث اإلااالٍْت
ْهدُجت جل ٪اإلا٣اْمت سخب مكغْٕ الاجداص اإلا٣ترح ْاؾدبض ٫بإزغ ٖام
ً
اإلاكاع بلحها ؾاب٣ا بصخهُتها يمً اجداص جضًغٍ خٓ٩مت ٍٓ٢تْ ،ب٣ي الخ٩ام ًخمخٗٓن بؿلُتهم يمً الاجداص اإلاؼم٘ ُ٢امّ
ْؤزظث ْؾاثل الخىُٟظ َغٍِ٣ا.46
ْفي ٖام 1952جم ؤظغاء اهخساباث اإلاجلـ البلضي إلاضًىت ٓ٧الاإلابٓع ْٞاػث مىٓمت الٓخضة اإلااالٍْت ْخلُٟتها )مىٓمت
الهِىُحن اإلااالٍْحن(ْ .جمسٌ ًٖ َظا الٟٓػ حكُ٨ل خؼب الخدال ٠بحن الُغٞحن٢ْ .ض ؤٞط ى َظا الىجاح بلى اوٗ٣اص
 1953الظي ٖ٣ضجّ اإلاىٓمخان الؿاب٣خان بُ٣اصة )جىٖ ٓ٩بض الغخمً(ْ .ؾٗذ َظٍ ال ٔٓ٣بلى بعؾا٫
اإلااجمغ الَٓني ٖام
ً 47
مىضْبحن بلى خٓ٩مت لىضن إل٢ىاِٖا ب٣بٓ ٫اإلا٣ترخاث اإلااالٍْت .بال بن الغص البرًُاوي لم ً ً٨بًجابُا ْ .في ًٓٚن ٖامحن،
ٞ ،1955اػ ٖلى ؤزغَا خؼب الخدال ٠بـ 51مٗ٣ض ُٞما ٞاػ الخؼب ؤلاؾالمي لٗمٓم
ظغث اهخساباث ٖامت في جمٓػ ٖام
اإلااالٍْحنْ ،ؤنبذ جى ٓ٩عثِؿا ً لخؼب الخدال.48٠
 ،1956ظغث مٟاْياث بحن اإلااالٍْحن ْالبرًُاهُحن في لىضن لخد ٤ُ٣اؾخ٣ال ٫البالص٧ْ ،ان جىٖ ٓ٩لى عؤؽ البٗشت
ْفي خؼٍغان
اإلااالٍْتْ .جم الاجٟاٖ ١لى ؤ٢امت اجداص اإلاالًٓ .
 1957بؾِم اإلاكغْٕ في بٖضاص صؾخٓع للبالص بط ؤنبذ الاجداص ممل٨ت صؾخٓعٍّ ْملِ٨ا " ًاه ٪صي باعجٓان" ٢،ض
ْفي/8/31
اهخسب مً ٢بل خ٩ام الٓالًاث إلاضة زمـ ؾىٓاث ْاؾخمغ الخ٨م ُٞما بط ًجم٘ مابحن الخ٨م اإلال٩ي ْالبرإلااوي ْؤنبذ

44

- Aihwa Ong, Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Trasnationality. United States of
America: Duke University Press, 1999, pp. 62-63.
45
- Imtiaz Omar, Rights, Emergencies, and Judicial Review, The Netherlands: Kluwer Law
International, 1996, pp. 42-43.
 -46زلمود شكر " ،التاريخ اإلسالمي والمعاصر"  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.313
47
-Boon Kheng Cheah, Malaysia: The Making of a Nation, Singapore: Superskill Graphics
Pre Ltd., 2002, pp., 27-28.
48
-Ibid., p. 30-31.
39

الّذد  : 08يىهيى – 2015

مش٠ض حيل البدث الّلمي

ؤلاؾالم صًً للضْلت َْٗ .49ض الضؾخٓع هُ٣ت جدٓ ٫في جاعٍش الخغٍُت الؿُاؾُت للضْلت٦ ،ما حٛحرث زغٍُت الخضْص
 1965باؾخصىاء ؾىٛآٞعة *50صْلت مؿخ٣لت  ،جًم )ْ (16الًت اهًمذ لِا ْالًاث قبّ
الؿُاؾُت ٞإنبدذ مالحزًا بٗض ٖام
2
2
٦133213م ( لـ
) 1957
٦330803م ( بٗض ان ٧اهذ مؿاختها ٢بل ٖام
ظؼٍغٍ بٓعٍىٓ )نباح ْؾغْاْ ٥ألبٓان( لخهبذ مؿاختها )
ً
)ْ (13الًت بما ٞحها ؾىٛآٞعة ، 51زغٍُت )ْ.(2ناع جىٖ ٓ٩بض الغخمً عثِؿا للٓػعاء ٞإنبدذ البالص ٖلى هُاْ ١اؾ٘
صْلت ُٞضعالُت جدمل ؤؾم مالحزًا ْحكمل ظمُ٘ اإلاىاَ ٤الٓاٗ٢ت جدذ الىٟٓط البرًُاوي ْ،ناعث مالحزًا ًٖٓا ً في عابُت
صْ ٫الٓ٩مىٓلضْ .52مً زم جٓالذ اإلاغا٦ؼ الغثاؾُت بك٩ل اهخساباث مىخٓمت  ،بط جٓلى جٓن ٖبض الغػا ١عثاؾت الٓػعاء في
 1976خشيىت ()2
 1958ب٣ي في اإلاىهب ختى ْٞاجّ ٖام
ٖام
خشيىت مالحزيا ؤلاداسيت

49

- Jan Michiel Otto (ed.), Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal
Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present, Amsterdam: Leiden University
Press, 2010, p., 499.
*  -انفصلت سنغافورة عن احتاد ماليزيا عاـ  ،1965حيث كانت يف كقتها عبارة عن  63جزيرة غًن موىولة بالسكاف مغطاة بالغابات كاألحراش
كتابعة اىل شبو جزيرة ماليزيا (ادلاليو) ،اذ بلغت مساحتها 582كم  2قبل عاـ  1960لتصبح مساحة ماليزيا الكلية 331385كم ، 2كبعد أضيفت
.2
ذلا مشاريع االستصالح االراضي من خالؿ دمج اجلزر الصغًنة لتبلغ مساحة سنغافورة الكلية االف 704كم
ادلصدر :ميالد ادلقرحي ،موجز تاريخ آسيا احلديث كادلعاصر ،جامعة قار يونس ،بنغازم ،2008 ،ص.215
Population Distribution and Basic Demographic Characteristics, Malaysia, Dept. of -5
Statistics, (1957-2010), p. 15.
52
-A. J. Stockwell (ed.), Malaysia, London: Stationary Office, 2004, p., 245.
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-Consice Atlas of the World. London: Collins Publisher, 2010, pp. 116-117.
اإلادىس الشابْ  :دوس الىٙىر البريىاوي في حٕحر الخشيىت الع٣اهيت لذولت مالحزيا
ؤؾِم الىٟٓط البرًُاوي بك٩ل ٞاٖل في حٛحر البيُت الؿ٩اهُت في مالحزًا  ،بط ٖملذ بغٍُاهُا ٖلى حصجُ٘ هجغة الٗمالت
الهِىُت ْالِىضًت بلى قبّ ظؼٍغة اإلاالًٓ ألامغ الظي ؤصٔ بلى ازخال ٫البيُت الاظخماُٖت ٖلى خؿاب الؿ٩ان ألانلُحن َْم
اإلاالًٍٓحن ،ؤي ؤهّ ختى جهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ً
ج٣غٍبا لم ًَ ً٨ىاْ ٥ظٓص ملخّٓ لِاجحن الٓ٣مُخحن بال في اؾخصىاءاث جإحي
ًً
٧ 1896ان طل ٪ؤِْْٓ ٫ع خ٣ُ٣ي للٓ٣مُخحن
ْجدضًضا ٖام
في بَاع الخباص ٫الخجاعي بحن اإلاالًٓ ْؤي مً الهِىُحن ؤْ الِىٓص
الِىضًت ْالهِىُت في َظٍ الضْلت.53
 1911ق٩لذ وؿبت ؾ٩ان البالص ؤبىاء ألاعى )البٓمُبٓجغا*( ،اإلااالٍْحن ؤ٦ثر مً هه ٠ؾ٩ان
في ؤْاثل ال٣غن الٗكغًٍ ٖام
 ، %35.6آما ألا٢لُت الِىضًت ٣ٞض
 %49.8ظضْْ (1) ٫الك٩ل ) .(1في خحن ٧اهذ وؿبّ ألا٢لُت الهِىُت
الضْلت بط بلٛذ وؿبتهم
٧اهذ وؿبجهمْٖ . %14.6لُّ ٣ٞض اٖخبر اإلااالٍْحن َظٍ ألا٢لُخحن صزالء مٟغْيحن ٖلحهم .بال ؤن الهِىُحن جٟاْث وؿبهم
 1941اعجٟٗذ وؿبّ الهِىُحن لخهل بلىًٖ %43.6
ٖ %34.5لى الترجِب ْ ،في ٖام
ْ %36.4(1931
-1921
للمضة مً ٖام )
ٟٞ %41.8ي َظٍ اإلاضة بضؤث َُمىّ الهِىُحن ٖلى الا٢خهاص اإلاالحزي مً زال ٫ؾُُغتهم ٖلى
ؾ٩ان اإلاالًٓ البالٛت وؿبتهم
٧اٞت اإلااؾؿاث اإلاالُت ْاإلاكغْٖاث ال٨برٔ ابخضاء مً اإلاهاو٘ ْاإلاكاءاث ال٨بحرة ْاإلاخٓؾُت ْالهٛحرة ْاإلاخاظغ ْالٟىاص١
بلى اإلادالث الهٛحرة ْاإلاُاٖم ْْ٧االث الؿٟغ ْ ،54اؾخ٣غ ؤٚلبهم في ْالًت مل٣ا.55

53

-Celeste Brash and Joe Bindloss, Lonely Planet Kuala Lumpur, Melaka and Penang, 1st.
Edition, London: Lonely Planet, 2008, p. 24.
*  -اؿبوميبوترا"  ،Bumiputraأم أبناء األرض ،كالذين يسموف بالػ "بيموقطرة" بلغة "ادلاالكم" ،أم الذين يعيشوف يف األرض كيرتبطوف هبا
كيعملوف عليها كيرتزقوف منها .كىناؾ نوع آخر من السكاف فيُسموف "الغًن بوميبوترا"  Non-Bumiputraكىم ليسوا أبناء األرض ،فهؤالء كإف
كانوا حيملوف اجلنسية ادلاليزية كالصينيٌن كاذلنود إال أهنم ال يُصنفوف باعتبارىم من أبناء األرض  .كتنصرؼ كلمة " بوميبوترا" باألساس إىل الشعوب
األصلية يف شبو جزيرة "ادلاالكم" ،كىم الشعوب اليت استوطنت ماليزيا قبل قدكـ "ادلاالكم" كىم الػ  ،Orangsكىؤالء ال يشكلوف أكثر من نسبة
دتاما عن ثقافة ادلاالكيٌن.
بسيطة ن
جدا من سكاف ماليزيا ال تزيد عن الػ  .%0,5إذ التزاؿ ىذه األقلية موجودة ،كذلم ثقافة سلتلفة ن
ادلصدر :جابر سعيد عوض ،زلاضًن زلمد كقضية التعددية العرقية يف اجملتمع ادلاليزم ،يف الفكر السياسي حملاضًن زلمد ،جامعة القاىرة ،برنامج
الدراسات ادلاليزية ، 2006 ،ص .173
ينظر أيضا :كفاء لطفي حسٌن عبد الواحد ،التجربة ادلاليزية يف إدارة اجملتمع متعدد األعراؽ كالدركس ادلستفادة للمنطقة العربية" ،دراسة حلاليت األفارقة
الزنوج يف جنوب السوداف كاألكراد يف العراؽ" رسالة ماجستًن منشورة ،كلية االقتصاد كالعلوـ السياسية ،جامعة القاىرة،2009 ،ص .50

54

 -زلمد كاظم على  ،الوحدة الوطنية في ماليزيا "الواقع وإبعاد المستقبل " ،من كتاب دلجموعة باحثٌن (الوحدة الوطنية كمشكلة األقليات يف

العامل الثالث)  ،مطبعة كزارة التعليم العايل  ،ادلوصل .2000،ص.44
-Charles Hirschman, Ethnic and Social Stratification in Peninsular Malaysia, Washington:
The Arnold and Caroline Rose, 1975, pp. 22-28.
55
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1957
-1911
حذو:)1( ٥الخىصيْ الّذدو واليعبي للمجمىِاث الّشٜيت للمذة مً
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اإلافذس :
-Charles Hirschman, Ethnic and Social Stratification in Peninsular Malaysia, op.cit., p. 22.
1957
-1911
ق٩ل ):(1الخىصيْ الّذدو واليعبي للمجمىِاث الّشٜيت للمذة مً
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اإلافذس  :الباخثت باالِخماد ِلى حذو.)1( ٥
ؤنبدذ الٍِٓت الشاهُت اإلابضؤ الغثِس ي الظي حٗخمض ٖلُّ الىٓام الؿُاس ي لضْلت مالحزًا٦ ،ما شج٘ البرًُاهُٓن ؤ٢لُاث
ؤزغٔ جضعى الاْعاؾُٓن )ألاظاهب( َْم مجمٖٓت مً ألاْعبُحن الظي ْٞضْا مً ػمً الهجغاث البرًُاهُت في ال٣غن الخامـ
ٖكغ ْاؾخ٣غْا في َظا البالص ْؤنبدٓا مً وؿُجِا الؿ٩اوي ْ٣ٞض نلتهم بالًَٓ بالم ْ .مجمٖٓت ؤزغٔ مً ألاؾٍُٓحن
الظًً هؼخٓا مً الضْ ٫اإلاجاْعة ٧اهضْهِؿُا ْجاًالهض ْٚ ،حرَم مً ؾ٩ان ظىٓب قغ ١آؾُا ًيخمٓن اٚلبهم بلى ٓ٢مُت
"اإلااالْي"ْٖ . 58لى ٚغاع طل٢ ٪ام اإلاالحزًٓن بخإؾِـ ؤخؼاب ٖغُ٢ت مسخلٟت مشل مىٓمت الاجداص الَٓني اإلاالحزيْ ،عابُت
الهِىُٓن اإلاالحزًٓن ْعابُت الِىٓص اإلاالحزًٓن. 59
ْٖلُّ ًم ً٨ال ٫ٓ٣ؤن الهجغاث ال٣اصمت مً ظىٓب قغ ١آؾُا ؤزغث في الترُ٦بت الضًمٓٚغاُٞت لؿ٩ان مالحزًا ،بط ناع
اإلااالٍْٓن ًمشلٓن الٟئت ألا٢ل خٓا في جٓػَ٘ الثرْة صازل اإلاجخم٘ اإلاالحزي ،مما ؤصٔ بلى زل ٤ظٓا مً الٗضاء الٗغقي ٖاهذ
مىّ مالحزًا ٖلى مضٔ جاعٍسِاْ ،في َظا الخهٓم ً ٫ٓ٣ص٦خٓع مِاجحر مدمض " :ؤن البرًُاهُحن َم اإلاؿئٓلٓن ًٖ ٖضم
جد ٤ُ٣الاوسجام الٗغقي بحن ؾ٩ان الضْلت ألانلُحن )اإلاالًٓ( ْالٗغُ٢اث الغثِؿُت ألازغٔ )الهِىُحن ْالِىٓص("ٗ٢ٓٞ .60ذ
ؤخضار صامُت ٦شحرة بحن اإلاالًٓ ْالهِىُحن في الٓ٢ذ الظي ٧ان  ُّٞالِىٓص مؿخٛغ٢حن في الىًا ٫مً ؤظل اؾخ٣ال ٫الِىض.61
الاظخيخاحاث :
بٗض ان ؤهجؼث الباخشت جدلُلِا لضْع الىٟٓط البرًُاوي في حٛحر الخغٍُت الؿُاؾُت ْالؿ٩اهُت لضْلت مالحزًا ْازغ طل ٪الخٛحر
ً
في مؿخ٣بل ٓ٢ة مالحزًا ْ ٤ٞماجغاٍ ؤالن مً جىاٚم ؾ٩اوي ْجماؾ ٪ؾُاس ي ْجُٓع ا٢خهاصي ْ ،اؾخ٨ماال للبدض اؾخيخجذ
الباخشت ما ًلي:
 بن الخهاثو الجٛغاُٞت التي جخمخ٘ بها مالحزًاْ ،مِٓٗ٢ا الجٛغافي ْٖال٢اتها م٘ صْ ٫الجٓاع ظٗلذ مً اعى مالحزًاملخ٣ى ألا٢لُاث الٗغُ٢ت )الجماٖاث البكغٍت( اإلاخىٖٓت مً مسخل ٠ظِاث الٗالم ،مما ظٗل ؾمت الخىٕٓ ؤالزني مً
مٓاَغَا الضًمٓٚغاُٞت اإلاِمت في بىاء وؿُج ؾ٩اجها الضازلي.
 بن الخغٍُت الؿُاؾُت إلاالحزًا ٢بل الاؾخٗماع البرًُاوي ٧اهذ حٗخمض ٖلى هٓام بمبرآَعي.بط ٧اهذ قبّ ظؼٍغة مالحزًاجخٓ٩ن مً مجمٖٓت مً الٓالًاث التي حٗغٖ ٝلى ؤجها ْالًاث بمبرآَعٍت مؿخ٣لت بظاتها.
ْ - 3بؿبب حٗا٢ب الىٟٓط ألاْعبي ٖلحها ظٗلِا جمغ بٟتراث جضَٓع ٧ان ٖلى ؤزغَا ج٣ؿُم قبّ الجؼٍغة بلى ٖضة ْالًاث
مؿخ٣لت.
56عبد احلفيظ زلمصاين" ،اتحاد ماليزيا" ،دار العاصمة للطباعة كالنشر ،بًنكت ،1964،ص ص .65-63-20-9
57
Charles Hirschman, Ethnic and Social Stratification in Peninsular Malaysia, op.cit., p., 2228.
 - 58كماؿ ادلنويف  ،كجابر سعيد عوض كآخركف "،األطلس الماليزي"  ،مصدر سبق ذكره .180 ،
- De Bemardi, Jean. Rites of Belonging: Memory, Modernity, and Identity in a Malaysian 59
Chinese Community. (2004) California: Stanford University Press.
 -60مينز ج .ب" .دور اإلسالم في التنمية السياسية الماليزية (سياسة مقارنة)" ،اجلزء األكؿ،كواالدلبور ،1969،ص .264-84
 -61مهاتًن زلمد ،موسوعة "التحدي" ،الكتاب الثاين ،اجلزء الثالث ،دار الكتاب ادلصرم ،القاىرة ،ص .195-194
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 - 4جم٨ىذ بغٍُاهُا مً الخسلو مً الىٓم ؤلاصاعٍت ْالخغْب ْالهغاٖاث اإلاخمشلت بالٓالًاث الٟضعالُت ْٚحر الٟضعالُت
ْمىُ٣ت اإلاًُْ ٤ج ًٍٓ٩صْلت مغ٦ؼٍت ٖلى قغٍ الخٟاّ ٖلى الٍِٓت اإلاالحزًت ْٖلى ؾلُت الخ٩ام اإلاالحزًحن ْخماًت
مهالخِم ْمٓاِٗ٢م.
 - 5بن حصجُ٘ البرًُاهُٓن اإلاؿخمغة للهجغة ألا٢لُت الهِىُت بلى قبّ الجؼٍغة اإلاالحزًت بلى بط بن الضزٓٚ ٫حر مباقغ
للؿُُغة البرًُاهُت ْجمغ٦ؼ ٓ٢اَا في ألاعاض ي ْؾِ ألاعاض ي الٛغٍبت ؾاَم ببِء ل ً٨بٟٗالُت ٖالُت بلى جدٍٓل الىٓام
ؤلامبرآَعي للٓالًاث اإلاالحزًت بلى هٓام صؾخٓعي.
 - 6بن الىٟٓط البرًُاوي خاْ ٫بىاء ِْْٓع مجخم٘ مضوي لّ بق٩الّ ْمباصثّ الخانت هدُجت الخٛحراث الاظخماُٖت
ْالا٢خهاصًت ْالؿُاؾُت اإلاخىٖٓت في قبّ الجؼٍغة اإلاالحزًت بال بن الٗال٢اث الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت اإلاالحزًت بُ٣ذ ٖلى
خالِا.
 - 7ؤن الىٟٓط البرًُاوي ؾعى بلى جٓخُض الخٗضص الٓ٣مي مً زال ٫زُت ؾُاؾُت بزىاء خ٨مِم ٖلى الٓالًاث مً صمج
ْالًاث قبّ الجؼٍغة في صْلت مٓخضٍ ْاخضة الٛغبُت مجها ْالكغُ٢ت .
 - 8ؤن الهجغة الؿ٩اهُت لضْلت مالحزًا ؤنبدذ خال إلاكا٧ل الؼٍاصة الؿ٩اهُتٞ ،مٗٓم الؿ٩ان الخالُحن في مالحزًا بما
مِاظغًٍ ؤْ مً وؿل اإلاِاظغًٍ الظًً ؤجٓا بلى البالص مىظ مىخه ٠ال٣غن الشامً الٗكغ اإلاُالصي ْختى مىه ٠ال٣غن
الخاؾ٘ ٖكغ.
٣ٞ - 9ض خآٞذ الؿلُت البرًُاهُت ٖلى ؾ٩ان مالحزًا ألانلُٓن )البٓمُبٓجغا( مً زالٖ ٫ضم اجساط بي ؤظغاء
بسهٓم الخماػط الؿُاس ي ْالاظخماعي بل اجها اؾخمغث بمٗاملت اإلاِاظغًٍ مً ألا٢لُاث ٖلى ؤجهم صزالء ؤظاهب إلب٣اء
٨ٞغة بن ألاعى هي اعى اإلاالحزًحنٞ .إنبذ َاالء ألاظاهب مٓاَىحن ًخمخٗٓن بالجيؿُت اإلاالحزًت.
 - 0ؾُاؾت الا٢خهاص البرًُاوي ؾاٖضث ٖلى ظظب ٖ ٔٓ٢املت مً الهِىُحن ْالِىٓص ْألا٢لُاث ألازغٔ ،ألامغ الظي
ؤصٔ بلى بوكاء مجخم٘ مخٗضص ألاٖغا.١
 بن ْظٓص الىٟٓط البرًُاوي جم ً٨مً حٛحر الخغٍُت الؿُاؾُت ْالؿ٩اهُت بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة مما ٖؼػ مً ٓ٢ةالضْلت ا٢خهاصًا ْؾُاؾُا ْاظخماعي
 بن الٓظٓص البرًُاوي بزىاء ٞترٍ جٓلُّ الىٓام الؿُاس ي في مالحزًا جم ً٨مً حصخُو الخاظت اإلالخت بلى ج ًٍٓ٩هسبتؤصاعٍت ْؾُاؾُت مخٗضصة ألاٖغا ١مخمشلت باألخؼاب الؿُاؾُت لخٟاصي اي ٖملُت جمُحز بحن ٖغْ ١آزغ.
 - 3بن جبني بغٍُاهُا ؾُاؾاث بصاعٍت ْؾ٩اهُت ٦غؾذ الخٟاْث في بيُان اإلاجخم٘ اإلاالحزي اإلاخىٕٓ ٛٞحرث مً َُ٩ل َظا
اإلاجخم٘ هٟؿّ ْمٓ٩هاجّ مما ْلضث بق٩الُاث ْعثها الىٓام الؿُاس ي اإلاالحزي الجضًض بٗض الاؾخ٣ال ٫ازغ بك٩ل ٦بحر ٖلى
ٓ٢ة الضْلت ْبىاء هٓامِا الؿُاس ي.
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ٚ.9ىُمي ،ػًٍ الضًً ٖبض اإلا٣هٓص "،ؤهذوهيعيا" ،في :ؾلُمان ٖبض الٗؼٍؼ الغاظخي ،اإلآؾٖٓت الجٛغاُٞت للٗالم ؤلاؾالمي
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مٍاَش الحش٠يت العياظيت في ظيىما يىظ ٚؼاَحن٘ :يلم "هي ٘ىض ى" ؤهمىرحا
ؤ.ياظحن ظليماوي/حامّت ؤخمذ بً بلت،وَشان،الجضاثش.

ملخق:
ّ
بن الؿِىما ٛ٦حرَا مً ٞىٓن الخٗبحر ؤلاوؿاوي خاْلذ ؤن جلخدم بأما ٫الكٗٓب ًْ٢اًاَمْ ،هًا ٫ؤلاوؿان هدٓ الغقي
ق ٪ؤجها جىاْلذ مسخل ٠الجٓاهب التي جدُ ٪باإلوؿانْ .ال عٍب ّ
ْالخُٓع ،مكا٧لّ ،زُباجّْ ،اه٨ؿاعاجّْ ،ال ّ
ؤن الؿُاؾت
ْاخضة مً َظٍ الاَخماماثْ ،الباخض في َظٍ اإلاضْهت ًُغح ٖال٢ت الؿِىما بالؿُاؾتْ .ازخاع ْاخضا مً ؤٞالم اإلاسغط
اإلاهغي ًٓؾ ٠قاَحن َْٓ "هي ٓٞض ى" ؤهمٓطظا لظلٖ ٠ُ٦ .٪بر الُٟلم ًٖ ٖال٢ت ؤلاوؿان بالؿُاؾت؟ ً ٠ُ٦خٗاَى
ؤلاوؿان اإلاهغي ْالٗغبي م٘ َظٍ الخُمت؟
ال٣لماث اإلاٙخاخيت:الؿِىما اإلاهغٍتًٓ ،ؾ ٠قاَحن ،ؾُاؾت ،هي ٓٞض ى.
مٝذمت:
جم ً٨ؤَمُت جدلُل ألاٞالم الؿِىماثُت ،مً ؤَمُت ال ًٟفي خض طاجٍّْ ،م ً٨بزباث َظا الغؤي مً زال" ٫ج٣ص ي الٓا٘٢
ْاإلاكاَضاث الُٗاهُت ْما هالخّٓ مً نغ ٝإلابالَ ٜاثلت ؾىٍٓا ْبهٟا ١آال ٝالؿاٖاث ْألاْعا ١ج٨غَؿا إلهخاط ْاؾتهال٥
ْجدلُل الًٍْ 62"ًٟمً َظا الخدلُل مداْلت ال٨ك ًٖ ٠زباًا الٗمل الؿِىماجي ْزٟاًاٍْ ،بزغاء للخجغبت الُٟلمُت
ْحٗؼٍؼَاٞ ،لِـ الخدلُل الؿِىماجي مَٗٓ ٫ضم ٦ما ًغاٍ البٌٗ "ػاٖمحن ؤهّ ً٣خل ُٞىا خبىا للص يء الظي هضعؾّ) ،بط(
َب٣ا لِظٍ الىٓغة )ًهبذ( مً ألاًٞل ؤن هخ٣بل ال٧ ًٟلّ بُغٍ٣ت خضؾُت ْاهٟٗالُت ْطاجُت ختى جٓ٩ن اؾخجابدىا جامت
63
ْخاعة ّ
ّ
ْظُاقت ال ٌِٗٓ٢ا ٨ٞغ".
بهىا لٓ ؤزظها َظٍ ال٨ٟغة بجضًت ْاج٣ٟىا مِٗا "أللُ٣ىا صْن عٍب بالخدلُل زاعط الىاٞظة جماما باٖخباعٍ ٖملُت ٨ٞغٍت باعصة
بخؿاؽ،جضمغ الىٓاحي الغْخاهُت ْالٗاَُٟت ْالسخغٍت للخجغبت""ْ 64ما صام مً الٓاضر ّ
ّ
ؤن جدلُل
ال خٍُٓت ٞحها ْال
ّ
ّ
ألاٞالم ًخسظ ُ٢مت ؤٖلى ْؤ٦ثر ٞاثضة مً َظٍ الىٓغة الؿٓصاٍْت التي جدِ مً قإهّ ٞةهّ ًهبذ ٖلى الخدلُل الُٟلمي ؤن
ًماعؽ ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً بهخاط اإلاٗغٞت الض٣ُ٢ت التي ال جتراءٔ للمكاَض الٗاصي الظي ً ُ٘٣جظ٦غة الضزٓ ٫بلى ٢اٖت
الؿِىما إلاجغص التر ًٖ ُّٞهٟؿّ ،ؤْ ًً٘ ؾا٢ا ٖلى ؾا ١في مجزلّ ْالغْمٓث ٓ٧هترْ ٫بُضٍ ًٟ٨ي قٗٓع بؿُِ باإلالل ؤن
ّ
ًجٗلّ ٌٛحرٍ بلى مٓاص مغثُت ؤزغْٔ .بمٗنى ماّ ،
ٞةن اإلادلل الؿِىماجيْ،بن قئىا الىا٢ضً ،داْ ٫الٓنٓ ٫بمىهجّ بلى"ؤخ٩ام
ؤ٦ثر جدضًضا ْصخت ًٖ مٗنى الُٟلم ُْ٢مخّ".65

 62ياسٌن سليماين "،لماذا الفن" ،رللة ادلعرفة ،كزارة الثقافة ،دمشق ،سورية ،العدد  ،613أكتوبر  ،2014ص .227
63

جوزيف ـ بوجز" ،فن الفرجة على األفالم" ،تر :كداد عبد اهلل ،سلسلة مكتبة األسرة ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة ،مصر ،ط،1

 ،2005ص .15
64ادلرجع نفسو ،ص .15
65ادلرجع نفسو ،ص .17
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جبحن ّ
م٘ الخإُ٦ض ٖلى ّ
ؤن الخ٣ُ٣ت ّ
ؤن الُٟلم "مشل ّ
ؤي ش يء آزغ طي ُ٢مت ظمالُت ؤنُلت (ال ًم )ً٨ؤن ًىُٓي في عب٣ت
الخدلُل جماما"
.IIمفش ساثذة للعيىما الّشبيت:
ْالٓاّ ٘٢
ؤن َىا ٥ال٨شحر مً الضعاؾاث الى٣ضًتْ ،ال٨شحر ال٨شحر مً ألاٞالم التي ؤهخجذ زال ٫مؿحرة الؿِىما الخاٞلت
ّ
67
بالخمحزْ ،في بلض مشل مهغ ،حك٩ل نىاٖت الؿِىما "ؤ٦بر نىاٖت مً هِٖٓا في الًَٓ الٗغبي ْؤ٦ثرَا جإزحرا".
ٍْم٨ىىا ؤن هجض مً ؤظل بٖضاص صعاؾت مشل َظٍ ٖكغاث ،بل مئاث ال٨خب ْاليكغاث ْالضعاؾاث ْاإلا٣االث ْالخ٣اعٍغ خٓ٫
مؿحرة َظٍ الؿِىما ب٨خابها ْممشلحها ْمىخجحها ْمسغظحهاّ ،
ْلٗل ًٓؾ ٠قاَحن ْاخض مً ؤَم اإلاسغظحن الظًً اػصخمذ بهم
الؿِىما اإلاهغٍت خُض خٟلذ مؿحرجّ بما ً٣اعبُٞ 40لما ها ٫ؤٚلبها قِغة ٖٓمى٦ ،ما هاٖ ٫جها ظٓاثؼ َامت ٌ٫ـ ؤ٦برَا
 ،1997بهّ شخهُت مشحرة للجض٦ ٫ما ؤهّ ًمل٪
"حاثضة ؤلاهجاص الّام"مً مِغظان ٧ان الؿِىماجي ًٖ ُٞلمّ "اإلافحر" ٖام
خؿب ال٨شحر مً الى٣اص لٛت ؾِىماثُت مبهغة.
ل٣ض إلا٘ اؾم ًٓؾ ٠قاَحن بٗض ؤن ؤزغط ُٞلم "ـشاُ في الىادو" الظي ٌٗالج ًُ٢ت ؤلاُ٢إ ْاؾدبضاص ؤلاُ٢اُٖحن في
68
الغٍ."٠
زم ّجٓط ظِٓصٍ الؿِىماثُت بةوكاء قغ٦ت "ؤ٘الم مفش الّاإلايت" ،التي ّ
٢ضمذ مجمٖٓت مً ألاٖما ٫الؿِىماثُت الجاصة
"طاث مًامحن اظخماُٖت ْؾُاؾُت ْمٗٓم ؤٞالمِا بهخاط مكتر ،٥مهغي ْفي الٗاصة ٞغوس ي"٢ْ، 69ض زغط ٖلُىا قاَحن
 2007بُٟلم مً بهخاط َظٍ الكغ٦ت بٗىٓان "هي ٓٞض ى" ب٣ي ُْٞ ُّٞا للمىخى الاظخماعي الؿُاس ي الظي ازخاعٍ َٓا٫
ؾىت
70
خُاجّ الؿِىماثُت مشل "الٗهٟٓع" ْ"خضْجت مهغٍت" َْٓ ًهغح بىٟؿّ بإهّ "ال ًبخٗض ؤبضا ًٖ الؿُاؾت في ؤٞالمّ".
.I

يىظ ٚؼاَحن...للعياظت ِىىان:

الؿُاؾت بطن ْلذ ٖىض قاَحن خؿب َظا اإلاىُل٧ ٤امىت في ٧ل ؤٖمالّ الُٟلمُت ،ؾٓاء ٧اهذ جمشل مٓيٖٓا عثِؿا ؤْ
 ،1970الظي " ّ
ٌٗبر ًٖ خالت حكبض الٟالح اإلاهغي بإعيّ ْْ ّٞٓ٢في ْظّ ٧ل اإلاداْالث
زاهٍٓا ،مشل ُٞلم "ألاسك" ٖام
 1971الظي " ّ
ججىب  ُّٞقاَحن مٓاظِت الٓا ٘٢اإلادُِ بهٓعة مباقغة ؤْ
الغامُت بلى ا٢خالّٖ مجها"ُْٞ 71لم "الاخخياس" ٖام

 66ادلرجع نفسو ،ص .17

 67جاف الكساف "،السينما في الوطن العربي" ،سلسلة عامل ادلعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت ،العدد  ،51مارس ،1982
ص .20
 68ادلرجع نفسو ،ص .52
 69صبحي الزبيدم "،السينما والثورة في مصر" ،رللة الكرمل اجلديد ،بًنكت ،لبناف ،العدد  ،1صيف  ،2011ص .243
 70المحررون ،صحيفة فضاءات الوسط ،ادلنامة ،البحرين ،العدد ،1833اخلميس  13سبتمرب .2007

71
عماف ،األردف ،العدد ،40
حيٍن البشتاكم "،قراءة في التجربة اإلخراجية للمخرج السينمائي العالمي يوسف شاىين" ،رللة فنوف ،كزارة الثقافةّ ،

صيف  ،2013ص .116
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اإلاكاع٦ت في الخٗلُٖ ٤لُّ" ، 72زم "الّفٙىس" الظي ؤخضر ضجت ٦برٔ بؿبب ما اٖخبرٍ ال٨شحرْن ؤهّ هجٓم مً اإلاسغط
ٖلى ظماٖ ٫بض الىانغ زانت ّ
 ،1967لُِٓغ قاَحن ُٞما بٗض
ؤن ؤخضار الُٟلم جضْع خٓٞ ٫ترة الِؼٍمت الٗؿ٨غٍت ٖام
بُٟلمّ "ِىدة الابً الما"٥الظي اٖخبرٍ ال٨شحر مً الى٣اص"اؾخ٨ماال لُغْخاث قاَحن الؿُاؾُت التي ؤْعصَا في ُٞلمي
الازخُاع ْالٗهٟٓع"َْ ،73ظا ما ًا٦ض ّ
74
ؤن الغظل "٢ض ب٣ي ؤمُىا لغٚباجّ الظاجُت ْآعاثّ الؾُما بٗض ا٦خما ُّْٖ ٫الؿُاس ي".
ٌٗض ؤخض ؤَم ؤٞالمّ الؿُاؾُت َْٗخ٣ض بٌٗ الى٣اص ّ
ْ ،1985الظي ّ
ؤن
َْظا ما ْانل ٗٞلّ م٘ ُٞلم "وداِا بىهابشث" ٖام
ّ
الٗالم الٟغوس ي ْالكاب اإلاهغي ؤن ًٓ٩ها همٓطط
"ؤَم مك٩لت ؾُاؾُت جاعٍسُت ْ٨ٞغٍت في َظا الُٟلم ؤن قاَحن ؤعاص مً ِم
الٗال٢ت بحن الكغْ ١الٛغب"75صْن ؤن هيس ى جد ّ٣ُ٣لٓاخض مً ؤَم ؤٞالمّ اإلاؿاهضة لًُ٣ت الخدغٍغ الجؼاثغٍت وٗني بّ
ُٞلم "حميلت".
بياٞت بلى طل٢ ،٪ضم قاَحن ؤعبٗت ؤٞالم جٓن ٠بإجها ؤٞلمت ألظؼاء مً ؾحرجّ الظاجُتْ ،هي ٖلى الخٓالي ":بظ٢ىذسيت ليه"
ْ ،1990ؤزحرا ُٞلم "بظ٢ىذسيت-هيىيىسٖ "ٟام
 ،1982زم "بؾ٨ىضعٍت ٦مان ْ٦مان" ٖام
"ْ ،1979خذوجت مفشيت" ٖام
ٖام
ْ ،2004هي ؤٖما ٫ال حُٛب ٞحها جُمت الؿُاؾتٍِْٓ ،غ َظا ؤ٦ثر في الُٟلم ألازحر الظي ٌك٩ل "مدا٦مت ألمغٍ٩ا ْجُُ٣ما
إلاؿحرتها الؾُما بٗض ؤخضار 11ؾبخمبر التي ْٗ٢ذ في الٓالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ْالخغب ٖلى ٧ل مً ؤٛٞاوؿخان
76
ْالٗغا."١
حٛحر ْاضر مً زالُٞ ٫لمّ "بظ٢ىذسيت-هيىيىسّ "ٟ
ْبطا ٧اهذ هٓغة ًٓؾ ٠قاَحن ٢ض ِْغ ٖلحها ّ
ٞةن هٓغجّ إلاهغ ؤًًا
ازخلٟذ في ُٞلمّ ألازحر "هي ٘ىض ى" الظي اقتر ٥في بزغاظّ بلى ظاهبّ جلمُظٍ "خالذ يىظَْ "ٚظٍ الىٓغة هي ما هداْ٫
ال٨كٖ ٠ىّ ْجدضًضٍ مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت.
.II

"هي ٘ىض ى" ِىذما يفبذ الح ٞاإلاؽشوُ مداولت ٜلب هٍام !!

اإلاكِض ألاْ ٫الظي ًبضؤ بّ الُٟلم ،مٓاَغاث ٖاعمت لكبابْ ،اخخ٩ا ٥م٘ قغَت م٩اٞدت الكٛب ،بهغاْاتها ْٖهحها
الٛلُٓت .زغاَُم اإلاُاٍ جٓظّ للجمٕٓ مً ؤظل جٟغٍِ٣ا ،بٌٗ الجغحى ُثٌؿاعٕ بهم ،ال٨شحر مً اإلآٞٓ٢حن جخٓظّ بهم الكغَت
بلى الؿُاعاث الخابٗت لِا .جم الخ٣اٍ بضاًت اإلاكِض باؾخٗما" ٫اللُ٣ت الٗامت ظضا"  Very long shotؤْ ما ٌؿمى ازخهاعا بـ
 VLSالتي جب٣ى ؤَمُتها ْاضخت "في بِْاع الؿماث الجٛغاُٞت ْالبُئُت للمكِض لٗضم بعبا ٥اإلاخٟغط في مٗغٞت اإلا٩ان الظي
ًخم جهٍٓغٍْ ،الصخهُاث اإلاخدغ٦ت 77"ُّٞاإلاكِض ّ
ًهٓع الكغَت بإٖضاص ج ١ٟٓؤٖضاص اإلادخجحن مما ًدُل ٖلى ٓ٢ة
ْحؿلِ ٦بحرًً ،زم في لُ٣ت ٢غٍبت ) close Up (CUجِٓغ ال٩امحرا ْظِا لكابً ،هغر بٓ٣ة مدخجا "ال"ٌٓٗ ،ص اإلاكِض بلى
اللُ٣ت الٗامت  ،زم ًخدٓ ٫بلى جهٍٓغ بٌٗ الكباب َْم ٌؿاعٖٓن في الِغْب مً ٢م٘ الكغَت ْالخٓ .٠ُ٢جالخِ٣م
الكغَتً .ضزلٓن بلى حي قٗبيٌٗ ،غى  ُّٞباٖت الخًغْاث ؾلِٗم٦ ،شحر مجهم وؿاء ،بؿغٖت ج ُ٘٣ألاهٟاؽ ،وكاَض
 72ادلرجع نفسو ،ص .116
 73ادلرجع نفسو ،ص .116
 74ادلرجع نفسو ،ص .116
 75ادلرجع نفسو ،ص .117
 76ادلرجع نفسو ،ص .119

 77خليل شحادة "،اإلخراج التلفزيوني" ،دار ادلعتز للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2013 ،1ص .120
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خضْر َظٍ اإلاُاعصة ،نٓث يابِ ٌصج٘ ٖلى ؤلامؿا ٥بالكباب...صزان ،يغب ،جى٣لب الٗضًض مً ٖغباث بُ٘ الخًاع،
جخهاًذ اليؿٓةُ ،ثَْؿم٘ صٖاء مً َىا َْىاٖ ٥لى َاالء الٓاإلاحن".هللا يخشب بيىج٢ى..هللا يخشب بيىج٢ى يا ُب َْ ََدا"...نٓث
ّ
بهُت )َالت ٘اخش( ًا ؤْالص ال٩لب ،ما جدكُغْف بال ٕ الٛالبى؟".
ّ
ًٓضر َظا الخٗبحر الكٗبي ،ه٣مت اإلآاًَ البؿُِ ٖلى ال٣م٘ اإلاؿلِ ٖلى الىاؽْ ،الخٗامل الِمجي مّٗ .مٓاَغة قباب
ؾلمُت جخدٓ ٫بلى ٢لب لِضْء الخي ْػعٕ الٟٓض ى ً ،ُّٞغْح  ُّٞالٛالبى ضخُت .جًُ" ٠بهُت" البىتها "هٓع" مضعؾت
ؤلاهجلحزًت :مجهم هلل ُثال َد
بٗضاّ ...
٦ؿغْا الؿَْٓ ١م بُ٣بًٓا ٖلى بخٕٓ اإلآاَغة"ٞ .مً ؤظل جٓ ٠ُ٢مجمٖٓت قبب مؿاإلاحن
٢امٓا بمٓاَغةٓ٣ً ،م عظا ٫ألامً بخسغٍب ٧ل ش يء.
اإلاكِض اإلآالي مباقغة ،الًابِ "خاجم" ) خالذ ـالح( ً ٠٣في مضزل بىاًت مغ٦ؼ الكغَت ،بِىما نٟاعاث ؾُاعاث
الكغَت جضْي ْجٓ ٠٢ؤمام اإلاغ٦ؼ .يابِ ألامً )ِمشو ِبذ الجليل(ٖ :اًؼ ٥جًبُلي الُٗا ٫صي جًبُُت ؤنليً ،سغظٓا
مً َىا ْصماِٚم مٗضْلت"ً ،ا٦ض خاجم اههُاّٖ لؤلمغ ٍْبضؤ بالخىُٟظ ؤمام الغظل بًغب الكباب ٖلى الٟ٣ا .زم بصزالِم
صٗٞت ْاخضة بلى ٢بْٓ .بؿبب جضاِٗٞم ٌؿ ِ٣ؤٚلبهم ؤعياً،إمغ خاجم الكباب بجزٕ ٧ل ما في ؤًضحهم مً بُا٢ت ٍَٓت
ْؾاٖاث ،ؤْ ْما في ظُٓبهم مً َٓاج ،٠زم ًجزٕ ٢بٗخّ ُٞبضْ عؤؾّ ألانل٘ ٍْ ٫ٓ٣بهغامت ممؼْظت بهغار " :آْٖ جٓ٩هٓ
ٞا٦غًٍ ّ
بن البلض ؾاًبت .ال ،البلض ٞحها خٓ٩متْ ،خٓ٩مت مً خضًضْ .الخٓ٩مت هي ؤها"
حٗبحر "خاجم"٢ْ ،ض ًٓ٩ن لالؾم في خض طاجّ صاللت بزًإ٢ْ ،مّ٘ ،
ًضٖ ٫لى مغ٦ؼٍت الصخو ال ال٣اهٓن .خُض ُثًسخهغ
الىٓام الؿُاس ي ؤْ ألامني في شخو ٞغص ْاخض ،ال ًدخاط مً ؤظل جُبُ ٤ما ًغاٍ مىاؾبا للخٟاّ ٖلى ألامً ْالاؾخ٣غاع،
َد
اإلاغْع ٖبر بٓابت ال٣اهٓنْ ،ال الدكغَٗاثْ ،ال اإلاد٨متْ ،ال ٚحرَا .بهّ ًدخاط  ِ٣ٞلخُبُ ٤مبضؤ الٗها .بهّ ألاٖلى،
ْالكٗب "ؤصوى" ) ممشال في الكباب َىا(ْ ،البض لؤلٖلى ؤن ًماعؽ ٓ٢جّ َُْمىخّ ٖلى ألاصوى الظي ال ًم٨ىّ الخغْط مً
ال٣بًت البٓلِؿُت في هٓام مشل َظا.
َْظا ما ًِٓغ في اإلاكِض هٟؿّٖ ،ىضما ًخ٩لم ؤخض الكباب اإلآٞٓ٢حن في الِاجٞ ٠حرص ٖلُّ "خاجم" َْٓ ًإزظ مىّ الِاج٠
بٓ٣ة:
 مل ب ٫ٓ٣ل ٓ٩بهٞ ٓ٩ا٦غٍجها ؾاًبت؟
 ؤها مً خ٣ي بوي ؤج٩لم في اإلادمٓ ٫بخاعي ٫ٓ٣ً .الكاب
ْ ؤها مً خ٣ي ؤوي ؤيغب.٪
ٍْٓ٣م خاجم به ٟ٘الكاب زم ًإمغٍ باالهدىاء لًُ٘ ٖلى ِْغٍ الكاي الؿازً الظي ًإحي بّ الكُش اإلاؿً الظي ال هغاٍ
ّ
في ٧امل الُٟلم بال في َظا اإلا٩ان .خ ٤الًغب الظي ؤزظٍ لىٟؿّ ،ظاء هدُجت ْاضخت لُٛاب ال٣اهٓن .خُض ًهبذ ل٩ل
ٌؿُج خُاجّ بمجمٖٓت مً الخ ١ٓ٣اإلاُل٣ت التي ال ًىا٢ل ٞحهاْ .ؾٓاء ٖلمىا ّ
شخو لّ مىهب جاب٘ للضْلت ألامىُت ؤن ّ
ؤن
َظا الًابِ ًٓ٣م بهظٍ ألاٖما ٫بٗلم مً الجِاث الٗلُا ؤْ بجِل مجهاّ ،
ٞةن اإلاؿاْلُت ج ٘٣في ٧ل ألاخٓاٖ ٫لحها٨َ .ظا هاْ٫
٨ٞغة ْظٓص شخو ْاخض ًخد٨م في مهاثغ ٖكغاث الكباب الظًً ا٢ترٓٞا ظغٍمت ه٨غاء-خؿب مىُ ٤الًابِْ-هي
اإلاكاع٦ت في مٓاَغة ال ًسبرها الُٟلم بإي قٗاع ؤْ مُلب مً مُالبهاّ .
ألن مُالب الكٗب ٦شحرة ْمخٗضصةْ ،لً ًٓ٩ن َاالء
الكباب زاعظحن ًٖ مجالِا.
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ّ
ً٣ضم "هي ٓٞض ى" الكباب بك٩ل مكغ ،ٝبجهم ًضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣مبضثُتَْ ،م ًضٓٗٞن ؤزماها بآَت في ؾبُل َظا
الضٞإٞ .الكاب الظي ًسبر الًابِ بإهّ ًدُم بٗض ؤن ؾإلّ ًٖ ٖمل ؤبُّ ًُالب خاجم بٓظٓب بزغاظِم مً طل ٪اإلا٩ان
ْبٖالم ؤَلِم بم٩اجهم ،بِىما ًغص خاجم ٖلُّ ّ
بجغٍ مً ًا٢ت ٢مُهّ ٍْإمغ بةلخا ١مجمٖٓت الكباب ْعاءًٍِٓ،غ مجمٖٓت
مً اإلاؿاظحن ٍْ ٫ٓ٣خاجم ؤجهم ظائْا للخٓ مً "خٙلت اظخٝبا٣ً ،"٥هض ْظبت ٢اؾُت مً الخٗظًب.
 جدب جٓ٩ن ّػحهم؟ ًهغر خاجم في ْظّ الكاب الظي ًخدٓ ٫بلى همٓطط لبُ٣ت الكباب ،في مكا٧لِم ْفي مداْلت جدضحهم
آللت ال٣م٘.
َىا ٥ظملت طاث صاللت ْؤَمُت في الُٟلم جإحي ٖلى لؿان الًابِ َْٓ ً٩لم الكابٖ " :امل بلُجي ْبخإ ؾُاؾت
ٖلُّ؟"ٞ ،الخُاب ألامني ال٣معي ب٩لمت ؤزغٔ،ال ّ
ًٟغ ١بحن ألاٖما ٫الخسغٍبُت التي ًٓ٣م بها بٌٗ اإلاٟلؿحن خًاعٍاْ ،هي
الٟٗل اإلاؿدى٨غ الظي ًخٓظب جُبُ ٤ال٣اهٓن الصخُذ ٖلى مً ًٓ٣مٓن بّْ ،بحن الٟٗل الؿُاس ي ٦د ٤مكغْٕ جٟ٨لّ
الضؾاجحر ْجدترمّ الضَْ ،٫ظا الٟٗل الظي جمِٓغ ٖىض َظا الكاب في اإلاكاع٦ت في الخٓاَغاثَ .ظٍ اإلاُاب٣ت بحن مِٟٓمحن
مسخلٟحن ،ججٗل الخٗامل م٘ اليكُاء الؿُاؾُحنً ،مازل الخٗامل م٘ اإلاجغمحن ْال٣خلت ْؤصخاب الؿٓاب َْٓ .٤ما جٓ٣م بّ
٧ل ألاهٓمت الٟاقُت التي ججٗل مً الخغْط في مٓاَغة ْلٓ نٛحرة ظغٍمت حٗا٢ب ٖلحها ٧ل مً قاعٞ ٥حها .بهّ صلُل ٖلى
ؤي خهاة جغمى ٖلى بىائها الِل مً الؿِل تهضًم ُث
ؤػمت ؾلُت ًىسغَا الٟؿاص ،جسص ى مً ّ
البنى التي جؼٖم قغٖىتها.
جِٓغ لىا اإلاكاَض ألاْلى في الُٟلم ،اإلاؼٍض مً الُٛغؾت في شخهُت َظا الًابِٗٞ ،ىضما ًسبرٍ ٖؿ٨غي ّ
بإن سجُىا ٢ض
ماث مىظ الباعخت ْال ًؼا ٫مغمُا في ع ً٦مً الؼهؼاهتّ ،
ًغص ٖلُّ "خاجم" بضم باعص بإن ًسغظٍٓ زاعظا ٍْغمٍٓ في ؤي"صاَُت"
ختى ًمٓث ٚضاْ ،بٗضَا ًم ً٨الخهغً ِٓٞ ."ٝمُذ بإمغٍ السجىاء"ٚضا" ،ؤْ في الٓ٢ذ الظي ًسُغ ٖلى بالّ .بمٗنى آزغ،
٢خل ْاضر ألصوى مبضؤ مً مباصت اخترام بوؿاهُت ؤلاوؿان .بدُض ًخدٓ ٫اإلآاًَ في الضْلت ال٣مُٗت بلى مجغص ع٢م مً
ألاع٢ام ٌؿِل ب٨شحر مً الخبؿُِ الً٣اء ٖلَُّ .ظا بياٞت بلى ألاجأْ التي ًجمِٗا مً الىاؽ ْجدهُلّ للغقأْ م٣ابل
زضماث ٧ان ُثًٟترى ؤن ًٓ٣م بها صْن م٣ابل ما صامذ جضزل يمً ْاظباجّْ ،عٚم ّ
ؤن مؿاْلّ في الٗمل ٢ض جم ببالّٚ
ّ
بال ؤهّ ًضاٖ ٘ٞىّ ٍْغ٢ ٌٞبٓ ٫اإلآيٕٓ ،مما ٌٗني خؿب الُٟلم ّ
ؤن الٟؿاص لِـ مك٩لت ؤٞغاص ًم ً٨الً٣اء ٖلُّ
باألمغ
ّ
بالً٣اء ٖلحهمْ ،ل٨ىّ مك٩لت هٓام بإ٦ملّ ًجب ؤن ًخم الاه٣الب ٖلُّ باإلاٗنى الشٓعي الاظخماعي ْالُ٣مي ال٢خالّٖ مً
ظظْعٍ.
في الجاهب آلازغًِٓ ،غ لىا الُٟلمُ٦ْ ،ل هُابت "ًٓؾ ٠الكغٍ ،"٠قابًُ ،ب ٤ال٣اهٓن ٦ما ًيبغيٍْٟ ،غط ٖلى الكباب
ّ
ألن لِـ ٖلحهم ّ
ؤي بزباث باعج٩ابهم إلاا ًسال ٠ال٣اهٓن٢ .ض ًٓ٩ن الؾمّ "قغٍ "٠مضلٓال ؤًًا في الٗمل ٖلى ٚغاع "خاػم"
ل ً٨بمٗنى بًجابيْ .الظي ٖلى عٚم مداْالث "ؾامي بُّ" الًابِ في ؤمً الضْلت بإن ًدخج ٖلى ٢غاع بزالء ؾبُل اإلاتهمحن،
ّ
ّ
بال ّ
بال ّؤهّ ًُالبّ ٌٗضم مسالٟت ال٣اهٓن ختى حؿحر ٧ل ألامٓع بك٩ل ّ
ؤن الٗهابت
ظُض.ل ً٨م٘ بزالء الىُابت لؿبُل اإلاتهمحن
)خاجم ،ظاميْ ،صمالئَما( ً٣غعْن ؤلاب٣اء ٖلى الكباب في ػهؼاهت ؾغٍت ال ٌٗلم بها ٚحرَم ،صٞاٖا ًٖ مهالر شخهُت
ًؼٖمٓن ؤجها مهالر الضْلت الٗلُا.
.III

ِىذما يفبذ الٍلم هضوة مشين بالىَم:

جِٓغ مكاَض الُٟلم بٗض طل ٪ظاهبا آزغ جماما مً شخهُت "خاجم" ،بهّ ٌؿ ً٨في اإلاىُ٣ت الكٗبُت هٟؿِا التي خضزذ
ٞحها مُاعصة الكغَت للمخٓاَغًٍْ .حؿ ً٨في الك٣ت اإلا٣ابلت لِا" ،هىس" ) جٓ٣م بالضْع مىت ؼلبي( مٗلمت اللٛت ؤلاهجلحزًت
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ّ
مٟدل اإلااصة ال ًغض ى ًٖ مؿخٓٔ جضعَؿِا لخالمُظَا ُٞما بٗضّ .
ًدب خاجم هٓع التي حِٗل م٘ ؤمِا بهُت )جٓ٣م
التي هجض
بالضْع َالت ٘اخش( ْالٟخاة مً ظاهبها ال تهخم بّ ْحٗك ٤بضال ًٖ طلُ٦ْ ٪ل الىُابت "قغٍ "٠ابً هاْغة اإلاضعؾت التي حٗمل
ّ
ٞحها هٓع ،بِىما قغٍّ ٠
ًدب ٞخاة اعؾخ٣غاَُت ؾاطظت ال تهخم بال باإلآيت ْالغ٢وْ ،هي خامل مىّ.
ّ
ًخدٓ ٫خب خاجم لىٓع بلى ما ٌكبّ اإلاغى الىٟس ي ،بهّ ًداْ ٫ظلب مدبتها ْاَخمامِا ب٩ل الُغ ،١ل٨ىّ في ّ
٧ل مغة
ًٟكلً ،ترنضَا في ٧ل م٩انٖ ،ىضما جٓ٩ن زاعظت مً اإلاجز ،٫ؤْ ْهي في الكاعٕ ْ٢ض زغظذ مً مدل لبُ٘ اإلاالبـ .هالخٔ
ّ
ّ
ؤن ألامغ ّ
ًخُٓع بلى الغٚبت في الخملْ ٪الؿُُغة ْاهتزإ خِ٣ا الُبُعي في الخغٍت ْالازخُاع .ل٣ض ٧ان الُٟلم في َظٍ ألاظؼاء
ّ
78
ً٣ضم "ماصة زغٍت لؿِىما زغٍت ّ
ْخُت ،حكٗغ بيبٌ اللخٓت ْمٗاهاة الٓا."٘٢
ْٖىضما ًٟكل ّ
ًخدٓ ٫بلى الخلٓ ٫السخغٍتًُ .لب مً ؤخض قُٓر الهُٓٞت ؤن ًهى٘ لّ "حجاب مدبت" مً ؤظل ؤن
جدبّ هٓعٍْٓ ،اظِّ الكُش بإهّ "مغٌٍ بها" ٍْضٍٖٓ للهالة ْالضزٓ ٫في "خًغة" اإلاخهٓٞتَْ ،م ًخماًلٓن ٖلى ؤهاقُض في
خب هللا ْالىبي ْؤَلّْٖ .ىضما ال ًىَ ٟ٘ظاً ،ظَب بلى ٢ـ في ٦ىِؿتٍُْ ،لب مىّ ما َلبّ مً الكُشْ ،خحن ًٟكل مً
ّ
لحرقّ ٖلى ٖخبت باب الٟخاة لخدبّ بٗض ؾاٖت ْاخضة !! ل ،ً٨ماصامذ هٓع ال ّ
جدب بال
ظضًض ًلجإ بلى مكٗٓطة حُُّٗ ماء
"قغٍّ "٠
ٞةن خاجم ًهل في ألازحر بلى اٚخهابها بٗض ؤن ًِٓٗ٢ا في خُلت.
بهّ خب مغض ي ،مؿخدُل ٖلى الغٚم مً الخ٩اٞا الٓاَغي )عظل لّ ٓ٢ة ،مغ٦ؼ ،هٟٓط٧ ،لمخّ مؿمٖٓت ،ماصًا ،لّ ٖملّ
ّ
بال ؤهّ ال ْظٓص لِظا الخ٩اٞا ْاُٗ٢ا ْقٗٓعٍاّ ،
ألن الازخالًِٓ ٝغ ؤؾاؾا في
٢اع ْمجزْ ٫ؤ٦ثر مً َظا  ِٓٞظاع لخبُبخّ(
"الُ٣مت" ،خُض الٗضْ ٫اإلاؿاْاة ْالاهدُاػ هدٓ الخ ٤مِما ّ٧ل ٠ألامغ ْمجابهت الٓالمُحن ْال ٔٓ٣اإلاخُٛغؾتْ .م٘ ؤنّ
ّ
بال ّ
ؤن
اإلاخل٣ي ًم ً٨ؤن ًخٗاَ ٠في لخٓت ما مً لخٓاث الُٟلم م٘ "خاجم" زانت في اإلاكِض الؿاب ٤لٓاٗ٢ت الاٚخهاب،
َظا الخٗاَ ٠الظي ٌؿخمغ م٘ ب٩اثّ ؤْ هضمّ بٗض ٗٞلت الاٚخهاب ًؼْ ٫ؾغَٗا م٘ اإلاكاَض الالخ٣ت.
ُث
ًجلـ خاجم م٘ هٓع بٗض ؤن ظاءجّ جُلب مىّ ؤلاٞغاط ًٖ ْالض نضً٣تها ناخب ٖغبت الخًاعْ ،الظي اٖخ٣ل مً َغّٞ
ْاقترٍ ٖلى َظٍ البيذ ؤن ججٗل هٓع جؼْعٍ في اإلا٩ان الظي ًدضصٍ َْٓ مُٗم الؿمٖ ٪لى الٓ٩عهِل ،ختى ًٟغط ٖىّ ،في
َظا اإلاكِض ،هخٗغٖ ٝلى الجاهب الضازلي مً خاجم ،الٓغْ ٝالخُاجُت ال٣اؾُت التي ٖاقِا ،الُخم ،الخغمان مً ؤم
جؼْظذ ْجغ٦ذ ابجها ًخ٣لب بحن زالت ججٗل الُٗام بمٓاُٖض مًبَٓت مشل السجًْٖ ،مت ججٗل مً الضزٓ ٫بلى ّ
الخمام
بٗض َلب ؤلاطن ْملجإ م٘ ما ًدباصع بلى الظًَ مً مٗاوي الٓخضة ال٣اؾُت ْالكٗٓع ّ
اإلاظ ٫باالٚتراب ًٖ الضهُا ْالٗالمَ .ظا
ما ًجٗل –في عؤًىاَ-ظٍ الصخهُت حكٗغ بالجٕٓ اإلاٟغٍ هدٓ ٧ل ش يء...اإلااْ ،٫الؿلُت ْالخد٨م في ع٢اب الىاؽ ْمماعؾت
ّ
الًٖ ِٛلحهم ،ؤي هٕٓ مً ؤهٓإ الخٌٍٗٓ ًٖ الى٣و الظي ٖاهاٍ َٓا ٫ؾىٓاث َٟٓلخّ التي جغؾبذ ْؤزغث ٖلى ق٩ل
ّ
ٞةهّ ًؼصاص ٦برًاء ْٖىجُِت ججٗلّ ال ًخ٣بل عٞ ٌٞخاة لّ ّ
خُاجّ ُٞما بٗضٞ ،ةن ّ
ألن لضًّ ّ
٧ل اإلابرعاث
جٓنل بلى ٧ل َظا
التي ججٗلِا ج٣بل بّ ػْظا٨َْ .ظا ٞةهّ ًداْ ٫الخهٖٓ ٫لى ما ٌكتهُّ ب٩ل الُغ ،١بالٓ٣ة ٦ما ّ
حٗٓصْ ،بالخُلت في خالت هٓع
بٗضما اؾخجضٔ الؼْاط مجها ٞلم ج٣بل.
ّ
بن "هٓع" التي ً٣ضمِا ًٓؾ ٠قاَحن ْزالض ًٓؾ ٠لِؿذ ّ
مجغص ٞخاة ً ٘٣شخو في خبها ٞترْ ًّٞجسخاع ٚحرٍ صْن
صالالث ؤْ بًداءاثّ .
بن هٓع ّ
جخدٓ ٫في الُٟلم بلى عمؼَْ ،ظا الغمؼ َٓ "الًَٓ" في خض طاجّْ .هي ٨ٞغة "مإلٓٞت في الؿِىما
 78درية شرؼ الدين "،السياسة والسينما في مصر" ،دار الشركؽ ،القاىرة ،مصر ،ط ،1992 ،1ص .216
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ٞةن اٚخهاب هٓع َٓ اٚخهاب إلاهغ"ْ 79خُض ّ
ْألاصب ،خُض ًغمؼ قغ ٝاإلاغؤة لكغ ٝالًَٓ ْألامت ،لظلّ ٪
ؤن "الًَٓ
ّ
ؤي مبضٕ ظضًغ بهظٍ الهٟت ؤن ًجؿضٍ بٛحر ما ظؿضٍ )الُٟلم(٦ ،ما ّ
ّ
ٞةهّ لم ً ً٨مىخٓغا مً ّ
ؤزو
ؤن اإلاغؤة
ُ٢مت ُٖٓمت
ّ َد
ّ
بالجماْ ٫الخؿً ْ٧ل الهٟاث الجؿمُت الؿاخغة الٟاجىت مً الغظل٣ٞ ،ض ٧ان مىخٓغا ؤن ًخمشل الًَٓ اإلااهض ٞخاة
80
خؿىاء".
َظٍ الشالزُت الاؾمُت ،هىس ،خاجم ،ؼشي ،ٚججخم٘ لدك٩ل الخألْ ٠الًضًت مٗا ،جأل ٠الشىاثُاث ،هٓع ،بةًجابُت اإلاٗنى،
ْالظي ًٓحي ؤًًا بالخٟت ْالغَاٞتْ ،الؿُٓلت الكٗٓعٍتْ ،الظي ً ٠٣مىّ "خاجم" ٖلى الُغ ٝالى ٌُ٣خُض مٗنى
"الخخمُت" ؤْ ؤلاظباع ْؤلا٦غاٍ ب٣ؿٓجّ ْظبرْجّ ْؾٓصاٍْخّ"ْ ،ؼشي "ٚالظي ًِٓغ ٦مٗاص ٫مٓيٓعي للىٓعْ ،ق٩ل مً
ؤق٩الًّ ،ضْع في الخ٣ل الضاللي هٟؿّ باإلاٗنى الخٟاٖلي ْالدكاع٧ي الظي ّ
ً٨ملّ ٍْثرًّ.
ًِٓغ الهغإ في ؤْظّ ٖىض اٚخهاب "هىس"ٞ ،مً ظِت ًداْ ٫خاجم ،مغ٣ٞا بكِاصاث ػْع لؼمالثّ في الكغَت َد
بزباث ٖضم
جٓعَّ في اإلآيٕٓ ْؤهّ ٧ان مِٗم ْ٢ذ خضْر الجغٍمت لخبرثخّ مجهاْ ،مً ظِت ؤزغٔ ،ؤم الطخُت بغمؼٍتها الضالت ٖلى
الخحرًت اإلاُل٣ت ْالخىٓ ْمٗنى الٟضاء ْقغٍ ٠بؿلُت الىُابت ؤْ الجِت ال٣اهٓهُت التي ًهٓعَا الُٟلم ٖلى ؤجها مشا٫
للخُبُ ٤الٗاص ٫لل٣اهٓن ْهاْغة اإلاضعؾت م٘ ما جدمل َظٍ اإلااؾؿت مً صالالث التربُت ْالخٗلُم ْالخشْ ٠ُ٣بٖالء إلاباصت
الخحر ْالخْ ٤الجما.٫
م٘ جهاًاث الُٟلمٓ٩ً ،ن ؤَالي اإلاىُ٣ت ٢ض َٟذ بهم الُ٨ل بؿبب الٓلم ْالبُل مً خاجم ْمً مّٗ ،قباب ال ٖلم
ألَلِم بإما ً٦ازخٟائهم مىظ ًٓم اإلآاَغاثْ ،مجغم اٚخهب ٞخاة ْجم الدؿتر ٖلُّ بكِاصاث مؼْعةْٖ ،ضص ٚحر مٗلٓم مً
الىاؽ ّ
٢ضمٓا بالٓ٣ة ْجدذ التهضًض ؤمٓالا ختى ال ًخم بصزالِم في مأػ ١ؤ٦بر مً التي ٌِٗكٓن ٞحها في ألانلْ ،بلٛذ
ّ
الخُٗ٣ض صعظت مً الؿُٓة ْالٓ٣ة ال ًمٖ ً٨ىضَا بال اهخٓاع الاهٟجاع الٓقُ.٪
ًخٓظّ ألاَاليٚ ،ايبحنً ،غٍضْن الاهخ٣ام ألْالصَم ،لكغ ٝالبيذ ؤًًاٞ ،الًُ٣ت لم حٗض ًُ٢ت ؤؾغة ْاخضةْ ،ل٨جها
ًُ٢ت مجخم٘ بإ٦ملّ ،قٗب بإؾغًٍ ،خٓظِٓن هدٓ مغ٦ؼ الكغَتٌ ،كٗغ مؿاْلٓ ألامً بالعجؼ ًٖ مٓا٦بت الخٛحر
اإلاٟاجئ ًٖ ،عص الٟٗل اإلاىاؾب ،ال مجا ٫لٓ ٠٢اإلآط الِاصع مً البكغ الظًً ؤجٓا ْ٧ل جغا٦ماث ال٣ؿٓة ْالجبرْث التي
مٓعؾذ ٖلحهم ٢ض َٟذ بلى الؿُذ٣ً .خدم ألاَالي مغ٦ؼ الكغَت ،في الٓ٢ذ هٟؿّ الظي ًٓ٩ن " ُّٞؼشي٢ "ٚض ٖثر ٖلى
الؼهؼاهت الؿغٍت التي ازخبإ ٞحها مٗاْن "خاجم" في خاصزت الاٚخهابْ ،الكباب اإلاٗخ٣ل ًٓم اإلآاَغةً .سغط الجمٍُُْ٘ ،لب
الغثِـ اإلاباقغ لخاجم بال٣بٌ ٖلُّّ ،
ُٟٞغ بٗض بٖالن الخبر ٍْٓ٣م ٖضص ٦بحر مً ؤٞغاص الكغَت ْألاَالي بالبدض ٖىّ
ْالجغي زل ،ّٟل٨ىّ في الجهاًت ًُل ٤الىاع ٖلى "قغٍ٦ "٠مداْلت ؤزحرة لالهخ٣ام مً عظل ّ
ًٞلخّ هٓع ٖلُّ ،زم ًٓظّ
اإلاؿضؽ بلى نضعٍ ِٞؿ٢ ِ٣خُال بٗض ؤن وؿم٘ َظا الخٓاع ال٣هحر:
 ٫ٓ٢ لىٓع حؿامدني.
 بخُِٗ لُّ صًلٓ٢تي..مل اهذ الي ٖملذ ٦ضٍ ٞىٟؿ٪؟
ّ
ّ 
بُِٗ ألوي مل خكِٓٞا جاوي.
 79صبحي الزبيدم ،ادلرجع السابق ،ص .246

 80عبد ادلالك مرتاض "،القصة الجزائرية المعاصرة" ،ادلؤسسة الوطنية لكتاب ،اجلزائر ،ط ،1990 ،1ص .47
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وكّ ٪
بهىا ال ّ
خب مجىٓنّ ،
ؤن الصخهُت ّ
ؤخبذ "هىس" خ٣ُ٣ت ،ل٨ىّ ّ
ؾٓ ٙلىٟؿّ بؿببّ اعج٩اب ظغٍمت ،بل ظغاثم .بدُض
ّ
ّ
لخدل مدلِا في ؾلم ألاْلٍٓاث ُ٢م ؾلبُت بكٗت ما ٧ان لِا ؤن جٓ٩ن لٓ ٧ان طل ٪الخب
جخضخغط ُ٢مت الخب بلى الخل٠
ّ
ّ
مجزَا ّ
ٖما ًٟؿضٍ َْٗ٨غ نٟاءٍ.
.IV

العياس ي والاحخماعي:

٦خب الٗضًض مً الى٣اص ًٖ ًٓؾ ٠قاَحن ؤهّ مسغط ؤٞالم اظخماُٖت ال ؾُاؾُتْ ،الخ٣ُ٣تّ ،
ؤن َظا اإلاسغط ،لم ًبخٗض
ًٖ الِٟم الٗام للؿُاؾت ٖلى ؤجها وكاٍ مً ؤوكُت اإلاجخم٘ٞ ،ةن ٧ان ؤلاوؿان ٧اثىا ؾُاؾُا بُبّٗ ٦ما ّ
ً٣غ ؤعؾُٓ ٞةهّ
خحز "ؤهاس ي" ال في مجاٞ ٫اع ،ٙلظلّ ٪
ًماعؽ َظا اليكاٍ صازل ّ
ٞةن قاَحن ًىا٢ل الً٣اًا الؿُاؾُت في خالتها اإلاخًاٞغة
م٘ الخالت الاظخماُٖت ٍْجٗل خغُ٦تها مً خغُ٦ت اإلاجخم٘ هٟؿّّ ،بهّ ًداْ ٫ال ٫ٓ٣في "هي ٘ىض ى" ّ
بإن الٓغْ ٝجخٓظّ
هدٓ الاهٟجاع ،بجها حٛليْ ،الٛلُان ؾُاصي بلى هدُجت خخمُت .بهظا اإلاٗنى ،اؾخُإ قاَحن ؤن ً٣اعب الٟٗل الؿُاس ي،
الخضًض ًٖ الخُاعاث ؤلاؾالمُت التي جؼٖم ؤجها ْخضَا الخل للخغْط مً ٧ل مكا٧ل الىاؽ بمسخل ٠ؤهٓاِٖا٢ْ ،ض ِْغث
بك٩ل ؾغَ٘ ْل٨ىّ الٞذ في ػٍاعة "بهيت" ْ"هىس" إلا٣غ ؤخض ألاخؼاب في مداْلت مجها لُلب اإلاؿاٖضة مجهم للخهضي لخاجم،
الغقأْ ْؤلاجاْاث التي ًإزظَا ألازحر مً الىاؽ بالٓ٣ة ،ؤًًا الخضًض ًٖ اإلآاَغاث التي ٢ام بها الكباب ،زم اهدُاػ
الكٗب لِاْ ،الهغإ صازل ؤظِؼة الضْلت ،بحن الىُابت التي جُب ٤ال٣اهٓن ْالكغَت التي جسالّ .ّٟ
٧ل َظا في جإزحرٍ اإلاباقغ
ؤْ ٚحر اإلاباقغ ٖلى اإلاجخم٘.
ّ
َل جيبإ ـىاُ الٙيلم بإخذار 25يىايش اإلافشيت؟
.V
ختى ّ
جخمخ٘ ؤٚلب ؤٞالم ًٓؾ ٠قاَحنْ ،ؤٞالم زالض ًٓؾ ٠بش٣ت الى٣اص ْالجماَحر ٖلى خض ؾٓاءّ ،
ؤن ْاخضا مً ؤ٦بر
ال٨خاب ْالى٣اص اإلاهغٍحن َْٓ "مفىٙى مدشم" ً ٫ٓ٣ؤهىا "هجض في ٦شحر مً ألاخُان ّ
ؤن خغُٞت ؤلازغاط ٖىض ًٓؾ ٠قاَحن
جخجاْػ ) (...مؿخٓٔ خغُٞت بٌٗ ٦باع مسغجي الؿِىما في الٗالمً ِٓٞ ،مخل ٪مسُلت بهغٍت ٖب٣غٍت ْفي م٣ضْعٍ ؤن ًسخاع
ػْاًا لُ٣اجّ ٖلى الٓظّ ألا٦مل ْعبما لم ٌؿب ّ٣ؤخض في ازخُاع َظٍ الؼْاًا" ٦ما جإزظ َظٍ ألاٞالم ُ٢متها مً ٢ضعتها ٖلى
الاؾدكغا ٝال٨بحر إلاا ؾُاْ ٫بلُّ خا ٫اإلاجخم٘ اإلاهغي .في ُٞلم "هي ٓٞض ى" ً ٫ٓ٣مٟدل ماصة ؤلاهجلحزًت لىاْغة اإلاضعؾت
)٢امذ بالضْع َالت ـذقي(:
 اإلاك٩لت ّ
بن ٞحرؽ الٟٓض ى ْنل ّ
ل٩ل خاظت في البلض .بخىا صازلحن ٖلى ؾٓاص.
ٖ ىض ٥خّ .٤
جغص الىاْغة.
ْ
جىاْ ُث٫
اإلاسغظح ِمن للٟؿاص اإلاؿدكغي في ُ٢إ َام مشل "ألامً" ْما هخج ٖىّ مً عص ٗٞل لؤلَالي ،زم خضْر ما ٌكبّ َظا في
ّ ّ
ً ،2011جٗل مً اإلاا٦ض ؤهىا بػاء ببضإ ٌؿدكغ ٝاإلاؿخ٣بل مً زال٫
مهغ بٗض طل ٪بؿىٓاث ٢لُلت م٘ ؤخضارً 25ىاًغ
ّ
٢غاءة ْاُٖت زال٢ت للمجخم٘ ْؤلاوؿان اإلاهغي هٟؿُا ْاظخماُٖا ٠ُ٦ْ ،جازغ بيُت الٟؿاص ٖلى َُ٩ل الضْلت ،مما ًجٗلىا
هّ ٫ٓ٣
بإن اإلابضٕ "ناخب عئٍت مؿخ٣بلُت ،ناخب هٓغة زا٢بت إلاجخمّٗ ْبالصٍ٢ْ ،اعت ظُض لؤلخضار ْلؿحرْعة الخاعٍش
ْالٓ٢اج٘ ْنحرْعتها ،ؤْ ما ٌؿمى ٖىض ٞالؾٟت الخاعٍش بالخضا ٘ٞالخًاعي .مجمٖٓت ؤؾباب جخضاْ ٘ٞجخًاٞغ ٞخيخج لىا
خالت مجخمُٗت ؤْ ؾُاؾُت مُٗىت ،خالت الاوؿضاص التي ٌِٗكِا مجخم٘ ما ّ
البض ؤن جٓنل بلى الاهٟجاع" َْٓ81ما ًا٦ضٍ زالض
81
عراف أم قارئ جيّد لألحداث" ،صحيفة احلياة ،اجلزائر ،العدد  ،376األربعاء  25فرباير ،2015ص .13
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ًٓؾ ٠بىٟؿّ ٖىضما ٢ا" ٫ؤها مً زال ٫ؤٞالمي ٧اهذ لي هٓغة للٓا ٘٢الظي ًجب ؤن ًدضرٟٞ ،ي ُٞلم "هي ٘ىض ى" جُغ٢ىا
ْعصة الٟٗل ٖلُّ َْظا ما خهل في الٓا ٘٢بٗض طل82"٪ب٩لمت ؤزغٔ ّ
بلى الٟؿاص ّ
ٞةن ما ٢ضمّ اإلاسغظان مً جٓنُ٠
لالهٟجاع الؿُاس ي الظي خضر بك٩ل ً٩اص ًٓ٩ن مٟهال في الُٟلم ٧ان ٢غاءة ّ
مخمغؾت للٓا ٘٢الظي ْنل بلُّ اإلاجخم٘
ّ
اإلاهغي ْ ٠ُ٦جإػمذ ؤْياّٖ بلى صعظت ال ًم ً٨مِٗا بال خضْر ما خضرَْ ،ظا َٓ صْع اإلابضٕ في جإٍْل ألاخضار ْالىٓغ
بلى ؤبٗض مما ًغٔ ؤلاوؿان الٗاصي ،طل ٪ؤهّ ًىٓغ "بلى بعَاناتها بٗحن الخبحر الظي ال ًسُئ .بجها ٢ضعة اإلابضٕ ٖلى
الاؾدكغا ،ٝما صام اإلابضٕ َٓ الٗحن الشالشت للىاؽ ْاإلاجخمُٖ٘ ،جهم الشا٢بت التي جغٔ ؤبٗض مما ًغْنْ ،ؤ ٔٓ٢مما
83
ٌؿخُُٗٓن".
.VI

في ظبيل خاجمت:

ال ًم ً٨ؤن ًبخٗض الُٟلم الؿِىماجي ًٖ م٣اعبت الؿُاس يْ ،ال ؤن ًخجاْػٍ بلى م٣اعباث ؤزغٔ اظخماُٖت ؤْ ز٣اُٞت ،طل٪
بن الؿِىما ج٣ضم بًضًٓلٓظُت ّ
ؤن الؿُاؾت ٖىهغ ؤؾاس ي في ؤي خغا ٥مجخمعيّ ،
ّ
نىاِٖاّ ،
ْلٗل َظا ًخٓضر ٖىض قاَحن
هٟؿّ في ُٞلمّ الظي ًغْي  ُّٞظؼءا مً ؾحرجّ الظاجُت "خذوجت مفشيت" ٖىضما عًٞذ الغ٢ابت ُٞلمّ "الّفٙىس" ْ٢ا٫
لّ ؤخض اإلاؿاْلحن ٞحها  ":ؤهذ جغٍض ؤن ج٨خب ٦ما جدب؟" ّ
ٞغص ٖلُّ ؼاَحن )٢ام بالضْع هىس ؼشيَْ :(ٚل جغٍضوي ؤن ؤ٦خب
٦ما جدب ؤهذ؟؟ ٞلم ٌؿ ِ٣اإلاسغظان في "هي ٘ىض ى" في ج٣ضًم زُاب ؾُاس ي ٞج ،ؤْ الخىٓحر اإلاُخاْا٢عي إلاؿخ٣بل البالص
ؤْ ما ًجب ؤن جٓ٩ن ٖلُّ ؤْياِٖاْ .مك٨الث الخىمُت ْنٗٓباث الِٗل ْٚحرَاْ ،بهما ٢ضما عئٍت ؾِىماثُت ظاصة ،ؤيٟذ
ٖلحها ؤخضارً 25ىاًغ ْما جالَا هِ٨ت زانت ْؤُٖتها مهضاُ٢ت ؤ٦بر "لِـ ّ
ألن الُٟلم ٌٗ٨ـ الخ٣ُ٣ت ٦ما هي بل ألهّ
84
ٌٗ٨ـ عٚبت ظامدت ْٖامت ٖىض الىاؽْ ،هي الشٓعة يض هٓام الٟؿاص ال٣اثم".
ٜاثمت اإلاشاحْ :
.2014
(ً )1اؾحن ؾلُماوي" ،إلاارا ال ،"ًٙمجلت اإلاٗغٞتْ ،ػاعة الش٣اٞت ،صمك ،٤ؾٓعٍت ،الٗضص ،613ؤ٦خٓبغ
( )2ظٓػٍ ٠م بٓظؼ ً٘" ،الٙشحت ِلى ألا٘الم" ،جغْ :صاص ٖبض هللا ،ؾلؿلت م٨خبت ألاؾغة ،الُِئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب،
.2005
ال٣اَغة ،مهغ،1ٍ ،
( )3ظان ال٨ؿان "،العيىما في الىوً الّشبي" ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،اإلاجلـ الَٓني للش٣اٞت ْالٟىٓن ْآلاصاب ،الٍٓ٩ذ،
.1982
الٗضص ،51ماعؽ
.2011
( )4نبخي الؼبُضي" ،العيىما والثىسة في مفش" ،مجلت ال٨غمل الجضًض ،بحرْث ،لبىان ،الٗضص ،1نُ٠
.2007
،1833الخمِـ 13ؾبخمبر
( )5اإلادغعْن "،صحيٙت ٘ماءاث الىظي" ،اإلاىامت ،البدغًٍ ،الٗضص
(ً )6ديى البكخاْيٜ "،شاءة في الخجشبت ؤلاخشاحيت للمخشج العيىماجي الّاإلاي يىظ ٚؼاَحن" ،مجلت ٞىٓنْ ،ػاعة
الش٣اٞتّ ،
.2013
ٖمان ،ألاعصن ،الٗضص ،40نُ٠
82
عماف ،األردف ،العدد  ،41شتاء ،2013ص .96
صاحل أسعد" ،خالد يوسف...المخرج المثير للجدل" ،رللة فنوف ،كزارة الثقافةّ ،
83
عراف أم قارئ جيّد لألحداث" ،مرجع سابق ،ص .13
ياسٌن سليماينّ " ،
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.2013
( )7زلُل شخاصة "،ؤلاخشاج الخلٙضيىوي" ،صاع اإلاٗتز لليكغ ْالخٓػَٖ٘ ،مان ،ألاعصن،1ٍ ،
.1992
( )8صعٍت قغ ٝالضًً "،العياظت والعيىما في مفش" ،صاع الكغْ ،١ال٣اَغة ،مهغ،1ٍ ،
.1990
(ٖ )9بض اإلاال ٪مغجاى "،الٝفت الجضاثشيت اإلاّاـشة" ،اإلااؾؿت الَٓىُت ل٨خاب ،الجؼاثغ،1ٍ ،
()10

ِشاٗ ؤم ٜاست ّ
ًاؾحن ؾلُماويّ "،
.2015
حيذ لؤلخذار" ،صخُٟت الخُاة ،الجؼاثغ ،الٗضص ،376ألاعبٗاءٞ 25براًغ

()11

نالر ؤؾٗض"،خالذ يىظ...ٚاإلاخشج اإلاثحر للجذ ،"٥مجلت ٞىٓنْ ،ػاعة الش٣اٞتّ ،
ٖمان ،ألاعصن ،الٗضص ،41قخاء

.2013
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بداسة الىٜذ :بحن اإلاٙهىم و ألاَميت
ؤ.مهذاوو ظاميت/حامّت البليذة،2الجضاثش

ملخق:
ٌٗخبر الٓ٢ذ مً ؤَم ْؤهضع اإلآاعص التي ًمخلِ٨ا ؤلاوؿان في الخُاةْ ،هٓغا لِظٍ الخانُت التي ًمخاػ بها الٓ٢ذ ْظب
ٖلى ٧ل ْاخض ّ
مىا ؤن ًىٓغ بلى َظا الٗىهغ بٗحن الاَخمام ْالٗمل ٖلى اؾخٛاللّ بك٩ل ؤًٞل مً زال ٫الخغم ٖلى
خؿً بصاعجّ ؤي "بداسة الىٜذ"ْ ،التي ب٣هض مً ْعائها جل ٪الٗملُت الِامت التي ًخم مً زاللِا الخد٨م في َظا اإلآعص
الِام "الىٜذ"ْ ،مً َظا اإلاىُلَ ٤ض ٝالبدض الخالي بلى ببغاػ ؤَمُت بصاعة الٓ٢ذ بك٩ل ؤْؾْ٘ ،طل ٪مً زال ٫حؿلُِ
ّ
الًٓء ٖلى مجمٖٓت مً الٗىانغ التي جم ً٨مً ِٞم ؤ٦ثر لِظا اإلآِٟم ْالخٗغ ٝؤًًا ٖلى ؤَم الٟٓاثض اإلاترجبت مً ؤلاصاعة
الجُضة للٓ٢ذ في الٗضًض مً الجٓاهب.
ال٣لماث اإلاٙخاخيت :الٓ٢ذ ،بصاعة الٓ٢ذ.
مٝذمت:
ّ
ٌٗخبر الٓ٢ذ ٖىهغا ْمٓعصا زمُىا في الخُاة ًمخلّ ّ٨
٧ل البكغ بالدؿاْيٞ ،الٓ٢ذ ٖىهغ خُٓي َام باليؿبت لئلوؿان
 ِٓٞالٖٓاء ّ
ّ
الخهغٝ
ل٩ل ٖمل ْبهخاطٞ ،الٟغص الظي لّ ٚاًاث ٌؿعى بلى جدِ٣ُ٣ا في مسخل ٠مجالث خُاجّ ،ال ٌؿخُُ٘
صْن ّ
الىٓغ بلى ٖىهغ الٓ٢ذ ْمغاٖاجّّ ،
ٞلما ٧ان الٓ٢ذ َٓ ألاؾاؽ ل٩ل ٖمل ؤْ وكاٍ ًٓ٣م بّ ؤلاوؿان ٢هض جد٤ُ٣
َض ٝماٞ ،ال ّبض لِظا ألازحر ؤن ًدؿً اؾخٛاللّ ْطل ٪مً زال ٫خؿً بصاعجّ بُغٍ٣ت ّ
ظُضة ْ التي حؿمذ لّ باؾخٛاللّ
ّ
بما ٌٗٓص ٖلُّ ّ
بالىْ ، ٟ٘طل ٪بةُٖاء ُ٢مت للٓ٢ذ ْججىب مسخل ٠الٗٓامل التي حٗمل ٖلى جًُِّٗٞ ،ةطا جم ً٨الٟغص مً
بصاعة ْ٢خّ ْالؿُُغة ٖلُّ بك٩ل ّ
ٗٞاٞ ٫ةن َظا ؾِؿمذ لّ بالٓنٓ ٫بلى ؤَضاْ ّٞجد ٤ُ٣ال٨شحر مً ؤلاهجاػاث.
ّؤوال :الىٜذ:
 - 1حّشي ٚالىٜذ:
ّ
 ّٖغ "ٝدس٠ش ") (1967) (Druckerالٓ٢ذ بٓ٣لّ) know the time " :اٖغ ٝالٓ٢ذ( ،ألن الٓ٢ذ ؤهضع اإلاهاصعٞ ،ةطا لم
85
حؿخُ٘ بصاعجّ ٞال ًم٨ى ٪بصاعة ّ
ؤي ش يء آزغ".
ّ
ّ (1988
ُٗٞغ ٝالٓ٢ذ بإهّ ":اإلااصة التي نىٗذ مجها الخُاة  َْٓ،ؤهضع مٓعص ًمل ّ٨ؤلاوؿان ْؤٚلى ش يء
 ّؤما " ؤبى الخحر" )ْاإلادغ ٥ألاؾاس ي للٓا ٘٢الٗملي ْؤلاهخاجي ْ ،الٟاثضة مىّ جد ٤ُ٣ؤلاهجا اث ّ
86
ّ
ْالىجاح".
ًى َْٓ ،ّ٣ٟاإلاُ٣اؽ لئلصاعة
ػ
ّ
 ّؤما )" :٫ٓ٣ُٞ (1998) (Saadouniالٓ٢ذ ًٓ٩ن في ألاخضار التي جإحي ْاخضة جلٓٔ ألازغَْٔ ،ظا ٌٗني ؤهّ ًٟ٨ي مغا٢بتّ
87
ألاخضار للخم ً٨مً مغا٢بت الٓ٢ذ".
 85زلمد حسن زلمد محادات" ،وظائف وقضايا معاصرة في اإلدارة التربوية" ،ط،1األردف ،عماف :دار حامد للنشر كالتوزيع ،2007،ص .136
86

أميمة عبد اخلالق عبد القادر األسطل " ،فاعلية إدارة الوقت وعالقتها باألنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة من

وجهة نظرىم"رسالة ماجستًن ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،2009،ص .115
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 ًٍُْ" ٠وابعتر" في حٗغٍ":ّٟالٓ٢ذ َٓ ؾلؿلت ّمخهلت مً ألاخضارً ،دب٘ ؤخضَا آلازغ في اإلااض ي مغْعا بالخايغ بلى
88
اإلاؿخ٣بل".
ّ
ّ
ّ
ُٗٞغ ٝالٓ٢ذ بإهّ ":هٓام للضاللت ْالاؾترقاصٌ ،ؿاٖض ٖلى ِٞم ألاخضار ْْنِٟا ْجخاب٘
(1990
 ّؤما " ؤسهىلذ " )الخ٣اث. " ٤
ّ
89
 (1990في حٗغٍ ّٟللٓ٢ذ بإهّ " :مٓعص ال ًم ً٨جسؼٍىّ ؤْ ججمُّٗ ؤْ اؾترظاّٖ ".
 ٍْ " ٫ٓ٣ما٠جرو " )مً زال ٫حٗاعٍ ٠الباخشحن اإلاسخلٟت إلآِٟم "الٓ٢ذ"ً ،م ً٨ال ٫ٓ٣ؤن ظمُ٘ الخٗاعٍ ٠اقتر٦ذ في هُ٣ت ْاخضة ْهي بُان
ُ٢مت ْؤَمُت الٓ٢ذ ُْٞما ًلي ٖغى لبٌٗ الى٣اٍ اإلاؿخيخجت خٓ ٫حٗغٍ ٠الٓ٢ذ:
 الٓ٢ذ ٖباعة ًٖ مهضع ْمٓعص هاصع ًجب ٖلى ؤلاوؿان ؤن ًدؿً بصاعجّ.
 الٓ٢ذ َٓ اإلااصة التي نىٗذ مىّ الخُاةٞ ،دؿً اؾخٛال ٫ؤلاوؿان لّ َٓ خؿً اؾخٛال ٫لخُاجّ.
 الٓ٢ذ ؤؾاؽ ٧ل ألاٖما ِٓٞ ،٫مُ٣اؽ ٌٗخمض ٖلُّ في جد ٤ُ٣ؤلاهجاػاث مً زال ٫اؾخٛاللّ.
ألي خضرَْ ،ظا ٌٗني ّ
ؤن ألاخضار ج ٘٣في ًٓٚن ْ٢ذ ّ
ٌٗ خبر الٓ٢ذ الٗىهغ ألاؾاس ي ّ
مدضص.
ًخمحز الٓ٢ذ ّ
بٗضة زهاثو ّ
ّ 
جمحزٍ ًٖ باقي اإلآاعص ،باٖخباعٍ ٖىهغ ال ًم ً٨جسؼٍىّ ؤْ اؾترظاّٖ ؤْ حًٍّٗٓ.
ّ
ؤَميت الىٜذ في اإلاىٍىس ؤلاظالمي:
-2
بن الترار ؤلاؾالمي ازغ بالٗىاًت بالٓ٢ذ٣ٞ ،ض خملذ آلاًاث ال٣غآهُت ْألاخاصًض ّ
ّ
الىبٍٓت الكغٍٟت الٗضًض مً زهاثو
ػ
الٓ٢ذ ْالخإُ٦ض ٖلى ُ٢مخّْ ،ؤَمُخّ في خُاة ؤلاوؿان٢ْ90،ض ظاء في ال٣غآن ال٨غٍم آًاث جىاْلذ الٓ٢ذ ْؤبغػث ؤَمُخّ في
خُاة البكغّ ،
ّ
ٍْدبحن طل ٪في مٗٓم الٗباصاث ْالكٗاثغ ؤلاؾالمُت اإلاغجبُت بمٓاُٖض ػمىُت زابخت ّ
ْالدج ْالهُام،
٧الهالة
ّ
َ
ّ
ْؤن ؤصاءَا ْ٢بٓلِا ال ّ
ّ
ّ
اإلادضصة  ٫ٓ٣ٍْ،اللّ ؾبداهّ ْحٗالى ِ ﴿:ب َّنن ِِ َّنذة
ًخد ٤٣بال ًٖ َغٍ ٤الالتزام بإْ٢اتها ْمٓاُٖضَا
َّن َ ْ َ َ َ َ َّن َ َ َ ْ َ
َ ٌة
َ
ألا ْس َ
َ َّن ْ َ َ َ َ َ ْ ً
ُّش ُ
ك ِم ْن َها ؤ ْسَب َّت ُخ ُش ٌةم ﴾{الخٓبت٢ْ ،}36ض بلٛذ
اث و
اب الل ِه يىم خل ٞالعماو ِ
الؽه ِ
ىس ِِىذ الل ِه ازىا ِؽش ؼهشا ِفي ِ٠خ ِ
ّ َ ُّش َ َ َّن
ّ ّ
الل ْيل ب َرا َظ َجى﴾ { ّ
ّ ّ
91
ّ
الًخى}2،1
ؤَمُت الٓ٢ذ بلى صعظت ؤن اللّ حٗالى ؤ٢ؿم بالٓ٢ذ٣ٞ ،ا ٫اللّ ٖؼ ْظل﴿ :والمخى ،و ِ ِ
ّ
ّ
ّ
اللّ ّ
باللُل بطا ٚص ي الخلُ٣ت بٓالمّ ّ
ْالجهاع بطا ِْغ هٓعٍ
بالًخى ْما ظٗل  ُّٞمً الًُاء٦ ،ما ؤ٢ؿم اللّ حٗالى
ٞ،إ٢ؿم
َ
َ
َ
َّن
ّ
َّن
ْ
َ
َ
َّن
َ
ّ
َ
َ
ْطل ٪في ٓ٢لّ حٗالى ﴿:والل ْيل برا يٕش ى ،والن َهاس برا ججلى﴾{اللُلْ ، }2 ،1ؤ٢ؿم بالؼمً ّ
لٗلٓ قغْ ّٞمجزلخّ بط ٢ا٫
ِ ِ
ِ ِ
َ َ َ ُ
ّ
ؾبداهّ ْحٗالىَ ﴿:و ْال َّ ْ
92
ْ
ف ِش ِ ،ب َّنن ِؤلاوعان ل ِٙي خع ٍش﴾{الٗهغْ }2،1ب٣ؿمّ بالٗهغ صلُل ٖلى ؤهّ ؤٚلى ش يء في الخُاة.
87

Lacombe,V, Analyses de l’organisation et de la gestion du temps des gestionnaires a
travers les taches et les activités : une étude terrain d’un centre Hospitalier. Mémoire
présenté comme exigence de la Maitrise en Administration des Affaires, université du
Québec, Montréal,2011.
 88زلمد أمٌن شحادة" ،إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة" ،ط ،1دـ :دار ابن اجلوزم ،2005،ص .110

 89مادلٌن عا طف عبد القادر بشًن"،مضيّعات وقت مديري ومديرات وكالة الغوث الدولية وسبل الحد منها " ،رسالة ماجستًن ،اجلامعة اإلسالمية،
غزة ،2011،ص .23

 90شوقي عبد اهلل "،إدارة الوقت ومدارس الفكر اإلداري" ،ط ،1األردف ،عماف :دار أسامة للنشر كالتوزيع ،دار ادلشرؽ الثقايف.2006،

 91ىناء زلمود القيسي "،اإلدارة التربوية :مبادئ ،نظريات ،اتجاىات حديثة" ،ط ،1عماف :دار ادلناىج للنشر كالتوزيع ،2019،ص . 230-229
92خالد عامر حسٌن أبو موسى " ،دور معلم الثانوية في تنمية وعي الطلبة بقيمة الوقت واالنتفاع بو في ضوء المعايير اإلسالمية
ماجستًن ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،2010 ،ص .66-65
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مخٗضصة ٧اإلآٖٓت ْال٣ضاؾت ْالىٗمت ّ
ؤَمُت الٓ٢ذ  ،بط ظٗل الٓ٢ذ ًإزظ صالالث ّ
ْ٢ض ّؤ٦ض ال٣غآن ال٨غٍم ٖلى ّ
ْالخجغبت
ّ
للؼمًٞ ،ال٣غآن ال٨غٍم لم ًخٗامل م٘ ّ
حك٩ل مٟاَُم خغُ٦ت ّ
الؼمً مً الىاخُت
ْٚحرَا مً ألا٩ٞاع ْالضالالثْ ،هي
ّ
ّ
الخؿابُت بل ظٗلّ ُ٢مت خغُ٦ت جخٟاٖل م٘ ؤلاوؿان في خُاجّ الصخهُت ْالٗامتْ ،مدٟؼة لّ لُخٟاٖل بضْعٍ م٘ َظٍ
ّ
الُ٣مت بك٩ل صاثم٦ ،ما ّ
اللُل ّ
ْالجهاع جدضًض لخغ٦ت ّ
الؼمً ْالخُاة ،لظا ًجب ٖلى ؤلاوؿان الٗا٢ل ؤن ًٓ٩ن
ؤن في حٗا٢ب
الخٗامل م٘ ْ٢خّ ،بط ظغٔ ج٣ؿُم الٓ٢ذ جبٗا لؤلٖما ٫اإلاُلٓب ؤصاءَاّ ،
ص٣ُ٢ا في ّ
ألن ؤلاوؿان في ؾُّٗ لخلبُت اخخُاظاجّ
ّ
ّ ّ
ّ
اللُل ؾ٨ىا ّ
اللُل ّ
الخُاجُت ْفي ّ
ْالجهاع
ؤن اللّ ؾبداهّ ْحٗالى ظٗل
ْالجهاع بًجابُت  ،بط
جٓظِّ هدٓ ؤَضاً ّٞجض في حٗا٢ب
َ ّ َ َ َْ
ّ
ّ
ّ
َ َّن َ ْ ً
ٚ
مٗاقا ،بن الٓ٢ذ خؿب اإلآِٟم ؤلاؾالمي ٌؿخمض ُ٢مخّ مً الجِض اإلابظْ ٫بط ٢ا ٫اللّ حٗالى  ﴿:و ِبن يىما ِِىذ َسِب٠ ٤إل ِ
َ
َ
ّ
َ
َظى ٍت ِّم َّنما ح ُّ ُّشذون﴾ {الدجٞ ، }47اإلؾالم ًدض ؤلاوؿان ٖلى اؾدشماع الٓ٢ذ بد٨مت لخد ٤ُ٣ؤ٦ثر ؤَضاْ ّٞل٩ي جٓ٩ن لّ
ُ ْ
َ
ّ
ُ َ
اللّ حٗالىَ ﴿ :ول ُّ ٣ل َد َ َح ٌة
عنُضا ًٓم الخؿاب بط ً٫ٓ٣
اث ِّم َّنما َِ ِملىا َو َما َسُّشب َِ ٤بٕا ِ٘ ٍل َِ َّنما َي ّْ َملىن﴾ {ألاوٗام.93}132
ِ ٍ س
ّ
ْؤَمُخّ في خُاة اإلاؿلمّ ،
٦ما ْعص في الٗضًض مً ألاخاصًض ّ
الكغٍٟت ما ّ
ًٓضر ُ٢مت الٓ٢ذ ّ
ٍْخطر َظا في ٫ٓ٢
الىبٍٓت
ّ
ّ ّ
َ
َ ََْ
جضوَ َٜ ٥ذ َما ِبذ َ
ّ
َ ْ
ِ َّن ُ َ
ْؾلم« :ال ُ
يم ؤ٘ى ُاٍ َو َِ ًْ ؼ َب ِاب ِه
غ ُ ُِ ًْ َِ :م ِش ٍِ ِ٘
يىم
الغؾٓ ٫نلى اللّ ٖلُّ
ٍ
الٝيامت ختى يعإ ًِ ٥خم ٍ
ّ
يم َؤ ْب َال ٍُ َو َماله م ًْ َؤ ْي ًَ ْاَ ٠د َع َب ُه َو٘ َ
٘ َ
يم َؤ ْه َُ َٝ ٙه َو َم َارا َِم َل ٘ َ
يما َِ ِل َم» )عْاٍ الترمُظي(ْ ،في َظا الخضًض جإُ٦ض ْبقاعة بلى
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ؾخٓظّ لئلوؿان ًٓم الُ٣امت ْمجها ما ًغجبِ بالٓ٢ذ )الٗمغ ْالكباب(٢ْ ،ض عْٔ ٦ظلّ ٪
الغؾٓ ٫نلى اللّ
ألاؾئلت التي
ّ
ٖلُّ ْؾلم ًٖ صخ ٠ببغاَُم « :ييبغي للّاٜل  -ما لم ي ً٢مٕلىبا ِلى ِٝله – ؤن ي٢ىن له ؤسبْ ظاِاث :ظاِت يىاجي
ّ
ّ
الله ّ
ِض ّ
وحل ،وظاِت يخلى ٘يها لحاحخه مً اإلاىّم
٘يها ّسبه ،وظاِت يداظب ٘يها هٙعه ،وظاِت يخ٢ٙش في ـىْ
واإلاؽشب« ْ ،بهظا ًّخطر ّ
ؤَمُت ْبطا ِ٢ؿذ َظٍ ّ
ؤن للٓ٢ذ ّ
ألاَمُت باإلااٞ ٫هي حؿاْي ال٨شحرّ ،
ْ٧ل ألاشخام مدؿاْْن
٦مُت الٓ٢ذ اإلاخاخت في الُٓم الٓاخضّ ،
مً خُض ّ
ل ً٨الازخال٨ً ٝمً في ُُٟ٦ت اؾخسضام َظا الٓ٢ذ ٍْم ً٨الخٟغ٢ت بحن
ؤلاوؿان ّ
94
الىاجر ْؤلاوؿان الٟاقل ًٖ َغٍ ٤اؾخسضام الٓ٢ذ ّ
ل٩ل مجهما.
 - 3خفاثق الىٜذ:
ّ
الٓ٢ذ َٓ الص يء اإلاكتر ٥بحن الجمُ٘ َْٓ للجمُْ٘ ،لَ ً٨ىا ٥ازخال ٝفي ُُٟ٦ت اؾخٛال ٫الٓ٢ذ مً شخو آلزغ،
ّ
ّ
ّ
ْؤَم ما ّ
ٍْسُِ لّّ ،
ًمحز الٓ٢ذ ؤهّ اإلاُ٣اؽ الظي ٌٗخمض
ْؤلاوؿان َٓ اإلاؿاْ ٫الٓخُض ًٖ ْ٢خّ َْؿخُُ٘ ؤن ٌؿخٛلّ
ٖلُّ في ؾغٖت ؤلاهجاػ ْاإلاىاٞؿت ٢ْ،ض ؤنبدذ ظمُ٘ اإلاجاالث حٗخمض ٖلى الٓ٢ذ ٦مُ٣اؽ إلاضٔ اؾخٛاللّٞ ،مً زال٫
ْالغ٢ابت خُض ّ
الٓ٢ذ ًم ً٨ا٦دكا ٝمضٔ الاؾخٛال ٫ألامشل لّ  ِٓٞ ،ؤصاة ّ
٧ل ٖمل لّ ٞترة ػمىُت ّ
ؤن ّ
للخٍٓ٣م ّ
مدضصة
ؤن الٓ٢ذ لّ َبُٗخّ ْزهاثهّ ّ
جٓنل الباخشٓن بلى ّ
التي ّ
ْبضاًت ْجهاًت٢ْ 95،ض ّ
ًخمحز بها ًٖ ّ
بُ٣ت اإلآاعصَْ ،ظٍ الخهاثو
الىدٓ ّ
ًم ً٨بلٓعتها ٖلى ّ
الخالي:
 الٓ٢ذ ؾغَ٘ الاهً٣اءَْ ،ؿحر بىٟـ ّ
ّ
ْٖملُت اؾترظاّٖ ؤمغ مؿخدُل.
الؿغٖت ْالٓجحرة
 الٓ٢ذ مٓعص هاصع ،ال ًم ً٨ججمُّٗ ؤْ ج ًٍّٟٓباٖخباع ّ
96
ؤن ما مط ى مىّ لً ٌٗٓص  ِٓٞؤٚلى ما ًمل ٪ؤلاوؿان.

 93ىناء زلمود القيسي ،نفس ادلرجع ادلذكور ساب نقا.
 94شوقي عبد اهلل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .46-45
 95شوقي عبد اهلل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.

 96سليم بطرس جلدة  ،سامي زلمد ىشاـ حريز "،فن إدارة الوقت واالجتماعات" ،ط ،1األردف :دار دجلة ،2007 ،ص .18
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ّ
ّ
ّ
 الش يء ؤَٓ ٫مً الٓ٢ذ ألهّ مُ٣اؽ الخلٓص٢ْ ،هحر ألهّ ال ًٟ٨ي لخد ٤ُ٣ظمُ٘ ما ًغٍضٍ اإلاغءْ ،الش يء ؤٖٓم مىّ ألهّ
ّ
ًمخض بال جهاًتْ ،الش يء ًمٖ ً٨ملّ بضْن الٓ٢ذْ ،ال٨شحر ًخجاَلٓهّ ّ
ل ً٨الجمُ٘ ًإؾٖ ٠لى يُاّٖ.
بّ ٌٛ
 الٓ٢ذ ال ًدترم ؤخضاٞ ،ال ؤخض ٌؿخُُ٘ حُٛحرٍ ؤْ جدٍٓلّ ّ
الىٓغ ّ
ٖما ًغٍض جد.ّ٣ُ٣
97
ل٩ل ٖمل ّ
 الٓ٢ذ َٓ الٖٓاء ّ
ْ٧ل بهخاط ِٓٞ ،عؤؽ اإلاا ٫الخ٣ُ٣ي لئلوؿان.
ّ
ّ 
ّ
ٍْد ٤ل٩ل ْاخض اؾخسضامّ ْ٣ٞا ل٩امل بعاصجّ ْ٧امل ازخُاعٍ
بن الٓ٢ذ مخاح للجمُ٘ في هٟـ اللخٓت ْبىٟـ ال٨مُت،
صْن ؤي ُ٢ض ؤْ قغٍ.
ّ
ّ 
الضاثم للخُاة ،بل َٓ الخُاة في ّ
ألهّ ببؿاَت ال٣غًٍ ّ
خض طاتها ْفي
بن الٓ٢ذ ٢ابل لالؾخٛالْ ٫الاؾدشماع بضْن خضْص،
ّ
َظا الهضص ً" ٫ٓ٣الخؿً البىا" " :الٓ٢ذ َٓ الخُاة ٞما خُاة ؤلاوؿان بال الٓ٢ذ الظي ً ًُّ٣مً ؾاٖت اإلاُالص بلى ؾاٖت
الٓٞاة ".
ّ 
ّ
بن الٓ٢ذ ًمط ي َْؿحر بىٟـ الؿغٖت اإلادضصة ْاإلاٗلٓمت لضٔ ٧اٞت الىاؽ ،بك٩ل زابذ ْمىخٓم ،ال ًؼٍض ْال ًى٣و
98
ْال ًهِبّ ؤي حُٛحرٞ ،الؿىت 12قِغاْ ،الكِغ 4ؤؾابُْ٘ ،ألاؾبٕٓ 7ؤًامْ ،الُٓم 24ؾاٖت...الخ
ّ
 الٓ٢ذ ال ًم ً٨جسؼٍىّ ،ال ًم ً٨ػٍاصجّ ،ال ًم ً٨ججؼثخّ ،ال ًم ً٨بُٖاثّ ،ال ًم ً٨اؾترظاّٖ ،ال ًم ً٨اصزاعٍ ،ال
99
ًم ً٨قغاءٍ ؤْ بُّٗ ،ال ًم ً٨مًاٖٟخّ ؤْ به٣انّ ،اؾخسضام الٓ٢ذ ًٓ٩ن ٞغصي ْبصعا ّ٦طاحي.
- 4ؤهىاُ الىٜذ:
ّ
100
حٗضصث ج٣ؿُماث الباخشحن ألهٓإ الٓ٢ذ٣ٞ ،ض ّ
٢ؿم البٌٗ الٓ٢ذ بلى:
الخ٨ٟحر ّ
بٗملُاث ّ
ّ
ْالخسُُِ اإلاؿخ٣بلي ْجىُٓم الٗمل ْجُُ٣م
 الىٜذ ؤلابذاعي ( َْٓ :)Creation Timeالٓ٢ذ الخام
ؤلاهجاػاث.
ّ
ّ
الؼمىُت الخدًحرًت ّ
ٍْمشل الٟترة ّ
التي حؿب ٤البضء في جىُٟظ الٗمل ؤْ
 الىٜذ الخدمحرو (:)Preparatory Time
ّ
ّ
ّ
ّ
ٞةهّ ّ
اليكاٍْ ،بطا ما ّ
ًاصي بلى ػٍاصة ؤلاهخاظُت.
جم اؾخٛاللّ بض٢ت ْط٧اء ْجٓٞغث اإلاضزالث ألاؾاؾُت للٗمل،
ّ
التي حؿخٛغ ١في جىُٟظ ألاٖما ْ ٫ألاوكُت ّ
الؼمىُت ّ
ٍْمشل الٟترة ّ
التي ّ
جم الخسُُِ
 الىٜذ ؤلاهخاجي (:)Productive Time
ّ
لِا في الٓ٢ذ ؤلابضاعيّ ،
ْالخدًحر لِا في الٓ٢ذ الخدًحري.
ّ
ٍْسهو ٖاصة للُ٣ام بيكاَاث زاهٍٓت طاث َاب٘ ٖام.
 الىٜذ ٔحر اإلاباؼش ؤو الّام:)Overhead Time (:
101
ّ
ٍْ٣ؿم البٌٗ آلازغ الٓ٢ذ بلى هٖٓحن َما:
 الىىُ ّ
ألاو٢ْ :٥ذ ًهٗب جىُٓمّ ْ بصاعجّ ؤْ الاؾخٟاصة مىّ في ٚحر مازهو لّ َْٓ ،الٓ٢ذ الظي ه ًُّ٣في خاظاجىا
ألاؾاؾُت مشلّ :
اإلاِمتٖ َْٓ ،لى صعظت مً ّ
ْالغاخت ْالٗال٢اث ألاؾغٍت ْالاظخماُٖت ّ
الىٓم ْألا٧ل ّ
ألاَمُت لخ ٟٔجٓاػهىا في
الخُاة.
 97سهيل عبيدات "،إدارة الوقت وعملية اتخاذ القرارات واالتصال للقيادة الفعالة" ،ط ،1إربد :عامل الكتب احلديث.2007 ،

 98حسٌن يرقي ،زلمد السعيد جواؿ " ،المدير وضرورة التغيير نحو تحقيق اإلدارة الفعالة للوقت " ،مداخلة مقدمة إىل ادللتقى الدكيل حوؿ  :اإلبداع

كالتغيًن التنظيمي يف ادلنظمات احلديثة،جامعة سعد دحلب،البليدة ،كلية العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيًن.2010 ،
Moseleit,K ,Gestion du temps, Université virtuelle de Tunis, 2008.
 100زلمد حسن زلمد محادات ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
 101سليم بطرس جلدة  ،سامي زلمد ىشاـ حريز ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .71-70
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ّ
ّ
ّ
ٍْخٓ٩ن َظا ّ
ّ
ّ
الىٕٓ
هسههّ للٗمل ْلخُاجىا الخانت،
 الىىُ الثاوي٢ْ :ذ ًم ً٨جىُٓمّ ْبصاعجّ َْٓ ،الٓ٢ذ الظي
ّ
بضْعٍ مً هٖٓحن آزغًٍ للٓ٢ذ َْما٢ْ) :ذ الظعْة٢ْْ ،ذ الخمٓ.(٫
ّ
ّ
ّ
 وٜذ الزسوة َْٓ :الٓ٢ذ الظي ًٓ٩ن  ُّٞالٟغص في ٧امل وكاَّ ْخًٓعٍ الظَني.
ّ
ّ
ّ
الظي ًٓ٩ن  ُّٞالٟغص في ّ
ؤ٢ل خاالث التر٦حز ْالخًٓع الظَني.
 وٜذ الخمى َْٓ :٥الٓ٢ذ
ّ
 (2009الٓ٢ذ بلى ّ
102
ّ
ٖضة ؤ٢ؿام مً خُض ق٩لّ ْاؾخٛاللًّ ،م ً٨بظماَ ٫ظٍ ألاهٓإ ُٞما ًلي:
ٍْ٣ؿم " الّالٖ " ٛام )
ّ
خض ؾٓاءّ ،بال ّ
اإلاىٓمت ٖلى ّ
ّ
ؤن
اإلاؿخٛل بك٩ل صخُذ مً ٢بل الُالب ؤْ اإلاجخم٘ ؤْ
 الىٜذ الماجْ َْٓ :الٓ٢ذ ٚحر
ّ
ّ
ّ
َىا ٥جسُُُا للٓ٢ذ بك٩ل ٖامٍْ ،دضر َظا الًُإ في ٟٚلت الُالب ْاإلاجخم٘ ْاإلاىٓمت َْظا ما ٌكحر بلُّ باهسٟاى
ّ
مٗض ٫ؤلاهخاظُت ْألاصاء ّ ،بال ّؤهّ ما ًلبض ؤن ًىدبّ لُ٣مت الٓ٢ذ ْمداْلت جيكُِ ؤلاهخاط ّ
مغة ؤزغٔ.
ّ
ّ
ّ
ْاإلاىٓمت ْاإلاجخم٘ ٖلى ّ
خض ؾٓاء.
 وٜذ الخخىيي َْٓ :الٓ٢ذ الٓاعي ْاإلاضع ٥لضٔ الُالب
ّ
الخسُُِ لِاَْ ،ىا جٓ٩ن في مجاّ ٫
الخمُِضي إلهجاػ اإلاِام ْألاٖما ٫التي ؾبّ ٤
الدعهيلي َْٓ :الٓ٢ذ ّ
الخىُٟظ
 الىٜذ
الخ٣ُ٣ي.
ّ
 وٜذ ؤلاهجاص الحٝيٝي َْٓ :الٓ٢ذ الٟٗلي إلهجاػ ألاَضا ٝاإلاغؾٓمت بٟ٨اءة ْٞاٖلُت ،طل ٪ألهّ ْ٢ذ مدضْص مً ٢بل
ّ
ًمحز َظا ّ
بالؿاٖت بن لم ًّ ً٨
الىمِ ّؤهّ مدضْص ّ
اإلاىٟظ ْالجمِٓع بن ْظضْاْ ،ما ّ
ظضا ْمدؿٓب ّ
بالض٢اث٦) ٤مدايغة خٓ٫
مٓيٕٓ ّ
مٗحن(.
ّ
ًخم مً زاللّ جُُ٣م ألاصاء بك٩ل ّ
 وٜذ اإلاخابّت َْٓ :ؤًًا ْ٢ذ خاؾم ّ
ماقغاث ّ
ظضاّ ،
٦مُت ْهُٖٓت.
ظضي َُْٗي
ّ
 - 5الّىامل اإلاازشة في جىصيْ واظخٕال ٥الىٜذ:
ّ
الشخفيتْ :حكمل الازخالٞاث الٟغصًت في ّ
الىاخُت البُٓلٓظُتْ ،ؤلام٩اهُاث ْاإلا٣ضعاث ْالٗمغ ْالخالت
 الّىامل
ّ
ّ
الاظخماُٖت مً شخو آلزغْ ،مً الُبُعي ؤن ًترجب ٖلى َظٍ الازخالٞاث الصخهُت ازخالٞاث في الاَخماماث
ّ
103
ْالُمٓخاث ّ
ْالؿلُٓ٦اث ْألاَضا.ٝ
ّ
 الّىامل ّ
ًخمشل ّ
الؿلٓ ٥ؤلاوؿاوي في ٓ٧هّ اؾخجاباث خغُ٦ت ًٓاظّ بها الٟغص ؤهٓاٖا ٦شحرة مً اإلاشحراث
العلى٠يت:
ّ
الؿلْٓ ٥اَغٍا ؤْ ٚحر ْاَغي ؤْ لُٟٓا ؤْ ٗٞلُاٍْ ،لٗب َظا ّ
الضازلُت ْالخاعظُت٢ْ ،ض ًٓ٩ن َظا ّ
الؿلٓ ٥ؤلاوؿاوي صْعا
َاما في الٓ٢ذ ّبما بدؿً اؾخسضامّ ؤْ بؿٓء اؾخسضامّ.
ّ
ّ
ْجخمشل الٗٓامل الصخُت ؤْ الىٟؿُت في ٖضم ال٣ضعة ٖلى الُ٣ام بالٗمل ٖلى ّ
 الّىامل ّ
الىدٓ
الصحيت ؤو الىٙعيت:
ّ
ّ
الىٟـ البكغٍت ُُْٟ٦ت ّ
جِٟم َبُٗت ّ
ْالكٗٓع باإلالل ؤْ ال٨أبت ّ
الىٟؿُت ؤْ ٖضم ّ
الخٗامل مِٗا
اإلاُلٓب ،ؤْ حٗ٨غ اإلاؼاط
ّ
104
 َْٓ،ألامغ الظي ًىٗ٨ـ بضْعٍ ٖلى َغ ١ألاصاء ْؤؾالُبّ.

 102أمحد علي السيوؼ " ،استراتيجيات إدارة الوقت لدى طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية" ،دراسات العلوـ الرتبوية ،اجمللد ،41العدد
 ،2014 ،2ص .961
 103سليم بطرس جلدة  ،سامي زلمد ىشاـ حريز ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .38
 104ثناء إبراىيم موسى فرحات" ،إدارة الوقت في المكتبات الجامعية بالقاىرة الكبرى" ،اإلسكندرية :دار الثقافة العلمية ،د ت ،ص .18
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ّ
ّ
ّ
ّ
 الّىامل الخّليميت والثٝا٘يتْ :حكمل الازخالٞاث بحن ألاٞغاص في اإلاؿخٍٓاث الخٗلُمُت ْالش٣اُٞتٞ ،مً الُبُعي ؤن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ألا٢ل مؿخٓٔ في ّ
اإلاخٗلم ْ٢خا لل٣غاءة ْاإلاُالٗت ّ
ّ
الصخو ّ
الخٗلُم ْالش٣اٞت،
ْالخٍُٓغ الظاحي ؤَٓ ٫مً
ًسهو الصخو
ّ
ّ
٩ٞلما اص اإلاؿخٓٔ ّ
الخٗلُمي للٟغص ٧لما ػاص الاَخمام بالٓ٢ذ ْالخغم ٖلى خؿً اؾخٛاللّ.
ػ
ّ
ّ
الجَٓغٍت في صزٓ ٫ألاٞغاص ْألاؾغْ ،ما ًترجب ٖلى طل ٪مً ازخال ٝفي
 الّىامل الاٜخفاديتْ :حكمل الازخالٞاث
ّ
ّ
الكغاثُت ْمضٔ بم٩اهُت جدّ ٤ُ٣
الغٚباث ْالخاظاث اإلاسخلٟتْ ،جاصي الٗٓامل الا٢خهاصًت بلى ازخالٞاث ْاضخت في
ال٣ضعة
ّ
جٓػَ٘ ألاٞغاص طْي مؿخٍٓاث الضزل الٗلُا ؤْ الٓؾُى ؤْ اإلاىسًٟت لٓ٢تهم الخام.
ّ
ّ
 الّىامل الاحخماِيتْ :حكمل الازخالٞاث الجَٓغٍت في الٗاصاث ّ
ْالخ٣الُض ْاإلاٗخ٣ضاث التي حؿٓص اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل
ّ
ّ
ٍْ،ازغ ّ
105
الىٓام الاظخماعي بك٩ل ٖام ٖلى ُُٟ٦ت ْجٓػَ٘ ْاؾخٛال ٫الٓ٢ذ الخام.
 ُّٞالٟغص
ّ -6
مميّاث الىٜذ ومهاساث الخخلق منها:
ّ
مخٛحر ّ
مًُٗاث الٓ٢ذ مِٟٓم صًىامُ٩ي ّ
بخٛحر ّ
ّ
الؼمان ْالٓغْ ٝاإلا٩ان ْألاشخامٖ َْٓ ،باعة ًٖ
ٌٗخبر مِٟٓم
ّ
ّ
اؾخسضام الٓ٢ذ بُغٍ٣ت ٚحر مالثمت ،ؤْ ؤهّ وكاٍ ًإزظ ْ٢خا ٚحر يغْعي ،ؤْ ؤهّ ٖمل ال ٌُٗي مغصْصا مخىاؾبا م٘
106
الٓ٢ذ اإلابظْ.٫
ْٖغٞذ ّ
مًُٗاث الٓ٢ذ ٖلى ّؤجهآٖ " :امل حؿغ ١الٓ٢ذ ٞخبٗض بُيىا ْبحن مِام ْؤَضا ٝلِا ُ٢مت ؤٖلى باليؿبت لىا ،صْن
ؤن ج٣ابلِا مىٟٗت ؤْ ٖاثض ًىاؾب ما ؤهٞ ٤ٟحها مً ْ٢ذ ".
٧ل ما ًمىٗ ٪مً جد ٤ُ٣ؤَضا ٪ٞبك٩ل ّ
ٍْغٔ "ما٦جزي" ْ"عحكاعصػ" ًٖ مًُٗاث الٓ٢ذّ " :ؤجها ّ
ٗٞاٍُْ ،٫لٖ ٤لحها
107
لهٓم الٓ٢ذ ".
ّ
108
ْ٢ض ط٦غ" ؼىقي ِبذ الله" زالر ه٣اٍ عثِؿُت خّٓ ٫
مًُٗاث الٓ٢ذ ْهي:
ّ
ّ
ؤي ٖمل ّ
ٌٗ خبر ّ
مًُ٘ للٓ٢ذ بطا ؤصع ّ٦الصخو ؤهّ ٦ظل.٪
ّ
ّ 
٧ل ْْاثٚ ٠حر مالثمت لٓ٢ذ الصخو هي مًُٗت لّ.
ّ
ْبهما ًدخاط مً ّ
 الٓ٢ذ ال ّ
ًًُّٗ.
ًًُ٘ هٟؿّ
ّ
ّ
مًُٗاث ألاْ٢اث بلى ٢ؿمحن َماّ :
ْ٢ؿم ّ
ْمًُٗاث صازلُت:
مًُٗاث زاعظُت :مشل )ألانض٢اء ،ؤٞغاص ألاؾغة...بلخ (،
مهضعَا ؤلاوؿان طاجّ ْٖاصاجّ ْمجها يّٗ ٠
الخسُُِ ْٖضم ال٣ضعة ٖلى  ٫ٓ٢ال.
ْط٦غ ؤَم ّ
مًُٗاث الٓ٢ذ ٧الخالي ) :الؼْاع ،الِاج ، ٠الخلٟاػ ،الخاؾٓب ،ألاهترهِذ ،بضء الٗمل بهٓعة اعججالُت مً صْن
مدضصة إلجهاء ألاٖما٦ ،٫ثرة ّ
الٟٗا ،٫ال٣غاءة ٚحر اإلاُٟضة ٖ ،ضم الالتزام بمٓاُٖض ّ
ج٨ٟحر ؤْ جسُُِ  ،الخٚ ٌٍٟٓحر ّ
الىٓم،
ألا٧ل ْال٨الم بطا اصث ًٖ ّ
خضَا(.
ػ
َْىاّ ٥
مًُٗاث ؤزغٔ للٓ٢ذ ْهي ٧الخالي:

109

 105سليم بطرس جلدة  ،سامي زلمد ىشاـ حريز ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .38
 106سهيل عبيدات ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .16
 107مادلٌن عا طف عبد القادر بشًن ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .30
 108شوقي عبد اهلل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .151

 109زلمد إبراىيم ادلدىوف" ،دورة تدريبية في مهارات إدارة الوقت" ،غزة :مؤسسة إبداع لألحباث كالدراسات كالتدريب ،دت.
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 ؾٓء ؤلاصاعة ْٖضم الٟ٨اءة في الخىُٓم - .اإلاداْالث ال٨شحر في ٞترة ٢هحرة. ّالترصص  /اإلاماَلت  /الخإظُل.
 الخ٣ضًغ ٚحر الٓا٢عي للٓ٢ذ .ّ
 الاٞخ٣اع بلى الاهًباٍ الظاحي. جغ ٥الٓاظباث صْن بهجاػ .ّ
ّ
مًُٗاث الٓ٢ذ٢ْ ،ض ّ
الخسلو مً ّ
خضصَا الض٦خٓع "ٓ٧حي
َْىا ٥مجمٖٓت مً اإلاِاعاث التي حؿاٖض ْجم ً٨الٟغص مً
110
بالصًىٓ" ٧اآلحي:
ّ
زُِ لِا مؿب٣ا – ّ
٧ل ًٓم،
الخخىيي  :بط ًجب ٖلى ؤلاوؿان ؤن ًىٓغ بلى ٢اثمت ؤَضا ّٞألاؾبُٖٓت  -التي

ّ
ّ
ٍْغاظ٘ ؤَضا ّٞالبُٗضة ٧ل ؤؾبٕٓ ،باإلياٞت لخدضًض ألاَضا ٝالتي ًغٚب جدِ٣ُ٣ا في ًٓمّْ ،التي مً قإجها مؿاٖضجّ في
الٓنٓ ٫بلى ألاَضا ٝالبُٗضة.
ّ
 التر٠حز ٢ :ض ًٓ٩ن مً ّ
الهٗب ٗٞل ؤقُاء ٦شحرة في ًٓم ْاخض ،لظا ٖلى الٟغص ؤن ًّخسظ ٢غاعا خٓ ٫اإلاكغْٕ الظي ًجب
مغة ّ
ؤن ًىهب ٖلُّ اَخمامّ الخاليْ ،في ّ
٧ل ّ
ًخم بهجاػ ش يء ْاخض .ِ٣ٞ
ّ
ُُٟ٦ت الاَخمام بمجغٔ خُاجّ الٗملُت ْالٗاثلُت م٘ جغ٢ْ ٥ذ للىٟـّ ،
ًخٗلم ّ
ٞالخٓاػن َٓ
 الاظترخاء ٖ :لى الٟغص ؤن
ّ
ّ
الغثِس ي ّ
للىجاح في الخُاة الٗملُت ْالخمخ٘ بخ٣ضًغ الظاثٞ ،سال ٫ؤْ٢اث ّ
اإلاٟخاح ّ
الغاخت ٖلى اإلاغء ؤال ًٟٗل قِئا ؾٓٔ
الاؾترزاء م٘ مماعؾت بٌٗ ّ
الخماعًٍ الغٍايُت .
ّ
الدؽىػ والاسجباْ : ٟطل ٪بخهيُ ٠الٟغص ألٖمالّ ؤْ خاظاجّ الصخهُت .
 ججىب
ّ
ِ ذم الخىٗ مً ٜى( ٥ال)  :للٟغص ّ
الخ ٤في ) ٫ٓ٢ال( صْن قٗٓع بالظهبٞ ،اإلاِام ٚحر اإلاىخجت ؤْ اإلاُٟضة ّ
مًُٗت للٓ٢ذ.
ّ
ّ
 الخٕلب ِلى الخإحيل واإلاماولتٞ :الً٣اء ٖلى الخإظُل ْاإلاماَلت ؾُٓلض لضٔ الٟغص ٖاصاث ظضًضة ،لظا ًجب ؤن ًبضؤ
ّ
الٟغص ًٓمّ بإصاء ألامٓع ْ اإلاِام التي ال ّ
ًٓٞغ باقي الٓ٢ذ لؤلقُاء التي ّ
ٌؿغٍ ٗٞلِا.
ًدب ٗٞلِاِٞ ،ظا
ً
زاهيا :بداسة الىٜذ:
 - 1حّشي ٚبداسة الىٜذ:
 ّ (1992بصاعة الٓ٢ذ بٓ٣لّ ":هي خهغ الٓ٢ذ ْجدضًضٍ ْجىُٓمّ ْجٓػَّٗ جٓػَٗا مىاؾباْ ،اؾدشماع ٧ل
ٖغ " ٝصيذان " )
لخٓت  ُّٞالاؾدشماع ألاًٞل في يٓء مسُُاث مىاؾبت ،مغجبُت بحن ألاَضا ٝالتي ًيبغي جدِ٣ُ٣ا ْاإلاماعؾاث ْألاؾالُب
ّ
التي ؾِخم جىُٟظَاْ ،الٓ٢ذ ّ
111
اإلادضص لِظا الخىُٟظ مً صْن َضع ْبزًإ طل٧ ٪لّ لٗملُاث مخابٗت ْجٍٓ٣م مؿخمغ".
ّ
 (1997بإجها " :بصاعة الٓ٢ذ هي الاؾخسضام اإلاىٓم ْاإلا٣هٓص لبٌٗ َغ ١الٗمل في الخُاة الُٓمُت،
ْٖغِٞا )) (Seiwertّ
ّ
ّ
مً ؤظل جىُٓم الظاث هٟؿِا ْجىُٓم مجاالث الخُاة الخانت بإي َغٍ٣ت ًٓ٩ن ٞحها الٓ٢ذ اإلاخاح مؿخسضم بضعاًت ظُضة
112
ْبُغٍ٣ت ؤخؿً ".

 110ياسر أمحد فرح "،إدارة الوقت ومواجهة ضغوط العمل" ،ط ،1عماف :دار احلامد ،2008 ،ص .71-70

 111شيماء صالح حسٌن " ،بناء مقياس إدارة الوقت لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بغداد " ،رللة كلية الرتبية للبنات،2013 ،)1( 23 ،
ص .70
112
Moseleit,K , op cit, p 14
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ّ
 ّ (2004بٓ٣لّ ":بصاعة الٓ٢ذ ٖباعة ًٖ ٟ٦اءةً ،م ً٨ا٦دؿابها ْجٍُٓغَا ْحٗؼٍؼَا ،لَ ً٨ظا ًخُلب
ْٖغِٞا )) (Lainé
113
مجِٓص ".
ُٗٞغِٞا ّ
ّ (2005
بإجهاٖ " :ملُت الاؾخٟاصة مً الٓ٢ذ اإلاخاح ْ اإلآاَب الصخهُت اإلاخٓاٞغة لضًىا ،لخد٤ُ٣
ؤما "ِليان" )ّ
ألاَضا ٝاإلاِمت التي وؿعى بلحها في خُاجىا م٘ اإلادآٞت ٖلى جد ٤ُ٣الخٓاػن بحن مخُلباث الٗمل ْالخُاة الخانتْ ،بحن
114
خاظاث الجؿض ْالٗ٣ل ّ
ْالغْح".
ّ
115
 ّؤما "ما٠يجزو" ُّٗٞغِٞا بٓ٣لّ ":بصاعة الٓ٢ذ هي بصاعة الظاث ".

ًٍُْ" ٠ؼىلش" في حٗغٍّ ّٟبإن ":بصاعة الٓ٢ذ هي بخضٔ الٗملُاث التي حؿخُُ٘ بها ؤن جىجؼ اإلاِام ْألاَضا ،ٝالتي
ّ
ّ
ّ
جم٨ى ٪مً ؤن جٓ٩ن مٓ٣ٞا في ٖملْ ٪زِ ؾحر خُاج ٪اإلاِىُت ".
ّ
 ّؤما "دس٠ش" ّٗٞغِٞا بٓ٣لّ":بصاعة الٓ٢ذ حٗني بصاعة الظاث ْمً ال ٌؿخُُ٘ بصاعة طاجّ ال ٌؿخُُ٘ بصاعة ْ٢ذ آلازغًٍ،
ّ
ّ
الخسُُِ ّ
جخُلب مِا اث ّ
ّ
116
الظاث حكبّ بصاعة ّ
ْالخىُٟظ ّ
ْالغ٢ابت ".
ؤي ش يء ٞهي
ْبن بصاعة
ع
بإجهاٖ":ملُت جدضًض ص٣ُ٢ت لُُٟ٨ت اؾخسضام ْ٢خىا في الٗمل لٟترة ػمىُت ّ
َْٗغِٞا "صَحر ال٣ايذ" ّ
 ّمدضصة في اإلاؿخ٣بل،
ّ
سجل ًٓمي ؤْ ؤؾبٓعي ؤْ قِغي لُٓ٩ن صلُال لىا ؤزىاء ُ٢امىا
٢ض جٓ٩ن لُٓم ؤْ ألؾبٕٓ ؤْ قِغٓ٩ٍْ ،ن طل ٪مً زال٫
117

بالٗمل".

مً زال ٫الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت ًم ً٨اؾخسالم ظملت مً الى٣اٍ خٓ ٫بصاعة الٓ٢ذ مجها:
 بصاعة الٓ٢ذ هي ٖملُت الاؾخٛالّ ٫
الجُض للٓ٢ذ.
 جلٗب بصاعة الٓ٢ذ صْعا ٦بحرا في بصاعة الٟغص لخُاجٍِّْٓ ،غ َظا مً زال٢ ٫ضعجّ ٖلى بصاعة مسخل ٠وكاَاجّ التي جاصي
ّ
الكٗٓع بدالت ّ
الغيا.
بّ بلى
ّ
 بصاعة الٓ٢ذ هي بصاعة للظاثَْ ،ظا ما ٌٗ٨ؿّ ؾلٓ ٥الٟغص مً زال٢ ٫ضعجّ ٖلى الخد٨م في ْ٢خّ ْالؿُُغة ٖلُّ.
ّ
جخًمً مجمٖٓت مً الٓ٣اٖض ٧الخسُُِ ْالخىُٓم ْالخىُٟظ ّ
ْالغ٢ابت٢ ،هض بهجاػ مِام مُٗىت.
 بصاعة الٓ٢ذ ٖملُت
 بصاعة الٓ٢ذ هي اؾخسضام مسخل ٠الُغْ ١الٓؾاثل ْؤلام٩اهاث في خضْص الٓ٢ذ اإلاخاح لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلايكٓصة.
 بصاعة الٓ٢ذ يغْعٍت للٟغص في مسخل ٠مجاالث خُاجّ ؾٓاء ٧اهذ صعاؾُت ؤْ مِىُت ...بلخ.
 - 2وؽإة ّ
وجىىس بداسة الىٜذ:
ّ
ل٣ض ِْغث ٨ٞغة ْؤَمُت " بصاعة الٓ٢ذ " مىظ بضاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغْ ،بضؤ التر٦حز ٖلى مٓيٕٓ بصاعة الٓ٢ذ بمِٟٓمّ
ّ
الكامل ْاإلاخٗاعٖ ٝلُّ خالُا في ؤْازغ الخمؿِىاث ْؤْاثل ّ
الؿخِىاث مً ال٣غن الٗكغًٍ٢ْ ،ض ٧اهذ ّؤْ ٫مداْلت في طل٪
Lacombe,V, op cit, p7.
4
5
6

شيماء صالح حسٌن ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .71
زلمد أمٌن شحادة ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .116
سهيل عبيدات ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .10

113

 117علي زلمد غباش " ،استخدام إدارة الوقت في التعامل مع المشاكل اإلدارية  :دراسة تطبيقية في المعهد التقني في البصرة " ،رللة االقتصادم
اخلليجي .العدد  ،2009،17ص .240
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ٖ (1958ىضما ْي٘ ٦خابّ ًٖ " بصاعة الٓ٢ذ "ْ ،في هٟـ الٓ٢ذ ػاص
لل٩اجب " حيمغ ما١او " )  (James Mackayفي ٖام )
ّ
ّ
الاَخمام بمٓيٕٓ بصاعة الٓ٢ذ بك٩ل ٦بحرْ ،بضؤث جِٓغ ال٨شحر مً ألابدار ْ الضعاؾاث ْال٨خب الٗضًضة التي جىاْلذ َظا
ّ
ّ
ّ
الخُٓعاث
للخُٓعاث الا٢خهاصًت ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت صْع ٦بحر في ػٍاصة الاَخمام بهظا اإلآيْٕٓ ،زانت
اإلآيٕٓ٧ْ ،ان
الخ٣ىُت الِاثلت في مجا ٫الاجهاالث ْاإلآانالثْ ،اعجٟإ مؿخٓٔ اإلاِٗكت ْاعجٟإ ّ
ّ
اإلااؾؿاث
مٗضالث الاؾدشماع في
ْج٩الُ ٠ؤلاهخاطْٚ...حرَا٢ْ ،ض بضؤث ال٨شحر مً اإلاؿاَماث الٗملُت في الٗالم الٛغبيّ 118،ؤما في الٗالم الٗغبي ُٞالخٔ ّ
ؤن
َىا ٥جإزغ ٦بحر في الاَخمام بمٓيٕٓ بصاعة الٓ٢ذ ْطل ٪ختى زماهِىاث ال٣غن اإلااض ي ،ؤًً بضؤث ّ
الضعاؾاث خَٓ ٫ظا
ّ
ُٖىت مً ّ
ٖ (1980لى ّ
اإلااؾؿاث الخٓ٩مُت في
اإلآيٕٓ بالِٓٓع ْمً بُجها :صعاؾت "ؼا٠ش ِفٙىس" التي ٢ام بها ؾىت )
 (1982جدذ ٖىٓان "الخخىيي إلداسة الىٜذ"٦ْ ،ظل ٪صعاؾت "
اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًتْ ،صعاؾت "سبخي خعً" ؾىت )
ّ
اإلاخسههت في بصاعة الٓ٢ذ
ْ (1985التي ظاءث جدذ ٖىٓان "بداسة الىٜذ" ،ؤما ال٨خب الٗغبُت
ٜاظم الٝشيىحي" ؾىت )
ٞترظ٘ بضاًاتها بلى ال٨خاب الظي ّ
 (1985بٗىٓان "صْع ّ
الؼمً في ؤلاصاعة" ،باإلياٞت بلى ال٨خاب
٢ضمّ "مدمذ ٌاَش وجش" ؾىت )
ّ ّ
119
مخىىس للىجاح ".
 (1988جدذ ٖىٓان " بداسة الىٜذ :مىهج
الظي ؤنضعٍ "ظهيل ٘هذ ظالمت" ؾىت )
ّ -3
ؤَميت بداسة الىٜذ:
جغظ٘ ؤَمُت خؿً بصاعة الٓ٢ذ بلى ّؤجها:
ّ
 جمى٘ ال٨شحر مً ؤلاظِاص الظي ًهِب ألاٞغاص في خُاتهم.
ّ
 جم ً٨الٟغص مً جد ٤ُ٣ؤَضا ّٞفي مسخل ٠هٓاحي الخُاة.
مما ٌٗٓص ّ
 جؼٍض ؤلاهخاظُت ْالٟ٨اءة ّ
بالىٖ ٟ٘لى الٟغص ْاإلاجخم٘.
 جدّ ٤ُ٣
ّ
ْاإلاخىٖٓت.
الخٓاػن بحن خاظاث الٟغص اإلاسخلٟت
120
 جِٓغ ّ
ؤَمُتها في اإلآاْ ٠٢ألاْ٢اث الخغظت.
ّ
الىاجخت للٓ٢ذ حكٗغ ّ
بن ؤلاصاعة ّ
ّ 
ْحٗغٖ ٝلى مٓاًَ ال٣هٓع ّ
ْجم ً٨مً جدضًض ّ
بالخٓاػن في الخُاةّ ،
ؤي مً
ْالًٗ،٠
ّ
121
ألاوكُت هي ألاَم ْالتي حكٛل ؤَمُت ٦بحرة في خُاة الصخو.
ّ 
جخًمً ػٍاصة الٟ٨اءة ْالٟٗالُت في ٞترة ػمىُت ّ
ّ
مدضصةْ ،حٗني الٟٗالُت بًجاص ؤًٞل َغٍ٣ت
ؤن ظَٓغ بصاعة الٓ٢ذ
ؤَمِا ل٩ي ّ
اإلاِمتّ ،ؤما الٟ٨اءة ٞخٗني ٞدو مجمٖٓت مً اإلاِام ْازخُاع ّ
بمِمت مُٗىت مِما ٧اهذ َظٍ ّ
للُ٣ام ّ
ًخم بهجاػٍ
ؤْال زم ج٨ملت باقي اإلاِام بٗض طل.٪
ّ
122
 جا٦ض اإلاخُلباث الخ٨ىٓلٓظُت ْاإلاٗلٓماجُت اإلاتزاًضة ٖلى ؤَمُت اؾخسضام مِاعاث بصاعة الٓ٢ذ.
 - 4مبادت بداسة الىٜذ:
ّ
َىا ٥مجمٖٓت مً مباصت بصاعة الٓ٢ذ ّ
جم جٍُٓغَا هدُجت للمغاظٗت الكاملت لل٨خاباث ْاإلا٣االث في مجا ٫بصاعة الٓ٢ذ،
ّ
ّ
ّ
ًخٗلّ ٤
ًخٗلّ ٤
ًخٗلّ ٤
بالغ٢ابتُْٞ ،ما ًلي ٖغى لِظٍ اإلاباصت:
بالخىُٓم ْمجها ما
بالخسُُِْ ،مجها ما
ْمً َظٍ اإلاباصت ما
8
9

شوقي عبد اهلل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .58
حسٌن يرقي ،زلمد السعيد جواؿ ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.

 120زلمد زلمد الشافعي ،إدارة الوقت" ،ط ،1مركز احملركسة للبحوث كالتدريب كالنشر ،2002 ،ص .17
 121شوقي عبد اهلل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .49
 122ثناء إبراىيم موسى فرحات ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
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ّ
ّ
 - 1- 4اإلابادت اإلاخّلٝت بالخخىيي :
ّ
ّ
ّ
اإلاخٗل٣ت بظلّ ،٪
ؤن ّ
مً اإلاٗغّْ ٝ
بن
الخسُُِ َٓ ٖملُت قاملت ،حكمل ْي٘ ألاَضاْ ٝاإلاسُُاث ْاليكاَاث
ّ
الخسُُِ َٓ ّ
 ًٞجد ٤ُ٣اإلاؿخ٣بل ٦ما ًجب ؤن ًٓ٩ن ْلِـ ٦ما ًم ً٨ؤن ًٓ٩نٖ َْٓ ،ملُت اؾدكغا ٝللمؿخ٣بل
ْالخيبا بما ؾُٓ٩ن ٖلُىا الُ٣ام  ُّٞمً ؤوكُتٗٞ ،ملُت جسُُِ الٓ٢ذ جسً٘ ل٨ٟغ ْٖمل مجهجي ؾلُمٞ 123،ةطا لم
ّ
ّ
ّ
ّ
ًسُِ ْلم ّ
ًدضص ؤَضاٞ ،ّٞةن لم ٌؿخُ٘ بصاعة
ًخم ً٨الصخو مً اؾخٛال٢ْ ٫خّ الاؾخٛال ٫ألامشل ِٞظا ٌٗني ؤهّ لم
ّ
ّ
للخهغ ٝفي ْ٢خُّٞ ،جب ٖلُّ ؤن ٌٗغّ ٝ
ّ
ّ
٧ل ش يء
ًخهغٞ ،ُّٞ ٝةهّ لً ًخم ً٨ؤبضا مً ازخُاع َغ ١بضًلت
ْ٢خّ ْ٠ُ٦
ّ ّ
ًٖ ْ٢خّ مً زال ٫جدلُل الٓ٢ذ ْالخغم ٖلى ٖمل ظضًْٓ ٫مي ليكاَاجٍّْ ،جب ٖلُّ ؤن ٌٗض زُت لُٓمّ ٢بل بضاًت
الُٓمي ْجدضًض ؤْلٍٓاجّ ْجغجِب ؤَضاّ 124،ّٞ
ٖملّ مً زالّ ٫
ّ
ٞالخسُُِ ٌٗمل ٖلى ججؿحر الٟجٓة بحن ما َٓ
الخسُُِ
٢اثم ٗٞال ؤْ ما هدً ٖلُّ ْبحن ما وؿتهض ٝجد ِٓٞ ّ٣ُ٣ؤؾلٓب ًهل اإلاؿخ٣بل بالخايغٞ ،الخسُُِ ْبن ٧ان ًدخاط بلى
ّ
ّ
ّ
الظي ًم ً٨جسهُهّ للُ٣ام بإوكُت ّ
مِمت لخد ٤ُ٣ألاَضاَْ 125.ٝىا ٥ؤعب٘ مباصت ٞغُٖت
ْ٢ذ بهما ًٓٞغ الٓ٢ذ
لخسُُِ الٓ٢ذ ْهي:
ّ
الًغْعي ٦إؾاؽ لِظا ّ
مخُلباث بصاعة الٓ٢ذْ ،مً ّ
الخدلُل
 -1-1-4مبذؤ جدليل الىٜذ َْٗ :خبر جدلُل الٓ٢ذ مً
ّ
ّ
الاخخٟاّ بجضًْٓ ٫مي لليكاَاث لدسجُلِا ٖبر ٞتراث ،بن ؤؾاؽ جدلُل الٓ٢ذ ًخسظ ٖاصة ق٩ل ظضْ٨ً ٫خب  ُّٞالٟغص

ّ
ْحسجل م٘ ؤْ٢اتها.
وكاَاجّ الُٓمُت
ّ
الخخىيي اليىمي  :مً الًغْعي الُ٣ام ّ
بالخسُُِ الُٓمي بٗض اهتهاء ٖمل الُٓم ؤْ ٢بل ابخضاء الٗمل في
 -2-1-4مبذؤ
ّ
الصخص ي ،بنّ
الُٓم ّ
ّ
ّ
الخالي ،بدُض ًخالءم م٘ ألاَضا ٝال٣هحرة ألاظل ْم٘ اإلاِماث مً ؤظل الاؾخٟاصة الٟٗالت مً الٓ٢ذ
الؿبب ألاؾاس ي لئلصاعة الؿِئت للٓ٢ذ ّ
ّ
ٞالخسُُِ ّ
الخسُُِ ٚحر اإلاالثم َٓ ّ
الٟٗا ٫ؾُ٣ط ي ٖلى مك٩لت جًُِ٘ الٓ٢ذ،
ّ
ّ 126
ْٖىض جدضًض الخُت الُٓمُت ًجب جغجِب ألاْلٍٓاث للُ٣ام بالٗمل اإلا٣غع.
ّ
 -3-1-4مبذؤ جخفيق الىٜذ خعب ألاولىيت  :بٗض ؤن ج٨خب ألاٖما ٫الُٓمُت اإلاُلٓب الُ٣ام بها في الخُت الُٓمُت ،
ّ
ّ
جغجب خؿب ؤْلٍٓاتها ّ
ًسهو الٓ٢ذ اإلاخاح إلهجاػَاٍْ ،سهو الٓ٢ذ اإلاخٓاٞغ في ًٓم الٗمل إلهجاػ ألاٖما ٫التي
زم
127
حٗخبر طاث ؤْلٍٓت ٖالُت.
ّ
 -4-1-4مبذؤ اإلاشوهت ً :جب ؤن جٓ٩ن اإلاغْهت مً ألامٓع الغثِؿُت التي جازظ في الاٖخباع ٖىض ازخُاع الخُِ ُٞما ًخٗل٤
ّ
ّ
الصخص ي ،ؤي ّؤهّ ًجب ّؤال ًخم ؤلاٞغاٍ ّ
ْالخ٣لُل مً الٓ٢ذ اإلاُلٓبْٖ ،ىض بٖضاص الخُت الُٓمُت
باؾخسضام الٓ٢ذ
ّ
128
ًيبغي ؤن ًضع ٥الٟغص خضْص م٣ضاع الٓ٢ذ في ًٓم الٗمل الظي ًم ً٨ؤن ججضْ ُّٞ ٫اإلاِام.

 123علي زلمد غباش ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .242

 124شوقي عبد اهلل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .64
 5زلمد حسن زلمد محادات ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .164
 6سليم بطرس جلدة  ،سامي زلمد ىشاـ حريز ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .28-27
 7سهيل عبيدات ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .41
 8سليم بطرس جلدة  ،سامي زلمد ىشاـ حريز ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .28
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ّ
ّ
 - 2- 4اإلابادت اإلاخّلٝت بالخىٍيم:
ّ
جخم َظٍ الٗملُت بٗض ْي٘ الخُت الؾخٛال ٫الٓ٢ذ ْجىُٟظَا ْجُُ٣م هجاخِاَْ 129،ىا ٥ؤعب٘ مباصت ٞغُٖت جغجبِ
بدىُٓم الٓ٢ذ ْهي:
ّ
الخٙىين ّ :
بن ج ٌٍٟٓوكاٍ ؤْ مِام مُٗىت ٌٗني بهجاػَا مً َغ ٝشخو آزغْ ،في َظا ؤلاَاع ًيبغي ٖىض
 -1-2-4مبذؤ
ج ٌٍٟٓاإلاِام جٓٞحر الٓؾاثل ْؤلام٩اهاث التي حؿمذ بخد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاُلٓبتٍْ ،جب في الخ ٌٍٟٓؤن ًٓ٩ن الصخو
130
الظي ٢بل الُ٣ام بةهجاػ اإلاِام ٢ض ِٞم بك٩ل ّ
ظُض ألاٚغاى اإلاغاص جدِ٣ُ٣ا.
 -2-2-4مبذؤ جىٍيم ألاِماْ : ٥طل ٪بخ٣ؿُم ألاوكُت اإلادكابهت بلى مجمٖٓاث ّ
مُٗىت.
ّ
الخد٢م في اإلاّىٜاث ْ :ألظل طلّ ٪عجب ألاوكُت ّ
ْخضص ّ
مًُٗاث الٓ٢ذ في َظٍ ألاوكُت.
 -3-2-4مبذؤ
ّ
131
 -4-2-4مبذؤ ؤلاٜال ٥مً ألاِما ٥الشوجيييت ْ :هي ألاٖما ٫التي حك٩ل ُ٢مت بؿُُت لخد ٤ُ٣ألاَضا.ٝ
132

َْىا ٥مجمٖٓت مً الخُٓاث اإلاغجبُت بدىُٓم الٓ٢ذ ْهي:
 البضء بدىُٟظ ألاٖماّ ٫
الهٗبت ّؤْال زم البؿُُت.
ٖ ضم ّ
الخٟغٍِ في الٓ٢ذ ّ
ل٩ل ّ
اإلادضص ّ
مِمت.
 جدضًض ألاٖما ٫التي ًم ً٨جًٍِٟٓا.
 بطا ٧اهذ َىا ٥ؤوكُت مدكابهت ُٞم ً٨ج٣ؿُمِا بلى مجمٖٓاث مدكابهت.
 جغجِب اليكاَاث ْالخلٓ ٫للً٣اء ٖلى ّ
مٗٓ٢اث الٓ٢ذ.
ّ
اإلاخّلٝت ّ
بالشٜابت:
 - 3- 4اإلابادت
ّ
الُٓمُتّ ،
ّ
بن ٨ٞغة ّ
الغ٢ابت
بٗض جسُُِ ْجىُٓم الٗمل بما ًّخْ ٤ٟاإلاباصت طاث الٗال٢ت ًب٣ى  ِ٣ٞجىُٟظ الخُت ْاإلاخابٗت
ّ
الؿلُمت ْلؼٍاصة الٟاٖلُتْ ،ل٩ي ّ
مً زال ٫الخُِ ْالجضاْ ٫ؤؾاؽ لئلصاعة ّ
ًد ٤٣الِض٦ ٝما زُِ لّ ً٣اعن ؤلاهٟا١
ّ
ّ
بالخُت ْبالجضَْْ ،٫ؿمذ لّ ّ
الخباًً بإن ًهى٘ ٢غاعاث جخٗل ٤بالخُت ْبالجضْْ ٫باألصاءَْ ،ؿمذ لّ
الخ٣ُ٣ي للمٓعص
ّ
ّ
ّ
ّ
الغ٢ابت يمً ّ
بخٗضًل َظٍ ألاقُاء الشالزت لخخالءم م٘ الِضْ ٝم٘ الٓغْ ٝالتي ًٓاظِِاْ 133،إلاا ٧اهذ ّ
ؤَم اإلاباصت اإلاخٗل٣ت
بةصاعة الٓ٢ذ ّ ،
ّ
ّ
ؾخاصي بالًغْعة بلى بصاعة ْ٢ذ ّ
الغ٢ابت ّ
ظُضة ،لظا ؾخٓ٩ن ّ
ٞةن ّ
ٖملُخحن
الغ٢ابت مً زال٫
الجُضة
ّ
جخمشالن في ّ
134
الخالي:
مخ٩املخحن

 129علي زلمد غباش ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .243
130
– Hermel,L, La Gestion du temps : 100 question pour comprendre et agir. Saint Denis
La Plaine Cedex : Afnor, 2005.
 131زلمد إبراىيم ادلدىوف ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .64
 132شوقي عبد اهلل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .64
 33سليم بطرس جلدة  ،سامي زلمد ىشاـ حريز ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .30
 34أميمة عبد اخلالق عبد القادر األسطل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .149-148
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ّ
 -1-3-4بِادة جدليل الىٜذَْٗ :خبر جدلُل الٓ٢ذ مً ألاوكُت ألاؾاؾُت لخسُُِ الٓ٢ذ َْٓ ألاؾاؽ الظي جبنى ٖلُّ
ألاوكُت ألازغٔ ،لظل ٪مً اإلاُٟض بٖاصة ٖملُت ّ
ًخم جصخُذ ٖاصاث الٗمل ٚحر ّ
الخدلُل بك٩ل صْعي ل٩ي ّ
الصخُدت٘٣ٍْ ،
ؤي ٖاصاث ٚحر صخُدت في الٗمل ّ
طل ٪يمً بَاع ّ
ٖملُت الغ٢ابت ٖلى اؾدشماع الٓ٢ذ ،ال٦دكاّ ٝ
جاصي بلى ٖضم اؾخسضام
ّ
ّ
جا٦ض ٖلى ّ
الٓ٢ذ بك٩ل صخُذٍْ ،غٔ )ّ (Al-Aragi
ّ
ؤن ٖملُت
الٗملُاث ْألاوكُت اإلاخٗل٣ت بةٖاصة جدلُل الٓ٢ذ ،
ؤن َظٍ
ّ
بصاعة الٓ٢ذ ًيبغي ؤن جضع ْ ٤ٞمىٓٓع مخ٩امل ٌكمل مسخلّ ٠
الخإزحراث البُئُتْ ،نٓال بلى ػٍاصة ّ
٦م الجِض الظي ًمؤل بّ
ْخضة الؼمً ْهّٖٓ بإٖلى مؿخٓٔ ممْ ،ً٨جٓػَ٘ الٓ٢ذ ٖلى ألاَضا ٝاإلاُلٓبت بما ًامً جدِ٣ُ٣ا يمً ؤبٗاصَا ّ
ال٨مُت
ّ
ْالىُٖٓت ّ
ْالؼمىُت.
ّ
 -2-3-4اإلاخابّت ّ :
الغ٢ابت ،بط ال ًم ً٨بهجاػ َظٍ الُْٟٓت ّبال بطا ْيٗىا مُٗاع ّ
الخُت ؤمغ يغْعي لُْٟٓت ّ
جخم
بن جىُٟظ
ّ
ّ
ّ
م٣اعهت ّ
ْالٓغْ ٝهي ّ
الغ٢ابت بظاتها.
الىخاثج اإلاخٓٗ٢ت بّٞ ،مخابٗت حٗضًل الخُت ْالجضْْ ٫ألاصاء بما ًخالءم م٘ ألاَضاٝ
 - 5مضايا بداسة الىٜذ:
إلصاعة الٓ٢ذ مجمٖٓت مً اإلاؼاًا ًم ً٨خهغَا ُٞما ًلي:
 بهجاػ ألاَضاْ ٝاإلاِام في ألاْ٢اث ّ
اإلادضصة.














بعؾاء ال٣ضْة لآلزغًٍ.
ّ
الكٗٓع باألمً ْألامان ْجد ٤ُ٣الظاث.
ججىب الًّ ٍٓٛ
ّ
الىاججت ًٖ يُ ٤الٓ٢ذ ،ؤْ جإظُل الالتزاماث ؤْ يٗ ٠مؿخٓٔ ألاصاء.
الىاصع ّ
ظؼثُت مً ُ٢مت الٓ٢ذ ّ
جٟاصي يُإ ّ
ْالتي ال ًم ً٨حًٍِٗٓا.
ّ
الصخهُت ّ
ْالخٗبحر ألاًٞل ًٖ اإلاِاعاث.
بجاخت مجاالث ؤْؾ٘ للمباصعاث الٟغصًت ْؤلابضاٖاث
ع ٘ٞاإلاؿخٓٔ الخًاعي للٟغص ْاإلاجخم٘.
ّ
بجاخت اإلاؼٍض مً الٓ٢ذ لؤلٞغاص إلاماعؾت َٓاًاتهم ْالخهٖٓ ٫لى ٞتراث ؤ٦بر للغاخت ّ
135
ْالخ٨ٟحر اإلاىٓم.
ج٣لُل الٟا٢ض مً الٓ٢ذ ْالجِض.
ّ
ًٓ٩ن الٟغص ّ
مُِئا صاثما لالظخماٖاث التي ًخٗحن ٖلُّ اإلاكاع٦ت ٞحها.
جدٓ ٫صْن ّ
الخٗغى لًٖ ٍٓٛمل ٚحر مدخملت.
ّ
مِمت َب٣ا ّ
ل٩ل ّ
جم ً٨مً جسهُو الٓ٢ذ ّ
ألَمُتها.
جًمً ٖضم بَما ٫اإلاكغْٖاث ٍَٓلت ألامض.
جًمً ّ
136
الخسُُِ ّ
الٟٗا ٫لؤلوكُت التي ًماعؾِا الٟغص ٖلى مضاع الُٓم ؤْ ألاؾبٕٓ.

 - 6هٍشياث ال٢ٙش ؤلاداسو في بداسة الىٜذ:
ّ
بغػث زالر هٓغٍاث ؤؾاؾُت في ال٨ٟغ ؤلاصاعي ع٦ؼث ٖلى بصاعة الٓ٢ذ ْهي:

35
36

ثناء إبراىيم موسى فرحات ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
شوقي عبد اهلل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .69-68
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 - 1- 6هٍشيت ؤلاداسة الّلميت ال٢الظي٢يت:
ّ
ّ
ّ
ّ
بن صعاؾت الٓ٢ذ بإؾلٓب ٖلمي جبلٓعث في ِٖض اإلاضعؾت ال٨الؾُُ٨ت ،التي ظاءث هدُجت الشٓعة ّ
ْالخُٓع
الهىاُٖت
ّ
ّ
ّ
الهىاُٖت في جهاًت ال٣غن ّ
الهىاُٖت ّ
ّ
التي قِضتها ّ
الضّْ ٫
الشٓعة ّ
الخاؾ٘ ٖكغّ ،
مما ظٗلِم ًغ٦ؼْن
الخ٨ىٓلٓجي الظي ؤٖ٣ب
ٖلى َغ ١صعاؾت الخغ٦ت ّ
ْالؼمً لخدلُل الٗمْ ٤لخدضًض الٗمل ْ٦ظا جدضًض ؤًٞل َغٍ٣ت ألصاء الٗمل بهض ٝػٍاصة
ّ
بإ٢ل ٧لٟت ْ ؤ٢هغ ْ٢ذ مم٣ٞ ،ً٨ض ّ
ؤلاهخاظُت ّ
اَخمذ هٓغٍت " ٘شدسي ٤جايلىس" ) ْ (Frederick Taylorالظي ٌٗخبر عاثض
ْالؼمً٣ٞ 137،ض الخٔ ّ
خغ٦ت ؤلاصاعة الٗلمُت ،بةظغاء ججاعبّ ّ
التي ّع٦ؼ ٞحها ٖلى صعاؾت الخغ٦ت ّ
ؤن يُاٖا َْضعا ٦بحرا في
ّ
الُا٢اث ؤلاوؿاهُت ٢ض هجم ًٖ ؾٓء اؾخسضام الٓ٢ذّ ،
ْبن ما ٧ان ًيخج بُٓم ْاخض ًم ً٨ؤن ًيخج بؿاٖت ْاخضة بطا ما
ؤزًٗذ ألاوكُت ّ
مٓظِت هدٓ ٚغى ّ
للخدلُل ْظٗلِا ّ
مدضص ٞ ،اؾخسضم ألاؾلٓب الٗلمي في بظغاء ججاعبّ ٖلى الٗمل في
ّ
 ،(1899خُض ٢ام بضعاؾت خغ٦ت الٗامل ؤزىاء ؤصاثّ إلاِامّ ّ
ْالؼمً الظي ٌؿخٛغ ّ٢في بهجاػ جل ٪اإلاِام،
مهى٘ للٟٓالط ٖام )
ّ
ّ
ّ
ّ
ْمً زال ٫جضعٍب الٗامل ْجؼٍْضٍ بالخٗلُماث ْألاصْاث الالػمت للٗمل ،اؾخُإ ؤن ً٣لو الٓ٢ذ الالػم للٗمل )الٓ٢ذ
ْبالغٚم مً جغ٦حز " جايلىس" ٖلى ؤلاهخاط ّبال ّ
ّ
ّ
الؿابّ ،(٤
اإلاسخهحن ؤلاصاعٍحن ْؤصخاب الٗمل خٓ٫
ؤن ؤ٩ٞاعٍ ظظبذ ؤهٓاع
ٖامل الٓ٢ذ ْؤزغٍ في ؤلاهخاط ،خُض ؤظغٍذ ّ
ّ
ظمُٗت ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت َْضٞذ بلى ْي٘ ؤؾـ
ٖضة ماجمغاث ؤقغٞذ ٖلبها
ٖلمُت لضعاؾت الٓ٢ذ
138
ؤزىاء الٗمل ْْي٘ م٣اًِـ ألصاء ألاٞغاص.
 - 2- 6هٍشيت الّالٜاث ؤلاوعاهيت:
ّ
ّ
٦غص ٗٞل للمٟاَُم ال٨الؾُُ٨ت التي َغختها اإلاضعؾت الٗلمُت قإ مِٟٓم الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت في مجا ٫ؤلاصاعة ،خُض
ّ
بظلذ ظِٓص ٦بحرة ّ
ْظِذ ألاهٓاع بلى ّ
ؤَمُت ؤلاوؿان ًٍْٖٓخّ ْاهخماثّ لجماٖاث ٖضًضة صازل ْزاعط الٗمل ًخإزغ بها
ّ ّ
ّ
الاججاٍ ّ
،مٓضخت ظٓاهب ّ
ّ
الى٣و في ّ
مٓاْ ّٟ٢ؾلّٓ ّ٦
التي ع٦ؼث اَخمامِا
الخ٣لُضي
هٓغٍاث
ْؤَمُت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت
ّ
اَخم " ؤلخىن مايى" ) (Elton Mayoبىٓغٍت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُتْ ،في َظٍ ّ
بالجاهب الخىُٓمي٣ٞ 139،ض ّ
الىٓغٍت ججلى الاَخمام
مما ًىٗ٨ـ ٖلى عْخّ اإلاٗىٍٓت بك٩ل بًجابي ّ
للغاختّ ،
بةصاعة الٓ٢ذ مً زال ٫بُٖاء الٗامل ٞترة للٗمل ْٞترة ّ
ْبالخالي ٖلى
ّ
ّ
اإلاىٓمتْ ،جإُ٦ض قٗٓعَم ّ
بإَمُت ّ
الظي ّ
ّ
بهخاظُخّْ ،بقٗاع ّ
الضْع
بإن
ًاصْهّ في جد ٤ُ٣ؤَضاٝ
الٗما ٫بمؿاْلُتهم ْ
ّ
ّ
ّ
اإلاىٓمت ّ
التي ٌٗملٓن ٞحها ّ
ْؤجهم ًمشلٓن الجؼء ألاؾاس ي ٞحهاٍْٞٓ ،غ طل ٪ال٨شحر مً
مهلختهم مغجبُت بخد ٤ُ٣ؤَضاٝ
ّ
ّ
الظي ًم ً٨اؾخٛاللّ في ؤوكُت مىخجت ؤزغْٔ ،في َظٍ الىٓغٍت جِٓغ ّ
ؤَمُت الٓ٢ذ في الجٓاهب الاظخماُٖت
الٓ٢ذ
ّ
ّ
ّ
ّ
ْجٓنل
ْؤلاوؿاهُت ٣ٞ،ض ٢ام " مايى" بةظغاء مجمٖٓت مً الخجاعب ْالضعاؾاث في بخضٔ الكغ٧اث صامذ زمـ ؾىٓاث،
ٞحها بلى ّ
ؤن ؤلاهخاظُت حٗخمض بلى ّ
خض بُٗض ٖلى ٖمل الٗاملحن ٟ٦غٍ ٤مخٗاْن بك٩ل َبُعيٍْ ،غجبِ اهضٞإ ألاٞغاص ْحٗاْجهم
بمضٔ الاَخمام بهم مً ٢بل عئؾائهم ْاإلاكغٞحن ٖلحهمْ ،بٗضم ؤلا٦غاٍ ْؤلاظباع في ّ
الخٗامل مِٗم ْبمكاع٦تهم في نى٘
ّ
ّ ّ
ال٣غا اث ّ
جازغ ٖلحهمْ ،بظل ٪هٓغ الباخشٓن في جل ٪اإلاغخلت بلى ّ
اإلااؾؿت ٦ىٓام اظخماعيٞ ،غ٦ؼْا ٖلى
ْالخُٛحراث التي
ع
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زلمد حسن زلمد محادات ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .140
سهيل عبيدات ،نفس ادلرجع ادلذؾكر سابقا ،ص .33
ىناء زلمود القيسي ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .17
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ّ
الؿلْٓ ٥اججاٍ ْمكاٖغ ْخاظاث الٗاملحن بك٩ل عثِس يْ ،لجمُ٘ َظٍ ألامٓع جإزحر مباقغ ٖلى َضع ْبياٖت الٓ٢ذ ؤْ
140
جٓٞحرٍ ْالاؾخٟاصة مىّ.
 - 3- 6اإلاذاسط ؤلاداسيت الحذيثت:
ّ
ّ
ِْغ الٗضًض مً اإلاضاعؽ ؤلاصاعٍت الخضًشت ْالتي ظاءث بٗض ٞترة مً الؼمً مً ِْٓع اإلاضعؾت ال٨الؾُُ٨ت ْاإلاضعؾت
الؿلُٓ٦ت ْالتي اَخمذ بمٓيٕٓ الٓ٢ذ ْبصاعجّ ،خُض اؾخسضمذ ؤؾالُب البدض الٗلمي اإلاؿدىض بلى ّ
ّ
الخجغبت ْال٨مبُٓجغ
الخ٨ىٓلٓظُت اإلاسخلٟت في مُاصًً ؤلاصاعة٦ ،إصْاث الُ٣اؽ ّ
ْالازتراٖاث ّ
ْالخدلُل في ٧اٞت ؤٖماّ ٫
اإلااؾؿت  ،إلاا لِا مً ٢ضعة
٦بحرة ٖلى جسؼًٍ اإلاٗلٓماث ْحؿاٖض ٖلى ّاجساط ال٣غا اث اإلاىاؾبت في الٓ٢ذ ّ
اإلادضصْ ،في ؾغٖت جٓٞحر اإلاٗلٓماث في الٓ٢ذ
ع
ّ ّ
ّ
ّ
ًٓٞغ الٓ٢ذ ْالجِض ْاإلاا٢ْ 141،٫ض ّ
ْضخذ هٓغٍت اجساط ال٣غاع لـ "َغبغث ؾاًمٓن " ؤن ٖملُت اجساط ال٣غاع
اإلاىاؾب مما
ّ
142
الغْاص ألاْاثل الظًً ّ
ّ
ْخل اإلاك٨الث مغجبُت بالٓ٢ذَْٗ ،خبر " ؾاًمٓن " مً ّ
جىبهٓا بلى اؾخسضام ال٨مبُٓجغ ْالازتراٖاث
ألن ٢ضعتها ٖلى جسؼًٍ اإلاٗلٓماث ْاإلاٟايلت بحن البضاثل اإلاسخلٟت ج٢ ١ٟٓضعة ّ
الخ٨ىٓلٓظُت في مُاصًً ؤلاصاعةْ ،طلّ ٪
ّ
الىاؽ
الخ٨ىٓلٓظُا ْاإلاٗلٓماث ْاػصًاص ّ
الخُٓع في مجاّ ٫
الٗاصًحنْ 143،في زًم ّ
الخدضًاث التي جٓاظّ ّ
ماؾؿاث ألاٖما ،٫جؼصاص
ّ
الخاظت بلى التر٦حز ٖلى مِٟٓم بصاعة الٓ٢ذ ْػٍاصة ٞاٖلُت اؾدشماعَا ْع ٘ٞمؿخٍٓاث ألاصاء لضٖ ٘ٞملُت الخىمُتْ ،جد٤ُ٣
144
مؿخٍٓاث ؤًٞل مً ّ
الغٞاٍ الا٢خهاصي ْالاظخماعي.
ْبالغٚم مً ّ
مً زال ٫ما ؾبً ٤م ً٨الّ ٫ٓ٣
ؤن ٧ل هٓغٍت اَخمذ بةصاعة الٓ٢ذ ْع٦ؼث ٖلحها مً زال ٫ظاهب ّ
مٗحنّ ،
ؤن
ّ
ّ
َظٍ الىٓغٍاث اٖخمضث في مجا ٫بصاعي بدذ بال ّؤجها ٢ضمذ ما ًم ً٨للٟغص ؤن ٌٗخمضٍ في مسخل ٠مجاالث خُاجّ لُخمً٨
مً بصاعة ْ٢خّ بك٩ل ّ
ظُض.
خاجمت:
جم ٖغيّ ًم ً٨الّ ٫ٓ٣
ؤن الٓ٢ذ مً ّ
مً زال ٫ما ّ
ؤَم الٗىانغ التي ًجب ٖلى ؤلاوؿان ؤن ًغاٖحها َْٗمل ٖلى الخغم
ّ ّ
ؤن اللّ ؾبداهّ ْحٗالى ؤ٢ؿم بّ في ٦خابّ ال٨غٍم ،لظا ًيبغي ٖلى ؤلاوؿان
ٖلحها ،هٓغا ألَمُخّ ُْ٢مخّ التي ْنلذ بلى صعظت
ّ
ؤن ٌٗمل ظاَضا ٖلى اؾدشماع ْجىُٓم ْ٢خّ ْالاؾخٟاصة مىّ ْاؾدبٗاص ّ
٧ل الٗٓامل التي حٗمل ٖلى َضعٍْ ،ال ًخإحى َظا بال
مً زال ٫بصاعجّ لٓ٢خّ ْاؾخٛاللّ بُغٍ٣ت ّ
ٗٞالت حٗ٨ـ مضٔ اَخمامّ الٟٗلي بالٓ٢ذ ْؤَمُخَّْ ،ظا ما ًًمً لّ جد٤ُ٣
ألاَضا ٝالتي ٌؿعى بلى جدِ٣ُ٣ا في الخُاة ْاإلاؿاَمت بةهجاػاجّ في عقي مجخمّٗ.

40
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شوقي عبد اهلل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .78
ياسر أمحد فرح ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .30-29
سهيل عبيدات ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .33
ياسر أمحد فرح ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .30
أميمة عبد اخلالق عبد القادر األسطل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .133
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جىبيٝاث الحى٠مت ؤلال٢تروهيت لخدعحن الخذمت الّمىميت في الجضاثش
ؤٜ.ادة بً ِبذ هللا ِاجؽت حامّت ؤبى ب٢ش بلٝايذ ،جلمعان ،ؤ٘ .ايضة ظبتي /حامّتظىي2ٚ
ملخق:
هٓغا للخُٓع الؿغَ٘ الظي ْا٦ب اإلاجخم٘ الضْلي ابخضاء مً الشٓعة الؼعاُٖت مغْعا بالشٓعة الهىاُٖت ْْنٓال بلى زٓعة
اإلاٗلٓماث ْالخ٨ىٓلٓظُا الخضًشت التي ؤنبذ لِا بٗض ظضًض في الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ْ الاظخماُٖت زانت مً زال ٫ما ٢ضمخّ
مً زضماث للمخٗاملحن بهاْ ،ظٗلذ الٗالم ٖباعة ًٖ ٢غٍت نٛحرة ْ،باإلياٞت بلى طل ٪لٗبذ الخ٨ىٓلٓظُا الخضًشت صْعا
٦بحرا في حؿُِل مِام الضْْ ٫مؿاٖضتها في جدؿحن ْْاثِٟا اإلا٣ضمت إلآاَىحها عٚبت مجها في الً٣اء ٖلى ٧ل ما ٌٗغ٢ل الٗملُت
الخىمٍٓت صازل الضْ.٫
مٝذمت:
حٗض الخدٓالث التي جدضر ٖلى مؿخٓٔ الخٟاٖالث الؿُاؾُت ْما ًغبُِا بشٓعة اإلاٗلٓماث ْالخ٨ىٓلٓظُاث الخضًشت طاث
ألازغ ال٨بحر ٖلى ألاصاء الٟٗا ٫لؤلهٓمت الؿُاؾت ،زانت ْؤن مِٟٓم ٓ٢ة الضْلت ٢ض ؤزض جهيُٟاث ٖضًضة ْظضًضة.
ٞبٗضما ٧اهذ حٗخمض ٖلى الٓ٣ة الا٢خهاصًت ،الٓ٣ة الٗؿ٨غٍتِْ ،غ بلى الخحز مِٟٓم ظضًض ً٣ترن بالٓ٣ة اإلاٗلٓماجُت
ْالخ٨ىٓلٓظُاث الخضًشت ْاعجبِ اإلآِٟم بـ"مً يعيىش ِلى اإلاّلىمت يفىْ الٝشاس".
لظا حؿعى الضْ ٫ظاَضة ال٦دؿاب َظٍ الخ٨ىٓلٓظُاث الخضًشت ْجُبُِ٣ا في مجاٖ ٫ملِا الُٓمي ،بك٩ل ٌؿمذ لِا بإن
جٓا٦ب مسخل ٠الخُٓعاث زانت ْؤهىا ؤنبدىا في ٖالم ٌٗتر ُّٞ ٝللضْ ٫بمضٔ ٢ضعتها ٖلى امخال ٥الخ٨ىٓلٓظُاث
الخضًشت ْجُِْٟٓا.
لظا ً ٠ُ٦خم جُْٓ ٠الخٓ٦مت ؤلال٨ترْهُت لخدؿحن ؤصاء ْٗٞالُت الخضمت الٗمٓمُت في الجؼاثغ؟
 .Iجإـيل مٙاَيمي:
 الحى٠مت ؤلال٢تروهيت:٢بل الخُغ ١بلى مِٟٓم الخٓ٦مت ؤلال٨ترْهُت ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َىاٞ ٥غ ١بُجها ْبحن الخٓ٩مت ؤلال٨ترْهُت ْ الخٓ٦مت
ؤلال٨ترْهُتٞ ،األْلى حٗني ججمُ٘ ٧اٞت الضْاثغ ْمغا٦ؼ الٗمل الخٓ٩مي في بَاع ْاخض ل٩ي ٌؿِل جد ٤ُ٣زضماث للمٓاَىحن
ْطل ٪بُٛت جد ٤ُ٣ؤ٦بر ٗٞالُت في الخضمت الٗمٓمُت.
ْٖغِٞا البى ٪الضْلي بإجها "ٖملُت اؾخسضام اإلااؾؿاث الخٓ٩مُت لخ٨ىٓلٓظُا اإلاٗلٓماث مشل قب٩اث اإلاٗلٓماث الٗغًٍت،
ْقب٨ت الاهترهِذ ْؤؾالُب الاجهاٖ ٫بر الِاج ٠اإلادمْٓ ،٫التي لضحها ال٣ضعة ٖلى حُٛحر ْجدٍٓل الٗال٢اث م٘ اإلآاَىحن
ْعظا ٫ألاٖماْ ٫مسخل ٠اإلااؾؿاث الخٓ٩مُتَْ ،ظٍ الخ٨ىٓلٓظُا ًم٨جها ؤن جسضم ٖضصا ٦بحرا مً ألاَضا ٝمشل ج٣ضًم
زضماث ؤًٞل للمٓاَىحنْ ،جمُ٨جهم مً الٓنٓ ٫بلى اإلاٗلٓماث مما ًٓٞغ مؼٍضا مً الكٟاُٞت ْبصاعة ؤ٦ثر ٟ٦اءة
للماؾؿاث الخٓ٩مُت٦ ،ما ؤن هخاثج َظٍ الخُبُ٣اث ًم ً٨ؤن جاصي بلى ج٣لُل الٟؿاص ْػٍاصة الكٟاُٞت ْ٢ىاٖت اإلآاًَ
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بضْع اإلااؾؿت الخٓ٩مُت في خُاجّ"٢ْ 145.ض اعجبِ اإلآِٟم ؤًًا بمٟاَُم ؤزغٔ ٧األٖما ٫ؤلال٨ترْهُت ْؤلاصاعة ؤلال٨ترْهُت
ْالخٓ٩مت الغ٢مُت ْالتي حكحر بلى الٗملُاث ْالُِا٧ل التي جخ ٤ٟم٘ بمضاص الخضماث ؤلال٨ترْهُت ْماؾؿاث ألاٖما٫
146
اإلاسخلٟت.
ْجخُلب الخٓ٩مت ؤلال٨ترْهُت ُ٢اصة ؾُاؾُت ٍٓ٢ت لخد ٤ُ٣هجاخِاٞ ،الُ٣اصة ًم ً٨ؤن جًمً جسهُو اإلآاعص
ْالخبراث الالػمت ْمٓانلت الخٗاْن ٖلى ألامض البُٗض٦،ما ؤجها جض ٘ٞباإلاباصعة مً زال ٫اجساط ٧ل الخُٓاث الًغْعٍت
147
للخىُٟظ.
ْ ٌٗخبر مِٟٓم الخٓ٦مت بك٩ل ٖام ٦مجمٖٓت مً ؤلاظغاءاث ْالٗملُاث التي مً زاللِا ًخم جٓظُّ اإلاىٓماث ْالخد٨م بها،
بدُض ًخًمً ؤلاَاع الٗام للخٓ٦مت جدضًض ْجٓػَ٘ الخْ ١ٓ٣اإلاؿاْلُاث ٖلى مسخل ٠ألاَغا ٝفي اإلاىٓمت مً مجلـ
بصاعة ْمضعاء ْمؿاَمحن ْٚحرَم مً ؤصخاب اإلاهلخت ،بياٞت بلى ؤهّ ٌٗمل ٖلى بلٓعة ْبعؾاء ٓ٢اٖض ْبظغاءاث نىاٖت
148
ال٣غاع في جل ٪اإلاىٓمت.
٦ما ًم ً٨حٗغٍِٟا بإجها مجمٖٓت الٓ٣اهحن ْالىٓم ْال٣غاعاث التي تهض ٝبلى جد ٤ُ٣الجٓصة ْالخمحز في ألاصاء ؤلاصاعي ًٖ
َغٍ ٤ازخُاع ألاؾالُب اإلاىاؾبت ْالٟٗالت لخد ٤ُ٣زُِ ْؤَضا ٝؤي ٖمل مىٓم ؾٓاء في ْخضاث الُ٣إ الخام ؤْ في
149
ْخضاث الُ٣إ الٗام.
لظا ْ مً َظا اإلاىُ٣ٞ ٤ض  -ؤي بصزا ٫الخ٣ىُاث الخضًشت ٖلى ؤؾالُب ٖمل الخٓ٦مت -جم الاؾخٗاهت بالخ٨ىٓلٓظُاث
الخضًشت ْ ْؾاثل الاجها ٫اإلاخُٓعة التي ؤنبدذ ْؾُلت لخ٣غٍب اإلاهالر بحن ألاَغا ،ٝؾٓاء ج٣غٍب ؤلاصاعة مً اإلآاًَ في
ؾبُل خهٓلّ ٖلى زضمت ٖمٓمُت بُغٍ٣ت ؤؾِل ْ ؤؾغٕ ل٨ؿب مؼٍض مً الجِض ْ الٓ٢ذ ْ َٓ ما ًهبٖ ٜلى ْْاث٠
الضْلت مؼٍضا مً الكٟاُٞت ْ الخدٓ ٫هدٓ الخ٨م الغاقض.
خُض ؤقاع ٧ل مً "٠يؽىسو" ْ"ظاهجاو"  Dr. Kishori Lal Bansal & Sanjay Kumarبلى ؤجها "هٓام بل٨ترْوي ٌٗمل ٖلى
حؿُِل ْ جدؿحن الكٟاُٞت ْ ،جٓٞحر مٗلٓماث ؾغَٗت ْ وكغَا بل٨ترْهُا ْ جدؿحن الٟ٨اءة ؤلاصاعٍت ْالخضماث الٗامت في

 -145قواسم بن عيسى " ،استخدام البرلمانيين الجزائريين لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في صنع قراراتهم السياسية وتحقيق الحكم الراشد،
دراسة ميدانية لعينة من أعضاء العهدة التشريعية السادسة ،" -2012-2007أطركحة دكتوراه غًن منشورة ،جامعة اجلزائر :كلية العلوـ السياسية
كاإلعالـ،2013-2012 ،ص.273

 -146سحر قدكر الرفاعي "،الحكومة اإللكترونية وسبل تطبيقها :مدخل إستراتيجي" ،رللة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا ،العدد السابع ،ص.307.

 -147جامعة ادللك عبد العزيز "،الحكومة اإللكترونية" ،جدة :معهد البحوث كاالستشارات ،سلسلة دراسات يصدرىا معهد البحوث كاالستشارات،
اإلصدار
التاسع1427 ،ىػ ،ص.26.

 -148زلمد ياسٌن غادر" ،محددات الحوكمة ومعاييرىا "،كرقة حبث مقدمة إىل ادلؤدتر العادلي
طرابلس،2012ص.02
 -149ادلرجع نفسو ،ص.13
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ظمُ٘ ظٓاهب الخٗلُم"٦ .ما ٖغٞتها لجىت " ٖ "Cade Buryلى ؤجها "طل ٪الىٓام الظي ْ٣ٞا لّ ًخم حؿُحر ْ ع٢ابت اإلااؾؿت ْ
150
حٗخني بةُٖاء الٓؾاثل الالػمت التي حؿمذ بةًجاص الخٓاػن اإلاىُ٣ي للؿلُت لخٟاصي ٧ل الاهدغاٞاث الصخهُت.
ْ جىُٓي الخٓ٦مت ؤلال٨ترْهُت ٖلى مجمٖٓت مً اإلاباصت ؤَمِا ،الكٟاُٞت ،اإلاكاع٦ت ،اإلاؿاءلت ْ اإلاداؾبت ،ع ٘ٞمؿخٓٔ
152
ج٣ضًم الخضماث 151،باإلياٞت بلى ٖىانغ ؤؾاؾُت لخمُحزَا ًٖ مسخل ٠الٗملُاث ألازغٔ ْهي:
 الخُٖٓت ْالاجهاالث. ال٣ضعاث البكغٍت. اإلاالثمت ْ اإلاٗاًحر ْالخُبُ٣اث. اإلااؾؿاث ْ بصاعة الخُٛحر. ؤلاَاع ال٣اهٓوي. البيُت الخدخُت لالجهاالث. بصاعة اإلآاعص اإلاالُت. اإلاغا٢بت ْالخُُ٣م. جٓنُل الخضماث للمٓاًَ.لظا ٞةن الخٓ٦مت ؤلال٨ترْهُت تهض ٝبلى جد ٤ُ٣الخ٨م الغاقض ًٖ َغٍ ٤آلُاث مُٗىت ْ ،هي حٗخبر مخٛحر جاب٘ للخٓ٩مت
ؤلال٨ترْهُت التي حؿعى بلى جد ٤ُ٣ؤ٦بر ٢ضع مً اإلاهالر في ؤلاصاعاث الُُْٟٓت ْ عبُِا بالخضمت الٗمٓمُت ٖلى مؿخٓٔ
الٟغص َٓ ْ ،ما ًىٗ٨ـ ٖلى نٓعة ْ ؤصاء الضْلت ٖلى اإلاؿخٓٔ الخاعجي في ْل الخٓ٦مت ؤلال٨ترْهُت.
 -2الخذمت الّمىميت:
جمشل الخضمت الٗمٓمُت ٖهبا خٍُٓا مٓظِت للمٓاَىحن صْن جمُحز ؤْ اؾخصىاء ْ التي جخٟ٨ل ماؾؿاث الضْلت بًماجها ْ
جلبُتها ٦سضمت الصخت ،الخٗلُم ،ألامً ،الخماًت...الخ ْ َظا مً ؤظل جِؿحر ْ جدؿحن الخُاة الُٓمُت للمٓاًَ ْ ٖلُّ:
ْ هي حٗني ظمُ٘ ؤهٓإ الخضماث التي مً ٚحر اإلام ً٨اؾخٛاللِا بال في بَاع ظماعي جٓٞغ بك٩ل بظباعي ْ٢ ٤ٞاٖضة اإلاؿاْاة
ْإ بأزاع ألاوكُت
التي ًىو ٖلحها ال٣اهٓن بط جخدمل الضْلت جٓٞحرَا ْ الُ٣ام بهاْ .حٗخبر ؤًًا جىُٓم ًٓ٩ن  ُّٞالجمِٓع ٍة

 -150مراد سكاؾ ،كفارس ىباش " ،دور التدقيق االجتماعي في إطار الحوكمة المسؤولة اجتماعيا في ظل االنفتاح الخارجي " ،مداخلة مقدمة إىل
ادلؤدتر الدكيل:الدكلية كاحلوكمة العادلية ،جامعة سطيف ،كلية العلوـ االقتصادية كالتسيًن،2009 ،ص ،04األزمة ادلالية كاالقتصادية.
 -151ىبة زلمد عبد اللطيف "،الحوكمة اإللكترونية كمدخل لتطوير اإلدارة المدرسية" ،رللة التعليم اإللكرتكين ،العدد  ،01يف ادلوقع اإللكرتكين:
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=410
 -152خطة عمل احلوكة اإللكرتكنية ،يف ادلوقع اإللكرتكين:
http://www.egov.gov.iq/egov-iraq/index.jsp?sid=1&id=362&pid=332
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التي ًٓ٣م بها الخىُٓم ٖلى مدُُّ الا٢خهاصي ْ الاظخماعي ْ ؤهّ اإلاؿتهض ٝمً ألاوكُت التي جٓ٣م بها ؤلاصاعة مً ؤظل
153
جلبُت عٚباجّ.
٦ما جم حٗغٍِٟا ٖلى ؤجها الخضمت الٗامت ؤْ الخضمت اإلاضهُت التي ججم٘ بحن ؤلاصاعة الخٓ٩مُت ْ اإلآاَىحن ٖلى مؿخٓٔ جلبُت
الغٚباث ْ بقبإ الخاظاث اإلاسخلٟت لؤلٞغاص مً َغ ٝالجِاث ؤلاصاعٍت ْ اإلاىٓماث الٗامت٦ 154،ما ٖغِٞا Philippe Brachet
بإجها ُ٢إ ج٣ضم ٖمال ظماُٖا لجمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ْ خ٣ل جُبُ٣اث مباصئها اؾخسغظذ مً بٗضًً َما البٗض الخىُٓمي ْ
البٗض ؤلخضماحي مٓظِت لخ٣لحن مِمحن مً الخىُٓم الٗمٓمي )ؤلاصاعي ْ اإلاؿتهل ٪ؤْ اإلاؿخُٟض مً الخضمت الٗمٓمُت( .في
خحن ًغٔ  Léon Duguitؤن الخضمت الٗمٓمُت هي اخترام إلاباصت اإلاؿاْاة ،الاؾخمغاعٍت ،الاهضماط في اليكاَاث التي جضزل
155
يمً الخباصالث الاظخماُٖت ْ جِٓغ ؤَمُتها مً زال ٫الخُبُ٣اث ْ الخضماث اإلا٣ضمت مً َغِٞا.
جإؾِؿا ٖلى طلٞ ٪ةن الخضمت الٗمٓمُت ٖباعة زضمت اظخماُٖت مٓظِت ل٩اٞت ألاٞغاص بضْن اؾخصىاء مً ٢بل مىٓماث
بصاعٍت حؿِغ ٖلى جلبُت اخخُاظاث اإلآاَىحن اإلاسخلٟت مما ًًمً خُاة ؾلُمت لِم.
أ  -ؤهىاُ الخذمت الّمىميت:
جًم الخضمت الٗمٓمُت مجمٖٓت ٦بحرة ْٚحر مخجاوؿت للخضماث الجماُٖت ،اإلاىٓمت مً َغ ٝالضْلت ًم ً٨خهغَا في
مجمٖٓت الخضماث الخالُت:
 زضماث ؤلاصاعٍت :مشال زضمت الخالت اإلاضهُت بالبلضًاث...
 زضماث الاظخماُٖت ْالش٣اُٞت :مشال زضمت الخٗلُم ؤلالؼامي الخضماث الصخُت...
 الخضماث الهىاُٖت ْالخجاعٍت :مشال زضمت ماؾؿت اإلاُاٍ ،زضمت ماؾؿت الِ٨غباء ْالٛاػ....
َْىا ٥نىٟان مً الخضماث مً خُض َغٍ٣ت جدمل ج٩لٟت الخضمت:
 زضمت مجاهُت :ج٣ضم صْن م٣ابل ْ جخدمل ج٩الُِٟا الخؼٍىت الٗمٓمُت للضْلت مشال خمالث الخلُ٣ذ ،ألامً الٗمٓمي
ؤلاهاعة الٗمٓمُت...الخ.
 زضمت باإلا٣ابل ًخدمل ج٩لٟتها ٧لُا ْبك٩ل مباقغ اإلاؿخُٟض مجها مشال الِ٨غباء ،الِاج ٠الٗمٓمي ،اإلااء الهالر
للكغب...الخ.156
في خحن ٌٗمل بٌٗ الباخشحن ٖلى جهيُ ٠الخضماث الٗمٓمُت ٖلى الىدٓ الخالي:
 زضماث طاث الى ٟ٘الٗام :التي ج٣ضم مً ٢بل الٛضاعاث اإلادلُت مشل :الهغ ٝالهخي ،اإلاُاٍ ،نُاهت الُغْ ١الخضاث...٤
 زضماث طاث الى ٟ٘الٟغصي ٧الخٗلُم ،الصخت ْ الغٞاَُت الاظخماُٖت...
 -153كركف ككلتش "،الخدمات العامة وآليات السوق" ،تر :زلسن إبراىيم الدسوقي ،اإلدارة العامة للطباعة كالنشر،1991 ،ص.68.

 -154ثابت عبد الرمحن إدريس "،المدخل الحديث في اإلدارة العامة" ،الدار اجلامعية ،2001 ،ص.455
155
- Brachet Philippe. Problématique du partenariat de service public. In: Politiques et
management public, vol. 13 n° 1, 1995. pp.87-105. Article pompa 0758-1726-1995-num131-2040pdf.
 -156عبد احلميد زلمود النعيمي" ،مبادئ اإلدارة العامة" ،منشورات اجلزائر ،1997 ،ص -ص.166 -164
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 زضماث طاث الهلت بخٍُٓغ ألابيُت الخدخُت ْ جخًمً ألاعاض ي ْ بوكاء اإلاباوي الٗامت خماًت البِئت...
 زضماث مخٗل٣ت بالؿُاصة ْ ألامً الضازلي.
 .IIالّالٜت بحن الحى٠مت ؤلال٢تروهيت والخذمت الّمىميت في الجضاثش:
- 1م٣ا٘دت الٙعاد:
ٌٗغ ٝالٟؿاص بإهّ مسالٟت الٟٗل الكغعي ْ الخغْط ًٖ ؤلاَاع الٗام ْ مسالٟت ٓ٢اهِىّ٦ ،ما ٖغ" ّٞـامىيل َىدىٕخىن"
بإهّ "ؾلٓ ٥اإلآْ ٠الٗام ٖىضما ًىدغ ًٖ ٝاإلاٗاًحر اإلاخٖ ٤ٟلحها لخد ٤ُ٣ؤَضاٚ ْ ٝاًاث زانت".
ْٖغ٧ ّٞل مً "سوهالذ سار" " ْ R.wralthظيمب٢جز  E.simpikinsؤهّ "٧ل ٗٞل ٌٗخبرٍ اإلاجخم٘ ٞؿاصا ْ ٌكٗغ ٞاٖلّ بالظهب
157
َْٓ ًغج٨بّ".
ْ مً زال ٫مداْلت الضْ ٫جُبُ ٤ؤخ٩ام ناعمت ٖلى مغج٨بي مشل َظٍ ألاٗٞاٚ ٫حر ألازالُ٢ت ،ابخ٨غث مجمٖٓت مً
الٓؾاثل ْ آلالُاث التي حؿاٖضَا ٖلى بصاعة ؤٖمالِا .لظا حؿعى الخٓ٦مت ؤلال٨ترْهُت بلى ج٣ضًم اإلاؼٍض مً الٟٗالُت في
جدؿحن ؤصاء الخضمت الٗمٓمُت زانت في ْل اإلاُالبت اإلاؿخمغة مً ٢بل اإلاىٓماث الضْلُت ْ الخ٣اعٍغ الهاصعة ًٖ َُئت
ألامم اإلاخدضة خٓ ٫بم٩اهُت الجهٓى بالُ٣اٖاث الخضماجُت في ْل اإلاُالبت اإلاؿخمغة بترقُض الؿُاؾاث ْالً٣اء ٖلى
الٟؿاص.
لظا حؿعى الجؼاثغ بلى جدؿحن نٓعة ؤلاصاعة لضٔ اإلآاًَ مً زال ٫ج٣ضًم مجمٖٓت مً الخضماث زانت جل ٪الُٓمُت
اإلاخٗل٣ت ؤؾاؾا باؾخسغاط الٓزاث ٤مً البلضًاث ْ الضْاثغ ْ ،..طل ٪بخٓٞحر ْؾاثل مً قإجها حؿغَ٘ الٗملُت ْ ججىب خالت
الٟٓض ى التي حؿٓص بٌٗ ؤلاصاعاثْ ،التي ججٗل مً اإلآاَىحن ًهٟٓجها بكتى ؤهٓإ الكخم ْ ألالٟاّ ٧اإلادؿٓبُت ْ وٗذ
مْٟٓحها بإجهم ًإزظْن ؤمٓالا ٧الغقٓة بهضً٢ ٝاء خٓاثج الىاؽ.
مً َظا اإلاىُ ،٤جداْ ٫الجؼاثغ حكضًض الغ٢ابت ٖلى بصاعاتها ْمْٟٓحها مً زال ٫ؾً مجمٖٓت مً الٓ٣اهحن التي حٗا٢ب مً
ًداْلٓن الدؿبب في مشل َظٍ الاهتها٧اث التي جازغ ٖلى الؿحر الخؿً لئلصاعاث اإلادلُت ،زانت بطا ما ٖلمىا بإن ما ًدضر
في الضازل ًىٗ٨ـ بهٓعة ؾٓاء اًجابُت ؤْ ؾلبُت زاعط بَاع الضْلت ْفي حٗامالتها م٘ الضْ ٫ألازغٔ ٖلما ؤن اإلاىٓماث
الضْلُت حؿعى بلى ٞغى الغ٢ابت ْاإلاٗاًحر ٖلى حٗامالث الضْْ ٫حؿعى بلى حؿلُِ الًٓء ؤصاء ماؾؿاث الضْلت م٘ بُٖائها
مغاجب ٖلى اإلاؿخٓٔ الٗالمي.
٦ما ؾاعٖذ الجؼاثغ بصزا ٫ج٨ىٓلٓظُا الاجهاْ ٫حٗؼٍؼ اؾخسضامِا ْ وكغَا في ظمُ٘ ألاظِؼة ؤلاصاعٍت الٗمٓمُت مً قإهّ
بخضار جدٓ٦ ٫بحر في ؤؾالُب جىُٓمِا ْ ٖملِا ،مما ؾِؿاَم في جدؿحن ْ ع ْ ٘ٞجغُ٢ت الخضماث الٗمٓمُت اإلا٣ضمت
للمٓاَىحن ب ٪ٟمغ٦ؼٍت حؿُحر اإلاٗلٓماث ْ ظٗلِا مخاخت لِم في ؤي ْ٢ذ ْؤي م٩انَ ْ ،ظا مً زال ٫بوكاء ًٞاء مؿخ٣ل
158
لِا ًٖ الخمٓ ٘٢اإلااصي ْالظي ال ًم ً٨ؤن ًخد ٤٣بال بٓاؾُت ْي٘ الضْلت لخضماتها اإلاسخلٟت ٖلى قب٨ت ألاهترهِذ.

 -157عبد احلليم بن مشرم "،الفساد اإلداري :مدخل مفاىيمي" ،رللة اإلجتهاد القضائي ،العدد اخلامس ،جامعة بسكرة ،يف ادلوقع اإللكرتكين:
http://univ-biskra.dz/fac/droit/images/revues/eg/eg5/rg5a1.pdf
 -158اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية ،اللجنة اإللكرتكنية  ،2013ملخص  ،2008ص.08.
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باإلياٞت بلى طل ٪حؿعى بلى جٓزُ ٤الهلت م٘ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٖلى ؤؾاؽ جباص ٫اإلاٗلٓماث ْ ظٗلِا ؤ٦ثر قٟاُٞت
م٘ ٞخذ مجا ٫ؤْؾ٘ لالجهاالث ْ ْي٘ ؤظِؼة مً قإجها حؿُِل ٖملُت الاجها ٫بحن اإلآاَىحن ْ ؤلاصاعاث لخدؿحن الخضمت
الٗمٓمُت ْ ،طلَ ًٖ ٪غٍ ٤ؤصْاث ْ ْؾاثل ظضًضة ْ ٖهغٍت حؿخُُ٘ اؾخٛاللِا ْ حسخحرَا إلهجاػ ْ جإصًت مِامِا
اإلاسخلٟت ْ اإلاخٗضصة بجٓصة ٖالُت ْ بؿغٖت مالثمت ْ مٓا٦بت لٗملُت الخُٛحر الؿغَ٘ الخانل في ٖالم الُٓم.
٣ٞض ٞغيذ اإلاخٛحراث الخ٨ىٓلٓظُت الجضًضة ٖلى الضْلت بخضار حُٛحر ظظعي في بيُتها مً زال ٫الخدٓ ٫بلى الضْلت
الكبُ٨ت ؤْ الخٓ٩مت ؤلال٨ترْهُت التي ًمخض جإزحرَا زاعط هُا ١خضْصَا الٓ٣مُت 159 ،مما ًجٗل الجمُ٘ ًمل ٪ال٣ضعة ٖلى
الٓنٓ ٫بلى اإلاٗلٓمت ْطلَ ًٖ ٪غٍ ٤اإلآا ٘٢ؤلال٨ترْهُت التي ظٗلذ الٗالم ٖباعة ًٖ ٢غٍت نٛحرة.
- 2الخىميت اإلاعخذامت:
٨ٞغة الخىمُت مخجضعة في ؤْعْبا ْفي الخٓؾ٘ الاؾخٗماعي الظي بؿِ الؿُُغة ألاْعْبُت ٖلى مجمل ال٨غة ألاعيُت خُض
ؾاَم الاؾخٗماع بٓاؾُت الغٞاَُت ال٨بحرة التي خِ٣٣ا للضْ ٫ألاْعْبُت في بعؾاء الا٢خىإ في الٓظضان ألاْعْبي بإن الخ٣ضم
ْالاهخماء ال ًدضَما خض.
ٗٞلى خض " ٫ٓ٢حىن ديبىو "  ْ John Debouiج .سوبحر ٞ J. Roberةهّ ؾٓاء ؤ٧ان ألامغ لضٔ اللُبرالُحن مخجؿضا في "اليذ
الخٙيت " ْ Main invisibleالامخُاػاث اإلا٣اعهت  Avantage Comparatifsؤْ الخسُُِ اإلاغ٦ؼي الظي ًٓ٣م بّ الُلُٗت
اإلآٟغة للبرْلُخاعٍا ْ ج٣ؿُم الٗمل الاقترا٧يٞ ،اإلا٣هٓص َٓ مجخم٘ الغزاء ْ الٓٞغة بالظاث  160.زانت ْ ؤن ٧ل َظٍ
الخُٓاث مً قإجها ؤن جٓٞغ بٌٗ مً قغٍْ الغاخت ْ الِىاء للجيـ البكغي ْ ا٦خما ٫جُٓعٍ.
ْ ٢ض اجسظ مِٟٓم الخىمُت ؤق٩اال مخٗضصة ِٞىا ٥جىمُت ؾُاؾُت ،اظخماُٖت ،ا٢خهاصًت ،ز٣اُٞت ْ ٧لِا جهب في ؾبُل
ؤن ًدهل ؤلاوؿان ٖلى ٢ضع مٗحن مً الغٞاَُت َٓ ْ ،ما ًخماش ى ْ مِٟٓم الخىمُت اإلاؿخضامت هي التي جلبي خاظاث
الخايغ صْن اإلاؿاؽ ل٣ضعة ألاظُا ٫في اإلاؿخ٣بل ٖلى جلبُت الخاظاث الخانت بها ٖلى خض حٗبحر عثِؿت ْػعاء الجرٍْج
 1987بٗىٓان "معخٝبلىا اإلاؽتر."ٟ
الؿاب٣ت "بشاهذ جالهذ" في ج٣غٍغَا الهاصع ٖام
 1987بإجها جخًمً "مؿاٖضة ال٣ٟغاء ألجهم بطا ما جغٓ٧ا
في خحن ٖغِٞا "مفىٙى ٠ما " ٥في ٦خابّ "الٝيىد والٙشؿ " ٖام
بضْن بضًل ٞؿًٓ ٝضمغْن بِئتهم٨ٞ ْ ،غة الخىمُت الظاجُت في ْل ُٓ٢ص اإلآاعص الُبُُٗت ْالخىمُت ال٣اثمت ٖلى ٨ٞغة ٟ٦اءة
الخ٩لٟت خُض ال جاصي الخىمُت بلى جضَٓع هُٖٓت البِئت ؤْ جضَٓع ؤلاهخاظُت ْاهسٟايِا في ألاظل الٍُٓل٦ ،ما جغ٦ؼ ٖلى
ً٢اًا مِمت ٦خٓٞحر مُاٍ نالخت للكغب ْاإلاإْٔ للجمُ٘ ْالا٦خٟاء الظاحي مً الٛظاء ْ الخ٨ىٓلٓظُا اإلاىاؾبت ْ عٖاًت
161
صخُت ظُضة٦ ،ما ؤن مباصعاث اإلآاَىحن طاث ؤَمُت زانت ٞالبكغ َم اإلآاعص هٟؿِا".

 -159زلمد سعد أبو عامود" ،الوظائف الجديدة للدولة في عصر العولمة" ،السياسة الدكلية ،يف ادلوقع اإللكرتكين:
 ،تاريخ الدخوؿ http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=794003&eid=2 . 0 4/04/ 0
 - 60جورج قرـ"،التنمية المفقودة" ،ط ،2بًنكت :دار الطليعة للطباعة كالنشر ،د.س.ف ،ص.114.

 -2مدكر حيي " ،التعمير وآليات استهالك العقار الحضري في المدينة الجزائرية – حالة مدينة ورقلة( ،"-مذكرة ماجستًن غًن منشورة ) ،جامعة
باتنة :كلية اذلندسة ادلدنية ،2012-2011 ،ص.13
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ْ خٓ ٫حٗغٍ ٠الخىمُت اإلاؿخضامتٞ ،ةهّ ال ًٓظض اجٟا ١خٓ ٫حٗغٍِٟا هٓغا لخضازل اإلاٟاَُم بال ؤن ج٣غٍغ لجىت "بغْجالهض "
ؤٞاص "بإجها الخىمُت التي جإزظ بٗحن الاٖخباع خاظاث اإلاجخم٘ الغاَىت بضْن اإلاؿاؽ ب٣ضعة ألاظُا ٫ال٣اصمت ٖلى الٓٞاء
بداظُاجّ "َْ 162،ظا الخٗغًٍ ٠دخٓي ٖلى مجمٖٓت مً الخهٓنُاث ؤ٦ضَا اَخمام ال٣اصة الؿُاؾُحن مً زال٣ٖ ٫ض
 ْ 1992التي خضصث اإلاٗاًحر الا٢خهاصًت ،الاظخماُٖت ْ البِئت لُُٟ٨ت
اإلااجمغاث ٖلى ٚغاع ماجمغ "سو ودو حاهحرو " ؾىت
جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت.
لِظا ٞةن جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت ًغجبِ اعجباَا ْزُ٣ا بمِٟٓم الخ٨م الغاقضٞ ،بضْن صْلت ال٣اهٓنْ ْ ،ظٓص ؾلُت
قغُٖت مغجبُت بة٢امت الٓ٣اهحن ْ الدكغَٗاث ْ ٞغى الٗ٣اب ًٖ َغٍ ٤ؾلُت ً٢اثُت مؿخ٣لت ْ ٦ظا الِباث اإلامىٓخت
مً مسخل ٠اإلااؾؿاث ،ال ًم٨ىىا الخضًض ًٖ جىمُت مؿخضامت.
ٚحر ؤهّ لخد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت ًجب اإلاغْع بمغاخل مُٗىت للخىمُت التي جبضؤ بالخىمُت الا٢خهاصًت ،الاظخماُٖت ،البِئت،
ْ ختى البكغٍت ْطل ٪للٓنٓ ٫بلى ٢مت الخىمُت اإلاؿخضامت التي ؤنبدذ مُلب ٧ل صْلت ٖلى اإلاؿخٓٔ الٗالمي  ْ .في الجؼاثغ
٣ٞض ؤصزلذ ْػاعة الضازلُت مجمٖٓت مً الخدضًشاث جخٗل ٤ؤؾاؾا بىٓام اإلاٗلٓماجُت ْ الاجها ٫يمً وكاَاث مُٗىت مً
163
زال:٫
 بٖضاص قب٨ت مٗلٓماجُت لٓػاعة الضازلُت ْ الجماٖاث اإلادلُت. بٖضاص هٓام مخابٗت ْجُُ٣م مكاعَ٘ ْ بغامج الخىمُت. ْي٘ هٓام بٖالمي ظٛغافي إلاخابٗت الٗملُاث اإلادلُت في مجا ٫الاؾدشماع. بوكاء ٢اٖضة بُاهاث ْ ماقغاث اظخماُٖت ا٢خهاصًت للبلضًاث. ج ًٍٓ٩مؿخسضمي البُاهاث في الٓالًاث ٖلى اؾخٗما ٫هٓام اإلاخابٗت ٖلى مؿخْٓٔ 48الًت. بلٓعة ؤَلـ جٟاٖلي للجماٖاث اإلادلُت. بوكاء زلُت بمخابٗت الىٓام ْجدُِىّ.٦ما ْيٗذ الجؼاثغ مجمٖٓت مً آلالُاث اإلااؾؿُت ْ ال٣اهٓهُت ْاإلاالُت لًمان بصماط البِئت ْ الخىمُت في ٖملُت اجساط
ال٣غاع ،مجها ٖلى الخهٓم ٦خابت الضْلت للبِئت ْ مضًغٍت ٖامت جخمخ٘ باالؾخ٣ال ٫اإلاالي ْ الؿلُت الٗامت ْ ،اإلاجلـ ألاٖلى
للبِئت ْ الخىمُت اإلاؿخضامت ْ َٓ ظِاػ للدكاْع اإلاخٗضص الُ٣اٖاث ْ ًغؤؾّ الٓػٍغ ألاْ ْ ،٫اإلاجلـ الا٢خهاصي ْ
164
الاظخماعي الَٓني ْ َٓ ماؾؿت طاث نبٛت اؾدكاعٍت.
 -162زلمد غريب" ،أي تنمية مستدامة في العالم العربي اإلسالمي؟" ،رللة أكاددييا ،العدد األكؿ ،تلمساف:دار كنوز،2013 ،ص.63

 -163كزارة الشؤكف الداخلية اجلزائرية "،تحديث نظام المعلوماتية واالتصال" ،يف ادلوقع اإللكرتكين:
 ،تاريخ الدخوؿhttp://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=6&s=4 .2014/08/18 :

 -164بوزياف الرمحاين ىاجر ،ك بكدم فطيمة " ،ا لتنمية المستدامة في الجزائر بين حتمية التطور وواقع التسيير" ،ادلركز اجلامعي خبميس مليانة ،يف
http://www.univ-.
ادلوقع اإللكرتكين
:chlef.dz/ar/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_2.pdf
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خاجمت:
جب٣ى الجؼاثغ ْاخضة مً الضْ ٫التي حؿعى بلى جدضًض هٓام الخضمت الٗمٓمُت ْطلَ ًٖ ٪غٍ ٤بصزا ٫مجمٖٓت مً
آلالُاث الخضًشت ْاإلاخُٓعة ٖلى ؤظِؼتها ْمسخل ٠بصاعاتهاْ ،التي ٌٛلب ٖلحها في بٌٗ ألاخُان َاب٘ الجمٓص ْٖضم الٟٗالُت
في ألاصاء مما ًجٗل اإلآاَىحن في ه٣م مؿخمغة ٖلى َظٍ ؤلاصاعاث.
ْ مً قإن الخٓ٦مت ؤلال٨ترْهُت ؤن حؿِل ْجدؿً ؾبل ألاصاء ْالٟٗالُت ْطل ٪بةصزاَ ٫غ ١خضًشت ْؤؾالُب
ج٨ىٓلٓظُت ،زانت بطا ما ٖغٞىا بإهّ ٧لما ٧اهذ الخضمت الٗمٓمُت في ؤخؿً خالت ْ ؤخؿً ظٓصة ْ جم الً٣اء ٖلى
مسخل ٠ؤق٩ا ٫الٟؿاص ْ الغقٓة٧ ،لما ٧ان جهيُ ٠الضْلت مخ٣ضما في جغجِب ؾلم ال ٔٓ٣الضْلُت مما ًجٗل الضْلت ٢اصعة
ٖلى جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت.
ٜاثمت اإلاشاحْ:
٠خب باللٕت الّشبيت:
 ْْلدل٦ ،غْن"،الخذماث الّامت وآلياث العى"ٛجغ :مدؿً ببغاَُم الضؾٓقي ،ؤلاصاعة الٗامت للُباٖت ْاليكغ،.1991
.1997
 الىُٗميٖ ،بض الخمُض مدمٓص "،مبادت ؤلاداسة الّامت" ،ميكٓعاث الجؼاثغ،٢ - 3غم ،ظٓعط "،الخىميت اإلاٝٙىدة" ،2ٍ ،بحرْث :صاع الُلُٗت للُباٖت ْاليكغ ،ص.ؽ.ن.
.2001
 - 4زابذ ٖبض الغخمً بصعَـ "،اإلاذخل الحذيث في ؤلاداسة الّامت" ،الضاع الجامُٗت،
ٚ - 5اصع ،مدمض ًاؾحن"،مدذداث الحى٠مت ومّايحرَا"ْ ،ع٢ت بدض م٣ضمت بلى اإلااجمغ الٗالميٖٓ :إلات ؤلاصاعة في ٖهغ
.2012
اإلاٗلٓماث ،ظامٗت َغابلـ
مجالث و دوسياث:
 ظامٗت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ"،الح٢ىمت ؤلال٢تروهيت" ،ظضة :مِٗض البدٓر ْؤلاؾدكاعاث ،ؾلؿلت صعاؾاث ًهضعَاَ1427ـ.
مِٗض البدٓر ْؤلاؾدكاعاث،ؤلانضاع الخاؾ٘،
 ،2008م08.
 ،2013ملخو
 الجمِٓعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،اللجىت ؤلال٨ترْهُت - 3ؾ٩ا ،٥مغاصَْ ،بافٞ ،اعؽ"،دوس الخذٜي ٞؤلاحخماعي في بواس الحى٠مت اإلاعاولت احخماِيا في ٌل ؤلاهٙخاح
الخاسجي" ،مضازلت م٣ضمت بلى اإلااجمغ الضْلي :الضْلُت ْالخٓ٦مت الٗاإلاُت .ظامٗت ؾُُ٧ ،٠لُت الٗلٓم ؤلا٢خهاصًت
.2009
ْالدؿُحر،
 - 4الغٞاعي ،سخغ ٢ضْع"،الح٢ىمت ؤلال٢تروهيت وظبل جىبيٝها :مذخل بظتراجيجي" ،مجلت ب٢خهاصًاث قما ٫بٞغٍُ٣ا،
الٗضص الؿاب٘.

تاريخ الدخوؿ.2014/08/23 :
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ٚ - 5غبي ،مدمض"،ؤو جىميت معخذامت في الّالم الّشبي ؤلاظالمي؟" ،مجلت ؤ٧اصًمُا ،الٗضص ألاْ، ٫جلمؿان:صاع ٦ىٓػ،
،2013م63.
مز٠شاث اإلااحعخحر:
 -1بً ِٖس ىٓ٢ ،اؾم"،اظخخذام البرإلااهيحن الجضاثشيحن لخ٢ىىلىحيا اإلاّلىماث وؤلاجفا ٥في ـىْ ٜشاساتهم العياظيت
 ،"-2012ؤَغْخت ص٦خٓعاٍ
-2007
وجدٝي ٞالح٢م الشاؼذ-دساظت ميذاهيت لّيىت مً ؤِماء الّهذة الدؽشيّيت العادظت
.2013
-2012
ٚحر ميكٓعة ،ظامٗت الجؼاثغ٧ :لُت الٗلٓم الؿُاؾُت ْؤلاٖالم،
 -2مضْع ًخي"،الخّمحر وآلياث اظتهال ٟالّٝاس الحمشو في اإلاذيىت الجضاثشيت  -خالت مذيىت وسٜلت) ،"-مظ٦غة ماظؿخحر
.2012
-2011
ٚحر ميكٓعة( ،ظامٗت باجىت٧ :لُت الِىضؾت اإلاضهُت،
اإلاىا ْٜالال٢تروهيت:
 -1ؤبٓ ٖامٓص ،مدمض ؾٗض" ،الىٌاث ٚالجذيذة للذولت في ِفش الّىإلات" ،الؿُاؾت الضْلُت :
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=794003&eid=2
 -2بً مكغيٖ ،بض الخلُم"،الٙعاد ؤلاداسو :مذخل مٙاَيمي"،مجلت ؤلاظتهاص الً٣اجي ،الٗضص الخامـ ،ظامٗت بؿ٨غ
http://univ-biskra.dz/fac/droit/images/revues/eg/eg5/rg5a1.pdf
ْ -3ػاعة الكاْن الضازلُت الجؼاثغٍت "،جدذيث هٍام اإلاّلىماجيت والاجفا:"٥
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=6&s=4.
ٖ -4بض اللَُُ ،٠بت مدمض"،الحى٠مت ؤلال٢تروهيت ٠مذخل لخىىيش ؤلاداسة اإلاذسظيت" ،مجلت الخٗلُم ؤلال٨ترْوي ،الٗضص
 ،01في اإلآ ٘٢ؤلال٨ترْوي:
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=410
 -2خىت ِمل الحى٠ت ؤلال٢تروهيت ،في اإلآ ٘٢ؤلال٨ترْوي:
http://www.egov.gov.iq/egov-iraq/index.jsp?sid=1&id=362&pid=332
اإلاشاحْ ألاحىيبت:
1- Brachet Philippe. Problématique du partenariat de service public. In: Politiques et management public, vol. 13 n° 1,
1995. pp.87-105. Article pompa 0758-1726-1995-num13-1-2040pdf.
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خذماث بىاباث الجامّاث لىٍام الاهدعاب ِلى الىيب
دساظت جدليليت مٝاسهت بحن مفش والعّىديت
د .سخاب ٘ايض ؤخمذ ظيذ/حامّت بني ظىي،ٚمفش.

ملخق :
ً
حك٩ل ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ٖلى ازخال ٝؤهٓاِٖا ؤصاة للجهٓى باألٞغاص ْاإلاجخمٗاث ْؤؾاؾا لخ ٟٔجغار ألامت
ً
ْاؾخضامت بىائها الخًاعي ْمُضاها الؾدشماع ال ٔٓ٣البكغٍت ْبٖضاصَا في يٓء خاظاث الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت
بدُض جٓ٩ن ٢اصعة ٖلى الٗمل ْؤلاهخاط ْاإلاىاٞؿت في ؾٓ ١الٗملْ ،في ؾبُل جد ٤ُ٣طل ٪حؿعى الجامٗاث ْماؾؿاث
الخٗلُم الٗالي بلى الخٍُٓغ ْالخدؿحن اإلاؿخمغ في مىٓٓمتها الخٗلُمُت ْبغامجِا الضعاؾُت لخد ٤ُ٣مؿخٍٓاث ٖالُت مً
ظٓصة ألاصاء زانت م٘ جؼاًض خضٍ اإلاىاٞؿت الٗاإلاُت بُجها ْالتي ٞغيذ ظملت مً الخدضًاث ْؤلاظغاءاث ظٗلذ َظا الِضٝ
في م٣ضمت زاعَت ؤْلٍٓاتهاَْٗ .ض هٓام الضعاؾت باالهدؿاب ؤخض ؤهماٍ الخٗلُم الٗالي في ٦شحر مً الجامٗاث ْماؾؿاث
الخٗلُم ٖلى اإلاؿخٓٔ اإلادلي ْالٗالمي ْالظي حهض ٝبك٩ل ٖام بلى جد ٤ُ٣عٚباث ٖضص مً الُالب ْالُالباث الظًً ال
جم٨جهم ْغِْٞم ألاؾغٍت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت مٓانلت صعاؾتهم الجامُٗت باالهخٓام ٖلى م٣اٖض الضعاؾت.
تهض ٝالضعاؾت بك٩ل ٖام بلى خهغ الخضماث التي جٓٞغَا بٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍت ْالؿٗٓصًت لُالب الاهدؿاب ْالتي
جخمشل في الخٗغٖ ٝلى ماَُت البٓاباث ْؤهٓاِٖا ْهٓام الاهدؿاب بالجامٗاث ،جدلُل زضماث بٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍت
ْالؿٗٓصًت لُالب هٓام الاهدؿاب ْاإلا٣اعهت بُجهاْ .جٓنلذ الضعاؾت بلى الٗضًض مً الىخاثج التي ْنلذ بلى ) (12هدُجت مً
ؤَمِا :بل ٜبظمالي ٖضص الخضماث اإلاخاخت ٖلى بٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍت ) (38زضمت٦ ،ما ْنلذ ٖضص الخضماث التي
جٓٞغَا بٓاباث الجامٗاث الؿٗٓصًت لُالب هٓام الاهدؿاب  ِ٣ٞبلى ) (55زضمتَ ،ظا ب ٌٛالىٓغ ًٖ اإلاٗلٓماث اإلاخاخت
ًٖ الىٓام ؾٓاء الدسجُل ؤْ الخدٍٓل ؤْ الجضاْ ٫ؤْ الىخاثجَْ ،ظٍ اإلاٗلٓماث ألاؾاؾُت حٗض زضماث ببٓاباث الجامٗاث
اإلاهغٍتَ .ظا ْجٓص ي الضعاؾت بإَمُت جؼٍْض َالب الاهدؿاب بىماطط مً ألاؾئلت ْؤلاظاباث الىمٓطظُت لِا مىظ بضاًت
الٟهل الضعاس يْ ،يغْعة وكغ ز٣اٞت الخٗلم ؤلال٨ترْوي ًٖ ُثبٗض في اإلاجخمٗاث الٗلمُت الجامُٗت.
جمهيذ :
ً
حك٩ل ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ٖلى ازخال ٝؤهٓاِٖا ؤصاة للجهٓى باألٞغاص ْاإلاجخمٗاث ْؤؾاؾا لخ ٟٔجغار ألامت
ً
ْاؾخضامت بىائها الخًاعي ْمُضاها الؾدشماع ال ٔٓ٣البكغٍت ْبٖضاصَا في يٓء خاظاث الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت
بدُض جٓ٩ن ٢اصعة ٖلى الٗمل ْؤلاهخاط ْاإلاىاٞؿت في ؾٓ ١الٗملْ .في ؾبُل جد ٤ُ٣طل ٪حؿعى الجامٗاث ْماؾؿاث
الخٗلُم الٗالي بلى الخٍُٓغ ْالخدؿحن اإلاؿخمغ في مىٓٓمتها الخٗلُمُت ْبغامجِا الضعاؾُت لخد ٤ُ٣مؿخٍٓاث ٖالُت مً
ظٓصة ألاصاء زانت م٘ جؼاًض خضٍ اإلاىاٞؿت الٗاإلاُت بُجها ْالتي ٞغيذ ظملت مً الخدضًاث ْؤلاظغاءاث ظٗلذ َظا الِضٝ
في م٣ضمت زاعَت ؤْلٍٓاتهاَْٗ .ض هٓام الضعاؾت باالهدؿاب ؤخض ؤهماٍ الخٗلُم الٗالي في ٦شحر مً الجامٗاث ْماؾؿاث
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الخٗلُم ٖلى اإلاؿخٓٔ اإلادلي ْالٗالمي ْالظي حهض ٝبك٩ل ٖام بلى جد ٤ُ٣عٚباث ٖضص مً الُالب ْالُالباث الظًً ال
جم٨جهم ْغِْٞم ألاؾغٍت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت مٓانلت صعاؾتهم الجامُٗت باالهخٓام ٖلى م٣اٖض الضعاؾت.
 1مؽ٣لت الذساظت :
م٘ بضاًت ِْٓع ْاهدكاع اإلآا ٘٢الٗغبُت في مسخل ٠مجاالث ْهٓاحي الخُاة ْٚؼَْا لكب٨ت ؤلاهترهذْ ،م٘ ِْٓع اإلآا٘٢
)البٓاباث( الخابٗت للجامٗاث ْاإلااؾؿاث الخٗلُمُت ال٨برٔ ،بضؤث الجامٗاث اإلاهغٍت ْالٗغبُت في بجاخت زضماتها للٟئاث
اإلاسخلٟت اإلاؿخُٟضة مجها ؾٓاء ٧ان َالب ؤْ ؤًٖاء َُئت جضعَـ ؤْ الٗاملحن ،بال ؤن الخ٣ؿُماث الضازلُت لىٓم حٗلُم
الُالب لم جدٓى باالَخمام ال٩افي ْزانت هٓام الاهدؿاب للُالب ،لظا جداَْ ٫ظٍ الضعاؾت جدلُل زضماث بٓاباث
الجامٗاث اإلاهغٍت ْالؿٗٓصًت لىٓام الاهدؿاب للُالب ْالخٗغٖ ٝلى اهٓإ الاهدؿاب اإلاخاخت.
 2ؤَميت الذساظت ومبرساتها :
هٓغا ألن الجامٗاث جاصي صْعا خٍُٓا في ج٣ضم ألاممْ ،في جُٓع الش٣اٞت ْالٗلٓمْ ،في وكغ الٗلم ْاإلاٗغٞتْ ،لِا صْع ٞاٖل
ججاٍ الشٓعة اإلاٗلٓماجُت ْاإلاٗغُٞتْ ،هٓغا ألن الجامٗت ما هي بال ماؾؿت حٗلُمُت جٖ ٘٣لى ٢مت الىٓام الخٗلُمي في اإلاجخم٘،
ْحٗخبر ؤصاجّ للُ٣اصة ال٨ٟغٍت٣ٞ ،ض قِضث الؿىٓاث ألازحرة جُٓعا ملخْٓا في مٓا ٘٢ؤلاهترهذ الجامُٗتِْْٓ ،ع البٓاباث
الجامُٗت الطخمت التي ج٣ضم زضماتها للمجخم٘ ٖامت ْللُالب ْالباخشحن ْؤًٖاء َُئت الخضعَـ زانت.
ْ٢ض صٗٞذ الباخشت مجمٖٓت مً اإلابرعاث لخىاْ ٫مٓيٕٓ زضماث البٓاباث الجامُٗت لُالب هٓام الاهدؿاب ْمً بحن َظٍ
اإلابرعاث:
) ( الىمٓ اإلاتزاًض في ٖضص الُالب ْالُالباث بالجامٗاثْ ،ما ًهاخبّ مً همٓ في ؤٖضاص ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ْالباخشحن
ْالٗاملحن بها،مما ٌؿخلؼم مّٗ جٍُٓغ بٓاباث الجامٗاث ألٖلى مؿخٓٔ ًضمج الخ٣ىُت الخضًشت في الٗملُت الخٗلُمُت.
) ( بىاء الجامٗاث في اػصًاص مؿخمغ ٖاما بٗض ٖامْ ،ناع ل٩ل ظامٗت بٓابت بل٨ترْهُت زانت بها ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ،
ْجخٟاْث ظٓصة ْٓ٢ة َظٍ اإلآا ٘٢مً ظامٗت ألزغٔ ،مما ٌؿخلؼم مّٗ ْي٘ ؤؾـ ْمباصيء مدضصة لخسُُِ ْجٍُٓغ
اإلآا ٘٢الجامُٗت لخٓٞحر ٞغم مخ٩اٞئت ْٖاصلت بحن َالب الجامٗاثْ ،بما ًسضم الٗملُت الخٗلُمُتْ ،ل٩ي جهل بلى
اإلاؿخٓٔ اإلاُلٓب.
)ْ (3البٓابت في ألانل ،مٍْٓ ٘٢ب طْ ٚغى ٖام ً٣ضم جىٖٓا ٖغًٍا مً اإلاهاصع ْالخضماث ،مشل ألازباع ْالُ٣ـ،
ْمٗلٓماث ألاصلتْ ،البدض في الٍٓبْ ،ظماٖاث الضعصقت ْالٓ٣اثم البرًضًت ْالدؿٖٓ ١لى الخِ اإلاباقغ ْعْابِ إلآا٘٢
الٍٓب ألازغْٔ ،م٘ َظا ٞةن اإلاهُلر بضؤ ًىُبٖ ٤لى هدٓ متزاًض ٖلى مٓا ٘٢الٍٓب التي ج٣ضم مشل َظٍ الخضماث باليؿبت
لهىاٖت مُٗىت ؤْ مِىت ما ؤْ مجا ٫مدضص.
)ْ (4حؿعى الضعاؾت ألن جٓ٩ن هٓاة لخُت اؾتراجُجُت ٦برٔ لخٍُٓغ زضماث البٓاباث الجامُٗت لُالب هٓام الاهدؿاب في
مهغ ْالٗالم الٗغبي.
 3ؤَذاٗ الذساظت :
تهض ٝالضعاؾت بك٩ل ٖام بلى خهغ الخضماث التي جٓٞغَا بٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍت ْالؿٗٓصًت لُالب الاهدؿاب
للخغْط بيخاثج ْجٓنُاث للخدؿحن مً َظٍ الخضماث:
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( الخٗغٖ ٝلى ماَُت البٓاباث ْؤهٓاِٖا ْهٓام الاهدؿاب بالجامٗاث اإلاهغٍت.
( جدلُل زضماث بٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍت لُالب هٓام الاهدؿاب ْاإلا٣اعهت بُجها.
 (3الخٗغٖ ٝلى ماَُت هٓام الاهدؿاب ْجُٓعٍ في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت ْؤهٓاّٖ.
 (4جدلُل زضماث بٓاباث الجامٗاث الؿٗٓصًت لُالب هٓام الاهدؿاب بإهٓاّٖ ْاإلا٣اعهت ُٞما بُجهم.
 4حعائالث الذساظت :
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى ؤلاظابت ٖلى الدؿائالث الخالُت:
( ما اإلا٣هٓص ببٓاباث ؤلاهترهذ بك٩ل ٖام ْبٓاباث ؤلاهترهذ الجامُٗت.
( ما الخضماث التي جٓٞغَا الجامٗاث اإلاهغٍت لُالب الاهدؿاب.
 (3مضٔ جٓاٞغ مٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي ٦غْابِ ٖلى بٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍت.
 (4ما اإلا٣هٓص بىٓام الاهدؿاب ْجُٓعٍ في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت.
 (5ما الخضماث التي جٓٞغَا الجامٗاث الؿٗٓصًت لُالب الاهدؿاب.
 (6مضٔ جٓاٞغ مٗلٓماث خٓ ٫هٓام الاهدؿاب ٖلى مٓا ٘٢بٓاباث الجامٗاث الؿٗٓصًت.
 (7مضٔ جٓاٞغ عْابِ بمٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي ٖلى البٓاباث الجامُٗت الؿٗٓصًت ْجُٟض َالب الاهدؿاب.
 5خذود الذساظت :
 1/5الحذود اإلاىلىِيت :جغ٦ؼ الضعاؾت ٖلى جدلُل زضماث بٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍت ْالؿٗٓصًت.
 2/5الحذود اإلا٣اهيت :جدىاْ ٫الضعاؾت بٓاباث الجامٗاث في ظمِٓعٍت مهغ الٗغبُت ْاإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت.
 3/5الحذود الىىِيت :جغ٦ؼ الضعاؾت ٖلى زضماث بٓاباث الجامٗاث لىٓام الاهدؿاب اإلاهغٍت ْالؿٗٓصًت صْن الخُغ١
للخضماث الٟٗلُت بالجامٗاث.
 6مجخمْ الذساظت ،والّيىت :خضصث الضعاؾت مجخم٘ بدض زام بجمِٓعٍت مهغ الٗغبُتْ ،مً زم جم ازخُاع ُٖىت
٢هضًت للجامٗاث اإلاهغٍت الخٓ٩مُت بمهغ ْالتي جخمشل في ) (19ظامٗت مهغٍت ُٞما ٖضا ظامٗت ألاػَغ ألن لِا هٓام
زام ًسخل ًٖ ٠الجامٗاث ألازغْٔ ،الجامٗاث هي:
ظامٗت ال٣اَغة
ظامٗت خلٓان
ظامٗت اإلاىُا
ظامٗت ٟ٦غ الكُش
ظامٗت ؾَٓاط

ظامٗت الاؾ٨ىضعٍت

ظامٗت ؤؾٍُٓ

ظامٗت اإلاىهٓعة

ظامٗت ٖحن قمـ
ظامٗت بجها
ظامٗت اإلاىُٓٞت
ظامٗت بٓعؾُٗض

ظامٗت الؼ٢اػٍ٤
ظامٗت الُٟٓم
ظامٗت َىُا
ظامٗت صمجهٓع

ظامٗت ٢ىاة الؿَٓـ
ظامٗت بني ؾٍٓ٠
ظامٗت ظىٓب الٓاصي
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ؤما الجامٗاث الؿٗٓصًت ٣ٞض جم ازخُاع الجامٗاث التي جُب ٤هٓام الاهدؿاب ْ ِ٣ٞهي ٖكغة ظامٗاث :ؤم ال٣غٔ،
الامام ؾٗٓص الاؾالمُت ،الباخت ،الُاثَُ ،٠بت ،اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ ،اإلالُٞ ٪هل ،الجٓ ،ٝظاػان ،هجغان.
 7مىهج الذساظت:
اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىـٙي الخدليلي لغنض ْجدلُل مٓ٩هاث البٓاباث ،خُض اٖخمضث الباخشت ٖلى ظم٘ البُاهاث
ْجدلُلِا ْجٟؿحرَاْ ،مً زم اؾخسالم الىخاثج٦ْ .ظل ٪اإلاىهج اإلا٣اعن للم٣اعهت بحن زضماث بٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍت ،زم
اإلا٣اعهت بحن زضماث بٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍتْ ،جم اجبإ اإلاىهجُت الخالُت في بٖضاص الضعاؾت:
( الخٗغٍ ٠بمٓا ٘٢ؤلاهترهذ ْالبٓاباث بك٩ل ٖام ،م٘ التر٦حز ٖلى مِٟٓم اإلآا ٘٢الجامُٗت بك٩ل زام.
( جدلُل زضماث بٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍت لُالب الاهدؿاب.
 (3الخٗغٍ ٠بىٓام الاهدؿاب بإهٓاّٖ اإلاسخلٟت ْجُٓعٍ في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت.
 (4جدلُل زضماث بٓاباث الجامٗاث الؿٗٓصًت لُالب الاهدؿاب.
 8الذساظاث العابٝت:
مً زال ٫عنض ؤلاهخاط ال٨ٟغي الظي ٌُٛي هٓام الاهدؿاب بالجامٗاث الٗغبُت اإلاسخلٟتٞ ،ل٣ض جٓنلذ الضعاؾت لبٌٗ مً
َظٍ الضعاؾاث ْالتي جخمشل ُٞما ًلي:
1971م ) ،بضعاؾت اؾتهضٞذ ال٨ك ًٖ ٠مضٔ هجاح هٓام الاهدؿاب
) ( ٜامذ (بداسة ؤلاخفاء بجامّت الٝاَشةِ ،ام
بالجامٗتْ ،اؾدىضث في طل ٪بلى مٗاًحر مدضصة ٦ؼٍاصة ؤلا٢باٖ ٫لى َظا الىٓام ،ؤْ ه٣هّ ،مما ًضٖ ٫لى هجاخّ ؤْ ٖضمّ،
باإلياٞت بلى جدضًض اليؿبت اإلائٍٓت لٗضص الىاجخحن في الب٩الٓعٍٓؽ ْاللِؿاوـ مً الُلبت اإلاىدؿبحنْ ،م٣اعهّ طل٪
1952م،
بالُلبت اإلاىخٓمحنْ ،ؤِْغث الضعاؾت ؤن ؤٖضاص الُالب اإلاىدؿبحن بلى بظمالي ؤٖضاص الُالب ٢ض اػصاصث مىظ ٖام
ً
َْظا مُٗاع مِم ًضٖ ٫لى هجاح َظا الىٓام مً الىاخُت الىٓغٍت٢ْ ،ض ٦كٟذ الضعاؾت ٢هٓعا في هٓام الاهدؿاب ًٖ
ً
جد ٤ُ٣وؿب الىجاح طاتها التي ًدِ٣٣ا الاهخٓام ،خُض اجطر ؤن َىاٞ ٥غْ٢ا ٦بحرة مً الىاخُت ؤلاخهاثُت ْ،بىاء ٖلى
طل ٪ا٢ترخذ الضعاؾت ؤَمُت بٖضاص ل٣اءاث صْعٍت مؿاثُت جخم بحن ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ْالُالب اإلاىدؿبحن ،باإلياٞت بلى
جىُٓم ٖملُت جؼٍْض الُالب باإلاظ٦غاثْ ،اليكغاث ؤلاعقاصًت ْالخٓيُدُت ،لكغح ما ٌٛمٌ ٖلحهم مً مٗلٓماث مً زال٫
هٓام اإلاغاؾلت م٘ ج٩لُ ٠الُالب بةظغاء بدٓر صْعٍت ًدضصَا مجلـ ال٩لُت.
1980م) ٜام (العيذِ ،بذ الّاوي العيذ وآخشون) بذساظت ًِ هٍام الاهدعاب بجامّت اإلالِ ٤بذ
) ( وفي ِام (
الّضيض ،بّىىان (ـّىباث الذساظت باالهدعاب ومٝترخاث خلها) َضٞذ بلى ّ
حٗغ ٝؤَم اإلاك٨الث التي ٌٗاوي مجها هٓام
الاهدؿابْ ،الٗٓامل ال٩امىت ْعاء ْظٓص َظٍ اإلاك٨الثْ ،ا٢تراح الخلٓ ٫اإلاىاؾبت لِاْ .طل ٪مً زال ٫اؾخُالٕ آعاء الُالب
 (989بحن َالب َْالبت ،خُض جم ازخُاعَم بيؿبت ) (%20مً بظمالي
اإلاىدؿبحن ْالججاَاتهم ْجٓ٩هذ ُٖىت الضعاؾت مً )
1980مْ ،جم ازخُاعَم بُغٍ٣ت ٖكٓاثُت،
اإلاُ٣ضًً بىٓام الاهدؿاب مً الجيؿحن في ٧ل ألا٢ؿام ْاإلاؿخٍٓاث للٗام الجامعي
َْب ٤الباخشٓن اؾدباهت مً جهمُمِم الؾخُالٕ اججاَاث الُالب خٖٓ ٫ضص مً اإلاؿاثل ْالهٗٓباث اإلاغجبُت باإلآ٠٢
الخٗلُمي ْالٓغْ ٝالتي جدُِ بهظٍ الٟئتْ ،جٓنلذ الضعاؾت بلى ؤن ؤَم الهٗٓباث التي جٓاظّ الُالب اإلاىدؿب خؿب
ؤَمُتها جخمشل في :اٞخ٣اع هٓام الاهدؿاب بلى ٞغم الخٟاٖل ألا٧اصًمي بحن الُالب اإلاىدؿب ْألاؾخاط الجامعيْ ،ؤ٦ض طل٪
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 (%61.9مً مجمٕٓ ُٖىت البدض ،جلحها طل ٪نٗٓبت الخهٖٓ ٫لى ال٨خاب الجامعي الهٟغاص م٨خبت ْاخضة بخٓػَ٘ ال٨خب
)
ْجمغ٦ؼَا في مضًىت ظضة  ،ِ٣ٞبياٞت بلى مك٩لت حٗغى اإلاىهج الضعاس ي للخُٛحر اإلاؿخمغً ،لحها مك٩لت ؤلا٢امت زالٞ ٫تراث
ً
الضْعاث ؤلاعقاصًت ْالامخداهاث الجهاثُت هٓغا ألن الٛالبُت الٗٓمى مً الُالب اإلاىدؿبحن ًُ٣مٓن في مىاَ ٤بُٗضة ًٖ
مضًىت ظضةَ ،ظا بلى ظاهب نٗٓباث ؤزغٔ مشلٞ ٫َٓ :ترة الامخداهاث ْ٢هغَا لبٌٗ الُالبْ ،ألاؾلٓب اإلاخب٘ في
الخٍٓ٣م٦،خسهُو وؿبت مئٍٓت مً صعظاث الامخداهاث الجهاثُت لخٍٓ٣م الضْعاث ؤلاظباعٍت ْبلٛاء الضْع الشاوي.
1992م) ٜامذ (٘اثٝت خبيب) بذساظت جٝىيميت ألظاليب الاجفا ٥الخّليمي والخذماث ؤلاسؼاديت بىٍام
) (3وفي ِام (
الاهدعاب بجامّت اإلالِ ٤بذ الّضيض ،بهض ٝجٍٓ٣م بصاعة هٓام الاهدؿاب في بَاع ؤَضاْ ّٞالاججاَاث اإلاٗانغة في بصاعة
الخٗلُم ًٖ بٗض ْالتي ج٣ضم للُالب اإلاىدؿب ْهخج ؤهّ لِـ للمغقضًً ؤي صْع في حؿُِل اإلااصة الخٗلُمُتْ ،لظا ٣ٞض عؤٔ
 (%84.6مجهم ؤن ال٩لُت ال جٓٞغ ؤي َغ ١مؿاهضة لِٟم اإلا٣غع مشل ؤقغَت الُٟضًٓ ؤْ ال٨خب اإلابرمجتْ ،زلهذ الباخشت بلى
)
يغْعة اؾخسضام ْؾاثل خضًشّ لخٓنُل اإلااصة الخٗلُمُت مشل الخلٟؼٍٓن ْألاقغَت اإلاسجلت.
1993م) بذساظت مٝاسهت لخىىيش هٍام الاهدعاب في الجامّاث اإلافشيت في لىء
)ٜ (4ام (مىحر ؤخمذ الخمشاوو) ِام (
خبراث الىالياث اإلاخدذة ألامشي٢يت والاجداد العى٘يتي٢ْ .ض َض ٝالباخض بلى جٍُٓغ هٓام الاهدؿاب في الجامٗاث
اإلاهغٍت في يٓء زبراث الضْ ٫ألاظىبُت بما ًدىاؾب م٘ ْغْ ٝاإلاجخم٘ اإلاهغي .اؾخسضم الباخض اإلاىهج اإلا٣اعن في اإلا٣اعهت
بحن ؤهٓمت الضعاؾت باالهدؿاب في زالزت صْ ٫ظمِٓعٍت مهغ الٗغبُت ،الٓالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،عْؾُا .اهتهذ الضعاؾت بلى
ٖضص مً الىخاثج ،مجها ؤن هٓام ال٣بْٓ ٫الضعاؾت باالهدؿاب في الجامٗاث اإلاهغٍت ًدخاط بلى جٍُٓغ ْطل ٪للٓنٓ ٫بلى
الِض ٝالظي ٌؿعى بلُّ٦ْ .ظل ٪اهتهذ بلى ٖضة جٓنُاث مجها ؤن جإزظ الخٓ٩مت اإلاهغٍت ب٨ٟغة الجامٗت اإلاؿاثُت ْالخٗلُم
باإلاغاؾلت.
1999م (ْ :(Cronk, 1999)،الِض ٝمجها َٓ الخٗغٖ ٝلى بٌٗ اإلاك٨الث التي ًٓاظِِا
) (5دساظت م٣لىذون ِ Mclendonام
الُالب مً الخىُٓماث ؤلاصاعٍت ألا٧اصًمُت الخ٣لُضًت في ج٨ىٓلٓظُا الخضعَـ الجضًضة .خُض بضؤث الضعاؾت في ظامٗت)
1977م ًٖ َغٍ ٤اإلاغاؾلت بال ؤهّ بخ٣ضم الخ٨ىٓلٓظُا جُٓعث الضعاؾت باالهدؿاب ْطل ٪باؾخسضام
 (USQبإؾترالُا في ٖام
الٓؾاثل الخضًشت في الخٗلُم٢ْ .ض ْظض الباخشان ؤن ؤَم اإلاكا٧ل التي ًٓاظِِا الُالب مً الخىُٓماث ؤلاصاعٍت ؤن الخىُٓم
ؤلاصاعي اإلاُبٖ ٤لى الُالب اإلاىخٓم َٓ هٟـ اإلاُبٖ ٤لى اإلاخٗلم ًٖ َغٍ ٤الكب٨ت ْؤن ) (%75مً ؤ٢ؿام الخضعَـ ًٖ
بٗض ما جؼا ٫حؿخسضم الُغ ١الخ٣لُضًت في الخُُ٣م َْٓ ،ؤن جُُ٣م الُالب ٌٗخمض ٖلى الامخدانَ ًٖ ،غٍ٢ ٤ؿم زام
بةٖضاص الامخداهاث ْْي٘ الجضاْْ ٫جٓػَِٗا٢ْ .ض ؤْص ى الباخشان باالَخمام بخٍُٓغ ج٨ىٓلٓظُا الخضعَـ ٖبر الكب٨تْ ،بطا
لم حٗمل الُِئاث الخٗلُمُت للخٗلُم ًٖ بٗض باال٢تراخاث مً خُض مًاٖٟت الجِٓص ْالاؾخٟاصة مً الخ٨ىٓلٓظُاٞ ،ةهّ
ًخٓظب ٖلى الباخشحن الٗمل ٖلى الضعاؾت الى٣ضًت الؾتراجُجُاث الخٗلُم ًٖ ُثبٗض ْؤلاظغاءاث اإلآظٓصة لئلصاعة ألا٧اصًمُت
ْبصاعة البرامج ٖبر الكب٨ت.
2003م) بضعاؾت لل٨كَ ًٖ ٠بُٗت ْماَُت اإلاك٨الث لضٔ َلبت ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة
) (6وٜامذ (الّامشو،
ْالٟغْ ١بحن الُالب ْالُالب ْبحن آعاء الجيـ الٓاخض ْ ٤ٞاإلاؿخٓٔ الضعاس ي )ألاْ -٫الشاوي( ْمدل ب٢امت الُالب )الؿً٨
2000م( ٖلى ُٖىت ججاْػث ألالٟحن ْزمؿماثت َالب
-1999
الجامعي -م٘ ألاؾغة(َْ .ب٣ذ الضعاؾت في الٗام الجامعي )
َْالبت مً مسخل٧ ٠لُاث الجامٗتَْ ،ب٣ذ ٖلحهم ٢اثمت جًم 48مك٩لت ؤ٧اصًمُتْ ،ؤقاعث الىخاثج بلى الدكابّ ال٨بحر في
ً
جغجِب اإلاك٨الث إلاجمٖٓتي الُالب ْالُالباثْ ،بلى ْظٓص ٞغْ ١صالت بخهاثُا في ظمُ٘ اإلاك٨الث لهالر الُالباث،
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ْ٦ظل ٪ازخال ٝجغجِب اإلاك٨الث ألا٧اصًمُت ْالخٗلُمُت بازخال ٝاإلاؿخٓٔ الضعاس ي ْم٩ان ؤلا٢امت.
 )2006دساظت ًِ الّىامل اإلاازشة ِلى هجاح
)ْ (7ؤظغٔ ٧ل مً بىٙىسد وحغ هيىـم )ِ (Benford & Gess-Newsomeام (
الىلبت ألا١اديمي ِبر بىابت اإلاٝشساث بجامّت ؤسيضوها الؽماليت ،اؾتهضٞذ ال٨ك ًٖ ٠ؤؾباب خهٓ ٫الُلبت ٖلى
صعظاث م٣بْٓ ٫عاؾب ْميسخب ) (D,F,Wفي م٣غعاث بصاعة ألاٖماْ ٫الغٍايُاث ْالٗلٓم بمٗضالث ٖالُتْ ،الخٗغٖ ٝلى
(719
الاججاَاث اإلام٨ىت في مجمٖٓاث الُلبت الخانلحن ٖلى َظٍ الخ٣ضًغاثْ .لخد ٤ُ٣طل ٪جم مسر اؾخ٣هاء ٖضص )
ً
ً
ً
َ (23255البا ًضعؾٓن ) (15م٣غعا
َالبا ًضعؾٓن ؾبٗت م٣غعاث ٖبر بٓابت الجامٗت ْ Gateway Coursesطل ٪مً ؤنل )
)مخُلباث ٖامت( ٖبر البٓابت٦ .ما جم ظم٘ ْجدلُل بُاهاث اظخماُٖت ْا٢خهاصًت ًٖ الُلبت في الشاهٍٓت لخٓيُذ الازخالٞاث
بحن ج٣ضًغاث الُلبت الخانلحن ٖلى )ؤ ،ب ،ط( ْالخانلحن ٖلى ج٣ضًغاث )صَ ،ٝ ،ـ( ْطل ٪لخدضًض ما بطا ٧اهذ الازخالٞاث
في الضعظاث اإلاىسًٟت )صَ ،ٝ ،ـ( مٓظٓصة بحن الجيؿحن ْالٟئاث الٗغُ٢تْ .لخدضًض ما بطا ٧ان الىمِ الخضعَس ي للم٣غعاث
ًازغ ٖلى الخهٖٓ ٫لى صعظاث )صَ ،ٝ ،ـ( ؤْ ألاهماٍ في ٖملُت جٓػَ٘ الخهاثو الضًمٓٚغاُٞت للُالب في الضعظاث )ص،
ً
َ ،ٝـ(٢ْ .ض اؾخسضم الباخشان ؤصاة لخهيُ ٠ألاهماٍ الخضعَؿُت اإلاؿخسضمت في اإلا٣غعاث الضعاؾُت ) (15م٣غعا ٖبر
البٓابتْ .مً ؤَم ما جٓنلذ بلُّ الضعاؾت :ؤن َىا ٥ؤؾباب مم٨ىت لخهٓ ٫الُالب ٖلى صعظاث )دَ ،ٗ ،ك( هي :اٖخماص
مٗاًحر ٚحر مخُٟ٨ت للُلبتْ ،الاؾخٗضاص ألا٧اصًمي ٚحر اإلا٨خمل مً الُلبتْ ،يٗ ٠الخجمٗاث الٗغُ٢ت للُالب ْؤًٖاء
َُئت الخضعَـ بياٞت بلى يٗ ٠الخىٕٓ الش٣افي ْالخٟاٖل بُجهمْ ،جُْٓ ٠ؤؾالُب جضعَؿُت ٚحر ٗٞالت ْمازغة لضٔ الُلبت.
ً
مً زال ٫اؾخٗغاى َظٍ الضعاؾاث ًخطر ؤن مٓيٕٓ الضعاؾت ٢ض خٓي باَخمام ٦شحرا مً الباخشحن في مسخل ٠ألاْؾاٍ
ألا٧اصًمُت ،باٖخباعٍ ؤخض ؤهماٍ الخٗلُم الجامعي الظي ًلخد ٤بّ مً مسخل ٠الكغاثذ الٗمغٍت في ٦شحر مً الجامٗاث
إلآانلت جدهُلِم الٗلمي٦ .ما ؤْضخذ الضعاؾاث ؤن ٦شحر مً الهٗٓباث التي جٓاظّ الُالب اإلاىدؿبحن ْجازغ ٖلى
جدهُلِم الضعاس ي مما ًخُلب يغْعة مٗالجتها ْالخض مجها٦،ما ؤن الباخشحن ٖلى ازخالِٞم ٢ض صعؾٓا ْا ٘٢الاهدؿاب في
ً
مسخل ٠ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي مً زال ٫مىاهج بدشُتْ ،ؤصْاث ٖلمُت مسخلٟتْ ،ؤن َظٍ الضعاؾاث بُيذ ٦شحرا مً
الىخاثج التي ًيبغي ؤن ججض َغٍِ٣ا بلى الخُبُْ ٤الاَخمام مً اإلاؿئٓلحن في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي٢ْ .ض اؾخٟاص الباخض
مً اؾخٗغاى َظٍ الضعاؾاث ْالتي جدباًً في ؤَضاِٞاْ ،مىاهجِاْ ،مىاَ ٤جُبُِ٣اْ ،حٗ٨ـ عئٔ مخىٖٓت خٓ٫
مٓيِٖٓاْ ،طل ٪في جدضًض مك٩لت الضعاؾت ْازخُاع اإلاىهجُت اإلاىاؾبت لِا٦ ،ما ٧ان لِظٍ الضعاؾاث ؤزغ َُب في جدضًض
٦شحر مً الجٓاهب اإلاِمت طاث الٗال٢ت باإلَاع الىٓغي للضعاؾتَ ،ظا بلى ظاهب الاؾخٟاصة مً ؤصْاتها اإلاؿخسضمت في جهمُم
ؤصاة ظم٘ اإلاٗلٓماث ْؤؾالُب جدلُلِاْ ،بالخالي صٖم هخاثج الضعاؾت الخالُت.
اإلابدث ألاو : ٥جدليل خذماث بىاباث الجامّاث اإلافشيت لىالب هٍام الاهدعاب :
جمهيذ :
حٗضصث مٓا ٘٢ؤلاهترهذ ْازخلٟذ ُٞما بُجها مً خُض ال٣اثمٓن ٖلحها ْؤَضاِٞا ْمدخٍٓاتها٢ْ ،ض جىاْ ٫ؤلاهخاط ال٨ٟغي
الٗضًض مً َغ ١الخ٣ؿُم لِظٍ اإلآاٞ ٘٢مجها مٓا ٘٢شخهُت جدخٓي ٖلى مٗلٓماث جخٗل ٤بالؿحرة الظاجُتْ ،مٓا ٘٢صٖاثُت
لبُ٘ مىخج مٗحنْ ،مٓا ٘٢بزباعٍت ج٣ضم ؤخضر اإلاؿخجضاث مشل :مٓا ٘٢الصخ ،٠مٓا ٘٢مٗلٓماجُت لخباص ٫اإلاٗلٓماث خٓ٫
مٓيٕٓ مدضص ؤْ َٓاًت ،مٓا ٘٢مٓظِّ )ب٢ىاُٖت( ؤي حؿخسضم للضٖاًت الؿُاؾُت التي تهض ٝبلى الخٓظُّ لٓظِت هٓغ
مُٗىت ،مٓا ٘٢حٗلُمُت لخضعَـ ْخضة ؤْ خل٣ت صعاؾُتْ ،مٓا ٘٢زضماجُت حسجُلُت للدسجُل في صْعاث ؤْ للخهٖٓ ٫لى
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مٗلٓماث ؤْ مىذظاث؛ ٍْدخٓي اإلآَ ٘٢ىا ٖلى مٗلٓماث جخٗل ٤بالجِت التي جٓ٣م بالدسجُل ؤْ ُثٌ َدؿ ِمِّل الاجهاالث م٘ َظٍ
الجِتْ ،مٓا ٘٢للدؿلُت الخُٟٟت.
ً
َظا ْحك٩ل ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ٖلى ازخال ٝؤهٓاِٖا ؤصاة للجهٓى باألٞغاص ْاإلاجخمٗاث ْؤؾاؾا لخ ٟٔجغار ألامت
ً
ْاؾخضامت بىائها الخًاعي ْمُضاها الؾدشماع ال ٔٓ٣البكغٍت ْبٖضاصَا في يٓء خاظاث الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت
بدُض جٓ٩ن ٢اصعة ٖلى الٗمل ْؤلاهخاط ْاإلاىاٞؿت في ؾٓ ١الٗملْ ،في ؾبُل جد ٤ُ٣طل ٪حؿعى الجامٗاث ْماؾؿاث
الخٗلُم الٗالي بلى الخٍُٓغ ْالخدؿحن اإلاؿخمغ في مىٓٓمتها الخٗلُمُت ْبغامجِا الضعاؾُت لخد ٤ُ٣مؿخٍٓاث ٖالُت مً
ظٓصة ألاصاء زانت م٘ جؼاًض خضٍ اإلاىاٞؿت الٗاإلاُت بُجها ْالتي ٞغيذ ظملت مً الخدضًاث ْؤلاظغاءاث ظٗلذ َظا الِضٝ
في م٣ضمت زاعَت ؤْلٍٓاتهاَْٗ .ض هٓام الضعاؾت باالهدؿاب ؤخض ؤهماٍ الخٗلُم الٗالي في ٦شحر مً الجامٗاث ْماؾؿاث
الخٗلُم ٖلى اإلاؿخٓٔ اإلادلي ْالٗالمي ْالظي حهض ٝبك٩ل ٖام بلى جد ٤ُ٣عٚباث ٖضص مً الُالب ْالُالباث الظًً ال
جم٨جهم ْغِْٞم ألاؾغٍت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت مٓانلت صعاؾتهم الجامُٗت باالهخٓام ٖلى م٣اٖض الضعاؾت.
 1بّن الخّشيٙاث :
ال ًٟٓجىا في َظا اإلا٣ام ٖغى ْجٓيُذ بٌٗ اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت بمٓيٕٓ الضعاؾت ٦خٗغٍ ٠مٓا ٘٢ؤلاهترهذْ ،ماَُت ْمِٟٓم
البٓاباث ْؤهٓاِٖا:
 1/1مى ْٜالىيب :
َٓ مجمٖٓت نٟداث ٍْب مغجبُت ببًِٗا البٌٗ ْمسؼهت ٖلى هٟـ الخاصمً ،م ً٨ػٍاعة مٓا ٘٢الٍٓب ٖبر ؤلاهترهذ
بًٟل زضمت الٍٓب ْمً زال ٫بغهامج خاؾٓبي ًضعى مخهٟذ الٓبٍْ ،مٖ ً٨غى اإلآا ٘٢بٓاؾُت الِٓاج ٠الى٤الت ٖبر
ج٣ىُت الٓاب ) (WAPمٓا ٘٢الٓب مٓظٓصة ُٞما ٌؿمى بمؼْصاث الٍٓب.
ٍْخٓاٞغ إلاٗٓم مٓا ٘٢الٍٓب ٖلى ألا٢ل نٟدت بضاًت حٗغى مدخٓٔ طل ٪اإلآ٦ ،٘٢ما جدخٓي ٖلى الاعجباَاث الدكٗبُت
لهٟداجّ ؤْ لهٟداث مٓاٍْ ٘٢ب ؤزغٔ .ل٩ل نٟدت ٍْب ٖىٓان مٗحن ٌٗغ ٝب)ْ (URLالتي هي ازخهاع ل ـ "Uniform
Resource Locatorباإلهجلحزًت( َ ،ظا ْجسخل ٠ؤَضا ٝمٓا ٘٢الٍٓب ٞمجها ما َٓ لئلٖالن ًٖ اإلاىخجاث ْمجها ما ًبُِٗا٦ ،ما
ؤن َىا ٥مٓا ٘٢للضعصقت ؤْ مىخضًاث للى٣اف ْالخضًض بحن مؿخسضمي الٍٓب.
ٍْٓظض ما ٌٗغ ٝباإلاضْهاث ْهي مٓاٍْ ٘٢ب ٌؿغص ٞحها مالِٟا ما ًغٍض ال٨خابت ٖىّ ْمٓايُ٘ ؤزغٔ ٦ما ًم ً٨للؼْاع الغص ٖلى
ما ً٨خبْ .مً بحن ؤهٓإ اإلآا ٘٢الٍٓ٩ي ْمشاٖ ٫لى طلُ٨ٍْ ٪بُضًا اإلآؾٖٓت الخغةْ ،هي مٓا ٘٢مٟخٓخت الىهٓم ًمً٨
للؼْاع اإلاكاع٦ت بخٗضًلِا ؤْ ال٨خابت بها ْبزغائها.
ًم ً٨للمؿخسضم صزٓ ٫مٓا ٘٢الٍٓب ًٖ َغٍٕ ٤هٓان مدضص )ْ (URLالظي ً٨خب في قغٍِ الٗىٓان في مخهٟذ الٍٓب.
ً
جخٓ٩ن نٟداث الٍٓب ٚالبا مً ٖىاًٍْ مكابهت للٗىٓان الغثِس ي للمٓ ٘٢ؤي ؤجها بمشابت ٞغٕ مىّْ .ج٨خب مٓا ٘٢الٍٓب
ً
ً
ْ
ٚالبا بٓاؾُت بلٛت جغ٢م الىو الٟاثْ ، (HTML - HyperText Markup Language)٤ل٨جها لِؿذ صاثما ٦ظلٞ ،٪بًِٗا

91

الّذد  : 08يىهيى – 2015

مش٠ض حيل البدث الّلمي

ً٨خب بلٛت مخٓا٣ٞت م٘ الٓابْ ،البٌٗ آلازغ ً٨خب بلٛت الترمحز ال٣ابلت لالمخضاص (XML - Extensible Markup
(165).Language).
 2/1مى ْٜالجامّت :
َٓ مٓ ٘٢بهترهذ ًدخٓي ٖلى مجمٖٓت مً الهٟداث اإلاترابُت ْالخضماث اإلآظِت بلى قغٍدت مُٗىت مً الؼْاع ْهي
الُالب ْالباخشٓن ْؤًٖاء َُئت الخضعَـْ .جدىٕٓ الخضماث اإلا٣ضمت مً زال ٫مٓ ٘٢الجامٗت مشل زضماث ال٣بٓ٫
ْالدسجُل ْزضماث الضعاؾاث الٗلُا ْالابخٗار ْالخُِ الضعاؾُت ْالاؾخٗالم ًٖ ٦خب اإلا٨خبتْ ،الاؾخٗالم ؤلال٨ترْوي
ًٖ اإلاٗامالث ْزال ،ّٞباإلياٞت بلى زضماث ؤًٖاء َُئت الخضعَـ مشل :زضماث خًٓع اإلااجمغاث ْالىضْاثْ ،زضماث
الضْعاث الخضعٍبُت ْْعف الٗمل ْزضماث اإلاُٗضًً ْالبرًض ؤلال٨ترْوي ْزال(166).ّٞ
 3/1بىابت الىيب :
البٓابت هي ْاظِت اإلآ٦ ٘٢ما ؤجها ؤًًا الهٟدت الغثِؿُت للمٓ٦ ٘٢ىُ٣ت بجاخت ؤْ هُ٣ت مغْع للمٓ ٘٢بهض ٝجِؿحر
الٓنٓ ٫بلى مدخٓٔ اإلآًٞ ،٘٢ال ًٖ الؿماح بالٓنٓ ٫ؤًًا ٖلى ظمُ٘ اإلاٗلٓماث ْالخضماث اإلاخاخت ٖلى اإلآ ٘٢ؤًا ٧ان
هٕٓ البٓابت "بٓابت ٖامت ،بٓابت مخسههتٞ /ئٍٓت ،بٓابت ماؾؿت...الخ٦ ،ما جٓ٣م البٓابت بخلبُت اخخُاظاث الؼاثغًٍ ْ  /ؤْ
اإلاؿخُٟضًً".
البٓابت هي الهٟدت التي حؿمذ للمؿخُٟض ؤن ًدضص ؾماث نٟدخّ بإصْاث السخب ْؤلاؾ٣اٍ ٖلى جل ٪الهٟدت  ،بما
ٌُٗي الؿُُغة ال٩املت للمؿخُٟض ٖلى اإلادخٓٔ ال٨بحر الظي ًغاٍ ٖلى نٟدخّ ،خُض ًغٔ الهٟدت ٦ما ًغٍض ؤن ًغاَا،
ٍْخٟاٖل مِٗا بالُُٟ٨ت التي ًغٚبها.
 1/3/1ؤهىاُ البىاباث :
ً
ْاؾ٘ مً اإلاؿخُٟضًً،
( البىاباث ألا٘ٝيت  ،Horizontal portalsالتي ج٣ضم مضٔ ْاؾٗا مً الخضماث ْاإلادخٍٓاث إلاضٔ ٍة
ْلِـ إلاجمٖٓت مُٗىت ؤْ مدضصة مً اإلاؿخُٟضًً ؾٓاء ٖلى اإلاؿخٓٔ الجٛغافي ؤْ اإلآيٓعي ؤْ ختى ٖلى مؿخٓٔ اليكاٍ،
ْلظلٞ ٪ةجها جٓن ٠بإجها ؤُ٣ٞت ؤْ ٖامت في مضاَا ْهُاِ٢اْ .حكخمل َظٍ البٓاباث ٖلى ألا٢ل ٖلى زمـ زهاثو هي:
جٓٞحر بم٩اهُت البدض في "الٓب"ْ ،اإلآاص ؤلازباعٍتْ ،ألاصْاث اإلاغظُٗتْ ،بم٩اهُت الدؿٓ ١ؤلال٨ترْويْ ،بٌٗ بم٩اهاث
الاجها ٫مشل بغامج البرًض ؤلال٨ترْوي ْاإلاداصزت ؤْ الضعصقتْ .الخ٣ُ٣ت ؤن الهٟداث الغثِؿت ؤْ ألاْلى= Home pages
ل٨شحر مً الكغ٧اث ال٨برٔ الٗاملت في مجا ٫ج٣ضًم زضمت ؤلاهترهذ جدَ ٤٣ظا اإلآِٟم ،ؤي حٗمل بالٟٗل ٦بٓابتْ .مً ؤمشلت
َظا الىٕٓ مً البٓاباثً :آَ= ْ ،Yahooبهٟٓمحن=ْ ، Infomineصلُل الِٓث بٓث= ْ ،HotBot Directoryظال٦س ي= Galaxy
... ،بلى آزغٍ.
( البىاباث الشؤظيت ) ،Vertical portals (or : Vortalsالتي جسخلٖ ٠ما ؾبِ٣ا ُٞما ًخهل بالجمِٓع اإلاؿتهض ٝمجها .طل٪
ؤن َظا الىٕٓ مً البٓاباث ً٣ضم زضماجّ بلى مجخم٘ جسهص ي مدضص ؤْ وكاٍ مٗحن ،م٘ جٓٞحر عْابِ ٞاث٣ت بلى
 165كيكيبيديا ،ادلوسوعة احلرة ،موقع كيب ،متاح يفhttp://ar.wikipedia.org/:
166
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ً
ْؤخُاها بلى مٓا ٘٢اإلاؼْصًً  suppliersؤْ ختى اإلاىاٞؿحن في هٟـ َظا اليكاٍْٖ .اصة ما جخٓاٞغ
الخسههاث طاث الهلت
بهظا الىٕٓ مً البٓاباث بم٩اهاث الخجم٘ ْالخٗاْنْ ،جٓٞحر زضماث الخجاعة ؤلال٨ترْهُت للمىخجاث ْالخضماث طاث الهلت.
ْمً ؤمشلت َظا الىٕٓ مً البٓاباث )ْ : Social Science Information Gateway (SOSIGهي بخضٔ ؤقِغ البٓاباث اإلاخسههت
في الٗلٓم الاظخماُٖت EduResources Portal ْ ،التي جىهب ٖلى مجا ٫التربُتْ ،مهاصع الِىضؾت= Engineering
 Resourcesفي مجا ٫الِىضؾت ...،بلى آزغٍ مً ؤمشاَ ٫ظٍ البٓاباث(167).
 2/3/1م٢ىهاث البىابت ؤلال٢تروهيت :
جخٓ٩ن مً هٓام قامل ٌُٛي ٧اٞت الىٓاحي الخٗلُمُت ْؤلاصاعٍت ْالخضمُت ْالخىُٓمُتْ ،البٓابت في نٓعتها الىمٓطظُت،
ٖباعة ًٖ ٢اٖضة بُاهاث حكخمل ٖلى حسجُالث مٟهلت لٓانٟاث البُاهاث ،جٓ٣م بٓن ٠مهاصع ؤلاهترهذ ْجٓٞحر الغابُت
الٟاث٣ت لِظٍ اإلاهاصعْ .اإلاؿخُٟض َىا ًم٨ىّ الازخُاع ُٞما بحن البدض في ٢اٖضة البُاهاث بٓاؾُت ال٩لماث الضالت ،ؤْ
جهٟذ اإلاهاصع جدذ عئْؽ اإلآيٖٓاث .بياٞت بلى طل ،٪جٓ٣م البٓاباث بخٓٞحر بٌٗ الخضماث ألازغٔ مشل اإلآاص
ؤلازباعٍتْ ،ؤؾٗاع الٗمالثْ ،ؤخٓا ٫الُ٣ـ ْصعظاث الخغاعة في البالص اإلاسخلٟتْ ،البرًض ؤلال٨ترْويْٚ ،حرَا مً الخضماث
التي ًدخاظِا مٗٓم اإلاؿخُٟضًً٦ (168).ما ًيبغي في ؤن جخٓاٞغ في البٓابت ؤلال٨ترْهُت ألي ماؾؿتْ ،الخٗلُمُت مجها زانت
اإلآ٩هاث الخالُت:
( هٓام بصاعة الخٗلم= )َْٗ Learning Management System (LMSخني بخُُٛت ٧اٞت الىٓاحي الخٗلُمُت ْحهخم بيكغ
ْحكُٛل الىهٓم الغ٢مُت ْال٨خب ؤلال٨ترْهُت ْاإلاازغاث الهٓجُت.
( هٓام )ْ (SMSالظي ٌُٛي ٧اٞت هٓاحي ؤلاصاعة الجامُٗت ْحهخم بخدٍٓل ٧اٞت ألاٖما ٫ؤلاصاعٍت ْالخٗلُمُت صازل الجامٗت
مً الُبُٗت الخ٣لُضًت بلى ؤلال٨ترْهُت.
 (3هٓام ْ ADMINمً زاللّ ًخم حُُٛت ٧اٞت الىٓاحي ؤلاصاعٍت ْاإلاالُت بدُض ًدخٓي ٖلى الٗضًض مً البرامج التي تهخم
بخدٍٓل ٧اٞت ألاٖما ٫ؤلاصاعٍت ْاإلاالُت مً الُبُٗت الخ٣لُضًت بلى ؤلال٨ترْهُت.
 (4حُُٛت ٧اٞت الىٓاحي الخضمُت مً زال ٫هٓام  َْٓ IPSؾًُمً ج٩امل ألاهٓمت الؿاب٣ت ؤٖالٍ للٗمل في ْاظِت
ْاخضةْ ،ؾِؿخسضم مٓ ٘٢الجامٗت ؤلال٨ترْوي.
 (5ألاهٓمت الضاٖمت ٧البرًض ؤلال٨ترْوي ْالخٍٓ٣م ْبصاعة مِام الٗمل ْٚحرَا.
 (6هٓام بصاعة الٓزاثْ DMS ٤مً زاللّ ًخم الاخخٟاّ ب٩ل السجالث ْالٓزاث ٤التي ًدخ ٟٔبها الىٓام في ألاعقُْ ٠لً٨
في نٓعة ملٟاث بل٨ترْهُتً ،م ً٨الغظٕٓ بلحها في ؤي ْ٢ذ مً زال ٫هٓام بدض مخ٣ضم.
 (7هٓام  Work Flowمً زالَ ٫ظا الىٓام ًخم جىُٓم ْجضاْ٧ ٫اٞت الٗملُاث ْالُلباث صازل الىٓام بض٢ت ْؾغٍت
ْؾًٓٞٓ ٝغ مؿاعاث ْاضخا ل٩ل الُلباث بضاًت مً ج٣ضًم الُلب مغْعا بسُٓاث اٖخماصٍ ٍْيخهي باإلآا٣ٞت ؤْ الغ ٌٞؤْ
الاٖخماص ٖلى خؿب هُٖٓت الُلب اإلا٣ضم٦ ،ما ًدُذ الخٗغٖ ٝلى مٓ ٠٢الُلب ْفي ؤي مغخلت جْٓ ٠٢بلى ؤًً اهخهى.
 (8الخد٨م في الضزْٓ Access Control ٫مٓزُٓ٢ت الضزٖٓ ٫لى الىٓام .User Authentication
 167عبد الرمحن فراج( ،يناير  "،)2004البوابات ودورىا في اإلفادة من المعلومات المتاحة على اإلنترنت" ،ادلعلوماتية ،ع ،9 -6 .5متاح يف:
http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47
 168عمرك سعيد "،بوابات شبكة اإلنترنت :ماىيتها ،أنواعها وفئاتها" ،متاح يف:
http://www.alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=284
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 (9بجاخت هٓام اإلا٨خبت ْ ILSبم٩اهُت البدض في مدخٍٓاتها ْالخٗامل م٘ مهاصعَا اإلاُبٖٓت ْؤلال٨ترْهُت.
ٍْا٦ض ٖلى طل ٪ج٣غٍغ ظمُٗت اإلا٨خباث ألامغٍُ٨ت ْالظي ؤقاع بلى مجمٖٓت مخىٖٓت مً الخهاثو ْالخضماث التي ج٣ضمِا
بٓاباث ؤلال٨ترْهُت ْبٓاباث اإلا٨خباثْ ،التي ًجب ٖلى اإلا٨خبُحن صعاؾاتها ظُضا ٖىض جُُ٣مِم إلاىخجاث البٓاباث(169).
 2/1بشهامج الاهدعاب :
َٓ بغهامج ٌٗخمض ٖلى جٍُٓغ مِٟٓم الاهدؿاب في الضعاؾُت الجامُٗت بمغخلت اللِؿاوـ ؤْ الب٩الغٍٓؽ ،مً زال ٫ؤلاٞاصة
مً ْؾاثل الاجها ٫الخضًشت ،بهض ٝجم٨حن ؤ٦بر ٖضص مً اٞغاص اإلاجخم٘  -مً الجيؿحن بمسخلٞ ٠ئاتهم الٗمغٍت  -مً
جٍُٓغ ٢ضعاتهم الٗلمُت ْاإلاٗغُٞت ،م٘ مغاٖاة جظلُل ؤي ٖٓاثً ٤م ً٨ان جٓاظِِم في ؾبُل جد ٤ُ٣طل.٪
 1/2/1ؤَذاٗ هٍام الاهدعاب :
 .زضمت عؾالت الجامٗت ْؤَضاِٞا مً زال ٫زضمت اإلاجخم٘ ْجٓٞحر الخٗلُم الجامعي أل٦بر قغٍدت مً ؤٞغاص اإلاجخم٘،
ؾُٗا بلى ج٣ضًم الخلٓ ٫الٗلمُت إلاك٨الث اإلاجخم٘ في هُا ١ازخهانِا.
 .اجاخت الٟغنت أل٦بر ٖضص مً ٞئاث اإلاجخم٘  -ممً لم جم٨جهم ْغِْٞم مً الالخدا ١بالخٗلُم الجامعي اإلاىخٓم ، -
إلآانلت حٗلُمِم ْجٍُٓغ ٢ضعاتهم.
 .3ع ٘ٞاإلاؿخٓٔ الخٗلُمي ْاإلاٗغفي لضٔ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ْػٍاصة الٟ٨اءة ْال٣ضعة لضحهم ،إلآا٦بت مخُلباث ؾٓ ١الٗمل.
 .4الاؾخٛال ٫الامشل للمٓاعص البكغٍت بالجمٗت لتزٍْض اإلاجخم٘ باإلاخسههحن في الٗلٓم ْاإلاٗاع ٝاإلاسخلٟت.
 2/2/1مضايا هٍام الاهدعاب :
 .ؤلاٞاصة مً الاهدؿاب الظي ًدخٓي ٖلى زضماث ال٨ترْهُت حؿاٖض في بهجاح الٗملُت الخٗلُمُت.
 .الاٞاصة مً ٧اٞت الخضماث الجامُٗت التي ًُٟض مجها الُالب الجامعي اإلاىخٓم.
 .3بجمام ظمُ٘ الخٗامالث اإلاخٗل٣ت بالضعاؾت بل٨ترْهُا ،صْن الخاظت للخًٓع بلى م٣غ الجامٗت ٖلى ؤن ًٓ٩ن طل٪
جضعٍجُا ْ ٤ٞالام٩اهُاث اإلاخاخت.
 .4خًٓع الل٣اءاث الخدًحرًت التي ج٣ضمِا ال٩لُاث اإلا٣ضمت للبرهامج بدؿب اإلآاُٖض ْآلالُاث التي ًخم الاٖالن ٖجها
 .5جٓٞحر ٢ىٓاث اجهاْ ٫زضماث صٖم ْمؿاهضة للُلبت اإلالخد٣حن بالبرهامج.
 .6ام٩اهُت الخدٍٓل مً بغهامج الاهدؿاب الى بغهامج الاهخٓام بٗض ٞهلحن صعاؾُحن ٖلى ألا٢ل ْالخهٖٓ ٫لى مٗض٫
جغا٦مي ال ً٣ل ًٖ ظُض م٘ يغْعة اؾدُٟاء باقي الكغٍْ الالػمت لل٣بٓ ٫في الجامٗت ْال٩لُت اإلاُلٓب الخدٍٓل بلحها.

169
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 3/1مٝاسهت بحن خذماث مىا ْٜبىاباث الجامّاث اإلافشيت لىالب الاهدعاب:
خضصث الضعاؾت مجخم٘ بدض زام بجمِٓعٍت مهغ الٗغبُتْ ،مً زم جم ازخُاع ُٖىت ٢هضًت للجامٗاث اإلاهغٍت
الخٓ٩مُت بمهغ ْالتي جخمشل في ) (19ظامٗت مهغٍت ُٞما ٖضا ظامٗت ألاػَغ ألن لِا هٓام زام ًسخل ًٖ ٠الجامٗاث
ألازغٔ ،خُض لم ج٣م بخُبُ ٤مٗٓم مكغْٖاث جٍُٓغ الخٗلُم الٗاليْ ،الجامٗاث هي:
ظامٗت ال٣اَغة

ظامٗت الاؾ٨ىضعٍت

ظامٗت ؤؾٍُٓ

ظامٗت اإلاىهٓعة

ظامٗت خلٓان

ظامٗت ٖحن قمـ

ظامٗت الؼ٢اػٍ٤

ظامٗت ٢ىاة الؿَٓـ

ظامٗت اإلاىُا

ظامٗت بجها

ظامٗت الُٟٓم

ظامٗت بني ؾٍٓ٠

ظامٗت ٟ٦غ الكُش

ظامٗت اإلاىُٓٞت

ظامٗت َىُا

ظامٗت ظىٓب الٓاصي

ظامٗت ؾَٓاط

ظامٗت بٓعؾُٗض

ظامٗت صمجهٓع

ْع٦ؼث اإلا٣اعهت ٖلى ؤعبٗت ٖىانغ عثِؿُت ْهي :صٞتر الؼٍاعاث الظي ًًّٗ الٗضًض مً اإلآا ٘٢لِؿخُُ٘ الؼاثغ ٦خابت
حٗلُٖ ّ٣لى اإلآْ ٘٢في هٟـ الٓ٢ذ ًغٔ حٗلُ٣اث آلازغًٍَْ ،ؿخُُ٘ اإلآ ٘٢هٟؿّ ؤن ٌؿخُٟض مىّ في مٗغٞت ُْ٢اؽ عص
ٗٞل الؼاثغ للمُُٓٓٞ ٘٢عٍ بما ًغض ي مٗٓم الؼاثغًٍ٦ْ ،ظل ٪الٗض ؤلال٨ترْوي الخل٣اجي لؼاثغي اإلآْ ٘٢الظي ًِٓغ ٖلى
ً
اإلآ٧ ٘٢لما ٞخدّ ؤي ػاثغ ٞهي حُٗي للؼاثغ بخؿاؾا بمضٔ ؤَمُت اإلآ ٘٢مً زال ٫مٗغٞخّ لٗضص الؼاثغًٍ لَّ ،ظا باإلياٞت
بلى جٓٞغ ْؾاثل لجظب الؼاثغ للمٓ٩ر في اإلآْ ٘٢ج٨غاع ػٍاعجّ مغاث مخٗضصة مشل :الِضاًا ْالجٓاثؼ ْاإلاؿاب٣اث
ْالخسًُٟاث ..الخْ ،زضماث الُالب اإلاخاخت )الجضًغ بالظ٦غ ؤن الخضماث ال جسخل ٠لُالب الاهخٓام ًٖ الاهدؿابٞ ،هي
مخاخت لُالب الىٓامحن الاهخٓام ْالاهدؿاب(ْ ،عْابِ الخٓانل الاظخماعيْ ،جخًمً مٓا ٘٢الجامٗاث اإلاهغٍت ٖضة
زُاعاث للمؿخُٟضًً جخطر في الجضْ ٫ع٢م ):(1
حذو ٥سٜم ( )1مٝاسهت بحن خذماث مىا ْٜبىاباث الجامّاث اإلافشيت لىالب الاهدعاب
م

الجامّت

.1

ؤظيىه

د٘تر الضياساث الّذاد ؤلال٢ترووي

الخذماث

الخىاـل الاحخماعي

قاْن َالب
امخداهاث ْظضاْ٫




الخضماث الُالبُت
ألاوكُت الُالبُت

مجمٖٓت ٖلى الِٟـ بٓ٥
مىخضٔ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ

٢اٖضة بُاهاث الخغٍجحن
 .2الاظ٢ىذسيت

×

×

ؤصلت بال٩لُاث
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د٘تر الضياساث الّذاد ؤلال٢ترووي

الخذماث

الخىاـل الاحخماعي

اإلاضًىت الجامُٗت

ْخؿاب ٖلى جٓجحر
ْٖغْى ُٞضًٓ ٖلى الُٓجُٓب

 .3الضٜاصيٞ

×

 .4الٙيىم

البرًض ؤلال٨ترْوي

×



×

مؿدىضاث للخدمُل

الِٟـ بٓ٥

البرًض ؤلال٨ترْوي

×

مؿدىضاث للخدمُل

الُٓجُٓب
ألازباع ًٖ َغٍRSS ٤

البرًض ؤلال٨ترْوي

الِٟـ بٓ٥

اإلاضًىت الجامُٗت
 .5الٝاَشة

×

×

 .6اإلاىفىسة

×

×

مىذ صعاؾُت ْجضعٍبُت
زضماث الُالب
ؤوكُت َالبُت
عٖاًت صخُت
البرًض ؤلال٨ترْوي
اإلاضًىت الجامُٗت
مىذ صعاؾُت ْجضعٍبُت
مؿاب٣اث
الىخاثج الضعاؾُت

الُٓجُٓب
ألازباع ًٖ َغٍRSS ٤
خؿاب ٖلى جٍٓتر
جدب٘ ؤزباع الخٗلُم الال٨ترْوي

الِٟـ بٓ٥
الُٓجُٓب
ألازباع ًٖ َغٍRSS ٤
خؿاب ٖلى جٍٓتر

اجٟاُ٢ت مُ٨غْؾٓٞذ
اإلاضًىت الجامُٗت
 .7اإلاىى٘يت



×

الىخاثج الضعاؾُت
الجضاْ ٫الضعاؾُت
صلُل الُالب
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د٘تر الضياساث الّذاد ؤلال٢ترووي

الخىاـل الاحخماعي

الخذماث
زضماث َبُت
البرًض ؤلال٨ترْوي
اإلاضًىت الجامُٗت
الىخاثج الضعاؾُت
الجضاْ ٫الضعاؾُت

 .8اإلاىيا





صلُل الُالب
زضماث َبُت

الِٟـ بٓ٥
الُٓجُٓب

البرًض ؤلال٨ترْوي
م٨خب الخيؿُ٤
بغٍض حٗلُمي
ؤوكُت َالبُت
الخضماث الُالبُت
 .9بنها





 .10بني ظىيٚ





 .11بىس ظّيذ

×

×

مىذ
صْعاث جضعٍبُت
اإلاضن الجامُٗت

الِٟـ بٓ٥
جٍٓتر
ألازباع ًٖ َغٍRSS ٤
الُٓجُٓب

هماطط ألاؾئلت ْؤلاظاباث
قغٍْ الالخدا١
اإلاضًىت الجامُٗت

الِٟـ بٓ٥

البرًض ؤلال٨ترْوي

جٍٓتر

الىخاثج الضعاؾُت

الُٓجُٓب

الجضاْ٫
الىخاثج

الِٟـ بٓ٥

حجؼ صْعاث ICDL

جٍٓتر
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د٘تر الضياساث الّذاد ؤلال٢ترووي

الخذماث
اؾخماعاث للخدمُل

الخىاـل الاحخماعي
الُٓجُٓب

ظضْ ٫الامخداهاث
ٞغٍ ٤الدؿٍٓ٤
الخيؿُ ٤ؤلال٨ترْوي
ؤع٢ام الجلٓؽ
الىخاثج
 .12حىىب الىادو



×

اإلاضن الجامُٗت

×

اإلاىذ ْالضْعاث
اإلا٨خبت الغ٢مُت
اإلاؿدكٟى الجامعي
البرًض ؤلال٨ترْوي
الامخداهاث الؿاب٣ت
اجداص الُالب
 .13خلىان

×



اإلاضن الجامُٗت
الخضماث الُالبُت

×

هخاثج الامخداهاث
الجضاْ٫
صعظاث الُالب
 .14دمنهىس



×

اجداص الُالب
اإلاضن الجامُٗت

×

ألاوكُت الُالبُت
الخضماث الُالبُت
 .15ظىَاج

×

×

البرًض ؤلال٨ترْوي
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د٘تر الضياساث الّذاد ؤلال٢ترووي

الخىاـل الاحخماعي

الخذماث
صلُل الُالب

جٍٓتر

اإلاضن الجامُٗت

الُٓجُٓب

اإلاضن الجامُٗت
ألاوكُت الُالبُت
الخباص ٫الُالبي
 .16وىىا

×

×

ِ .17حن ؼمغ

×

×

الخ٩اٞل

الِٟـ بٓ٥

اإلاهغْٞاث

الُٓجُٓب

هٓاصي
اإلاٗلٓماث

ج٨ىٓلٓظُا

مؿاب٣اث
ألاوكُت الُالبُت
هخاثج الُالب
ؤع٢ام الجلٓؽ
ٜ .18ىاة العىيغ



×

البرًض ؤلال٨ترْوي
الٓ٣اثم الُالبُت
ؤٖما ٫ال٨ىترْ٫

ٙ٠ .19ش الؽيخ

×

×

الِٟـ بٓ٥
جٍٓتر
الُٓجُٓب
الِٟـ بٓ٥
جٍٓتر
ألازباع ًٖ َغٍRSS ٤

الدسجُل في الضعاؾاث
الٗلُا
الِٟـ بٓ٥
البرًض ؤلال٨ترْوي
حجؼ صْعاث ICDL
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ًدبحن مً الجضْ ٫ع٢م ) (1ما ًلي:
 .1ال حكخمل) (10مٓا ٘٢للجامٗاث ٖلى صٞتر ػٍاعاث اإلاؿخُٟضًً ؤْ َلب آعائهم ْم٣ترخاتهمْ ،هي  :الاؾ٨ىضعٍت ،الؼ٢اػٍ،٤
ال٣اَغة ،اإلاىهٓعة ،بٓعؾُٗض ،خلٓان ،ؾَٓاطَ ،ىُاٖ ،حن قمـٟ٦ ،غ الكُش ،في خحن جخًمً ) (5مٓاٖ ِ٣ٞ ٘٢لى
ٖضاص الؼٍاعاث للمؿخُٟضًً ؤؾٍُٓ ،اإلاىُا ،بجها ،بني ؾٍٓ ،٠خلٓان.
 .2جخٟاْث ؤٖضاص الخضماث اإلا٣ضمت للُالب ببٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍتٍْ ،خطر مً الجضْ ٫ج ١ٟٓظامٗت ظىٓب الٓاصي
في جًمُجها ) (11بخضٔ ٖكغ زضمت للُالبْ ،التي جخمشل في :ظضْ ٫الامخداهاثٞ ،غٍ ٤الدؿٍٓ ،٤الخيؿُ ٤ؤلال٨ترْوي،
ؤع٢ام الجلٓؽ ،الىخاثج ،اإلاضن الجامُٗت ،اإلاىذ ْالضْعاث ،اإلا٨خبت الغ٢مُت ،اإلاؿدكٟى الجامعي ،البرًض ؤلال٨ترْوي،
الامخداهاث الؿاب٣تْ ،جدكابّ ؤعب٘ ظامٗاث في ج٣ضًمِا ؾب٘ زضماث للُالب ٖلى مٓا ٘٢بٓاباتها الجامُٗت ْهي اإلاىُٓٞت
ْاإلاىُا ْبجها َْىُاْ ،جىدهغ َظٍ الخضماث في :اجٟاُ٢ت مُ٨غْؾٓٞذ ،البرًض ؤلال٨ترْوي ،الجضاْ ٫الضعاؾُت ،زضماث
َبُت ،صلُل الُالب،الىخاثج الضعاؾُت ،م٨خب الخيؿُ ،٤ؤوكُت َالبُت ،صْعاث جضعٍبُت ،مىذ ،هماطط ألاؾئلت ْؤلاظاباث
الخباص ٫الُالبي ،الخ٩اٞل ،مؿاب٣اث ،اإلاهغْٞاث ،هٓاصي ج٨ىٓلٓظُا اإلاٗلٓماثَ .ظا ْجدكابّ ظامٗخحن في جًمُجها ؾذ
زضماث للُالب ٖلى بٓاباتها ْهي ال٣اَغة ْصمجهٓعْ ،جالَما زالر ظامٗاث جخًمً زمـ زضماث ْ ِ٣ٞهي ؤؾٍُٓ
ْاإلاىهٓعة ْبني ؾٍٓ ،٠ؤما ظامٗتي خلٓان ْ٢ىاة الؿَٓـ جًمىذ ؤعب٘ زضماث  ،ِ٣ٞفي خحن جًمىذ زالر ظامٗاث
زالر زضماث ْ ِ٣ٞهي بٓعؾُٗض ْؾَٓاط ْٟ٦غ الكُش ،بال ؤن الجامٗاث ألاعب٘ ألازغٔ اقخملذ ٖلى زضمخحن ِ٣ٞ
للُالب ٖلى بٓاباتها الال٨ترْهُت ْهي الاؾ٨ىضعٍت ْالؼ٢اػٍْ ٤الُٟٓم ْٖحن قمـ.
 .3جدكابّ مٗٓم اإلآا ٘٢في جًمُجها عْابِ بمٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي ُٞما ٖضا ) (4مٓاْ ٘٢هي :ظامٗت الؼ٢اػٍ ،٤ظىٓب
الٓاصي ،خلٓان ،صمجهٓع،في خحن بجاخت ٧اٞت اإلآا ٘٢عْابِ لخٓٞحر زضماتها للُالب ْؤًٖاء َُئت الخضعَـ ل ً٨جسخل٠
ؤٖضاصَا مً ظامٗت ألزغٔ.
اإلابدث الثاوي  :جدليل خذماث بىاباث الجامّاث العّىديت لىالب هٍام الاهدعاب :
جمهيذ :
بن الاهٟجاع اإلاٗغفي ْاإلاٗلٓماحي الخضًضْ ،ما قِض ْاٗ٢ىا اإلاٗانغ مً الخُٓع اإلاظَل في ج٣ىُت الاجهاالث ْاإلاٗلٓماث
ً
ْالخضماث اإلاخ٣ضمت التي هخجذ ٖجها٢ ،ض ؤزغ في عقي ؤهٓمت الخُاة ظمُِٗاْٚ ،حر مؿاعاتها حُٛحرا ظظعٍاٖ ،لى مؿخٓٔ
ً
الا٢خهاص ْالش٣اٞت ْالؿُاؾت ْالاظخمإ ْالٗال٢اث الضْلُت...بال ؤن ؤ٦ثر َظٍ الىٓم جإزغا بشٓعة الخ٨ىٓلٓظُا َٓ ،هٓام
ً
الخٗلُم الظي ٌكِض ً
ْجُٟ٨ا ؾغَٗحن٣ٞ ،ض جىٖٓذ ؤؾالُبّْ ،حٗضصث َغاثْ ،ّ٣اؾخدضزذ لّ آلُاث ظضًضة حٗخمض
حٛحرا
ً
اٖخماصا ً
٧لُا ٖلى اإلا٨دكٟاث الخ٣ىُت الخضًشت في هٓم اإلاٗلٓماث ْالاجهاالث.
ٞبرػث ؤهٓمت الخٗلُم اإلاٟخٓحْ ،الخٗلُم ًٖ ُثبٗضْ ،الخٗلُم ؤلال٨ترْويِْْ ،غث مٟاَُم الجامٗاث ْالٟهٓ ٫الاٞترايُت،
ْالخٗلُم اإلاضمجْ ،الخٗلم الظاحيْ ،مجخم٘ اإلاٗغٞتْ ،اإلا٨خباث الال٨ترْهُتْ ،ألا٢غام الخٗلُمُت الخٟاٖلُتْ ،حٛحرث
مٟاَُم الُالب ْألاؾخاط ْالجامٗت ْ٢اٖت الضعؽ ْاإلا٣غعاث الضعاؾُت ،لىجض ؤهٟؿىا ؤمام ؤؾلٓب ظضًض للخٗلُم ،ا٦خملذ
ٖىانغٍ ْاؾخد٨مذ آلُاجّ ،لُٟغى هٟؿّ بجضاعٍ ٍْدل م٣ام الهضاعة في مىٓٓمت الخٗلُم ٖلى مؿخٓٔ الٗالم ،ختى
بن زبراء الخٗلُم ْالا٢خهاص ْالؿُاؾت في الٛغب ٌٗخبرْهّ هٓام الخٗلُم في اإلاؿخ٣بل بال مىاػْٕ ،بسانت م٘ ْظٓص
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جٟاٖل َغصي ْجىاٚم زىاجي بحن ٧ل مً مىٓٓمت الخٗلُم ًٖ ُثبٗض ْمىٓٓمت الخ٣ضم الخ٣ني٩ٞ ،ل مجهما جضٖم ألازغٔ بال
خضْص في ج٣ضم مؿخمغ.
 1مٙهىم الاهدعاب وجىىسٍ :
بن جدب٘ ِْٓع هٓام الاهدؿاب في الخٗلُم الٗالي بالؿٗٓصًت ً٨ك٢ ًٖ ٠ضم ِْٓع َظا الك٩ل الخٗلُمي ،بط ؤجُدذ ٞغنت
1961مْ ،مىظ خٓالي هه ٠ال٣غن
1381ﻫ -
الضعاؾت باالهدؿاب للُالباث في ٧لُتي آلاصاب ْالخجاعة بجامٗت اإلال ٪ؾٗٓص ٖام
ُث
اؾخمغ الاهدؿاب ٦إخض اإلاؿاعاث اإلاٗخمضة في حٗلُم الٟخاة الٗالي بالجامٗاث ْ٧لُاث البىاثْ .جٟاْجذ ٞغم جُبُٞ ،ّ٣إ٢غ
ُث
بك٩لّ اإلاِٗٓص ؤخُاهاْ ،اؾدبض ٫بىٓام الاهخٓام الجؼجي ؤخُاها ؤزغَْٔٓ ،ع بلى ؤن قاع ٝؤلاٞاصة مً بم٩اهاث الخٗلُم
ؤلال٨ترْوي في الؿىٓاث ألازحرة اإلاايُت(170).
ً
مىٟغصا ،بل ًجضٍ في ؾُا ١ما ٌكحر بلُّ اإلاسخهٓن مً ابخضاء
ْال ً٩اص اإلاخدب٘ ألصبُاث الاهدؿاب ٌٗثر ٖلى َظا اإلاهُلر
الخٗلُم ًٖ ُثبٗض في ال٣غن اإلااض ي ،خحن ٢امذ ال٨شحر مً اإلاٗاَض التربٍٓت الخانت ْالخجاعٍت في الٓالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
ْاإلامل٨ت اإلاخدضة بةًها ٫اإلآاص الخٗلُمُت بلى الضاعؾحن بىٓام ٖغ ٝبالضعاؾت باإلاغاؾلتْ ،بٗض الىجاح الظي ناخب َظٍ
ْ
الخجغبت بضؤث بٌٗ الجامٗاث باؾخسضام الخٗلُم ًٖ بٗض في الخٗلُم الجامعي مشل ظامٗت ٍٓ٧جزالهض ) (Queenslandفي
اؾترالُا ْظامٗت بهجلترا الجضًضة )(171).(The University of New England
ْعبما ًٓ٩ن مهُلر الضعاؾت باإلاغاؾلت َٓ الخٗبحر ألا٢غب لالهدؿاب ،زانت خحن وٗغ ٝؤن الٓؾُِ الغثِـ لالجها ٫في
َظا الىٕٓ الظي نىٖ ٠لى ؤهّ الجُل ألاْ ٫في مغاخل جُٓع وكإة الخٗلُم ًٖ ُثبٗض  َٓ -اإلآاص اإلاُبٖٓت التي جإزظ ق٩ل
ؤصلت صعاؾُت بهٟت ٖامت م٘ م٣االث م٨خٓبت ؤْ ْاظباث ؤزغٍْٔ .اٍض َظا ؤن اليؿبت ال٨برٔ مً م٣غعاث الخٗلُم ًٖ ُثبٗض
الخالُت ما جؼا ٫جخم ًٖ َغٍ ٤اإلاغاؾلت ،بل بن َظا الك٩ل ٌٗخبر الك٩ل ألا٦ثر قٗبُت للخٗلُم ًٖ ُثبٗض.
ْفي اإلاضًىت اإلاىٓعة ،بضؤث الضعاؾت باالهدؿاب للُالباث في ٧لُت الضٖٓة – ٞغٕ ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗٓص ؤلاؾالمُت ٖام
َ1413ـ ،م٘ ؤهّ ٧ان مخاخا مىظ ما ًجاْػ ألاعبٗحن ٖاما في الجامٗت ألامْ ،باهًمام ٧لُت الضٖٓة ل٩لُت التربُت ٞ -غٕ ظامٗت
َ1425ـ ْبوكاء ظامٗت َُبت ،اؾخمغث الضعاؾت بىٓام الاهدؿاب زانت بُالباث جسهو الضٖٓة،
اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ ٖام
زم ؤيُٟذ جسههاث اللٛت الٗغبُت ْالضعاؾاث ؤلاؾالمُت م٘ يم ٧لُاث التربُت الخابٗت لٓػاعة الخٗلُم الٗالي بلى ظامٗت
ً
1430ﻫ ٦ال مً آلاحي:
/1429
َ1428ـ٢ْ .ض قملذ بغامج الاهدؿاب بجامٗت َُبت بلى جهاًت الٗام الضعاس ي
َُبت مىخهٖ ٠ام
 .البرامج الخابٗت لخُت ٧لُت التربُت للبىاث ْ٧لُت التربُت للبىاث )ألا٢ؿام ألاصبُت( ) :جسههاث :لٛت ٖغبُت -صعاؾاث
بؾالمُت(.
 .البرامج الخابٗت لخُت ٧لُت التربُت ْالٗلٓم ؤلاوؿاهُت) :جسههاث :جاعٍش -ظٛغاُٞا -صٖٓة(.
 .3البرامج الخابٗت لخُت ٧لُت الٗلٓم ؤلاصاعٍت ْاإلاالُت) :جسهو بصاعة ؤٖما.(٫

 170خالد بن صاحل ادلرزـ السبيعي "،اإل نتساب بكليات التربية للبنات الملحقة بالجامعات السعودية "واقعو ،ومشكالتو ،وسبل تطويره" ،متاح
يفhttp://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8997 :
 171تعليم وأنترنت ،موسوعة كيكبيديا اجملانية ،متاح يفhttp://ar.wikipedia.org/wiki :
101

الّذد  : 08يىهيى – 2015

مش٠ض حيل البدث الّلمي

ؤما في الجاهب ؤلاداسو ٘هي جخىصُ بلى:
 .بغامج اهدؿاب مض) ٕٓٞجدذ مٓلت ٖماصة زضمت اإلاجخم٘ ْالخٗلُم اإلاؿخمغ(ْ ،جًم ٢ؿمي البرامج ألازحرًً.
 .بغامج اهدؿاب ٚحر مضْ) ٕٓٞهي الخابٗت ل٩لُت التربُت للبىاث ْ٧لُت التربُت ألا٢ؿام ألاصبُت(٢ْ .ض ؤْ ٠٢ال٣بٓ ٫بال٣ؿم
ً
1431ﻫ متزامىا م٘ عصة ٗٞل ٚحر بًجابُت للغؤي الٗام الظي عؤٔ في ٢هغ
/1430
الشاوي ٚحر اإلاض ٕٓٞم٘ بضاًت الٗام الضعاس ي
الاهدؿاب ٖلى البرامج اإلاضٖٓٞت ْؾُلت للجامٗاث لؼٍاصة صزلِا اإلااصي في الٓ٢ذ الظي ًخُل٘  ُّٞالُالب ْطَْْم
للخسٖ ٠ُٟجهم(172).
ْبطا ٧اهذ الخاظت لىٓام الاهدؿاب بك٩لّ الخ٣لُضي ٢ض ِْغث ٦ىدُجت مىُُ٣ت لٗضم ٢ضعة الخٗلُم الىٓامي الٗالي ٖلى
اؾدُٗاب ٧اٞت مسغظاث الخٗلُم الٗامٞ ،ةن اإلاماعؾت الخُبُُ٣ت لِظا الىمِ الخٗلُمي ٢ض ٦كٟذ م٘ مغْع الؼمً ؾلبُاث
ٖضة ،مً ؤَمِا اوٗضام الخٓانل بحن الُالب ْألاؾاجظةْ.ما ًخالػم م٘ طل ٪مً ُٚاب الخٓظُّ الٗلمي الًغْعي ْ٣ٞضان
ً
ً
ً
ً
ال٣ضْة٦ ،ما ِْغ ظلُا يٗ ٠الخدهُل الٗلمي ٖامت ْفي مِاعاث اللٛت الٗغبُت ٦خابت ْهُ٣ا ِْٞما بهٟت زانت .بياٞت
ل٨ثرة الاوسخاب ْالاهُ٣إ ًٖ الضعاؾتْ.امخضث الؿلبُاث إلاا بٗض الخسغط ،خُض ال ً٣بل زغٍجٓ الاهدؿاب في الضعاؾاث
الٗلُا٥ ،ما ال جخٓاٞغ لضحهم ٞغم للخُْٓ.٠
ً
ً
جضعٍجُاْ ،بضؤ
ْهٓغا لخُصُاث ْا ٘٢الاهدؿابْ ،ما ْعص ٖلُّ مً الؿلبُاث٣ٞ ،ض بضؤ مِٟٓمّ ًخالش ى٣ْٞ ،ض مهضاُ٢خّ
ً
الخبراء ْاإلاؿدكاعْن ْاإلاغا٢بٓن ْطْْ الازخهام ًضٖٓن بلى اإلاؿاعٖت بخٍُٓغٍ ؤْ بً٣ا ٝالٗمل بّ ،خغنا ٖلى جد٤ُ٣
٢ضع مىاؾب مً الجٓصة الخٗلُمُت ،م٘ اؾخدًاع الٗضص الِاثل مً اإلاىدؿبحن ْاإلاىدؿباث ،الظي ػاص مً ضخامت حجم
اإلاك٩لتْ ،ؤْ ٘٢الجامٗاث في خحرة ْجغصص  ،بدشا ًٖ الخل ألاوؿب الظي ٌٗالج اإلاك٩لت مً مسخل ٠ظٓاهبها.
ْ٢ض جىاْلذ ظامٗت َُبت مل ٠الاهدؿاب بمىخهى الجضًتْ ،ؤْلخّ ٖىاًت ٞاث٣ت ،مً ؤظل جٍُٓغٍ ْجدٍٓلّ بلى الخٗلم
َ1431ـ،
-1430
الال٨ترْويْ .ؤْلى الخُٓاث في طل٢ ٪غاع بً٣ا٢ ٝبٓ ٫الُالب بىٓام الاهدؿاب م٘ بضاًت الٗام الجامعي
ْالاؾخٟاصة مً َظٍ اإلاِلت إلاٗالجت ؤْيإ ألاٖضاص ال٨بحرة لُالب الاهدؿاب الخالُحنْ ،اٖخماص زُت جىُٟظًّ ٫لخٍُٓغ،
جخٓ٩ن مً زالر مغاخل ٖلى الىدٓ ٫الخالي :
( اإلاشخلت الّالحيت :تهض ٝبلى جىُٟظ الخلْٓ ٫اإلاٗالجاث الؿغَٗت لًبِ ْجىُٓم ْبصاعة الخٓانل م٘ َالب الاهدؿاب،
ْجُٟٗل الهلت بُجهم ْبحن ؤًٖاء َُئت الخضعَـ.
ً
ً
( اإلاشخلت الخىىيشيتْ :تهض ٝبلى الخٍُٓغ ألا٧اصًمي ْؤلاصاعي لبرامج الاهدؿاب ق٨ال ْمًمٓهاْ ،عٟ٦ ٘ٞاًت ؤصاء
مىٓٓمت الاهدؿاب مً خُض اإلآاص الٗلمُت ْالازخباعاث ْألاؾاجظة ْاإلآْٟحن.
 (3مشخلت الخدى ٥ؤلال٢ترووي ْتهض ٝبلى بٖضاص اإلادخٓٔ ؤلال٨ترْوي ْجضعٍب ألاؾاجظة ٖلى جُٟٗلّ ْالُالب ٖلى
الاؾخٟاصة مىّ.
ْ٢ض ظاء ال٣غاع الؿامي في ًىاًغ 2007باٖخماص الخٗلُم ًٖ ُثبٗض ْجُٟٗلّ ْبوكاء اإلاغ٦ؼ الَٓني للخٗلُم ًٖ ُثبٗض ْالخٗلُم
الال٨ترْوي لضٖم اإلاكغْْٕ ،ج٣ضًم الخضماث الالػمت ْمؿاٖضة الجامٗاث في جىُٟظٍْ ،ؤُٖى ؤلاقاعة للجامٗاث الؿٗٓصًت
 172خدجية زلمد عمر حاجي ،نبيلة طاىر علي التونسي  "،المشكالت األكاديمية في برنامج االنتساب لدى عينة من طالبات جامعة طيبة ودور
تطبيقات التعلم االلكتروني تجاىها" ،متاح يفtaibahuevents.com/studies/khadejah.doc :
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لالهُال ١في الخىُٟظ(173).
 2حّشي ٚهٍام الاهدعاب وؤؼ٣اله :
الاهدؿاب همِ مً ؤهماٍ الخٗلُم ًٖ ُثبٗض َْٓ هٓام ًدُذ للمخٗلم ٞغنت الالخدا ١بالجامٗت صْن الالتزام بالخًٓع اإلاؿخمغ.
َْٓ هٓام ًيخمي  ُّٞاإلاىدؿب بلى ظامٗت ؤْ ماؾؿت حٗلُمُت ٚحر ؤهّ ًٟخ٣غ لالجها ٫الخٗلُمي اإلاباقغ ْاإلاؿخمغ بحن الُالب
ً
ْألاؾخاط بؿبب ٖضم اقتراَّ الخًٓع اإلاىخٓم ْاإلاؿخمغَْٗ ،غ ٝؤؾلٓب الخٗلُم باالهدؿاب ؤًًا بإهّ )َغٍ٣ت ج٣ط ي بإن
ًُ٣ض الُالب اؾمّ في ال٩لُت ؤْ اإلاِٗض الظي ًغٚب في صعاؾت بغامجّ بكغٍ ؤن ًٓ٩ن مؿخُٓٞا لكغٍْ الُ٣ضْ ،ؤَمِا:
الخهٖٓ ٫لى قِاصة الشاهٍٓت الٗامت ؤْ ما ٌٗاصلِا ْ٢ض ال حكترٍ بٌٗ َظٍ اإلاٗاَض يغْعة الخهٖٓ ٫لى ماَل ؾاب،٤
ْال ًدًغ الُالب اإلادايغاث ؤْ الضعْؽ ؤْ الخُبُ٣اث الٗـلمُت ٦ما ال ًلتزم بإصاء ؤي ؤٖماٖ ٫لمُت ْج٣ضًمِا لل٩لُت،
ْبهما ًدهل ٖلى اإلاىهج الضعاس ي ْال٨خب ْاإلاغاظ٘ٓ٣ٍْ ،م بالضعاؾت ْالخدهُل بمٟغصٍ زاعط ال٩لُتْٚ ،البا ما ًخم طل٪
بضْن بقغا ٝؤًٖاء َُئت الخضعَـ ٖلي الُالب ْبن ٧ان لّ خ ٤الترصص ٖلى ال٩لُت ْالخهٖٓ ٫لي الخٓظُّ الالػم ْؤلاَالٕ
ٖلى ال٨خب ْاإلاغاظ٘ الٗلمُت في م٨خباتهاْ ،في الجهاًت ًاصي الامخداهاث اإلا٣غعة ٖلى الُالب الىٓامُحن ٞةطا هجر مىذ الضعظت
الٗلمُت((174).
ْفي بٌٗ ألاخُان جىٓم ال٩لُت للُالب بٌٗ اإلادايغاث ْالضعْؽ اإلاؿاثُت إلاؿاٖضتهم ٖلى اؾدُٗاب اإلا٣غعاث٢ْ ،ض جً٘
لِم هٓاما لئلقغا ٝالٗلمي ٍْخُلب جُبَُ ٤ظٍ الُغٍ٣ت بىجاح ،ؤن جٓ٣م الجامٗت بةوكاء بصاعة بها لغٖاًت قاْن الُالب
اإلاىدؿبحن ْجٓظحهِم ْبعقاصَم ْ٢ض جيكإ َظٍ ؤلاصاعة في ٧ل ٧لُت ؤْ مغ٦ؼ ٖلمي ْ٣ٞا لىٓام الجامٗت ْحجم الُالب
اإلاىدؿبحن بها ألن جٓٞحر الٗىاًت اإلاىاؾبت لِاالء الُالب ْجٓظحهِم ٖلمُا ًؼٍض مً ٞغم هجاخِم ٍْ٣لل مً وؿبت الغؾٓب.
٦ما ًخُلب جُبَُ ٤ظٍ الُغٍ٣ت حٗؼٍؼ بصاعاث قاْن الُالب ْالامخداهاث للٓٞاء بإٖما ٫حسجُل ظمُ٘ البُاهاث الخانت
بالُالب اإلاىدؿبحنْ ،بٖضاص الامخداهاث الخانت بهم ْجىُٓمِا ْحسجُل هخاثجِم.
 1/2/2الىٍام الخٝليذو لالهدعاب :
ْٞغث بٌٗ الجامٗاث الؿٗٓصًت زال ٫الؿىٓاث اإلاايُّ الىٓام الخ٣لُضي للضعاؾت باالهدؿاب ْالظي ؤجاح ٞغنت مٓانلت
الخٗلُم الجامعي للُلبت الظًً لم حؿاٖضَم هخاثجِم في اإلاغخلت الشاهٍٓت ؤْ في الازخباعاث اإلاُلٓبت ٦كغٍ لاللخدا ١بالجامٗت
ً
ُ٦لبت مىخٓمحن٢ْ .ض ؾاٖض َظا الىٓام ؤًًا البٌٗ آلازغ مً الُلبت مً اجمام صعاؾتهم ممً لم حؿمذ لِم ْغِْٞم ؾٓاء
الُُْٟٓت ؤْ ألاؾغٍت باالهخ٣ا ٫إلا٣غ الضعاؾت ،خُض ٧اهذ ٖملُت الخٗلُم جخم بضْن الخًٓع بلى م٣غ الجامٗت مً زال٫
الاٖخماص الظاحي ٖلى مهاصع الخٗلُم الخ٣لُضًت ْالخٓانل بحن الخحن ْألازغ م٘ ؤؾخاط اإلا٣غعْٖ ،لى الغٚم مً الجِٓص ال٨بحرة
التي جبظلِا بٌٗ الجامٗاث ْ٧لُاتها اإلاسخلٟت إلصاعة ٖملُت الخٗلُم باالهدؿاب بال ؤن َظٍ الىمِ ال٣ضًم مً الخٗلُم جٓاظِّ
نٗٓباث ٖضًضة مجها:
 .يٗ ٠الخٓانل بحن الُلبت ْؤؾاجظة اإلا٣غعاث.
 173إبراىيم بن عبداهلل احمليسن ،احلسٌن بن زلمد ُش َواط  "،نظام االنتساب في المملكة العربية السعودية وخطوات نحو التعليم االلكتروني "،
متاح يفwww.mohyssin.com/Download/research/doc/BahrainConf.doc :

 174ىيا سعد الركاؼ  "،العوامل المؤدية إلى رسوب الطالبات المنتسبات بكليات البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم (دراسة ميدانية )" ،متاح
يفwww.abegs.org/sites/research/doclib2/2-103.doc :
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 .نٗٓبت جلبُت اخخُاظاث الُلبت ْجٓٞحر زضماث الجامٗت لِم لبٗضَم الجٛغافي ًٖ الجامّٗ.
ُٚ .3اب الغ٢ابت ْاإلاخابٗت للُلبت.
 .4يٗ ٠قٗٓع الُالب باالهخماء للجامٗت.
 .5جضوي الخدهُل الٗلمي ٖىض ال٨شحر مً الُلبت.
ْهٓغا لِظٍ الهٗٓباث٢ ،امذ الجامّٗ بةٖضاص صعاؾت قاملت جم مً زاللِا بٖاصة َُ٩لت ْبىاء هٓام الاهدؿاب الخ٣لُضي
ْجٍُٓغٍ لىمٓطط ظضًض ًخماش ى م٘ ٖهغ الخ٣ىُت ْاإلاؿخجضاث الخضًشت في الخٗلُم مغاُٖت في طل ٪يمان ظٓصة الٗملُت
الخٗلُمُت ْمسغظاتها ْبما ًد ٤٣ألاَضا ٝاإلاغظٓة مً جُبَُ ٤ظا الىٓام ْما ًيخج ٖىّ الخا ١الٗضًض مً الُالب ْالُالباث
بالضعاؾت الجامُّٗ ْبالخالي الاؾِام في زضمت اإلاجخم٘ ْالًَٓ.
ّ
اإلاىىس لالهدعاب :
 2/2/2هٍام الخّليم
هٓام حٗلُمي ظامعي ًمىذ الُالب بٗض اجهاءٍ إلاخُلباث الخسغط صعظت الب٩الٓعٍٓؽ )اهدؿاب( في ؤخض الخسههاث اإلاخاخت،
َْؿخُٟض َظا الىٓام مً الخ٣ىُاث الخضًشت في مٗالجت نٗٓباث الىٓام ال٣ضًم لالهدؿاب ْطل ٪مً زال ٫جُْٓ ٠ألاهٓمت
الٗاإلاُت اإلاخسههت في مجا ٫الخٗلم ؤلال٨ترْويْ ،الخٗلُم ًٖ ُثبٗض ْالاٖخماص بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى ج٣ىُت اإلاٗلٓماث
ْالاجهاالث٦ ،ما ٌٗخمض َظا الىٓام الخٗلُمي اإلاخُٓع ٖلى ؤهٓمت الخٗلُم الخٟاٖلُت الاٞترايُت التي جٓٞغ الخٟاٖل اإلاباقغ بحن
الُلبت ْؤؾاجظتهمْ ،البرمجُاث الالػمت إلٖضاص ْجٍُٓغ اإلآاص الخٗلُمُت ؤلال٨ترْهُتْ ،ألاهٓمت اإلاخُٓعة لدسجُل اإلادايغاث
ب٩اٞت ٗٞالُاتها ْجٓٞحرَا للُلبت خُض ًم ً٨جهٟدِا ْبٖاصة ٖغيِا باؾخسضام ؤلاهترهذ في ؤي ػمان ْم٩ان.
َظا ٍْخم الخضعَـ في هٓام الخٗلُم اإلآُع لالهدؿاب ال٨ترْهُا صْن الخاظت للخًٓع للجامٗت ٍْخم ٖ٣ض الازخباعاث الجهاثُت في
مغا٦ؼ الازخباعاث التي جدضصَا الجامّٗ في جهاًت ٧ل ٞهل صعاس يْ .جخم الضعاؾت بال٩امل في الخٗلُم اإلآُع مً زال ٫الضزٓ٫
ٖلى الىٓام الال٨ترْوي إلصاعة الخٗلم الكِحر "بال ٟبىسد"  Blackboardاإلاخٓٞغ ٖلى مٓ ٘٢الجامٗت الال٨ترْوي ْالظي ًدُذ
للُلبت الخضماث الخالُت:
 .الاَالٕ ٖلى اإلااصة الٗلمُت للم٣غع مً قغاثذ ٖغى ْملٟاث ْمٓاص بل٨ترْهُت.
 .جدمُل ْؾمإ مدايغاث اإلا٣غع اإلاسجلت مً زال ٫ؤلاهترهذ.
 .3البض الخي اإلاباقغ للمدايغاث.
 .4الاجها ٫م٘ اإلاضعؽ ًٖ َغٍ ٤مٓ ٘٢الجامّٗ مً زال ٫الاهٓمت الاٞترايُت ْالخٟاٖلُت ْاإلاىخضًاث اإلاخٓٞغة ٖلى هٓام اصاعة
الخٗلم.
 .5الخٓاع ْالى٣اف َْغح ألاؾئلت اإلاباقغة ْجل٣ي الاظابت اإلاباقغة مً زال ٫الاهٓمت الاٞترايُت الخٟاٖلُت.
 .6جٓٞغ صٖم ٞني ْمؿاٖضة لخضمت الُالب ْالُالباث.
 .7جٓٞغ مغا٦ؼ ازخباعاث في مىاَ ٤اإلامل٨ت ألصاء الازخباعاث الجهاثُت.
 .8الاَالٕ ٖلى الاٖالهاث اإلاباقغة ْجٓٞحر الاجهاالث ْالخضماث اإلاخٗل٣ت باإلا٣غع(175).

175

جامعة ادللك فيصل"،نبذة تعريفية عن التعليم المطور" ،متاح يفhttp://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/e-:

learning/Pages/about.aspx
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 3/2/2هٍام الخّليم ًِ ُبّذ لالهدعاب :
ً
َٓ بك٩ل ٖام ٧ل ق٩ل مىٓم مً الخٗلُم الظاحي ؤْ هٓام حٗلُمي ًٓ٩ن  ُّٞاإلاخٗلم بُٗضا ًٖ ألاؾخاط مٗٓم ٞترة
الضعاؾتْ،الخٗلُم ًٖ بٗض لّ ٖضة مهُلخاث مجها الخٗلُم باإلاغاؾلتْ ،الخٗلُم ٚحر اإلاباقغْ ،الخٗلُم اإلامخض ْالضعاؾت
باإلاجزْ ،٫الخٗلم الظاحيْ ،الخٗلم اإلاٟخٓحْ ،الخٗلُم ًٖ َغٍ ٤الخ٣ىُت الخضًشت ْٚحر طل ٪مً ؤق٩ا ٫الخٗلُم ٚحر الخ٣لُضًت.
ْ٢ض ِْغ الخٗلُم ًٖ بٗض في ؤْازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي مً زال ٫الخٗلُم باإلاغاؾلت زم جُٓع في ؾخِىُاث ال٣غن
اإلااض ي بلى اؾخسضام الٓؾاثِ اإلاخٗضصةْ ،في الؿىٓاث اإلاايُت ظغٔ الخٓؾ٘ في الخٟاٖل اإلاخٗضص بحن اإلاخٗلم ْمغ٦ؼ الخٗلم
باؾخسضام الِاجْ ٠الخاؾب آلاليْ ،بظلٓ٩ً ٪ن الخٗلُم ًٖ بٗض ٢ض مغ بشالر مغاخل هي :الخٗلُم باإلاغاؾلتٍْ ،مشل اإلاغخلت
ً
ألاْلى مً الخٗلُم ًٖ بٗض مٗخمضا ٖلى اإلآاص اإلاُبٖٓتْ ،الخٗلُم بٓؾاثِ مخٗضصةْ ،مجها ؤلاطاٖت ْالخلٟؼٍٓن ْالبرًض خُض
جمشل اإلاغخلت الشاهُت مً الخٗلُم ًٖ ُثبٗضْ ،الخٗلُم بالخٟاٖل مخٗضص ألابٗاص باؾخسضام ج٣ىُت مخٗضصة الخٟاٖل بحن اإلاخٗلم
ْالبرهامج الضعاس ي ْبظلً ٪هبذ الخٗلُم ًٖ بٗض بإهّ ج٣ىُت حكترٞ ٥حها الخ٣ىُت الخضًشت م٘ ال٨خب الضعاؾُت ْالاجهاالث
الصخهُت لخدل مدل ألاؾخاط ْم٩ان الضعاؾت(176).
ْل٣ض ٖؼمذ مجمٖٓت مً الجامٗاث الؿٗٓصًت إلجاخت هٓام الاهدؿاب ًٖ ُثبٗض للُالباث في ٧لُاث البىاث ٖلى ؤن ًخم
الاٖضاص لِظا الىٓام ماصًا ْٖىانغ بكغٍت ْبغامج ْؤظِؼة ْٚحرَاْ ،مً زم جم جدضًض ألاَضاْْ ٝي٘ الخُٓاث الالػمت
لخإؾِـ مىٓٓمت الخٗلُم ًٖ ُثبٗض في ٧لُاث البىاثْ ،التي جخمشل ُٞما ًلي:
( اٖخماص محزاهُت اإلاكغْٕ.
ُث
( حكُ٨ل لجىت الخٗلُم ًٖ بٗض.
 (3بوكاء مغ٦ؼ الخٗلُم الال٨ترْوي.
 (4جهمُم البٓابت الال٨ترْهُت.
ْ (5ي٘ بغامج ْهٓام بصاعة الٗملُت الخٗلُمُت.
 (6جهمُم الخضماث الال٨ترْهُت للُالباث.
 (7جهمُم اإلادخٓٔ الال٨ترْوي.
 (8بٖضاص اللٓاثذ الال٨ترْهُت.
 (9جهمُم اإلاٗاًحر الال٨ترْهُت.
 ( 0جُٟٗل البٓابت الال٨ترْهُت.
( جُٟٗل بغهامج بصاعة الخٗلُم الال٨ترْوي.
( جُٟٗل بغامج جهمُم اإلا٣غعاث الال٨ترْهُت ْالٓخضاث اإلاؿاهضة.
 ( 3جضعٍب ؤًٖاء الُِئت الخٗلُمُت ٖلى اؾخسضام ؤصْاث الخٗلُم الال٨ترْوي.
 ( 4جهمُم اإلا٣غعاث الال٨ترْهُت.
ْ ( 5ي٘ اإلا٣غعاث ْجدمُلِا ٖلى بغهامج بصاعة الخٗلُم ؤلال٨ترْوي ْبوكاء نٟداث زانت بالُالباث.
 ( 6جضعٍب الُالباث ٖلى اؾخسضام آلُاث الخٗلُم الال٨ترْوي.
176

خالد بن صاحل ادلرزـ السبيعي ،مرجع سابق.
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 ( 7جُٟٗل اإلاىٓٓمت اإلاخ٩املت للخٗلُم ًٖ بٗض ْالخٗلُم الال٨ترْوي.
 3/2مٝاسهت بحن خذماث بىاباث الجامّاث العّىديت :
اٖخمضث الضعاؾت ٖلى جدلُل مٓا ٘٢بٓاباث الجامٗاث الؿٗٓصًت اإلاسخلٟتْ ،التر٦حز ٖلى بٓاباث الجامٗاث التي جدُذ
هٓام الاهدؿاب بهاْ ،جٓنلذ الضعاؾت بلى ؤهّ ال جؼاَ ٫ىاٖ (10) ٥كغة ظامٗاث ؾٗٓصًت جدب٘ هٓام الاهدؿاب ؤًا ٧ان
ق٩لّْ ،جم خهغ الخضماث التي جدُدِا ٧ل ظامٗت لُالب الاهدؿاب ٖلى بٓاباتهاُْٞ ،ما ًلي الجضْ ٫الخالي ًٓضر اؾم
الجامٗت ْال٩لُت التي ًخٓاٞغ بها الاهدؿاب )ْطل ٪في خالت اجبإ ٧لُت ْاخضة  ِ٣ٞالىٓام ٖلى مؿخٓٔ الجامٗت( ،اؾم
الىٓام )ج٣لُضي ؤم مُٓع ؤم ًٖ ُثبٗض( ،هبظٍ ًٖ الىٓام ْاإلا٣هٓص مجها َل البٓابت جدُذ مٗلٓماث خٓ ٫الىٓام؟ْ ،ما هي
َظٍ اإلاٗلٓماث؟ْ ،الخضماث التي جدُدِا البٓاباث لُالب هٓام الاهدؿابَْ ،ل َىا ٥عْابِ بسضماث الجُل الشاوي مً
الٍٓب ؤي زضماث الخٓانل الاظخماعي ْما هي؟:
ظضْ ٫ع٢م ) (2م٣اعهت بحن زضماث بٓاباث الجامٗاث الؿٗٓصًت
الجامّت

م

اظم الىٍام

خذماث الىالب

هبزٍ ِىه

الخىاـل
الاحخماعي

جدمُل هماطط
ْن ٠بغهامج الاهدؿاب
ؤَضا ٝالبرهامج
ؤم ال٣غٔ
(

٧لُت زضمت
اإلاجخم٘ ْالخٗلُم
اإلاؿخمغ )(177

ممحزاث بغهامج الاهدؿاب

الخٗغٖ ٝلى الىخاثج
الخهٖٓ ٫لى بٞاصة
الخٍٓ٣م الجامعي
اإلا٣غعاث اإلاُغْخت

ال٩لُاث اإلاكاع٦ت في البرهامج
الخُِ الضعاؾُت
الاهدؿاب اإلآُع ْؤ٢ؿامِا

×

قغٍْ الخدٍٓل مً اهدؿاب الٗغًٍت الال٨ترْهُت للك٩أْ
بلى اهخٓام
الاؾخٗالم ًٖ ٖغًٍت
مٓاُٖض ْؤما ً٦الل٣اءاث
الخٗغٍُٟت )َالب َْالباث(

الاؾخٗالم ًٖ اإلاٗامالث
اؾدباهت الاخخُاظاث الخضعٍبُت
الخد ٤٣مً ْزُ٣ت الخسغط

(

ؤلامام مدمض بً
ؾٗٓص ؤلاؾالمُت

الاهدؿاب اإلآُع َغٍ٣ت الضزٓ ٫بلى الىٓام ،مهاصع اإلا٣غع

 177جامعة أـ القرل "،كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر" ،كحدة االنتساب ،متاح يف:
http://uqu.edu.sa/cse/index.php/ar/entisab/about
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هبزٍ ِىه

خذماث الىالب

الخىاـل
الاحخماعي

 ٠ُ٦جخم الضعاؾت،

بغٍض اإلا٣غع

الِٟـ بٓ٥

مٟغصاث اإلا٣غع ْؤَضاّٞ
ْاإلاغاظ٘ الخانت بّ،

الل٣اءاث الخُت )الٟهٓ٫
الاٞترايُت(

جٍٓتر

م

الجامّت

اظم الىٍام

(3

الباخت )(178

الاهدؿاب اإلآُع ظضاْ ٫اإلادايغاث،

الخسههاث اإلاخاخت،
قغٍْ الالخدا،١
بظغاءاث ال٣بٓ،٫
اإلاؿدىضاث اإلاُلٓبت،
َغٍ٣ت ؾضاص عؾٓم الضعاؾت
الٟهلُت.
هبظٍ ًٖ البرهامج،
الخُِ الضعاؾُت،
اإلا٣غعاث الضعاؾُت،
جٓنُ ٠اإلا٣غعاث،
ظضاْ ٫الامخداهاث،
لجىت ؤلاقغا،ٝ

الُاث٠
(4

٧لُت زضمت
اإلاجخم٘ )(179

 178جامعة الباحة ،متاح يف:

جٓانل م٘ البرهامج
جدمُل هماطط
اإلا٨خبت الغ٢مُت
مغاؾلت ٖماصة الدسجُل
ْال٣بٖٓ ٫بر البرًض ؤلال٨ترْوي
الخضماث ؤلال٨ترْهُت لئلَالٕ
ٖلى الىخاثج ْالجضاْ ٫الضعاؾُت

حسجُل عٚبت بٖاصة
الازخباعاث.

َباٖت بٞاصة خًٓع الازخباعاث

ألاَضاٝ

بغٍض بل٨ترْوي

الاهدؿاب اإلآُع ألا٢ؿام

زضمت بهترهذ

ألاَمُت

×

×

صْعاث جضعٍبُت

http://portal.bu.edu.sa/web/14807342/home

 179جامعة الطائف "،كلية خدمة المجتمع :وحدة االنتساب" ،متاح يف:
http://web.tu.edu.sa/tu/ar/colleges/community-college-and-continuious-education/2009-1103-09-39-31.html
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هبزٍ ِىه

خذماث الىالب

م

الجامّت

َغٍ٣ت الخ٣ضًم

خؿاب ٖلى الكب٨ت

(5

َُبت )(180

(6

اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ
)(181

(7

الخٗلُم اإلآُع هخاثج ال٣بٓ٫
اإلالُٞ ٪هل )(182
لالهدؿاب
اؾخٗغاى َلب ال٣بٓ٫

الخىاـل
الاحخماعي

الكِاصاث ٚحر اإلاٗتر ٝبها في
الاهدؿاب
الضْعة الٗلمُت
الجضْ ٫الضعاس ي

مىخضًاث

الاهدؿاب،

الضعظاث الٟهلُت

بٓابت بزباعٍت

ال٣بْٓ ٫الدسجُل،

الخٗلُم
الال٨ترْوي،

السجل ألا٧اصًمي

بٓابت بٖالهُت

الترشر لل٣بٓ،٫

الخُت الضعاؾُت

اللٓاثذ ْ ألاهٓمت،

الخظْ ٝؤلاياٞت

ال٣ىاة
الكبُ٨ت

البُاهاث ألاؾاؾُت

ِٞـ بٓ٥

حُٛحر ع٢م الجٓا ٫ؤْ البرًض
ؤلال٨ترْوي

جٓجحر

الخٗلُم ًٖ ُثبٗض

الجضاْ ٫الضعاؾُت

ًٓجُٓب

الٟهٓ ٫الال٨ترْهُت

الاهدؿاب

هٓام ال٣بٓ٫

الىٓام الال٨ترْوي إلصاعة
الخٗلُم
هٓام الخضماث ألا٧اصًمُت
للُالب

مىخضًاث
الجامٗت
مٓ٢عي

هٓام اإلاٗامالث ؤلال٨ترْوي
البرًض ؤلال٨ترْوي

ِٞـ بٓ٥

الضزٖٓ ٫لى هٓام الباهغ

جٍٓتر

 180جامعة طيبة،متاح يفhttp://www.taibahu.edu.sa/default.aspx :
 181جامعة ادللك عبد العزيز ،متاح يف:
http://www.kau.edu.sa/AccessPage.aspx?Site_ID=0&lng=AR&SYS_ID=351
 182جامعة ادللك فيصل ،متاح يفhttp://apps.kfu.edu.sa/EDEAdmission/ :
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م

الجامّت

اظم الىٍام

(8

ظامٗت الجٓٝ
)(183

الاهدؿاب

(9

ظاػان )(184

الاهدؿاب
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هبزٍ ِىه

خذماث الىالب

الخىاـل
الاحخماعي

اؾترظإ الغ٢م الؿغي

جدضًض بُاهاث

مىخضٔ

الثدت الضعاؾت ْالازخباعاث هٓام خؿاب اإلاٗض ٫الٟهلي
ْالترا٦مي

ظٓظل

اؾترظإ بُاهاث الُالب في
هٓام الباهغ
ظضْ ٫الُالب
السجل ألا٧اصًمي للُالب
اؾدباهت جُُ٣م زبراث الُالب
اؾدباهت جٍٓ٣م البرهامج
صلُل الخْ ١ٓ٣الٓاظباث
الُالبُت
بظغاءاث صعاؾت الخٓلماث
ال٣بْٓ ٫بظغاءاجّ

اللٓاثذ ْألاهٓمت

الخسههاث اإلاخاخت

هماطط بل٨ترْهُت

م٣غعاث اإلاؿخٓٔ ألاْ٫

الخٍٓ٣م الجامعي

ِٞـ بٓ٥

حٗلُماث الؿضاص

ْن ٠اإلا٣غعاث

جٍٓتر

الخُت الضعاؾُت

اإلادايغاث الال٨ترْهُت

ًٓجُٓب

حٗلُماث الازخباعاث

ظضْ ٫الازخباعاث

مغا٦ؼ الازخباعاث

بٞاصة خًٓع الازخباع

قغٍْ الىٓام
٢اهٓهّ

هخاثج ْظضاْ٫

مىخضٔ

اإلا٨خبت الغ٢مُت

جٓجحر

البرًض ؤلال٨ترْوي

ِٞـ بٓ٥

 183جامعة اجلوؼ ،متاح يفhttp://del.ju.edu.sa/ :
 184البوابة الرئيسية جلامعة جازاف،متاح يفhttp://www.jazanu.edu.sa/Pages/Default.aspx :
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هبزٍ ِىه

م

الجامّت

اظم الىٍام

( 0

هجغان )(185

ْخضة الاهدؿاب اإلاكغٖ ٝلى الٓخضة

خذماث الىالب

الخىاـل
الاحخماعي

بوكاء مٓا٘٢

ًٓجُٓب

هٓام ظؿٓع
صلُل مٓا ٘٢الُالب
الخٍٓ٣م الجامعي
هبظٍ ًٖ الٓخضة
الثدت الاهدؿاب

اإلا٨خبت الغ٢مُت ْٓ٢اٖض
اإلاٗلٓماث

×

الجضاْ٫

ومً خال ٥الجذو ٥العاب ٞسٜم ( )2يخطح ما يلي:
ؤوال :جخٓاٞغ زضماث هٓام الاهدؿاب ٖلى بٓاباث الجامٗاث اإلاضعْؾت ُٞما ٖضا ظامٗتي ؤم ال٣غٔ ْالُاث ،٠خُض جسخو
٧لُت زضمت اإلاجخم٘ ْالخٗلُم اإلاؿخمغ بخٓٞحر زضماث هٓام الاهدؿاب.
زاهيا :جدب٘ ؾذ ظامٗاث هٓام الاهدؿاب اإلآُع ،ؤما الجامٗاث ألاعب٘ ألازغٔ جدب٘ هٓام الاهدؿاب الخ٣لُضي ْهي ظامٗت اإلال٪
ٖبض الٗؼٍؼْ ،الجْٓ ،ٝظاػانْ ،هجغان٦ ،ما جىٟغص ظامٗت َُبت بةجباِٖا زالزت هٓم لالهدؿابْ ،هي :الاهدؿاب اإلآُع،
ْالخٗلُم ؤلال٨ترْوي ْالخٗلُم ًٖ ُثبٗض.
زالثا :باليؿبت للمٗلٓماث اإلاخاخت خٓ ٫الىٓام ببٓاباث الجامٗاث الؿٗٓصًت ٞخخ ١ٟٓظامٗت الباخت في جٓٞحر مٗلٓماث جخمشل
في )(8مٓيٖٓاث عثِؿُت :هبظٍ ًٖ البرهامج ،الخُِ الضعاؾُت ،اإلا٣غعاث الضعاؾُت ،جٓنُ ٠اإلا٣غعاث ،ظضاْ ٫اإلادايغاث،
ظضاْ ٫الامخداهاث ،لجىت ؤلاقغا ،ٝحسجُل عٚبت بٖاصة الازخباعاث ،بال ؤن حكابهذ زالر ظامٗاث ْهي اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ
ْظاػان ْهج عان في جًمُجها مٗلٓماث مبؿُت ظضا خٓ ٫هٓام الاهدؿاب.
سابّا :زضماث بٓاباث الجامٗاث لُالب الاهدؿاب :ج٢ٟٓذ ظامٗت ُٞهل في جًمُجها ) (11زضمت جخمشل في :البرًض ؤلال٨ترْوي،
الضزٖٓ ٫لى هٓام الباهغ ،جدضًض بُاهاث ،هٓام خؿاب اإلاٗض ٫الٟهلي ْالترا٦مي ،اؾترظإ بُاهاث الُالب في هٓام الباهغ،
ظضْ ٫الُالب ،السجل ألا٧اصًمي للُالب ،اؾدباهت جُُ٣م زبراث الُالب ،اؾدباهت جٍٓ٣م البرهامج ،صلُل الخْ ١ٓ٣الٓاظباث
الُالبُت ،بظغاءاث صعاؾت الخٓلماثْ ،جالَا ظامٗت ؤم ال٣غٔ التي جخًمً )ٖ (10كغة زضماث لُالب الاهدؿابْ ،حكابهذ
ؤعب٘ ظامٗاث في جًمُجها ) (7ؾب٘ زضماث للُالب ْهي ظامٗاث الباخت َُْبت ْالجْٓ ٝظاػان٦ ،ما حكابهذ ظامٗتي
الُاثْ ٠اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ في جًمُجها ) (4ؤعب٘ زضماث  ،ِ٣ٞؤما ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗٓص ؤلاؾالمُت ٞلم جخًمً بال
) (3زالر زضماث ٦،ِ٣ٞما لم ًخٓٞغ بال زضمخحن  ِ٣ٞفي ظامٗت هجغان َْما اإلا٨خبت الغ٢مُت ْٓ٢اٖض اإلاٗلٓماثْ،الجضاْ.٫
 185جامعة صلراف ،كحدة االنتساب،متاح يف:
http://portal.nu.edu.sa/web/deanship-of-community-services-and-continuing-learning/home
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خامعا :الخٓانل الاظخماعي :ج٢ٟٓذ ظامٗت َُبت في جًمُجها ؾبٗت مٓا ٘٢للخٓانل الاظخماعي ْهي:مىخضًاث،بٓابت بزباعٍت،
بٓابت بٖالهُت ،ال٣ىاة الكبُ٨تِٞ ،ـ بٓ ،٥جٓجحرًٓ ،جُٓبْ ،جالَا ظامٗت ظاػان التي جخًمً ؤعبٗت مٓاْ ،٘٢حكابهذ زالر
ظامٗاث في جًمُجها زالزت مٓاْ ٘٢هي ظامٗت الامام ؾٗٓص الاؾالمُت ْظامٗت ُٞهل ْظامٗت الجٓ ،ٝفي خحن جًمىذ
ظامٗت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ مٓٗ٢حن ،ِ٣ٞؤما الجامٗاث ألاعب٘ ألازغٔ ٞلم جخًمً ؤي مٓا ٘٢للخٓانل الاظخماعي ْهي ؤم ال٣غٔ،
ْالباختْ ،الُاثْ ٠الىجغان.
خاجمت:
ً
ؤوال :الىخاثج:
ًخطر مً زال ٫جدلُل زضماث بٓاباث اإلآا ٘٢الجامُٗت بمهغ ْالؿٗٓصًت ؤن:
 .جخاح زضماث الُالب ببٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍت ب ٌٛالىٓغ ًٖ الىٓام الخٗلُمي ،ؤي لِـ َىا ٥ازخال ٝبحن هٓام
الاهخٓام ْالاهدؿاب اإلآظّ.
ْ .نلذ بظمالي ٖضص الخضماث اإلاخاخت ٖلى بٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍت ) (38زضمت م٘ خظ ٝالخضماث اإلا٨غعةْ ،جخمشل
َظٍ الخضماث في:

 .اجداص الُالب

 .بغٍض حٗلُمي

 .3صلُل الُالب

 .4مؿاب٣اث

 .5اجٟاُ٢ت مُ٨غْؾٓٞذ

 .6الخباص ٫الُالبي

 .7صْعاث جضعٍبُت

 .8اإلاؿدكٟى الجامعي

 .9ؤصلت بال٩لُاث

 . 0الدسجُل في الضعاؾاث
الٗلُا

 .عٖاًت صخُت

 .مؿدىضاث للخدمُل

 . 3ؤع٢ام الجلٓؽ

 . 4الخ٩اٞل

 . 5قغٍْ الالخدا١

 . 6اإلاهغْٞاث

 . 7اؾخماعاث للخدمُل

 . 8الخيؿُ ٤ؤلال٨ترْوي

 . 9قئٓن َالب

 . 0اإلا٨خبت الغ٢مُت

 .الجضاْ ٫الضعاؾُت

ٞ . 3غٍ ٤الدؿٍٓ٤

 . 4مىذ صعاؾُت ْجضعٍبُت

 . 5الامخداهاث
الؿاب٣ت

 . 6ظضْ ٫الامخداهاث

٢ . 7اٖضة بُاهاث
الخغٍجحن

 . 8الىخاثج الضعاؾُت

 . 9امخداهاث
ْظضاْ٫

 .30حجؼ صْعاث ICDL

 .3الٓ٣اثم الُالبُت

 .3هماطط ألاؾئلت ْؤلاظاباث

 .35اإلاضن الجامُٗت

 .36هٓاصي ج٨ىٓلٓظُا
اإلاٗلٓماث

 .ؤٖما ٫ال٨ىترْ٫

 .33ألاوكُت الُالبُت .34

الخضماث الُالبُت
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 .37البرًض ؤلال٨ترْوي
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 .39صْعاث جضعٍبُت

زضماث َبُت

 .3ال حكخمل ) (10مٓا ٘٢للجامٗاث ٖلى صٞتر ػٍاعاث اإلاؿخُٟضًً ؤْ َلب آعائهم ْم٣ترخاتهمْ ،هي :ؤلاؾ٨ىضعٍت ،الؼ٢اػٍ،٤
ال٣اَغة ،اإلاىهٓعة ،بٓعؾُٗض ،خلٓان ،ؾَٓاطَ ،ىُاٖ ،حن قمـٟ٦ ،غ الكُش ،في خحن جخًمً ) (5مٓاٖ ِ٣ٞ ٘٢لى
ٖضاص الؼٍاعاث للمؿخُٟضًً ؤؾٍُٓ ،اإلاىُا ،بجها ،بني ؾٍٓ ،٠خلٓان.
 .4جخٟاْث ؤٖضاص الخضماث اإلا٣ضمت للُالب ببٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍتٍْ ،خطر مً الجضْ ٫ج ١ٟٓظامٗت ظىٓب
الٓاصي في جًمُجها ) (11بخضٔ ٖكغ زضمت للُالبْ ،التي جخمشل في :ظضْ ٫الامخداهاثٞ ،غٍ ٤الدؿٍٓ ،٤الخيؿُ٤
ؤلال٨ترْوي ،ؤع٢ام الجلٓؽ ،الىخاثج ،اإلاضن الجامُٗت ،اإلاىذ ْالضْعاث ،اإلا٨خبت الغ٢مُت ،اإلاؿدكٟى الجامعي ،البرًض
ؤلال٨ترْوي ،الامخداهاث الؿاب٣تْ ،جدكابّ ؤعب٘ ظامٗاث في ج٣ضًمِا ؾب٘ زضماث للُالب ٖلى مٓا ٘٢بٓاباتها الجامُٗت ْهي
اإلاىُٓٞت ْاإلاىُا ْبجها َْىُاْ ،جىدهغ َظٍ الخضماث في:اجٟاُ٢ت مُ٨غْؾٓٞذ،البرًض ؤلال٨ترْوي ،الجضاْ ٫الضعاؾُت،
زضماث َبُت ،صلُل الُالب،الىخاثج الضعاؾُت ،م٨خب الخيؿُ ،٤ؤوكُت َالبُت ،صْعاث جضعٍبُت ،مىذ ،هماطط ألاؾئلت
ْؤلاظاباث الخباص ٫الُالبي ،الخ٩اٞل ،مؿاب٣اث ،اإلاهغْٞاث ،هٓاصي ج٨ىٓلٓظُا اإلاٗلٓماثَ .ظا ْجدكابّ ظامٗخحن في
جًمُجها ؾذ زضماث للُالب ٖلى بٓاباتها ْهي ال٣اَغة ْصمجهٓعْ ،جالَما زالر ظامٗاث جخًمً زمـ زضماث ْ ِ٣ٞهي
ؤؾٍُٓ ْاإلاىهٓعة ْبني ؾٍٓ ،٠ؤما ظامٗتي خلٓان ْ٢ىاة الؿَٓـ جًمىذ ؤعب٘ زضماث  ،ِ٣ٞفي خحن جًمىذ زالر
ظامٗاث زالر زضماث ْ ِ٣ٞهي بٓعؾُٗض ْؾَٓاط ْٟ٦غ الكُش ،بال ؤن الجامٗاث ألاعب٘ ألازغٔ اقخملذ ٖلى زضمخحن
 ِ٣ٞللُالب ٖلى بٓاباتها الال٨ترْهُت ْهي الاؾ٨ىضعٍت ْالؼ٢اػٍْ ٤الُٟٓم ْٖحن قمـ.
 .5جدكابّ مٗٓم اإلآا ٘٢في جًمُجها عْابِ بمٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي ُٞما ٖضا ) (4مٓاْ ٘٢هي :ظامٗت الؼ٢اػٍ،٤
ظىٓب الٓاصي ،خلٓان ،صمجهٓع ،في خحن بجاخت ٧اٞت اإلآا ٘٢عْابِ لخٓٞحر زضماتها للُالب ْؤًٖاء َُئت الخضعَـ لً٨
جسخل ٠ؤٖضاصَا مً ظامٗت ألزغٔ.
 .6جدُذ الجامٗاث الؿٗٓصًت الٗضًض مً هٓام الاهدؿاب بالجامٗاث ْهي الىٓام الخ٣لُضيْ ،الظي ًم ً٨اٖخباعٍ اإلاُب٤
بالجامٗاث اإلاهغٍت ختى آلان ،هٓام الاهدؿاب اإلآُع ،الخٗلُم ؤلال٨ترْوي ،الخٗلُم ًٖ ُثبٗض.
ْ .7نلذ ٖضص الخضماث التي جٓٞغَا بٓاباث الجامٗاث الؿٗٓصًت لُالب هٓام الاهدؿاب  ِ٣ٞبلى ) (55زضمتَ ،ظا
ب ٌٛالىٓغ ًٖ اإلاٗلٓماث اإلاخاخت ًٖ الىٓام ؾٓاء الدسجُل ؤْ الخدٍٓل ؤْ الجضاْ ٫ؤْ الىخاثجَْ ،ظٍ اإلاٗلٓماث
ألاؾاؾُت حٗض زضماث ببٓاباث الجامٗاث اإلاهغٍت.
 .بظغاءاث صعاؾت
الخٓلماث

 .جدضًض بُاهاث

 .3الخهٖٓ ٫لى بٞاصة

 .4مغاؾلت ٖماصة الدسجُل
ْال٣بٖٓ ٫بر البرًض ؤلال٨ترْوي

 .5اؾدباهت الاخخُاظاث
الخضعٍبُت

 .6الخد ٤٣مً ْزُ٣ت
الخسغط

 .7زضمت بهترهذ

 .8مهاصع اإلا٣غع

 .9اؾدباهت جٍٓ٣م البرهامج

 . 0جدمُل هماطط

 .الخُت الضعاؾُت

 .اإلا٣غعاث اإلاُغْخت
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 . 3اؾدباهت جُُ٣م زبراث  . 4الخٗغٖ ٝلى الىخاثج
الُالب

 . 5الضزٖٓ ٫لى هٓام
الباهغ

 . 6اإلا٨خبت الغ٢مُت ْٓ٢اٖض
اإلاٗلٓماث

 . 8حُٛحر ع٢م الجٓا ٫ؤْ
البرًض ؤلال٨ترْوي

 . 9الضعظاث الٟهلُت

 . 0هخاثج ْظضاْ٫

 . 3صلُل الخ١ٓ٣
ْالٓاظباث الُالبُت

 . 4الىٓام الال٨ترْوي إلصاعة
الخٗلُم

 . 7صلُل مٓا ٘٢الُالب

 . 8هٓام الخضماث ألا٧اصًمُت
للُالب

 . 9بٞاصة خًٓع
الازخباع

 .30ظضْ ٫الازخباعاث

 .3صْعاث جضعٍبُت

 .3هٓام اإلاٗامالث ؤلال٨ترْوي

 .33بوكاء مٓا٘٢

 .34الجضْ ٫الضعاس ي

 .35السجل ألا٧اصًمي
للُالب

 .36هٓام ظؿٓع

 .37البرًض ؤلال٨ترْوي

 .38ظضْ ٫الُالب

 .39الٗغًٍت الال٨ترْهُت
للك٩أْ

 .40هٓام خؿاب اإلاٗض٫
الٟهلي ْالترا٦مي

 .4بغٍض اإلا٣غع

 .4الخظْ ٝؤلاياٞت

 .43الل٣اءاث الخُت
)الٟهٓ ٫الاٞترايُت(

 .44هماطط بل٨ترْهُت

اللٓاثذ ْألاهٓمت

ْ .48ن ٠اإلا٣غعاث

 . 7اؾترظإ بُاهاث
الُالب في هٓام الباهغ
 .الاؾخٗالم ًٖ اإلاٗامالث

 .الخٍٓ٣م الجامعي

 . 5الاؾخٗالم ًٖ ٖغًٍت  . 6جٓانل م٘ البرهامج

.45

البُاهاث ألاؾاؾُت  .46خؿاب ٖلى الكب٨ت .47

 .49اؾدباهت الاخخُاظاث
الخضعٍبُت

 .50الخد ٤٣مً ْزُ٣ت
الخسغط

 .5زضمت بهترهذ

 .53اؾدباهت جٍٓ٣م البرهامج

 .54جدمُل هماطط

 .55الخُت الضعاؾُت

 .5مهاصع اإلا٣غع

 .8جخٓاٞغ زضماث هٓام الاهدؿاب ٖلى بٓاباث الجامٗاث الؿٗٓصًت اإلاضعْؾت ُٞما ٖضا ظامٗتي ؤم ال٣غٔ ْالُاث ،٠خُض
جسخو ٧لُت زضمت اإلاجخم٘ ْالخٗلُم اإلاؿخمغ بخٓٞحر زضماث هٓام الاهدؿاب.
 .9جدب٘ ؾذ ظامٗاث هٓام الاهدؿاب اإلآُع ،ؤما الجامٗاث ألاعب٘ ألازغٔ جدب٘ هٓام الاهدؿاب الخ٣لُضي ْهي ظامٗت اإلال٪
ٖبض الٗؼٍؼْ ،الجْٓ ،ٝظاػانْ ،هجغان٦ ،ما جىٟغص ظامٗت َُبت بةجباِٖا زالزت هٓم لالهدؿابْ ،هي :الاهدؿاب اإلآُع،
ْالخٗلُم ؤلال٨ترْوي ْالخٗلُم ًٖ ُثبٗض.
 . 0باليؿبت للمٗلٓماث اإلاخاخت خٓ ٫الىٓام ببٓاباث الجامٗاث الؿٗٓصًت ٞخخ ١ٟٓظامٗت الباخت في جٓٞحر مٗلٓماث جخمشل
في ) (8مٓيٖٓاث عثِؿُت :هبظٍ ًٖ البرهامج ،الخُِ الضعاؾُت ،اإلا٣غعاث الضعاؾُت ،جٓنُ ٠اإلا٣غعاث ،ظضاْ ٫اإلادايغاث،
ظضاْ ٫الامخداهاث ،لجىت ؤلاقغا ،ٝحسجُل عٚبت بٖاصة الازخباعاث ،بال ؤن حكابهذ زالر ظامٗاثْ ،هي :اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ
ْظاػان ْهجغان في جًمُجها مٗلٓماث مبؿُت ظضا خٓ ٫هٓام الاهدؿاب.
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 .زضماث بٓاباث الجامٗاث لُالب الاهدؿاب :ج٢ٟٓذ ظامٗت ُٞهل في جًمُجها ) (11زضمت جخمشل في :البرًض ؤلال٨ترْوي،
الضزٖٓ ٫لى هٓام الباهغ ،جدضًض بُاهاث ،هٓام خؿاب اإلاٗض ٫الٟهلي ْالترا٦مي ،اؾترظإ بُاهاث الُالب في هٓام الباهغ،
ظضْ ٫الُالب ،السجل ألا٧اصًمي للُالب ،اؾدباهت جُُ٣م زبراث الُالب ،اؾدباهت جٍٓ٣م البرهامج ،صلُل الخْ ١ٓ٣الٓاظباث
الُالبُت ،بظغاءاث صعاؾت الخٓلماثْ ،جالَا ظامٗت ؤم ال٣غٔ التي جخًمً )ٖ (10كغة زضماث لُالب الاهدؿابْ ،حكابهذ
ؤعب٘ ظامٗاث في جًمُجها ) (7ؾب٘ زضماث للُالب ْهي ظامٗاث الباخت َُْبت ْالجْٓ ٝظاػان٦ ،ما حكابهذ ظامٗتي
الُاثْ ٠اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ في جًمُجها ) (4ؤعب٘ زضماث  ،ِ٣ٞؤما ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗٓص ؤلاؾالمُت ٞلم جخًمً بال
) (3زالر زضماث ٦ ،ِ٣ٞما لم ًخٓٞغ بال زضمخحن  ِ٣ٞفي ظامٗت هجغان َْما اإلا٨خبت الغ٢مُت ْٓ٢اٖض اإلاٗلٓماثْ ،الجضاْ.٫
 .الخٓانل الاظخماعي :ج٢ٟٓذ ظامٗت َُبت في جًمُجها ؾبٗت مٓا ٘٢للخٓانل الاظخماعي ْهي :مىخضًاث ،بٓابت بزباعٍت،
بٓابت بٖالهُت ،ال٣ىاة الكبُ٨تِٞ ،ـ بٓ ،٥جٓجحرًٓ ،جُٓبْ ،جالَا ظامٗت ظاػان التي جخًمً ؤعبٗت مٓاْ ،٘٢حكابهذ زالر
ظامٗاث في جًمُجها زالزت مٓاْ ٘٢هي ظامٗت الامام ؾٗٓص الاؾالمُت ْظامٗت ُٞهل ْظامٗت الجٓ ،ٝفي خحن جًمىذ
ظامٗت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ مٓٗ٢حن  ،ِ٣ٞؤما الجامٗاث ألاعب٘ ألازغٔ ٞلم جخًمً ؤي مٓا ٘٢للخٓانل الاظخماعي ْهي ؤم ال٣غٔ،
ْالباختْ ،الُاثْ ٠الىجغان.
ً
زاهيا :الخىـياث :
( بٖاصة الىٓغ في اإلاىاهج ْاإلا٣غعاث الضعاؾُت اإلا٣ضمت في بغامج الاهدؿاب ،بدُض جىاؾب َبُٗت َظا الىٕٓ مً الخٗلُم،
ْزهاثو َالب َْالباث الاهدؿاب.
( اؾخدضار اإلاؼٍض مً الخسههاث التي ًخُلبها ؾٓ ١الٗمل ٍْم ً٨ؤن جضعؽ ْ ٤ٞهٓام الخٗلُم الال٨ترْوي ًٖ ُثبٗض.
 (3بٖضاص صْعاث بعقاصًت ْجضعٍبُت بل٨ترْهُت ًٖ بغامج الاهدؿاب مٓظِت ألًٖاء َُئت الخضعَـ ْؤلاصاعٍحن ْالُالب.
ً
 (4جسهُو م٩اٞإة مالُت ألًٖاء َُئت الخضعَـ الظًً ًضعؾٓن َالب الاهدؿاب ؤْ ٌكغٓٞن ٖلحهً ؤ٧اصًمُا ؤْ
ًصدخٓن ؤْعا ١ازخباعاتهم.
 (5بٖضاص خ٣اثب بعقاصًت بل٨ترْهُت للُالب اإلاىدؿبحن حؿلم لِم في بضاًت الٟهل الضعاس ي.
 (6جدضًض اإلا٣غعاث الضعاؾُت بض٢تْ ،ع ٘ٞجٓنُِٟا في نٟدت ْاضخت في اإلآ ٘٢ؤلال٨ترْوي اإلاسهو.
 (7جؼٍْض َالب الاهدؿاب بىماطط مً ألاؾئلت ْؤلاظاباث الىمٓطظُت لِا مىظ بضاًت الٟهل الضعاس ي.
 (8وكغ ز٣اٞت الخٗلم ؤلال٨ترْوي ًٖ ُثبٗض في اإلاجخمٗاث الٗلمُت الجامُٗت.
ٜاثمت اإلاشاحْ :
ُث
 )1ببغاَُم بً ٖبضهللا اإلادِؿً ،الخؿحن بً مدمض ق َدٓاٍ "،هٍام الاهدعاب في اإلامل٢ت الّشبيت العّىديت وخىىاث هدى
الخّليم الال٢ترووي"،مخاح فيwww.mohyssin.com/Download/research/doc/BahrainConf.doc :
 )2البٓابت الغثِؿُت لجامٗت ظاػان ،مخاح فيhttp://www.jazanu.edu.sa/Pages/Default.aspx :
 (3حّليم وؤهترهذ ،مٓؾٖٓت ٍْ٨بُضًا اإلاجاهُت ،مخاح فيhttp://ar.wikipedia.org/wiki :
 )4ظامٗت الباخت ،مخاح فيhttp://portal.bu.edu.sa/web/14807342/home :
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 )5ظامٗت الجٓ ،ٝمخاح فيhttp://del.ju.edu.sa/ :
 )6ظامٗت الُاث١ "،٠ليت خذمت اإلاجخمْ :وخذة الاهدعاب" ،مخاح في:
http://web.tu.edu.sa/tu/ar/colleges/community-college-and-continuious-education/
 )7ظامٗت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ ،مخاح فيhttp://www.kau.edu.sa/AccessPage.aspx?Site_ID=0&lng=AR&SYS_ID=351 :
 )8ظامٗت اإلالُٞ ٪هل ،مخاح فيhttp://apps.kfu.edu.sa/EDEAdmission/ :
 (9ظامٗت اإلالُٞ ٪هل"،هبزة حّشيٙيت ًِ الخّليم اإلاىىس" ،مخاح فيhttp://www.kfu.edu.:

 )10ظامٗت ؤم ال٣غٔ١ "،ليت خذمت اإلاجخمْ والخّليم اإلاعخمش"ْ ،خضة الاهدؿاب ،مخاح فيhttp://uqu.edu. :
 )11ظامٗت َُبت ،مخاح فيhttp://www.taibahu.edu.sa/default.aspx :
( ظامٗت هجغانْ ،خضة الاهدؿاب ،مخاح فيhttp://portal.nu.edu.:
 (2011جُُ٣م بٓاباث الجامٗاث الؿٗٓصًت اإلاخاخت ٖلى ؤلاهترهذ في يٓء
 ( 3ظبرًل بً خؿً الٗغَص ي ،منى الٛاهم ) .مآً
2011م  ،مخاح فيhttp://informationstudies.net/images/pdf/119.pdf :
اإلاٗاًحر الضْلُت -.صعاؾاث اإلاٗلٓماث ،مآً
 )14زالض بً نالر اإلاغػم الؿبُعي " ،ؤلاهدعاب ب٣لياث التربيت للبىاث اإلالحٝت بالجامّاث العّىديت "واّٜه ،ومؽ٢الجه،
وظبل جىىيشٍ" ،مخاح فيhttp://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8997 :
 )15زضًجت مدمض ٖمغ خاجي ،هبُلت َاَغ ٖلي الخٓوس ي "،اإلاؽ٢الث ألا١اديميت في بشهامج الاهدعاب لذي ِيىت مً والباث
حامّت ويبت ودوس جىبيٝاث الخّلم الال٢ترووي ججاَها" ،مخاح فيtaibahuevents.com/studies/khadejah.doc :
 "،(2004البىاباث ودوسَا في ؤلا٘ادة مً اإلاّلىماث اإلاخاخت ِلى ؤلاهترهذ" ،اإلاٗلٓماجُت-6.5ٕ ،
ٖ ( 6بض الغخمً ٞغاطً) .ىاًغ
 ،9مخاح في:
http://informatics.gov.sa
ٖ ( 7مغْ ؾُٗض" ،بىاباث ؼب٢ت ؤلاهترهذ :ماَيتها ،ؤهىاِها و٘ئاتها" ،مخاح فيhttp://www.alarabiclub.org:
"، )2010بداسة البىابت ؤلال٢تروهيت لجامّت ٜىش :دساظت جدليليت" ،مجلت اإلا٨خباث ْاإلاٗلٓماث
 ( 8مهُٟى خؿىحنًٓ) .لُٓ
الٗغبُت ،ؽ.(3ٕ) 30
َُ )19ا ؾٗض الغْا ،ٝالّىامل اإلااديت بلى سظىب الىالباث اإلاىدعباث ب٣لياث البىاث الخابّت لىصاسة التربيت والخّليم
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(دساظت ميذاهيت) ،مخاح فيwww.abegs.org/sites/research/doclib2/2-103.doc :
ُ٨ٍْ ( 0بُضًا ،اإلآؾٖٓت الخغة ،مٍْٓ ٘٢ب ،مخاح فيhttp://ar.wikipedia.org/:
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ّ
دمج روو ـّىباث الخّلم في اإلاذاسط الّاديت
د.س٠ضة ظمحرة /حامّت البليذة،2الجضاثش

د.حىان ؤمحن /حامّت البليذة،2الجضاثش

ملخق:
ّ
مضٔ جد ٤ُ٣الضمج إلابضؤ بِئت الخٗلُم ألا٢ل جُ٣ضا ً للُالب مً طْي نٗٓباث الخٗلم َٓ ،الِض ٝاإلايكٓص ْالٛاًت
ال٣هٓٔ لِظٍ البرامج بمسخل ٠ؤق٩الِا ْؤهٓاِٖاْ ،مضٔ ٞاٖلُت ججغبت الضمج ألا٧اصًمي ٦سُٓة ؤْلى ،في جد ٤ُ٣اإلاغخلت
الخالُت ْاإلايكٓصة ٛ٦اًت جهاثُتْ ،هي الضمج الاظخماعيْ ،بًجاص ؤصْاع بًجابُت لظْي نٗٓباث الخٗلم في جىمُت مجخمٗاتهم
ٍْٓ٩ن طل ٪بمبضؤ اإلاضعؾت للجمُ٘.
 )1مذسظت اإلاعخٝبل مذسظت الجميْ:
هي مضعؾت جخه ٠بٗضص مً الكغٍْ التي هخمنى جٓاٞغَا في مضاعؾىا الٗغبُت ،بدُض جد ٤٣الِض ٝمً ٖملُت الضمج
لظْي نٗٓباث الخٗلمْ ،جٓ٩ن طاث َُئت جضعَؿُت ْبصاعٍت جد ٤٣ما هغٍض جدْٚ ّ٣ُ٣اًاجىا مً َظا الضمجْ،حكمل َظٍ
186
اإلاضعؾت ٖضص مً الخفاثق البض مً جٓاٞغَا ْمجها:
 .1اإلاىهج في مضعؾت اإلاؿخ٣بل ًدؿم بالكمٓلُت ْاإلاغْهت  ِٓٞقامل لجمُ٘ ألاَٟا ٫بازخال٢ ٝضعاتهم ْبم٩اهاتهم
ْاؾخٗضاصاتهم الخٗلُمُت.
 .2بٖاصة الىٓغ في بظغاءاث جُُ٣م ؤصاء ألاَٟاْ ٫ظٗل الخُُ٣م اإلاؿخمغ ظؼءا ال ًخجؼؤ مً الٗملُت التربٍٓت.
 .3جٓٞحر ؾلؿلت مخهلت الخل٣اث مً الضٖم لؤلَٟا ٫طْي الاخخُاظاث الخانت،خؿب الخاظت بضءا باإلاؿاٖضة في اله٠
مغْعا باإلاؿاٖضة في اإلاضعؾت ْاهتهاء باإلاؿاٖضة زاعط اإلاضعؾت.
 .4جُْٓ ٠الخ٨ىٓلٓظُا لخِؿحر الاجهاْ ٫الخغ٦ت ْالخٗلم.
 )2جىـياث إلاذسظت اإلاعخٝبل:
٧ل َالب ّ
 .1هٓص ي بإن ًٓ٩ن َىا ٥جُُ٣م مبضجي لل٨ك ًٖ ٠نٗٓباث الخٗلم ًسً٘ لّ ّ
سجل باإلاضعؾت.
٧ .2ل َالب ٧اهذ هدُجت جُُ٣مّ جضٖ ٫لى اخخمالُت ٖالُت لٓ٩هّ مً طْي نٗٓباث الخٗلمً ،جب ؤن ًٓ٩ن جدذ اإلاالخٓت
مً ٢بل مٗلم ٞهلّْ ،طل ٪لٟترة ٧اُٞت للخإ٦ض ْجدٍٓلّ لٛغٞت اإلاهاصع.
 .3ؤن ًٓ٩ن َىاٚ ٥غٞت مهاصع ٌٗمل ٞحها ٖضص ٧افي مً اإلاٗلمحن اإلاسخهحن في التربُت الخانت )نٗٓباث الخٗلم(،
ٌؿخ٣بلٓا الُالب اإلادٓلٓن مً ٢بل مٗلم الٟهل187،لخُُ٣مِم ْْي٘ الخُِ التربٍٓت الٟغصًت الخانت ب٩ل َالب.
 .4ؤن ًٓ٩ن ٧ل مٗلم في اإلاضعؾت ٢ض جإَل جإَُال ٧اُٞا في مجا ٫نٗٓباث الخٗلم ،مً زال ٫اإلادايغاث ْالضْعاث اإلاسخلٟت
مما ًجٗلّ ٢اصعا ٖلى ال٨كَ ًٖ ٠الب نٗٓباث الخٗلم في ٞهلّ ْالخٗامل مِٗم ْج٣بلِم.

186زلمدعدس"،صعوبات التعلم"،ط ،1ادلملكة األردنية :دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع.2000 ،
187فاركؽ الركساف"،دراسات وأبحاث في التربية الخاصة" ،ط ،1ادلملكة األردنية :دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع.2000 ،
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 )3اإلاّلم وؤوٙا ٥روو ـّىباث الخّلم في ٘فل مذسظت اإلاعخٝبل:
ٌٗخبر اإلاٗلم ؤ٦ثر مهاصع اإلاضعؾت ؤَمُتٞ ،مً اإلاك ُّٞ ٥ٓ٩ؤن ًخد ٤٣الىجاح ألي مىهج بطا لم جِٓغ هُٖٓاث ألاٞغاص
الٗاملحن ْمِاعاتهم اإلاُلٓبت في مجمٖٓت اإلاضعؾحن الظًً ًٓ٣مٓن بخضعَؿّٞ ،اإلاٗلم َٓ ؤ٦ثر الٟئاث اإلاِىُت ٢ضعة ٖلى جٍٓ٣م
مضٔ ٞاٖلُت اإلاىهج ْألاوكُت ْاإلاماعؾاث التربٍٓت ْالخٛحر ؤْ الخ٣ضم الظي ًم ً٨بخغاػٍ مً زال ٫اإلاىهج ،بياٞت بلى طل٪
ؤهّ ؤ٦ثر ألاشخام ُْٖا باإلآاَغ ؤْ الخهاثو الؿلُٓ٦ت التي جغجبِ بظْي نٗٓباث الخٗلم مً خُض الخ٨غاع ،ألامض،
الضعظت ،اإلاهضعٞ .اإلاٗلم لّ صْع عثِس ي في ال٨ك ًٖ ٠نٗٓباث الخٗلم لضٔ ألاَٟاْ ٫بالخالي ٌؿِم بؾِاما ٗٞاال في تهُئت
ألاؾباب الٗلمُت إلٖضاص البرامج الٗالظُت مً زالٚ ٫غٞت اإلاهاصع.
 (2000بكإن اإلاباصت ْالؿُاؾاث في حٗلُم طْي الاخخُاظاث التربٍٓت
ل٣ض ؤ٦ض بُان "ظالمى٣ا" الظي ؤُ٢م في بؾباهُا ٖام )
الخانت ْبَاع الٗمل في مجا ٫حٗلُم طْي الاخخُاظاث التربٍٓت الخانت ،بلى ؤَمُت بٖضاص ظمُ٘ اإلاٗلمحن ٖلى هدٓ ًجٗلِم
ٖامال عثِؿُا مً ٖٓامل ٞلؿٟت التربُت للجمُ٘ ْاإلاضاعؽ الجامٗتْ ،ا٢ترح البيان آلاحي:
 .1التر٦حز في بغامج بٖضاص اإلاٗلمحن ٢بل الخضمت ٖلى جٍُٓغ اإلآا ٠٢ؤلاًجابُت مً ألاَٟا ٫طْي الاخخُاظاث الخانت.
ّ
 .2الخإُ٦ض ٖلى ؤن اإلاِاعاث ْاإلاٗاع ٝالالػمت لخٗلُم َاالء ألاَٟا ٫هي طاتها اإلاِاعاث ْاإلاٗاع ٝاإلاُلٓبت للخٗلُم الجُض.
 .3الاَخمام بمؿخٓٔ ٟ٦اًت اإلاٗلم في الخٗامل م٘ ألاَٟا ٫طْي الاخخُاظاث الخانت ٖىض مىذ قِاصاث مؼاْلت مِىت
الخٗلُم.
 .4جىُٓم الخل٣اث الضعاؾُت ْجٓٞحر اإلآاص اإلا٨خٓبت للمضًغًٍ ْاإلاٗلمحن طْي الخبرة الٓاؾٗت ،لُٓ٣مٓا بضْعَم في صٖم
ْجضعٍب اإلاٗلمحن ألا٢ل زبرة.
 .5صمج بغامج بٖضاص مٗلمي التربُت الخانت في بغامج بٖضاص مٗلمي اله ٟٝٓالٗاصًت.
ُ٢ .6ام الجامٗاث ْمٗاَض الخٗلُم الٗالي بةظغاء البدٓر ْجىُٟظ البرامج الخضعٍبُت التي حٗؼػ صْع مٗلمي طْي الاخخُاظاث
188
الخانت.
 .7بقغا ٥ألاشخام اإلاٗٓ٢حن اإلااَلحن في الىٓم الخٗلُمُت لُٓ٩هٓا همٓطظا ًدخظي بّ.
 )4مهام مّلم ـّىباث الخّلم:
ْ .1ي٘ زُت للُ٣ام باإلاسر ألاْلى إلاً لضحهم نٗٓبت في الخٗلم ْجدٍٓلِم بلى اإلاضعؾت التي ًىٟظَا َظا البرهامج.
189
 .2الُ٣ام بٗملُاث الدصخُو ْالخٍٓ٣م لخدضًض نٗٓبت الخٗلم.
 .3بٖضاص ْجهمُم البرامج التربٍٓت الٟغصًت التي جخالءم م٘ زهاثو ْاخخُاظاث ٧ل َالب مً الُالب اإلاؿخُٟضًً مً
زضماث ٚغٞت اإلاهاصع.
 .4ج٣ضًم اإلاؿاٖضة ألا٧اصًمُت لُالب طْٔ نٗٓباث الخٗلم خؿب َبُٗت اخخُاظاتهم.
 .5ج٣ضًم اإلاكٓعة إلاٗلم الٟهل الٗاصي في ألامٓع التي جسو َالب نٗٓباث الخٗلم .
ْجخمشل في آلاحي:

190

188عبد الرمحن سيد"،سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة"،د ط،مصر :مطبوعات جامعة عٌن مشس.1999 ،
189زيداف السرطاكم"،مدخل إلى صعوبات التعلـّم" ،ط ،1ادلملكة العربية السعودية :أكادديية الرتبية اخلاصة.2001 ،
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َ غ ١الخضعَـ.
 ؤلاؾتراجُجُاث الخٗلُمُت.
 ؤؾالُب الخٗامل م٘ الُالب.
 ؤؾالُب جإصًت الامخداهاث.
 .6الٗمل ٖلى جىمُت اإلاِاعاث ألاؾاؾُت لضٔ الُالب طْٔ نٗٓباث الخٗلم مشل :اإلاِاعاث الؿمُٗت،اإلاِاعاث البهغٍت،
اإلاِاعاث الخٗلُمُت،اإلاِاعاث الاظخماُٖتْ ،مِاعاث الخد٨م الظاحي.
 .7جبني ً٢اًا الُالب طْٔ نٗٓباث الخٗلم ْجمشُلِم في اإلاجالـ اإلاضعؾُت.
 .8الخٗاْن ْالخيؿُ ٤م٘ الٟغٍ ٤اإلاضعس ي في بٖضاص الجضاْ ٫الخانت ب٩ل َالب مً اإلاؿخُٟضًً مً ٚغٞت اإلاهاصع.
 .9الخيؿُ ٤م٘ اإلاغقض الُالبي بكإن الخٗاْن م٘ ؤْلُاء ؤمٓع الُالب طْٔ نٗٓباث الخٗلم ،مً ؤظل جظلُل الهٗٓباث
التي ٌٗاوي مجها ؤبىائَم.
ّ
 )5ج٢يي ٚمىاهج روو ـّىباث الخّلم:
حٗض اإلاىاهج التربٍٓت ؤخض ألامٓع التي حٗنى بها ألاٞغاص ْالجماٖاث ْالضْ ٫لِـ ٖلى نُٗض ٖهغها الخالي بل مىظ ؤ٢ضم
ألاػمىت٣ٞ191،ض ٧ان ؤلاوؿان في اإلاجخم٘ البضاجي ًإمل صاثما ؤن ًى٣ل ما ٖغ ًٖ ّٞبُئخّ التي ٌِٗل ٞحها ْ خُاجّ التي ًماعؾِا
البىّْ ،م٘ ج٣ضم ؤلاوؿان ْع ُّ٢في ؾلم الخًاعة ؤزظث مىهج التربُت جؼصاص ؤَمُت في هٓغ اإلاجخمٗاثْ ،مً زم ظِضْا في
بٖضاص ؤبىائهم ْنٛاعَم ًٖ َغٍ ٤الخبراء ْاإلاسخهحن لخدمل مؿئٓلُاتهم الٗ٣اثضًت ْاإلاٟاَُمْ،الُ٣مْ ،الٗاصاث
الاظخماُٖتْ ،بتزاًض الاَخمام باإلاىاهج التربٍٓت ع٦ؼ ٦شحر مً اإلا٨ٟغًٍ ٖبر الخاعٍش ظِٓصَم ٖلى جد ٤ُ٣مىاهج جامً الخحر
ْالؿٗاصة لىاش ئ َْجهم٫ْ ،طا ٦ثرث الاظتهاصاث ْحكٗبذ آعائهمْ ،جباًيذ هٓغاتهم في نُاٚت البرامج ْاإلاىاهجَْ ،ظا ٌٗني ؤن
192
التربُت ْمىاهجِا لِا ؾماتها الخُحرة ْ الٟٗالت في الاعجٟإ بُ٣مت الٟغصْ ،الجهٓى بدًاعاث ألامم.
ٞالُْٟٓت ألاؾاؾُت للمىاهج جخمدٓع في جىمُت ألاٞغاص يمً بَاع ٢ضعاتهم ْاؾخٗضاصاتهم في اإلاجاالث الٗ٣لُت اإلاٗغُٞت،
الجؿمُت ،الىٟؿُتْ،الاظخماُٖتْ.مً زم جٓظُّ َظا الىمٓ لهالر الجماٖت مً زال ٫بلٓعة ؤٞغاص ٢اصعًٍ ٖلى اإلاكاع٦ت في
193
نى٘ عقي اإلاجخم٘.
بن بٖاصة ؤَٟا ٫طْي نٗٓباث الخٗلم لله ٟٝٓبما ٌؿمى )الخٗلُم الجام٘/الضمج( ًخُلب اَخمام زام بخدلُل ً٢اًا
اإلاجهاط ْالخٓٗ٢اث التي ًغؾمِا للمخٗلمحنْ ،ج ٠ُُ٨اإلاجهاط ٖلى هدٓ ٌؿمذ بخلبُت الاخخُاظاث الخٗلُمُت الٟغصًت ألَٟا٫
طْي الاخخُاظاث الخانتَْ،ظا الخٌٗ ٠ُُ٨غ) ٝبالخُت التربٍٓت الٟغصًت( ْهي اإلاجهاط باليؿبت ألَٟا ٫طْي نٗٓباث
ّ
الخٗلم.
190ابراىيم أبونياف "،صعوبات التعلـّم "طرق التدريس واالستراتيجيات المعرفية" ،ط ،1ادلملكة العربية السعودية:أكادديية الرتبية اخلاصة.2001 ،
191فاركؽ الركساف"،سيكولوجية األطفال غير العاديين "مقدمة في التربية الخاصة" ،ط  ،5ادلملكة األردنية :دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع،
.2001
192نبيل حافظ"،صعوبات التعلـّم والتعليم العالجي" ،ط  ،1مصر :مكتبة زىراء الشرؽ.2000 ،

193فاركؽ الركساف"،أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة" ،ط  ،1ادلملكة األردنية :دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع.1999 ،
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بن اإلاجهاط الٗام مضٖما بالٓؾاثل ْألاصْاث اإلاؿاٖضة ؾاٖض الخٓظّ اإلاٗانغ هدٓ الضمج ؤْ ما ٌٗغ ٝباؾم )اإلاضعؾت
للجمُ٘(ْ ،ظٗل لِـ  ِ٣ٞؤَٟا ٫نٗٓباث الخٗلم ٢اصعًٍ ٖلى الاؾخٟاصة مً اإلاجهاط الٗاصي بل بن ختى ألاَٟا ٫اإلاٗٓ٢حن
ًم ً٨لِم الاؾخٟاصة مً اإلاجهاط الٗاصي بطا جٓٞغ لِم ٢لُل مً الضٖم الخام.
مارا هٝفذ بالذِم الخاؿ ؟ًخد ٤٣الضٖم الخام ألَٟا ٫طْي نٗٓباث الخٗلم في اإلاضعؾت بالتر٦حز ٖلى ٖىهغًٍ ؤؾاؾُحن َما:
ّ
 .1اإلاّلم.
ٔ .2ش٘ت اإلافادس.
ّ
٠ )6يٙيت بِذاد اإلاىاهج لٙئت روو ـّىباث الخّلم:
ًم ً٨لِظٍ الٟئت الخماش ي م٘ اإلاىاهج اإلاٗضة لؤلَٟا ٫الٗاصًحنْ ،ل ً٨ؤن ًٓ٩ن مٓاػٔ لِا بغامج ٖالظُت خؿب الخاالث
باإلياٞت بلى مضعؾحن مضعبحن ٖلى الٗمل م٘ َظٍ الٟئت ٦ما بن َغ ١الخضعَـ لِاؤؾلٓب مٗحن ْحكمل ما ًلي:
 .1الؿحر بسُٓاث بُُئت ْبجمل نٛحرة في الكغح.
 .2الخ٨غاع اإلاىٕٓ.
 .3قٛل ٧ل الخٓاؽ في ه٣ل الخبرة.
 .4الخضعط مً البؿُِ بلى الهٗب.
 .5الخضعٍب اإلاؿخمغ ٖلى ٞتراث مىٓمت ْٚحر مخباٖضة.
 .6الٓاُٗ٢ت ْعبِ اإلاٗلٓماث بٓا ٘٢الُٟل.
 .7جبؿُِ اإلاٟاَُم اإلاجغصة ختى جهبذ طاث صاللت ْمٗنى.
 .8مغاٖاة الٟغْ ١الٟغصًت )حٗلُم ٞغصي(.
 .9جىمُت الضاُٗٞت للخٗلم.
 .10جىمُت ال٣ضعة ٖلى الاٖخماص ٖلى الىٟـ.
ّ
)1-6الخىت التربىيت الٙشديت:
ً
بىاء ٖلى اإلاٗلٓماث الؿاب٣ت خٓ ٫الخلمُظ ًجب بٖضاص زُت جغبٍٓت ٞغصًت ل٩ل جلمُظ ًخل٣ى زضماث البرهامج مبيُت ٖلى
ه٣اٍ الٓ٣ة ْالاخخُاظاث ألا٧اصًمُت ْٚحر ألا٧اصًمُت ،م٘ ألازظ باالٖخباع الخلل في اإلاِاعاث الىماثُت بن ْظضْ ،جؼٍْض ْلي
ؤمغ الخلمُظ ْمٗلمّ في الٟهل بهٓعة مً الخُت التربٍٓت الٟغصًت ،م٘ مغاٖاة الخالي:
 .1اإلاٗلٓماث ألاْلُت ًٖ الخلمُظ ْالتي حكمل ٖلى ):اؾم
اإلاضعؾت،الٗامالضعاس ي،اإلاؿخٓٔ الٟٗلي للخلمُظ ،ؤؾماء اإلاكاع٦حن في الخُت(.
 .2ظضْلخهو الخلمُظ في ٚغٞت اإلاهاصع.
 .3ه٣اٍ الٓ٣ة ْه٣اٍ الاخخُاط ٍْغاعي الخالي ٖىض ٦خابتها:
أً .جب ؤن جٓ٩ن ه٣اٍ الاخخُاط مبيُت ٖلى هخاثج الخلمُظ في ازخباعاث الدصخُو ألا٧اصًمُت.
بً .جب مغاٖاة حؿلؿل ه٣اٍ الاخخُاط خؿب حؿلؿل اإلاِاعاث للمىهج الضعاس ي ْ٦ظل ٪جضعظِا مً خُض الهٗٓبت.
الخلمُظ،الهٖ،٠مغٍ،اإلااصة،
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ً
ً
ابخضاء
ج.التر٦حز ٖلى ه٣اٍ الٓ٣ة صازل ه٣اٍ الاخخُاط ْالتي لِا ٖال٢ت بى٣اٍ الًٗٞ ،٠مشال ه٣اٍ اخخُاط ٢غاءة ألاٖضاص
مً ؤعبٗت ؤع٢ام ْختى ؾبٗت ؤع٢امىجض ؤن َىا ٥ه٣اٍ ٓ٢ة ْهي٢) :غاءة ألاٖضاص ابخضاء مً ع٢م ْاخض ْختى زالزت ؤع٢ام(.
د.مٗغٞت ه٣اٍ الٓ٣ة ٖىض الخلمُظ بن ْظضث ًٖ َغٍ ٤الازخباعاث التي ج٣ضم لّٞ ،الخلمُظ ال ًخٓ ٘٢مىّ مٗغٞت ٢غاءة
ألاٖضاص اإلآ٩هت مً ع٢م ْاخض ْختى زالزت ؤع٢ام بضْن ج٣ضًمِا لّ ٖلى ق٩ل ازخباع.
ٌ .خهغ الى٣اٍ ألا٧اصًمُت ،ِ٣ٞؤما الى٣اٍ ألازغٔ ٞؿب ٤الخُغ ١لِا في مغخلت ظم٘ اإلاٗلٓماث ْج٣ضًم الازخباع الىماجي.
.4ألاَضا ٝالتربٍٓتٌٗ:غ ٝالِض ٝالتربٓي بالخُٛحر اإلاغاص اؾخدضازّ في ؾلٓ ٥اإلاخٗلم،ؤْ٨ٞغٍ،ؤْ ْظضاهّْ ،جى٣ؿم ألاَضاٝ
التربٍٓت بلى زالزت ؤ٢ؿام ْهي:
- 1ألاَذاٗ بّيذة اإلاذيْ :هي ؤَضا ٝقاملت ٍَٓلت اإلاضٔ،جدضص اإلاُلٓب مً الخلمُظ في جهاًت الخُت ؤْ الٗام ّ
الضعاس ي
ٍْجب مغاٖاة الخالي ٖىض نُاٚتها:
أ .جدضًض اإلاِاعاث ط٦غا.
ب .مُٗاع ألاصاء اإلا٣بٓٓ٩ٍْ ٫ن باليؿبت اإلائٍٓت ؤْ ٚحرَا خؿب هٕٓ اإلاِاعة.
ط .الخاعٍش اإلاخٓ ٘٢لخدضًض الِض.ٝ
ٗٞلى ؾبُل اإلاثا:٥
2014م
)ؤن ًخم ً٨الخلمُظ مً م٣اعهت ألاٖضاص ْبظغاء ٖملُاث الجم٘ ْالُغح بيؿبت بج٣انٍْ،%80خد ٤٣الِض ٝبخاعٍش/2/2
ّ
ج٣غٍبا() .الهُاٚت خؿب ؤؾلٓب اإلاٗلم(.
- 2ألاَذاٗ ٜفحرة اإلاذيْ :حك٩ل بمجمِٖٓا ألاَضا ٝالتربٍٓتْ،جترظم ألاَضا ٝالتربٍٓت ٢هحرة اإلاضٔ بلى ؤَضاٝ
جضعَؿُتٍْ ،جب مغاٖاة الخالي ٖىض نُاٚت ألاَضا٢ ٝهحرة اإلاضٔ:
ُث
ً
ّ
ؤ .جدضًض اإلاِاعاث ٦ما ْهٖٓا ْال ًم ً٨ظم٘ مِاعجحن مسخلٟخحن في َضْ ٝاخض )ًجب ؤن ال ًٓ٩ن الِض ٝمغ٦با(.
ب .ؤن ًدخٓي الِضٖ ٝلى ٗٞل بظغاجي مشل )ًدل٣ً،غؤ٣ً،اعن(.
ً
ج .ؤن ًٓ٩ن الِض٢ ٝابال للُ٣اؽ بٓي٘ مُٗاع لؤلصاء اإلا٣بٓٓ٩ً ٫ن باليؿبت،ؤْبال٨م،ؤْ بالخ٨م،مشاٖ ٫لى طل)٪بيؿبت8
بلى،10ؤْ زمان ٧لماث مً ؤنل ٖكغ ٧لماث،ؤْ بضْن ؤزُاء(.
د.الخاعٍش اإلاخٓ ٘٢لخد ٤ُ٣الِض.ٝ
ٌُُٟ٦.ت ُ٢اؽ الِض.ٝ
ً
ً
ابخضاء مً زالزت ؤع٢ام ْختى زمؿت ؤع٢ام بيؿبت 8بلىٖ،10ىض
مثا) :٥ؤن ً٣اعن الخلمُظ بحن ألاٖضاص مؿخسضما ٖالمت>(<)،
ّ
2014م ج٣غٍبا() .الهُاٚت خؿب ؤؾلٓب اإلاٗلم(.
بُٖاثّ ؤي ٖكغة ؤٖضاص م٨خٓبت ٖلى ْع٢تٍْ،خد ٤٣الِض ٝبخاعٍش/3/25
ّ
- 3الهذٗ الخذسيس يٖ َْٓ:باعة جه ٠ما ًخٓ ٘٢ؤن ً٨دؿبّ الخلمُظ مً مِاعاث ؤْ مٗلٓماث في جهاًت ٞترة مدضصة ٦ضعؽ
ْاخضٍْ ،جب مغاٖاة الخالي ؤزىاء نُاٚت ألاَضا ٝالخضعَؿُت:
ً
ً
ً
ؤ .جدضًض اإلاِاعة ٦ما ْهٖٓا ْال ًم ً٨ظم٘ مِاعجحن في َضْ ٝاخض)ًجب ؤن ال ًٓ٩ن الِض ٝمغ٦با(.
ب.ؤن ًدخٓي الِضٖ ٝلى ٗٞل بظغاجي)ًدل٣ً،غؤ٣ً،اعن(.
ج.مُٗاع ألاصاء اإلا٣بٓ.٫
د .الخاعٍش اإلاخٓ ٘٢لخد ٤٣الِض.ٝ
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ٌُُٟ٦.ت ُ٢اؽ الِض.ٝ
 ملحىٌاث َامت:
ًًٟ .1ل ؤن ال جخجاْػ ألاَضا٢ ٝهحرة اإلاضٔ ل٩ل َض ٝبُٗض اإلاضٔ ؾبٗت ؤَضا٢ ٝهحرةْ،ل٦ ً٨شاٞت الخضزل اإلابيُت
ٖلى اخخُاظاث الخلمُظ هي ألاؾاؽ في ٖضص ألاَضا.ٝ
 .2ألاَضا ٝالخضعَؿُت ال ًٟهلِا ؤي بظاػةْ ،بن خضر ًجب بٖاصة ألاَضا ٝمً البضاًت.
ّ .3
جُ٣م ألاَضا٢ ٝهحرة اإلاضٔ الخضعَؿُت م٘ جهاًت ٧ل َض٢ْ ٝبل الاهخ٣ا ٫بلى الِض ٝالظي ًلُّْ،جضْن اإلالخْٓاث
الُٓمُت ل٩ل جلمُظ م٘ جٍٓ٣م الخ٣ضم الخانل لّْ،الخٗضًل في الخُت خؿب الاخخُاط.
ً
 .4جدخٓي الخُت التربٍٓت الٟغصًت ٖلى ؤَضا ٝبُٗضة مضٔ ْؤَضا٢ ٝهحرة مضٔ مٓػٖت ػمىُا بالخٓاعٍش ،ؤما ألاَضاٝ
الخضعَؿُت ٞال ج٨خب بال ٖىض الكغْٕ في جضعَـ الِض٢ ٝهحر اإلاضْٔ ،جٓ٩ن يمً الخُت الٟغصًت الخضعَؿُت اإلاخٟغٖت مً
التربٍٓت.
ٖ .5ىض ازخال ٝالخاعٍش اإلاخٓ ًٖ ٘٢الخاعٍش ألاؾاؽ ٞال ٌٗخبر طل ٪مهضع ٢ل ٤للمٗلم خُض ؤن ُٚاب الخلمُظ ؤْ اإلاٗلم
ً
ْْظٓص الازخباعاث ْػٍاصة الخهو ؤلاياُٞت التي حُٗى للخلمُظ جٓ٩ن ؾببا في ازخال ٝالخاعٍش اإلاخٓ ًٖ ٘٢ألاؾاؽْ،لً٨
ً
ًجب ٖل اإلاٗلم جدغي الض٢ت ؤزىاء جٓػَ٘ الخٓاعٍش ػمىُاْٖ،لى اإلاٗلم جٓزُ ٤ؤؾباب ُٚاب الخلمُظ ًٖ البرهامج في الخاهت
اإلاسهو لِا في ْع٢ت الخدًحرْ،همٓطط الخٓانل.
٢ .6ض ٌؿخٛغ ١جد ٤ُ٣الِض ٝالخضعَس ي لٓغْ ٝما،خهت صعاؾُت ؤزغٔٞ ،ةن خضر طلٖ ،٪لى اإلاٗلم ؤن ًٓ٣م بخضًٍْ
الُٓم ْالخاعٍش للخهت ألازغٔ في زاهت اإلالخْٓاثْ،الخٍٓ٣م ًٓ٩ن في الجهاًت ٖىض بج٣ان اإلاِاعة م٘ ٦خابت اإلالخْٓاث
ْالخٓنُاث ْالخٗضًل خؿب الاخخُاط.
ٖ .7ىض جد ٤٣ألاَضا٢ ٝهحرة اإلاضٔ الخضعَؿُت ًضْن جاعٍش الخد ٤٣مباقغة في زاهت ألاَضا ٝم٘ ٖضم حٗضًل الخاعٍش
اإلاخْٓ ٘٢الظي ؾب ٤بٖضاصٍ ؤزىاء جىُٟظ الخُت.
 .8الِض٢ ٝهحر اإلاضٔ ال ًخم جٍٓ٣مّ بٗض آزغ َض ٝجضعَس ي مباقغةْ،بهما ًخم طل ٪بٗض ٞانل ػمني ال ً٣ل ًٖ ًٓم م٘
٦خابت اإلالخْٓاث ْالخٓنُاث ْالخٗضًل خؿب الاخخُاط.
 .9البض مً جد ٤ُ٣اإلاِاعاث ألاؾاؽ )الخإؾِؿُت( ٢بل الاهخ٣ا ٫بلى مِاعاث ؤزغٔ،ؤما اإلاِاعاث الٟغُٖت ٞباإلم٩ان حٗضًل
الِض ٝبخس ٌُٟوؿبت ؤلاج٣ان في الخُت ْججاْػٍ بلى َض ٝؤزغ ْطلٖ ٪ىض ٞكل مداْلت حُٛحر َغٍ٣ت الخضعَـ ؤْ الِضٝ
الؿلٓ٧ي ؤْ ػٍاصة اإلاضة الؼمىُت اإلاسههت للِض.ٝ
ٔ )2-6ش٘ت اإلافادس:
 مارا هٝفذ بٕش٘ت اإلافادس؟
وٗني بٛغٞت اإلاهاصع ،هٓام جغبٓي ًدخٓي ٖلى بغامج مخسههت جٟ٨ل للخلمُظ جغبِخّ ْحٗلُمّ بك٩ل ٞغصي ًىاؾب
زهاثهّ ْاخخُاظاجّ ْ٢ضعاث ْحٗخبر هي البِئت اإلاىاؾبت لظْي نٗٓباث الخٗلم في خحن ؤجها جٟسر اإلاجا ٫ؤمامّ لُخٗلم في
الٟهل الٗاصي اإلاٗلٓماث ْاإلاِاعاث ألا٧اصًمُت ٞدؿب ،بل الخٟاٖل الاظخماعي ْالخٓانل م٘ آلازغًٍ اللظًً ٌٗخبران
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ٖىهغان مً ؤَم ٖىانغ مٓ٣ماث الخُاة الاظخماُٖت الؿلُمت ٞمً ؤَم ألاؾـ التي جبنى ٖلحها بغامج ٚغٞت اإلاهاصع ؤن
194
ً٣ط ي الخلمُظ ههًٓ ٠مّ الضعاس ي ٖلى ألا٢ل م٘ ػمالثّ في الٟهل الٗاصي.
ّ
ٞهي ٚغٞت زضماث زانت جسهو في اإلاضعؾت ج٣ضم زضماث جغبٍٓت زانت ألَٟا ٫طْي الهٗٓباث الخٗلمُت الظًً
ٌٗاهٓن مً ايُغاب ْاخض ؤْ ؤ٦ثر في الٗملُاث ؤلاصعاُ٦ت اإلاٗغُٞت مما ًاصي بلى بزٟا ١الُٟل في بٌٗ اإلا٣غعاث
الضعاؾُت.بن ؤَمُت ٚغٞت اإلاهاصع ج٨مً في ؤجها حُٗي الخ ٤ألَٟا ٫طْي الهٗٓباث الخٗلمُت في الخهٖٓ ٫لى ٞغم
حٗلُمُت مخ٩اٞئت صْن الخٗغى لئلخباَاث ْاإلاداْالث ٚحر الىاجخت التي ججٗلِم ؤ٢ل ٢بٓال لضٔ مضعؾحهم ْؤ٢غاجهم ْعبما
ؤبٓحهم خُض ًضٖم ٞكلِم اإلاخ٨غع اججاَاتهم الؿالبت هدَٓم.
ْلخٓيُذ اإلاؿخلؼماث اإلا٩اهُت ْالبكغٍت ْهُٖٓت الخضماث اإلا٣ضمت في ٚغٞت اإلاهاصع ،ؾىٗغى ججغبت )مضاعؽ اإلاكغ١
ألاَلُت( باألعصنٚ.غٞت اإلاهاصع في مضاعؽ اإلاكغٌٗ ١مل ٞحها ٞغٍ ٤مً اإلاٗلمحن اإلاسخهحن في التربُت الخانتً ،دٓ ٫بلحهم
الُالب مً ٢بل مٗلم الٟهلٍْ .سً٘ الُالب في ٚغٞت اإلاهاصع لخُُ٣ماث مسخلٟت لخدضًض هٕٓ الهٗٓباث التي ٌٗاوي مجها
الُالبْ ،صعظتهاْ ،مضٔ جإزحرَا ٖلى بُ٣ت اإلآاص الضعاؾُتْ ،مً زم ْي٘ زُت جغبٍٓت ٞغصًت ل٩ل َالب ًدضص ٞحها ُُٟ٦ت
جىمُت اإلاِاعاث الٗ٣لُت اإلاٗغُٞت ْالتي جازغ بضْعَا ٖلى اإلآاص ألا٧اصًمُتٛٞ .غٞت اإلاهاصع َىا ٥لِؿذ م٩ان ًخل٣ى ُّٞ
الُالب صعْؽ زهٓنُت ؤْ صعْؽ للخٍٓ٣ت للمٓاص التي ًٓاظّ نٗٓبت ٞحها ،بل هي اإلا٩ان الظي ٌٗمل  ُّٞاإلاٗلم اإلاسخو
م٘ الُالب ٖلى اإلاِاعة طاتها ْالتي جازغ ٖلى جدهُلّ في اإلااصة ألا٧اصًمُت.
 ؤٜعام ٔش٘ت اإلافادس:
ج٣ؿم ٚغٞت اإلاهاصع بلى ؤ٢ؿام مسخلٟت ٧ل ٢ؿم مؿاْ ًٖ ٫جىمُت مِاعة مُٗىتْ،مً زم ً٣ؿم الُالب الظًً ٌٗاهٓن مً
الهٗٓباث الخٗلمُت بلى مجمٖٓاث مخجاوؿت مً خُض هٕٓ الهٗٓبت ْخضتها بهغ ٝالىٓغ ًٖ اإلاغخلت ّ
الضعاؾُت للُالب
195
ْؤ٢ؿامِا هي:
٢ .1ؿم لخىمُت مِاعاث ال٣غاءة.
٢ .2ؿم لخىمُت مِاعاث ال٨خابت.
ّ
٢ .3ؿم لخىمُت اإلاِاعاث الخانت بخٗلم الغٍايُاث.
٢ .4ؿم للخٗلُم اإلاىٟغص.
 ؤزار ٔش٘ت اإلافادس:
َ .1اْلت ٦بحرة في ّ
٧ل ٢ؿم جدؿ٘ مً )َ (4-3الب.
 .2خٓاظؼ مخدغ٦ت جذجؼ ٧ل ٢ؿم ٖلى خضا.
 .3زؼاثً ل٩ل ٢ؿم لخ ٟٔالٓؾاثل الخٗلُمُت الخانت بّ.
 .4زؼٍىت بلى ظاهب مضزل ٚغٞت اإلاهاصع لخ ٟٔملٟاث الُالب.
 .5م٣اٖض مىٟغصة للخٗلُم الٟغصي.
194خًنم عجاج "،صعوبات القراءة والفهم القرائي"التشخيص والعالج" ،ط ،1مصر :مكتبة زىراء الشرؽ.1998 ،
95

عبد الرحمن سيد ،نفس المرجع المذكور سابقا.
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 ؤهىاُ الخذماث اإلاٝذمت لىالب روو ـّىباث الخّلم مً ٜبل ٔش٘ت اإلافادس:
 .1زضماث مؿاهضة للُالب ج٣ضم لّ مً زال ٫جٓاظضٍ بالٟهل م٘ ػمالثّ ،بدُض ًخم الخيؿُ ٤بحن مٗلم اإلااصة ْ مٗلم
ٚغٞت اإلاهاصع لُخٓاظض مٗلم ٚغٞت اإلاهاصع ؤزىاء اإلااصة التي ٌٗاوي الُالب مً نٗٓبت.
 .2زضماث ج٣ضم للُالب مً زال ٫جٓاظضٍ في ٚغٞت اإلاهاصع خؿب الجضْ ٫الخام بّ.
ّ
 )7بسؼاد ؤظش روو ـّىباث الخّلم :
ّ
البض مً ْظٓص حٗاْن ْزُ ٤بحن آلاباء ْاإلاٗلمحن لخٗؼٍؼ الخٗلـم في اإلاضعؾت ْالبِذ196،خُض ٌؿاٖض َظا الخٗاْن في جس٠ُٟ
ّ
ال٨شحر مً اإلاك٨الث التي جيكإ زال ٫مغخلت الخ٣ضم التربٓي للُٟلٞ ،الُٟل الظي ٌٗاوي مً نٗٓباث الخٗلم ْؤؾغجّ
بداظت بلى مؿاٖضة بهض ٝاإلادآٞت ٖلى الٗال٢اث ْالبىاء ألاؾغي ْػٍاصة ِٞم ؤٞغاص الٗاثلت للُٟل ْ٢بٓلِم لهٗٓباث
ّ
الخٗلم التي ٌٗاوي مجها.
ّ
 )1-7مؽاس٠ت ؤظش روو ـّىباث الخّلم:
بٌٗ الباخشحن شجٗٓا ٨ٞغة مكاع٦ت ؤْلُاء ألامٓع في ٧ل مغخلت مً مغاخل الٗالط ،ابخضءا ً مً مغخلت الخٗغ ٝبلى
مغخلت الخ٣ؿُمٓ٩ٍْ ،ن طل ٪مً زال ٫ما ًإحي:
ّ
ّ
الخّشٗٓ٩ٍْ :ن صْعَم مً زال ٫مالخٓاتهم لئلقاعاث اإلاب٨غة لهٗٓباث الخٗلـمْ ،الٓعي بالخضماث التي ًيبغي
 .1مشخلت
ؤن ّ
ج٣ضم لِم.
ّ
197
 .2مشخلت الٝياطٓ٩ٍْ:ن صْعَم مً زال ٫ظم٘ البُاهاث ًٖ الُٟل في اإلاجزْ ٫ج٣ضًم اإلاٗلٓماث التي جخٗل ٤بالُ٣اؽ.
 .3مشخلت اخخياس البرامج:خُض ٌكاع ٥الٓالضًً في ازخُاع البضًل التربٓي اإلاىاؾب للُٟلْ ،في ْي٘ ألاَضا ٝالتي
ّ
جخًمجها زُت الُٟل التربٍٓت الٟغصًت.
 .4مشخلت الخىٙيزَْ :ىا ٌكاع ٥آلاباء في ألاوكُت اإلاضعؾُت٢ْ ،ض ًخُٕٓ إلاؿاٖضة اإلاٗلم في اإلاضعؾت٢ْ ،ض ٌكاعٓ٧ا
باألوكُت اإلاٗخمضة ٖلى اإلاجز.٫
 .5مشخلت الخٝييم:خُض ًؼْص آلاباء اإلاٗلمحن بمٗلٓماث ؤؾاؾُت جخٗل ٤بمضٔ ج٣ضم الُٟل في اإلاِاعاث ألا٧اصًمُت التي
ّ
198
ًخٗلمِا ْؤًًا اإلاِاعاث الؿلُٓ٦ت.
ّ )2-7
ج٢ي ٚالىالذيً:
ال جٓظض ؤؾغة ج ًٍٓ٩متهُئت الؾخ٣باَٟ ٫ل ٌٗاوي مً نٗٓباث حٗلمُّٞ ،اآلباء ْألامِاث ًخٓٓٗ٢ن ؤن ًٓ٩ن لضحهم ؤَٟا٫
ال ٌٗاهٓن مً مكا٧ل مىظ البضاًتَْ ،ىا ٥الٗضًض مً الٗٓامل التي جازغ ٖلى ُُٟ٦ت جإزغ الٗاثلت بٓظٓص َٟل طْي
اخخُاظاث زانت مً مشل زهاثو ؤلاٖا٢ت ْ َبٗتها ْقضتها ْزهاثو الٗاثلت ْالخهاثو الصخهُت ل٩ل ٞغص مً
ّ ّ
ؤٞغاص الٗاثلت باإلياٞت بلى الخدضًاث التي جٓاظِِا الٗاثلت،بال ؤهّ ًجب الخإُ٦ض ٖلى ؤن ٧ل ؤؾغة جسخل ًٖ ٠ألازغٔ في هٕٓ
196زلمد القحطاين "،نشرة تربوية عن بعض خصائص الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلّم األكاديمية والنمائية "،اادلملكة العربية السعودية:
اجلمعية اخلًنية لرعاية ادلعوقٌن.2001 ،
سابق .
197فاركؽ الركساف ،نفس ادلرجع ادلذكور نا
سابق .
198إبراىيم أبونياف ،نفس ادلرجع ادلذكور نا
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عصْص ألاٗٞاْ ٫خضتها ْاؾخمغاعٍتها .خُض جتراْح عصْص ألاٗٞا ٫بحن مكاٖغ الخؼن ْألاس ى ْلٓم الىٟـْ ،الكٗٓع بالظهب
ْالًٛب ْؤلاه٩اعْٖملُت ّ
ج ٠ُ٨ألاَل جخًمً الى٣اٍ الخالُت:
 ؤلاخؿاؽ باإلاك٩لت.
 الٓعي باإلاك٩لت.
 مغخلت البدض ًٖ الؿبب.
 مغخلت البدض ًٖ الٗالط.
٢ بٓ ٫الُٟل.
مارا يشيذ آلاباء مً ألاخفاثيحن؟ّ
 .1جٓٞحر اإلاٗلٓماث الخانت بهٗٓباث الخٗلـمْ ،مؿاٖضة آلاباء ٖلى الِٟم ْمغاٖاة مكاٖغَم ُٞما ًخٗل ٤بمكا٧ل
ؤَٟالِم.
 .2الخيؿُ ٤بحن البِذ ْاليكاَاث اإلاضعؾُت.
 .3مؿاٖضة ألاَل ٖلى بصعا ٥ؤن الؿلٓ ٥الٓاَغ مِم في ٖالط الهٗٓبت التي ٌٗاوي مجها الُٟلٞ ،اآلباء بداظت ماؾت ألن
ًٓ٩هٓا مُِئحن لِظٍ الخٛحراثْ ،ان ًخم جؼٍْضَم باال٢تراخاث إلاؿاٖضتهم في ؤن ًخٗاملٓا مّٗ.
 .4مؿاٖضة آلاباء ٖلى جٍُٓغ الاؾخ٣اللُت لضٔ ؤبىائهم.
 .5جٓيُذ ؤؾالُب الٗىاًت ألاؾاؾُت ل٨ال الٓالضًً ،بدُض ًهبدا ؤ٦ثر ٢ابلُت للخ٨ٟحر بٓاُٗ٢ت خٓ ٫اخخُاظاث َٟلِما
ْالٗىاًت التي ًدخاظِا.
 .6الخهٖٓ ٫لى الضٖم ْالخٗؼٍؼ اإلاخٓانل مً ٢بل اإلاغقضًً ،بدُض جؼْص ألاؾغة بالٗىاًت الكاملت اإلاخ٩املت ْاإلاؿاٖضة
ٖلى الخ.٠ُ٨
ّ
 )8اظتراجيجياث بسؼاد ؤظش روو ـّىباث الخّلم:
حؿاٖض بغامج ؤلاعقاص آلاباء في الخٗامل م٘ مكاٖغَمِٞ ،ظٍ البرامج ًخم جىُٓمِا بىاء ٖلى َبُٗت الٗاثلت ْمكا٧ل الُٟل
199
ْهي ٧الخالي:
ِ .1الج ٘شدوٓ٩ٍْ :ن للُٟل ْخضٍ ،في خالت نٗٓبت جٓاظض ألابًٍٓ مّٗ )آلاباء اإلاضمىحن ،ال٨دٓلُحن،الظَاهُحنْ ،الظًً
ًغًٓٞن الُٟل عًٞا جاما.
 .2الّالج الجماعي لآلباء وألامهاثْ:طل ٪للظًً ًغٚبٓن في الاؾخٟاصة مً ججاعب ٚحرَم في خل اإلاك٨الث ألاؾاؾُت.
ِ .3الج الىٙل والىالذيً بؽ٣ل مىٙفلْ :طل ٪في ألاؾغ التي ٞحها الٗال٢اث مخٓجغةٓ٩ٍْ ،ن مً ٚحر اإلاُٟض بعقاص الُٟل
ْؤبٍّٓ ؾٍٓا.
ِ .4الج الىٙل ووالذيه ظىياَْ :ظا ًٓ٩ن لؤلؾغ التي ًم٨جها ؤن حكاع ٥اإلاٗالج صْن ؤي هؼاٖاث ؤْ جٓجغاث.
ّ
 )9نٗٓباث الخٗلـم  -هٓغة مؿخ٣بلُت:-

99

جماؿ اخلطيب "،مناىج وأساليب التدريس في التربية الخاصة" ،ط  ،1اإلمارات العربية ادلتحدة :مطبعة ادلعارؼ.1994 ،
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بن الٓ٢ذ ًخٛحر ْبن اإلاك٨الث التي ًٓاظِِا الُالب في اله ٟٝٓالٗاصًت ٢ض اػصاصث ٦شحرا ً في الؿىٓاث ألازحرةْ ،آلان
ظمُٗىا ٢ض ًٓ٩ن مضعؽ ْْالض ْمْٓ ٠زضمت اظخماُٖت ْزبحر هٟس يْ ،نضً ٤خمُم ماجمً ٖلى ألاؾغاعْ ،ختى ممً٨
ؤن جٓ٩ن ممٓ ٫ا٢خهاصيٍْ ،م ً٨ؤن وكٗغ ظمُٗا ً بإهىا بظلىا ؤ٢ص ى ما لضًىا.
ّ
في اإلااض ي ٧اهذ اإلاخُلباث التربٍٓت الخانت التي ًدخاظِا الخالمُظ الظًً ٌٗاهٓن مً نٗٓباث ْاضخت في الخٗلـم٧ ،اهذ
ج٣ابل ْجدل بما زاعط الٟهل جهاثُا ً ؤْ بمؿاٖضة مضعؽ مخسهو في التربُت الخانتْ200،ل٣ض ٧اهذ مؿاْلُت اإلاضعؽ
الٗاصي في حٗلُم َاالء ألاَٟا ٫مدضْص ظضاْ ،آلاهٟمً اإلادخمل ؤن ًٓ٩ن ٢ض َلب مى٦ - ٪مضعؽ  -ؤن جًُ ٠بلى ْاظباج٪
اإلاٗخاصة مجمٖٓت مً َاالء الُالب الظًً ٧اهٓا في الؿاب ٤في مٓا ٘٢مخسههت في التربُت الخانتً ٠ُ٦ ،م٨ىىا الُ٣ام
ب٩ل َظٍ الٓاظباث م٘ بًِٗا البٌٗ؟؟؟.
ْل٩ي جٓ٩ن مضعؾا ً هاجخا ً ْ /الضا ً ْالضة عاجٗت ً إلاشل َاالء الُلبت/ألابىاء الظًً ًٓاظِٓن نٗٓباث في الخٗلُمٞ ،البض
ؤن حٗغ ٝؤن ط٧ائهم ؤْ ٢ضعاتهم لِؿذ بالًغْعة ؤ٢ل مً الخالمُظ الىاجخحنٞ ،الٗضًض مجهم ؤ٢ل خٓا ً ألن الُالب
الىاجخحن لضحهم جٓا ٤ٞبحن الُغٍ٣ت التي ًٓ٣م بها صماِٚم بمٗالجت اإلاٗلٓماث ْاإلاِاعاث الالػمت لِٟم الٓاظباث اإلاضعؾُت
الٗاصًتْٖ ،لى الٗمٓم ٞةن الُالب الٟاقلٓن ال ًملٓ٩ن مشل َظا الخٓا. ٤ٞ
ْم٘ ؤن ال٨شحرًً مً َاالء ألاَٟاًُ ٫لٖ ٤لحهم " مّاٜىن حّليميا ًَ" ِٞىاْ ٥ن ٠ؤ٦ثر ص٢ت لِم َْٓ ،ؤجهم " مٗآ٢ن
بؿبب ؤؾلٓب ؤْ َغٍ٣ت الخٗلُم اإلاُبٖ ٤لحهم"ٞ ،إٚلبهم لم ًخم حٗلُمِم باؾخسضام ألاؾالُب التي جىاؾب َغٍ٣ت ج٨ٟحرَم
ْحٗلمِمٞ ،ةطا ما ٖلمىاَم بالُغْ ١ألاؾالُب اإلاىاؾبت ٞةن مكا٧ل الخٗلم لضحهم جسخٟي بك٩ل ْاضر.
ّ
 )10بسؼاداث إلاّلمي روو ـّىباث الخّلم:
ّ
ِضيضو اإلاّلم:
في خالت ا٦دكاَ ٝالب ٌٗاوي مً َظٍ الهٗٓباث في ن ٪ٟخاْ:٫
 قغح َظٍ الهٗٓباث ألؾغة الُالب201،ألن حٗاْن ألاؾغة ْججاْبها ْجِٟمِا مً الى٣اٍ ألاؾاؾُت في هجاح البرامج
الٗالظُت لِظا الُالب.
 حٗغٖ ٝلى مسخل ٠مٓاَغ اإلا٣ضعةْ ،العجؼ ٖىض الُالبْ ،في َظا اإلاجاٞ ،٫ةن ألازُاء التي ً ٘٣بها الُالب ،لِا ؤَمُت
ً
زانت ،خُض ؤن جدلُل َظٍ ألازُاء ًُٟضها ٦شحرا في جبحن ظٓاهب الًْٗ ،٠في حٗغ ٝهمِ ألازُاء التي ً ٘٣بها الُالب،
ْبالخالي جُٟضها في عؾم البرهامج الٗالجي.
 ججىب ؤي اخخماً ٫اصي بلى ٞكل الُالبْ ،في َظا اإلاجاً ٫م٨ىىا الٗٓصة بلى اإلاؿخٓٔ الظي ؾب ٤بخؿاؽ الُالب
ً
بٓظٓص نٗٓبت لضًّ ،ؤي خحن ٧ان الخٗلم ما ًؼا ٫ؾِال باليؿبت لّْ ،مً زم هبضؤ ببِء ،مٓانلحن الدصجُْ٘ ،ؤلاَغاء ٖلى
ً
ألاقُاء التي ًِٟمِا ظُضاْ ،الِض َٓ ٝبػالت الخٓجغ ٖىّ.

200مجاؿ اخلطيب"،المدخل إلى التربية الخاصة" ،ط  ،1اإلمارات العربية ادلتحدة :مكتبة الفالح للنشر كالتوزيع.1997 ،
201مجاؿ اخلطيب ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.1997 ،
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 ؤن ًٓ٩ن لضً٦ - ٪مٗلم  -ؤلاإلاام ال٩افي باإلاِاعاث ألاؾاؾُت ال٣بلُت الالػمت ل٩ل مِاعة؛ٞاالهدباٍْ ،مٗغٞت الاججاَاث،
ْمٗغٞت اإلادكابّ ْاإلاسخل ٠مً ألانٓاث ْألاق٩اْ ،٫ما قابّ طل٧ ،٪لِا مِاعاث ٢بلُت الػمتً ،يبغي ؤن ًخ٣جها الُالب٢ ،بل
ً
ؤن هبضؤ بخٗلُمّ مِاعاث ؤزغٔ ؤ٦ثر حُٗ٣ضا.
 اؾخسضام َغٍ٣ت الخٗلُم الٟغصي م٘ الُالب ٢ضع ؤلام٩ان؟
 جؼٍْض الُالب ببرهامج )ًٓمي/ؤؾبٓعي( قامل ًٓضر اإلاِام ْالٓاظباث ،التي ٖلى الُالب بهجاػَا زال ٫طل ٪ألاؾبٕٓ؛
ً
ألن ٦شحرا مً َاالء الُلبت ًجضْن نٗٓبت في جىُٓم ؤْ٢اتهم.
 الخٗاْن م٘ مٗلم التربُت الغٍايُت في اإلاضعؾت؛ بدُض ًخم التر٦حز م٘ َظا الُالب ٖلى ؤلٗاب الخٓاػن ْألالٗاب التي لِا
ٓ٢اٖض زابختْ ،ألالٗاب التي جٓ٣ي الًٗالثْ ،الخغ٧اث ال٨بحرة ٧ال٨غةْ ،ألالٗاب التي حٗخمض ٖلى الاججاَاث.
 اؾخٛال ٫خهت اليكاٍ في صازل اله ٠بةُٖاثّ مؿئٓلُاث مدضْصة ،مشل ٖمل مكغْٕ مٗحن ،ؤْ بُٖاثّ مِمت
مُٗىّ؛ حؿاٖض ٖلى جىمُت الاججاَاث ،جخًمً اإلاُاب٣تْ ،مٗغٞت ؤْظّ الدكابّ ْالازخال ،ٝما قابّ طل. ٪
ً
 حصجُّٗ ْمضخّ ٖلى ألاقُاء التي ٌٗملِا بهٓعة صخُدت ،ع٦ؼ صاثما ٖلى الى٣اٍ ؤلاًجابُت في بهجاػٍ ْؤقٗغٍ بخ٣ضًغ٥
لّ الجِض الظي بظلّ.
ّ
 مؿاٖضجّ بإن جً٘ بقاعة ممحزة ٖلى الجِت الُمني مً الهٟدت إلعقاصٍ مً ؤًً ًبضؤ ؾٓاء في ال٣غاءة ؤْ ال٨خابت :جظ٦غ
ؤن َظا الُالب ٌٗاوي مً نٗٓبت في جمحز الاججاَاث.
ً
 اٖخماص مبضؤ اإلاغاظٗت صاثما للضعْؽ الؿاب٣تِٞ ،ظا ؾِؿاٖضٍ ٖلى ػٍاصة ٢ضعجّ ٖلى الخظ٦غ ْؾِؿاٖض ٧ل َالب
اله ٠ؤًًا.
 حصجُّٗ ٖلى الٗمل ببِء ْبُٖاءٍ ْ٢خا بياُٞا في الازخباعاث.
ّ
 حصجُّٗ ٖلى اؾخٗماْ ٫ؾاثل ْ مٓاص مدؿٓؾت ،في الٗملُاث الخؿابُت٦ ،ظل ٪اإلاسجل في خالت بل٣اء الضعؽ.
 حصجُّٗ ٖلى الىٓغ لل٩لماث بالخٟهُل ،إلاؿاٖضجّ ٖلى جمُحز ؤق٩ا ٫ألاخغ ،ٝالتي جخٓ٩ن مجها َظٍ ال٩لماث.
 بُٖائٍ ٓ٢اهحن مدضصةْ ،زابخت جخٗل ٤بُغٍ٣ت ال٨خابتَْ ،ظا ٌؿاٖضٍ ٖلى ؤلامالء.
٢ غاءة ما ً٨خب ٖلى اللٓح بهٓث ٖالي.
 ج٣لُل اإلاكدخاث الهُٟت ٢ضع ؤلام٩ان.
ً
ْؤزحرا :ظغبٓا ٧ل ش يء ما ٖضا الاػصعاء ْالخٓبُش.

ٜاثمت اإلاشاحْ:
ّ
 .1ؤبٓهُان ببغاَُم "،ـّىباث الخّلم"وش ٛالخذسيغ والاظتراجيجياث اإلاّش٘يت"،1ٍ،اإلامل٨ت الٗغبُت
.2001
الؿٗٓصًت:ؤ٧اصًمُت التربُت الخانت،
ّ
.2000
 .2خا ٔٞهبُل"،ـّىباث الخّلم والخّليم الّالجي"،1ٍ ،مهغ:م٨خبت ػَغاء الكغ،١
.1999
ٖ .3بض الغخمً ؾُض"،ظي٢ىلىحيت روو الحاحاث الخاـت"،صٍ ،مهغ :مُبٖٓاث ظامٗت ٖحن قمـ،
.1998
 .4عجاط زحري"،ـّىباث الٝشاءة والٙهم الٝشاجي"الدشخيق والّالج"،1ٍ،مهغ :م٨خبت ػَغاء الكغ،١
.2000
ٖ .5ضؽ مدمض "،ـّىباث الخّلم"،1ٍ،اإلامل٨ت ألاعصهُت :صاع ال٨ٟغ للُباٖت ْاليكغ ْالخٓػَ٘،
 .6الخُُب ظما"،٫مىاهج وؤظاليب الخذسيغ في التربيت الخاـت" ،1ٍ ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة :مُبٗت اإلاٗاع،ٝ
.1994
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.1997
 .7الخُُب ظما"،٫اإلاذخل بلى التربيت الخاـت" ،1ٍ ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة :م٨خبت الٟالح لليكغ ْالخٓػَ٘،
 .8الغْؾان ٞاعْ"،١ظي٢ىلىحيت ألاوٙأ ٥حر الّاديحن"مٝذمت في التربيت الخاـت" ،5ٍ،اإلامل٨ت ألاعصهُت :صاع ال٨ٟغ
.2001
للُباٖت ْاليكغ ْالخٓػَ٘،
 .9الغْؾان ٞاعْ"،١دساظاث وؤبدار في التربيت الخاـت" ،1ٍ،اإلامل٨ت ألاعصهُت :صاع ال٨ٟغ للُباٖت ْاليكغ ْالخٓػَ٘،
.2000
 .10الغْؾان ٞاعْ"،١ؤظاليب الٝياط والدشخيق في التربيت الخاـت" ،1ٍ ،اإلامل٨ت ألاعصهُت :صاع ال٨ٟغ للُباٖت
.1999
ْاليكغ ْالخٓػَ٘،
ّ
.2001
 .11الؿغَاْي ػٍضان"،مذخل بلى ـّىباث الخّلكم"،1ٍ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت :ؤ٧اصًمُت التربُت الخانت،
ّ
 .12ال٣دُاوي مدمض "،وؽشة جشبىيت ًِ بّن خفاثق الىالب الزيً يّاهىن مً ـّىباث الخّلم ألا١اديميت
.2001
والىماثيت" ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت :الجمُٗت الخحرًت لغٖاًت اإلاٗٓ٢حن،
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الخجشبت العىسيت في مجا ٥الجىدة في ماظعاث الخّليم الّالي
ِلي خعحن العمحر/باخث في اإلا٢خباث و اإلاّلىماث ،ظىسيت  /ماحعخحر في اإلا٢خباث و اإلاّلىماث ،حامّت الٝاَشة،مفش

ملخق :
ل٣ض ق٩ل مٓيٕٓ الاعج٣اء بجٓصة الخٗلُم الِاظـ ألاْ ٫لضٔ ْػاعة الخٗلُم الٗالي  ،خُض اؾخضعى الخُٓع الظي عؤًىاٍ في
ً ً
ً
هٓام الخٗلُم الٗالي الؿٓعيْ ،الظي ٧ان في مٗٓمّ جُٓعا ٦مُا ٖلى خؿاب الىُٖٓت ،مؼٍضا مً الاَخمام بمؿخٓٔ ظٓصة
ْٟ٦اءة الخٗلُم٢ْ ،ض ػاص في َظا الاَىخمام ٖٓامل زاعظُت ؤزغٔ مً ؤَمِا :جؼاًض ؤٖضاص اإلااؾؿاث الخٗلُمُت الخانتْ ،
الخُٟٗل اإلالخّٓ الجٟاُ٢اث الخٗاْن بحن ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي اإلادلُت ْالٗاإلاُت ْالاججاٍ اإلاتزاًض إل٢امت بغامج ٖاإلاُت
ً
مكتر٦ت ْ ،الاهٟخاح اإلاتزاًض في ؾاخت الخٗلُم الٗالي الٗاإلاُت ْجؼاًض الخىاٞـ الضْلي بحن الجامٗاث ْماؾؿاث الخٗلُم
لجظب الُالب.
جدىاَْ ٫ظٍ الضعاؾت الخجغبت الؿٓعٍت في مجا ٫ماؾؿاث الخٗلُم الٗاليْ ،حٗغى لجِٓص ْػاعة الخٗلُم الٗالي في مجا٫
جُبُ ٤الجٓصة في الجامٗاث الخٓ٩مُت ْ الخانت ،بهض ٝجدؿحن ْ يمان الجٓصة في الخٗلُم الٗالي.
ال٣لماث اإلاٙخاخيت :الجٓصة ،ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ،ؾٓعٍت.
مٝذمت:
خُٓذ ٖملُاث بنالح الخٗلُم باَخمام ٦بحر في مٗٓم صْ ٫الٗالمْ ،خُٓذ الجٓصة بجاهب ٦بحر مً َظا الاَخمام ،بلى
خض ظٗل اإلا٨ٟغًٍ ًُلٓ٣ن ٖلى َظا الٗهغ" ِفش الجىدة" ،اٖخباعَا بخضٔ الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت لىمٓطط ؤلاصاعة الجضًض
الظي جٓلض إلاؿاًغة اإلاخٛحراث الضْلُت ْاإلادلُتْ ،مداْلت الخ ٠ُ٨مِٗا ٞ.إنبذ اإلاجخم٘ الٗالمي ًىٓغ بلى الجٓصة ْؤلانالح
التربٓي باٖخباعَما ْظِحن لٗملت ْاخضة ،بدُض ًم ً٨ال ٫ٓ٣بإن الجٓصة الكاملت هي الخدضي الخ٣ُ٣ي الظي ؾُٓاظّ
ألامم في الٗٓ٣ص ال٣اصمت).(1
ْجلٗب الجامٗاث الضْع ألاْْ ٫الغثِس ي في جدؿحن مسغظاث الخٗلُم ْإلاا هجضٍ مً ٢هٓع في مسغظاث الخٗلُم الجامعي
الخالي ٧ان ال بض لىا مً بًجاص الُغٍ٣ت التي وؿخُُ٘ مً زاللِا الخغْط مً َظٍ اإلاك٩لت ْلً هجض بضًال ؤًٞل مً بصاعة
الجٓصة الكاملت ٓ٧جها حٗخمض ٖلى مٗاًحر لؤلصاء وؿخُُ٘ مً زاللِا بنالح الخلل في ْ٢خّ٢ْ ،ضعتها ٖلى مٓا٦بت الخُٓع
الخ٨ىٓلٓجي ْاإلاٗغفي الِاثل ).(2
َْٗض الخٗلُم الٗالي مً ؤَم مُاصًً الخُاة ٍْبرػ طل ٪ظلُا في ؤن ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي هي التي جؼْص اإلاجخم٘ ب٩اٞت
ُ٢اٖاجّ ب٩ل ما ًدخاظّ مً مٓاعص بكغٍت ْطل ٪للٗال٢ت اإلاباقغة بحن ظٓصة الخٗلُم الٗالي ْالىمٓ الاظخماعي ْالا٢خهاصي .

(
(

) أمحد إبراىيم .اجلودة الشاملة يف اإلدارة التعليمية كالرتبوية  -.اإلسكندرية :دار الوفاء للطباعة كالنشر -. 2003،ص.9
) فريد النجار .إدارة اجلامعات باجلودة الشاملة  -.القاىرة :إيرتاؾ للنشر كالتوزيع -. 1999 ،ص ص .47 -45
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ٞةن ظٓصة الخٗلُم جضٖ ٫لى الىمٓ ْالغقي بِىما اوٗضام الجٓصة  ُّٞجضٖ ٫لى الخسل ًٖ ٠ألامم اإلاخ٣ضمت ْالِضع في مٓ٣ماث
الضْْ ٫الخض مً ؾغٖت ج٣ضمِا ).(3
 - 1ؤلاواس الىٍشو للذساظت:
 -1/1مٙهىم الجىدة:
حٗغ ٝالجىدة في اللٕت بإجها :ظاص الص يء ُ ,ثظٓصةَ ،دظٓصة ،ؤي ناع ظُضاْ ،الجُض ه ٌُ٣الغصيء ْ,مشلِا الخجٍٓضْ ،ؤظاص
ٞالن في ٖملّ ْ
ْؤظ َدٓص ْظاص ٖملّ ً:جٓص َدظ ْٓصة).(4
ٍْغظ٘ مِٟٓم الجىدة ) (qualityبلى ال٩لمت الالجُيُت )ْ (qualitasالتي حٗني َبُٗت الصخو َْبُٗت الص يء ْصعظت الهالبت،
ْ٢ضًما ٧اهذ الض٢ت ْؤلاج٣ان مً زالُ٢ ٫امِم بخهيُ٘ آلازاع ْألاْابض الخاعٍسُت ْالضًيُت مً جمازُل ْ٢الٕ ْ٢هٓع ألٚغاى
الخٟازغ بها .ؤْ الؾخسضامِا ألٚغاى الخٟازغ بها .ؤْ الؾخسضامِا ألٚغاى الخماًت ْخضًشا حٛحر مِٟٓم الجٓصة بٗض جُٓع
ٖلم ؤلاصاعة ِْْٓع ؤلاهخاط ال٨بحر ْ الشٓعة الهىاُٖت ِْْٓع الكغ٧اث ال٨برٔ ْاػصًاص اإلاىاٞؿت.بط ؤنبذ إلآِٟم الجٓصة
ؤنبذ إلآِٟم الجٓصة ؤبٗاص ظضًضة ْمدكٗبت ٣ٞض ٖغِٞا البٌٗ بإجها ) :مجمٖٓت مً اإلاؼاًا ْ الخهاثو الخانت باإلاىخج
ؤْ الخضمت ْ التي حؿاَم في بقبإ عٚباث اإلاؿتهل٨حن ْجخًمً الؿٗغ ْ الخٓٞغ ْاإلآزُٓ٢ت ْالاٖخماصًت ْ٢ابلُت
الاؾخٗما.(5)٫
ْالجٓصة َٓ ؤصاء الٗمل ْ ٤ٞمٗاًحر ْمٓانٟاث ُ٢اؾُت ،لبلٓ ٙمؿخٓٔ الامخُاػ في الٗال٢ت بالؼباثً ٖلى مؿخٓٔ
اإلااؾؿاث الا٢خهاصًتٍْ ،خم طلَ ًٖ ٪غٍ ٤جدؿحن هُٖٓت اإلاىخجاث ْالغ ٘ٞمً مؿخٓٔ الخضماثٞ ،باليؿبت للماؾؿاث
الا٢خهاصًت الخايٗت للمىاٞؿت ،التي الًم ً٨ؤن جٓ٩ن هاجخت  ،بال بطا جٓظذ ْصٖمذ بجٓصة في ؤلاهخاط ْاإلاىخٓظاث  ،زم
َالذ َظٍ الُغٍ٣ت اإلااؾؿاث الخضماجُت ٧الى٣ل ،الٟىض٢ت ْالخضماث ال٨ٟغٍت).(6
ْحٗغ ٝالجٓصة ٖلى ؤجها" بهخاط اإلاىٓمت لؿلٗت ؤْ ج٣ضًم زضمت بمؿخٓٔ ٖا ٫مً الجٓصة اإلاخمحزة ،جٓ٩ن ٢اصعة مً زاللِا
ٖلى الٓٞاء باخخُاظاث ْعٚباث ٖمالئها ،بالك٩ل الظي ًخ ٤ٟم٘ جٓٗ٢اتهمْ ،جد ٤ُ٣الغيا ْالؿٗاصة لضحهمٍْ ،خم طل ٪مً
ً
زال ٫م٣اًِـ مٓيٖٓت ؾل ٠ا إلهخاط الؿلٗت ؤْ ج٣ضًم الخضمتْٕ ،اًجاص نٟت الخمحز ٞحها).(7
ْالجٓصة ٞلؿٟت جدخًً ٧ل الاوكُت اإلالمٓؾت ْٚحر اإلالمٓؾت ْبك٩ل م٣بٓ ٫ختى جغض ي اخخُاظاث إلاؿخُٟضًً
ْاَضا ٝاإلااؾؿت بٟ٨اءة ْٗٞالُت ًٖ َغٍ ٤مًاٖٟت ظِٓص الٗاملحن لُ٣اصة الخدؿحن اإلاؿخمغ).(8

( )3سفياف كماؿ .إطار عاـ لضماف النوعية اجليدة للتعليم اجلامعي الفلسطيين  -.حبث مقدـ دلؤدتر النوعية يف التعليم اجلامعي الفلسطيين -.راـ اهلل :
جامعة القدس ادلفتوحة -.2003 ،ص .2
( )4زلمد عبد العزيز الراشد  .إدارة اجلودة الشاملة  :دراسة تظرية كمنوذج مقرتح ذلا يف مكتبة ادللك فهد الوطنية  -.رللة مكتبة ا دللك فهد الوطنية  -.مج
 ،17ع (2يونيو ،نوفمرب  -.)2011ص .1
( )5مأموف سليماف اؿداردكة  .إدارة اجلودة الشاملة كخدمة العمالء -.عماف :دار الصفاء للنشر كالتوزيع -. 2008 ، ،ص16
( )6عبد ادلالك ،بن السبيت .تطبيق نظاـ اجلودة يف ادلؤسسات التوثيقية -.رللة ادلعلومات ك ادلكتبات -.مج  ،2ع(2ديسمرب)  -.ص .30

( )7عمر كصفي عقيلي .مدخل إىل ادلنهجية ادلتكاملة إلدارة اجلودة الشاملة -.عماف :دار كائل للنشر -.2000 ،ص. 17
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 -2/1ؤَميت الجىدة فى الخّليم الّالي:
ج٨مً صْاعي الاَخمام بالجٓصة في الخٗلُم بهٟت ٖامتْ ،في الخٗلُم الجامعي بهٟت زانت ُٞما ًإحى:
ٌٗ-1خبر مىخج اإلااؾؿت الخٗلُمُت ؤٚلى ْؤهضع مىخج في ؤي مجخم٘ مً اإلاجخمٗاثْ ،طل ٪ألن هجاح اإلاىٓماث ٚحر الخٗلُمُت
في جد ٤ُ٣ؤَضاِٞا ال ًم ً٨ؤن ًخإحى بال بٗض هجاح الىٓم الخٗلُمُت في خؿً بٖضاص ْجإَُل ؤٞغاص اإلاجخم٘ جإَُال ظُضا،
ْلظا ٞان ج٣ضم اإلاجخم٘ ًخٓ ٠٢بضعظت ٦بحرة ٖلى مضٔ ظٓصة اإلاىخج الخٗلُمى .ُّٞ
-2ؤن الخٗلُم الجامعى ٌؿخإزغ ب٣ضع ٦بحر مً محزاهُت الضْ ٫ألهّ ٖلى عؤؽ ٢اثمت ألاوكِ ة الاظخماُٖت اإلاِمت مشل الخٗلُم
ألاؾاس ي ْالشاهٓي ْالغٖاًت الصخُتْ ،ألامً الاظخماعيٓ٩ُٞ ...ن الاَخما م بجٓص ة ماؾؿاث الخٗلُم الجامعى لخُٗٓم
الٗاثض مً ْعاء َظا ؤلاهٟا.١
-3ؤن الٗضًض مً الضْ ٫الىامُت خملذ ٖلى ٖاجِ٣ا الخٓؾ٘ الطخم في الخٗلُمْ ،الىٓغ بلُّ ٖلى ؤهّ الٗامل ألاؾاس ي في
الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْجد ٤ُ٣اإلاؿاْاة ْالٗضالت ْ٢ض ناخب طل ٪في بٌٗ ألاخُان الخطخُت ببٌٗ قغٍْ
الجٓصة في الخٗلُم ,مما ؤصٔ بلى يٗ ٠بٖضاص الٗضًض مً الخغٍجحن للخُاة ْالٗمل.
-4الخٛحراث الاظخماُٖت اإلادؿاعٖت في الُ٣م ْاإلاٗاًحر ْؾٓاَا مً الخٛحراث التى ؤل٣ذ ٖلى ٖاج ٤الجامٗاث مؿاْلُت
الخٟاّ ٖلى الٍِٓت الش٣اُٞت ْالٓ٣مُت ْب٦ؿاب َالبها هٖٓا مً الخ٨ٟحر ْاإلاٗغٞت ًم٨جهم مً الخْ ٠ُ٨الخإ٢لم الؿغَ٘ م٘
٧ل جدٓلَٓٓ ما ال ًم ً٨جد ّ٣ُ٣بال في ْل حٗلُم ظامعي جخٓاٞغ  ُّٞمٗاًحر الجٓصة.
-5الخٛحراث الا٢خهاصًت اإلاهاخبت لالهٟجاع الٗلمي ْالخ٨ىٓلٓجي ،خُض ؤزغث َظٍ الخٛحراث في جغُ٦بت الٗمالت٣ٞ ،ل الُلب
ٖلى الْٓاث ٠التي جخُلب ظِضاظؿضًاْ ،ػاص الُلب ٖلى اإلاخسههحن اإلااَغًٍ ْالظًً ًجُضْن بهجاػ ؤٖما ٫مغجٟٗت
الخُٗ٣ضًٞ ،ال ًٖ جم٨جهم مً اؾدُٗاب الخ٨ىٓلٓظُا الؿغَٗتْ ،لظا ٧ان ٖلى اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ؤن جغاظ٘ ظٓصة ما
ج٣ضمّ ختى ًاصٔ بلى بٖضاص زغٍجحن ٖلى صعظت ٖالُت مً الجٓص ة جم٨جهم مً اؾدُٗاب ج٨ىٓلٓظُا الٗهغ قضًضة
الخُٗ٣ضْ ،ؾغَٗت الخُٛحر.
-6ػٍاصة الخدغ ٥الضْلى للُالب ،م٘ همٓ جضٍْل ألاؾٓا ١الٗاإلاُت ،ؤصٔ بلى الخإُ٦ض ٖلى اإلاٗاًحرْ ،الجٓصةْ ،اإلاد٩اث
للماَالث.
-7يٗ ٠ظضْٔ بنالح َُا٧ل الىٓم الخٗلُمُت صْن بنالح الٗملُت الخٗلُمُت طاتها ،مما ؤصٔ بلى ْنٓ ٫ؤٖضاص ٦بحرة مً
الُالب بمؿخٍٓاث جدهُلُت مىسًٟت بك٩ل ْاضرْ ،بضْن خماؽ للخٗلُم٧ْ ،ان َظا ً
ؾببا في ػٍاصة الاَخمام بمخٛحراث
الجٓصة ٖلى مؿخٓٔ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت َْغاث ٤الخضعَـ ْٚحرَا مً ألامٓع الض٣ُ٢ت التي بضَْا ج٣ٟض ؤلانالخاث
البيٍُٓت ظضْاَاْ ،عبما جهبذ ياعة.
-8ال٣هٓع الخٗلُمى اإلاخمشل في الاؾدشماع صْن ٖاثض مغض ى ً
هٓغا ألن اإلاسغظاث التربٍٓت ال جل٣ى الُلب الٟٗا ٫في ؤؾٓا١
الٗمل٦ْ ،ظل ٪اعجٟإ مٗضالث البُالت ْاعجٟا ٕ ج٩لٟت الخٗلُم ْ ،الخلل في ألاصْاع الخىُٓمُت ألامغ الظي ؤصٔ بلى اإلاىاصاة
( )8زلمد عوض الزنورم  ،زلمد زيد الرقيب ،بشًن مصطفى الناصر  -.ادارة اجلودة الشاملة يف ادلكتبات كمراكز ادلعلومات اجلامعية  .عماف  :دار
احلامد-. 2009 ،ص .31
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بإَمُت الجٓصة ْصْعَا في جُٟٗل مسغظاث َظا الخٗلُم لخلبُت اخخُاظاث ؾٓ ١الٗمل مً زال ٫جدؿحن مضزالث الخٗلُم
ْٖملُاجّ.
-9جؼاًض الغٚبت ألا٧اصًمُت ٖلى اإلاؿخٓٔ الٗالمى في جىمُت مٗاع ٝظضًضة ًٖ الجٓصة ،مما ص ٘ٞبٌٗ الباخشحن لالَخمام
بالجٓصة ٖلى اإلاؿخٍٓحن الىٓغي ْالخُبُ٣ي).(9
٘ -3/1ىاثذ جىبي ٞالجىدة في الخّليم الّالي:
-1اعجٟإ مىدنى عيا اإلاؿخُٟضًً الضازلُحن )جضعَؿُحنٖ ،املحن( ْجٍُٓغ ٟ٦اءتهم ْؤصائهم.
-2جٓٞحر محزة جىاٞؿُت للجامٗاث ٖلى اإلاؿخٓٔ اإلادلي ْؤلا٢لُمي ْالٗالمي.
-3ع ٘ٞمؿخٓٔ ظٓصة زغٍجي الجامٗاث لؼٍاصة الُلب ٖلحهم.
-4ج ًٍٓ٩ز٣اٞت ظضًضة مًمٓجها الخدؿحن اإلاؿخمغ ْالجاص في ظمُ٘ الىٓاحي ْألاوكُت.
-5جًُِ ٤الٟجٓة بحن ٟ٦اءة زغٍجي الجامٗاث ْاخخُاظاث ؾٓ ١الٗمل مً ظمُ٘ الخسههاث مما ًاصي بلى زٌٟ
مٗضالث البُالت ).(10
 -4/1مٝىماث هجاح جىبي ٞالجىدة في الخّليم الّالي:
-1حٗؼٍؼ ز٣اٞت الجٓصة بحن الٗاملحن في اإلااؾؿت ٍْخد ٤٣طل ٪مً زال ٫وكغ الٓعي اإلاجخمعي الٗام بُ٣مت الجٓصة ْالؿعي
هدٓ جدِ٣ُ٣ا في خُاة ألاٞغاص ْالغٚبت في جد ٤ُ٣ؤع ٘ٞمؿخٍٓاث ألاصاء.
-2وكغ ز٣اٞاث ازغٔ مؿاهضة ًلؼم جإُ٦ضَا ْبقاٖتها بحن مسخل ٠الٗاملحن باإلااؾؿت مجها  :ز٣اٞت الخٓانل اإلاٗغفي  ،ز٣اٞت
الشٓاب ْالٗ٣اب  ،ز٣اٞت الهض ١م٘ الظاث ،ز٣اٞت الٗمل اإلاىخج ْؤلاهجاػ  ،ز٣اٞت الجضاعة ْألاَلُت.
 -3اٖخماص مُٗاع الٟ٨اءة ْالخبرة ْؤلازالم  ِ٣ٞفي ازخُاع ُ٢اصاث الٗمل لًمان جد ٤ُ٣ظٓصة ألاصاء.
ْ -4ي٘ زُت جضعٍبُت لخُٖٓت الٗاملحن في صازل اإلااؾؿت ٖلى الخٍٓ٣م الظاحي ٖلى مغاظٗت الىٟـ ْالغٚبت الجاصة في طل.٪
-5اقغاٖ ٥مضاء ال٩لُاث ْعئؾاء الا٢ؿامْ ,اإلاغا٦ؼ في ازخُاع الٗملُاث اإلاغاص جدؿُجها.
-6الخٗغٖ ٝلى اججاَاث الٗاملحن هدٓ جُبُ ٤الجٓصة مً زال:٫
اؾخُالٕ آعاء الٗاملحن هدٓ جُبُ ٤الجٓصة.صعاؾت ْي٘ الٗاملحن في الجامٗت ْبم٩اهُت الخُبُ.٤صعاؾت اللٓاثذ الخىُٓمُت ْالٓ٣اٖض ألاؾاؾُت اإلاىٓمت ألٖما ٫الجامٗت.( )9ياسر ميموف عباس .اجلودة يف التعليم اجلامعى  :مفهومها كأمهيتها ,أساليب تقوديها كمعايًنىا -.حبث مقدـ للمؤدتر العرىب الدكىل لضماف جودة
التعليم العاىل  -.األردف :جامعة الزرقاء  -. 2011 / 5 / 12-10،ص ص .7-6
( ) 0شهرزاد زلمد طرابلسية ، ( 2003 )،إدارة اجلودة الشاملة كإمكانية تطبيقها يف رلاؿ التعليم العايل -.الالذقية  :جامعة تشرين-.2003 ،
أطركحة (ماجسترب)  - .ص 11
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صعاؾت الام٩اهُاث اإلااصًت ْالبكغٍت للجامٗت).(11 -5/1معىٔاث جىبي ٞالجىدة في ماظعاث الخّليم الّالي:
بن الجٓصة حؿاٖضْ ،بك٩ل مىٓمٖ ،لى بخضار ٖملُت الخُٛحر ْالخدضًض في الىٓام الخٗلُمي ْطل ٪ألن هٓغٍت الجٓصة هي
هٓغٍت مىٓمت َْغٍ٣ت مخ٩املت الخُبًُ ٤خم اؾخسضامِا ْجُِْٟٓا ٦ألُت ؤْ هٓام في ؤزىاء جدلُل اإلاٗلٓماث ْاجساط ال٣غاعاث
الالػمت٦،ما جغ٦ؼ مباصت ْٖىانغ مِٟٓم الجٓصة ٦ىٓغٍت جُبُُ٣ت ٖلى ؤَمُت جُٟٗل صْع ٧ل شخو في بَاع الىٓام
الخٗلُمي مً ؤظل الخٍُٓغ ْالخدؿحن اإلاؿخمغٍْ ،م ً٨بًًاح صْاعي الاٖخماص ٖلى الجٓصة في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في
الى٣اٍ الخالُت:
بةؾذاجُجُت ال٨م الؾدُٗاب جض ٤ٞألاَٟا ٫في الخٗلُم ،بن َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ؤصث بلى
بن ٚالبُت الضْ ٫الىامُت ؤزظث عالخطخُت بىُٖٓت الخٗلُم.
جدؿحن مسغظاث الخٗلُم الٗالي.بن الشٓعة الخ٨ىٓلٓظُت الكاملت ْال٣اثمت ٖلى الخض ٤ٞالٗلمي ْاإلاٗغفي ًمشل ًجدضًا للٗ٣ل البكغي مما ظٗل اإلاجخمٗاث
جدىاٞـ في الاعج٣اء باإلاؿخٓٔ الىٓعي لىٓمِا الخٗلُمُت.
بما ؤن الُالب َضْ ٝمدٓع الٗملُت ُٞجب بعياثّ ٦ؼبٓن ؤؾاس ي في الٗملُت الخٗلُمُت.يغْعة بظغاء الخدؿِىاث في مىاهج الخٗلُم الٗالي بُغٍ٣ت مىٓمت مً زال ٫جدلُل اإلاٗلٓماث باؾخمغاع.اؾدشماع بم٩اهُاث َْا٢اث ظمُ٘ ألاٞغاص الٗاملحن في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي.بًجاص هٓام قامل لًبِ الجٓصة في الجامٗاث ْالظي ًم٨جها مً جصخُذ اإلاىاهج الضعاؾُت ْمغاظٗتها ْجٍُٓغَا.اإلاؿاٖضة في جغ٦حز ظِٓص الجامٗت ٖلى بجبإ الاخخُاظاث الخُ٣ُ٣ت للمجخم٘ ْؾٓ ١الٗمل.بًجاص مجمٖٓت مٓخضة مً الُِا٧ل الخىُٓمُت التي جغ٦ؼ ٖلى ظٓصة الخٗلُم في الجامٗاث ْالتي جاصي بلى مؼٍض مًالًبِ ْالىٓام ٞحها.
الاعج٣اء بمؿخٓٔ ألاصاء ألا٧اصًمي بهٓعة مؿخمغة.ججاْػ آلازاع الىاظمت ًٖ ُٚاب الخىاٞؿُت في ألاؾٓا ١الٗاإلاُت للخغٍجحن.الؿُُغة ٖلى اإلاك٨الث التي جٓاظّ الٗملُاث ؤلاصاعٍت ْالخض مً جإزحرَا.الاؾخجابت الؿغَٗت لخاظاث اإلاجخم٘ بلى زغٍجحن بمٓانٟاث ٖالُت الجٓصة ْالخهضي إلاك٨الجّ بسُِ َمٓخت (.)12( ) فيصل عبد اهلل احلاج  ...كآخركف  .دليل ضماف اجلودة كاالعتماد جلامعات العربية أعضاء االحتاد .عماف :األمانة العامةالحتاد اجلامعات العربية،
 -. ،2008ص ص .19-18
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 -6/1مخىلباث جىبي ٞالجىدة في الخّليم الّالي :
 ج٢ىيً مجلغ الجىدة ٍْ:مشل اإلاؿخٓٔ الُ٣اصي ألاٖلى الجساط ال٣غاعاث ْبُٖاء الؿلُاث الالػمت لخٓظُّ ْصٖم ٖملُت
ٚضاعة الجٓصة الكاملتً ،ىبش ٤مً مجلـ الجامٗت ؤْ ال٩لُت
٘ شي ٞجفميم الجىدة وجىميتها:خُض ٌٗمل َظا الٟغٍ ٤جدذ ُ٢اصة مجلـ الجٓصةْ ،مِمخّ ألاؾاؾُت ْي٘
اؾتراجُجُت جٍُٓغ هٓام بصاعة الجٓصة.
 لجىت جىحيه الجىدة ْ :حٗخبر مغ٦ؼ ٖملُت بصاعة الجٓصة.
 لجىت ٜياط الجىدة وجٝىيمها ْ:جخمشل ؤَم مؿاْلُاتها في جٍٓ٣م بغهامج الجٓصة في الجامٗت ْالخإ٦ض مً مضٔ جٓا٤ٞ
)(13
ؤَضا ٝالجامٗت م٘ اخخُاظاث الٗمالءْ ،الخإ٦ض مً اؾخسضام الُغ ١الٗلمُت في الخىُٟظ.
 -7/1اإلابادوء التي جشج٢ض ِليها ِمليت جىبي ٞالجىدة في الخّليم الّالي:
-1التر٦حز ٖلى اإلاؿخُٟض في مساَبت الاخخُاظاث الاؾاؾُت )الُالب  ،اإلاجخم٘  ،ؾٓ ١الٗمل(.
-2الُ٣اصة  ،جٓخُض الغئٔ ْألاَضا ْ ٝالاؾتراجُجُاث في اإلاجخم٘ الخٗلُمي.
-3بقغا ٥ألاٞغاص ْ حٗؼٍؼ اإلاكاع٦ت الٟٗالت مغاٖاة اإلاؿاْاة لجمُ٘ مً لِم اعجباٍ بالخٗلُم صْن جٟغ٢ت ْبجاخت الٟغنت الن
ٌؿخسضمٓا ٧امل ٢ضعاتهم لهالر الخٗلُم ْاإلاجخم٘ بإؾغٍ.
-4التر٦حز ٖلى الٗملُاث :الاَخمام بالٗملُاث ْالُغ ١بلى ظاهب اإلاىخج ؤْ اإلاسغظاث.
-5الخٍُٓغ ْالخدؿحن اإلاؿخمغ.
-6الاؾخ٣اللُت.
-7اإلاىا ٘ٞاإلاخباصلت ْعيا اإلاؿخُٟض  ،اجبإ مضزل إلاسخل ٠اإلاكاع٦حن مً مغاظٗحن
َْالب ْاإلاجخم٘ بك٩ل ٖام مً قإهّ حُٗٓم الٟاثضة مً جٍُٓغ ْه٣ل اإلاٗغٞت ْاإلاِاعاث).(14

( ) صالح الدين سوامل ،ىشاـ طراد خوجة  .تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل  :أفكار كشلارسات  -.حبث مقدـ إىل ادلؤدتر
العريب الدكيل الرابع لضماف جودة التعليم العايل -.األردف :جامعة الزرقاء/3-1 ،أيريل  -.2014ص 1
( ) 3قوم بوحنية  .تنمية ادلوارد البشرية يف ظل العودلة كرلتمع ادلعلومات  -.عماف :مركز الكتاب األكادديي-. 2008 ،ص ص173-174
( ) 4فيصل عبد اهلل احلاج ...كآخركف  .مصدر سابق -.ص.17

134

الّذد  : 08يىهيى – 2015

مش٠ض حيل البدث الّلمي

 -2ؤلاواس الخىبيٝي للذساظت:
 -1/2حهىد وصاسة الخّليم الّالي في مجا ٥الجىدة في ماظعاث الخّليم الّالي:
 -1/1/2مؽشوُ بوؽاء مجلغ لمان الجىدة و الاِخماد:
ٖ ،2005ىضما بضؤ مجلـ الخٗلُم الٗالي بدبني ؾلؿلت مً ال٣غاعاث التي ْيٗذ اإلاباصت
ٌٗٓص ؤنل َظا اإلاكغْٕ بلى ٖام
ألاؾاؾُت التي مِضث الُغٍ ٤إل٢امت َىُا٧ل َْىُت لًمان الجٓصة ْالاٖخماص في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي:
 2005ال٣اض ي بًغْعة اٖخماص هٓام لخٍٓ٣م ألاصاء ْيمان الجٓصة ْ الاٖخماص ألا٧اصًمي في الجامٗاث
 ال٣غاع 154جاعٍش/1/10الؿٓعٍت خُض ّ
جم جإلُ ٠لجىت صاثمت في ْػاعة الخٗلُم الٗالي باؾم اللجىت الٗلُا للجٓصة ْالاٖخماص.
 2007ال٣اض ي بةخضار مغا٦ؼ للجٓصة في الجامٗاث الخٓ٩مُت.
ال٣غاع 96جاعٍش/1/15
 2007ال٣اض ي بدكُ٨ل لجىت اٖخماص للجامٗاث الخانت.
ال٣غاع 300جاعٍش/9/11
 2007الظي عؾم ٓ٢اٖض الاٖخماص الٗلمي ْقغٍْ مىدّ ْبلٛاثّ للجامٗاث الخانت.
ال٣غاع 31جاعٍش/11/26
ؤَذاٗ اإلاجلغ:
ً
حهض ٝجإؾِـ الُِئت الَٓىُت لًمان الجٓصة ْالاٖخماص بلى جد ٤ُ٣ألاَذاٗ ؤلاظتراجيجيت الخالُت:
.1بىاء مىٓٓمت مخ٩املت مً اإلاٗاًحر ْٓ٢اٖض الخٍُٓغ ْآلُاث ْماقغاث ُ٢اؽ ألاصاء.
.2الخإ٦ض مً مُاب٣ت ألاهٓمت الضعاؾُت ْالبرامج ع الخٗلُمُت ْؤًٖاء الُِئت الخٗلُمُت ْاإلآاعص الخٗلُمُت ْج٣ىُاث الخٗلُم
ْؤهماٍ ْؤؾالُب ؤلاصاعة في جل ٪اإلااؾؿاث للمٗاًحر ْاإلاماعؾاث اإلاشلى الضْلُت.
.3بٖالء ُ٢م الخمحز ْال٣ضعة الخىاٞؿُت في اl٫ئؾؿاث الخٗلُمُت الخٓ٩مُت ْالخانت.
.4بىاء ْجإُ٦ض الش٣ت ٖلى اإلاؿخٍٓاث اإلادلُت ْالٗغبُت ْالضْلُت في ٟ٦اءة ألاصاء ْظٓصة ٖملُاث ْمدهالث الٗملُت الخٗلُمُت
ْألاوكُت البدشُت ْالخٍُٓغ اإلاؿخمغ إلااؾؿاث ْبغامج الخٗلُم الٗالي.
ً
ْ٢ض اجسظ مجلـ الخٗلُم الٗالي ٢غاعا باإلآا٣ٞت مً خُض اإلابضؤ ٖلى ب٢امت َظٍ الُِئتْ ،باهخٓاع اؾخ٨ما ٫بظغاءاث نضْع
الدكغَٗاث الخانت بهظٍ الُِئت مً الجِاث اإلاسخهت ًٓ٣م مجلـ الخٗلُم الٗالي ْبالخيؿُ ٤م٘ اللجىت الٗلُا للجٓصة
ْالاٖخماص ْاللجىت الٟىُت للجامٗاث الخانت) اإلاىبش٣خحن ًٖ مجلـ الخٗلُم الٗالي (بمِام َىِئت َْىُت لًمان الجٓصة
ْالاٖخماص.
 -2/1/2اللجىت الّليا للجىدة و الاِخماد:
 ، 2005بَاع ٖمل ْيمان الجٓصة ْ الخٍٓ٣م ألا٧اصًمي في
اٖخمض مجلـ الخٗلُم الٗالي في ظلؿخّ اإلاىٗ٣ضة بخاعٍش/1/10
الجامٗاث الؿٓعٍتْ ،جم في َظٍ الجلؿت جإلُ ٠لجىت صاثمت في ْػاعة الخٗلُم الٗالي باؾم اللجىت الٗلُا للجٓصة ْ الاٖخماص
جخمشل مِمتها ُٞما ًلي:
-اٖخماص الخٍٓ٣م الظاحي اإلاؿخمغ في الجامٗاث.
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 ْي٘ اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة للجٓصة ْالامخُاػ ألا٧اصًمي. بوكاء هٓام لًمان الجٓصة في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي الٗامت ْالخانت جٓ٩ن مِمخّ الُ٣ام بالخض ٤ُ٢الخاعجي للجٓصةً
ْاٖخماص مٗاًحر الجٓصة ْالخمحز ألا٧اصًمي ْٓ٢اٖض الاٖتراْ ٝالاٖخماص الخٓ٩مي للكِاصاث.
 ا٢تراح الُِ٩لُت الخىُٓمُت الضعاؾُت إل٢امت َُئت َْىُت للجٓصة ْالاٖخماصًت ْجدضًض جبُٗتها ؤلاصاعٍت. -3/1/2مشا٠ض لمان الجىدة في الجامّاث:
 2008لُخٓلى ٧ل مغ٦ؼ
ؤخضر مغ٦ؼ لًمان الجٓصة في ٧ل ظامٗت بمٓظب ٢غاع مجلـ الخٗلُم الٗالي ع٢م 67جاعٍش/1/11
ٖملُت بصاعة هٓام الجٓصة في ظامٗخّ ْجد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخالُت:
 حٗؼٍؼ ز٣اٞت الجٓصة ْالاٖخماص في الجامٗت ْاإلاجخم٘. المقاع٦ت الٟٗالت في عؾم الؿُاؾاث ْالخُِ الجامُٗت بما ًخٓا ٤ٞم٘ ؾُاؾت الجامٗت في مجا ٫الجٓصة.صٖم ْمؿاهضة ؤلاصاعاث الجامُٗت في مجا ٫يمان الجٓصة.جم حٗيين مضعاء للجٓصة في الجامٗاث إلصاعة ٖملُت الخٍٓ٣م الظاحي ْجمشُل ظامٗاتهم في اللجىت الٗلُا للجٓصة ْالاٖخماص
ْق٩لذ لجان مغ٦ؼٍت ٖلى مؿخٓٔ الجامٗاث ْلجان ٞغُٖت ٖلى مؿخٓٔ ال٩لُاثْ ،اهُل٣ذ ٖملُت الخٍٓ٣م الظاحي في
الجامٗاث ْؤهجؼث زالٖ ٫غام ْجم ْي٘ ج٣اعٍغ الخٍٓ٣م الظاحي ٢ْ.ض ٧ان لٗملُت الخٍٓ٣م الظاحي ِٕظٍ ألازغ ال٨بحر في ْٝٓ٢
الجامٗاث عى ه٣اٍ يِٟٗا ْٓ٢تها ْ ،في بصعا ّ٦للخدضًاث ْألازُاع اإلادض٢ت بهاْ ،بالخالي ْي٘ ًُ٢ت الجٓصة ْالىُٖٓت
ٖلى عؤؽ ٢اثمت ألاْلٍٓاث في بغامج جٍُٓغ الخٗلُم الٗاليٖ .ملذ اللجىت الٗلُا ٖلى جٍُٓغ هٓام لًمان الجٓصة في
الجامٗاث الخٓ٩مُت باٖخماص مىهجُت ٖمل جٟاٖلُت م٘ الجامٗاثْ ،بالخٗاْن م٘ زبراء مً اإلاجلـ الش٣افي البرًُاوي ،خُض
ً
٢امذ ٧ل ظامٗت بٓي٘ عئٍتها ْعؾالتها اإلاٗلىت ْؤَضاِٞا الاؾتراجُجُت ْجبيذ زُت بؾتراجُجُت لبىاء هٓام الجٓصة لضحها
ْجدؿحن ظٓصة ْٟ٦اءة الٗملُت الخضعَؿُت ْمؿخٓٔ الخغٍجحن.
 -4/1/2مذيشيت الخٝىيم و الٝياط:
جم جإؾغَـ مضًغية الخٍٓ٣م ْ الاٖخماص في ْػاعة الخٗلُم الٗالي لخٓ٩ن بمشابت طعإ جىُٟظي للجىت الٗلُا للجٓصة ْالاٖخماص،
ْ٢ض جهضث َىظٍ اإلاضًغٍت مً يمً مِامِا بلى مؿإلت يمان الجٓصة للكِاصاث ال٣اصمت مً زاعط ؾٓعٍت) الٗابغة
للخضْص (مً زا ٫ؤلاقغاٖ ٝلى الامخدان الَٓني لخملت الكغَاصاث الٛحر الؿٓعٍت في الٗلٓم الُبُت ْبوكاء ٢اٖضة بُاهاث
ً
5000ظامٗت ٖغبُت ْؤظىبُت(ْوكغَا ْعُ٢ا
زانت بالجامٗاث ٚحر الؿٓعٍت اإلاٗترج ٠بها لضٔ ْػاعة الخٗلُم الٗالي) ؤ٦ثرع مً
ً ً
ّ
ْال٨ترْهُا بكغ٢ ٫غم مٌْٖCDٍٓٚلى المْ ٘٢الال٪جغْوي الٓػاعة ْ www.mhe.gov.syحٗمُمِا بما ًم ً٨الُلبت الضاعؾحن
زاعط الُ٣غ ْظمُ٘ الجِاث اإلاٗىُت مً الاؾخٟاصة مجها.
 -5/1/2اإلاش٠ض الىوني للخٝىيم و الٝياط في وصاسة الخّليم الّالي:
بٗض ؤن ؤصع٦ذ ْػاعة الخٗلُم الٗالي خخمُت الاعج٣اء بجٓصة الخٗلُم الٗالي ْؤَمُت بىاء هٓام لًمان الجٓصة ْبصاعتها
٦كغٍ خُٓي ال بضًل ٖىّ للٓنٓ ٫بلى جٍُٓغ ْبهماء ال٣ضعة الخىاٞؿُت اإلاؿخ٣بلُت للماؾؿاث الخٗلُمُت الؿٓعٍت ٚضا
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ّ
ً
جإؾِـ مغ٦ؼ َْني للُ٣اؽ ْالخٍٓ٣م في الخٗلُم الٗالي في ؾٓعٍت يغْعة بالٛت الخٍُٓت لخُُ٣م ؤصاء الُالب ْالبرامج
ْاإلااؾؿاث الخٗلُمُت) الخانت ْالخٓ٩مُت(ْلٓي٘ مٗاًحر ْاضخت لخٗاص ٫الكِاصاث ً
بىاء ٖلى مىهجُت ٖمل ماؾؿاجُت
ً ً
ْج٣ىُاث ْؤصْاث ُ٢اؽ مُٗاعٍت .ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َىظا اإلاغ٦ؼ ؾِك٩ل عصًٟا َاما إلاكغْٕ الُِئت الَٓىُت لًمان
ٍة
الجٓصة ْالاٖخماص.
ؤَذاٗ اإلاجلغ ومهامه:
 الخإؾِـ لىمٓطط َْني للُ٣اؽ ْالخٍٓ٣م في الخٗلُم الٗالي. الاعج٣اء باألصاء الخٗلُم ْوكغ اإلاماعؾاث الجُضة في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي الؿٓعٍت.ً
ً
 بُٖاء الخٗلُم الٗالي في ؾٓعٍت بٗضا جىاٞؿُا ٖلى اإلاؿخٍٓاث اإلادلُت ْؤلا٢لُمُت ْالٗاإلاُت. اإلاؿاَمت في تهُئت البِئت الخمُ٨يُت ْالٓغْ ٝاإلآاثمت لخٍُٓغ ظٓصة ْمٓاءمت ْٟ٦اءة الخٗلُم الٗالي. ؤلاؾِام في جٍُٓغ ؾُاؾاث ْمٗاًحر الاهخ٣اء ْال٣بٓ ٫في الضعاؾاث الٗلُا ْالبٗشاث ْمىذ الضعاؾت الخٓ٩مُت ْٞغم الٗملألازغٔ في ؾٓ ١الٗمل.
ً
٧اٞت بالضعاؾاث ْالبُاهاث التي حؿِم في ٖملُت نُاٚت الخٍُٓ ً
الاؾتراجُجُت
 جؼٍْض الجِاث اإلاٗىُت ْٖلى اإلاؿخٍٓاثْجؼٍض مً نٓابُت ٖملُت نى٘ ال٣غاع.
 الاؾخجابت ْبِع ١مٓاثمت للخاظت اإلالخت  ٫لخل ٤آلُاث قٟاٞت ْمىهٟت حؿمذ بالُ٣ام بخُُ٣ماث ُْ٢اؾاث م٣اعهتإلااَالث زغٍجي الجامٗاث الخٓ٩مُت ْالخانت.
 بىاء ْوكغ ز٣اٞت جٓ٣م ٖلى جٍٓ٣م اإلاداالث ْالٗملُاث الخٗلُمُت ْالخبراث اث اإلااصًت بلى َىظٍ الخبراث في اإلاجخم٘ألا٧اصًمي الؿٓعي.
ّ
 بىاء ٢اٖضة بُاهاث قاملت ْٖالُت الاٖخماصًت جمْ ً٨ػاعة الخٗلُم الٗالي مً جُىُ ٠البرامج ألا٧اصًمُت ْماؾؿاث الخٗلُمالٗالي.
 جهمُم ْجٍُٓغ آلُاث جُُ٣م ماجمخت ًم ً٨اٖخماصَا في مغا٦ؼ امخداهُت مٗممت في ؾاثغ ؤعظاء ؾٓعٍت. الُ٣ام بضعاؾاث مىهجُت ْبهخاط بُاهاث مبيُت ٖلى بخهاثُاث ص٣ُ٢ت حؿِم في ٖملُاث نى٘ ال٣غاع. جإؾِـ مىهجُت قٟاٞت ْمٓزٓ٢ت إلظغاء امخداهاث َْىُت طاث ؤَضاْ ٝآلُاث ْاضخت ْمٗلىت.ّ
 بىاء ال٣ضعاث ْجٍُٓغ اإلاِاعاث ْجضعٍب ألاؾاجظة ْاإلاسخهحن اإلاماعؾحن في الخ٣غْ ٫اإلاٗغُٞت الُ٣اُٖت ْٞغْٕ الضعاؾتاإلاسخلٟت بما ًم٨جهم مً الُ٣ام بٗملُاث الخُُ٣م بمِىُت ٖالُت ْبما ٌؿمذ ببىاء بىَْ ٪ني مً اإلاُ٣محن اإلااَلحن.
ّ
ايُالٕ اإلاغ٦ؼ بمؿاْلُاجّ بما ً٨ؿبّ ز٣ت الُالب ْالغؤي الٗام ٖبر الُ٣ام بٗملُاث جُُ٣م مٓزٓ٢ت ْمٓيُٖٓتً
ْاختراُٞت.
 -جؼٍْض ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في ؾٓعٍت ب٩ل ما ٌؿخجض مً مٗلٓماث ْميكٓعاث ْخاالث الضعاؾت.
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ً
خهل اإلاكغْٕ ٖلى مٓا٣ٞت صٖم مً مىٓمت الُٓوؿْ ٓ٩ؾِخم ٢غٍبا ٖ٣ض ْعقت ٖمل خٓ ٫اإلآيٕٓ بىاء ٖلى الكغٍْ
اإلاغظُٗت ألاْلُت اإلاخٖ ٤ٟلُّ ،خُض تهضَ ٝظٍ الٓعقت بلى جٓخُض الغئٍت الَٓىُت بكإن اإلا٨غػ ْْي٘ ّ
جهغ مخ٩امل خٓ٫
َُ٩لُخّْ ،آلُاث ٖملّْ ،ال ٔٓ٣البكغٍت اإلاُلٓبت لدكُٛلّ الؿلُمْ ،ألاْلٍٓاث التي ًجب ؤن ّ
ًخُغ ١بلحها في َىظا اإلاجا.٫
 -6/1/2مؽشوُ جىىيش مىٍىمت الخّليم الّالي:
ً
ُثٌ ّ
 ،2010بٗض ؤن
-2006
ٗض َظا اإلاكغْٕ مً ؤ٦بر مكاعَ٘ ؤلانالح إلاىٓٓمت الخٗلُم الٗالي ْظاء مٓا٦با للخُت الخمؿُت
ً
خضصث الخٓ٩مت الؿٓعٍت ٖضصا مً ؤلانالخاث الغثِؿُت اإلاخٗل٣ت بُ٣إ الخٗلُم الٗالي٣ٞ،ض بضؤث اإلآٟيُت ألاْعْبُت في
ؾٓعٍت بالخٗاْن م٘ الخٓ٩مت الؿٓعٍت بغهامجا إلاؿاٖضة ْػاعة الخٗلُم الٗالي في بهجاػ ٖملُت ؤلانالح ْجم جٓ ُ٘٢اجٟاُ٢ت
الخمٍٓل في قِغ خؼٍغان مً ٖام  2007لبرهامج مضجّ ؤعب٘ ؾىٓاث ْبمحزاهُت ٢ضعَا ٖكغة مالًحن ًٓعْ.
ًًم البرهامج ٖضة قغ٧اء ْمجهم ْػاعة الخٗلُم الٗالي ْمجلـ الخٗلُم الٗالي ْالجامٗاث في ؾٓعٍت باإلياٞت بلى بٌٗ
ألاَغا ٝألازغٔ اإلاِخمت بالبرهامج ٓ٧ػاعة الضالُت َُْئت جسُُِ الضْلت ْ ٚغ ٝالخجاعة ْالهىاٖت ْالى٣اباث اإلاِىُت التي
ج٣ضم اإلاكٓعة ْالضٖم للبرهامج.
ؾاٖض َىظا اإلاكغْٕ ْػاعة الخٗلُم الٗالي في ْي٘ بَاع لخل ٤الٓغْ ٝاإلاىاؾبت لخدؿحن الجٓصة ْالٟ٨اءة لُ٣إ الخٗلُم
الٗالي في ؾٓعٍتَْ ،ىظا بضْعٍ ؾٌٓ ٝؿاَم في جإؾِـ مهضع  ٔٓ٢بكغٍت ْاظخماُٖت لًمان الىمٓ الا٢خهاصي ْالخُٓع
الاظخماعي.
 -7/1/2الخىت الىوىيت لخىىيش بشامج ومىاهج الخّليم الّالي:
َضٞذ الخُت الَٓىُت بلى:
.1جٍُٓغ مٗاًحر مغظُٗت ؤ٧اصًمُت َْىُت ) National Academic Reference Standards (NARSإلاىٓٓمت الخٗلُم الٗالي ْ٤ٞ
اإلاىهجُت اإلابِىت ؤٖالٍ ْالتي ؾبْ ٤ؤن ؤ٢غث في اللجىت الٗلُا لًمان الجٓصة ْالاٖخماص.
ً
.2جٍُٓغ البرامج الضعاؾُت ْالبرامج اإلاخٓٞغة خالُا بمغا ًخٓاْ ٤ٞاإلاٗاًحر اإلآيٖٓت ٍْسضم بك٩ل مباقغ ْٗٞا ٫عؾالت
الخٗلُم الٗالي ًٍْمً في الٓ٢ذ طاجّ ظٓصة الخدهُل الٗلمي لخغٍجي َظٍ البرامجْ ،مٓاءمت َىظا الخدهُل إلاخُلباث
الخىمُت الَٓىُت ْخاظاث اإلاجخم٘ اإلادلُت ْؤلا٢لُمُت.
.3اؾخدضار بغامج ظضًضة جٓا٦ب اإلاؿخجضاث اإلاٗغُٞت الٗاإلاُت ْخاظاث الخىمُت.
ل٣ض جم الاهذٌاء مً اإلاغخلت ألاْلى ْهي ٦خابت ْزُ٣ت اإلاٗاًحر المعظُٗت ألا٧اصًمُت الَٓىُت ) (NARSالخانت ب٩ل ُ٢إ
ؤ٧اصًميْ ،خالُا حٗض الٓػاعة للبضء بةَال ١اإلاغخلت الشاهُت ْهي بٖاصة الىٓغ في البرهامج الخانت بجمُ٘ البرامج الضعاؾُت
اإلاخٓٞغة ْ ٤ٞآلالُت الخالُت:
.1جٓنُ ٠البرهامج الخالي ْجٓنُ ٠اإلا٣غعاث) جىمُت م٣ضعاث ال٩اصع الخضعَس ي(.
.2جُُ٣م البرهامج الخالي في يٓء:
 -اإلاُٗحر اإلاغظُٗت ألا٧اصًمُت الَٓىُت اإلآيٖٓت.
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 ؾٓ ١الٗمل. اخخُاظاث اإلاجخم٘. الخٓظِاث الٗاإلاُت..3نُاٚت اإلاٗاًحر اإلاغظُٗت ألا٧اصًمُت.
مىا٢كت ااإلاٗاًحر اإلاغظُٗت ألا٧اصًمُت م٘ ال٩اصع الخضعَس ي ْمجخم٘ اإلاؿخُٟضًً ْبظغاء الخُُ٣م ْاإلاغاظٗت.
.5صعاؾت مخُلباث البرامج اإلاؿخ٣بلُت.
.6نُا ٚت اإلاىاهج لجمُ٘ البرامج الضعاؾُت)عؾم زاعَت للمجهاط،الؿاٖاث اإلاٗخمضةَ ،غاث ٤الخٗلُم ْالخٗلم ْالخُُ٣م(.
.7الخإ٦ض مً مٓا٣ٞت اإلاٗاًحر ألا٧اصًمُت اإلاغظُٗت ْجهمُم اإلاجهاط للٓاثذ ْألاهٓمت.
.8جُبُ ٤البرامج.
.9جٓظُّ اإلااؾؿاث هدٓ الخُُ٣م الخاعجي للبرامج ْالخدًحر للخهٖٓ ٫لى اٖخماصًت البرامج مً ظِاث الاٖخماصًت الٗاإلاُت.
.11مغاظٗت اإلاٗاًحر ألا٧اصًمُت ْمخابٗت الخ٣اعٍغ الؿىٍٓت ْاإلاد٨محن الضازلحن ْالخاعظحن.
 -8/1/2ظياظت سبي الخّليم الّالي بعى ٛالّمل :
َضٞذ ؾُاؾت ْػاعة الخٗلُم الٗالي بلى تهُئت زغٍجي ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي لخلبُت مخُلباث ؾٓ ١الٗمل ْطل ٪مً
زال:٫
.1مؽاس٠ت ؤ٠بر ألسباب الّمل في الخّليم الّالي مً زال ٫جٓٞغ مىٓٓمت ٗٞالت ْمٓا٦بت للخضازت في الجامٗاث بكإن
اؾدكاعة ؤعباب ألاٖما ٫بش مْم ال٣غاعاث طاث الهلت ْفي ػٍاصة اليكاَاث اإلاخٗل٣ت بالخبرة الٗملُت) بغامج الخضعٍب
الٗملي(ْ ،اإلاباصعاث اإلاٗل٣ت بمضٔ نلت البرهامج بؿٓ ١الٗملْ ،الخٓظُّ اإلانهي.
.2جإمحن ٘شؿ خٝيٝيت ال٠دعاب الخبرة الّمليت مً زال ٫حٗاْن الجامٗاث ْؤعباب الٗمل لخ٣ضًم ْبصاعة ٞغم خُ٣ُ٣ت
ال٦دؿاب الخبرة الٗملُت ْبك٩ل زام ًٖ َغٍ ٤بغامج الخضعٍب الٗملي .
.3جضويذ مىاهج دساظيت مىاظبت بدُض حكغ ٥الجامٗاث ؤعباب الٗمل في جدضًض اإلاىاهج ْطل ٪لخإمحن اإلاجهاط الضعاس ي
إلاخُلباث ؾٓ ١الٗمل.
.4جإمحن خذمت الخىحيه اإلانهي بدُض ج٣ضم الجامٗاث زضمت الخٓظيي اإلانهي للُالب التي تهض ٝبلى جىمُت اإلاِاعاث الخُُْٟٓت
ْالغٍاصًت لضٔ الخغٍجحن.
.5الذِم الخىٍيمي للجامّاث مً زال ٫الضٖم اإلااؾؿاحي الٟٗا ٫الظي ً٣ضم زضمت الخٓظُّ اإلانهي ْبصاعة بغامج الخضعٍب
الٗمليْ ،جٍُٓغ ألاٖماْ ٫زضماث البدض.
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ْفي الؿعي هدٓ جد ٤ُ٣طل ،٪جمذ اإلآا٣ٞت ٖلى اٖخماص آلالُاث الخىُٟظًت التي حؿِم في عبِ الخٗلُم الٗالي بُ٣إ ألاٖما٫
في الٓػاعة ْ الجامٗاث ْ اإلاٗاَض الٗلُا بما ًخٓا ٤ٞم٘ ألاْيإ الخانت بؿٓ ١الٗمل ْبما ًىاؾب مجاالث الازخهام
ْألاْلٍٓاث.
 -9/1/2سْ٘ الترجيب الّاإلاي للجامّاث العىسيت الح٢ىميت و الخاـت:
ل٣ض ؤصع٦ذ ْػاعة الخٗلُم الٗالي ؤَمُت ع ٘ٞالترجِب الٗالمي للجامٗاث الخٓ٩مُت ْ الخانت مً زال ٫بٖاصة الىٓغ في
اإلادخٓٔ الظي جمل ّ٨الجامٗاث الؿٓعٍت ٖلى ألاهترث بما ًدىاؾب ْ اإلا٩اهت الٗلمُت خُض ٖغيذ عئٍتها اإلاخ٩املت التي جغ٦ؼ
ٖلى جًمحن الخُِ الاؾتراجُجُت ْ اإلاىاهج الخضعَؿُت ْؾحر ٖملُت يمان الجٓصة ْ الاٖخماصًت في اإلآا ٘٢الال٨ترْهُت ٖلى
مؿخٓٔ الجامٗاث ْ ال٩لُاثْ ،حؿلُِ الًٓء ٖلى اإلاىذ ْالجٓاثؼ الٗاإلاُت ْ اإلايكٓعاث الٗلمُت الخانت بإًٖاء َُئت
الخضعَـ ْؾحرَم الظاجُتْ ،بصعاط عْابِ لٓ٣اٖض البُاهاث ْمدغ٧اث البدض ْاإلا٨خباث ؤلال٨ترْهُتالتي جم الاقتراٞ ٥حها،
باالياٞت بلى ٖغى ٗٞالُاث عبِ الجامٗت باإلاجخم٘ ْألاوكُت الُالبُت ْالخُُٖٓت.
ْ٧ان لل٣غاعاث التي ؤنضعَا مجلـ الخٗلُم الٗالي ألازغ الٓاٖض في جٍُٓغ اإلااقغاث الضاٖمت للترجِب الٗالمي للجامٗاث
الؿٓعٍت ْ الؾُما في مجا ٫اليكغ الٗلمي في الضْعٍاث الٗغبُت ْالضْلُت اإلاد٨مت مً زال ٫عبِ ؤلاًٟاص إلاِماث البدض
الٗلمي ْجغ ُ٘ٞألاؾاجظة بهظا اليكغ.
الخالـت:
ل٣ض ؾاٖضث ٖملُاث جدؿحن ْ يمان الجٓصة في الخٗلُم الٗالي في بىاء ز٣اٞت الخُٛحر يمً اإلااؾؿاث الخٗلُمُت خُض
شجٗذ الٓػاعة ٖلى الخسُُِ إلخضار الخُٛحر ْ اإلا٣اعهت بما َٓ ؤًٞل ْ جدؿحن اإلادخٓٔ الٗلمي مً زال ٫بظغاء الخُُ٣م
الظاحي للماؾؿت الخٗلُمُت ْ جضًٍْ ه٣اٍ الًٗ ْ ٠الٓ٣ة ْ الخدضًاث ْ الٟغم ْ ٖملذ ٖلى جدؿحن ألاصاء مً زال٫
جإؾِـ اإلاٗاًحر الَٓىُت ألا٧اصًمُت لالزخهاناث ٧اٞت ْجٓزُِ٣ا باالقترا ٥م٘ اإلاؿخُٟضًً مً الخضم الخٗلُمت ْطل٪
لًمان ظٓصة اإلاسغظاث في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ْالغبِ بؿٓ ١الٗمل مؿخُٗىت بالٟ٨اءاث الَٓىُت ْ الخاعظُت
لالؾترقاص باإلاٗاًحر الٗاإلاُت ْ الخٟاّ ٖلى الٍِٓت الَٓىُت.
ْ٢ض ؤ٦ضث الٓػاعة ٖلى جىُٟظ َظٍ الغئٍت مً زال ٫بصاعط اإلاٗلٓماث في اإلآا ٘٢ؤلال٨ترْهُت باللٛخحن الٗغبُت ْ ؤلاه٩لحزًت
ْجىُٓم ْعقاث ٖمل جضعٍبُت للٓ٩اصع الخضعَؿُت ْ الٟىُت خٓ ٫الخٓزُ ٤ؤلال٨ترْوي َْغاث ٤جدؿحن الِٓٓع الال٨ترْوي في
مدغ٧اث البدض الٗاإلاُت ْٚحرَا مً ؤلاظغاءاث الخ٣ىُت التي حؿاَم في جدؿحن جغجِب اإلآا ٘٢الال٨ترْهُت للجامٗاث
الؿٓعٍت.
ْؾٗذ الٓػاعة مً زال ٫بظغاءاث ْزُٓاث يمان الجٓصة جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالاؾتراجُجُت لُ٣إ لخٗلُم الٗلي في الخُت
الخمؿُت الٗاقغة للٓنٓ ٫بلى مؿخٓٔ هٓعي ٖا ٫مً الخُِ الضعاؾُت ْ اإلاىاهج ْ البرامج ْ اليكاَاث ألا٧اصًمُت ًٓٞغ
الغبِ اإلاد٨م بحن مسغظاث الخٗلُم الٗالي ٦ما ْهٖٓا ْخاظاث الخىمُت الكاملت.
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ٜاثمت اإلاشاحْ :
. 2003
 .ؤخمض ببغاَُم"،الجىدة الؽاملت في ؤلاداسة الخّليميت والتربىيت"،ؤلاؾ٨ىضعٍت :صاع الٓٞاء للُباٖت ْاليكغ،
 .ؾُٟان ٦ما "،٫بواس ِام لممان الىىِيت الجيذة للخّليم الجامعي الٙلعىيني"  ،بدض م٣ضم إلااجمغ الىُٖٓت في
.2003
الخٗلُم الجامعي الٟلؿُُني ،عام هللا :ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخٓخت،
 .3قِغػاص مدمض َغابلؿُت "،بداسة الجىدة الؽاملت وبم٣اهيت جىبيٝها في مجا ٥الخّليم الّالي" ،الالطُ٢ت  :ظامٗت
 ،2003ؤَغْخت )ماظؿخبر(.
حكغًٍ،
 .4نالح الضًً ؾٓالمَ ،كام َغاص زٓظت"،جىبيٝاث بداسة الجىدة الؽاملت في ماظعاث الخّليم الّالي :ؤ٘٣اس
ومماسظاث" ،بدض م٣ضم بلى اإلااجمغ الٗغبي الضْلي الغاب٘ لًمان ظٓصة الخٗلُم الٗالي ،ألاعصن :ظامٗت الؼع٢اء/3-1،ؤًغٍل
.2014
ٖ .5بض اإلاال ،٪بً الؿبتي "،جىبي ٞهٍام الجىدة في اإلااظعاث الخىزيٝيت" ،مجلت اإلاٗلٓماث ْ اإلا٨خباث ،مج ،2
ٕ)2صٌؿمبر(.
.2000
ٖ .6مغ ْنٟي ُٖ٣لي "،مذخل بلى اإلاىهجيت اإلاخ٣املت إلداسة الجىدة الؽاملت"ٖ،مان :صاع ْاثل لليكغ،
.1999
ٞ .7غٍض الىجاع "،بداسة الجامّاث بالجىدة الؽاملت" ،ال٣اَغة :بًترا ٥لليكغ ْالخٓػَ٘،
ُٞ .8هل ٖبض هللا الخاط ْآزغْن" ،دليل لمان الجىدة والاِخماد الجامّاث الّشبيت ؤِماء الاجداد"ٖ ،مان :ألاماهت
. 2008
الٗامت الجداص الجامٗاث الٗغبُت،
ٓ٢ .9ي بٓخىُت"،جىميت اإلاىاسد البؽشيت في ٌل الّىإلات ومجخمْ اإلاّلىماث"ٖ،مان :مغ٦ؼ ال٨خاب ألا٧اصًمي. 2008 ،
 . 0مإمٓن ؾلُمان ا٫صاعص٦ت" ،بداسة الجىدة الؽاملت وخذمت الّمالء"ٖ ،مان :صاع الهٟاء لليكغ ْالخٓػَ٘. 2008 ، ،
 .مدمض ٖبض الٗؼٍؼ الغاقض "،بداسة الجىدة الؽاملت :دساظت جٍشيت وهمىرج مٝترح لها في م٢خبت اإلال٘ ٤هذ
.(2011
الىوىيت" ،مجلت م٨خبت اإلالِٞ ٪ض الَٓىُت  ،مجًٓ )2ٕ ،17هُٓ ،هٓٞمبر
 .مدمض ٖٓى الؼهٓعي  ،مدمص ػٍض الغُ٢ب ،بكحر مهُٟى الىانغ "،بداسة الجىدة الؽاملت في اإلا٢خباث ومشا٠ض
اإلاّلىماث الجامّيت"ٖ ،مان  :صاع الخامض. 2009،
ً . 3اؾغ مُمٓن ٖباؽ"،الجىدة في الخّليم الجامعى  :مٙهىمها وؤَميتها ،ؤظاليب جٝىيمها ومّايحرَا"،بدض م٣ضم
للماجمغ الٗغبى الضْلى لًمان ظٓصة الخٗلُم الٗالي  ،ألاعصن :ظامٗت الؼع٢اء .2011/5/12-،
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الحشب والتراجب الاحخماعي في اإلاجخمْ البيماوي ٜبل الاظخّماس:
مٝاسبت ؤهثروبىلىحيت
ِبذ الحميذ ٘اثض  /باخث في ظل ٤الذ٠خىساٍ بجامّت مدمذ الخامغ ،الشباه،اإلإشب

ملخق :
يبدث اإلاٝا ٥في ٖال٢ت الخغب بالْٓاث ٠الاظخماُٖت ْالؿُاؾُت للمجمٖٓاث التي جيخمي للبىاء الِغمي في اإلاجخم٘
البًُاويْ ،حٗ٨ـ لىا الضالالث الاظخماُٖت ْالغمؼٍت لشىاثُت الهالح ْخمل الؿالح في مجخم٘ صعاؾدىاٖ ،م ٤الخماًؼ
ؤلاًضًٓلٓجي ْالٍِٓاحي بحن مسخلَ ٠ظٍ الٟئاث الاظخماُٖتْ ،جمىدىا ؤًًاَ ،ظٍ الٗال٢ت ،نٓعة ًٖ الضًىامُاث
الاظخماُٖت ْالؿُاؾُت التي جيخج ًٖ الخغب ،بما في طل ٪اهخٓام اإلاجمٖٓاث ال٣بلُت يمً الؿلم التراجبيْ ،خ٣ل الخىاٞـ
الؿُاس ي بحن َظٍ اإلاجمٖٓاث ،مما ٌُٗي للخغب في اإلاجخم٘ الظي هضعؾّ ال٣ضعة ٖلى بٖاصة حكُ٨ل َظٍ البيُت التراجبُت.
ْ٢ض ْظضها ؤن جىاْ ٫بق٩الُدىا ال ًم ً٨ؤن ًخم بال باالعج٩اػ ٖلى م٣اعبت ؤهخثرْبٓلٓظُت ،وؿخٗحن ٞحها ؤًًا ،بمىاهج الخاعٍش
في ٢غاءة قب٨ت الىهٓم اإلاهضعٍت التي وٗخمضَا.
ال٣لماث اإلاٙخاخيت :الخغب ،ؤهثرْبٓلٓظُا ،التراجبُت الاظخماُٖت ،خؿان ،الؼْاًا ،البًُان.
جٝذيم ِام:
هضعؽ في َظا اإلا٣ا ٫خضْص الخباًً الُْٟٓي بحن الٟئاث الاظخماُٖت في اإلاجخم٘ البًُاويْ ،هسخبر يمىّٖ ،ال٢ت
الخغب باإلاماعؾاث الاظخماُٖت للمجمٖٓاث ال٣بلُت ،ؾُما جل ٪التي جيخمي ألٖلى الِغم التراجبيٞ ،ئتي خؿان ْالؼْاًا٢ْ ،ض
اٖخمضها في َظٍ الضعاؾت م٣تربا ؤهثرْبٓلٓظُا إلا٣اعبت مٓيٖٓىاْ ،بن ٖملُت الترجِب ْبزًإ الغْاًاث للى٣ض ْالخمدُو
ْالخدلُلْ ،هي مً ؤٖما ٫اإلااعر ،زم الاؾدىاص ٖلى هٖٓحن مً اإلاهاصع الكٟهي ْاإلا٨خٓبْ ،اهخٓام ؤخضار بدشىا في مغخلت
ما ٢بل الاؾخٗماع٢ ،ض ؤ٢دمىا في الخاعٍشْ ،ؾمذ لىا بِٟم ٖىانغ اإلآيٕٓ بك٩ل مٗم ،٤بط ؤن ٢غاءة "الخاسيخ اإلادلي"
ببالص البًُان٢ 202ض ؤجاخذ لىا ِٞم الخهٓعاث ْالبنى الاظخماُٖت ْالؿُاؾُت التي ًدك٩ل مجها اإلاجخم٘ الغٖٓي آهظا،٥
زانت ُٞما ًخٗل ٤باإلاهُلخاث اإلادلُت ببدشىا.

" .1مل يكن ىناؾ -قدديا اسم جامع ذلذه النواحي كلها ،كقد أطلق مؤلفو كتب ادلسالك كادلؤرخوف ،أمساء متعددة على بعض أجزائها ،فأطلق بعضهم
على الصحراكم منها اسم "صحراء ادللثمٌن " أك "اجملابة الكربل " .كىناؾ اسم آخر ىو "بالد التكركر " كاف يطلقو مؤرخو تنبكتو على منطقة غرب
إفريقيا اليت اعتنق أىلها اإلسالـ كحدكد ىذه ادلنطقة كما يقوؿ الطالب زلمد بن أيب بكر الصديق الواليت من باتيل (ادلتوىف سنة 1219ق) يف كتابو
(فتح الشكور ،يف علماء بالد التكركر ) نقال عن أىل تنبكتو -ىي :غربا :حبر أكالد "الزناكية" ،احمليط ،أك هنر السنغاؿ  .شرقا صلد ادغاغ (ادلعركؼ اؿيوـ
يف مايل) ،مشاال :آدرار(ادلعركؼ اليوـ يف موريتانيا ) ،جنوبا :بيطو (نواحي أعايل هنر السنغاؿ أك النيجر ) .كيبقى أف تسمية بالد التكركر ظلت منحصرة
يف استعماذلا لدل قلة من علماء اجلنوب الشرقي للبلد (احلوض كتكانت).كىناؾ االسم الشائع يف ادلشرؽ العريب ،كىو اسم بالد شنكيطي كتعود شهرتو
إىل ما كاف دلدينة شنكيط من مكانة ىامة يف النشاط الديين كالثقايف ،كيف ادلواصالت التجارية ".كيذكر مؤلف "الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط " أف
حدكد البالد ىي  :مشاال :الساقية احلمراء ،جنوبا  :قاع ابن ىيبو (فوؽ مصب الوادم األبيض أك "كركل" يف هنر ا لسنغاؿ .شرقا :أزكاد (يف مايل) ،غربا:
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٢ْ ،1934ض ظاء
ؤما ؤلاواس الضمني لِظٍ الضعاؾت ُٞمخض مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ بلى خضْص صزٓ ٫الاؾخٗماع ؾىت
ً
جدضًضا ،اهُال٢ا مً ؤن مجا ٫البًُان في َظا الؼمً بالظاث ٢ض ٖغ ٝجدٓالث اظخماُٖت
ازخُاعها لِظٍ اإلاغخلت الؼمىُت
ْؾُاؾُت جخهل بدغُ٦ت ال٣باثل ْصًىامُاتها اإلاجالُتْ ،صزٓ ٫الؿالح الىاعي اإلاٗغْ" ٝبالٓعْاع" مىخه ٠ال٣غن الخاؾ٘
ٖكغْ ،يٗ ٠اإلاسؼن في الجىٓب اإلاٛغبيْ ،جٓاظض اإلااؾؿاث ألاْعْبُت ٖلى َٓ ٫الؿاخل ْبلى الضزٓ ٫الٟغوس ي بلى
الؿىٛاَ203...٫ظٍ الٗىانغ اوٗ٨ؿذ بهٟت ظَٓغٍت ٖلى خغُ٦ت اإلاجمٖٓاث التي هضعؾِاْ ،ؾاَمذ في حكُ٨ل َظٍ البنى
التراجبُت.
.1ـىسة الحشب في اإلاتن اإلافذسو:
ًً٘ ابً خلذون في ؾُا ١جدلُلّ للمجخمٗاث مغج٨ؼا ؤؾاؾُا لخُٓع الٗهبُاث ال٣بلُت ًً٘ َْٓ ،بظل ٪خ٣ال ؤؾاؾُا
الؾتراجُجُاث الهغإ التي جخد٨م ٞحها صْا ٘ٞالخىاٞـ بحن الٗهبُاث اإلاسخلٟت ،طل ٪ؤن مٗاًحر الخًامً بحن الٗهبُاث
٢ض جم قغخّ مً لضن ابً خلذون بخٟهُل ،بِىما قٛلذ اإلاٟاَُم اإلاغجبُت بدىاٞـ الٗهبُاث خحزا يُ٣ا في
٦خاباجّْ...مً ظِت ؤزغٔ ٣ٞض ظغث صعاؾت َظٍ اإلاجخمٗاث ال٣بلُت ٦بيُاث ظامضة ال ج٣بل الخدٓالث ،ؤْ في ؤًٞل ألاخٓا٫
قِضث جدٓالث بُُئت .بُض ؤن مداْلت بٖاصة الىٓغ في َظٍ الخهٓعاث ؾُدُلىا ٖلى جدلُل صْع الخغب في زل ٤التراجبُت
الاظخماُٖت في اإلاجخمٗاث الغٍٖٓتْ ،بالخدضًض ٞةن ٨ٞغة "اإلاؿاْاة" بحن ال٣ؿماث التي عْظذ لِا الىٓغٍت الاه٣ؿامُت،
جدخاط باليؿبت لىا بلى ه٣اف ؤ٦ثر خٓ ٫مدضْصًتها .بط ؤن ؤ٦ثر الٓٓاَغ التي جشحر الباخض ٖىض صعاؾت اإلاجخم٘ البًُاوي
جخهل بضْن مٓاعبت ،بهظٍ التراجبُت التي ظغٔ جدلُلِا في ؤ٦ثر مً صعاؾت مخإنلت.

هنر السنغاؿ (مصب النهر عند ساف لويس يف السنغاؿ ).غًن أف االسم الذم كاف معركفا بٌن السكاف أنفسهم ىو "بالد البيضان" ،كما يذكر الباحث
األنثركبولوجي رحاؿ بوبريك كمقابل لبالد السوداف اليت كانت متداكلة يف األدبيات التارخيية كا جلغرافية.كقد اختذ مفهوـ البيضاف " بعدا ثقافيا أكثر شلا
ارتبط بالعرؽ أك بلوف البشرة ،فالبيضاين ىو ذلك الشخص الذم يتكلم اللهجة احلسانية كيرتدم زيا شليزا كلو ىوية ثقافية دتيزه عن الساكنة اجملاكرة .كديتد
اجملاؿ الثقايف البيضاين من كاد نوف مشاال إىل هنر السنغاؿ جنوبا كمن احمليط األطلسي غربا إىل مايل شرقا  .كأطلق البيضاف على جًناهنم الشرقيٌن
تسميات كاألعاجم بالنسبة للتوارؽ يف احلدكد الشرقية كلكور (السنغاؿ كمايل) كالشلوح بالنسبة جلًناف الشماؿ للتميز عنهم ثقافيا".
أفظر :بصدد ىذه التعريفات اليت اقتبسناىا من ادلصادر كادلراجع التالية :
 -ادلختار كلد حامدف ،حياة موريتانيا ،الجغرافية ،معهد الدراسات اإلفريقية ،الرباط ،1994 ،ص .8

 أيب عبد اهلل الطالب زلمد الربتلي " ،فتح الشكور في معرفة أعيان التكرور " ،حتقيق زلمد الكتاين كزلمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي،بًنكت ،1981،ص .26
أمحد بن األمٌن الشنقيطي "،الوسيط في تراجم أدباء شنقيط" ،مكتبة اخلاصلي ،القاىرة ،مؤسسة منًن ،نواكشوط ،1989 ،ص .422 -رحاؿ بوبريك "،دراسات صحراوية :السلطة والمجتمع والدين" ،دار أيب رقراؽ ،الطبعة الثانية،الرباط ،2008 ،ص .14

 الناين كلد احلسٌن "،صحراء الملثمين" ،دار ادلدار اإلسالمي ،الطبعة األكىل ،بًنكت.2007،0

203

. Paul pascon, « Rapport consulaire Mathews : Introduction et annotation », in : Enjeux
Saharien, CNRS, (103-014).
زلمد دمحاف" ،الترحال واالستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذىب" ،مطبعة كوثر ،الرباط ،2006 ،ص .87
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وٗغ ٝؤن اإلاجخم٘ البًُاوي ًيخٓم في جغاجبُت جًم خؿانْ 204الؼْاًا في ٢مت َظا البىاء الِغميً ،ىما جٓظض
اإلاجمٖٓاث الخابٗت َْم الٛاعمٓن ْألاجبإ )ؤصها٠ت( ْجلحهم مجمٖٓت بً٩اْن ْإلاٗلمحن زم الخغاَحن ْالٗبُضْ ،ؾٓ ٝلً
هيكٛل ؤ٦ثر بْٓاث٧ ٠ل ٞئت ٖلى خضة ،ب٣ضع ما ؾجهخم بالٗال٢اث الاظخماُٖت ْالؿُاؾُت بحن َظٍ الٟئاث ػمً الخغب.
ْبظل ٪ؾى٨خٟي بدسجُل اإلاالخٓاث الخالُت ٖلى َظٍ اإلاجمٖٓاث التراجبُت:
ؤْال :بن ؾلم الترجِب الظي جسً٘ لّ ال٣باثل في مجخم٘ البًُان ٌٗؼػ مٓ٣الث "الخٕلب" التي ها٢كِا ابً زلضْن،
ْؾىدضص في ما ؾِخ٣ضم مغج٨ؼاث َظٍ الضْاعي مً زال ٫الخٖٓ ٠٢ىض هماطط "الخبّيت" التي ٌٗغِٞا اإلاجخم٘ البًُاوي.
زاهُا :ل٣ض ٖ٨ؿذ َظٍ التراجبُت التي ٖغِٞا اإلاجخم٘ البًُاوي ٖىانغ الخ٩امل الُْٟٓي بحن خمل الؿالح ْالتزام الهالح،
ْ٢ض اجسظث َاجان الُْٟٓخان مؿاعاث جإٍْلُت مسخلٟت جدُلىا بهٟت ؤْلُت ،ال ٖلى نُٛتها الجُىالٓظُت التي جمحز مجمٖٓت
اظخماُٖت صْن ؤزغٔ ،ب٣ضع ما ج٣دمىا َظٍ الاؾتراجُجُاث بلى حٗاعى ُ٢مي ْؾُاس ي ؤ٦ثر مىّ ٖغقي ْ ،ؾىداْ ٫ؤن هدلل
َظٍ الخهٓعاث ،ج٩امالتها ْحٗاعياتها ،يمً الكغٍْ الاظخماُٖت ْالخاعٍسُت ْالؿُاؾُت التي ؤوكئتها.
بن الخٍُٓ ال٨برٔ لِظا الخٗاعى الُْٟٓي ًمخض بلى اإلآاظِاث ألاْلى التي ٖغِٞا اإلاجخم٘ البًُاوي في بَاع ما ؾمي
بدشب ؼشببه ،205بهىا ال هجٗل مً ؤؾُٓعة َظٍ الخغب جإؾِؿا للتراجبُت الاظخماُٖت التي هخدضر ٖجها ٦ما اججّ بلى طل٪
بٓ ٫ماعحي ْهٓعَـ 206،طل ٪ؤهّ ًٞال٢ ًٖ ،ضم َظا الخ٣ؿُم الظي جمخض ؤنٓلّ بلى خ٣بت اإلاغابُحنٞ ،ةن ٢غاءجىا
ؾدىدهغ في جدلُل الهٓعة التي حصخً بها مهاصعها ًٖ ٞئاث اإلاجخمْ٘ ،ؾىداْ ٫ؤن ه٣اعن َظٍ الخإٍْالث م٘ ْا٘٢
اإلاماعؾاث الاظخماُٖت لِظٍ الٟئاث.
بن ٢غاءة ؤْلُت للمتن اإلاهضعي الظي بحن ؤًضًىا جٓضر لىا َظا الخٗاعى الُ٣مي الظي ًٟهل بحن "ز٣اٞت الؼْاًا" ْ
"زٝا٘ت الحعاوي اإلاداسب" ،طل ٪ؤهّ هجض مً الًغْعي ٢بل ؤن هدضص َبُٗت الْٓاث ٠الؿُاؾُت ْالضًيُت ْالاظخماُٖت
لِاجحن الٟئخحن ٖلى ْظّ الخهٓمْ ،جدضًضا ْْاث ٠الخغب ،ؤن هخٖٓ ٠٢ىض َظا الخهيُ ٠ؤلاًضًٓلٓجي الظي َب٘ ٖضصا
مً اإلاهاصع.
َظٍ الهٓعة اإلاخٗاإلات للىهٓم اإلاهضعٍت طاث الخٓظّ ؤلاًضًٓلٓجي حؿدىض ٖلى زلُٟت جاعٍسُت ْصًيُت مدًت حٗٓص
ؤنٓلِا بلى اهخماء الٟئاث التي اوكٛلذ بال٨خابت بلى الؼْاًا ؤْ "اإلاخّاوٙحن مّهم"ْ ،مً ظِت ؤزغٔ جغج٨ؼ ٖلى اإلاماعؾاث
الٗىُٟت التي َبٗذ مماعؾاث خؿانْ ،مً ظِت زالشت ٖلى جضاُٖاث الش٣ل الخاعٍذي الظي ماعؾخّ خغب قغببّ.
ً
لىىا٢ل ؤْال َظٍ الٗىانغ التي ط٦غهاَاٞ ،الخٗالم اإلاهضعي الظي ؤبضجّ ظل مهاصعها ًدُلىا ٖلى ازخال ٝبحن
الش٣اٞخحن الخؿاهُت ْالؼاٍْت َْٓ ،ازخالُ٢ ٝمي ٌؿمذ بٟسر اإلاجا ٫ؤ٦ثر لضعاؾت آلُاث بهخاط َظٍ الهٓع الىمُُت،
 .204صلد داخل فئة حساف مستويات أخرل من الرتاتب الذم يضم ادلغفرم كىو الفارس النبيل الذم ال يقوـ إال بنهب أعدائو كالفئات ادلمارسة
للنهب ،بينما صلد يف الوسط فئة حساف اليت ارتبط امسها بادلمارسات النهبية ،كيف مستول ثالث صلد العرب.
 .205أنظر بصدد ىذه احلرب:
زلمد ادلختار كلد السعد "،شرببو أو أزمة القرن  17في الجنوب الغربي الموريتاني" ،ادلعهد ادلوريتاين للبحث العلمي ،نواكشوط.1994 ،
 .206أنظر:
بيًن بونت ،إمارة آدرار ،مرجع سابق ،الصفحات من  271إىل .281
رحاؿ بوبريك" ،دراسات صحراوية :المجتمع والسلطة والدين" ،دار أيب رقراؽ ،الطبعة الثانية ،2008 ،الصفحات من  93إىل .99
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ْباإلاشل ،جدلُل خاالث الٗى ٠بٓنِٟا ال هخاظا ًٖ َظٍ الهٓعة ْ ،ِ٣ٞبل لٓ٩جها جغجبِ بالٓيُٗاث التراجبُت ْالؿُاؾُت
مً ظِت ْالخإٍْالث الش٣اُٞت ْالُ٣مُت مً ظِت ؤزغٔ.
حٗمل ٦خب الىٓاػ ٫الُِ٣ٟت ٖلى بط٧اء َظٍ الهٓعة الخ٣ابلُت ،التي ؾىدلل ؤبٗاصَا ُٞما بٗض٣ٞ ،ض ه٣ل ْالض بً زالىا
ًٖ "ألامحن بً اإلااحي بً الحعً اهذوب ًٖ ٤الٟايل بً ؤبي الٙالل الحعني ،ناخب خؿم زال ٝػْاًا قغببّ بكإن
مكغُْٖت ٢خا ٫اإلاٛاٞغة ،عؤي بٌٗ ٦باع ِ٣ٞاء مىُ٣ت ال٣بلت بكإن مٗاملت بني خؿان٣ٞ ،اْ :٫ؾإلخّ ًٖ خ٨م مٗاملت
اإلاٛاٞغة ْؤمشالِمٞ ،ةن مالِم بحن جهب ْٚهب ْالخال ٝفي بؾالمِم٣ٞ ،ا ٫خضزني مدىٌ بً ازخحرٍ البلخؿني ؤن ؾُضي
الٟايل بً مدمذ بً يذيمان اقترٔ ظمال مً بٌٗ اإلاٛاٞغة بص يء مً الٛىم  ُّٞزهُان اإلاٗؼ٣ٞ ،ا ٫بٌٗ الخالمظة:
ؤحها الكُش بن َظا  ُّٞزهُان اإلاٗؼ٣ٞ ،ا :٫بن الجمل ههُبي مً بِذ اإلااْٚ ٫ىمي باُ٢ت في مل٩يْ .خضزني ؤًًا الٟايل
الخؿني ٢اٚ :٫هبذ ب٣غة ألدي ٖليٞ ،خبِٗا ؤبٓ الٟايل مدىٌ بً ٌٗٓ٣ب اإلال٣ب بإٞلٓاٍ٧ْ ،ان ْعٖاٞ ،اؾخسلهِا مً
الٛهبت ْخاػَا لىٟؿّٞ ،لما ٧ان بٗض ؾىت ؤجِخّ ًٓما َْٓ باإلاغاح ٣ٞلذ لًّ :ا ؤبذ ؤلِؿذ َظٍ الب٣غة لٗلي؟ ًٛٞب ٖلي
ًٚبا قضًضا ْ٢ا :٫بن ب٣غة ٖلي ٖضا ٖلحها ؾب٘ ٞإ٧لِا َْظٍ ب٣غة ؤُٖاهحها هللاْ .ؤما ؤها ٞإؾخدل صماءَم ْؤمٓالِم
بالخغابت ْالٟؿاص في ألاعىْ ،هانغ الضًً اؾخدلِا باؾتر٢اِ٢م ألاخغاعْ "...هدا طل ٪اإلاىخى ابً ألاٖمل الظي ؤظاػ
مٗاملتهم ،بِىما ٖضَم مدمذ الهاؼم الٕالوو مً مؿخٛغقي الظمتُٞ ،ما قضص ال٨هغي ٖلى خغمت مٗاملتهم ٢اثال " :بن
بُ٘ الخُل ْآلت الخغب للمٛاٞغة ْمً في مٗىاَم مً اللهٓم خغام ْلٓ ُٖىا ػمً الٛلت ٦ما في اإلاُٗاع ،بل اججّ في ؤخض
ٞخاٍّْ بلى اٖخباع ْ ٠٢مؿخٛغقي الظمت مغصْصاُٞ ،ما اججّ آزغْن بلى الىهي ٖلى مسالُتهم ْمؿا٦ىتهم٦ ،ما ٗٞل خمى هللا
207
الخِكُتي".
ْفي ههٓم ابً خامذ هجض َظٍ الهٓعة جخ٨غع مغاعا:
"ْؤما خؿان ٞكُمتهم ا٢خىاء الؿالح ْمضاْمت الٟ٨اح ْمل ٪الغ٢اب ْاؾخالب ألاؾالب ْألازظ بالتراب ْبصمان الٛاعاث
ال ًإ٧لٓن الضماء ْال ًملٓن مً م٣اعٖت ألاٖضاء ؤمٓالِم ؾالخِم ْخهٓجهم ِْٓع زُٓلِم ْهجاثبهم ،ظل ِٖكِم الهُض
208
ْما ًإزظْهّ مً اإلاٛاعم ؤْ ًجهبٓن مً ألاٖضاء ْما ٖضا طلُٖ ِٓٞ ٪ب ٖىضَم مً ججاعة ؤْ خغر ؤْ ا٢خىاء ماقُت".
بِىما هجضٍ ً٣ضم لىا نٓعة مكغ٢ت ًٖ الؼْاًا في مٓي٘ آزغ مً مال:ّٟ
"ْؤما الؼْاًا ِٞم في الخ٣ُ٣ت ٞسغ البالص ْٖماعتها ْهٓعَا ٖلما ْنالخا ْصًىا ْزغْة ٞحهم ؤَل اإلاضاعؽ الٗامغة
ْالخألُ ٠اإلاُٟضة ْاإلاكاًش )ؤَل خل ٤الظ٦غ( ْاللحن الٍٓ٣م ْألامٓا ٫الُاثلت ؤَل بهباٍ آلاباع ْجٟجحر الُٗٓن ْخغر
الخبٓب ْٚغؽ ألاشجاع ْؤَل الخجاعة َْم الؿٟغاء بحن ال٣باثل ْمهلخٓ الغؤي ْؤَل الً٣اء ْالٟخٓٔ ْاإلادآٞت ٖلى
الضًً ْاإلاغْءةْ .ؤ٦ثرَم ًخٓعٖٓن ًٖ مسالُت خؿان في البُ٘ ْالكغاء ْالى٩اح بال ؤن جؼْط الؼاْي بالخؿاهُت ؤز ٠يغعا
ٖىضَم مً ٖ٨ؿّ٢ْ .ض ًٟٗل الؼاْي طل ٪حٗؼػا بالخؿاوي ٦ما ًٟٗلّ الخؿاوي جبر٧ا بالؼاْيْ .مً ٖاصة البالص ٖامت بًشاع

 .207زلمد ادلختار كلد السعد ،بتصرؼ "،الفتاوى والتاريخ" ،مرجع سابق ،الصفحات.98-96-95-94 :
 .208ادلختار كلد حامد "،الحياة الثقافية" ،اجلزء الثاين ،الدار العربية للكتاب ،1990 ،ص .185
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الٟ٨اءة في اليؿب ٖلى الٟ٨اءة الضًيُت ْاإلاالُتْ .ؤ٦ثرَم ًخٓعٕ ًٖ بٚغام اللخمت ْبًِٗم ًخإْ ٫طل ٪بما اؾخد٣ا٢ا
209
بالً٣اء ْالٟخٓٔ ْهدٓ طلْ ٪بما ألجهم مؿخٛغ ٓ٢الظمم".
َظٍ الهٓع الش٣اُٞت ْالضًيُت٦ ،ما ٖغيىاَا ،جسٟي ٖىا بلى خض بُٗضْْ ،اث٧ ٠ل مجمٖٓت ٖلى خضةْ ،جغ٦ؼ في مجملِا
ٖلى جبُان الازخال ٝالُ٣مي ْالٍِٓاحي بحن ٞئتي خؿان ْالؼْاًاْ ،بٗباعة ؤزغٔ ،ؾىداْ ٫في ما ؾُلي ،ؤن هبحن خضْص َظٍ
اإلا٣اؾاث التي حٗخمضَا مهاصعها مً زال ٫جَ ٪ُ٨ٟظٍ الىهٓمْ ،مداْلت جٓيُذ ؤؾالُبها ؤلاًضًٓلٓظُت ْالؿُاؾُت.
-2الحشب ٠ىٌيٙت :
جدبضٔ مً زال ٫التراجبُت الاظخماُٖت البًُاهُت الُْٟٓت الخغبُت لل٣باثلْ،التي مً زاللِا جخدضص مجزالتهم الاظخماُٖت
ْالؿُاؾُتْ ،بٗباعة ؤزغٔٞ ،ةن الُْٟٓت الخغبُت للمجمٖٓاث ال جخدضص في اإلاُٗى ؤلازني ،خُذ جيخٓم ال٣باثل في
"بًضًٓلٓظُاث مخٗضصة" جخٗضٔ َظٍ الاهخماءاثْ ،خُض جخضزل في ٖملُت الترجِب ٖىانغ الخغُ٦ت الاظخماُٖت يمً الؿلم
الترجُبي الظي ًسً٘ بك٩ل ؤؾاس ي ل٣ضعة ال٣باثل ٖلى "الٕضو"ْ ،مشلّٞ ،ةن الٛؼْ الظي خضصها ؤق٩الّ ؤلاًضًٓلٓظُت ٖىض
٧ل مً الؼْاًا ْخؿانً ،سً٘ إلاىُ ٤حٗضصي ْزىاجي ،جخالقى " ُّٞالحشب الذيييت" م٘ "الخغب الٗهبُت" ْ "خغب
الؿلُت"...
بن ؤق٩اَ ٫ظٍ الخغْب مجخمٗت جخمغ٦ؼ خٓ ٫مِٟٓم "الحشب مً ؤحل التراجب والترجيب" ،التي بمٓظبها جخسظ ٧ل ٢بُلت
ؤزىاء الخغب مِٓٗ٢ا الؿُاس ي ْاإلاجزالحي ٖىض ٞتراث الؿلم ،بط ؤن م ٫ٟٓٗالٛؼْ ْخٍُٓخًّ ،خسظان نُٛت اإلادغ ٥ألاؾاس ي
لِظٍ التراجبُت.
٦ما ؤن التراجبُت ال جستز ٫في ق٩لِا الٗمٓصي الِغمي٦ْ ،ما ًالخٔ َامـ ٞةن "اإلاجخم٘ البًُاوي لِـ مٓ٩ها  ِ٣ٞمً
ج٣ؿُماث ؤُ٣ٞت ،اإلاؼٖٓمت ٖلى ؤجها َب٣اثْ ،هي في هٟـ الٓ٢ذ ،مىٓمت ٢بلُا ،ج٣ؿُماث باألخغٔ ٖمٓصًتْ .ل ،ً٨بطا
٧اهذ عجبت الُب٣اث مهٓعة باؾخ٣اللُت ًٖ الاهخماء ال٣بلي .الٗال٢اث بحن ال٣باثل ،ج٣ؿُماث الضازل٢ -بلُتْ ،الُب٣اث
َم في ملخ٣ى َغ ١الؿٓؾُٓلٓظُا البًُاهُت .عجبت ٢بُلت ما حُٛي بهٟت ٧املت عجبت َب٣تها :ال٣بُلت هي بما مغابُُت ،ؤْ
مداعبت ،ؤْ ػهاُ٦تَْ ،ظا َب٣ا للخمغٍغ الٓعاسي لغجبت ماؾـ ال٣بُلت ؤْ الؿل ٠اإلاؿمى بهم .في ؤنٓ ٫اإلاجخم٘ البًُاوي
هجض بطن الاوكُاع بحن ؤَل الؿالح )الٗغب( ْؤَل ال٨خاب )الؼاٍْت ؤْ الُلبت( ،الاوكُاع الظي ٌُٛيٖ ،لى ألا٢ل بخهاثُا
ْفي البضاًت ،ازخال ٝبزنيْ .الغجبت الغثِؿُت اإلاُٗاة لخاملي ؤلاًضًٓلٓظُت ؤلاؾالمُت اإلاكتر٦ت جبضْ مدؿٓمت ،ال ٌؿخُُ٘
اإلاداعبٓن ؤن ًى٨غْا الخانُت الٗامت ْألا٢ص ى للضًاهتْ ،ل٨جهم ًًمىٓن الؿلُت اإلالمٓؾت ٚالبا في ق٩ل ؤلاماعاث".210
هٟـ اإلاالخٓت حسجلِا "٘يعان دو بى٘ييه ٜاثلت" ًجب مٗغٞت ؤن الؼٖماء الخغبُحن ،بٗض خغب ماً ،جزٖٓن الؿالح
مً ٢بُلت ما ؤْ ٞسظ ؤ٦ثر يٟٗاً :إزظْن ؤقُائهم ٍْغٚمٓجهم ؤن ًهبدٓا جابٗحن لِم ،زايٗحن لِم" ،صها٠تهم"َ .ظٍ
ال٣باثلَ ،لبت ؤْ ٖغب٧ ،اهذ ؤًًا مغٚمت ٖلى اٖخباع اإلاداعبحن الظًً َؼمَٓم ٦غئؾاء لِمْ .لخٗؼٍؼ َظٍ الُِمىت ًهغ
اإلاداعبٓن ٖلى جإصًت ال٣باثل للًغاثب َْٓ .ما ًىُبٖ ٤لى همٓطط "بدوِيؾ" الظًً ًاصْن ل٣باثل "ؤْالص امباعْ ،"٥لً٨

 .209نفسو ،ص .187
. Constant Hames, « La société maures ou le system des castes Hors de L’inde » in
Cahiers. intenationaux de sociologie, 1969, p 170.
210
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َظا لم ٌؿخمغ ٦شحرا ألن "بدوِيؾ" اهخهغْا ٖلى "ؤوالد امباسْ "ٟاؾخٗاصْا م٩اهتهم مً ظضًض ٦مداعبحن ٖغب ،بطن
الٗضًض مً الىاؽ الظًً ٧اهٓا اػها٦ت "ؤوالد امباس٢ "ٟض ؤنبدٓا زايٗحن إلصِْٖل.211
وؿخيخج مً زالَ ٫ظا الخدلُل الظي ؤْعصجّ "دو بى٘ييه" ،ؤن ُْْٟت الخغب جخمدٓع خٓ ٫زالزت ٖىانغ ٖلى ألا٢ل:
ألاو :٥بن الُْٟٓت الخغبُت ٖىض ٧ل اإلاجمٖٓاث ال٣بلُت جخسظ نُٛت بًضًٓلٓظُت جبٗا للُ٣م التي جخد٨م في حكُ٨ل َظٍ
اإلاجمٖٓت ؤْ جلٍْ ،٪خم حسخحر َظٍ الُْٟٓت جبٗا لٓيُٗاث اظخماُٖت ْؾُاؾُت مسخلٟت.
زاهيا :حٗبر الُْٟٓت الخغبُت ًٖ مغْهت الُِا٧ل ال٣بلُت مشلما ًخدضص الُ٨ان ال٣بلي ب٣ضعجّ ٖلى اإلاؼاْظت بحن ْْاث٠
مسخلٟت ،بط جخدٓ ٫ال٣بُلت مً "الؽشٗ" بلى مماعؾت "الٕضو" ؤْ ً ٘٣ؤن جخسلى مجمٖٓت ًٖ خمل الؿالح ْججزْي بلى
اٖتزا ٫اإلاجمٖٓاث اإلاداعبتْ ،ؤخُاها ًجم٘ الؼاْي بحن ُْْٟت خمل الؿالح ْالهالحْ ،في ٦شحر مً ألاخُان جخجّ بٌٗ
ال٣باثل بلى "الخسل ٤بإزال ١الؼْاًا" صْن الخسلي ًٖ امتهان الؿالح٨َْ ،ظا ٞةن "ال٣بُلت ٖىضما ججغص عظالِا مً خغاؾت
ُ٢م زىاثُت اإلاغْءة ْالضًً جدٓلذ بلى لخمت ْٖىضما جغَ ٥االء الغظا ٫خمل ؾالح الخغبت ْجٟغٓٚا ل٨ؿب مٗغٞت الضًً
جدٓلذ ال٣بُلت بلى ػْاًا ْلْ ،خحن ظم٘ عظا ٫ال٣بُلت بحن ؾالحي الضًً ْالؿُ ٠جدٓلذ ال٣بُلت بلى ػْاًا قمـ ؤْ
مٛاٞغة ؤما خحن جٟغ ٙعظا ٫ال٣بُلت بلى خمل الؿالح ْخضٍ ٞةجها خُيئظ بلى خؿان )لّشيب(".212
ًم ً٨ؤن هخٖٓ ٠٢ىض َظٍ الخغُ٦ت بالظاث بط مً زاللِا ؾدخطر لىا مغْهت الْٓاث ٠اإلاخٗل٣ت بالخغبٟ٨ٍْ ،ي ؤن هُل٘
ٖلى بٌٗ اإلاهاصع التي بحن ؤًضًىا لىدبحن ؤن َظٍ الْٓاث ٠الخغبُت جىٗ٨ـ ٖلى الخىُٓم ال٣بلي ْْْاث ّٟالاظخماُٖت،
ْ٦ما ٌسجل ؾُضي مدمض الخلُٟت ال٨ىتي في مداْلت جبرًغٍ لخغب ٢بُلت ٦ىخت ٖلى بصِْٖل َظٍ اإلاالخٓت ٢اثال " :ؤن ٦ىخت
٢بُلت مً ٢باثل الؼْاًا اإلاخ٣اصمت التي ال وؿبت لِا في الخلهو ْال في البغي ْال في الخغابتْ .بطا زبذ ؤهّ ال ؤنل لِا في
الخغابت ْالبغي ْلِـ ممً ٖغ ٝبظلْ ٪احؿم بّ مخ٣ضما ،صزلٓا ال مدالت في ٚماع الؼْاًا الظًً َم ٖلى ؤهداء ،مجهم الظًً
ال ًدملٓن الؿالح ْال ًخسظْن ألاجبإ ْال ًٓاؾٓن لهاَْ ،م ػْاًا ال٨بلتْ .مجهم الظًً ًدملٓن الؿالح ْجإْي بلُّ ألاجبإ،
213
ٍْٓاؾٓن اللهٓمَْ ،م م٘ طل ٪مدؿحرْن بؿحرة الؼْاًا ،مخضًىٓنً ،خٗلمٓن الٗلم َْٗلمٓهّ "
ًمحز ناخب الغؾالت الٛالٍْت بحن ُْْٟت "الحشابت" التي اعجبُذ بـ"خعان"ْ ،هي ُْْٟت ٦ما ٌكغخِا الِ٣ٟاء جٓ٣م
ٖلى الجهب ْ اللهٓنُت ٦ما بِىا ؾاب٣اْ ،بحن ُْْٟت الؼاٍْا الظًً ًخسلٓ٣ن بإزال ١الكغَٗت ْال "يىاظىن لفا" " ْال
"يخخزون ألاجباُ" ْبضعظت ؤْلى "ال يدملىن العالح"ْ ،مً ظِت زالشت ًدؿم الهى ٠الشالض بإهّ ًضزل في مجمٖٓت
"اإلادؿحرًً بؿحرة الؼْاًا" بما في طل ٪وكغ الٗلم ْالخٗلم ْالتزام الضًً ،بال ؤجهم "يىاظىن اللفىؿ ويدملىن العالح"،
ْمً ظِت ؤزغٔ ٣ٞض ؾ٨ذ الىو ًٖ ًِ٢خحن ازيخحن ٖلى ألا٢ل :جخهل ألاْلى بُْٟٓت ٢بُلت ٦ىخت هٟؿِا ْالشاهُت جخجلى
ُٞما جخًمىّ ٖباعة " حالبا ِليهم رلِ ٤ليهم ما َى حالب"َْ ،ظًً الٗىهغًٍ ؾِؿخضع ٥ؤخضَماْ ،اإلاخٗل ٤بخبرًغ خغب
٦ىخت م٘ بصِْٖل بِىما ؾُدىاس ى ٣ٞحهىا الخغْب التي زايتها ٢باثل الؼْاًا ْم٘ مً.

211

. Mariella De Beauvais Villasante. « Genèse de la hiérarchie sociale et du pouvoir
politique bidân ». In: Cahiers d'études africaines. Vol. 37 N°147, p 594.
 .212أمحد زلفوظ مناه "،ميراث السيبة :دراسة في الثقافة السياسية ببالد شنقيط "موريتانيا" ،نشر ادلؤلف ،انواكشوؾ ،1994 ،ص .27
 .213سيدم زلمد كلد سيدم ادلختار الكنيت" ،الرسالة الغالوية" ،مصدر سابق ،ص  182ك .183
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بن ناخب الغؾالت الٛالٍْت بط ًً٘ َظٍ الخهيُٟاث الشالر بىاء ٖلى الُْٟٓت الخغبُت للؼْاًا ًًٗىا ؤمام ً٢اًا بدشُت
٦برٔ ،لٗل ؤَمِا ًخمشل في ازخباع َظا الخ٣ؿُم اإلاجالي الظي ٢ضمّ ،خُض ال جدمل ػْاًا ال٣بلت الؿالحٖ ،لى ٖ٨ـ ػْاًا
ج٩اهذ ْالخٓى ْمً زلِٟمْ ،بٗباعة ؤزغٔ ٞةن َظٍ الخ٣ؿُماث ٖلى ؤَمُتها الخاعٍسُت ٞةجها جدمل ٖضصا مً الخىاً٢اث
التي ال حؿدىض بلى ْ٢اج٘ الخاعٍش.
"٦ما ؾبْ ٤ؤقغها بلى ؤن الٗبٓع مً مداعب بلى مغابُي لِـ باإلاؿخدُل ٖلى مؿخٓٔ اإلاُٗى ال٣بلي .حُٛحر الْٓاث٠
ًٓ٩ن مصخٓبا بخُٛحر الغجبت .همٓطط ؤْالص بًبحري٢ ،بُلت مداعبت التي ؤؾؿذ في بَاع الهالح ًٖ َغٍ ٤مُ٩اهحزم الخدال،٠
214
الص يء الظي ٧اهذ لّ آزاع ص٣ُ٢ت ٖلى مؿخٓٔ ؾُاؾت البلض ،زال ٫اإلاغخلت الاؾخٗماعٍت ْ٦ظل ٪بٗض الاؾخ٣ال".٫
لىخٓ ٠٢ؤْال ٖىض ػْاًا الخٓى ْج٩اهذ لىسخبر ٦الم ظيذو مدمذ ال٢ىتي ،خُض اخخٟٓذ َظٍ ال٣باثل باػصْاظُت
الُْٟٓخحن " :خمل العالح وجبني الفالح"َْ ،اجان الُْٟٓخان اخخٟٓذ بهما ٢باثل ٨٦ىخت التي حكِض اإلاهاصع التي بحن
ؤًضًىاٖ ،لى زال ٝما ط٦غٍ ال ُّ٣ٟؤجهم "ال يىاظىن لفا" ٍْ٣هض بها ال٣باثل التي ٖغٞذ بالخغابتْٖ ،امت ٢باثل بني
خؿان٣ٞ ،ض خانغث ٢بُلت ٦ىخت بلى ظاهب مكْٓٓ ٝؤْالص الىانغ ْاقغاجِذ٢ ،بُلت ألا٢الْ ٫صام الخهاع زالزت ؤقِغ
 1859م ٍْظ٦غ بيحر ؤميالث في خٓلُاجّ ًٖ بصِْٖل ؤن ب٩اع ابً اؾٍٓض ٢ض جدال ٠م٘ ؤَل ظيذو مدمىد ْ ٠ىخت في
ٖام
215
"وّٜت اجىيمشث" ٖامْ ،1881مجها ما ًظ٦غٍ ابً وىيش الجىت ًٖ "يىم ؤدسوم" بحن ؤب٩ا٦ْ ٥ىخت مً ظِت ْاقغاجِذ ْؤَل
 1826م ًٓم آ٦كدُم بحن ٦ىخت ْؤْالص
 1824مٍْ ،216ظ٦غ اإلاسخاع بً خامض في خٓاصر
ؾُضي مدمٓص مً ظِت ؤزغٔ ٖام
الىانغ ٖلى الغٖاة َْلبتهمْ ،217في الجؼء الجٛغافي ٖىض ابً خامض ًظ٦غ "يىم ا٠شج "بحن ٦ىخت ْجج٩اهذ بمٓي٘ ٌؿمى
 1844م٦ ْ ،218ظا ًٓم "الضسا٘يت"بحن اٖلي مدمض ابً قحن بخدال ٠م٘ ٦ىخت ْ ؤْالص الىانغ يض
الغُ٢بت بخ٩اهذ ؾىت
 1827م.219
بصِْٖل ؾىت
بن ازخباع َظٍ الٓ٢اج٘ الخاعٍسُت ًًٗىا ؤمام اؾخِٟاماث ٦برٔ ٖىض هو الغؾالت الٛالٍْت الظي اٖترى  ُّٞناخبّ
ٖلى ٨ٞغة بصماط ٢بُلت ٦ىخت في ٖضاص "مً يىاظىن اللفىؿ" ٞخإمل؟؟؟ .طل ٪ؤن الخدالٟاث ٦ما ًخطر لىا مً َظٍ
الٓ٢اج٘ ،ال جسً٘ إلاىُ ٤صًنيْ ،بهما جسً٘ الخدالٟاث لٓ٣اٖض الخٓاػهاث الؿُاؾُت التي حؿعى ٧ل ٢بُلت بلى ؤلاؾِام ٞحها،
َْٓ ما ًدبضٔ مً زال ٫مغْهت الخدالٟاث التي ٖؼػث صْع ٦ىخت ٣٦بُلت مداعبت َْٓ ،ما ؾِخإ٦ض ظلُا م٘ خشوب ظيذو
مدمذ ال٢ىتي م٘ ٢باثل الؿاخل ،بط ؤن بعاصة "ؤلامامت الؽشِيت" الظي الػم الكٗٓع الجمعي ل٣باثل الؼْاًا مىظ قغببّ٢ ،ض
خاْ ٫ؾُضي ؤخمض ال٨ىتي جغظمخّ ٖلى التراب البًُاوي ،لُٓاظّ بم٣اْمت ٦برٔ مً ٢باثل ؤْالص بالؿبإ ْالغُ٢باث التي
ؤصث بلى ْؤص مكغْٕ الغظلْ .بٗباعة ؤزغٔٞ ،ةن ٨ٞغة ؤلامامت هٟؿِا التي ْعصث في هو ظٓام٘ اإلاِماث بلهجت قضًضة في
214. Constant Hames, « La société maures ou le system des castes Hors de L’inde », op,
cit, 171.
215

. Pierre Amilhat, "Petite chronique des Id ou Aïch, héritiers guerriers des Almoravides
sahariens", op, cit p 83.
 . 6الطالب أمحد بن طوير اجلنة"،تاريخ ابن طوير الجنة" ،حتقيق :سيدم أمحد بن أمحد سامل ،مصدر سابق ،ص .95
7

 .ادلختار كلد حامد" ،حوادث السنين" ،حتقيق :سيدم أمحد بن سامل ،مصدر سابق ،ص .368

9

 .أمحد ابن طوير اجلنة ،مصدر سابق ،ص .100

8

 .ادلختار كلد حامد "،حياة موريتانيا ،الحياة الجغرافية" ،دار الغرب اإلسالمي ،بًنكت ،لبناف ،1994 ،ص .220
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ٖباعة " ٣ٞام ؾُضي ؤخمض ال٨ىتي ْاصعى ؤلاماعة ْؤن الىاؽ جٓ٩ن في َّٖٓ ْؤن ٌؿ ً٨البالص مً الؿِبت ٞخبٗخّ ٦ىخت
ْالآَٖكاث ْؤبىاء ًديي ابً ٖشمان" ،220حؿدبًُ عئٍت زانت لضٖٓة ؾُضي ؤخمض ال٨ىتي لئلمامتٞ ،هي ٖىضٍ ال حٗضْ ؤن
جٓ٩ن "اصٖاء"ٚ ،حر ؤن ؤلاقاعة بلى ٨ٞغة ؤلامامت هٟؿِا ًشحر ؤ٦ثر مً حؿائ ٫خٓ ٫الُْٟٓت الخغبُت التي ه٣غؤَا ٖىض َبُٗت
الخغْب التي زايِا ،خُض جخمِٓغ مً زال٨ٞ ٫غة ؤلامامتْ ،زٓى الخغب يض "الٝباثل اإلاعلمت" بٗض الٗٓصة مً
"الحشوب اإلاٝذظت" التي زايِا يض ٢باثل الؿٓصان ،جماػط الُْٟٓخحن مٗا ،خُض ًخه ٠ؾُضي ؤخمض ال٨ىتي بالٓالًت
ْقُم الؼْاًا ْفي ظاهب آزغ ًاؾـ لئلمامتَ ،ظٍ ألازحرة جىُٓي ٖلى بٗضًً ازىحن :ألاْ ٫صًني ها٢كىاٍ ٢بال ْالشاوي
ؾُاس ي ٍْخمشل في مداْالث مماعؾت الؿلُت ٖلى ٢باثل البًُان ،ؤْ ٖلى ألا٢ل جإؾِـ هٓاة ؾُاؾُت لُ٣ام "دولت
بظالميت"ْ ،بٗباعة ؤزغٔٞ ،ةن الجم٘ بحن الُْٟٓخحن الضًيُت ْالخغبُت ٖىض ٢باثل الؼْاًا ًدؿم بىٕٓ مً الشىاثُت
ْالاػصْاظُت التي هالخِٓا ٖلى مؿخٍٓاث ٖضةٞ ،بِىما ْلذ مجمٖٓت ؤَل ؾُضي مدمٓص التي صعؾتها الباخشت جغاْح بحن
خمل الؿالح ْالهالحٞ ،ةن الٓيُٗخحن مٗا جشحران في ؤ٦ثر مً مٓي٘ ظضال ظضًا بحن الِ٣ٟاء الظًً انُٟٓا في ؤ٦ثر مً
ظاهب ٖىضما حٗل ٤ألامغ بدمل الؿالحْ ،جٓضر عؾالت في الؿِب ْعؾالت ال ُّ٣ٟبلى ظماٖت جج٨جت ْصٖٓة الٖ ُّ٣ٟبض هللا
الخاط الٗلٓي بلى ٢خاْٞ ٫خٓٔ مدمض اإلاسخاع بلٗمل ًٖ جدغٌٍ ٢خا ٫جج٩اهذ للغُ٢باث ؤخض جمِٓغاث َظٍ الاػصْاظُت،
بط ؤن جُاب ٤جهٓعاث الؼْاًا ْالِ٣ٟاء خٓ ٫مؿالت خمل الؿالح ،لّ جىاٚم ٖلى مؿخٓٔ ج٨غَـ الاػصْاظُت ٍْدمل ؤ٦ثر
مً صاللت.
ل٣ض اهخٓمذ ال٣باثل في اإلاجا ٫البًُاوي يمً اججاَحن ازىحن "يمً ؤلاماعاث البًُاهُت في مىاَ ٤آصعاع ْالتراعػة
ْالبرا٦ىت ْج٩اهذ ْجى٣ؿم بلى صْعًٍ هسبٍٓحن باعػًٍ ٢باثل مداعبت )طعإ ؤلاماعة الٗؿ٨غي -الؿُاس ي( ْحكُ٨الث ٢باثل
الؼْاًا اإلاجغصة مً ؾالح الخغبت باؾخصىاء ؤْالص ببحري ْاظُجبت في التراعػة ْالبرا٦ىت ْ٦ظا ٦ىخت ْجج٩اهذ في ج٩اهذ التي
ظمٗذ حك٨التها بحن الضْعًٍ الٗؿ٨غي -ال٣ٟهي ألاصبي مٗا.الدكُ٨الث ال٣بلُت الشىاثُت الُْٟٓت ْؤَل إلادُمُض ْاقغاجِذ
في مىاَ ٤لٗهابت ْالخٓيحن الٛغبي ْالكغقي .خُض احؿم جىُٓم بٌٗ ال٣باثل الاظخماعي في َظٍ اإلاىاَ ٤بٗض ؾٍٓ٣
بماعة ؤْالص ؤمباع ٥بهُمىت َاب٘ الشىاثُت الُْٟٓت )الٝلم والعي٢ (ٚباثل :مشل ؤوالد الىاـش ْؤوالد داود ْبيجمان
وألاٜالْ ٥ؤَل ظيذو مدمىد وجج٣اهذ ْ٠ىختَ .ظا في خحن ا٦دس ى جىُٓم ٜباثل اؼشاجيذ ْؤَل إلاديميذ ْؤوالد بلت
َابٗا خغبُا بالضعظت ألاْلى٨َْ ،ظا جبلٓعث في جل ٪اإلاىاَ ٤ؤخال٢ ٝبلُت جىُٓمِا الاظخماعي مسخل ٠وؿبُا ًٖ الىمِ
ألامحري .بٗض ؤن ج٨غؾذ َُمىت ٢باثل ػْاًا الكمـ الضًيُت -الٗؿ٨غٍت في جل ٪اإلاىاَ ٤بلى ظاهب ال٣باثل اإلاداعبت ٍْخٗل٤
221
ألامغ زهٓنا بإخال٢ ٝباثل ألا٢الْ ٫جج٩اهذ ْؤَل ؾُضي مدمٓص ْ٦ىخت في لٗهابت ْالخٓيحن"
َىا ٥بطن هٖٓان مً الؼْاًا :صوايا الؽمغ ْصوايا الٍل زم بن َىا ٥اإلاداعب اإلاٟٛغي ْاإلاداعب "لّشيب"ْ ،جخم ٖلى
مؿخٓٔ َظًً الهىٟحن خغُ٦ت ٦برٔ بحن مسخلَ ٠ظٍ ال٣باثلْ ،الخالت َاجّٞ ،ةهىا هجض َىا ٥جباًىا بحن مجمٖٓاث
ال٣بُلت هٟؿِا ،خُض ججم٘ مشال بحن ْْاث ٠مخٗضصة صازل مجمٖٓاث اظخماُٖت ٢بلُت ْاخضةٞ ،إَل ؾُضي مدمٓص ٦ما
جظ٦غ صْبٓ ُُّٞفي م٣الِا ٢اثلت:

 . 0زلمد سامل بن عبد احلبيب ،مصدر سابق ،ص .87
 .221أحمد محفوظ مناه ،ميراث الضيبة ،مرجع صابق ،ص . 9
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"بن آباء ؤَل ؾُضي مدمٓص ٧اهٓا ٖغب َْلبتُٞ :ما بٗض ،بٌٗ "اإلاجمىِاث" َْبٓا ؤهٟؿِم لل٨خاب .بٗض َظا ،م٘
اإلاغابِ ؾُضي مدمض ب٣ي ظؼء مً ال٣بُلت َلبتْ ،ل ً٨م٘ ابىّ ٖبض هللا الجؼء ألا٦بر مً ال٣بُلت ؤزظ ألاؾلخت ،بٗضٍ،
بٌٗ الىاؽ بٓ٣ا َلبت بِىما آزغْن اخخٟٓٓا بالؿالح بلى ػمىىا َظاْ .ل ً٨ؤنٓ ٫الؼٖامت هي "ِشبيت"٧،ان َىا ٥ؤًًا
نى ٠آزغ مً الىاؽ ،ػها٦تْ .ل٨ىني ؤعٍض ؤن ؤقغح آلان ما حٗىُّ َظٍ ال٩لمت .ألن لضحها جٟؿحرًً٢ .بل )مجيء بني خعان(،
٧لمت ػها٦ت ٧اهذ مُٗاة ل٩ل ٞغص ؤْ ل٩ل ٞسظ )٢ؿمت( ؤْ ل٩ل ٢بُلت تهخم  ِ٣ٞبال .ُُ٘٣لتربِخّ ،للخغم ٖلُّْ ،مغا٢بخّ.
ختى ؤن اإلاداعب الظي ًيكٛل بالٌ ُُ٘٣ؿمى ٦ظل ٪بـالؼها٧ي،بطن مً ظِت َظٍ ال٩لمت جه ٠اليكاٍ ْالُْٟٓت
222
الاظخماُٖت اإلاخٗل٣ت بال".ُُ٘٣
جٓضر الخإٍْالث التي ٖغيىاَا مً زال ٫الىهٓم التي ٢ضمىا ٖم ٤الخماًؼ الُ٣مي ْالضًني ْالاظخماعي بحن الٟئخحن في
الىهٓم اإلاهضعٍت ،ؾُما بطا حٗل ٤ألامغ بالىهٓم الُِ٣ٟت التي ٖغيىا بًِٗاْ ،في م٣ابل َظٍ الشىاثُت التي ٦غؾتها
مهاصعها هجض ؤهّ مً الًغْعي اؾخجالء بٌٗ الٗىانغ طاث الهلت بمٓيٖٓىا ،بط ؤن الُْٟٓت الخغبُت ٖىض َظٍ ال٣باثل
ال ًم ً٨ؤن جخطر بال بطا ما خضصها مضٔ الخٓا ٤ٞالظي جبضًّ َظٍ الخإٍْالث م٘ الٓ٢اج٘ الخاعٍسُتْ ،بهُٛت ؤزغٔ،
ؾىداْ ٫ؤن هبحن مضٔ مدضْصًت الاٞتراى ال٣اثم ٖلى ؾلمُت الؼْاًا مً زال ٫جدلُل الٗال٢اث ألاُ٣ٞت الخغبُت بحن ٢باثل
الؼْاًا ْالٗمٓصًت بحن ٢باثل الؼْاًا ْخؿان َْٓ ،ج٣ؿُم ال هخٓدى مىّ ْي٘ خضْص "بزييت" بحن الٟئخحن خُض الهغإ
ًخجضص بحن خؿان ْالؼْاًا خٓ ٫مؿإلت ؤلامامت ٦ما جَٓمىا بٌٗ الٓ٢اج٘ ْالىهٓمْ ،بهماْ ،الخالت َاجّٞ ،ةن الخغْب
ؾٓاء ألاُ٣ٞت ْالٗمٓصًت ،جخسظ ؤق٩اال مخٗضصة ْمسخلٟت بازخال ٝالؼمان ْاإلا٩ان ْألاَغا ٝاإلاخداعبت ْالٓغْ ٝاإلادُُت.
ٍْبضْ ظلُا ؤهىا لً هيكٛل ٦شحرا بُْٟٓت الخغب ٖىض ٢باثل خؿان ،ؾُما ؤن ما ؤْعصهاٍ ؾاب٣ا مً الخإٍْالث ًٓضر طل،٪
ب٣ضع ما ؾىداْ ٫ؤن ه ٪٨ٟزلُٟاث الخُاب اإلاهضعي الظي ًدخٓي َظٍ الهٓع اإلاسخلٟتْ ،ما ًا٦ض طل ٪ؤن جهٓعاث
ال٣باثل اإلاداعبت اإلاىخمُت لخؿان جيسجم م٘ َظا الخهٓعٖ ،لى ألا٢ل ،في ُْْٟت الخغب خهغاْ ،مً َىا ،ال بض ؤن هٓضر
زىاثُت "الؿلم ْالخغب" ٧اؾتراجُجُت ؾُاؾُت جىهجِا ٢باثل الؼْاًا "طل ٪ؤن خغْب الؼْاًا ُٞما بُجها ؤ٦ثر مً ؤن جدص ى
ْل٣ض ط٦غ ؤ٦ثر مً مهضع بحن ؤًضًىا جٟانُل َاجّ الخغْب ْؤؾبابها٦ ،ما َٓ الكإن بحن جىذٔت ْاإلاذلؾ )ال٣غنَ 9:ـ(،
ْبحن جج٣اهذ في جيي٣ي ) 10١ـٌ(ْ ،بحن ايذوِلي البين ْال٢دل في ؼىٝيي )َ 11١ـ(ْ ،بحن جج٣اهذ ْبيجمان )،(ٌ 12١
،(ٌ 1102
ْبحن ؤَل ودان )٠ىخت ْبيذولحاج( ْؤَل ؼىٝيي )ألأال ٥وايذوِلي( )َ 12١ـ(ْ ،بحن اإلاداحيب ْايذيلبه )ؾىت
َ 1222ـ(ْ ،بحن ٦ىخت ْبًضْلخاط )َ 13:١ـ(ْ ،بحن جج٣اهذ ْ٠ىخت )َ 13:١ـ(ْ ،بحن جج٣اهذ
ْبحن ؼش٘اء والجت )ؾىت
ْالشٜيباث )َ 13:١ـ(ْ ،بحن ايذوِلي ْٔزاب لحعً )َ 13:١ـ(ْ ،بحن جج٣اهذ ْلٕالَ 13:١) ٥ـ(ْٚ ،حرَمْ .اخخ٨غ بىى
خعان خمل الؿالحْ ،ا٢خهغ اؾخٗمالّ مً َغ٢ ٝباثل الؼْاًا ٖلى ٞتراث الخغبٖ .لى ؤن بٌٗ ٢باثل نجهاظتْ -زانت
بًضِْٖل ْمكْٓٓ -ٝلذ جدمل الؿالح ْجٟغى اإلاٛاعم ،جماما ٦ما هي الخا ٫باليؿبت بلى ٢باثل خؿان٦ْ .ما ازخاع
بٌٗ ٢باثل نجهاظت الؿالح َْٓ -قٗاع بني خعان٦ْ .ما ازخاع بٌٗ ٢باثل نجهاظت الؿالح َْٓ -قٗاع بني خؿان-
ازخاع ٦شحر مجهم ؤن ًىضمجٓا في ؤَل الؼاٍْت َْكاعَٓ٧م ْْاثِٟم الضًيُت ْالش٣اُٞتَْ ،ؿمٓن "الخياب" ْاإلاهاحشيً" ؤْ
223
"الىلبت".

222. Villasante De Beauvais Mariella, "Genèse de la hiérarchie sociale »Op, cit. p. 594.
 . 223ادلختار كلد حامد "،التاريخ السياسي" ،مصدر سابق ،ص .82
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َْ٨ظا ٞةن الخغب جدخ ٟٔلىا بُْٟٓت زىاثُت مخهلت بضعظت ؤْلى بالتراجبُت الاظخماُٖت ْالُ٣م الش٣اُٞت التي جخبىاَا َظٍ
الٟئاثْ ،بٗباعة ؤزغٔٞ ،ةن ٧ل الهٓع اإلاخىاً٢ت بحن الٍِٓخحن مٗآٍَ ،ت الؼْاًا ْخؿان ،ال جستزُ٢ ٫م الخىا ٌ٢بُجهما
ٖلى ؤؾاؽ صًنيْ ،ِ٣ْٞ ،مشلما ْضخىا ؾاب٣اٞ ،ةن ل ٟٔالؼْاًا ٦ما َٓ ل ٟٔالٗغب ال ًخهل باليؿب الجُىالٓجي
خهغاٞ ،ةن مسخل ٠الجزاٖاث التي قِضتها خغْب الؼْاًا جٓضر بال قَ ٪ظٍ الهٓعة الىمُُت التي هجضَا في الخٓلُاث
ْ٦خب الىٓاػ .٫مشل َظٍ ال٣غاءاث الضًيُت٧ ،التي هجضَا ٖىض ناخب بماعة بصِْٖل ْمكٓٓ ٝج٨ك ٠لىا ًٖ طل:٪
"ْالٗغب ْبن ٧اهذ بلحهم اإلامل٨ت ْالكٓ٦تٞ ،للؼْاًا اإلاىانب الكغُٖت ٧اإلمامت الٗٓمى التي اج٣ٟذ ٖلحها الٗغب ْالؼْاًا
٢بل قغببّ لىانغ الضًً٦ْ ،ةمامت الهالة ْالً٣اء ْحٗلُم الٗلم ْالكِاصة ْالخبرْ ٥اللجٓء ٖىض الكضاثض في الخُاة
ْاإلاماة ْؤمشالِاْ .الؼْاًا ٖىض الٗغب ؤٟ٦اءْ ،الؼْاًا ال ًغٍضْن لظل ٪مً الٗغب بال مً جابْ ،خؿيذ خالّْ ،ؤٞايل الٗغب
ًجٗلٓن ؤٞايل الؼْاًا قُٓزا لِم٣ً ،لضْجهم في ؤمٓعَم في الٗاظل ْآلاظل ْال ٌؿدىٟٓ٨ن مىّ ،بل ًغْهّ ٞسغا لِم ْؤظغا
ْط٦غا٢ْ .ض قاَضْا بغ٧اث طلْ ٪ظىٓا زمغاث ما َىالْ .٪م٘ َظا ٞلم ًؼ ٫الؼْاًا ًبخلٓن بٟتن مًغة بالضًً ْالضهُا مً
ؤٖٓمِا الخغْب الٓاٗ٢ت بُجهم ٢ضًما ْخضًشا ٧الخغب التي ًظ٦غْن بحن اإلاجلـ ْجىضٚت التي ٢ضم ؤظضاص حكمكت البالص
ْهي ٢اثمت ْ٧الخغب التي ْٗ٢ذ بحن جج٩اهذ في ٢غٍتهم جيُ ٪مً ؤعى آصعاع ختى ناع ًًغب بها اإلاشل ٣ُٞا ٫ؤزل مً
جيُ.224"٪
بن مغظُٗاث الهغإ بحن مسخل ٠ؤنىا ٝالؼْاًا ال ًم ً٨يبُّ في ظملت ْاخضةً ِٓٞ ،خإؾـ ٖلى مغج٨ؼاث مخٗضصة ال
ًم ً٨خهغَا في الجٓاهب الضًيُت مشلما خضر م٘ الٓاَغة ال٨ىدُت .بن ؤْظّ َظٍ الخغْب اإلآظِت يض ؤْالص بالؿبإ
ْالغُ٢باث في مىُ٣ت الؿاخل جخسظ َاب٘ الخغب اإلا٣ضؾتْ ،حكتر ٥في الضاللتٖ ،لى ألا٢ل ٖلى مؿخٓٔ ؤلامامت،م٘ الخغْب
التي ٖغٞذ بالٟخذ ؤلاؾالمي لبالص الؿٓصان التي ناِٚا الُضالي ببراٖتْ ،حكخمل َظٍ الخغب ٖلى مٗنى ؾُاس ي ؤ٦ثر مىّ
اظخماعيٞ ،خىهِب ؤلامام ،الظي قٛل ال٨ىتي ،ال ًمشل بال ْظِا "للخىحن"الؿُاس ي الظي ْلذ ٢باثل الؼْاًا جدلم بّ ،بن
ناخب ظٓام٘ اإلاِماث َْٓ ٌكغح ًه ٠لىا ؤَٓاع َظٍ الخغب ًىبهىا بلى َظٍ الخانُت الؿُاؾُت اإلا٣ضؾت التي ْؾمذ
جدغ٧اث ال٨ىتيْ .بإي خا ٫مً ألاخٓاٞ ،٫ةن ْظِت هٓغ ناخب الغؾالت الٛالْي ج٣ط ي بٓظٓص قغٍْ زانت لُ٣ام
ؤلامامْ ،ججلي ؤخض الجٓاهب ؤلاًضًٓلٓظُت لخغْب خؿان ْالؼْاًا.
خالـت:
َْ٨ظا ٣ٞض خاْلىا ؤن هٓضر ؾماث الخباًً الُْٟٓي بحن خمل الؿالح ْجبني الهالح في اإلاجخمَْ٘ ،اجحن الُْٟٓخحن
اؾخيخجىاَما مً زال ٫مداْلخىا صعاؾت التراجبُت الاظخماُٖت التي لم جمضها بٗىانغ َظا الازخال ٝالُْٟٓي ْ ،ِ٣ٞبل
ؾمدذ لىا بةصعا ٥ظَٓغ َظا الخماًؼ الٍِٓاحي ْالش٣افي ْالؿُاس ي بحن ٞئتي خؿان ْالؼْاًا ٖلى الخهٓمْ ،ل٣ض ٖ٨ؿذ
لىا ٦خب الخٓلُاث ْالىٓاػ ٫الُِ٣ٟت ٖلى الخهٓم ظَٓغ َظا الخٗاعى الظي ًلٗب صْع بٖاصة جغجِب اإلاجمٖٓاث
الاظخماُٖت في الِغم الاظخماعي ْالؿُاس ي٨ٞ ،ما ؤن ُْْٟت خمل الؿالح ٢ض ظٗلتها ٢باثل الكٓ٦ت ْؾُلت إلهخاط التراجب
ْٞغى الُِمىت الؿُاؾُتٞ ،ةهّ باليؿبت لٟئاث الؼْاًا ٣ٞض ق٩لذ الخغب ٖلى ازخال ٝنُِٛا )خغْب م٣ضؾت،
ؾُاؾُت ،(...آلُت لخ٨غَـ ز٣اٞت الؼْاًا جاعة ْمداْلت إلاماعؾت الؿلُت الؿُاؾُت جدذ طعَٗت جىهِب ؤلامام ْججزًل الكغٕ

224.بابو بن الشيخ سيديا "،إمارتا إدوعيش ومشظوف" ،مصدر سابق ،ص .216
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٦ما خضر في ْ٢اج٘ ٦شحرة٨َْ ،ظا ٣ٞض ٖملذ الخغب ال ٖلى بٖاصة بهخاط التراجب الاظخماعي ؤُ٣ٞا بحن ال٣باثل ؤْ ٖمٓصًا بحن
الٟئاث الِغمُت في اإلاجخمْ٘ ،بهما ٖملذ الخغب ٖلى ج٨غَـ َظا الخٗاعى الٍِٓاحي ْالؿُاس ي بحن اإلاجمٖٓاث ال٣بلُت.
ٜاثمت اإلاشاحْ:
.1ابً زلضْن٠ ،خاب الّبر وديىان اإلابخذؤ والخبر في ؤيام الّشب والعجم والبربش ومً ِاـشَم مً روو العلىان
ألا٠بر ،اإلاجلض ألاْ ،٫ماؾؿت ظما ٫للُباٖت ْاليكغ ،بحرْث ،صث.
.2000
.2اإلاسخاع ْلض خامض ،الخاسيخ العياس ي ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحرْث،
.2011
.3اإلاسخاع ْلض خامض ،خىادر العىحن ،جد :٤ُ٣ؾُضي ؤخمض بً ؾالم ،ؤبٓ ْبي،
.2007
.4الىاوي ْلض الخؿحن ،صحشاء اإلالثمحن ،صاع اإلاضاع ؤلاؾالمي ،بحرْث ،الُبٗت ألاْلى ،بحرْث،
.2000
.5اإلاسخاع ْلض خامض ،الخاسيخ العياس ي ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحرْث،
.6ؤخمض بً ألامحن الكىُُ٣ي ،الىظيي في جشاحم ؤدباء ؼىٝيي ،م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة ،ماؾؿت مىحر ،هٓا٦كٍٓ،
.1989
.7الكُش مدمض اإلاامي ،ديىان ؼّش الؽيخ مدمذ اإلاامي ،وكغ ػاٍْت الكُش مدمض اإلاامي ،صث.
.8بابّ بً الكُش ؾُضًا ،بماسجا بدوِيؾ ومؽٍىٗ ،جد :٤ُ٣بػٍض بُّ بً مدمض مدمٓص ،اإلاُبٗت الَٓىُت بىٓا٦كٍٓ،
.1987
.9ؾُضي مدمض ال٨ىتي  ،الشظالت الٕالويت  ،جد ٤ُ٣خماٍ هللا ْلض الؿالم ،ميكٓعاث مِٗض الضعاؾاث ؤلاٞغٍُ٣ت ،الغباٍ،
.2003
ٞ.10لُب ماعقؼًٍ ،الٝباثل ،ؤلازيُاث ْالؿلُت في مٓعٍخاهُا ،جغظمت :مدمض بً بٖٓلُبت ،ميكٓعاث صاع ظؿٓع ،الُبٗت
.2014
ألاْلى،
.11مدمض ؾالم بً الخبِب  ،حىامْ اإلاهماث في ؤمىس الشٜيباث ،جد :٤ُ٣مهُٟى هاُٖمي ،اإلاِٗض الجامعي للبدض
الٗلمي ،الغباٍ.
.2006
.12مدمض صخمان ،الترخا ٥والاظخٝشاس بمىىٝتي العاٜيت الحمشاء ووادو الزَب ،مُبٗت ٓ٧زغ ،الغباٍ،
13.Paul pascon, « Rapport consulaire Mathews : Introduction et annotation », in : Enjeux Saharien, CNRS, (103-014).
14.Constant Hames, « La société Maures ou le System des Castes Hors de L’inde » in Cahiers. internationaux de
sociologie, 1969, (pp. 163-177).
15. Mariella De Beauvais Villasante. « Genèse de la hiérarchie sociale et du pouvoir politique bidân ». In: Cahiers
d'études africaines. Vol. 37 N°147. (pp. 587-633).
16.Pierre Amilhat, « Petite chronique des Idouaich, héritiers guerriers des Almoradives sahariens », Revue des Etudes
Islamique, n° 1, Paris, 1937, (pp. 41-130).
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ؤلاجفا ٥البيئي ٠أليت للخدعيغ بإَميت الىاٜاث اإلاخجذدة في الجضاثش
ؤ.هضيهت وَابي/حامّت الجضاثش 03

ملخق:
م٘ اػصًاص الُلب ٖلى الُا٢ت في جهاًت ال٣غن الٗكغًٍ ْ لٓ٩ن الُا٢ت الخ٣لُضًت َا٢ت ٚحر صاثمت ْ بهما هايبت٦ ْ ،ظل٪
ملٓزت للُبيٖت ٞغيذ الُا٢اث اإلاخجضصة هٟؿِا في الؿىٓاث ألازحرة ٦دل بضًل للمدغْ٢اث التي ص ١اإلاغا٢بٓن بسهٓنِا
هآ٢ؽ الخُغ بٗضما ؤزبخٓا ٢غب هًٓبها ْ اهتهاء الخؼاهاث الٗاإلاُت مجها ،ما٦ضًً ٖلى يغْعة صعاؾت ٧ل الخُاعاث اإلادخملت
هدٓ َا٢اث بضًلت ؤَٖٓ ٫مغا ْ ؤ٢ل يغعا بالبِئت ْ ألامً مً الُا٢ت الىٍْٓت.
ْ حك٩ل الُا٢ت اإلاخجضصة ْ الُا٢ت الىٍْٓت خالُا اإلاهاصع الغثِؿُت للُا٢ت الٗاإلاُت زاعط الُا٢ت الخ٣لُضًت )ألاخٟٓعٍت(،
بط ؤنبذ َىا ٥اَخمام ٖالمي بك٩ل ٖام ْ ظؼاثغي بك٩ل زام بُطًً اإلاهضعًٍ)زانت الُا٢ت الىُٟٓت ؤْ
اإلاخجضصة(٦مهاصع مؿخ٣بلُت للُا٢ت ْ ،جخمحز بالخجضص الخل٣اجي ْ بهٟت الضًمٓمت  ،لخٓ٩ن بضًال للُا٢ت الخ٣لُضًت ،بدُض
ؤيخى اؾخٗمالِا ؤ٦ثر مً يغْعة في ؾبُل جد ٤ُ٣مباصت الخىمُت اإلاؿخضامت ،خُض حؿعى الجؼاثغ في َظا الهضص بلى
مداْلت ػٍاصة الاؾدشماع في الُا٢ت البضًلت ْ اإلاخجضصة مً ؤظل جلبُت الاخخُاظاث اإلاتزاًضة في الُا٢ت ْ اؾخٛال ٫اإلآاعص
اإلاخاخت ألازغٔ في ؾبل جٓٞحر ؤ٦بر ٢ضع مً الُا٢ت.
ْ بن الاجها ٫بإق٩الّ ْ ٢ىٓاجّ ْ مدخٍٓاجّ ٌٗض مً اإلاِام ألانُلت التي البض مً الاَخمام بهاٌٗ ِٓٞ ،خبر الٓؾُلت ؤْ َمؼة
الٓنل بحن مهضع اإلاٗلٓمت ْ اإلاخل٣ي ْ ،لِظا ٌ ِٓٞك٩ل ؤصاة عثِؿُت في ٖملُت الغبِ بحن مهضع اإلاٗلٓمت البُئُت ْ
الجمِٓع اإلاؿتهض ،ٝخُض ؤن الاجها ٫اإلاخٗل ٤بالبِئت ًم ً٨مً اإلاؿاَمت في بخضار الٓعي البُئي ْ الخدؿِـ بمضي
ؤَمُت الُا٢اث اإلاخجضصة في الجؼاثغ .
ال٣لماث اإلاٙخاخيت :البِئت  ،الُا٢اث اإلاخجضصة ،ؤلاجها ٫البُئي ،الخماًت البُئُت ،الخىمُت اإلاؿخضامت.
مٝذمت:
بن الُا٢ت لِا جإزحراث ْاضخت ٖلى البِئت زهٓنا بطا اؾخسضمذ لؤلٚغاى الخغبُت ْمجها في نى٘ ألاؾلخت الىٍْٓت ْ
بظلٞ ٪ةجها تهضص البِئت ْ البكغٍت ظمٗاءٖ ْ ،لى َظا ألاؾاؽ ؤزظ الٗلماء ْ الباخشحن ً٨ٟغْن بالخسُُِ في بًجاص
مهاصع للُا٢ت البضًلت ؤْ اإلاخجضصة ْ جىمُتها مً زال ٫بظغاء البدٓر الٗلمُت ْ بصزا ٫الخ٨ىٓلٓظُاث البُئُت الىُٟٓت
التي ال جازغ ٖلى جلٓر البُئُت ؤْ اؾخجزاِٞا ،خُض حك٩ل الُا٢ت اإلاخجضصة مهضع عثِس ي للُا٢ت الٗاإلاُت زاعط الُا٢ت
ألاخٟٓعٍتِٞ ،ىا ٥اَخمام ٖالمي ٦بحر بها٦،مهضع مؿخ٣بلي للُا٢ت،خُض ؤلاؾغإ بخٍُٓغَا ْ ػٍاصة اؾخسضامِا ًٓٞغ
زُاعاث طاث مىا ٘ٞمخٗضصة للخىمُت اإلاؿخضامت ْ ،طل ٪مً زال ٫ج٣ضًم زضماث خضًشت في مجا ٫الُا٢ت بلى ال٣ٟغاءْ ،
اإلاؿاَمت في جلبُت الُلب الٗالمي اإلاتزاًض ٖلى الُا٢ت ْ ،الخض مً جلٓر الِٓاء ْ الخس ٠ُٟمً خضة حُٛحر اإلاىار ْ ،جإزحر
الاؾدىٟاط الجهاجي للٓٓ٢ص ألاخٟٓعي.
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ْمً بحن الُا٢اث اإلاخجضصة )الُا٢ت الكمؿُتَ،ا٢ت الغٍذ ،الُا٢ت اإلاُ٩اهُُ٨ت للمُاٍ  ْ،الُا٢ت الُ٨ماٍْت للمُاٍْ ،
الُا٢ت الجُٓٞت  ْ ،الُا٢ت الخٍُٓت ْ َا٢ت الُِضعْظحن ْ الُا٢ت الىٍْٓت(.
 ،1982خُض جمذ اإلاهاص٢ت ٖلى مُالص اإلادآٞت الؿامُت
بن ٨ٞغة الُا٢اث اإلاخجضصة ٢ض خُٓذ باالَخمام في الجؼاثغ مىظ
للُا٢اث اإلاخجضصة ْ ،مً زم بضؤث في بٖضاص الٓؾاثل ألاؾاؾُت مً ؤظل الاهُال ١في وكاَِا م٘ ْيِٗا للُِا٧ل
ألاؾاؾُت ْ ،مً مِامِا ألاؾاؾُت ْ اإلاؿُغة يمً الؿُاؾت الُآٍ٢ت الُ٣ام بجمُ٘ ألاٖما ٫اإلاخٗل٣ت باإلاؿاَماث في
مجا ٫البدض ْ الخ ْ ًٍٓ٩ؤلاٖالم بلى ظاهب جىمُت الُا٢اث اإلاخجضصة ْ ،زانت مجها الُا٢ت الكمؿُت ْ الجُٓخغاعٍت ْ
َا٢ت الغٍاح٧ ْ،225ان البض مً مؿِمت ج٣ىُاث الاجها ٫البُئي مً ؤظل جبني ْ حصجُ٘ الاججاٍ هدٓ الُا٢ت البضًلت ْ
الخدؿِـ بمضٔ ؤَمُتها في خالت هًٓب الُا٢ت الخ٣لُضًت ْ مً َظا اإلاىُل ٤هٓ٣م بُغح الدؿائ ٫الخالي:
 ما مضٔ مؿاَمت آلُاث الاجها ٫البُئي في الخدؿِـ بإَمُت الُا٢اث اإلاخجضصة في الجؼاثغ؟ْ جىبشَ ًٖ ٤ظٍ ؤلاق٩الُت الدؿائالث الخالُت:
 ما َٓ ؤلاَاع الدكغَعي ْ اإلااؾؿاحي للُا٢اث اإلاخجضصة في الجؼاثغ؟ ما هي ؤلام٩اهُاث الُآٍ٢ت اإلاخجضصة في الجؼاثغ؟ ما هي جُبُ٣اث ْ آٞا ١الُا٢ت اإلاخجضصة في الجؼاثغ؟مٙاَيم:
 البيئت ْ :حٗني البِئت ؤًًا الُبُٗت ْ ٓ٢امِا اإلااء ْ الِٓاء ْ الًٟاء ْ التربت ْ ما ٖلحها ْ بها مً ٧اثىاث خُت٦ ْ ،ظل٪البِئت الٓيُٗت التي ْيِٗا ؤلاوؿان في البِئت الُبُُٗت مً ميكأث ْ مغا ٤ٞإلقبإ خاظاجّ.226
ٞالبِئت هي "طل ٪الخحز الظي ًماعؽ  ُّٞالبكغ مسخل ٠ؤوكُت خُاتهم ْ ٌكمل يمً َظا ؤلاَاع ٧اٞت ال٩اثىاث الخُت مً
خُٓان ْ هباث ْ ،التي ًخٗاٌل مِٗا ؤلاوؿان ْ ٌك٩لٓن ؾٍٓا ؾلؿلت مخهلت ُٞما بُجهم".227
 الاجفا ٥البيئيٌٗ :خبر الاجها ٫البُئي الاؾخٗما ٫الاؾتراجُجي للخ٣ىُاث ؤلاٖالمُت مً ؤظل جضُٖم الؿُاؾاث ْ اإلاكاعَ٘البُئُت ْ جغُ٢تها٦ ،ما ٌٗض وكاَا جٟاٖلُا خُض حهض ٝبلى بقغا٧ ٥ل ألاَغا ٝاإلاٗىُت بالٗمل بض٢ت ْ ظضًت اججاٍ
اإلاجمٖٓاث مٓيٕٓ الاؾتهضا َٓ ْ ٝحٗضًل ْ حصجُ٘ الؿلٓ٧اث ؤلاًجابُت بحن الىاؽ ْ طل ٪بمؿاهضة جل ٪الؿُاؾاث ْ
اإلاكاعَ٘ ْ حصجُ٘ اإلاكاع٦ت ٞحها.228

 -225عقيلة ذبيحي " ،الطاقة في ظل التنمية المستدامة  -دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر"(،رسالة ماجستًن غًن منشورة )،جامعة

قسنطينة ، 2009،ص.20

 - 226أمحد زلمد موسى  "،الخدمة االجتماعية وحماية البيئة"،ط ،1القاىرة :ادلكتبة العصرية  ، 2007،ص .302

 - 227خالد القامسي ،كجو البعيين" ،حماية البيئة الخليجية -التلوث الصناعي و أثره على البيئة العربية و العلمية " ،اإلسكندرية :ادلكتب اجلامعي،
،1999ص .11
 -228أمحد ملحة ،الرىانات البيئة في الجزائر،اجلزائر:مطبعة النجاح، 2002،ص . 135
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 الىاٜاث اإلاخجذدة :جإحي مٓاعص الُا٢ت اإلاخجضصة ٦بضًل للُا٢ت ألاخٟٓعٍت ٞ ،هي مهاصع َا٢ت هُٟٓت ْ ٚحر ملٓزت ْ ،حٗخبر ؤ٢ضم مهاصع الُا٢ت التي اؾخسضمِا ؤلاوؿان  ْ ،جخمحز بالخجضص الخل٣اجي ْ بهٟت الضًمٓمت ْ جخًمً مهاصع
ٖضًضة الغٍاح  ،اإلاُاٍ ،الكمـ ،الخغاعة ألاعيُت ٚ ،اػ الُِضعْظحن ْ اإلاهضع البُٓلٓجي ْ ٚحرٍ.
الُا٢اث اإلاخجضصة هي الُا٢اث التي هدهل ٖلحها مً جُاعاث الُا٢ت التي ًخ٨غع ْظٓصَا في الُبُٗت ٖلى هدٓ جل٣اجي ْ
صْعي ْ ،هي بظلٖ ٪لى ٖ٨ـ الُا٢اث الٛحر مخجضصة اإلآظٓص ٚالبا في مسؼْن ظامض في ألاعى ال ًم ً٨الاؾخٟاصة مجها بال
بٗض جضزل ؤلاوؿان إلزغاظِا مىّ.229
٦ظل ٪وٗني "بالُا٢ت اإلاخجضصة" الِ٨غباء التي ًخم جٓلُضَا مً الكمـ ْ الغٍاح ْ ال٨خلت الخٍُٓت ْ الخغاعة الجُٓٞت ْ
اإلااثُت٦ ْ ،ظل ٪الٓٓ٢ص الخُٓي ْ الُِضعْظحن اإلاؿخسغط مً اإلاهاصع اإلاخجضصة.230
الخىمُت اإلاؿخضامت هي ٧ل ؤلاظغاءاث ْالٗملُاث اإلاخىاؾ٣ت ْاإلاخجاوؿت الالػمت لخُٛحر اؾخٛال ٫اإلآاعص ،جٓظُّ الاؾدشماعاث،
جٓظِاث الخىمُت الخ٨ىٓلٓظُت ْ ،الخٛحراث اإلااؾؿُت ،بما ًًمً بقبإ الخاظاث ْألاوكُت ؤلاوؿاهُت الخالُت ْاإلادخملت
مؿخ٣بال.231
 خمايت البيئت ْ:حٗني خماًت البِئت اإلادآٞت ْالهُاهت ْؤلاب٣اء ٖلى الص يء اإلاغاص خماًخّ صْن يغع ؤْ خضْر حُٛحر لًّ٣لل مً ُ٢مخّ٢ ْ ،ض ًخُلب طل ٪بظغاءاث ْ جضابحر مُٗىت لخدَ ٤ُ٣ظٍ الخماًت.232
ْ مً ؤظل ببغاػ ْا ْ ٘٢آٞا ١الُا٢اث اإلاخجضصة في الجؼاثغ اعجإًىا ؤن هخُغ ١بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام:
 ؤلاواس الدؽشيعي و اإلااظعاحي للىاٜاث اإلاخجذدة في الجضاثش. ؤلام٣اهياث الىاٜىيت اإلاخجذدة في الجضاثش. جىبيٝاث و آ٘ا ٛالىاٜت اإلاخجذدة في الجضاثش. دوس جٝىياث الاجفا ٥البيئي في الخدعيغ بإَميت الىاٜاث اإلاخجذدة في الجضاثش -Iؤلاواس الدؽشيعي و اإلااظعاحي للىاٜاث اإلاخجذدة في الجضاثش:
بن الؿُاؾت الَٓىُت لترُ٢ت الُا٢اث اإلاخجضصة ْ جٍُٓغَا ماَغة بٓ٣اهحن ْ ههٓم جىُٓمُت ٦ ،ما ؤجها جغج٨ؼ ٖلى
مجمٖٓت مً الُِئاث ْ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت٦ ،ما تهخم ٧ل ْاخضة مجها في خضْص ازخهانِا بخٍُٓغ الُا٢اث اإلاخجضصة،
بطن ما هي ؤَم الٓ٣اهحن ْ الُِئاث ؟
 -1ؤلاواس اإلااظعاحي:
بن ٨ٞغة الاَخمام بالُا٢اث اإلاخجضصة ٧ان بةوكاء اإلادآٞت الؿامُت للُا٢اث اإلاخجضصةَ ْ ،ظٍ ؤلاعاصة في جٍُٓغ الُا٢اث
اإلاخجضصة ججؿضث في بوكاء ٖضة َُا٧ل ٖملُت مخسههت في البدض ْ الخٍُٓغ ْ الخىمُت في َظا اإلاجا:233٫
 -229منور أكسرير " ،االقتصاد البيئي " ،ط،1اجلزائر:دار اخللدكنية ، 2010،ص .133

 -230ىاين عبيد"، ،اإلنسان و البيئة:منظومات الطاقة و البيئة و السكان" ،عماف:دار الشركؽ،2000،،ص .205
231

-BURGENMIER Breat, Economie du développement durable, (Belgique :Ed. Boeck, 2007), p44.

 -232فتحية قركين "،الجباية كأداة لحماية البيئة"(-رسالة ماجستًن غًن منشورة ) ،ادلركز اجلامعي مخيس مليانة ،2008،ص . 35
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ؤوال-الى١الت الىوىيت لترٜيت و ِٝلىت اظخّما ٥الىاٜت )(APRU
زاهيا-مش٠ض الىاٜاث الجذيذة و اإلاخجذدة )(CDER
زالثا -وخذة جىميت الخجهحزاث الؽمعيت )(UDES
سابّا -مدىت ججشيب الخجهحزاث الؽمعيت في ؤٜص ى الصحشاء)(SEESMS
خامعا -وخذة جىميت ج٢ىىلىحيا العيلي٢ىن (UDTS(²
ظادظا -مذيشيت الىاٜاث الجذيذة و اإلاخجذدة:
ؤما في ُ٢إ الٟالخت ٞخجضع ؤلاقاعة بلى اإلادآٞت الؿامُت لخىمُت الؿِٓب.234
ؤما ٖلى مؿخٓٔ اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحنِٞ ،ىاٖ ٥ضة قغ٧اث جيكِ في مُضان الُا٢اث اإلاخجضصة مشاٖ ٫لى طل ٪الٓ٧الت
الَٓىُت للُا٢ت اإلاخجضصة ".235 "NEAL
 -2ؤلاواس الدؽشيعي:
ل٣ض جمذ اإلاهاص٢ت ٖلى ٖضص مً الىهٓم مً ؤظل جإَحر مجا ٫الُا٢اث اإلاخجضصةً ْ ،خٗل ٤ألامغ ؤؾاؾا ب ـ:
 ْ ،1999اإلاخٗل ٤بالخد٨م في الُا٢ت.
ؤ -ال٣اهٓن ع٢م 09/99الهاصع في 28ظٍٓلُت
ب -ال٣اهٓن اإلاخٗل ٤بالِ٨غباء ْ الخٓػَ٘ الٗمٓمي للٛاػ ًٖ َغٍ ٤ال٣ىٓاث ع٢م 01/02الهاصع فيُٟٞ 05غي
.2002
.2362004
ط -ال٣اهٓن اإلاخٗل ٤بترُ٢ت الُا٢اث اإلاخجضصة في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت )٢اهٓن ع٢م 09/04الهاصع في 04ؤْث
 -3ؤلاحشاءاث الخدٙحزيت و الجباثيت:
بظغاءاث جدٟحزًت ْ حصجُُٗت م٣غعة في ال٣اهٓن اإلاخٗل ٤في الخد٨م بالُا٢ت )مؼاًا مالُت ،ظباثُت ،خ ١ٓ٣ظمغُ٦ت( ْ َظا
لخُٟٗل اإلاكاعَ٘ التي جدىاٞـ في جدؿحن الٟٗالُت الُآٍ٢ت ْ جغُ٢ت الُا٢اث اإلاخجضصة٢ ْ ،ض جم بوكاء الهىضْ ١الَٓني
للخد٨م في الُا٢ت مً ؤظل جمٍٓل َظٍ اإلاكاعَ٘ ْ مىذ ٢غْى بضْن ٓٞاثض ْ يماهاث للبىٓ ْ ٥للماؾؿاث اإلاالُت ختى
جٓ٣م َظٍ ألازحرة بخمٍٓل الاؾدشماعاث التي حؿاَم في الغ ٘ٞمً الٟ٨اءة الُآٍ٢ت.
الِض ٝمً َظٍ ؤلاظغاءاث َٓ حصجُ٘ اإلاىخجاث اإلادلُت ْ جٓٞحر الٓغْ ٝاإلاالثمت ،زانت الجباثُت مجها ،للمؿدشمغًٍ
الغاٚبحن في الاؾدشماع في ظمُ٘ ٞغْٕ الُا٢اث اإلاخجضصة.

-Structures et organismes, bulletin des énergies renouvelables, CDER, Alger, N1, juin 2002, p.2.

 -234دليل الطاقات المتجددة ،كزارة الطاقة ك ادلناجم ،اجلزائر ،طبعة  ،2007ص .31

 -235دليل الطاقات المتجددة،مرجع سبق ذكره ،ص .31

--236دليل الطاقات المتجددة،مرجع سبق ذكره ،ص .36
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 -4ؤلاحشاءاث الخىٍيميت:
ؾُاؾت الجؼاثغ ؤلاعاصًت في بهجاػ بغهامج جٍُٓغ الُا٢اث اإلاخجضصة ؾدخد ٤٣مً زال ٫مىذ بٖاهاث لخُُٛت الخ٩الُ٠
الؼاثضة التي جًٟحها ٖلى الىٓام الِ٨غباجي الَٓني ْ ٖلى ج٩لٟت جٓٞحر اإلااء الكغْب ْ ال ؾُما بغهامج جدلُت اإلاُاٍ اإلاالخت،
٦ما جاَغ ؤلاظغاءاث الخىُٓمُت لخضزالث الضْلت ْ جدضص قغٍْ ْ آلُاث اإلاغا٢بت اإلاالثمت للؿماح باؾخٗما ٫ؤمشل لؤلمٓا٫
الٗمٓمُت اإلامىٓخت لِظا البرهامج.
 -IIؤلام٣اهياث الىاٜىيت اإلاخجذدة في الجضاثش:
 -1ؤلام٣اهياث الؽمعيت:
جخٓٞغ الجؼاثغ ظغاء مِٓٗ٢ا الجٛغافي ٖلى ؤٚنى الخ ٫ٓ٣الكمؿُت في الٗالم٦،ما ًٓضخّ الك٩ل ع٢م) ،(01خُض ؤن ٦مُت
الُا٢ت الٓاعصة بلى اإلاتر اإلاغب٘ الٓاخض ج٣ضع بـ ُ٦ 5لٓاث في الؿاٖت/مٖ 2لى مٗٓم ؤظؼاء التراب الَٓنيً ْ ،م ً٨ؤن جبلٜ
ؤخُاهاُ٦ 7لٓاث في الؿاٖت/م َٓ ْ، 2ما ًدُذ بقٗاٖا قمؿُا ؾىٍٓاً 237خجاْػ
ُ٦ 3000لٓاث في الؿاٖت للمتر اإلاغب٘ الٓاخض
٧ 2.381.745لمَ) 2ظا باليؿبت ألَم الخ ٫ٓ٣الكمؿُت في الجؼاثغَ ،(238ظٍ ؤلام٩اهُاث حؿمذ بخُُٛت
ٖلى مؿاخت ج٣ضع بـ
 60مغة اخخُاظاث ؤعْبا الٛغبُت خؿب ْػاعة الُا٢ت الجؼاثغٍت ْ ؤعب٘ مغاث الاؾتهال ٥الٗالمي للُا٢ت ْ ًبحن الجضْ ٫الخالي
الُا٢ت الكمؿُت ال٩امىت في الجؼاثغ خؿب الخٓػَ٘ الجٛغافي الخالي )الؿاخل ،الًِاب الٗلُا ،الصخغاء(*
الجضْ ٫ع٢م ) :)01بم٣اهياث الىاٜت الؽمعيت في الجضاثش
اإلاىاوٞ

اإلاىىٝت العاخليت

 %اإلاؿاخت

الهماب الّليا

الصحشاء

4

10

86

٢ضعة الدكمِـ في اإلاخٓؾِ )ؾاٖت في
الؿىت(

2650

3000

3500

الُا٢ت اإلاخٓٞغة في اإلاخٓؾِ

1700

1900

2650

Source :http://www.sonelgaz/ar/article110.html 25/09/2012 15 :30
الؽ٣ل سٜم ( :)01اإلاخىظي العىىو لؽذة ؤلاؼّاُ الؽمس ي في مخخل ٚمىاو ٞالىوً (٠يلىاث في العاِت في م
الىاخذ في اليىم).

2

237

- KHELLEF BOUDRIES, Estimation de la production de l’hydrogène solaire au sud algérien, revue des
énergies renouvelables, le centre de développement des énergies renouvelables, Alger,numéro spécial, Décembre
2003,p 74.

-238قانوف رقم  11/98ادلؤرخ يف  29ربيع الثاين 1419ق/ادلوافق لػ  22غشت  1998يتضمن القانوف التوجيهي ك الربنامج ك الربنامج اخلماسي
حوؿ البحث العلمي ك التطوير التكنولوجي ( 2002/1998اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية عدد  ،62الصادرة بتاريخ  24أكت  ،1998ص .26
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CDER, N2, ,des énergies renouvelables m. y BOUROUBI, évaluation du potentiel énergétique solaire, bulletin SOURCE:
Décembre 2002, p.12.
 -2بم٣اهياث الشياح:
تهب ٖلى الجؼاثغ عٍاح جدمل مِٗا ٦شحرا مً الِٓاء البدغي الغَب٦ ْ،مُاث ٦برٔ مً الِٓاء ال٣اعي الصخغاْي،
بمخٓؾِ ؾغٖت ؾىٓي ً 7١ٟٓؤمخاع في الشاهُت زهٓنا في اإلاىاَ ٤الؿاخلُت ْ ،في الجؼاثغ ٖمٓما حٗخبر ؤصعاع مً ؤَم
اإلاىاَ ٤طاث َبٓب الغٍاح الٍٓ٣ت.
الؽ٣ل سٜم ( :)02العشِت اإلاخىظىت للشياح ِلى اسجٙاُ 10ؤمخاس مً ِلى ظىذ ألاسك

SOURCE: Lilia HAMANE, les ressources éoliennes de l’Algérie, bulletin des énergies renouvelables
,CDER,Algerie,N3,juin 2003,p.10
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 -3بم٣اهياث الىاٜت الجيىخشاسيت:
ًٓظض في ؤلا٢لُم الجؼاثغي ؤ٦ثر مً 200مهضع خغاعي -ؤنلِا ألاحجاع ال٩لؿُت -جخمغ٦ؼ زانت في الكما ٫الكغقي ْ
الكما ٫الٛغبي للبالص ،جخجاْػ خغاعة َظٍ اإلاهاصع°40مٌٗ ْ ،ض ؤسخجها َٓ خمام اإلاسخَٓحن ْ ،الظي جبل ٜصعظت خغاعجّ
°98م ٢ ْ ،239ض جهل بلى°118م ببؿ٨غة مما ٌٗني بم٩اهُت بوكاء مدُاث لخٓلُض الِ٨غباء ٞحها ْ ،للجؼاثغ بم٩اهُاث مٗخبرة
ُٞما ًسو َظٍ الُا٢تٞ ،مً زال ٫آلاباع الاعجٓاػٍت ْ مهاصع اإلاُاٍ اإلاٗضهُت الخاعة ًخم الخهٖٓ ٫لى ؤ٦ثر مً
12م/3الشاهُت مً اإلااء الؿازً ْ الظي جتراْح صعظت خغاعجّ بحن°22م ْ°98م٦ ، ، 240ما جخٓٞغ الجؼاثغ ٖلى َب٣ت ظُٓٞت مً
اإلاُاٍ الخاعة جترب٘ ٖلى مؿاخت ج٣ضع بالٗضًض مً ؤال ٝالُ٨لٓمتراث اإلاغبٗت جضعى بالُب٣ت اإلااثُت ألالبُت ؤْ "ال٣اعي
ال٨بِـ"ً ،دضَا مً الكما ٫بؿ٨غة ْ مً الجىٓب ٖحن نالر ْ مً الٛغب ؤصعاع ؤما مً الجِت الكغُ٢ت ٛٞجها جمخض بلى
ٚاًت الخضْص الخٓوؿُت ،بطن حك٩ل َظٍ الُب٣ت زؼاها ْاؾٗا مً خغاعة ألاعى الجُٓٞت ْ ،جتراْح صعظت الخغاعة اإلاخٓؾُت
لِظٍ اإلاُاٍ بـ°57م.241
الؽ٣ل سٜم ( :)03خذود الىبٝت ألالبيت في الجضاثش

اإلافذس :صلُل الُا٢اث اإلاخجضصة ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ م.43

239

-S.OUALI, les sources thermales en Algérie, bulletin des énergies renouvelables, CDER, Algérie, N° 13,
Juin 2008, p.16.
240
-AMOR FAKRAOUI, projet d’aquiculture géothermale, bulletin des énergies renouvelables, CDER,
Algérie, N° 09, Juin 2006, p.14.
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 -4ؤلام٣اهياث اإلااثيت:
بن ٦مُاث ألامُاع ال٩لُت التي حؿٖ ِ٣لى ؤلا٢لُم الجؼاثغي ،هي ٦مُاث مِمت ْ ج٣ضع بدٓالي 5ملُاع م) 3ؾىٍٓا( ،ل ً٨ال
حؿخٛل مجها بال وؿبت ٢لُلت ج٣ضع بٖ %5لى ٖ٨ـ بٌٗ البلضان ألاعْبُت )اؾخٛال % 70٫مً َظا اإلآعص في جٓلُض الُا٢ت
الِ٨غْماثُت( ْ ،الجضْ ٫الخالي ًٓضر لىا ؤَم مغا٦ؼ بهخاط الُا٢ت الِ٨غْماثُت في الجؼاثغ.
2007
الجذو ٥سٜم ( :)02ؤَم مشا٠ض بهخاج الىاٜت ال٢هشوماثيت في الجضاثش ِام
اإلاش٠ض

ٜذسة الخىليذ باإلايٝاواه

اإلاش٠ض

71.5

ٔشيب

7.00

ؤٔيل مذي

24

ٜىسيذ

6.425

مىفىسيت

100

بىخىيٙيت

5.700

ؤسٜان

16

واد الٙمت

15.600

ظى ٛالجمّت

8.085

بني باَذ

3.500

ظيذو مذن

4.458

جيعالت

4.228

اٜضسوؽبا٥

2.712

دسٜيىت

ٜذسة الخىليذ باإلايٝاواه

SOURCE : HANIA AMARDJIA-ADNANI, Op,Cit ,p110.
 -5بم٣اهياث الىاٜت الحيىيت بن الُا٢ت الخٍُٓت اإلاٗغْٞت ب٨خلت الُا٢ت الخٍُٓت هي اؾخسضام اإلآاص الًٍٗٓت ٓ٢ٓ٧ص
بٓاؾُت ج٣ىُاث مُٗىت ٧الخٍٓٛؼ ؤْ الاخترا ْ ١الًِم ْ ،بطا ما جم اؾخسضام ال٨خلت الخٍُٓت بك٩ل مىاؾب ٞةجها حك٩ل
مهضعا ُ٢ما للُا٢ت اإلاخجضصة ،ؤما باليؿبت إلآاعص الجؼاثغ في َظا الىٕٓ مً الُا٢ت ٞهي:
ؤ -مٓاص ٚابُت ْ جخمشل ؤؾاؾا في الٛاباث الاؾخٓاثُت ْ التي جخمغ٦ؼ في قما ٫البالص ْ جمشل % 10مً اإلاؿاخت ؤلاظمالُت
للبالص ،ؤما باقي اإلاؿاخت ٞةجها جمشل مىُ٣ت صخغاٍْت ظغصاء ْ ،ج٣ضع الُا٢ت ؤلاظمالُت لِظا اإلآعص ب 37مُ٣ا ًَ مٗاص٫
ه/ِٟالؿىت ب٣ضعة اؾترظإ ج٣ضع بـ 3.7مُ٣ا ًَ مٗاص ٫ه/ِٟؾىٍٓا ؤي بمٗض.%10٫
ب -مٓاعص َآٍ٢ت مً الىٟاًاث الخًغٍت ْ الؼعاُٖت ،ج٣ضع ب 35ملُٓن ًَ مٗاص ٫ه/ِٟالؿىت )لم جخم ٖملُت بٖاصة
 1.33ملُٓن ًَ مٗاص ٫ه ِٟؾىٍٓا.
جضٍْغَا(َ ْ ،ظا اإلآعص ًمشل خ٣ال ٢اصعا ٖلى اؾدُٗاب
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الؽ٣ل سٜم ( :)04جىصيْ الىاٜت اإلاخجذدة اإلاعخٕلت خعب مفذسَا.

اإلافذس :صلُل الُا٢اث اإلاخجضصة ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.57
الؽ٣ل سٜم ( :)05جىصيْ الىاٜت اإلاخجذدة اإلاعخٕلت خعب مفذسَا

اإلافذس :صلُل الُا٢اث اإلاخجضصة ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.53
ْ هسلو بلى ؤن الجؼاثغ جخٓٞغ ٖلى بم٩اهُاث َاثلت في مجا ٫الُا٢اث اإلاخجضصة ْ في م٣ضمتها الُا٢ت الكمؿُت خُض
حٗخبر الجؼاثغ البلض الظي ًدخل الهضاعة في خٓى البدغ ألابٌُ اإلاخٓؾِ مً خُض ال٣ضعاث الكمؿُت.
 -IIIجىبيٝاث و آ٘ا ٛالىاٜاث اإلاخجذدة في الجضاثش:
 ،%0.001مما ٌٗني ؤن بم٩اهُاث الجؼاثغ الُآٍ٢ت مِضعة ،242خُض
ال ًخجاْػ اؾخٗما ٫الُا٢اث اإلاخجضصة في الجؼاثغ بال
هالخٔ ؤن الُا٢اث اإلاخجضصة في بالصها ال حٗغ ٝالخ٣ضم ْ الخُٓع ال٩افي الظي ٌؿمذ لِا بخٌٍٗٓ الٓٓ٢ص الخٟغي ،لً٨
البدض في َظا اإلاجاٌٗ ٫خبر طْ ؤَمُت مٗخبرة ،هٓغا إلاا جخمخ٘ بّ الجؼاثغ مً زغْاث َبُُٗت في َظا اإلاجا.٫
 -1جىبيٝاث الىاٜت اإلاخجذدة في الجضاثش:
َىا ٥الٗضًض مً اإلاكاعَ٘ التي جم الاهُالٞ ١حها في مجا ٫اؾخسضام ْ جٍُٓغ الُا٢اث اإلاخجضصة في الؿىٓاث ألازحرة ،هداْ٫
ؤن هظ٦غ ؤَمِا:
:)1989ممٓ ٫مً َغ ٝالضْلت ،مسهو لٓالًاث ؤ٢ص ى الجىٓب
-1985
 1-1البرهامج الخاؿ بالجىىب ال٢بحر (
)ؤصعاع،بكاع ،الٓاص،بلحزي ،جمجراؾذ(ٌ ،ؿمذ َظا البرهامج بخٓٞحر اإلااء الكغْب لؿا٦ني َظٍ اإلاىاَ) ٤الطخ ؤْ الخدلُت(،
جٓٞحر ؤلاهاعة ،جبرًض الِٓاء صازل اإلابنى في ٞهل الهُ.243٠

-242عقيلة ذبيحي ،مرجع سبق ذكره ،ص .237
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7200م 2باؾخٗما ٫مُاٍ
 :)1997تهُئت 18بِذ بالؾدُ٩ي ٞالحي ٖلى مؿاخت جبلٜ
-1993
 2-1مؽشوِان بىسٜلت و جٝشث (
الُب٣ت ألالبُت ) ْ ،(la nappe albienneلَ ً٨ظٍ الخجغبت لم حٗمم ٖلى ٚغاع ججغبت جٓوـ في َظا اإلاجا ْ ٫التي بضؤث بـ 1
 1986لخبل ٜالُٓم ؤ٦ثر مً٨َ 104خاع.244
َ٨خاع في ؾىت
 3-1مضاسُ سيديت لطخ اإلاياٍ ب٣ل مً خذ الصحاسو بىاليت الجلٙت ،و مامىسة بىاليت ظّيذة لخٕىيت اخخياحاث الضساِت
مً اإلااء ،245خُض جم جٓٞحر 80مطخت حٗمل بالغٍاح ب٣ضعة حٗاصُ٦ 120٫لٓاث/الؿاٖت ْ 160مطخت حٗمل بالُا٢ت
الكمؿُت ب٣ضعة حٗاصُ٦ 240٫لٓاث/الؿاٖت في بَاع جىمُت اإلاىاَ ٤الؿِبُت ْ الغٍٖٓت ٦م جمذ بجاخت الِ٨غباء اإلآلضة مً
 3000مجز ْ ٫اإلااؾؿت التي ؤهجؼث َظٍ اإلاكاعَ٘ هي اإلادآٞت الؿامُت لخىمُت
الُا٢اث اإلاخجضصة 'الكمؿُت ْ الغٍاخُت( لـ
2000
الؿِٓب ٦ ،HCDS246ما ؤن اإلايكأث التي جمذ ب٢امتها في اإلاىاَ ٤الجىٓبُت )بلحزي( ٢ض هجخذ بتزٍْض 300مجز) ٫خٓالي
شخو( بالُا٢ت الِ٨غباثُت اإلاؿخمضة مً الغٍذ.247
 ْ 1998حٗخبر قغ٦ت
 4-1بشهامج جىميت الجىىب "الٝشي الؽمعيت"  ْ :ل٣ض جمذ الاهُال٢ت الٟٗلُت لِظا اإلاكغْٕ في ٖام
ؾٓهلٛاػ هي اإلاؿاْلت ًٖ بهجاػ َظا اإلاكغْٕ٢ ْ ،ض زهو َظا ألازحر إلاىاَ ٤مهجٓعة ْ طاث ٦شاٞت ؾ٩اهُت مخضهُتْ ،
الظي َٓ امخضاص صخغاْي قاؾ٘ ،خُض جشبذ َىا ٥ؾٓهلٛاػ ْظٓصَا بدسخحرَا ٧ل ما جمل ٪مً ٟ٦اءة ْ ازخهام في
زضمت ج٨ىٓلٓظُا اإلاؿخ٣بل،خُض ؤهجؼث بغهامجا مً ؤلاهاعة الغٍُٟت بٓاؾُت الُا٢ت الكمؿُت ْ ،الخُاع اإلاىخج جدذ يٓء
الكمـ )الٟٓجٓٓٞلُاثُت( ،ممٓال مً مسههاث الضْلت لهالر 1000ؤؾغةٖ ،بر ؤعب٘ ْالًاث في ؤ٢ص ى الجىٓب )
جمجراؾذ ،ؤصعاع ،بلحزي ،جىضْ٦ ،(ٝما ًٓضخّ الجضْ٦ ،٫ما ؾاَم َظا اإلاكغْٕ في  ٪ٞالٗؼلت ًٖ َغٍ ٤بوكاء الُِا٧ل
ال٣اٖضًت ٧اإلاضاعؽ ْ ٢اٖاث الٗالط ْ ٞغْٕ البلضًت٦،ما ؾمذ بخٟخذ الؿ٩ان ٖلى الٗالم الخاعجي ْ الؿماح لِم
باالؾخٟاصة مً ؤلاٖالم ًٖ َغٍ ٤مكاَضة الخلٟؼٍٓن٣ٞ ،ض ؤ٦ض الخد ٤ُ٣ؤن ؤ٦ثر مً %"58مً الؿ٩ان ؤ٦ضْا مكاَضتهم
الخلٟؼٍٓن ْ ؤن ؤ٦ثر البرامج مكاَضة هي بغامج ؤلاٖالم بيؿبتً %53.7دخل ؤلاٖالم الَٓني مجها ، %56مما ٌٗني عٚبت
الؿ٩ان في ٖ ٪ٞؼلتهم باَالِٖم ٖلى ٧ل ما ًدضر في الٗالم ،باإلياٞت بلى ؤهّ هٕٓ مً ؤهٓإ الخٗبحر ًٖ اإلآاَىت.249

243

-A.Bouhdjer, journées internationales de thermiques 2003, bulletin des énergies renouvelables, le centre
de développement des énergies renouvelables Alger , N° 4, Décembre 2003, p 15.
244

-FZ,KAID, les perspectives d’utilisation de l’énergie géométrique au sud de l’Algérie,
bulletin des énergies renouvelables, CDER, Algérie, N° 05, Juin 2004, p.16.
245

-KACIMI ,journées techniques sur l’utilisation des énergies renouvelables dans le développement de
l’agriculture, bulletin des énergies renouvelables, le centre de développement durable , Algérie, N° 03, Juin
2003, p.7.

 -246عقيلة ذبيحي،مرجع سبق ذكره ص .238

 -247صباح جاسم "،ملف الطاقة البديلة :العالم أمام ثورة صناعية ثالثة"http://www.annabaa.org/nbanews/68/612.htm ،
.15/09/2012 15:20
 -248عقيلة ذبيحي ،مرجع سبق ذكره ،ص .238
249

عبد الرمحاف عبيدك" ،تجربة التغيير االجتماعي في قرى الجنوب الجزائري الكبير " ،رللة الطاقة ك ادلناجم ،كزارة الطاقة ك ادلناجم ،اجلزائر،

العدد  ،08جانفي  ،2008ص .152
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الجذو ٥سٜم ( :) 03الٝشي التي جم جضويذَا بال٢هشباء في بواس مؽشوُ الجىىب ال٢بحر
الىاليت

البلذيت

الٝشيت

جاسيخ اهىال ٛالدؽٕيل

ؤدساس

مىاس٘ت

خمى مىس ى

2000
ماعؽ

جميمىن

جالت

2000
ماعؽ

بلحزو

حاهذ

ا٘ني

2000
ماي

امهشو

2000
ماي

واد ظمً

2000
ظٓان

جاماحشث

2000
ؤ٦خٓبغ

جيهاَيىث

2000
ظٓان

جمجراظذ

جمجراظذ

جاَيٙاث

1999
ؾبخمبر

تهاسهاهذ

2000
هٓٞمبر

ؤدلغ

ِحن دالٓ

1999
ؾبخمبر

ِحن امٝل

ظيذو مىالو خعً

1998
ؤْث

ؤسٟ

1999
هٓٞمبر

ؤمٝىد

2000
ؤ٦خبر

ِحن بالث

2000
ؾبخمبر

جحن جاسابحن

2000
ؾبخمبر

ٔاس حبيالث

ٔاس حبيالث

1999
ؤْث

ؤم الّعل

خاس ي مىحر

ُٟٞغي
2000

جىذوٗ

الميّت الخمشاء

1999
ؤ٦خٓبغ

جاصسوٟ

جىذوٗ

اإلافذس :صلُل الُا٢اث اإلاخجضصة ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.57
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ْ ٖمٓما َىا ٥صعاؾاث ججغٍبُت الؾخٗما ٫الُا٢اث اإلاخجضصة ؾٓاءا لطخ اإلاُاٍ ؤْ لئلهاعة ؤْ للِ٨غبت ،ؤْ جمًٍٓ قب٨ت
الاجهاالث ْ ،ؤن ؤَم مهاصعَا الُا٢ت الكمؿُت ْ ما ج٣ضمّ مً خغاعة ٓٞجٓٓٞلُُت٦ ،ما ًٓضخّ الجضْ ٫آلاحي:
الجذو ٥سٜم (  :)04جىبيٝاث الىاٜت الؽمعيت الٙىجى٘ىلىيت لبّن والياث الىوً
الىاليت

بحمالي الٝىة اإلاىجضة ٠يلىاث ١الىسو

جىبيٝاث

ؤدساس

24.6

الجلٙت

1.5

 -ضخ اإلاُاٍ

الىادو

6

 -ضخ اإلاُاٍ

ٔشدايت

9.25

 -الِ٨غباء اإلاجزلُت

بلحزو

92.5

ِ٦غبت 150مؿ ً٨عٍٟي

خيؽلت

9

 -ضخ اإلاُاٍ

ألأىاه

8

-الاجها٫

الىّامت

17.5

 -ضخ اإلاُاٍ

ؤم البىاقي

6.1

 -ضخ اإلاُاٍ

ظّيذة

1.2

 -ضخ اإلاُاٍ

ظىيٚ

12.2

 -الاجها٫

ظى ٛؤَشاط

3

 -ضخ اإلاُاٍ

 ِ٦غبت 45مؿ ً٨عٍٟي ضخ اإلاُاٍ -ؤلاهاعة الٗمٓمُت

-ؤلاهاعة الٗمٓمُت

-الاجها٫

جمجراظذ

277.5

166

ِ٦غبت 555مؿ ً٨عٍٟي

الّذد  : 08يىهيى – 2015

مش٠ض حيل البدث الّلمي

جبعت

10.5

 -ضخ اإلاُاٍ

جىذوٗ

96.15

 ِ٦غبت 156مؿ ً٨عٍٟي -ؤلاهاعة الٗمٓمُت

ؤلاحمالي

575

SOURCE : www.cder.dz centre des énergies renouvelables 15/09/2012 15 :40
 -2مؽاسيْ جم بهجاصَا:
بن جٍُٓغ الُا٢اث اإلاخجضصة يغْعة ملخت جٟغيِا بق٩الُت هًٓب الُا٢ت الؤلخٟٓعٍت مً ظِت ْ مً ظِت ؤزغٔ بق٩الُت
خماًت البِئت مً مسخل ٠الخٛحراث اإلاىازُت ْ ،يمً ؾُاؾت الُا٢ت الَٓىُت ،حؿعى الضْلت بلى جُبُ ٤التزامِا الغامي
لدصجُ٘ مسخل ٠ؤق٩ا ٫الُا٢ت اإلاخجضصة بك٩ل ملمٓؽَ ْ ،ظا مً زال ٫اإلاكاعَ٘ الخالُت:
 1-2مؽشوُ التزويذ الىوني بال٢هشباء ًِ وشي ٞالىاٜت الؽمعيت لكٜ 16شيت في بواس البرهامج الىوني لئلهاسة الشيٙيت
: 2009خُض ؾِخم التزْص بالِ٨غباء ٢ 16٫غٍت مٗؼْلت ًٖ َغٍ ٤الُا٢ت الكمؿُت بٟٗل ؤلاهاعة الٟٓجٓٓٞلُاثُتْ ،
-2006
٣ً ْ ،1998ضم الجضْ ٫الخالي مٗلٓماث ًٖ
ًإحي َظا اإلاكغْٕ ٦مكغْٕ م٨مل إلاكغْٕ جىمُت الجىٓب "ال٣غٔ الكمؿُت"
َظٍ ال٣غٔ.
الجذو ٥سٜم ( :)05خفاثقٜ 16شيت بال٢هشباء ًِ وشي ٞالىاٜت الؽمعيت في بواس بشهامج دِم ؤلاوّاػ الاٜخفادو
الشٜم

الىاليت

البلذيت

اإلاش٠ض

الع٢ىاث

معا٘ت الؽب٢ت (١لم)

بلحزو

ب٠حران ٜشاث

20

70

حاهذ

سي٢حن

52

140

اظىذلحن

12

90

4

بشج الحىاط

ديذس

20

50

5

بدلغ

ؤبذهحزو

3

270

6

جضسوٟ

ؤيذ ؤو٠الن

20

150

ِبالعت

ِحن ؤصاسو

26

90

جيٝاهىيً

70

70

1
2

بلحزو

3

7
8

جمجراظذ
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بدي٣ا٥

25

50

جيذ لى٠خان

15

44

/11

بإلاان

20

25

12

جىمى

20

120

100

50

9
جمجراظذ

10

13

اإلاعيلت

14

الىادو

ظيذو ِيس ى
ؤوالد ِبذ هللا

صبحراث

لّٝالت

15
16

ٔشدايت

دواس اإلااء

الٕاهمي

40

45

بً ٜشؼت

اإلاٝليت

60

40

اإلاىيّت

خاس ي ٔاهم

72

60

اإلاجمىُ

548
 ،2007م.69
اإلافذسْ :ػاعة الُا٢ت ْ اإلاىاظم ،صلُل الُا٢اث اإلاخجضصة ،الجؼاثغ،

 2-2مدىت جىليذ ال٢هشباء بالىاٜت الؽمعيت و الٕاص في خاس ي الشمل :بن مكغْٕ بهجاػ مدُت هجُىت ) (HYBRIDججم٘
بحن الكمـ ْ الٛاػ،خُض ًخم اؾخٗما ٫الٛاػ ٦م٨مل للُا٢ت الكمؿُت لًمان الخهٖٓ ٫لى الِ٨غباء ؤزىاء اللُل ؤْ
ٖىضما ًٓ٩ن الجٓ ٚاثما ،هي ألاْلى مً هِٖٓا في الٗالم ،خُض حسجل مٗلما َاما في ؾُاؾت جغٍْج الُا٢اث اإلاخجضصة ْ
ا٢خهاص الُا٢ت اإلابني ٖلى جىَٓ٘ اإلاهاصعٖ ْ،لى الا٢خهاص في ؤهٓإ الٓٓ٢ص الاخٟٓعي ْ ،جٍُٓغ هٓام َآ٢ي مؿخضام
جضٖمّ الُا٢ت الكمؿُت اإلاخٓاٞغة ب٨ثرة في الجؼاثغ ْ،مدُت الخٓلُض الجضًضة للِ٨غباء َظٍ التي ج٣ام في خاس ي الغمل
 315.8ملُٓن ًٓعْ ٢ ْ ،ض ؤؾىض ٖ٣ض مً همِ  BOOجهمُم ،بىاء،
بخلُٛماث بٓالًت ألآٚاٍ جخُلب اؾدشماعا بمبلٜ
اؾخٛال ْ ٫نُاهت بلى الكغ٦ت الاؾباهُت ؤبِىحر ْ التي حٗض عاثض ٖالمي في َظا اإلاُضان٢ ْ ،ض خضصث مضة ؤلاهخاط ب 33قِغا،
.2502006
ْ ٢ض جم جٓ ُ٘٢اإلاؿدىضاث الخٗا٢ضًت في 16صٌؿمبر
 3-2جم في ٘يٙشو
 2008بوال ٛمؽشوُ بىاء بحن الى١الت الىوىيت للىاٜاث اإلاخجذدة  NEALمْ ؼش٠ت ؤبيىحر ؤلاظباهيتْ ،
اإلاكغْٕ َٓ ٖباعة ًٖ بىاء مدُت ب٩لٟت 350ملُٓن صْالع إلهخاط الِ٨غباء بىٓام هجحن ًجم٘ بحن الٛاػ الُبُعي ْ الُا٢ت
٧1000لم ظىٓب ٚغب الٗانمت(.251
الكمؿُت ٢غب ْالًت ؤصعاع )ٖلى بٗض
-250عقيلة ذبيحي ،مرجع سبق ذكره ،ص .245
 -251مرجع سبق ذكره ،ص .246
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 4-2مفىْ معخٕاهم للىاٜاث اإلاخجذدةٌٗ ْ ،خبر َظا اإلاهى٘ زالض مهى٘ في الٗالم بٗض مهىعي صبي باإلماعاث الٗغبُت
اإلاخدضة ْ الِىض ْ ،مً قإن َظا ؤلاهجاػ الجضًض ؤن ٌؿاَم بك٩ل ٦بحر في خل مك٩لت ؤلاهاعة الٗمٓمُت ْ ،ج٣لُو مً
اؾخٗما ٫الِ٨غباء ْ الخٟاّ ٖلى البِئت هاَُ ًٖ ٪جٓٞحر مىانب قٛل لظْي الٟ٨اءاث الٗلمُت الٗالُت ْ ،ختى الٗما٫
الٗاصًحن اإلاخسههحن في مُضان الِ٨غباء ،مما ٌؿمذ بضْن ق ٪بامخهام ظؼء مً البُالت اإلاىدكغة في ؤْؾاٍ الكباب،
بطن َظا اإلاهى٘ َٓ مهى٘ ظضًض إلهخاط الُا٢ت البضًلت مً َا٢ت الغٍاح بمضًىت مؿخٛاهم الؿاخلُت ٚغب الجؼاثغْ ،
 2009لضزٓ ٫مغخلت "ما ب٘ الى٢ ْ ،"ِٟض جم
ٌٗخبر َظا اإلاهى٘ ؤَم مكاعَ٘ الجؼاثغ التي جم البضء في جىُٟظَا في جهاًت ٖام
جإؾِـ َظا اإلاهى٘ الظي جبل٧ ٜلٟخّ 15ملُٓن ًٓعْ في بَاع بغهامج الجؼاثغ الغامي إل٢امت ؾخت مكاعَ٘ ٦برٔ في مجا٫
الُا٢اث اإلاخجضصة ْ ،الظي عنضث لّ الخٓ٩مت الجؼاثغٍت ٚالٞا مالُا ال ً٣ل ًٖ 1.1ملُاع صْالع ْ ،جسهو اإلاهى٘ في
بهخاط ؤٖمضة ِ٦غباثُت حكخٛل ْ ٤ٞهٓام الضْعان بالغٍاح التي حؿمذ بدسخحن البُاعٍاث اإلآنلت بها ْ التي جخم ً٨ألاٖمضة
مً ؤلاهاعة إلاضة  5ؤًام مخخالُت صْن جٓ ،٠٢م٘ بم٩اهُت ا٢خهاص %20مً الُا٢ت ٦ما ًمْ ً٨ي٘ قغاثذ بل٨ترْهُت بهظٍ
ألاٖمضة جٓ٩ن مٓنلت ب٩امحراث مغا٢بت لًبِ ؤي شخو ًداْ ٫جسغٍبها.
 ،2010جم البضء في مكغْٕ ٦بحر لخىمُت ؾٓ ١اإلاُاٍ الخاعة
-2006
 5-2في بواس البرهامج الىوني للخد٢م في الىاٜت )(PNME
 ،2008خُض
الكمؿُت ،ممٓلت مً َغ ٝبغهامج ألامم اإلاخدضة للخىمُت)٢ ْ ، (PNUDض جم الاهُال ١في َظا اإلاكغْٕ ٖام
10.000م.2
ًخُلب َظا اإلاكغْٕ جىهِب مجمٗاث قمؿُتٖ 252لى مؿاخت ج٣ضع بـ
ٖلى ٧ل ِٞىا ٥ال٨شحر مً الخُبُ٣اث ْ مكاعَ٘ البدض في َظا اإلاجا٢ ْ ،٫ض جُغ٢ىا ألَمِا  ،ِ٣ٞؤما في الٟغٕ اإلآالي
ٞؿىداْ ٫ؤن ه٣ضم ؤَم مكاعَ٘ الجؼاثغ التي حؿِم في الخ٣لُل مً خضة الخٛحراث اإلاىازُت.
 -3مدٍٙت مؽاسيْ الجضاثش ٘يما يخق ؤَم بظهام الىاٜاث اإلاخجذدة في الخٝليل مً خذة الخٕحراث اإلاىاخيت :
بمدٟٓت مكاعَ٘ الجؼاثغ ُٞما ًسو الُا٢اث اإلاخجضصة زالزت مكاعَ٘ ؤؾاؾُت:
 1-3جٓلُض ٚاػ اإلاُشان اهُال٢ا مً الىٟاًاث الهلبت بمٟغٚت ْاص الؿماع ،إلهخاط اإلااء الؿازً ْ الِ٨غباءَ ْ ،ظا اإلاكغْٕ
ًخُلب ٢ضعة ج٣ضع ب 20مُٛاْاٍ إلهخاط اإلااء الؿازً 6ْ ،مُٛاْاٍ لخٓلُض الِ٨غباءً ْ ،خٓ ٘٢ؤن ً٣لل َظا اإلاكغْٕ مً
اهبٗار ٚاػاث الضُٞئت ب 15ملُٓن ًَ مً ٚاػ زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبٓنًٞٓ ْ ،غ 75ملُٓن صْالع ٖلى ؤؾاؽ ص 5 ٘ٞملُاع
صْالع ًٖ ٧ل ًَ ٦غبٓن ًخم بَال.ّ٢
 2-3مؼعٖت عٍدُت لخٓلُض الِ٨غباء ب٣ضعة حٗاص 2.25٫مُٛاْاٍ/الؿاٖت بإصعاع،جدَ ٤ُ٣ظا اإلاكغْٕ ٌؿمذ بةهخاط 8
ًَ 165000
ظُٛاْاٍ/الؿاٖت في الؿىت ْ الخسلو مً اهبٗار 6.6ؤل ًَ ٠مً ٚاػ زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبٓن في الؿىت ،ؤي
مً ٚاػ زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبٓن زالٞ ٫ترة خُاة َظا اإلاكغْٕ ْ اإلا٣ضع ب 25ؾىت.

253

- Les énergies renouvelables et les changements climatiques dans les pays du
Maghreb, revue méditerranéenne de l’énergie, sarl, medenergie, Alger, N° 11, 2004, p p,4849.
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 3-3اؾخٗما ٫الُا٢ت الكمؿُت ْ الغٍاخُت لطخ اإلاُاٍ في اإلاىاَ ٤الغٍُٟتً ْ :خُلب بهجاػ َظا اإلاكغْٕ 700مطخت وٗمل
بالُا٢ت الغٍاخُت 500ْ ،مطخت حٗمل بالُا٢ت الكمؿُتٌ ْ ،ؿمذ َظا اإلاكغْٕ بالخسلو مً 204ؤل ًَ ٠مً ٚاػ زاوي
ؤ٦ؿُض ال٨غبٓن زالٞ ٫ترة خُاة َظا اإلاكغْٕ.
 -4آ٘ا ٛالىاٜاث اإلاخجذدة في الجضاثش:
عبما لً جٓ٩ن الجؼاثغ مِضصة بىٟاط البترْ ٫لخٓٞغَا ٖلى الُا٢اث اإلاخجضصة زانت الكمؿُت مجها ،خُض بن ؤجها ؤخؿيذ
اؾخٛاللِا بضزٓلِا مغخلت الخهيُ٘ الكامل ْ ،مىاٞؿت ؤ٦بر الا٢خهاصاث الباعػة ٞةجها ؾخٓٞغ مضازُل ؤ٦بر مً مضازُل
الى ْ ،ِٟمىّ ؾدب٣ى الجؼاثغ جداٖ ٔٞلى محزتها ألاؾاؾُت ٦بلض مىخج ٓ٢ي إلاهاصع الُا٢ت ،بط ؾٓ ٝجيخ٣ل بلى مغخلت
ظضًضة جخمحز باؾخٛال ٫الُا٢ت اإلاخجضصة ْ ،الكغْٕ في جهضًغ الُا٢ت الكمؿُت هدٓ ؤعْبا )لخٓٞغ اإلآعص الكمس ي مً
ظِت ْ ال٣غب الجٛغافي مً ظِت ؤزغٔ(٨َ ْ ،ظا ًم ً٨للجؼاثغ ؤن جشبذ مغة ؤزغٔ ؤجها بلض َآ٢ي ًجضص ٢ضعاجّ ؤلاهخاظُت
ْ الخهضًغٍت بهٓعة مخٓانلت٦ ،ما ؤن الجؼاثغ بمِٓٗ٢ا ْ ٢ضعاتها الُآٍ٢ت حؿخُ٣ب ؤ٦بر اإلاؿدشمغًٍ زانت مً الاجداص
ألاعْبي ،خُض جٓظض مكاعَ٘ مكتر٦ت في مُضان جٍُٓغ الُا٢ت الكمؿُت ْ ًم ً٨ؤن جضزل مغخلت اإلاغصْصًت بٗض ؾىٓاث
مً آلان َٓ ْ ،ما ٌؿمذ للجؼاثغ بخدؿحن ٢ضعاتها في الخد٨م في ج٣ىُاث الخهيُ٘ ْ ،بالخالي بم٩اهُت اهخ٣الِا مً بلض ٌٗخمض
ٖلى مٓاعص جىٟظ بلى بلض ٌٗخمض ٖلى مٓاعص َآٍ٢ت مخجضصة َٓ ْ ،الغَان ال٨بحر الظي ؾٓ ٝجٓاظِّ الجؼاثغ ْ ب٣ضعاث
جىاٞؿُت ٦بحرة.
ْ ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن آٞا ١الخٗاْن في مجا ٫الُا٢ت بحن الجؼاثغ ْ ؤإلااهُا ٢ض جدىاْ ٫مجاالث ظضًضة مؿخ٣بال زانت بٗض
 2007بحن الٓ٧الت الجؼاثغٍت للُا٢ت اإلاخجضصة ْ بحن اإلاغ٦ؼ ألاإلااوي ألبدار الُحران ْ الًٟاء بهضٝ
جٓ ُ٘٢اجٟا ١في ظاهٟي
جد ٤ُ٣اإلاؼٍض مً الخٗاْن في مجا ٫ؤبدار الُا٢ت الكمؿُت٦ ،ما حٗتزم الكغ٦ت ألاإلااهُت اإلاخسههت في الُا٢ت الكمؿُت
ظىهاسجي جي آم بي آػ جٍُٓغ مهى٘ بالجؼاثغ بُا٢ت بهخاط ج٣ضع ب 5آال ًَ ٝمً الؿُلِؿُٓم الكمس ي ب٩لٟت جهل بلى
 380ملُٓن ًٓعْ ْ ،ظاء ؤلاٖالن ًٖ َظا اإلاكغْٕ ٖلى َامل الخٖٓ ُ٘٢لى مظ٦غة جٟاَم خٓ ٫جٍُٓغ الُا٢ت الكمؿُت بحن
ْخضة جٍُٓغ ج٨ىٓلٓظُا الؿُلِؿُٓم الجؼاثغٍت الخابٗت إلاغ٦ؼ جٍُٓغ الخ٨ىٓلٓظُاث اإلاخ٣ضمت ْ قغ٦ت ظىهاسجي جي آم بي
آػُٞ ْ ،ما ًلي اإلاكاعَ٘ اإلاؿخ٣بلُت التي ٢امذ بها:
 1-4جهجحن مدىاث جىليذ ال٢هشباء بالذياص ٥في ؤٜق الجىىبٞ :ل ٤ؾمدذ هخاثج ُ٢اؽ مدُاث ألاعناص الجٍٓت بًبِ
٢اثمت ألَم اإلاىاَ ٤مً خُض ؾغٖت الغٍاح ْ ؤجاح طل ٪ؤَلُت ألاما ً٦البُٗضة في ؤ٢ص ى الجىٓب ْ التي ػْصث بالُا٢ت
الِ٨غباثُت اهُال٢ا مً مدُاث جٓلُض حٗمل بالضًاػ ٫جابٗت ؾٓهلٛاػ الؾخ٣با ٫مدُاث جٓلُض للُا٢ت اإلاؿخمضة مً الغٍاح،
ْ ٗٞال ٞةن اؾخٛال ٫مدُاث الضًاػ ٫في ؤ٢ص ى الجىٓب ٢ؿغي للٛاًت ،هٓغا لى٣و ؤْ ٖضم ْظٓص َغ ١الى٣ل إلًها٫
الٓٓ٢ص ْ ،ل ً٨ج٣ضًغاث ْ جٓٗ٢اث ال٩لٟت جبحن مضٔ يغْعة الاؾدشماع إلهخاط الُا٢ت ًٖ َغٍ ٤بياٞت مجمٖٓاث الضًاػ٫
بلى الُا٢ت اإلاؿخمضة مً الغٍاحَ ْ ،ظا ما جضٖٓ بلُّ ؾٓهلٛاػ٢ ْ ،ض ٢ام ٞغٍ ٤مً مغ٦ؼ البدض ْ الخىمُت في الِ٨غباء ؤْ
الٛاػ  CREDEGبضعاؾت بم٩اهُت اؾخٛالَ ٫ا٢ت الغٍاح في هاخُت جىضْ ٝفي بَاع جٓؾُ٘ مدُاث الضًاػَ ْ ،٫ظٍ الضعاؾاث
التي ؤزظث في الخؿبان الخًاعَـ الجبلُت ْ ْٖٓعة اإلاُضان٢ ،ض ؾمدذ بخدضًض اإلآا ٘٢التي لِا ٦شاٞت مً خُض جٓاٞغ
ال ٔٓ٣ال٣هٓٔ لِبٓب الغٍاح٢ ،هض حُٗحن اإلآا ٘٢التي ج٣ام ٖلحها مؼاعٕ اؾخٛال ٫جل ٪اإلآا٢ ْ ،٘٢ض جم ج٣ضًغ ٧لٟت َظا
اإلاكغْٕ بـ 16ملُٓن صْالع.
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.2015
 2-4بوؽاء زالر مدىاث حّمل بإهٍمت هجيىت (ؼمعيت و ٔاصيت) ب٣ضعة 400مُٛاْاث في آٞا ١ؾىت
٦ 3-4ما ا٢ترح ٞغٍ ٤مً الباخشحن الجؼاثغٍحن اإلاكغٞحن ٖلى الضعاؾت الخانت بـ "مكغْٕ اإلاٛغب الٗغبي-ؤعْبا" الخام بةهخاط
ْ جهضًغ "الُِضعْظحن الكمس ي" ؤن ًُلَ ٤ظا ألازحر ٖبر بوكاء مدُت للُا٢ت الكمؿُت ٢غب مضًىت ٚغصاًت  ،هٓغا
لئلم٩اهُاث الِاثلت التي جدٓػ ٖلحها الجؼاثغ في ٧امل خٓى اإلاخٓؾِ٦ ،ما ؤن َظٍ الضعاؾت جخمشل في البدض ًٖ بم٩اهُت
مؼط ٚاػ الُِضعْظحن بالٛاػ الُبُعي٢ ْ ،ض ٧اهذ الىخاثج ألاْلُت لِا مصجٗت ْ م٣ىٗت ،خُض زلو ٞغٍ ٤البدض الجؼاثغي
بلى ؤهّ ًم ً٨للمكغْٕ ؤن ًُلٖ ٤بر بوكاء مدُت للُا٢ت الكمؿُت ٢غب مضًىت ٚغصاًت ال٣غٍبت مً خٚ ٫ٓ٣اػ خاس ي
الغمل هٓغا لٓ٩ن اإلآ ٘٢جخٓٞغ  ُّٞظمُ٘ الكغٍْ ْ ،اإلاخمشلت في م٨مً قمس ي مٗخبر٦ ْ ،مُاث ضخمت مً ال٨مُاث
ال٣ابلت لالؾخٛال ْ ،٫قب٨ت ؤهابِب ه٣ل الٛاػ الٗابغة للمخٓؾِ التي ؾُيخ٣ل ٖبرَا الُِضعْظحن.
 -5الىاٜاث اإلاخجذدة ؤولىيت في الجضاثش :
مِضث الجؼاثغ لضًىامُُ٨ت الُا٢ت الخًغاء بةَال ١بغهامج َمٓح لخٍُٓغ الُا٢اث اإلاخجضصة ْ الٟٗالُت الُآٍ٢ت ْ حؿدىض
عئٍت الخٓ٩مت الجؼاثغٍت ٖلى اؾخحراجُجُت جخمدٓع خٓ ٫جشمحن اإلآاعص التي ال جىًب مشل اإلآاعص الكمؿُت ْ اؾخٗمالِا
لخىَٓ٘ مهاصع الُا٢ت ْ َظا إلٖضاص ظؼاثغ الٛض ْ ،254بًٟل ؤلاصماط بحن اإلاباصعاث ْ اإلاِاعاث ،حٗتزم الجؼاثغ الضزٓ ٫في
ٖهغ الُا٢ت الجضًض اإلاؿخضام.
 22.000مُٛاْاٍ ْ َظا زال ٫الٟترة اإلامخضة ما
بن البرهامج ًخمدٓع ٖلى جإؾِـ ٢ضعة طاث ؤنٓ ٫مخجضصة م٣ضعة بدٓالي
 10.000مُٛاْاٍ للخهضًغ ،باليؿبت
 12.000مُٛاْاٍ مٓظّ لخُُٛت الُلب الَٓني ٖلى الِ٨غباء ْ
 ،2030مجها
ْ 2011
بحن
للخهضًغ  ِٓٞمكغٍْ بٓظٓص َلب قغاء مًمٓن ٖلى اإلاضٔ الٍُٓل ،اإلاخٗاملحن هجٗاء ْ الخمٍٓالث الخاعظُت.
ألًٞلُت َظا البرهامجٞ ،ةن الُا٢اث اإلاخجضصة جخٓاظض في نمُم الؿُاؾُاث الُآٍ٢ت ْ الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت مً آلان ْ
 ،2030ؾُٓ٩ن خٓالي % 40مً بهخاط الِ٨غباء مٓظّ لالؾتهال ٥الَٓني مً ؤنٓ ٫مخجضصة ْ ،بالٟٗل جهبٓ
بلى ٚاًت ؾىت
الجؼاثغ بلى ؤن جٓ٩ن ٞاٖال ؤؾاؾُا في بهخاط الِ٨غباء اهُال٢ا مً َا٢ت قمؿُت ِ٦غْيٓثُت ْ خغاعٍت ْ اللخحن ؾٓٝ
جٓ٩هان مدغ ٥لخٍُٓغ ا٢خهاصي مؿخضام مً قإهّ الخدٟحز ٖلى همٓطط ظضًض للىمٓ.
ْ ًخٓ٩ن بغهامج جٍُٓغ الُا٢اث اإلاخجضصة مً زمؿت ٞهٓ ْ ٫هي ٧الخالي:
) (1ال٣ضعاث الٓاظب ْيِٗا خؿب مجا ٫وكاٍ َآ٢ي.
) (2بغهامج الٟٗالُت الُآٍ٢ت.
) (3ال٣ضعاث الهىاُٖت الٓاظب جٍُٓغَا إلاغا٣ٞت البرهامج.
) (4البدض ْ الخٍُٓغ.
) (5ؤلاظغاءاث الخدٟحزًت ْ الخىُٓمُت.

 -254برنامج الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية ،كزارة الطاقة ك ادلناجم ،اجلزائر ،مارس ،2011ص .04
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ٖ 2020لى بهجاػ ؾخحن ) (60مدُت قمؿُت ِ٦غْيٓثُت ْ قمؿُت خغاعٍت ْ خ٫ٓ٣
ٌكخمل البرهامج مً آلان ْ بلى ٚاًت
لُا٢ت الغٍاح ْ مدُاث مسخلُت.
ْ ًٓ٩ن بهجاػ مكاعَ٘ الُا٢اث اإلاخجضصة إلهجاػ الِ٨غباء اإلاسههت للؿٓ ١الَٓىُت ٖلى زالر مغاخل:
 ْ 2013جسهو إلهجاػ اإلاكاعَ٘ الغٍاصًت )الىمٓطظُت( الزخباع مسخل ٠الخ٨ىٓلٓظُاث اإلاخٓٞغة.
ْ 2011
اإلاغخلت ألاْلى ما بحن
 ، 2015ؾٓ ٝجخمحز باإلاباقغة في وكغ البرهامج.
ْ 2014
اإلاغخلت الشاهُت ما بحن
 ْ 2020ؾٓ ٝجٓ٩ن زانت باليكغ ٖلى اإلاؿخٓٔ الٓاؾ٘.255
2016
اإلاغخلت الشالشت ما بحن
ْ ًدؿم بغهامج جٍُٓغ الُا٢اث اإلاخجضصة بُاب٘ َْني مكخمل ٖلى ؤٚلبُت الُ٣اٖاث الخٍُٓتً ْ ،خم جىُٟظٍ جدذ ْناًت
ْػاعة الُا٢ت ْ اإلاىاظم لٓ٩هّ مخٟخذ للمخٗاملحن الٗمٓمُحن ْ الخٓام.
 -6بشهامج الىاٜاث اإلاخجذدة:
حٗتزم الجؼاثغ ؤن حؿل ٪ههج الُا٢اث اإلاخجضصة ٢هض بًجاص خلٓ ٫صاثمت ْ قاملت للخدضًاث البُئُت ْ اإلاكا٧ل للخٟاّ
ٖلى اإلآاعص الُآٍ٢ت طاث ألانٓ ٫ألاخٟٓعٍت.256
جىٓي الجؼاثغ جإؾِـ بٌٗ الٓخضاث الخجغٍبُت الهٛحرة بهض ٝازخباع مسخل ٠الخ٨ىٓلٓظُاث في مُاصًً َا٢اث ال٨خلت
الخُت ،الخغاعة الجُٓٞت ْ ،جدلُت اإلاُاٍ اإلاالخت ًٖ َغٍ ٤مسخلٞ ٠غْٕ الُا٢اث اإلاخجضصة.
ٌٗغ ٝبشهامج الىاٜاث اإلاخجذدة باإلاغاخل الخالُت:
 ،2013جإؾِـ ٢ضعة بظمالُت ٢ضعث ب 110مُٛاْاٍ .
 مً  2011بلى ٚاًتً ،2015خم جإؾِـ ٢ضعة بظمالُت ج٣اعب 650مُٛاْاٍ.
 في ؤ٤ٞ 2.600مُٛاْاٍ للؿٓ ١الَٓني ْ اخخما ٫جهضًغ ما ً٣غي
ً ،2020يخٓغ جإؾِـ ٢ضعة بظمالُت ج٣ضع بـ
 مً آلان ْ بلى ٚاًت 2.00مُٛاْاٍ.
مً
 12.600مُٛاْاٍ للؿٓ ١الَٓني
ً ،2030غج٣ب جإؾِـ ٢ضعة بظمالُت ج٣ضع ب
 مً آلان ْ بلى ٚاًت 10.000مُٛاْاٍ.
ْ اخخما ٫جهضًغ ما ً٣غي مً
ملخو َظا البرهامج ًٓ٩ن ٖلى خؿب ٧ل هٕٓ مً ٞغْٕ ؤلاهخاط ْ مخمشل ٧الخالي:
 -1الىاٜت الؽمعيت ال٢هشولىثيت:
ً٣هض بالُا٢ت الكمؿُت الِ٨غْيٓثُت  ،257الُا٢ت اإلاؿترظٗت ْ اإلادٓلت مباقغة بلى ِ٦غباء اهُال٢ا مً يٓء الكمـ ًٖ
َغٍ ٤ألالٓاح الِ٨غْيٓثُت ْ ،هي هاججت ًٖ الخدٍٓل اإلاباقغ في هه ٠ها٢ل للٟٓجٓن بلى ال٨ترْن ْ ،باإلياٞت بلى مؼاًا
- 255دليل الطاقات ادلتجددة ،مرجع سبق ذكره  ،ص .05
-256نفس ادلرجع ،ص .08

 - 257برنامج الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية،مرجع سبق ذكره ،ص .10
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الخ٩لٟت اإلاىسًٟت لهُاهت ألاهٓمت الِ٨غْيٓثُتٞ ،ةن َظٍ الُا٢ت جلبي بك٩ل ظُض اخخُاظاث اإلاىاَ ٤اإلاٗؼْلت التي ًٓ٩ن
ْنلِا بالكب٨ت الِ٨غباثُت م٩لٟا ظضا.
حؿدىض الاؾخحراجُجُت الُآٍ٢ت للجؼاثغ ٖلى الدؿغَ٘ في جٍُٓغ الُا٢ت الكمؿُتٞ ،الخٓ٩مت جسُِ إلَالٖ ١ضة مكاعَ٘
٦ ْ ،2020ظا بهجاػ مكاعَ٘ ؤزغٔ
قمؿُت ِ٦غْيٓثُت ب٣ضعة ٧املت جبل ٜخٓالي 800مُٛاْاٍ /طعْة مً آلان ْ بلى ٚاًت ؾىت
.2030
ْ 2021
طاث ٢ضعة 200مُٛاْاٍ/طعْة بحن
 -2الىاٜت الؽمعيت الحشاسيت:
ً٣هض بالُا٢ت الكمؿُت الخغاعٍت هي جدٍٓل ؤقٗت الكمـ بلى َا٢ت خغاعٍتً ْ ،م ً٨اؾخٗماَ ٫ظا الخدٓ ٫بهٟت
مباقغة )لخضٞئت بىاًت مشال( ؤْ بهٟت ٚحر مباقغة )مشل بهخاط بساع اإلااء لخضٍْغ اإلآلضاث الخٓعبُيُت ْ بالخالي الخهٖٓ ٫لى
الُا٢ت الِ٨غباثُت( ْ باؾخٗما ٫الخغاعة التي جى٣ل ًٖ َغٍ ٤ألاقٗت بضال مً ألاقٗت هٟؿِاٞ ،ةن َظٍ الُغ ١لخدٍٓل
الُا٢ت جخمحز ًٖ ؤق٩ا ٫الُا٢ت الكمؿُت ألازغٔ مشل الخالًا الِ٨غْيٓثُت.
ْ ًخم جغ٦حز الُا٢ت ؤلاقٗاُٖت اإلاباقغة للكمـ بٓاؾُت مجم٘  ١ٓٞمدٓ ٫للخغاعة خُض جيخ٣ل بلى الؿاثل ،بدبسحرٍ
مباقغة ؤْ بى٣ل الخغاعة بلى مٓلض بساع ْ ،لجمُ٘ ألاظِؼة ٖضص مكتر ٥مً ألاظؼاء:مجم٘ ًغ٦ؼ الخغاعة ،ؾاثال ٚاػا ها٢ال
للخغاعة ًى٣لِا بلى ٚاًت هُ٣ت الاؾخسغاط مبسغة ،م٨شٟت ،جٓعبِىّ ْ مٓلض ِ٦غباجي.
ًم ً٨للُا٢ت الكمؿُت الخغاعٍت ،التي حٗغ ٝبدؿمُت الُا٢ت الخغاعٍت اإلاغ٦ؼة ،جلبُت الُلب ُٞما ًسو الِ٨غباء لُال ْ
جهاعا ٓ٧جها مجِؼة بٓؾاثل جسؼًٍ خغاعٍت ؤْ مهجىت م٘ َا٢اث ؤزغٔ مشل الٛاػ.
ْ حٗتزم الجؼاثغ جشمحن بم٩اهُاتها مً الُا٢ت الكمؿُت ،التي حٗخبر مً بحن ألاَم في الٗالم ،بالكغْٕ في بهجاػ مكاعَ٘ َامت
في الُا٢ت الكمؿُت الخغاعٍت.
جم بهجاػ مكغْٖحن همٓطظُحن إلادُخحن خغاعٍخحن طْاث جغ٦حز م٘ الخسؼًٍ ب٣ضعة بظمالُت ٢ضعَا 150مُٛاْاٍ ل٩ل ْاخضة
َ ،2013ظان اإلاكغْٖان ًًاٞان بلى اإلادُت اإلاسخلُت بداس ي الغمل طاث ال٣ضعة ؤلاهخاظُت
ْ 2011
في الٟترة اإلامخضة ما بحن
 150مُٛاْاٍ مجها 25مُٛاْاٍ مً الُا٢ت الكمؿُت.
ب
،2020ؾِخم بوكاء ْ حكُٛل ؤعب٘ مدُاث قمؿُت خغاعٍت م٘ جسؼًٍ ب٣ضعة بظمالُت جبلٜ
ْ 2016
في اإلاغخلت اإلامخضة ما بحن
 2030بوكاء ٢ضعة جبل ٜخٓالي 500مُٛاْاٍ في الؿىت
ْ 2021
 1.200مُٛاْاًٍ ْ ،خٓ ٘٢في بغهامج الٟترة اإلامخضة ما بحن
خٓالي
.2030
 2023زم 600مُٛاْاٍ في الؿىت بلى ٚاًت ؾىت
ْ َظا بلى ٚاًت ؾىت
 -3واٜت الشياح:
2015
ْ 2014
 ْ 2013بهجاػ ٞترة ما بحن
 2011و
جم جإظيغ ؤو ٥مضسِت َىاثيت بٝذسة جبلٖ 10مُٛاْاٍ بإصعاع ،ما بحن
مؼعٖخحن َٓاثِخحن ج٣ضع َا٢ت ٧ل ْاخض مجهما ب 20مُٛاْاٍ.258
 2030ب٣ضعة
ْ 2016
ْ ؾٌٓ ٝكغٕ في بظغاء صعاؾاث لخدضًض اإلآا ٘٢اإلاالثمت إلهجاػ مكاعَ٘ ؤزغٔ في الٟترة اإلامخضة ما بحن
 1.70.0مُٛاْاٍ.
جبل ٜخٓالي
 -258برنامج الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية ،مرجع سبق ذكره،ص .11
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الٙفل الثاوي :بشهامج الّٙاليت الىاٜىيت :
ٌؿخجُب بغهامج الٟٗالُت الُآٍ٢ت بلى بعاصة الجؼاثغ في حصجُ٘ الاؾخٗما ٫بإ٦ثر مؿاْلُت للُا٢ت ْ اؾخٛال ٫ظمُ٘
الُغ ١للمدآٞت ٖلى اإلآاعص ْ جغؾُش الاؾتهال ٥الالػم ْ ألامشل.
ً٨مً الِض ٝمً الٟٗالُت الُآٍ٢ت في بهخاط هٟـ اإلاىا ٘ٞؤْ هٟـ الخضماث ْ ،ل ً٨باؾخٗما ٫ؤ٢ل َا٢ت مم٨ىتْ ،
ًخًمً َظا البرهامج ؤٖماال حصج٘ ٖلى اللجٓء بلى ؤق٩ا ٫الُا٢ت ألا٦ثر مالثمت إلاسخل ٠الاؾخٗماالث ْ التي جخُلب حُٛحر
الؿلُٓ٦اث ْ جدؿحن الخجِحزاث.
الٙفل الثالث :جىىيش الٝذساث الفىاِيت
ٖمال ٖلى مغا٣ٞت ْ بهجاػ بغهامج الُا٢اث الجضًضة ْ اإلاخجضصة ،حٗتزم الجؼاثغ جٍٓ٣ت اليؿُج الهىاعي ختى ًٓ٩ن في َلُٗت
الخُٛحراث ؤلاًجابُت ،ؾٓاءا ٖلى الهُٗضًً الهىاعي ْ الخ٣ني ؤْ ٖلى الهُٗضًً الِىضس ي البدض٦ ،ما ؤن الجؼاثغ ٖاػمت
ٖلى اؾدشماع ظمُ٘ ألا٢ؿام اإلابضٖت ْ جٍُٓغَا مدلُا.
 -1الىاٜت الؽمعيت ال٢هشولىثيت:
 ،2013بلٓ ٙوؿبت %60مً بصماط الهىاٖت الجؼاثغٍت ْ ،ؾِخم بلَٓ ٙظا الِض ٝالُمٓح
ْ 2011
جم في الٟترة اإلامخضة ما بحن
بًٟل بوكاء مهى٘ إلهخاط ألالٓاح الِ٨غْيٓثُت ب٣ضعة حٗاص 120٫مُٛاْاٍ/الظعْة في الؿىت مً َغ ٝمجم٘ ؾٓهلٛاػ
.2013
ٖبر قغ٧اتها الٟغُٖت ،الغٍْبت-بهاعة ْ ،الظي جم الكغْٕ في حكُٛلّ م٘ جهاًت
 ،2030ؾِخمشل الِض ٝفي بلٓ ٙوؿبت بصماط ج ْ،%80١ٟٓلِظا ٞةهّ ًجب جٓؾُ٘ ال٣ضعة
ْ 2021
ْ في الٟترة اإلامخضة ما بحن
ٖلى بهخاط الخالًا الِ٨غْيٓثُت لبلٓ 200ٙمُٛا ْاٍ/طعْة في الؿىتْ ،ؾٓ ٝجخمحز َظٍ الٟترة بخٍُٓغ قب٨ت َْىُت
للم٣اْلت لهىاٖت ألاظِؼة الًغْعٍت في بىاء مدُاث قمؿُت ِ٦غْيٓثُت٦،ما ؾدخمحز بالخد٨م ال٩امل في وكاَاث
الِىضؾت ْ التزٍْض ْ بىاء مدُاث ْ ْخضاث جدلُت اإلاُاٍ اإلاالخت.
 -2الىاٜت الؽمعيت الحشاسيت:
 2013ْ 2011اهُال ١صعاؾاث مً ؤظل الهىاٖت اإلادلُت لؤلظِؼة الخانت بٟغٕ الُا٢ت
ٖغٞذ الٟترة اإلامخضة ما بحن
الكمؿُت الخغاعٍت.
ً 2020غج٣ب بلٓ ٙوؿبت بصماط ج٣ضع ب %50مً زال ٫بهجاػ زالزت مكاعَ٘ ؤؾاؾُت ْ
ْ 2014
ؤما في الٟترة اإلامخضة ما بحن
ْ 2021
التي ؾدخم بالخٓاػي م٘ ؤٖما ٫صٖم ال٣ضعاث الِىضؾُت ْ ًجب ؤن ج ١ٟٓوؿبت ؤلاصماط في الٟترة اإلامخضة ما بحن
. %80،2030
 -3واٜت الشياح:
ٓ٩ً ،2020ن
ْ 2014
 ،2013الكغْٕ في صعاؾاث إل٢امت نىاٖت الُا٢ت الغٍدُت ْ ،في الٟترة اإلامخضة ما بحن
جم في ؾىت
الِض َٓ ٝالخٓنل بلى وؿبت بصماط ج٣ضع بـ ْ ،%50ؾٓ ٝجخمحز َظٍ الٟترة باليكاَاث آلاجُت:259
 -259برنامج الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية ،مرجع سبق ذكره،ص .20
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 حكُِض مهى٘ لهىاٖت ألاٖمضة ْ صْعاث الغٍاح.
 بوكاء قب٨ت َْىُت للم٣اْلت مً الباًَ لهىاٖت ؤظِؼة ؤعيُت عاٗٞت.
 الغ ٘ٞفي ٟ٦اءة وكاٍ الِىضؾت ْ ٢ضعاث الخهمُم ْ التزٍْض ْ ؤلاهجاػ مً ؤظل بلٓ ٙوؿبت بصماط ج٣ضع ٖلى ألا٢ل%50
.2030
ْ 2021
مً َغ ٝاإلااؾؿاث الجؼاثغٍتً ْ ،جب ؤن ج ١ٟٓوؿبت بصماط ج٣ضع %80في الٟترة اإلامخضة ما بحن
الٙفل الشابْ :البدث و الخىىيش:
ًٞلذ الجؼاثغ البدض في بغمجت الُا٢اث اإلاخجضصة لخجٗلّ خاٞؼ خ٣ُ٣ي لخٍُٓغ الهىاٖت الَٓىُت ْ الظي ًشمً مسخل٠
الُا٢اث الجؼاثغٍت )بكغٍت ،ماصًتٖ،لمُت...،بلخ)ٌٗ ،خبر صْع البدض ظض خاؾم بدُض ؤهّ ٌك٩ل ٖىهغ ظَٓغي ال٦دؿاب
ج٨ىٓلٓظُاث ْ جٍُٓغ اإلاٗاع ْ ٝجدؿحن اإلاِاعة الُآٍ٢ت.
باليؿبت للجؼاثغ ،ؤلاؾغإ في ا٦دؿاب الخ٨ىٓلٓظُاث ْ الخٓظّ بلحها مِم ْ ال ؾُما في مُضان الِ٨غْيٓثُت ْ الُا٢ت
الكمؿُت الخغاعٍت.
٦ظل ٪حصج٘ الجؼاثغ ٖلى الخٗاْن م٘ مغا٦ؼ ألابدار ٢هض جٍُٓغ الخ٨ىٓلٓظُاث ْ َغ ١الابخ٩اع ُٞما بسو الٟٗالُت
الُآٍ٢ت ْ الُا٢اث اإلاخجضصة٧ ،ل مً الجامٗاث ْ مغا٦ؼ البدٓر ْ اإلااؾؿاث ْ مسخل ٠اإلاخٗاملحن في بغهامج الُا٢اث
اإلاخجضصة الجؼاثغي ْ طل ٪ألظل جىُٟظ جل ٪البرامج ،بخضزلِم بمسخل ٠اإلاغاخل مً ؾلؿلت ؤلابضإ ،لُشمىٓا بظل ٪ال٣ضعاث
التي جخمخ٘ بها بالصها.
باإلياٞت بلى ْظٓص مغا٦ؼ البدض اإلالخ٣ت باإلااؾؿاث مشل "مش٠ض البدث و جىىيش الىاٜاث ال٢هشباثيت و الٕاصيت"٘" ،شُ
مجمْ ظىهلٕاص" ًمخلُ٢ ٪إ الُا٢ت ْ اإلاىاظم" ،الى١الت الىوىيت لترٜيت اظخّما ٥الىاٜت و جشؼيذٍ ْ "APRUE
"الؽش٠ت اإلاخخففت في جىىيش الىاٜاث اإلاخجذدة َ ، "NEALظٍ الُِئاث جخٗاْن م٘ مغا٦ؼ البدض الخابٗت لٓػاعة البدض
الٗلمي هسو بالظ٦غ مجها "مش٠ض جىىيش الىاٜاث اإلاخجذدة " ْ"CDERوخذة جىىيش ج٢ىىلىحيا العيليعيىم " UDTS
مش٠ض جىىيش الىاٜاث اإلاخجذدة م٩ل ٠بةٖضاص ْ جُبُ ٤بغامج البدض ْ الخٍُٓغ الٗلمي ْ الخ٨ىٓلٓجي للمُ٩اهحزماث
الُآٍ٢ت اإلاؿخٗملت لدؿخٛل الُا٢ت الكمؿُت ْ الغٍاح ْ الخغاعة الجُٓٞت ْ َا٢ت ال٨خلت الخُت.
 -IVدوس جٝىياث الاجفا ٥البيئي في الخدعيغ بإَميت الىاٜاث اإلاخجذدة:
 - 1حّشي ٚالاجفا ٥البيئي:
الاجها ٫البُئي َٓ ٖملُت اهخ٣ا ٫البُاهاث ْ اإلاٗلٓماث البُئُت بلى اإلاخل٣حن )بُاهاث مخٗل٣ت بإهٓمت الُ٣اؽ مشل :الِٓاء،
جلٓر اإلاُاٍ ،ألاعناص الجٍٓت ...بلخ٦ ْ ،ظا خٓ ٫البِئت ْ ؤلاخهاءاث ْ اإلايكٓعاث ْ الخغاثِ ْ بغامج الخٓ٩ماث ْ ألاخؼاب
الؿُاؾُت ْ ٦ظا الخٗلُم البُئي ْ ما بلى طلً ْ ٪خم جىُٓمِا ظؼثُآً ْ ،ظض مهاصع ؤزغٔ هي :البدٓر ،ظلؿاث الاؾخمإ،
ٖلم البِئت ْ ٚحرَا مً اإلاجاالث.260

260

- Werner Pillmann, communication environnemental , l’analyse des systèmes d’information connexes pour
l’environnement des flux comme base pour la vulgarisation du cadre pour le développement, p1.
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 - 2وظاثل الاجفا ٥البيئي:
ؤ -الخلٙضيىن:
ٌٗض الٓؾُلت ألا٦ثر خًٓعا ْ ٓ٢ة في ٖالم الاجهاً ِٓٞ ٫هل بلى اإلاالًحن مً اإلاكاَضًً ْ ٖلُّ ًيبغي ْي٘ ٧ل الخُِ
مً ؤظل بهخاط ز٣اٞت بُئُت هاجخت ،الخلٟؼٍٓن َٓ ْؾُلت ٗٞالت للخإزحر مً زال ٫الهٓعة ْ الهٓث ،خُض ؤهّ ًخجّ بلى
ظمُ٘ الكغاثذ ) الهٛاع ،ال٨باع ،اإلاخٗلمحن ،ألامُحن ،اإلاٟٞٓ٨حن ؤْ اإلابهغًٍ.261
ْ حٗض خهت بُئخىا في الخلٟؼٍٓن الجؼاثغي ْ التي جبض ًٓم الازىحن مً ٧ل ؤؾبٕٓ ٖلى الؿاٖت الؿاصؾت ْ الىه ٠مؿاءا
مً بحن ؤَم الخهو البُئُت الغاثضة خُض جٓ٣م بةٖضاص عبٓعجاظاث للخٗغٍ ٠بالُا٢اث اإلاخجضصة ْ ؤخضر ؤؾالُب
جٍُٓغَا ْ ه٣ل جد٣ُ٣اث مهٓعة ْ حُُٛت ؤزباع ٧ل ظضًض ُٞما ًسو مكاعَ٘ الُا٢ت البضًلت في الجؼاثغ ْ صْعَا في
جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت ،.باإلياٞت بلى اؾخًاٞت مسخهحن ْ باخشحن في مُضان الُا٢اث اإلاخجضصة ٦مغ٦ؼ جٍُٓغ
الُا٢اث اإلاخجضصة ببٓػعَٗت ْ مغ٦ؼ الُا٢ت الكمؿُت ببٓؾماُٖل.
ب -ؤلاراِت :
ٌٗخبر الغاصًٓ ؤ٦ثر جى٣ال مً الخلٟؼٍٓن ْ َٓ حهمـ في ؤطن اإلاؿخمٗحن في الٓ٢ذ اإلاىاؾب ،لظا البض مً يمان الاؾخسضام
ألامشل لِظٍ الٓؾُلت مً ؤظل زلْ ٤عي بُئي ْ ،ؤلاطاٖت مشلِا مشل الخلٟؼٍٓن جخٓظّ بلى ٧اٞت الكغاثذ٦ ،ما ًخمخ٘ الغاصًٓ
بؿِٓلت الاؾخسضام.262
خُض جٓ٣م ؤلاطاٖت الَٓىُت ْ الجٍِٓت مشال بخُُٛت ؤخضار الىضْاث ْ ألاًام الضعاؾُت التي ج٣ام خٓ ٫الُا٢اث اإلاخجضصة
زانت مكاعَ٘ الُا٢ت الكمؿُت في الجىٓب الجؼاثغي ْ نالٓهاث التي ؤُ٢مذ في الجؼاثغ ُٞما ًسو جىمُت الُا٢اث
الجضًضة ْ اإلاخجضصة .
حك -ألاهترهذ و مىا ْٜالخىاـل الاحخماعي :
بن مؿخٓٔ اإلاٗلٓمت مغجبِ بالخ٨ىٓلٓظُا اإلاؿخسضمت ْ هي جٟخذ الباب الاجها ٫الال٨ترْوي ؤمام الكغ٧اث ْ ،اإلااؾؿاث
الاظخماُٖت ْ بالخهٓم ؤمام الُلبت ْ ،بجها الٓؾُلت ألا٦ثر هجاٖت مً ؤظل مٗغٞت البِئت ْ اإلادُِ٦ ْ ،ظا الؿُاؾت
البُئُت للبلض٦ ْ ،ظا ؤلاَالٕ ٖلى ألازباع البُئُت في الجغاثض ؤلال٨ترْهُت.263
َىا ٥مٓا ٘٢مِمت مشل مٓ ٘٢البٓابت الجؼاثغٍت للُا٢اث اإلاخجضصة َٓ مٓ ٘٢مِم ًدىاْ ٫الىهٓم ال٣اهٓهُت التي جد٨م
الُا٢اث اإلاخجضصة ،مكاعَِٗا ،مٓا٦بت ٧ل ألاخضار اإلاخٗل٣ت الُا٢ت البضًلت ٦ما ًدخٓي ٖلى صلُل ٢اٖضة للمٗلٓماث ًٖ
الكغ٧اث ْاإلااؾؿاث ْاإلاضاعؽ ْ مغا٦ؼ البدض ْ اإلاسخبراث اإلاخسههت في مجا ٫الُا٢اث اإلاخجضصةْ.عابُِا ٖلى ألاهترهذ
.https://portail.cder.dz/ar/

261

-- Ahmed Bedjaoui , pour une stratégie de communication sur l'environnement ,workshop
communication et environnement , université d'Alger ,4 mai 2009, p07-08.

 - 6ابراىيم عصمت مطاكع  "،التربية البيئية في الوطن العربي" ،مصر :دار الفكر العريب ،1990 ،ص 139

.

- Ahmed Bedjaoui ,op cit , p 10.
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مىا ْٜالخىاـل الاحخماعي:
" مجمٖٓت مً اإلآاٖ ٘٢لى قب٨ت الاهترهذِْ ،غث م٘ الجُل الشاوي ) (web 2جدُذ الخٓانل بحن ألاٞغاص في بيُت مجخم٘
اٞتراض يً ،جم٘ بحن ؤٞغاصَا اَخمام مكتر ٥ؤْ قبّ اهخماء )بلض-مضعؾت-ظامٗت...الخ( ًخم الخٓانل بُجهم مً زال٫
264
الغؾاثل ،ؤْ الاَالٕ ٖلى اإلالٟاث الصخهُت...؟ ْهي ْؾُلت ٗٞالت للخٓانل الاظخماعي بحن ألاٞغاص".
ْ جًُل٘ مٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي بالُ٣ام بضْع مازغ ْ ٗٞا ٫في الخدؿِـ بمضٔ ؤَمُت الُا٢اث اإلاخجضصة ْ ظٗل
ألاٞغاص ً٨دؿبٓن ؾلٓ٧اث عقُضة للخٟاّ ٖلى اإلآاعص الُبُُٗت التي ال جىًب ْ حٗخبر مٓاعص مخجضصة ؾُٗخمض ٖلحها
ؤلاوؿان زهٓنا بٗض ا٢تراب هٟاط الٓٓ٢ص ألاخٟٓعي ْ الظي حٗخمض ٖلُّ الجؼاثغ بهٟت ٦بحرة٧ ْ ،ل َظا في ؾبُل في
جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت خُض ؤزبدذ الضعاؾاث ٢ضعة َظٍ الٓؾاثل ٖلى بًها ْ ٫قغح ْ جٟؿحر ألا٩ٞاع اإلاؿخدضزت
جمُِضا إل٢ىإ الجمِٓع اإلاخل٣ي لِظٍ الغؾاثل٦ ،ما ؤجها ٢اصعة ٖلى خكض الجماَحر خًٓ٢ ٫اًا الخىمُت اإلاؿخضامت ٦خىُٓم
خمالث بٖالمُت جدض ٖلى جدلي اإلآاًَ بالؿلٓ ٥ؤلاًجابي اججاٍ بُئخّ ْ مٓاعصَا الُبُُٗت ،زانت في الٓ٢ذ الظي ٟ٢ؼث
ٟ٢ ُّٞؼاث ج٨ىٓلٓظُت َاثلت في الٗكغ ؾىٓاث اإلاايُت مً زال ٫الاهدكاع ال٨بحر لكب٨ت اإلاٗلٓماث الضْلُت لالهترهذْ ،
٢ضعتها ٖلى خمل مًامحن بٖالمُت مخىٖٓت ْ مخٗضصة بلى ؤي بٗ٣ت في الٗالم٦ ،ما ؤن الغنض ؤلاٖالمي ألصاء الكب٨ت ًشبذ
ُ٢امِا بضْع َام في ٖملُاث الخىمُت اإلاؿخضامت في الك ٤الاظخماعي ْ الش٣افي اإلاخٗل ٤بيكغ ز٣اٞت الخ ١ٓ٣ألاؾاؾُت التي
265

٧لٟتها اإلآازُ ٤الضْلُت ٧الخ ٤في خغٍت الغؤي ْ الخٗبحر ...بلخ .
خاجمت:
حٗخبر الُا٢ت ع٦حزة ؤؾاؾُت باليؿبت لٗملُت الخىمُت ْبالىٓغ بلى ؤهماٍ ؤلاهخاط ْ الاؾتهال ٥اإلاخبٗت في الٗالم ْ التي جخمحز
بالالٖ٣الهُت٣ٞ ،ض ؤصٔ طل ٪بلى اؾخجزا ٝمهاصع الُا٢ت الخ٣لُضًت بك٩ل ملٟذ لالهدباٍ ْ بك٩ل ؤنبذ حهضص ألامً
الُآ٢ي الٗالمي زال ٫الٗٓ٣ص ال٣لُلت ال٣اصمت َظا مً ظِت ؤما مً ظِت زاهُت ٣ٞض ؤصث بلى جلٍٓض ٦بحر للبِئت اإلادُُت
بمسخل ٠ؤهٓإ الىٟاًاث ْ الٛاػاث الؿامت ْ التي ؤزغث ؾلبا ٖلى ال٣ضعة الاؾخٗابُت للبِئت ْٖلى الخٓاػن البُئي بك٩ل ٖام.
مً َظا اإلاىُل٧ ٤ان ٖلى الٗالم البدض ًٖ مهاصع بضًلت جٓ٩ن مً ظِت مؿخضامت ؤْ مخجضصة حؿمذ لِا باالؾخضامت ْ
مً ظِت زاهُت جٓ٩ن هُٟٓت ؤْ ٚحر ملٓزت للبِئت ْ لٓ٩ن الُا٢اث اإلاخجضصة جخمحز بهاجحن الهٟخحن بضؤ الٗمل مً ؤظل جٍُٓغ
اؾخٛاللِا بمسخل ٠ؤهٓاِٖا ؾٓاء ؤ٧اهذ قمؿُت ،الغٍدُت ،الخغاعة الجُٓٞت ،ال٨خلت الخُت ْ ؤلاًشاهٓ٦ْ ٫ظا الُا٢ت
اإلااثُت٧ ،ل هٕٓ مً َظٍ ألاهٓإ اإلاكتر٦ت في الخانِخحن الؿاب٣خحن لّ ممحزاجّ الخانت بّ ْ التي جمحزٍ ًٖ ألاهٓإ ألازغٔ
َْظا ال ًىٟي ؤن لِا بٌٗ الُٗٓب ًم ً٨بَمالِا بطا ما ٓ٢عهذ بٟٓاثضَا.
ٖغٞذ ا٢خهاصًاث الُا٢اث اإلاخجضصة جُٓعا ٖلى اإلاؿخٓٔ الٗالمي زانت م٘ بضاًت ال٣غن الخالي ظاء هدُجت لالعجٟإ ال٨بحر
في ؤؾٗاع الُا٢اث الخ٣لُضًت ْزانت البترْ٦ْ ٫ظا جؼاًض خضة اإلاكا٧ل البُئُتَ ،ظا الخُٓع في ا٢خهاصًاتها اوٗ٨ـ بًجابا
ٖلى بهخاظِا ْاؾتهالِ٦ا خُض ٖغٞا جؼاًضا زانت في الضْ ٫اإلاخ٣ضمت ٦ضْ ٫ؤلاجداص ألاْعْبي ْالٓالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت،
264

-Danah M.Boyd and Nicole B.Ellison, social network sites: Definition, history and scholarship, Journal of
computer mediated communication, Vol (13),issue (1), p.8, internet
 - 65رضا عبد الواجد أمٌن ،دور وسائل اإلعالم في تحقيق التنمية المستدامة في العالم اإلسالمي ،مؤدتر التنمية ادلستدامة يف العامل اإلسالمي،

رابطة اجلامعات اإلسالمية ك البنك اإلسالمي للتنمية 19-17،مايو .2008
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ْ٦ظا الضْ ٫الؿاثغة في َغٍ ٤الىمٓ ٧الهحن ْ الِىض ْ َظا التزاًض عاظ٘ بلى اهسٟاى ج٩الُ ٠بهخاظِا هٖٓا ما٦ ،ما ٖغٞذ
الاؾدشماعاث في َظا اإلاجا ٫جؼاًضا ملخْٓا زال ٫الٗكغ ؾىٓاث ألازحرة ْ زانت في مجا ٫الُا٢ت الكمؿُت ْ الغٍدُت.
بن الُا٢اث اإلاخجضصة ْ بن لم جهل بٗض صعظت ظغ ٢اَغة الخىمُت ألن نىاٖتها ماػالذ جدخاط بلى ٖٓ٣ص ختى جهل مغخلت
الىطج ،بال ؤجها جلٗب صْعا َاما في جد ٤ُ٣جىمُت مؿخضامت زانت في الضْ ْ ٫اإلاىاَ ٤ألا٦ثر ٣ٞغا في الٗالمٞ ،هي ؤصاة
هاظٗت في جدؿحن مؿخٓٔ مِٗكت الؿ٩ان ٞحها٦ ،ما جم اٖخباعَا ٦إؾاؽ لخدَ ٤ُ٣ض ٝألالُٟت في زٖ ٌٟضص ال٣ٟغاء
)ؤ٢ل مً صْال ع ْاخض في الُٓم( بلى الىه ٠بدلٖٓ ٫ام .2015
الجؼاثغ ٛ٦حرَا مً الضْ ٫جٓلي اَخماما ْاؾٗا بخٍُٓغ ْ اؾخٛال ٫الُا٢اث اإلاخجضصة بالىٓغ بلى ؤلام٩اهاث اإلاخٓٞغة لضحهاْ ،
مً ؤظل طل ٪ؤوكإث الٗضًض مً الُِئاث ْ اإلاغا٦ؼ التي حٗنى بظل ْ ،٪بالغٚم مً بهخاظِا للُا٢ت مً َظٍ اإلاهاصع ًب٣ى
صْن مؿخٓٔ الخُلٗاث ْ ؤلام٩اهاث بال ؤجها حؿعى بلى ْي٘ َظٍ اإلاهاصع في زضمت الخىمُت اإلاؿخضامت بها.
ٜاثمت اإلاشاحْ:
 -1ال٣اؾمي زالض ْ ،ظّ البُٗني"،خمايت البيئت الخليجيت -الخلىر الفىاعي و ؤزشٍ ِلى البيئت الّشبيت و الّلميت"،
ي :اإلا٨خب الجامعي.1999،
الاؾ٨ىضع ة
.2007
 -2اإلآس ى ؤخمض مدمض "،الخذمت الاحخماِيت و خمايت البيئيت" ،ال٣اَغة :اإلا٨خبت الٗهغٍت ،
.2010
 -3ؤْؾغٍغ مىٓع  ،خمٓ مدمض "،الاٜخفاد البيئي"،1ٍ ،الجؼاثغ:صاع الخلضْهُت،
2000
ٖ -4بُض َاوي "،ؤلاوعان والبيئت:مىٍىماث الىاٜت والبيئت والع٣ان"ٖ،مان:صاع الكغْ،،١
1990
ٖ-5همذ ابغاَُم مُإْ "،التربيت البيئيت في الىوً الّشبي" ،مهغ :صاع ال٨ٟغ الٗغبي،
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.2009
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.2008
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كذٚ 22 لـ٤ٞاإلآا/ٌ1419
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آلياث جىىيش ألاداء البرإلااوي في الذو ٥اإلإاسبيت
ؤ.الهام هايذ ظّيذو حامّت مدمذ خيمش،بع٢شة،الجضاثش
ـٙاء ِثمان/والبت د٠خىساٍ ِلىم ظياظيت حامّت مدمذ خيمش،بع٢شة،الجضاثش.

ملخق:
ٌٗخبر البرإلاان مغ٦ؼ مً اإلاغا٦ؼ الخؿاؾت في ؤي هٓام ؾُاس ي ِٓٞ ،اإلاغآة الٗا٦ؿت لُبُٗت هٓام الخ٨م ْمضٔ ٗٞالُخّ،
خُض ٌٗخبر خل٣ت الغبِ بحن مسخل ٠الؿلُاثْ ،اإلاؿاْ ٫الغثِس ي ٖلى عؾم ْجىُٟظ الؿُاؾاث الٗامت ،خُض ًخمخ٘
البرإلاان بْٓاث ٠جمشُلُت بالىُابت ًٖ اإلآاًَْ ،حكغَُٗت جخمشل في ؾً الٓ٣اهحنْ ،ع٢ابُت لخل ٤الخٓاػن بحن باقي الؿلُاث،
بن الخُبُ ٤الؿلُم للُْٟٓت الٟٗلُت للبرإلاان ْزانت في زًم الخُٓعاث آلاهُتًٟ ،غى خالت مً الاهخ٣ا ٫بلى مغخلت جضٖٓ
لخٓ٦مت مؿاْلُاث البرإلاان ،مما ًدخم جُبُ ٤الٗضًض مً آلالُاث للٓنٓ ٫بلى الخٓ٦مت البرإلااهُت ْزانت في الضْ٫
اإلاٛاعبُت.
ال٣لماث اإلاٙخاخيت :البرإلاان اإلاٛاعبي ،الخٓ٦مت البرإلااهُت ،الخٍُٓغ البرإلااوي.
مٝذمت:
ًٓ٣م البرإلاان بْٓاث ٠مسخلٟت جمشُلُت حكغَُٗت ْع٢ابُت ِٓٞ ،ماؾؿت حؿعى بلى يبِ الهغإ ْالازخال ٝالاظخماعي،
ْجمشُل اإلاهالر الاظخماُٖت في نى٘ الؿُاؾت الٗامت ٓ٣ً ِٓٞم بُْٟٓت الدكغَ٘ لُٗبر مً زاللِا ًٖ جل ٪اإلاهالر
ْبُْٟٓت ع٢ابُت ٖلى ؤٖما ٫الؿلُت الخىُٟظًت.
ٞالبرإلاان َٓ ْؾُلت إلاكاع٦ت اإلآاَىحن في الخُاة الؿُاؾُت٦ ،ظل٨ً ٪غؽ مبضؤ الؿُاصة الكٗبُتٌ ِٓٞ ،ؿمٓ َْٗلٓ ٖلى
الؿلُخحن ألازحرجحن الخىُٟظًت ْالً٣اثُت.
بال ؤن البرإلاان جغاظ٘ صْعٍ ْلم ًب ٤اإلاسخو ْخضٍ بُْٟٓت الدكغَ٘ ،بل ؤنبدذ الؿلُت الخىُٟظًت )الخٓ٩مت( جخ٣اؾم
مّٗ َظٍ اإلاِمت َْظا ما ههذ ٖلُّ صؾاجحر ٧ل الضْ ٫اإلاٛاعبُت.
للبرإلاان صْع في الخٗبحر ْالخدٓ ،٫بال ؤهّ ال ًم ً٨ؤن ًخد ٤٣طل ٪بال بخٓاٞغ بغإلاان خغ ْٓ٢ي ألهّ ًدمل َمٓم ْجُلٗاث
ْآما ٫اإلآاَىحنَْ ،ظا ال ًخم بال ًٖ َغٍ ٤الخٍُٓغ البرإلااوي ؤي الاؾدشماع في ماؾؿت البرإلاانَ ًٖ ،غٍ ٤ػٍاصة ٢ضعاجّ ٖلى
مؿخٓٔ اإلااؾؿت ْمؿخٓٔ جدؿحن ألاصاء ْالٟٗالُت ْالجٓصة الؿُاؾُت ،ؤي جٍُٓغ البرإلاان ٖلى زالر مؿخٍٓاث ،مؿخٓٔ
ماؾس ي ْٞني ج٣نيْ ،مؿخٓٔ الخٓ٦مت ،ؾخداْ ٫اإلاضازلت ؤلاظابت ٖلى الؿاا ٫الخالي:
ما هي آلياث جىىيش ألاداء البرإلااوي في ٌل الخدىالث التي حّش٘ها الذو ٥اإلإاسبيت؟ْلئلظابت ٖلى ؤلاق٩الُت خغي بىا بجبإ الٗىانغ الخالُت:
مٝذمت.
اإلادىس ألاو:٥مٙهىم جىىيش ألاداء البرإلااوي.
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 .1بؼ٣الياث البرإلااهاث اإلإاسبيت.
 .2حّشي ٚالخىىيش البرإلااوي.
اإلادىس الثاوي :اظتراجيجياث جّٙيل ألاداء البرإلااوي في الذو ٥اإلإاسبيت.
 .1ؤلاظتراجيجيت اإلااظعيت.
 .2ؤلاظتراجيجيت الٙىيت.
 .3بظتراجيجيت الحى٠مت.
خاجمت.
اإلادىس ألاو :٥مٙهىم جىىيش ألاداء البرإلااوي :
مً ألاصْاث التي حؿخٗحن بها اإلاجخمٗاث البكغٍت في بَاع جضُٖم الضًم٣غاَُت هي البرإلاان جل ٪اإلااؾؿت الضؾخٓعٍت
ْالدكغَُٗت التي جًُل٘ بضْع ٦بحر في ٖملُت جغؾُش ٓ٢اٖض الضًم٣غاَُتْ ،مكاع٦ت الكٗب لخ٨م بالصٍٞ ،للبرإلاان صْع مِم
ْٞاٖل في حؿُحر خُاة الكٗٓبٞ ،م٘ جىامي الضٖٓة بلى الضم٣غَت ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤنبذ للبرإلاان صْعا ٦بحرا ْٞاٖال
في الكإن الٗام.
البرإلاان ًٞاء ج٣اَ٘ ماؾؿاحي للٟاٖلحن الؿُاؾُحن ْالا٢خهاصًحن ْالاظخماُٖحنْ ،للىسب التي جمشلِمٞ ،البرإلاان َٓ
اإلااؾؿت التي ٌٗبر الكٗب مً زاللِا ًٖ آعاثّ ْمهالخّ.
 .بؼ٣الياث البرإلااهاث اإلإاسبيت:
حٗضصث ؤلاق٩الُاث ْالٗٓاث ٤التي ٌٗاوي مجها ٖمل البرإلاان في الضْ ٫اإلاٛاعبُت ْزانت باٖخباعٍ ماؾؿت مغ٦ؼٍت في الىٓم
الضًم٣غاَُت،خُض جدكابْ ٪جخضازل َظٍ ؤلاق٩االث لخٗغ٢ل ٖمل َظٍ اإلااؾؿتْ ،مً بحن ؤَم َظٍ ؤلاؼ٣االث هظ٦غ
ماًلي:
ٖ امل جاعٍذي ًخمشل في الضْع ال٨بحر لالؾخٗماع الظي ؤزغ الاَخمام بالخٍُٓغ البرإلااوي ْزانت في الضْ ٫اإلاٛاعبُت ،خُض ؤن
ؤٚلبها خهلذ ٖلى اؾخ٣اللِا بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ،خُض جغج٨ؼ ظِٓص الضْلت بٗض الخهٖٓ ٫لى الاؾخ٣الٖ ٫لى
الٗضًض مً الجٓاهب لِـ في م٣ضمتها البرإلاان ْؤلانالح البرإلااوي ،بل ٖلى بىاء الضْلت الَٓىُت ْ الخىمُت في مسخل ٠اإلاجاالث.
 يٗ ٠اإلاكاع٦ت هدُجت لٗضم الش٣ت في هخاثج الاهخساباث ْطل ٪عاظ٘ الهسٟاى مٗضالث الخهٍٓذ بهٟت ٖامت ْيٗ٠
مكاع٦ت اإلاغؤة م٣اعهت بالغظل .
 امخىإ ؤصخاب الٟ٨اءاث مً الترشر لالهخساباث البرإلااهُت لٗضم م٣ضعتهم ٖلى الخ ٠ُُ٨الىٟس ي ْاإلااصي ْال٣بلي م٘
ْغْ ٝالٗملُاث الاهخسابُت.
ٚ لبت َُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى م٣الُض ألامٓع في الخُاة الؿُاؾُتْ...اجساط ٧ل ال٣غاعاث الضازلُت ْالخاعظُت مما
ًاصي بلى ػٍاصة الاهُبإ بإن البرإلااهاث ما هي بال جمغٍغ لٓ٣اهحن ْ٢غاعاث الخٓ٩مت 266في الضْ ٫اإلاٛاعبُت.
ُٚ اب اإلاىاٞؿت الؿُاؾُت لؤلخؼاب الؿُاؾُت في الضْ ٫اإلاٛاعبُت ،هدُجت لِكاقت َظٍ ألاخؼاب.
 -266علي الصاكم"،مستقبل البرلمان في العالم العربي"،ط(.2د.ـ.ف)(:د.د.ف)،2003،ص.16
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 الٟجٓة ْالِٓة ال٨بحرة بحن الىازبحن ْالىٓابْ ،يٗ ٠الخٗبحر ًٖ اإلاُالب اإلادلُت ْالاٚتراب مابحن الىٓاب ْالضاثغة
الاهخسابُت.
 يٗ ٠اإلاٗاعيت التي حٗخبر مً مٓاَغ الضًم٣غاَُتْٖ ،ضم ألازظ بالغؤي الٗام في ؤٖما ٫البرإلاان.
 يٗ ٠ؤلام٩اهُاث اإلااصًت ْاإلااَالث البكغٍت لخد ٤ُ٣الخٍُٓغ البرإلااوي في الضْ ٫اإلاٛاعبُت:
٣ٞ ضان الجِٓص اإلا٨شٟت بحن الضْلت ْالُ٣إ الخام ْاإلاجخم٘ اإلاضوي.
 اوٗضام مىار مالثم لٗملُت الخٍُٓغ البرإلااوي.
ُٚ اب بعاصة ٍٓ٢ت لخٍُٓغ الٗمل البرإلااوي.
 ه٣و ْيٗ ٠الضعاؾاث ْال٨خاباث اإلاٛاعبُت اإلايكٓعة ْالضعاؾاث ألا٧اصًمُت ٚحر اإلايكٓعة خٓ ٫البرإلااهاث اإلاٛاعبُت،
ْان ْظضث ال ًخسظ بها ٦مهضع لخٍُٓغ ألاصاء.
 يٖٗ ٠ملُت الخيكئت الؿُاؾُت بضءا مً ألاؾغة ْاإلاضعؾت ْْؾاثل ؤلاٖالم ْاهتهاء باألخؼاب الؿُاؾُت ْماؾؿاث
اإلاجخم٘ اإلاضوي.
ٚ لبت الٗٓامل الخ٣لُضًت ْال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم الخضماث ألبىاء الضاثغة ،خُض حؿٓص الٓالءاث الًُ٣ت ْطل ٪لالهخماء
للٗغف ؤْ ال٣بُلت.267
ٍْم ً٨جلخُو ؤلاؼ٣الياث العابٝت في الك٩ل الخالي:
الؽ٣ل سٜم ( :)01مخىي يىضح بؼ٣الياث البرإلااهاث اإلإاسبيت.
ضعف
المشاركة نتيجة
لعدم الثقة في
االنتخابات

العامل
التاريخي(ا
الستعمار)

ضعف
مؤسسات
التنشئة
السياسية

امتناع اصحاب الكفاءات
عن الترشح لعدم تكيفهم
مع ظروف العملية
االنتخابية

نقص وضعف
الدراسات االكاديمية
حول البرلمانات
المغاربية

هيمنة السلطة
التنفيذية

ضعف
االمكانات
المادية
والبشرية
للتطوير

غياب المنافسة
بين األحزاب
السياسية

الهوة
الكبيرة
بين
الناخبين
والنواب(
االغتراب)

ضعف
المعارضة

اإلافذس :مً بِذاد الباخثخحن.
267أمحد مالكي" ،المغرب :إشكالية توزيع السلطة"،رللة الدديقراطية ،العدد ،17جانفي ،2005ص.60
183

الّذد  : 08يىهيى – 2015

مش٠ض حيل البدث الّلمي

 .2حّشي ٚالخىىيش البرإلااوي:
ًم ً٨حٗغٍ ٠الخىىيش البرإلااوي ٖلى ؤهّ ٖملُت مخ٩املت جخُلب بنالخاث مخٗضصة ؾٓاء مً الجاهب ال٣اهٓوي ؤْ الجاهب
الخٍٓ٩ني للىٓاب ،ؤْ في الجاهب الخ٣ني ؤْ في الجاهب الش٣افي لِم.
البرإلاان الٟٗاْ ٫الٗ٣الوي ٌؿخلؼم هسبت بغإلااهُت خاملت لُ٣م ْمخمخٗت بغْح الٟ٨اءة ْاإلاؿاْلُت ْمضع٦ت إلاٛؼٔ الخمشُلُت
ْؤبٗاصَا ْمدكٓ٢ت بلى الضًم٣غاَُت الدكاعُ٦ت ،خُض ه٣هض بالخمشُلُت آلُت ؤؾاؾُت للخهٖٓ ٫لى الٟٗالُتٚ ،حر ؤن
جدِ٣ُ٣ا ٌؿخلؼم الخىٕٓ ْج٩افئ الٟغم إلاسخل ٠الْ ٔٓ٣اإلاىٓماث ْبم٩اهُت الخٗبحر ًٖ بعاصتها في اإلاؿاَمت بك٩ل ٗٞا ٫في
جضبحر الكإن الٗام.
٦ما ًغ٦ؼ حٗغٍ ٠آزغ ٖلى ؤن مؿخٍٓاث الخٍُٓغ البرإلااوي جمـ زالر مؿخٍٓاث ألن الخٍُٓغ ٗ٦ملُت البض ؤن ًٓ٩ن مخٗضص
ألابٗاص )ْ (multi linearلِـ ؤخاصي الاججاٍ:
اإلاؿخٓٔ اإلااؾس ي )ٍْىهغ ٝبلى الُِ٩ل الخىُٓمي للبرإلاانْْ ،خضاجّ الغثِؿُت(ْ ،اإلاؿخٓٔ الٟني ) ؤي الٗاملحن في ؤلاصاعاث
ْالٓخضاث الٟىُت اإلاسخلٟت ،ؤْ الجِاػ الٟني اإلاٗاْن في ألاماهت الٗامت للبرإلاان(ْ ،اإلاؿخٓٔ الؿُاس ي )ٍْ٣هض بّ ألاًٖاء
ؤهٟؿِم٦ْ ،ظل ٪الخٟاٖل بحن ألاًٖاء ْاإلاجخم٘ ألاْؾ٘(.268
حهض ٝالخٍُٓغ البرإلااوي بلى حٗؼٍؼ صْع البرإلاان في بصاعة الخ٨م ْحٗؼٍؼ ْجدؿحن ٢ضعة البرإلاان الىُابُت الدكغَُٗت ْؤلاقغاُٞت،
ٞالخٍُٓغ البرإلااوي ٌٗخبر مؿاعا ْلِـ ٢غاعا ألهّ ٖملُت مؿخمغة.
اإلادىس الثاوي :اظتراجيجياث جّٙيل ألاداء البرإلااوي في الذو ٥اإلإاسبيت :
ظل الاؾتراجُجُاث التي ؾٓ ٝجظ٦غ جخ٣اَ٘ ْجخضازل لدك٩ل لىا ٧ل مخ٩امل ًسضم الخٍُٓغ البرإلااوي في جد ٤ُ٣ؤَضاّٞ
ْهي ٧الخالي:
 .1ؤلاظتراجيجيت اإلااظعيت:
اإلاإؾؿت ٖملُا جاصي بلى جىمُت ٗٞالُت البرإلاان مً زال ٫جٓػَ٘ اإلاِام ْالخسهو الُْٟٓي ،مً خُض اؾخدضار َُا٧ل
جىُٓمُت بك٩ل مؿخمغ ختى ًخٟاٖل صْعَا م٘ الخٛحراث الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت.
ٞاإلاإؾؿت مخجؿضة في ألاهماٍ الخىُٓمُت ؤْ ؤلاظغاثُت التي ًخم ٞحها الٟهل بحن شخو اإلاؿاْْ ٫اإلاغ٦ؼ الُْٟٓي اإلآ٧ل
بلُّ ْالاخخ٩ام بلى مٗاًحر مدضصة ْزابخت في الخٗامل م٘ اإلاُالب ْالخاظاث اإلاخىٖٓت ْاإلاتزاًضة.269
ج٣اؽ صعظت ماؾؿُت ْٗٞالُت البرإلاان ًٖ َغٍ ٤ؤعبٗت ٖىانغ ٦ما خضصَا نامٍُٓل َىدىٛخٓن ْهي:
 الخ٢ي٣ٍْ :ٚهض بّ م٣ضعة اإلااؾؿت ٖلى الاؾخجابت للخإزحراث الضازلُت ْالخاعظُت ْمٓاظِتها مً زال ٫جغجِباث مُٗىت
270
٦ةخضار حُٛحراث في ألاشخام ؤْ الْٓاثْ ،٠ج٣اؽ َظٍ ال٣ضعة باؾخسضام اإلااقغاث الخالُت:
 الّمش الضمنيَْ :ىا هبدض ًٖ بظابت للؿاا ٫الخاليَ:ل البرإلااهاث ٞتراتها صؾخٓعٍت ؤم ال؟
 الّمش الجيليْ :هي ٢ضعة البرإلااهاث اإلاٛاعبُت ٖلى ج٣بل الخٛحراث الُُِ٨لُت ْالُُْٟٓت.

-268كرمي السيد" ،إصالح ماذا في الحياة البرلمانية؟ :خطة مقترحة لإلصالح "،يف من يشتكي اآلخر العالقة بٌن احلكومة كالربدلاف يف الدكؿ
العربية؟،جامعة القاىرة:كلية االقتصاد كالعلوـ السياسية،2004 ،ص.202
 -269رعد عبد اجلليل علي" ،التنمية السياسية :مدخل لتغير.ليبيا" :اجلامعة ادلفتوحة،2002 ،ص.107

-270زلمد شليب" ،المنهجية في التحليل السياسي :مفاىيم ،مناىج ،اقترابات ،األدوات"،اجلزائر(:د.د.ف) ،1997،ص.122
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 الّمش الىٌيٙي:الخجضًض اإلاؿخمغ في ْْاث ٠البرإلااهاث ْجىِٖٓا ْالخىاٚم في الٗال٢ت بحن اإلااؾؿت الدكغَُٗت ْاإلااؾؿت
الخىُٟظًت.
 الخّٝيذ :بمٗنى ؤن جًم اإلااؾؿاث مجمٖٓت مً الٓخضاث اإلاخسههت ْجٓ٣م بمجمٖٓت مً الْٓاثٞ ،٠إصاء اإلااؾؿت
271
إلاجمٖٓت مً الْٓاثٟ٨ً ٠ل لِا الاؾخمغاع٣ٍْ ،اؽ الخُٗ٣ض باإلااقغًٍ الخالُحن:
 صعظت حٗضص ْخضاث ْلجان اإلااؾؿت البرإلااهُت ْجىِٖٓا.
 صعظت حٗضص ْْاث ٠البرإلاان ْجىِٖٓا.
بن ْغْ ٝحك٩ل البرإلاان جازغ ْبك٩ل ٦بحر في جدضًض َُ٩لّ الضازلي ْجىُٓمّ.
 الاظخٝال ٥الزاحيْ :حكحر بلى مضٔ خغٍت اإلااؾؿت في الٗملْ ،هي مً بحن اإلآيٖٓاث الكاث٨ت في الٗال٢ت م٘ الؿلُت
الخىُٟظًتْ ،ما َٓ ال٣ضع اإلاخاح مً الخغٍاث للبرإلاان لخىُٟظ اإلاِامْٖٓ ،امل الاؾخ٣اللُت جِٓغ في:
 الٗال٢ت بحن الؿلُخحن الدكغَُٗت ْالخىُٟظًتْ ،مً اإلاٗغْ ٝؤن مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث َٓ مبضؤ ؤؾاس ي في ألاهٓمت
الضًم٣غاَُت َْٓ ًخُلب اؾخ٣اللُت البرإلاان في بصاعة قاْهّ ْجإصًت ْْاثْ ّٟلظل ٪حٗخبر الاؾخ٣اللُت قغٍ ؤؾاؾُا مً
قغٍْ ُ٢ام البرإلاان الهالر.
 الاؾخ٣اللُت في اإلاحزاهُت.
َ غ ١قٛل الْٓاث.٠
َ غ ١قٛل اإلاىانب الؿُاؾُت َْغ ١الخمشُل.
 الخماظ٣ٍْ :٤هض بّ صعظت الغيا ؤْ الاجٟا ١بحن ألاًٖاء صازل اإلااؾؿت ،272خُض ؤن البِئت اإلادُُت جازغ بك٩ل ٦بحر
٦بحر ْ٦ظا البِئت الضْلُتْ ،ال٣ضعة ٖلى الخماؾ ٪حٗٓص بلى:
 الاؾخ٣غاع الؿُاس ي ْألامني.
ٖ ال٢اث البرإلااهاث اإلاٛاعبُت بالٗالم الخاعجي.
مً زال ٫اإلااؾؿُت ًم ً٨صعاؾت مضٔ ٢ضعة اإلااؾؿت البرإلااهُت اإلاٛاعبُت ٖلى ا٦دؿاب ٢ضع مً الُ٣مت ْالاؾخ٣غاع.
 .2ؤلاظتراجيجيت الٙىيت :
بن جُٟٗل ألاصاء البرإلااوي ًغجبِ بخٍُٓغ ْجىمُت ٢ضعاث الىاثب للُ٣ام بمِامّ ٖلى ؤخؿً ْظّ َْظا لً ًخإحى بال بخٓاٞغ
بِئت ْمىار ٖمل ماؾس ي مٓاث ًدؿم بال٣ضع اإلا٣بٓ ٫مً الكٟاُٞت ْصعاًت الٗاملحن بما ًخم في البرإلاان ْجخجلى:
"بؾتراجُجُت ػٍاصة ال٣ضعاث اإلااؾؿت البرإلااهُت بما حٗىُّ مً ؤمٓع ٞىُت ْبظغاثُت ،مشل جدضًض ؤهٓمت الٗمل ؤلاصاعي في
البرإلاان ْجٍُٓغ ٖمل اللجانْ،ع ٘ٞمؿخٓٔ مِاعاث الٗاملحن في الجِاػ الٟني اإلاٗاْن لؤلًٖاءْ ،جدضًض ؤهٓمت للمٗلٓماث
لضٖم الٗملُت الدكغَُٗت ْالغ٢ابُت ْاإلاالُتْ ،جٍُٓغ ال٣ضعاث البدشُت الالػمت لٗمل ألاًٖاء" ٞ ،273األمغ ًىهغ ٝبلى
جد ٤ُ٣الٟٗالُت ورل ٤بمايلي:
-271ادلرجع نفسو ،ص.123
-272ادلرجع نفسو ،ص.123

-273علي الصاكم" ،لماذا اإلصالح البرلماني ؟"،يف من يشتكي اآلخر العالقة بٌن احلكومة كالربدلاف يف الدكؿ العربية؟،جامعة القاىرة:كلية االقتصاد
كالعلوـ السياسية ،2004 ،ص.145
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 جىمُت ٢ضعاث ْحٗؼٍؼ ٖمل البرإلااهحن ْالٗاملحن.
بن ؤصاء البرإلاان ًغجبِ بؼٍاصة ٟ٦اءة الىٓاب ) َىا هُغح بق٩الُت اإلاترشخحن مً َغ ٝألاخؼابٞ ،األخؼاب هي ْؾُِ بحن
الىازب ْالبرإلاان التي ًجب ؤن ًخم بضعظت مً الكٟاُٞتَ ،ظا ما ًٓضخّ ال٣اهٓن الاهخسابي التي ًسً٘ للٟ٨اءة الٗلمُت
ْال٣ضعاث لِـ ٖلى ؤؾاؽ الٓالءاث الًُ٣ت لٗغْقُت ْالجٍِٓت ْاإلااَ ًٖ،(٫غٍ ٤جضعٍبهم ْجٍٓ٩جهمَ ًْٖ ،غٍ ٤جضٍْغ
اإلاٗلٓماث بحن الٗاملحن باإلاجلـ ْباللجان ْالضْاثغ ْالٓخضاث.
" ل٣ض جدٓلذ الٗملُت الؿُاؾُت بلى ؾٓ ١ؾُاس ي ؤع٧اهّ اإلاا ٫الؿُاس ي ،الٗهبُت الؿُاؾُت ،ال٨ظب الؿُاس ي".
 بىاء ال٣ضعاث لؤلًٖاء ْاإلآْٟحن:
ًغجبِ ؤصاء البرإلاان باألظِؼة ؤلاصاعٍت ْالٟىُت الٗاملت ٞال بض مً جٓاٞغ الجِاػ ؤلاصاعي الٟ٨ا ُٞجب الخُ٣ض باإلاٗاًحر
الٗلمُت اإلآيُٖٓت في ٖملُت ازخُاع اإلآْٟحن ْلِـ الاٖخماص ٖلى الٓؾاَت ْاإلادؿٓبُتْ ،زًٕٓ الٗاملحن بلى صْعاث
جضعٍبُت َْظا ما هو ٖلُّ بشهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهماجي .PNUD
ْبوكاء ْجٍُٓغ بصاعة مخسههت للخضعٍب م٘ الاَخمام الخام بمٓيٕٓ  ًٞالهُاٚت الدكغَُٗت مً ؤظل ؤصاء الضْع
الدكغَعي بك٩ل ٖام.
جٍُٓغ هٓام اللجان ْجدضًض ؤصائها الٟني ْجُٟٗل صْعَا في اإلاباصعة الدكغَُٗتْ ،يغْعة الخٗاْن الخام ُٞما بُجهاْ ،جخمشل
ؤَمُت اللجان البرإلااهُت في ؤجها جخمشل ُٞما ًُلٖ ٤لُّ اإلاُبش الؿُاس ي ٞ policy kitchenالبرإلاان ال ًدىاْ ٫مٓيٕٓ للبدض
ْاإلاىا٢كت بال بٗض بخالخّ بلى ؤخض ؤْ بٌٗ لجاهّ.
البض مً جُٟٗل ٖمل لجان الاؾخمإ مً ؤظل الاؾخٟاصة مً آعاء الخبراء ْاإلاخسههحن ْالٟاٖلحن في اإلاجخم٘ اإلاضوي ،ألجها
مً آلُاث الغ٢ابت.
 جىىيش جٝىياث وؤظاليب الّمل:
ل٣ض ؤنبدذ الخ٣ىُاث الخضًشت ؾمت ؤؾاؾُت في اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت ٞهي حؿاٖض ٖلى جٍُٓغ زضماث البدٓر
ْاإلاٗلٓماث البرإلااهُت ٞالٗهغ َٓ ٖهغ اإلاٗلٓماثٞ ،خ٨ىٓلٓظُا اإلاٗلٓماث ٞغيذ هٟؿِا ٖلى مسخل ٠اإلاجاالثٞ ،البرإلاان
َٓ اإلااؾؿت التي جً٘ َظٍ الدكغَٗاث اإلاىٓمت لِظٍ الخُٓعاثٞ ،مً آلالُاث التي حؿاٖض ٖلى جٍُٓغ الٗمل البرإلااوي َٓ
البرإلاان الال٨ترْوي ْاإلآ ٘٢الال٨ترْوي)ألاجمخت( ،خُض َظا ألازحر لّ ؤَمُت في الخضماث التي ً٣ضمِا ُُْٟ٦ت الاؾخٟاصة مً
َظٍ الخضماث ْجُٟٗلِا ْطل ٪لخضمت الٗضًض مً اإلاؿخُٟضًً ْمجها زالر مؿخٍٓاث عثِؿُت :اإلآ ٘٢الال٨ترْوي ْجضُٖم
ٟ٦اءة ْٖمل الىٓاب ،صٖم الباخشحن ْالخبراء في مجا ٫الٗمل البرإلااوي ،جٟاٖل م٘ الغؤي الٗام ْاإلاجخم٘ اإلاضوي ) اإلاؿخٓٔ
الكٗبي(ِٞ،274ظا ألازحر لّ ؤَمُت ٦بحرة في صٖم الٗمل البرإلااوي اإلااؾس ي مً زال ٫جإؾِـ ُ٢م الكٟاُٞت ْجدؿحن ٞغم
اإلاداؾبت الكٗبُت ،مً زال ٫الٗضًض مً ألاصْاث التي جٓضر الٗال٢ت بحن البرإلاان ْالخٓ٩متْ ،البرإلاان ْالغؤي الٗام ،لظل٪
البض مً وكغ ز٣اٞت الاجها ٫الال٨ترْوي بحن الىاثب ْصاثغجّ الاهخسابُت.
 جىىيش اإلا٢خباث البرإلااهيت:
بن اإلاكغٕ البرإلااوي ًدخاط بلى ٦مُت متزاًضة مً اإلاٗلٓماث َْظٍ مٓظٓصة في اإلا٨خبت اإلاخسههت.
 - 274رعد ناجي مصطفى اجلدة " ،الرقابة والتقييم االلكتروني ألداء أعضاء المجالس النيابية " في البرلمان االلكتروني :توظيف تكنولوجيا
المعلومات واالتصال في المجالس التشريعية،ط ،2القاىرة :ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية،2008 ،ص.18
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 الاَخمام باإلِالم البرإلااوي:
ْطل ٪بةجاخت الٟغم ؤمام الغؤي الٗام في مخابٗت ؤٖما ٫اإلاجلـْ ،الخٓؾ٘ في ؤوكُت ؤلاٖالم البرإلااوي مً زالٖ ٫مل هماطط
مدا٧اة ٖلى ٚغاع البرإلاان الهٛحر ؤْ الُٟل ،ؤْ الكباب ،مشا ٫في الجؼاثغ َىا ٥مجلت جهضع ٖلى البرإلاان جدذ ٖىٓان
ال٢ٙش البرإلااوي.
 .3بظتراجيجيت الحى٠مت:
جٍُٓغ ألاصاء البرإلااوي مؿاْلُت مىَٓت بالجِاث الغؾمُت اإلاخمشلت بالضْلت٦ ،ما ًٓظض صْع مِم ل٩ل مً ماؾؿاث اإلاجخم٘
اإلاضوي ْالُ٣إ الخام ْألاخؼاب الؿُاؾُتْ ،طل ٪هٓغا لضْع البرإلاان في مسخل ٠الُ٣اٖاث ْالؿُاؾاث.
ْإلآاظِت اإلاُٗ٣اث التي حٗترى جٍُٓغ ألاصاء البرإلااوي في الضْ ٫اإلاٛاعبُتْ ،زانت في ْل جُبُ ٤الخٓ٦مت ْظب ججؿُض
الٗضًض مً آلالُاث في ؤصاء َظٍ اإلااؾؿت اإلادٓعٍت هظ٦غ مجها ماًلي:
 اإلاؽاس٠ت:
ال ج٣خهغ اإلاكاع٦ت في ألاهٓمت الضًم٣غاَُت ٖلى الاهخساباث ،بهما جخجاْػَا بلى اإلاكاع٦ت في نىاٖت ال٣غاع الؿُاس ي مً
زال ٫اإلاخابٗت ْاإلاؿاءلتَْ ،ظا ما ًٟترى جٓانال مؿخمغا بحن اإلآاًَ ْالىاثب البرإلااوي ،275بدُض ال ً٣خهغ َظا الخٓانل
في اإلاىاؾباث الاظخماُٖت ْالؿُاؾُت ٞدؿب بل ًجب ؤن ًخم الخٓانل بك٩ل صاثم ْزانت في ْل الخُٓع الخ٨ىٓلٓجي
الخانل.
٦ما ًجب جُٟٗل مكاع٦ت َُئاث ْمىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في نىاٖت الؿُاؾت الٗامت ْخل بٌٗ الً٣اًا اإلاُغْخت،
مً َظا اإلاىُلٞ ٤ةن جٍُٓغ ألاصاء البرإلااوي ًغجبِ اعجباَا مباقغا باإلاكاع٦ت الؿُاؾُت٩ٞ ،لما ػاصث ٗٞالُت اإلاكاع٦ت جم
الاججاٍ هدٓ ؤلانالح الؿُاس ي ْمً زم جٍُٓغ البرإلاان ْبنالخّْ ،لؼٍاصة ٗٞالُت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،البض مً التر٦حز ٖلى
بنالح صْاَ ٘ٞظٍ اإلاكاع٦ت ْاإلاخمشلت في :
 جس ٌُٟي ِٛالاهخماءاث الخ٣لُضًت.
 حٗؼٍؼ الاهخماءاث الخضًشت )٨ٞغة اإلآاَىت(.
 اٖخباع ألاصاء مُٗاع الخُُ٣م.
 ج٣ضًم جبرًغاث ٖملُت م٣ىٗت إلقغا ٥اإلاغؤة ْحٗؼٍؼ صْعَا في البرإلاان ْجمُ٨جها بدُض البض ؤن جٓ٩ن َٓ٧ت وؿاثُت حؿمذ
باإلاكاع٦ت الٟٗلُت للمغؤة في نىاٖت ال٣غاع َْظا ماهو ٖلُّ ال٣اهٓن 03-12الظي ًدضص ُُٟ٦اث جٓؾُ٘ خّٓٓ اإلاغؤة في
 2012خهضث اإلاغؤة ٞحها 145مٗ٣ض مً بحنْ 462بهظا اخخلذ الجؼاثغ
اإلاجالـ اإلاىخسبت ٞ ،ىخاثج الاهخساباث الدكغَُٗت
اإلاغجبت ٤ْٞ 25الخهيُ ٠الٗالمي الخام بمكاع٦ت اإلاغؤة في البرإلاان.
 الاَخمام بٗىانغ ْماؾؿاث الخيكئت الؿُاؾُت.
 جُٟٗل صْع ؤلاٖالم ْألاخؼاب الؿُاؾُت مً ؤظل الخْ ًٍٓ٩الخش.٠ُ٣

 -275عصاـ سليماف "،مشروع تعزيز حكم القانون والنزاىة في األنظمة المقارنة"،ـحتصل عليو من :

 ،www.arabruleoflaw.org/Files/PDF/.../ComparativeParliamentP3_AR.pdfتاريخ اإلطالع 12 :نوفمرب
.2014
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 خغٍت ْهؼاَت الٗملُت الاهخسابُت ٦مضزل لخٗؼٍؼ ال٣ضعة الخمشُلُت للبرإلاان مً ؤظل ٦ؿب ز٣ت الكٗب.276
 الشٜابت:
بن جٍٓ٣ت ال٣ضعة الغ٢ابُت جخُلب الخإؾِـ إلاخابٗت صؾخٓعٍت مؿخ٣لت حؿاٖض في لٟذ الاهدباٍ للخُبُ٣اث ٚحر ال٣اهٓهُت
للمحزاهُت مً هاخُتْ ،جؼٍْض البرإلااهُحن باإلاٗلٓماث التي ًدخاظٓجها إلاىا٢كت الخؿاباث الطخمت في اإلاجاالث الخىُٟظًت مً
هاخُت ؤزغَٔ ،ظٍ اإلاغاظٗت الضؾخٓعٍت جاصي الى حٗؼٍؼ ال٣ضعة ٖلى اظباع ؤًٖاء الؿلُت الخىُٟظًت ْفي مسخل ٠اإلاجاالث
لتزٍْض الىٓاب باإلاٗلٓماث التي ج٨كٖ ًٖ ٠ضم ٢اهٓهُت الخُبَُ ،٤ظٍ اإلاُ٩اهحزماث ال٣اهٓهُت جهغ ٝلخٍٓ٣ت اؾخ٣اللُت
الغ٢ابت البرإلااهُت في اإلاغاظٗت ْالغ٢ابت ٖلى اإلاحزاهُت ْؤٖما ٫الخٓ٩مت.277
ْلخُٟٗل ألاصاء البرإلااوي جٓظب ْظٓص ؾبل مُٗىت هز٠ش منها:
 ؤؾئلت قٍٟٓت ْ٦خابُت مٓظِت ألي ًٖٓ مً ؤًٖاء الخٓ٩مت ًم ً٨ؤن ًخم جدٍٓل ألاؾئلت بلى مىا٢كاثْ ،مً ؤَم َظٍ
 1996في
ألاصْاث اؾخجٓاب الخٓ٩مت في ؤي مً الً٣اًا طاث الهلت بٗملِا َْظا ما هو ٖلُّ الضؾخٓع الجؼاثغي لؿىت
.278 134
اإلااصة
ٖ غى بُان الؿُاؾت الٗامت.
 2007جم بوكاء لجىت جد ٤ُ٣في البرإلاان خَٓ ٫غ ١بهٟا ١اإلاا ٫الٗام
 الخد ٤ُ٣في الً٣اًا ْ٦مشاٖ ٫لى الجؼاثغ في ؾىت
خُض خضصث مضتها بعخت ؤؼهش ل ً٨لم ًيخّ الخد ٤ُ٣بلى خض الُٓم.
 سخب الش٣ت مً الخٓ٩مت )ملخمـ الغ٢ابت(.
 ج٣ضًم الخ٣اعٍغ خٓ ٫الخىُٟظ ْالدكغَ٘ ْهخاثجّ.
ْلخدَ ٤ُ٣ظا الخٍُٓغ ًجب جٓٞحر زالر قغٍْ ٌٗخمض ٖلحها الٗمل البرإلااوي لىجاح آلُت الغ٢ابت:
 اؾخ٣اللُت البرإلاان ْطل ٪بدغٍت الخٗبحر اإلاُل٣ت صازل خغم البرإلاانْ ،اؾخ٣اللُت مالُت ٧اُٞت للبرإلااهُحن.
 جٓٞغ اإلاٗلٓماث ال٩املت خٓ٧ ٫ل ما ًدضر مً خٓلّ ؾٓاء ما ًسو الؿلُت الخىُٟظًت ؤْ الٟٓاٖل الٛحر عؾمُت.
ْ ظٓص مْٟٓحن ْهٓاب ماَلحنْ ،الاَخمام بمٓيٕٓ الخمٍٓل ْال٣ضعاث اإلاالُت للىاثب ،لخُُٛت ؤوكُخّ اإلاسخلٟت في
الضاثغة.279
 الؽٙا٘يت:
ًجب ؤن ًٓ٩ن البرإلاان ًخمخ٘ بالكٟاُٞتٓ٩ٍْ ،ن مٟخٓخا لجمُ٘ اإلآاَىحن مً زالْ ٫ؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت ْفي بصاعة
ؤٖمالّ ْطلٖ ٪بر الٗضًض مً اإلاؿاثل مجها:

 -276طارؽ عاشور" ،تطور العالقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري ،"2007-1997 :رسالة ماجستًن (،جامعة احلاج
خلضر باتنة ،كلية احلقوؽ كالعلوـ السياسية ،قسم العلوـ السياسية،2009 ،ص .153
-277ادلرجع نفسو ،ص.134
 -278تنص ادلادة  ": 134يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى عضو في الحكومة".
 -279ادلرجع نفسو،ص.136
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 آليت ؼٙا٘ت للمىاٜؽت والخفىيذ:
ًجب ؤن جىو ألاهٓمت الضازلُت للبرإلااهاث اإلاٛاعبُت ٖلى آلُاث للمىا٢كت ْالخهٍٓذ جدؿم بالكٟاُٞت ْخغٍت جض٤ٞ
اإلاٗلٓماث بحن اللجانْ ،الامخىإ ًٖ ٖ٣ض اله٣ٟاث زاعط ٢اٖاث اإلاجالـ الىُابُت صعءا لخٟص ي الٟؿاص.280
 بث حلعاث البرإلاان في وظاثل ؤلاِالم اإلاشجي واإلاعمىُ:
ْطل ٪بخٓٞحر اإلاٗلٓماث خٓ ٫ظلؿاث البرإلاان في ظمُ٘ ْؾاثل ؤلاٖالم الخ٣لُضًت ؤْ الخضًشتَْ ،ظا ماًٟسر اإلاجا ٫ؤمام
اإلآاَىحن لخ٨ٞ ًٍٓ٩غة ٖما ًجغي في البرإلاان.
 اجاخت الٙشـت ؤمام اإلاىاوىحن لحمىس حلعاث البرإلاان ولجاهه:
ْظٓب ٞخذ اإلاجا ٫للمٓاًَ لخًٓع ظلؿاث البرإلاان ٚحر الؿغٍتْ ،ل ً٨هاصعا ماًدضر في البرإلااهاث اإلاٛاعبُت هٓغا للٗمل
الًبابي للبرإلاان٣ً ِ٣ٞ ،خهغ الخًٓع ٖلى بٌٗ ممشلي َُئاث اإلاجخم٘ اإلاضوي.
 وؽش مدالش الجلعاث واإلاىاٜؽت:
ْظٓب وكغ مدايغ الجلؿاث ْاإلاىا٢كاث في وكغاث ناصعة ًٖ َظٍ اإلاجالـ ْفي ْؾاثل ؤلاٖالم اإلاخىٖٓت.281
 اإلاعاءلت:
ْظٓب زًٕٓ ؤًٖاء البرإلاان للمؿاءلتْ ،طل ٪مً ظاهب الىازبحن ُٞما ًخٗل ٤بإصاء مِماث مىهبهم ْؾالمت جهغٞاتهم،
ْطل ٪بخُٟٗل صْع َُئاث اإلاجخم٘ اإلاضوي في مداؾبتهم ٖىض خضْر الخ٣هحر ْزانت في جُبُ ٤الٓ٣اهحن ،ؤْ ُٞما ًخٗل٤
بمداعبت الٟؿاص ْنغ ٝالىٟٓط.282
 خ٢م الٝاهىن:
ْطل ٪بااللتزام باخترام الضؾخٓع باٖخباعٍ ال٣اهٓن ألاؾمى في الضْلتْٖ ،ضم ا٢غاع ٓ٢اهحن جخٗاعى مّْٗ ،طل ٪بٓظٓص مجلـ
283
صؾخٓعي للىٓغ في صؾخٓعٍت الٓ٣اهحن الهاصعة ٖلى البرإلاانٓ٩ٍْ ،ن َُئت مؿخ٣لت ٖلى ظمُ٘ الؿلُاث في الضْلت.
 الذيمٝشاويت الدؽاس٠يت:
جداْ ٫م٣اعٍت الضًم٣غاَُت الدكاعُ٦ت ؤن جغمم العجؼ الظي جٟغيّ هخاثج الٗملُت الاهخسابُت في زل ٤مجالـ جمشُلُت ال
جدىاؾب بالًغْعة ْعؤي ألاٚلبُت اإلاُل٣ت ،بياٞت الى خل مًٗلت ٓ٧ن اإلآاًَ مؿخٛال بهٓجّ الظي ؤصلى بّ ْ٢خُا
ْمٓؾمُا ،صْن ؤن ًٓ٩ن لّ الخ ٤في مخابٗت الً٣اًا التي جمـ ْاٗ٢ت الُٓمي بالى٣ض ؤْ اإلاؿاءلت ْالغ٢ابت،خُض جدٓلذ
خ ١ٓ٣اإلآاًَ الؿُاؾُت الى خ ١ٓ٣اهخسابُت مٓؾمُت ْلِؿذ خ٢ٓ٣ا مؿخمغة ْمباقغة جم٨ىّ مً ه٣ض زُاعاث الخضبحر
ْالدؿُحر اإلادلي ًٖ ٢غب.284
 -280عصاـ سليماف،مرجع سابق،ص.27
 -281ادلرجع نفسو،ص.28
 -282ادلرجع نفسو ،ص.32
 -283ادلرجع نفسو ،ص .28

-284عصاـ بن الشيخ ،األمٌن سويقات"،إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي – حالة الجزائر والمغرب،"-يف الدديقراطية
التشاركية يف ظل اإلصالحات السياسية كاإلدارية يف الدكؿ ادلغاربية،األردف :دار احلامد للنشر كالتوزيع ،2015 ،ص.54
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خُض حٗغ ٝالذيمٝشاويت الدؽاس٠يت ٖلى ؤجها:
"هي ٖغى ماؾؿاحي للمكاع٦ت ،مٓظّ للمٓاَىحنً ،غ٦ؼ ٖلى بقغاِ٦م بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة في مىا٢كت الازخُاعاث
الجماُٖت،حؿتهض ٝيمان ع٢ابت ٗٞلُت للمٓاًَْ ،نُاهت مكاع٦خّ في اجساط ال٣غاعث ،يمً اإلاجاالث التي حٗىُّ مباقغة
ْجمـ خُاجّ الُٓمُت ٖبر جٓؾل جغؾاهت مً ؤلاظغاءاث الٗملُت".285
ٌٗغِٞا الباخض الجؼاثغي الض٦خٓع ألامحن ؼشيي:
"هي ق٩ل ؤْ نٓعة ظضًضة للضًم٣غاَُت ،جخمشل في مكاع٦ت اإلآاَىحن مباقغة في مىا٢كت الكاْن الٗمٓمُت ْاجساط
ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بهم٦...،ما حٗغ ٝبإجها جٓؾُ٘ مماعؾت الؿلُت بلى اإلآاَىحنَ ًٖ ،غٍ ٤بقغاِ٦م في الخٓاع ْالى٣اف
الٗمٓميْ ،اجساط ال٣غاع الؿُاس ي اإلاترجب ًٖ طل. "٪
ْفي ْل الخدٓالث التي حكِضَا الضًم٣غاَُت الخمشُلُت التي جٓ٣م ٖلى َُئاث هُابُت جمشل مهالر اإلآاَىحن اهخ٣لىا بٗض َظٍ
الخدٓالث بلى الضًم٣غاَُت اإلاكاع٧اجُتَْ ،ظا هدُجت لخدٓ ٫الٟٓاٖل ٖلى مؿخٓٔ الؿاخت الضْلُت ِٓٞغث ٓٞاٖل ؤزغٔ:
مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي،الُ٣إ الخامْ،ؤزظث جلٗب صْعا ؤ٦ثر ٟ٦اءة مً الضْلتْ،مً َظا ال٣بُل هو صؾخٓع اإلاٛغبي
 2011في الٟهل ألاْ٣ٞ ٫غةٖ 2لىٓ٣ً":م الىٓام الضؾخٓعي للممل٨ت ٖلى ؤؾاؽ ٞهل الؿلُتْ،جٓاػجها ْحٗاْجها،
الجضًض
ْالضًم٣غاَُت اإلآاَىت ْالدكاعُ٦تْٖ ،لى مباصت الخ٩امت الجُضةْ،عبِ اإلاؿاْلُت باإلاداؾبت" .
جٓ٣م صًم٣غاَُت الدكاعٖ ٥لى جُٟٗل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُتْ ،جٓؾُِٗا زاعط الؼمً الاهخسابيْ ،الِض ٝمً َظٍ الٗملُت
ؤلاب٣اء ٖلى ؾُاصة البرإلاان مخهلت بؿُاصة الكٗبْ ،هدُجت لظل ٪ؾُٓ٩ن في ْؾ٘ اإلآاَىحن ؤن ًضعٓ٧ا الً٣اًا ْؤن ٌٗملٓا
ؾُاؾُا بما ًىاؾب مهالخِم الخانت في مؿاهضة هٓابهمْ ،بهظا هٓ٩ن ؤمام ؤَْ ٫غٍ ٤لخٍُٓغ البرإلاان 288في ْل
الضًم٣غاَُت الدكاعُ٦ت التي جٓن ٠بإجها ٖ٣ض اظخماعي ظضًض ًٓ٣م ٖلى قغا٦ت زالزُت بحن الخٓ٩مت ْاإلاجخم٘ اإلاضوي
ْالُ٣إ الخام بهض ٝحٗبئت ؤًٞل ل٣ضعاث اإلاجخم٘ ْبصاعة ؤ٦ثر عقاصة لكاْن الخ٨م.
ٖلى ٚغاع الٓ٣اهحن ْاإلآاص الهاصعة بسهٓم جٍُٓغ ألاصاء البرإلااوي ٞألُت الضًم٣غاَُت الدكاعُ٦ت حٗخبر ؤخض ؤَم آلالُاث
للجهٓى بالبرإلااهاث اإلاٛاعبُت ْطل ٪ألهّ ًٟخذ اإلاجا ٫إلاكاع٦ت ٧ل مً الٟٓاٖل ؾٓاء الغؾمُت مجها ؤْ الٛحر عؾمُت في عؾم
ْْي٘ زُِ ْاؾتراجُجُاث لخلبُت اإلاُالب التي جتزاًض باؾخمغاع .

-285ادلرجع نفسو ،ص.55
-286ادلرجع نفسو ،ص.55

 :287علياف بوزياف "،آليات استرداد البرلمان لسيادتو كمقصد من مقاصد التطوير البرلماني في الدول المغاربية -دراسة مقارنة بين الجزائر

والمغرب"،متحصل عليو من ،Manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive :تاريخ اإلطالع 12 :نوفمرب .2014
 :288ادلرجع نفسو.
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الؽ٣ل سٜم ( :)02يىضح اظتراجيجياث الخىىيش البرإلااوي.
استراتيجية
المأسسة

الستراتيجية
الفنية

استراتيجية
الحوكمة

كل هذه االستراتيجيات تتقاطع وتتداخل لتشكل لنا كل متكامل يخدم
التطوير البرلماني في تحقيق أهدافه

اإلافذس :مً بِذاد الباخثخحن.

خاجمت:
جىـلىا مً خال ٥ما ظب ٞبلى مجمىِت مً الىخاثج:
 الخٍُٓغالبرإلااوي ٖملُت مخ٩املت ًخم ٖلى زالر مؿخٍٓاث:مؿخٓٔ ماؾس ي ْمؿخٓٔ ٞني،مؿخٓٔ ؾُاس ي)الخٓ٦مت(. َكاقت البرإلااهاث اإلاٛاعبُت هدُجت لٗٓامل جاعٍسُت ،ؾُاؾُت ،بكغٍت٩َُ ،لُت ،طَىُت )ٖ٣لُت اإلآاًَ(ُٚ ،اب ؤلاعاصةالؿُاؾُت ْاضخت.
 لخُٟٗل ألاصاء البرإلااوي ْظب مإؾؿت البرإلااهاث اإلاٛاعبُت مً مسخل ٠هٓاخحها. الاَخمام بخٍُٓغ ٟ٦اءة ْٗٞالُت اإلاِاعاث البكغٍت ؾٓاء ُٞما ًسو البرإلااهحن ؤْ الٗاملحن صازل مسخل ٠الٓخضاثْألا٢ؿام باالٖخماص ٖلى ألاؾالُب الخ٨ىٓلٓظُت الخضًشت )ألاجمخت(.
 خٓ٦مت البرإلااهاث اإلاٛاعبُت جخُلب مكاع٦ت ٗٞالت ٍْٓ٢ت،م٘ قٟاُٞت ْمؿاءلت خ٣ُ٣تْ،الخًٕٓ لخ٨م ال٣اهٓن ْللٓنٓ٫بلى خٓ٦مت خُ٣ُ٣ت البض مً بقغا ٥الٟاٖلحن الشالر:الضْلت ،الُ٣إ الخام،اإلاجخم٘ اإلاضوي جدذ ْل ما ًُلٖ ٤لُّ
الضًم٣غاَُت الدكاعُ٦ت في الٗلٓم الؿُاؾُت.
ٜاثمت اإلاشاحْ:
،2005م60
 .ؤخمض مال٩ي" ،اإلإشب :بؼ٣اليت جىصيْ العلىت"،مجلت الضًم٣غاَُت ،الٗضص ،17ظاهٟي
.2002
 .عٖض ٖبض الجلُل ٖلي" ،الخىميت العياظيت :مذخل لخٕحر.ليبيا" :الجامٗت اإلاٟخٓخت،
 .3عٖض هاجي مهُٟى الجضة" ،الشٜابت والخٝييم الال٢ترووي ألداء ؤِماء اإلاجالغ الىيابيت" في البرإلاان الال٢ترووي:
.2008
جىٌي ٚج٢ىىلىحيا اإلاّلىماث والاجفا ٥في اإلاجالغ الدؽشيّيت" ،2ٍ،ال٣اَغة :اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت،
،"2007عؾالت
-1997
َ .4اعٖ ١اقٓع" ،جىىس الّالٜت بحن الح٢ىمت والبرإلاان في الىٍام العياس ي الجضاثشو:
.2009
ماظؿخحر،ظامٗت الخاط لخًغ باجىت٧ ،لُت الخْ ١ٓ٣الٗلٓم الؿُاؾُت٢ ،ؿم الٗلٓم الؿُاؾُت،
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ٖ .5هام بً الكُش ،ألامحن ؾٍٓ٣اث" ،بدماج مٝاسبت الذيمٝشاويت الدؽاس٠يت في جذبحر الؽإن اإلادلي  -خالت الجضاثش
واإلإشب،"-في الضًم٣غاَُت الدكاعُ٦ت في ْل ؤلانالخاث الؿُاؾُت ْؤلاصاعٍت في الضْ ٫اإلاٛاعبُت،ألاعصن :صاع الخامض لليكغ
.2015
ْالخٓػَ٘،
ٖ .6هام ؾلُمان "،مؽشوُ حّضيض خ٢م الٝاهىن والجزاَت في ألاهٍمت اإلاٝاسهت"مخدهل ٖلُّ مً:
.2014
 ،www.arabruleoflaw.org/Files/PDF/.../ComparativeParliamentP3_AR.pdfجاعٍش ؤلاَالٕ 12:هٓٞمبر
ٖ .7لي الهاْي" ،إلاارا ؤلاـالح البرإلااوي؟"،في مً يؽخ٣ي آلاخش الّالٜت بحن الح٢ىمت والبرإلاان في الذو ٥الّشبيت؟،
.2004
ظامٗت ال٣اَغة٧ :لُت الا٢خهاص ْالٗلٓم الؿُاؾُت،
.2003
ٖ .8لي الهاْي "،معخٝبل البرإلاان في الّالم الّشبي").2ٍ،ص.م.ن():ص.ص.ن(،
ٖ .9لُان بٓػٍان"،آلياث اظترداد البرإلاان لعيادجه ٠مٝفذ مً مٝاـذ الخىىيش البرإلااوي في الذو ٥اإلإاسبيت-دساظت
مٝاسهت بحن الجضاثش واإلإشب،"-مخدهل ٖلُّ مً ،Manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive :جاعٍش ؤلاَالٕ 12:هٓٞمبر
.2014
٦ . 0غٍم الؿُض" ،بـالح مارا في الحياة البرإلااهيت؟:خىت مٝترخت لئلـالح"في مً يؽخ٣ي آلاخش الّالٜت بحن الح٢ىمت
.2004
والبرإلاان في الذو ٥الّشبيت؟ ،ظامٗت ال٣اَغة٧:لُت الا٢خهاص ْالٗلٓم الؿُاؾُت،
.1997
 .مدمض قلبي "،اإلاىهجيت في الخدليل العياس ي :مٙاَيم ،مىاهج ،اٜتراباث ،ألادواث"،الجؼاثغ):ص.ص.ن(،
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دوس ؤلاؼشاٗ الذيمٝشاوي في جدٝي ٞالخىا٘ ٞاإلانهي لذي الّامل الفىاعي الجضاثشو
ً
 دساظت ميذاهيت بماظعت بهخاحيت حضاثشيت (مش٠ب ؤسظيلىس ميخاِ- ٥ىابت همىرحا)،1955ظ٢ي٢ذة،الجضاثش
د.بىِىيي ظٙيان/حامّت 20ؤوث
ملخق:
ً
ماقغا للىجاح في ؤي مِىت َْٓ ،ؤمغ يغْعي لُ٣ام الٟغص بمِام ٖملّ ٖلى ؤ٦مل ْظّْ ،خؿب ما َٓ
ٌٗض الخٓا ٤ٞاإلانهي
مُلٓب مىَّ ًْٖ،غٍ٣ً ّ٣اؽ مضٔ عيا الٟغص ًٖ مِىخّ ْ الٗ٨ـ صخُذٞ ،غيا الٟغص ًٖ مِىخّ ٌٗض ألاؾاؽ ألاْ٫
لخد ٤ُ٣الخٓا ٤ٞاإلانهي بٓظّ ٖام ،طل ٪ؤن الخٓا ٤ٞاإلانهي ًغجبِ بالىجاح في الٗمل َْٓ ،ما ٌٗ٨ـ عيا الٟغص ًٖ ٖملّ،
ًْٖ مٓ٩هاجّ البُئُت ْ ٖال٢ت الٟغص م٘ ػمالثّْْ ،ظِت هٓغٍ في عئؾاثّ ْاإلاكغٞحن ٖلُّ٦ ،ما ٌكمل بقبإ خاظاجّ ْ
جدَ ٤ُ٣مٓخاجّ.بن الٗٓامل اإلاازغة في الخٓا ٤ٞاإلانهي ٦شحرة ْمخىٖٓت ،بًِٗا ًخٗل ٤بمؿخٓٔ الٗمل ْمخُلباجّ ْ ،بًِٗا
ًخٗل ٤بصخهُت الٟغص طاجّٞ ،الٗال٢ت م٘ الؼمالء ْ الغئؾاء  ْ ،الٟغْ ١اإلاغجبُت بالٗمل ؤنبدذ ٧لِا ٖٓامل مِمت في
جد ٤ُ٣الخٓا ٤ٞاإلانهي ،خُض حكحر ال٨شحر مً الضعاؾاث التي ؤظغٍذ في َظا اإلاجا ٫بإن ٖضم جٓا ٤ٞالٟغص م٘ مِىخّ ٢ض ٌٗٓص
بلى ٖضم الٓٞاء بمخُلباث اإلاِىت ،ؤْ بلى ٖضم ْظٓص الٓ٢ذ ال٩افيْ ،بلى ٖضم ال٣ضعة ٖلى جد ٤ُ٣جٓٗ٢اث آلازغًٍ ْ ،بلى
ألاؾالُب ؤلاصاعٍت ٚحر اإلاالثمت ْ ،ػٍاصة حجم الٗمل ْ ٖضم الغيا ٖلى اإلا٩اهت الاظخماُٖت ْ الخٓاٞؼ اإلااصًت ْ الٗال٢ت م٘
الؼمالء.بن ؾٓء الخٓا ٤ٞاإلانهي ْٖضم ج ٠ُ٨ألاٞغاص م٘ ْغْ ٝالٗمل ًجٗلِم ً٣بلٓن ٖلى الٗمل بٟخٓعْ ،عْح مٗىٍٓت
َابُت جٟخ٣ض الخماؽَ ،ظا الٟخٓع ًدخم ٖلُىا الٓٛم في زباًا َظٍ اإلاًٗلت ؤْ ًٖ ألاؾباب التي جدؿبب ٞحها بن صر
الخٗبحرْ ،اعجإًىا في ٖملىا البضء بالٓٛم في بخضٔ ؤٖٓم َاجّ اإلاؿبباث ؤال ْ هي الٗال٢ت م٘ الغئؾاء ،ؤْ بمٗنى آزغ ٖال٢ت
الٗما ٫بمكغٞحهم ْ جإزحراتها ٖلى جٓاِ٣ٞم مِىُا عاظحن ؤن جازظ باقي ألاؾباب بالضعاؾت ْ الخدلُل مؿخ٣بال في بدٓر ؤزغٔ
.
ال٣لماث اإلاٙخاخيت :
ؤلاؼشاٗ الذيمٝشاويَْ :ؿمُّ البٌٗ الىمِ ؤلاقغافي الٛحر مباقغً ،خمحز ؤلاقغا ٝالضًم٣غاَي الٗام باإلاكاع٦ت في ْي٘
ال٣غاعاث ُّْٞ ،جهبذ ظماٖت الٗمل مدؿاٍْت في بٌٗ الىٓاحي م٘ اإلاكغْ ٝجخٓػٕ اإلاؿاْلُت بضال مً ؤن جتر٦ؼ في شخو
اإلاكغ.ٝ
الخىا٘ ٞاإلانهي  َٓ :جٓا ٤ٞالٗامل م٘ ظمُ٘ مخٛحراث الٗمل بما ًبٗض ٖلى الغيا اإلانهي ٍْخًمً طل ٪عيا الٗامل ْ بقبإ
خاظاجّ ْ جدَ ٤ُ٣مٓخاجّ ْ جٓٗ٢اجّ مما ًىٗ٨ـ ٖلى بهخاظُخّ ْ ٟ٦اًخّ ْ ٖال٢خّ بؼمالثّ ْ عئؾاثّ ْ م٘ بِئت الٗمل.
 .1ؤلاؼ٣اليت:
احؿمذ الخًاعة ؤلاوؿاهُت في ال٣غن الٗكغًٍ ْبسانت في الشلض ألازحر مىّ بؼٍاصة مٗضالث ؤلانابت بااليُغاباث
الىٟؿُت ْألامغاى الٗ٣لُت ْاهدغاٞاث الؿلْٓٚ ٥حرَا مً ؤهٓإ الكظْط الؿلبي مما صَ ٘ٞظا ألامغ بالباخشحن ْ الضاعؾحن
في مجا ٫الٗلٓم الاظخماُٖت زهٓنا في ٖلم الىٟـ بلى الٓٛم في زٟاًا اإلاًٗلت ْمداْلت بًجاص جٟؿحراث ألؾباب وكٓء
الاهدغاٞاث ْ الؿلٓ٧اث الكاطة  ،خُض زلهذ بٌٗ َظٍ الضعاؾاث بلى ؤن ؾٓء الخٓاْ ٤ٞاخضا مً ؤَم َظٍ ألاؾباب
 ْ (1975التي ؤزبدذ ْظٓص ٖال٢ت ؾالبت بحن الايُغاباث الؿُٓ٩ؾٓماجُت ْالخٓا ٤ٞاإلانهي
٦ضعاؾت مدمىد ؤبى الىيل )مهغ،
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ْ (1996التي ٧اهذ تهض ٝبلى مٗغٞت مضٔ الخٓا ٤ٞاإلانهي ْالٗٓامل اإلاازغة  ُّٞإلاٗلمي
ْصعاؾت مشيم خاَ٘ جش٠عخاوي )الغٍاى،
ْمٗلماث التربُت الخانت خُض ؤْضخذ َظٍ الضعاؾت ْظٓص ٖال٢ت بحن الخٓا ٤ٞاإلانهي ْ ؾماث الصخهُت ٧االجؼان
الاهٟٗالي ،اإلاؿاْلُت ،الخدمل ،الُٗ.٠
هاَُ ًٖ ٪الضعاؾت التي ؤظغاَا اإلاغ٦ؼ الٓ٣مي للبدٓر الاظخماُٖت ْ الجىاثُت ،خُض ٢ام اإلاغ٦ؼ ببدض مُضاوي ًٖ
ؾُٓ٩لٓظُت الؿاث ٤اإلاخٓا ،٤ٞخُض اهخهى بلى ؤن ؤَم اإلااقغاث التي جٟغ ١بحن الؿاث ٤اإلاخٓاْ ٤ٞالٛحر مخٓا ٤ٞمِىُا هي ازىا
ِؽشة ماقغا ْهي :خٓاصر اإلاغْع ،مسلٟاث اإلاغْع ،الخلُٟاث التي جدضر للؿُاعاث ،ؤلاظاػاث اإلاغيُت ،الخماعى ،الُٛاب
بضْن ٖظعٖ ،ضم بجبإ الؿاث ٤لخٗلُماث الٗمل ،ق ٔٓ٩اإلااعًٍ مىّ ،ق ٔٓ٩ػمالثّ مىّ ،قٓ٩اٍ مً ػمالثّ ،بصٖاء ُٖل
الؿُاعاث للِغْب مً الٗمل ٧ ،ل َظا ًضٖ ٫لى ضخامت اإلاًٗلت ْالتي جمشلذ في ٖىهغ ؾٓء الخٓآْٖ ٤ٞا٢بّ الٓزُمت
ٖلى الٟغص ْ ٖلى اإلاجخمَ٘ ْ ،ظا ما ؤصٔ بٗلم الىٟـ ْٞغّْٖ ْ جٟغَٗاث ٞغّْٖ بلى الٗىاًت بضعاؾت مٓيٕٓ ْاخض ْ َٓ
الخٓاٞ، ٤ٞاؾخجابت ألاٖهاب ْ ؤلاخؿاؽ بالخيبحهاث جىضعط جدذ الخٓا ٤ٞالخس ي الخغ٧ي ْ ،ؤلاصعا ٥الخس ي ْ الخٗلم ْ
الخظ٦غ ْ الخ٨ٟحر ْ الظ٧اء ْ الاؾخٗضاصاث جىضعط جدذ الخٓا ٤ٞالٗ٣لي ْ ،صعاؾاجىا للضْا ْ ٘ٞالاهٟٗاالث ْ الصخهُت
جىضعط جدذ الخٓا ٤ٞالصخص يَ ْ ،ظا الِٟم للخٓاٖ ٤ٞلى ؤهّ مٓيٕٓ ٖلم الىٟـ َٓ ْا ٘٢ألامغ٦،ما ؤن حٗغٍٖ ٠لم
الىٟـ بالخٓاٖ َٓ ٤ٞحن الخ٣ُ٣ت ْمما ًضٖ ٫لى ؤن الخٓاٖ َٓ ٤ٞملُت مٗ٣ضة بلى خض ٦بحر صعْبّ ْ مجاالجّ اإلاسخلٟت
خُض جبضْ في ٢ضعة الٟغص ٖلى ألن ًخٓا ٤ٞجٓا٣ٞا ؾلُما ،ؤن ًخٓاءم م٘ بُئخّ الاظخماُٖت ؤْ اإلاِىُت مشل الخٓا ٤ٞالٗ٣لي ْ
الخٓا ٤ٞالضًني ْ الخٓا ٤ٞالؿُاس ي ْ الخٓا ٤ٞالجيس ي ْ الخٓا ٤ٞالؼْاجي ْ ألاؾغي ْ الخٓا ٤ٞالا٢خهاصي ْ الخٓا٤ٞ
اإلاضعس ي ْ الخٓا ٤ٞاإلانهي ْمما ًجب جُٓ٦ضٍ ؤن ؾٓء الخٓا ٤ٞفي مجا ٫مٗحن ًٓ٩ن لّ نضاٍ ْؤزغٍ في اإلاجاالث ألازغٔ،
ٞاإلوؿان ْ٦ما َٓ مٗلٓم ْخضة ظؿمُت هٟؿُت اظخماُٖت بن ايُغب ظاهبا مجها ايُغبذ لّ ؾاثغ ظٓاهبها .ال ق ٪في
ؤن مجا ٫الٗمل ٌٗخبر مً ؤَم اإلاُاصًً التي ًيبغي ؤن ًدٞ ٤٣حها الٟغص ؤ٦بر ٢ضعا مً الخٓا ْ ٤ٞطل ٪لٗاملحن ؤؾاؾُحن:
بخضاَما ؤن الٟغص ً٣ط ي وؿبت ٦بحرة مً ْ٢خّ في مُضان الٗمل ْزاهحهما َٓ الضْع الِام للٗمل ْ جإزحرٍ ٖلى خُاة الٟغص ْ
م٩اهخّْ ،مً َىا ٧ان الخٓا ٤ٞاإلانهي ؤخض اإلآاَغ ألاؾاؾُت للخٓا ٤ٞالٗام ْ ،مً َىال٧ ٪ان البض لئلوؿان ؤن ًٓ٩ن ؤ٦ثر
جٓا٣ٞا في َظا اإلاجاٖ ْ.٫لُّ ْمما ؾب٧ ٤ان ال بض مً الاَخمام بالجاهب الاظخماعي ْ ؤلاوؿاوي في ؤي مىٓمت ْ طل ٪مً ؤظل
بلِٓٚا ألاَضا ٝالتي حؿعى لخدِ٣ُ٣ا ،بن َظا الاَخمام ً٣خط ي بالًغْعة بُٖاء ؤَمُت ٦بحرة بٓٓاَغ ٖضًضة جخٗل ٤بّ
٧اإلقغا ٝالظي ٌٗخبر ؤخض ؤَم َظٍ الٓٓاَغٞ ،اإلاكغ َٓ ٝطل ٪الظي ال ًاصي ٖمال بهخاظُا مباقغا ،بل ٌؿحر ْ ًٓظّ
ٖمل اإلاغئْؾحن ْ ًيؿ ٤ظِٓصَم مغاُٖا خاظاتهم مً ؤظل الٓنٓ ٫لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلاىٓمت.
بن الُ٣ام بهظٍ الْٓاثً ٠خُلب زهاثو مُٗىت في شخهُت اإلاكغ٧ ٝالظ٧اء الاظخماعي ْاإلاٗغٞت باألٞغاص ْ بالٗمل ْ
اإلاٗاملت بمِاعةَ ْ ،ظا ما ظٗل ؤلاقغاً ٝإزظ ؤق٩اال ْ ؤهماَا مسخلٟت ًهٗب يبُِا في ق٩ل ظامض.
في م٣الىا َظا هداْ ٫مٗغٞت ٖال٢ت همِ ؤلاقغا ٝبخٓا ٤ٞالٗما ٫مِىُاْ ،بخدلُل َظٍ الٗال٢ت وٗمل ٖلى مٗغٞت ؤي ؤهماٍ
ؤلاقغاً ٝد ٤٣الخٓا ٤ٞاإلانهي لضٔ الٗامل.
ْمً ؤظل َظا ًُغح الدؿائ ٫الخاليَ :ل جىحذ ِالٜت بحن ؤلاؼشاٗ العاثذ في اإلااظعت و جىاِ٘ ٞمالها مهىيا ؟
ًىضعط جدذ الؿاا ٫اإلاغ٦ؼي ؤؾئلت ٞغُٖت :
َ -ل جىحذ ِالٜت بيجابيت بحن ؤلاؼشاٗ ٔحر اإلاباؼش و الخىا٘ ٞاإلانهي؟
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 َل جىحذ ِالٜت ظلبيت بحن ؤلاؼشاٗ اإلاباؼش و الخىا٘ ٞاإلانهي؟٘ .2شلياث البدث :
الٙشليت الّامت:
جٓظض ٖال٢ت بحن َبُٗت ؤلاقغا ْ ٝالخٓا ٤ٞاإلانهي لضٔ الٗما.٫
الٙشلياث الٙشِيت:
 جٓظض ٖال٢ت بًجابُت بحن همِ ؤلاقغا ٝالٛحر اإلاباقغ ْالخٓا ٤ٞاإلانهي للٗما.٫
 جٓظض ٖال٢ت ؾلبُت بحن همِ ؤلاقغا ٝاإلاباقغ ْالخٓا ٤ٞاإلانهي للٗما.٫
 .3جدذيذ مفىلحاث البدث:
ؤلاؼشاٗ:
 ؤلاقغاٖ َٓ ٝملُت ًٓ٣م بها اإلاكغ ٝإلاؿاٖضة الجماٖاث ٖلى جٍُٓغ ْ جدؿحن مِاعاتهم بما ًخٓا٢ ْ ٤ٞضعاتهم بٛغى
289
الٓنٓ ٫بلى ؤًٞل اإلاؿخٍٓاث اإلام٨ىت
 ؤلاقغاٖ َٓ ٝملُت الخإزحر في ؤوكُت الجماٖت إلٖضاص الِض ْ ٝالخهٖٓ ٫لُّ.

 289صاحل الشبكي" :العالقات اإلنسانية في اإلدارة" ،مكتبة القاىرة اجلديدة ،القاىرة ،1965 ،ص .148
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 ؤلاقغاٖ َٓ ٝملُت مؿاهضة ْ جٓظُّ ْ ع٢ابت لجِٓص الٗاملحن ْ جد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلااؾؿت في بَاع الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت التي
1
جىٓغ للٗامل ٖلى ؤهّ مجغص ؤظحر ؤْ ؤصاة بهخاظُت.
مما ؾبً ٤خطر ؤن ؤلاقغاٖ َٓ ٝملُت بصاعٍت تهض ٝبلى جٓظُّ وكاٍ الٗاملحن ْ الخيؿُ ٤بحن ظِٓصَم بما ًاصي لخد٤ُ٣
ؤَضا ٝاإلايكإة  ِٓٞ ،الجِض الظي ًبضلّ ؤي عثِـ هدٓ مغئْؾُّ مً الىاخُت ؤلاصاعٍت ْ الٟىُت ْؤلاوؿاهُت مً اظل بهجاػ
ألاٖما ْ ٫جد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلايكإة ؤلاصاعٍت ْ ٦ؿب ْص الٗاملحن .
اإلاؽشٗ:
٧ َٓ ل ٞغص ًٓ٣م بةعقاص الٗما ْ ٫صِٗٞم لخد ٤ُ٣ؤلاهخاط )٦ما ْ هٖٓا( في خضْص الؼمً اإلاغٓٚب  ٤ْٞ ُّٞاججاٍ ألاَضاٝ
اإلاخٖ ٤ٟلحها. 2
 َٓ ؤي شخو ًغا٢ب ؤْ ًغبِ ؤْ ًيؿـ ٤الٗمل ٖـً َغٍ٣ت ألاْامغ ْ الخٗلُماث ْ ،الؿعي بلى بقبإ خاظاث الٗما ْ ٫ع٘ٞ
عْخِم اإلاٗىٍٓت .3
ْٖلُّ ٞةن اإلاكغ َٓ ٝشخو ٌكغٖ ٝلى مجمٖٓت مً ألاٞغاص ،مىدذ لّ َظٍ اإلاِمت لدؿُحر ْ جٓظُّ ٖمل اإلاغئْؾحن ْ
جيؿُ ٤ظِٓصَم ْ مغاٖاة خاظاتهم لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلاىٓمت.
وبيّت ؤلاؼشاٗ:
ْ َٓ ألاؾلٓب ؤْ الىمِ الظي ًدبّٗ اإلاكغ ٝفي ٖال٢اجّ م٘ مغئْؾُّ مً جٓظُّ ْجىُٓم ْمغا٢بت ألٖمالِم.
ؤلاؼشاٗ ٔحر اإلاباؼش (الذيمٝشاوي) :
ْ ً٣هض بّ طا ٥الىٕٓ مً ؤلاقغا ٝالظي ًٓ٣م ٖلى مبضؤ اإلاكاع٦ت ْ ج ٌٍٟٓالؿلُاث ،خُض ؤن اإلاكغً ٝخٟاٖل م٘ ؤٞغاص
ظماٖت الٗمل ْ ٌكغِ٦م في ٖملُت اجساط ال٣غاعاث ْ ،ال٣غاع ًإحي مً ج٨ٟحر ْمباصعة الجماٖت.
ؤلاؼشاٗ اإلاباؼش (الدعلىي) :
َْٓ طا ٥ؤلاقغا ٝالظي ًداْ ٫ناخبّ)اإلاكغ ٝألاْجٓ٢غاَي( التر٦حز ٖلى ظمُ٘ الؿلُاث ْ الهالخُاث ْ ظٗلِا في ٢بًخّ،
خُض ؤهّ ًخٓلى الؿُُغة للُ٣ام ب٩ل ش يء ْ ال ٌكتر ٥مّٗ ؤخض في مباقغة ُْْٟخًّ ْ ،خسظ مً اإلاغ٦ؼٍت اإلاُل٣ت ؤؾلٓبا في
الٗمل ْ ال ًٟٓى ؾلُاجّ ْ ٌؿعى باؾخمغاع بلى جٓؾُ٘ صاثغة ؾلُاجّ.

 1صباح الدين علي " :مقدمة الخدمة االجتماعية"  ،منشأة ادلعارؼ ،اإلسكندرية  ، 1958 ،ص .88
 2مصطفى زيداف ":اإلشراف و اإلنتاجية" ،دار الدبلجة ادلصرية ،مصر ،دكف تاريخ .ص . 199
 3صاحل الشبكي ،مرجع سابق ،ص .201
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الخىا٘: ٞ
َٓ ٖملُت صًىامُت مؿخمغة ًدىاْٞ ٫حها الٟغص الخٓاثم ْ الاوسجام بِىّ ْ بحن البِئت اإلادُُت بّ ْ ،طل ٪بازخُاعٍ ألاؾالُب
اإلاىاؾبت إلآاظِت مخُلباجّ ْ مخُلباث البِئت اإلادُُت ْ ،طل ٪بالخٛحر ْالخُٛحر ،خُض ؤن ؤي ؾلًٓ ٥هضع مىّ مآَ بال
مداْلت مىّ لخد ٤ُ٣الخٓا ، ٤ٞبٛغى الٓنٓ ٫بلى جد ٤ُ٣عٚباجّ ْؤَضاْ ّٞخاظاجّ ،بما ًٟ٨ل لّ الاؾخمغاع .
الخىا٘ ٞاإلانهي :
َٓ الٗملُت اإلاؿخمغة التي ًٓ٣م بها الٗامل مً ؤظل جد ٤ُ٣الخ ْ ٠ُ٨الكٗٓع بالغيا ْالاوسجام م٘ البِئت الاظخماُٖت ْ
اإلاِىُت.
ِ .4الٜت ؤلاؼشاٗ بالٝيادة والشثاظت :
لُاإلاا ٧اهذ ٖملُت جدضًض اإلاٟاَُم مً الٗ٣باث ال٨بحرة التي حٗترى الباخض زهٓنا في الٗالم الٗغبي ْطل ٪إلاا ج٨دؿُّ لٛخىا
مً قؿاٖت ال مدضْصةْٖ ،لُّ ٧ان ٖلُىا ؤن هٓضر ؤْظّ الٗال٢ت بحن بٌٗ اإلاهُلخاث ألاؾاؾُت في البدضٞ ،ىٓغا للخ٣اعب
ال٨بحر بحن مِٟٓمي الُ٣اصة ْ ؤلاقغا٧ ،ٝان البض ٖلُىا ؤن هٓضر مضٔ َظٍ الٗال٢ت ؤْ الٟغ ١بحن َاجّ اإلاٟاَُم ْٖلُّ ٧ان
ٖلُىا ظلُا ؤن :
1

حٗغ ٝالُ٣اصة بإجها "الُغٍ٣ت التي ًداْ ٫ؤخض ألاٞغاص الخإزحر بمٓظبها ٖلى ؤمغ لخدَ ٤ُ٣ض ٝؤْ ؤَضا ٝمُٗىت"

٦ما ٌٗغِٞا ُٟٞتر ْ ػمُلّ ْقحرْْص بإجها " ًٞالخيؿُ ٤لؤلٞغاص ْالجماٖاث ْع ٘ٞخالتهم اإلاٗىٍٓت للٓنٓ ٫بلى ؤَضا ٝمدضصةْ ،
الُ٣اصة جخٗل ٤ؤؾاؾا بمِاعاث قٍٟٓت ْٖ٣لُت ْاظخماُٖت".2
ْ ًغٔ ٧ل مً " َشس ي و بالوؽشد" )  (Hersey & Blanchardؤن الُ٣اصة هي ظملت الؿلْٓ ٥ؤلاظغاءاث التي جازغ في وكاَاث
ألاٞغاص الٗاملحن في اإلااؾؿت لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلايكٓصة للماؾؿت في ْغْ ٝمُٗىت. 3
بن مٗٓم الخٗاعٍ ٠التي خًذ بها الُ٣اصة ْ ختى الؿالٟت الظ٦غ جضٖم ٨ٞغة الخإزحر في آلازغًٍ ْ خثهم هدٓ جد ٤ُ٣ؤَضاٝ
مكتر٦ت في اإلاىٓمت.
ؤما ؤلاقغاُٗٞ ٝغ ٝبإهّ" ٖملُت حٗلُمُت بٓاؾُتها ًخم مؿاٖضة ظماٖاث الٗمل ًْٖ َغٍ ٤مكغٖ ٝلى ؤن ًخٗلمٓا ٍْىمٓا،
ٍُْٓعْا ٍْدؿىٓا مً مِاعاتهم بما ًخ ٤ٟم٘ اخخُاظاتهم ْ٢ضعاتهم بٛغى الٓنٓ ٫بالجماٖاث بلى ؤًٞل اإلاؿخٍٓاث اإلام٨ىت ْ
بما ًخ ٤ٟم٘ ؤٚغاى ْ ؤَضا ٝاإلاىٓمت.4
ْ ٖلُّ ْ٦ما ؤقاعث بلُّ مٗٓم الخٗاعٍْ ٠ختى الؿالٟت الظ٦غ ًخطر لىا ؤن ٦ال اإلآِٟمان ًخ٣ٟا في ٖىهغ الخإزحر في
آلازغًٍ ،بال ؤجهما ال ٌٗىُان قِئا ْاخضاْ ،لٗل مً ؤَم الٟغْ ١بحن اإلآِٟمحن َٓ ؤن ٖملُت ؤلاقغا ٝجخُلب ؾلٓ٧ا ْ ؤوكُت ْ
 1أندركدم سيزالقي مارؾ جي كاالس " :السلوك التنظيمي و األداء " ،ترمجة جعفر أك القاسم أمحد ،معهد اإلدارة ،ادلملكة العربية السعودية،1991 ،
ص.291

 2فيفرت"جوف.ـ"ك شًنكرد"فرانك ب" :التنظيم اإلداري" ،ترمجة زلمد توفيق رمزم ،مكتبة النهضة ادلصرية ،القاىرة ،1967 ،ص.65
3
Hersey,P.Blanchard, K : Management of organizational Behavior utilizing human
ressources, New jersey,prentice Hall inc,1977.
 4فتوح أبو العزـ ،فارس خليل كىبة ،مرجع سابق ،ص.16
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مِاعاث ْ مؿاْلُاث بياُٞت ٚحر مٓظٓصة في مِٟٓم الُ٣اصةٞ ،مشال ًيبغي ٖلى اإلاكغ ٝؤن ًمخل ٪صعظت مً اإلاِاعة الٟىُت ل٩ي
ًخم ً٨مً ؤلاقغا ٝبٟٗالُتٖ ،لى الغٚم مً ؤن اإلاِاعة اإلاُلٓبت ؾخسخل ٠مً مغ٦ؼ آلزغ ٞاإلاِاعة الٟىُت اإلاُلٓبت مً مكغٞت
اإلامغياث ؤٖلى مً اإلاِاعة الٟىُت اإلاُلٓبت مً اإلاكغٖ ٝلى ٖملُت زِ الخجمُ٘.
ؤما الٟغ ١الغثِس ي بحن الُ٣اصة ْ ؤلاقغا٨ُٞ ،ٝمً في ٖملُت الُ٣اصة التي هي ٚالبا ؾلُٓ٦ت بُبُٗتها ،بِىما ًخٗضٔ ؤلاقغاٝ
اإلادضصاث الىٟؿُت ْ الاظخماُٖت للؿلٓ.1 ٥
ْ ٖلُّ ًيبغي ٖلى اإلاكغٞحن ؤن ًٓ٩هٓا ؤ٦ثر مً بصاعٍحن ًضًغْن الىاؽ ٟٞ ،ِ٣ٞي ْا ٘٢ألامغ ؤن ؤَم الهٗٓباث في ازخُاع
اإلاكغٞحن الجُضًً جخمشل في الٗشٓع ٖلى ألاٞغاص الظًً ًمخلٓ٩ن الُ٣اصة الجُضة ْ اإلاِاعاث ؤلاقغاُٞت.
ؤما الغثاؾت ُٗٞغِٞا ؾُض الِٓاعي بإجها حؿخمض مً ؾلُت زاعط الجماٖت٣ٍْ ،بل ألاًٖاء ؾلُتها زٓٞا مً الٗ٣ابْ ،الغثِـ
مٟغْى ٖلى الجماٖت ٞغيا.2
٦ما ٖغٞذ الؿلُت الغثاؾُت مً ػاٍْت ٖلم ؤلاصاعة الٗامت بإجها هي التي جدهل ٖلى ُ٢اصتها ًٖ َغٍ ٤الخُٗحن ْ حؿخمض ٓ٢تها
مً الُِئت الٗامت لِاْ ،مً ؤمشلثها بٌٗ عئؾاء ؤلاصاعة ْ اإلاهالر٢ْ ،ض جٓ٩ن َظٍ الغثاؾت صاٗٞت طاث ٞلؿٟت ْؾُاؾت ْبغهامج
ْاضر ٦ما ٢ض جٓ٩ن ؾلبُت ؤي جٓ٣م بالٗملُاث ؤلاصاعٍت الغْجُيُت .3 ِ٣ٞ
بطن ٞالغثاؾت جٓ٣م هدُجت هٓام عؾمي ْ حؿخمض الٓ٣ة مً ؾلُت زاعط الجماٖت هٟؿِا ْٞحها ًٓ٣م الغثِـ بخدضًض ؤَضاٝ
الجماٖت ْ٣ٞا إلاهالخّ ؤْ إلاهالر الجِت التي مىدخّ الؿلُت َْٓ ٌٗخ٣ض بإن الخباٖض الخانل بِىّ ْبحن الجماٖت ٌؿاٖضٍ ٖلى
بعٚامِا ٖلى َاٖت ؤْامغٍ.4
ْٖلُّ ْخؿب ما ج٣ضم جخ ٤ٟالغثاؾت م٘ ٦ال اإلآِٟمحن الؿالٟي الظ٦غ في ٖىهغ الخإزحر بال ؤجها جسخل ٠في ٓ٧ن َظا ألازحر ؤي
الغثِـ ٌؿخمض ؾلُخّ في ؤٚلب ألاخُان مً زاعط الجماٖت ،ؤي ؾُٓ٩ن اخخما ٫ع ًّٞمً َغ ٝظماٖت الٗمل ؤ٦بر مً
اخخما ٫ع ٌٞاإلاكغْ ٝباألزو ال٣اثضْٖ ،لُّ بن صر الخٗبحر ًم٨ىىا ال ٫ٓ٣بإن ٦ال مً ال٣اثض ْالغثِـ في البِئت الخىُٓمُت
الغؾمُت ٌٗخبران مكغٞان٩ٞ ،لما ٧ان الكٗٓع مخباصال بحن اإلاكغْ ٝظماٖت الٗمل التي جيخمي بلى َظٍ البِئت الخىُٓمُت
الغؾمُتٞ ،ةن طل ٪اإلاكغٌٗ ٝخبر ٢اثضا ،ؤما بطا ٧ان َظا الكٗٓع مخباٖضا ٞةن اإلاكغٓ٩ً ٝن عثِؿا ْ ،ِ٣ٞخُض ٢ض ج٣ص ى
َظٍ اإلاٗاصلت في خالت الٗال٢اث ٚحر الغؾمُت.
 .5ؤَميت ؤلاؼشاٗ :
ًدخاط الٗاملٓن في ٧ل مجا ٫مً مجاالث الخُاة ،بلى مً ًغقضَمٍْٓ ،ظِِمٌ ْ ،كغٖ ٝلحهم ختى جخُٓع ؤٖمالِم مً ؤخؿً
بلى ؤخؿًْ ،ختى ًغج ٟ٘مؿخٓٔ الخضمت التي ًاطْجها ْ ختى ًتزاًض بهخاظِم ْ ،حٗلٓ ُ٢مخّْ .بما ؤن ٖملُت ؤلاقغا ٝمغجبُت
اعجباَا ْزُ٣ا بخد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلايكإة ْ ،ؤن الؿُاؾاث جٓي٘ مً ٢بل اإلاؿئٓلحن باإلصاعة الٗلُا للميكأث ٞةن ؤَم ق ٤في جل٪
سعيد جاسم األسدم ،مركاف عبد اجمليد إبراىيم  ":اإلشراف التربوي " ،ط ، 1الدار العلمية الدكلية ك مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع،عماف،2003 ،
ص.107-106
 2سيد اذلوارم "،اإلدارة" ،مكتبة عٌن مشس ،القاىرة.1976 ،ص .123
 3فتوح أبو العزـ ،فارس خليل كىبة ،مرجع سابق ،ص .18

 4ضياؼ زين الدين":السلوك اإلشرافي وعالقتو بمقاومة التغيير التنظيمي" ،مدكرة ماجستًن ،السنة اجلامعية  ،2006/2005ص .34
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الؿُاؾاث جغظمتها بلى ْا ٘٢ملمٓؽ في بَاع ؤلاقغا -ٝالك ٤الخىُٟظي ْ -العجباٍ بًِٗما ببٌٗ لض ٘ٞعجلت الٗمل ٖلى
الٓظّ اإلاُلٓب جيب٘ ؤَمُت ؤلاقغا ٝإلاا لّ مً اعجباٍ باألصاء مً خُض حجم الٗمل ْجٓػَّٗ ْالخيؿُ ٤بحن اإلاِام اإلاسخلٟت
للٗاملحن ،لظلًِٓ ٪غ اعجباَّ بٗملُت الخىُٓم.
لظا ٞاإلقغا ٝقب٨ت طاث زٍُٓ مخهلت بالٗمل ًٓ٣م بدىُٟظَا مْٟٓٓن ٌٗملٓن باإلايكإة خؿب ٢ضعاتهم ْمِاعاتهم ْماَالتهم
ْاؾخٗضاصاتهم للُ٣ام باإلاِام اإلآٓ٧لت لِم ْ ٤ٞلٓاثذ ْمٗاًحر مُٗىت.
ج٨مً ؤَمُت ؤلاقغا ٝفي حجم الٗمل ْما ًغجبِ بّ مً جيؿُْ ٤جٓػَ٘ ْجىُٓم ْجسُُِ ْما ًازغ بّ مً مخٛحراث ؤزغٔ مشل
اللٓاثذ ْاإلاِاعاث ْبِئت الٗمل ْآلاالث ْاإلاٗضاث ْاإلا٩ان ْالؼمان ْهٕٓ ؤلاقغا ٝاإلاؿخسضم ْظمُ٘ ما ًغجبِ بّ مً مخٛحراث
ؤزغٔٞ ،اإلاكغ ٝال بض ؤن ًٓاػن بحن اإلاخٛحراث ٍْْٓ ٠اإلاىاؾب مجها ٍْخالقى ؤْ ً٣لل مً ٚحر اإلاىاؾب ْنٓال باإلايكإة بلى
ؤَضاِٞا اإلاغؾٓمت.1
 .6اإلابادت ألاظاظيت في ِمليت ؤلاؼشاٗ :
اإلاباصت هي ألاخ٩ام ؤْ الخٗمُماث التي حؿخٗمل ٦مغقض للٗمل ،حٗخمض ٖلى مالخٓت مباقغة ؤْ ٚحر مباقغة للمٓا٠٢
الاظخماُٖت اإلاسخلٟت ؤزىاء مماعؾت اإلاِىت في مسخل ٠اإلاجاالث ْاإلاُاصًً ،ؤي ؤن اإلابضؤ َٓ خ٣ُ٣ت ؤؾاؾُت لِا نٟت الٗمٓمُت
ًهل بلحها ؤلاوؿان ًٖ َغٍ ٤الخبرة ؤْ البدض الٗلمي .
ْ في خ٣ُ٣ت ألامغ ٞةن اإلاباصت حٗخبر "مّالم الىشي "ٞللمكغ ْ ٝجٓ٩ن ؤلاَاع الٗام الظي ٌؿخسضمّ لُد ٤٣ؤٚغاى ْ ؤَضاٝ
اإلااؾؿت ْ ،وكحر َىا بلى ؤهّ ًجب ٖلى اإلاكغ ٝؤال ً٣خهغ في ٖملّ ٖلى مجغص التزام مباصت مُٗىتْ ،بهما ٖلُّ ؤن ًٓ٩ن ٖلى
بِىت باآلعاء ْالاٞتراياث ْ الٟلؿٟت التي ٢امذ ٖلحها َظٍ اإلاباصت ْ ما حٗىُّ باليؿبت لؿلٓ٦ ّ٦مكغ.ٝوٗغى ُٞما ًلي ؤَم
اإلابادت ألاؾاؾُت في ؤلاقغا ْ ٝالتي ِْغث ٓٞاثضَا في ؤزىاء الٗملُاث ؤلاقغاُٞت خُض ْي٘ ديمى ْ ٟجشي٢ش )& DIMOCH
2
 (TREAKERفي ٦خابهما )ْ (Supervision of group work and recreationهي ٧اآلحي:
ؤن الٛاًت مً ؤلاقغا - ٝفي مسخل ٠اإلاجاالث  -هي همٓ ألاٞغاص ْ ؤلاؾِام في ج٣ضم اإلاجخم٘ ختى ًخم ً٨مً جد ٤ُ٣مشلّ الٗلُا في
الخُاة في ؤ٢ص ى مضٔ ممٞ ،ً٨اإلقغاٗ٦ ٝملُت حٗلُمُت ًجب ؤن تهض ٝبلى جدٚ ٤ُ٣غيحن ؤؾاؾُحن َْما:همٓ ألاٞغاص ْ همٓ
اإلاجخم٘.
 بن اإلاد ٪ألاؾاس ي الظي ج٣ضع ٖلُّ ُ٢مت ْ ٞاثضة ؤلاقغا َٓ ٝبلى ؤي مضٔ ٌؿخُُ٘ ؤلاقغا ٝؤن ٌؿاَم في همٓ الٟغص في
اإلاجخمْ٘ ،مً زم ًجب ٖلى اإلاكغ ٝؤن ًٓ٩ن ملما باالخخُاظاث الاظخماُٖت ْ اإلاكا٧ل الغاَىت بجاهب بإلاامّ باخخُاظاث ألاٞغاص
اإلاسخلٟت.
 ؤلاقغا ٝالٟٗا ٫حهخم ب٩اٞت الٗٓامل التي جازغ بك٩ل مباقغ ْ عٞاَُت ألاٞغاص اإلاىًمحن بلى ظماٖاث جغٖاَا اإلااؾؿت.
ً جب ٖلى اإلاكغٞحن ؤن ٌٗملٓا ٖلى ا٦دؿاب مِاعاث ْ جىمُت اإلاِاعاث التي ا٦دؿبذ ختى ٌؿخُُٗٓا مؿاٖضة اإلاكغٖ ٝلحهم.
 ؤلاقغاً ٝاصي زالر ْْاث ٠ؤؾاؾُت مخ٩املت هي )الضعاؾت ،الخُُ٣م ،اإلاؿاٖضة ٖلى الىمٓ( َْٓ ،بظلٌ ٪ؿاٖض ألاٞغاص ْ
الجماٖاث ٖلى الىمٓ الضاثم ْ اإلاؿخمغ.
نواؼ كنعاف" :القيادة اإلدارية" ،دار العلوـ ،الرياض ،1980 ،ص .93
سعيد جاسم األسدم ،مركاف عبد اجمليد إبراىيم  ،مرجع سابق ،ص ص.107-106
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ٌ ؿخسضم ؤلاقغا ٝالُغٍ٣ت الٗلمُت في الُ٣ام بْٓاث ْ ّٟالتزاماجّْ ،ال ًلجإ بلى ْؾاثل ؤزغٔ ٚحر ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ ٖلمي،
َْظا ٌٗني ؤهّ بطا ٢ام اإلاكغ ٝبٗملُت جُُ٣مّ ُٞجب ؤن ًٓ٣م بها ٖلى ؤؾاؽ ٖلمي ْ ٦ظلً ٪جب ؤن ٌؿخسضم الُغٍ٣ت
الٗلمُت ٖىض ُ٢امّ بالضعاؾت.
 ؤلاقغا ٝالىاجر َٓ ال٣اثم ٖلى ٞلؿٟت صًم٣غاَُتُٞ ،اإلاا ؤن ؤلاقغاً ٝخًمً بٌٗ الؿلُت ُٞجب ٖلى اإلاكغ ٝؤن
ًخٓدى ٖضم اؾخسضام جل ٪الؿلُت ٓ٧ؾُلت للؿُُغة ْ الدؿلِ.
ً جب ؤن ًدؿم ؤلاقغا ٝباالبخ٩اع ْ ،ظَٓغ الابخ٩اع َٓ الخجضًض ؤي ا٦دكا ٝؤقُاء ْْؾاثل ظضًضة ألصاء ْْاثْ ّٟ
جدؿحن الٓؾاثل اإلآظٓصة.
ً جب ؤن ًٓ٩ن لئلقغا ٝزُت مغؾٓمتٞ ،البرهامج ؤلاقغافي ًجب ؤن ًٓ٩ن مٓيٖٓا ٖلى ؤؾاؽ زُت م٣ىىت٦ ،ما ًجب ؤن
ًىٟظ َب٣ا لخل ٪الخُت اإلاغؾٓمت.
ً جب ؤن ًٓ٩ن ؤلاقغا ٝجىُٓما ْي٘ خؿب مباصت ؾلُمت ْهي ؤن جدضص اإلاؿاْلُت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٧ ٤ل مً ٌٗمل في
ؤلاقغاْ ،ٝؤن جخاح للمكغ ٝؾلُت جخماش ى م٘ مؿاْلُخّ بمٗنى ؤن الؿلُت ًجب ؤن جخٓاػن م٘ اإلاؿاْلُت .
 .7ؤَذاٗ ؤلاؼشاٗ:
بن الِض ٝمً ؤلاقغاْ َٓ ٝي٘ الخىُٓم مٓي٘ الٗمل الظي ًخُلب نٟاث مُٗىت ْمً ؤَذاٗ ؤلاؼشاٗ هظ٦غ ماًلي:

1

 بُٖاء اإلآْ ٠الجضًض قٗٓعا بالش٣ت في هٟؿّ ْع ٘ٞالخٓ ٝالظي ًمؤل هٟؿّ اججاٍ الٗمل ْطل ٪بةعقاصٍ ْحٗغٍ ّٟبىٓاحي
اإلاهى٘ ؤْ اإلااؾؿت اإلاسخلٟت التي ًجب ؤن ٌٗغِٞا ٦إما ً٦التي ًدؿلم مجها مٗضاث الٗملْ ،ألاما ً٦التي لّ الخ ٤في ؤن ٌؿترًذ
ٞحهاْ ،ظمُ٘ ألاما ً٦التي ًدخاظِا ْحصجُّٗ ٖلى ما ًخ٣ىّ مً ؤٖماْ ٫بنالح ما ٢ض ًٓ٩ن ٢ض ٢هغ .ُّٞ
 الخإ٦ض مً ؤن الٗامل لضًّ بإلاام ٧امل بٓغْ ٝالٗمل في ُْْٟخُّٗٞ ،غ ٝمبل ٜعاجبّ ْما ًم ً٨ؤن ًخ٣اياٍ ًٖ الٗمل
ؤلايافي ْهٓام الٗال٢اث٩ً ٠ُ٦ْ ،اٞإ ًٖ مٓاْبخّ ًْ ٠ُ٦جؼٔ ًٖ جإزغٍ ْحُٛبّ ًٖ ٖملّ.
 حٗلُم الٗامل ْاإلآْٓ٢ ٠اٖض اإلادآٞت ٖلى ؾالمخّ ْؾالمت الٗمل ْطل ٪بالخإ٦ض مً ؤن آلاالث ْاإلاٗضاث في خالت ظُضة
ختى ًخٟاصٔ ؤزُاعَا ْؤن ًٓضر اإلاكغ ٝللٗامل َغ ١اج٣اء الخٓاصر ُُْٟ٦اث مٗالجتها بطا خضزذ ْالٓؾاثل الٓاظب
اؾخسضامِا في مشل َظٍ الٓغْ٦ ٝخٗلم َغ ١ؤلاؾٗا٦ْ ،ٝظل ٪مؿاٖضة الٗامل ؤْ اإلآْ ٠الظي ٌٗاوي جٓجغ ٖهبي
ْاإلاؿاعٖت ٖىض ْ ٕٓ٢الخٓاصر بلى بٖضاص ج٣اعٍغ ًٖ الخٓاصر ْالخؿاثغ ْم٣ضاع الخًٍٗٓاث الالػمت.
 زل ٤عْح الاٖتزاػ في هٟـ الٗامل هدٓ اإلااؾؿت التي ٌٗمل بهاْ ،طل ٪بخٓػَ٘ وكغاث جخًمً مٗلٓماث ْاُٞت ًٖ اإلااؾؿت
َُْا٧لِا ْظٓصة مىخجاتها باليؿبت لٛحرَاْ ،جدًحر اإلاغئْؾحن ٖلى ؤلاَالٕ ٖلى َظٍ اإلايكٓعاث ختى جٓ٩ن مٓيٗا الَخمام
الٗماْ ٫مٓيٗا الٞخساعَم بماؾؿتهم ْب٢بالِم ٖلى الٗمل صازل َظٍ اإلااؾؿت ْعياَم ٖىّ.
بن مؿاْلُت ؤلاقغا ٝاإلابيُت ٖلى الٗال٢ت بحن اإلاكغْ ٝألاًٖاء اإلاكغٖ ٝلحهم جخمشل في ؤصاء زالر ؤَضا:ٝ
 ؤَذاٗ بداسيت :
 ؤَذاٗ اٜخفاديت ٘ىيت.
عاشور أمحد صقر":األسس السلوكية و أدوات البحث التطبيقي" ،دار النهضة ،بًنكت.1983،
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 ؤَذاٗ احخماِيت.
َْظٍ ألاَضا ٝمخضازلت ْمىضمجت م٘ بًِٗا البٌٗ في بَاع ْاخض مخ٩امل ٌؿاٖض ٧ل َض ٝمجها آلازغ ألجها حؿخمض صٖاثمِا
مً مٓاص ْؤنْٓ ٫اخضة.
الهذٗ ؤلاداسو:
ًخمشل في ٢ضعة اإلاكغٖ ٝلى الٗمل ْالخ٨ٟحر صازل الجِاػ الخىُٓمي ال٨لي الظي ٌٗمل  ُّٞبمٗنى ؤن ًخدمل بٌٗ الكاْن
ؤلاصاعٍت باإلااؾؿت٦ ،إن ًمض مغئْؾُّ باإلاٗلٓماث الالػمت لخدؿحن ؤلاهخاط َْٗاْن ال٣اثمحن بالٗمل ٍْغقضَم بما ؤْحي مً
مٗغٞت٦ ،ما ٌؿاٖض ؤلاصاعٍحن باٖخباعٍ خل٣ت ْنل بحن الٗماْ ٫ؤلاصاعة ٖلى جيؿُ ٤الخضماث التي جاصحها لِم اإلااؾؿت٦ ،ما
ً٣ضم لئلصاعة جُُ٣ما ًٖ ٧ل ٞغص ًٓ٣م باإلقغاٖ ٝلُّ ْج٣ضًم الا٢تراخاث الخانت لخ٣ؿُم الٗمل ْحُٛحر بٌٗ الىٓم ْػٍاصة
اليكاٍ ْحٗضًل البرامج بلى ٚحر طلْ ،٪بازخهاع جخلخو ألاَضا ٝؤلاصاعٍت في ؤلاإلاام بإؾالُب ازخُاع الٗاملحن ْجضعٍبهم
ْجغُ٢تهم ْجُُ٣م ؤٖمالِم.
الهذٗ الاٜخفادو والٙني:
َْٗني بّ ػٍاصة ؤلاهخاط َْظا ال ًخم بال مً زال ٫الخىُٓم ؤلاصاعي اإلاد٨م ْالغٖاًت الاظخماُٖت اإلاٗخبرة.
ْْاظب اإلاكغً ٝم ً٨جبيُّ في ٖىهغًٍ:
 ؤن ًداْ ٫اإلاكغ ٝجؼٍْض الٗامل ب٣ضع مىخٓم مً اإلاٗلٓماث اإلاخٗل٣ت بالٗمل الظي ًٓ٣م بّ مؿخُٗىا في طل ٪ببٌٗ
الخدؿِىاث التي ؤِْغتها البدٓر الٗلمُت لخ٣لُل الخٗب ؤْ اإلالل الىاظم ًٖ الٗمل ِٞظا ُٟ٦ل بؼٍاصة ٟ٦اءة الٗامل ْ٢ضعجّ
ٖلى ؤلاهخاط.
٢ ض ٌؿخلؼم الخدٓ ٫الٟني الؿغَ٘ بظغاء حُٛحراث ظَٓغٍت في هٕٓ آلاالث اإلاؿخسضمت ؤْ في َا٢تها ؤلاهخاظُت مما ًخُلب
مؿاٖضة الٗماٖ ٫لى الخٗامل م٘ آلاالث الجضًضة بٟ٨اءة ختى ال جخٖٓ ٠٢ملُاث ؤلاهخاط ؤي ؤن َض َٓ ّٞتهُئت الكغٍْ
الٟىُت التي جىمي ٢ضعة الٗامل ٖلى الخ ٠ُ٨الؿغَ٘ م٘ ْغْ ٝالٗمل.
الهذٗ الاحخماعي:
ًخمشل في ُ٢ام اإلاكغ ٝبخ٣ضًم اإلاؿاٖضة للمكغٖ ٝلحهم في جد ٤ُ٣بٌٗ مُالبهم ْعٚباتهم اإلاخىٖٓت ٧الؼٍاصة في ألاظغ
ْالخضماث الُبُت ْالٓظباث الٛظاثُت ْؤلاؾ٩ان ْاإلآانالث ؤْ الى٣ل ْالخضماث الترٞحهُت ،طل ٪ألن مِمت اإلاكغ ٝال ج٣خهغ
ٖلى الجٓاهب ؤلاصاعٍت ْالٟىُت ْالا٢خهاصًت ،بل ؤجها جمخض لدكمل ما ٌؿخُُ٘ جد ّ٣ُ٣مً مُالب الٗما ،٫ألامغ الظي ًٓ٩ن لّ
اوٗ٩اؾاث مباقغة ٖلى الغْح اإلاٗىٍٓت لضٔ الٗما ٫الظًً ؾٌٓ ٝكٗغْن بالغيا ًٖ ؤٖمالِم ْالاَمئىان بلى مكغٞحهمَْ ،ظا
ما ؤ٦ضجّ بٌٗ الضعاؾاث في اإلاهاو٘ ألامغٍُ٨ت.
ِ .8ىاـش ؤلاؼشاٗ :
ِمليت الخخىيي:
بن ٖملُت الخسُُِ ،مشلِا مشل الْٓاث ٠ؤلاقغاُٞت ألازغٔ ،ال جدضر في ٞغا .ٙبجها ظؼء مخ٩امل مً ٖمل اإلاكغْ ٝالظي
جًمً الخيؿُ ْ ٤الخْ ٌٍٟٓالخٓظُّ ْ ٚحر طلٞ ،٪الخسُُِ َٓ الخُٓة ألاْلى التي حٗخمض ٖلحها ٧ل ألاٖما ٫التي ًٓ٣م بها
اإلاكغ ْ .ٝالخسُُِ ٖلى اإلاؿخٓٔ ؤلاقغافي ًدضر في بَاع الخُِ الكاملت التي جٓ٣م بها ؤلاصاعة الٗلُاْ .الخسُُِ الؿيئ في
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جل ٪اإلاؿخٍٓاث الٗلُا ًازغ ٦شحرا بالخُِ التي جٓي٘ ٖلى اإلاؿخٓٔ ؤلاقغافيْ .جبٗا لظلٞ ٪ةن ٖملُت الخسُُِ التي ًٓ٣م بها
اإلاكغٓٞن جبضؤ بإَضاْ ٝاضخت حٗخمض ٖلى ؤَضا ٝاإلاىٓمتْٖ ،لُّ جٓ٩ن ؤَضا ٝاإلاكغ ٝطاث ؤ ٤ٞػمني ؤ٢هغ مً جل ٪التي
جٓ٣م بّ ؤلاصاعة الٗلُا.
جدذيذ ألاَذاٗ:
بما ؤن ٖملُت الخسُُِ حٗخمض ٦شحرا ٖلى ألاَضاٞ ،ٝمً اإلاِم ؤن وٗغ ٠ُ٦ ٝهً٘ ألاَضا ْ ٝاإلاباصت ألاعبٗت الخالُت ؾخٓ٩ن
صلُال مُٟضا في طل.٪
ً يبغي ؤن جٓ٩ن ألاَضاْ ٝاُٗ٢تٞ ،ةطا ٧اهذ ألاَضاَ ٝمٓخت ظضا ٞةن الضاٖ ٘ٞىض الٗما ٫ؾِخإزغ ٦شحرا خُض ؾحرْن
ؤماال يئُلت في بم٩اهُت جد ٤ُ٣الِض ٝاإلايكٓص.
ً يبغي جدضًض ألاَضا ٝبك٩ل جٟهُليٞ .األَضا ٝالٛامًت ْ ٚحر اإلاا٦ضة ال حؿاٖض َاالء الظًً ًداْلٓن جدِ٣ُ٣ا.
ً يبغي ؤن ًدضص ػمً لخد ٤ُ٣ألاَضا .ٝبن جدضًض ػمً لخد ٤ُ٣ألاَضاٌُٗ ٝي الٗماَ ٫ضٞا مدضصا ْ ٦ظلٌ ٪ؿمذ بةظغاء
الًبِ آلالي ؤْ الخل٣اجي الظي ًم ً٨مً زاللّ مغاظٗت الخُِ ْ جُُ٣مِاٞ ،ةطا لم ًخم جد ٤ُ٣ألاَضا ٝفي ْ٢ذ مٗحن ًمً٨
بٖاصة الىٓغ في ألاَضا ْ ٝالخُِ ْ طل ٪لُٗٓص ألامغ بلى ما ًيبغي ٖلُّ.
 جخُلب ألاَضا ٝاإلاكاع٦ت خُض جٓ٩ن في مٗٓم ألاخُان يغْعٍت بط ؤجها جؼٍض مً التزام آلازغًٍ بخد ٤ُ٣ألاَضا.1ٝ
الخىٍيم :بن ٖملُت الخىُٓم هي جاب٘ ْاضر لٗملُت الخسُُِ ،بط بٗض بٖضاص الخُِ الٗامت ٞةن ٖلى الٓخضة ؤْ ال٣ؿم ؤن
جىٓم مٓاعصَا لخىُٟظ جل ٪الخُِ ْ ،بضْن الخىُٓم اإلاالثم ٞةن اإلآاعص ْ الجِٓص لً جدىاؾ ٤م٘ بًِٗا مما ًدؿبب في خضْر
ٖضم ٗٞالُت في الخىُٟظْ .بخضٔ مِام اإلاكغ ٝالغثِؿت هي في الخىُٓم الظي ًجٗل الٗاملحن ٌٗملٓن بك٩ل ؤًٞل لخد٤ُ٣
ؤَضا ٝالٓخضة ؤْ ال٣ؿم.
الخىحيهٖ َْٓ :ملُت الخإزحر في اإلاغئْؾحن لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخىُٓمُت ،خُض ًٓ٣م اإلاكغ ٝبخٓظُّ ؾلٓ ٥الجماٖت في الٗمل،
لِـ مجغص بزباعَم بما ًيبغي ؤن ًٟٗلٍٓ ْ ِ٣ٞبهما الخٓظُّ اإلا٣هٓص الظي ٌٗخمض ٖلى ؤؾـ ٖلمُت ْمٓيُٖٓت مً ؤظل
بلٓ ٙألاَضا ٝاإلايكٓصة.
الشٜابت :جغجبِ اعجباَا ْزُ٣ا بالْٓاث ٠ؤلاصاعٍت ألازغٔ ،بط ؤجها حُٗي مٗلٓماث مغجضة ًٖ مضٔ ٗٞالُت ٖملُت الخسُُِ،
ْالٗٓامل الخىُٓمُت ٧البيُت ْمضٔ مغا٢بت بِئت الٗمل في ألاصاءُْٟٓٞ ،ت الخٓظُّ جمُل ظؼثُا بلى الخد٨م في ؾلٓ ٥الٗامل ،ؤما
الغ٢ابت ْ ؤًٞل ما ًم ً٨جهٍٓغَا في ٓ٧جها ظؼءا َاما مً الْٓاث ٠ألازغٔ بضال مً ؤن جٓ٩ن ُْٟٓ٧ت ممحزة في خض طاتها.2
 .9الّىامل العي٢ىلىحيت اإلاازشة في الخىا٘ ٞاإلانهي :
َىا ٥الٗضًض مً الٗٓامل اإلاسخلٟت التي جازغ في جٓا ٤ٞألاٞغاص م٘ اإلاِام التي ًخٓلٓن الُ٣ام بها ْ الٓغْ ٝالتي ٌكخٛلٓن ٞحها،
ٍْم ً٨ؤلاقاعة بلى البٌٗ مً َظٍ الٗٓامل في الى٣اٍ الخالُت:
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الاٜخىاُ بجذوي الّمل :
ٌٗخبر الدؿائَ ًٖ ٫بُٗت الٗمل ْ الٟٓاثض اإلاغظٓة مىّ ،مً ؤْاثل الدؿائالث التي ًُغخِا الٟغص ٖىض ج٨ٟحرٍ في الُ٣ام بٗمل
مٗحن ْ ،طل ٪ؤن الٟغص ال ًٓ٣م بيكاَاث مُٗىت بمدٌ بعاصجّ بال بطا ٧ان ٌؿعى بلى بقبإ خاظاث مُٗىت مً زاللِا.
ولىح اإلاهمت :
مً اإلاٟغْى ؤن ًٓ٩ن ل٩ل ًٖٓ مً ؤًٖاء اإلااؾؿت مِمت مدضصة ًٓ٣م بها مً ؤظل اإلاؿاَمت في جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاكتر٦ت
للماؾؿت التي ًيخمي بلحهاْ ،طل ٪ألن ٖضم جدضًض مِام ألاٞغاص صازل اإلااؾؿت ْجٓيُدِا بض٢ت ٦شحرا ما ًاصي بلى جضازل
الهالخُاث ْ بم٩اهُت خضْر ايُغاب في ؾحر ألاٖما.1٫
جىاب ٞوبيّت الّمل مْ مبادت الٙشد الّٝاثذيت:
حٗخبر مُٓ ٫ألاٞغاص الش٣اُٞت ْاهخماءاتهم الٗ٣اثضًت مً الٗٓامل اإلاازغة في اججاَاتهم ْ جهغٞاتهم ؤزىاء حٗاملِم م٘ بًِٗم
البٌٗ ْ ؤزىاء الٗمل صازل اإلااؾؿاث ،بال ؤن َظا الخإجحر ًسخل ٠بازخال ٝالٟغْ ١الٟغصًت ْ٦ظا ازخال ٝالبِئاث ْ
اإلاجخمٗاث.
جىاب ٞوبيّت الّمل مْ شخفيت الٙشد :
مً اإلاٗلٓم ؤن ل٩ل ٞغص شخهُت جمحزٍ ًٖ آلازغًٍ ْ ،حٗخبر الخهاثو الىٟؿُت ْ الؿماث ْ الهٟاث اإلامحزة لصخهُت
الٟغص مً الٗٓامل ألاؾاؾُت التي جخد٨م في ٖملُت جٓا ّ٣ٞم٘ الٗمل اإلاىٍٓ بّْ ،م٘ الٓؾِ اإلااصي ْ الاظخماعي الظي ٌٗمل
.ُّٞ
جىاب ٞوبيّت الّمل مْ ماَالث الٙشد الٙىيت:
جخمشل ماَالث الٟغص الٟىُت ُٞما لضًّ مً زبراث ْ مٗاعٟ٦ ْ ٝاءاث ٞىُت جم٨ىّ مً جىُٟظ ٖمل مٗحن بةج٣ان ْ ،حٗخبر
اإلااَالث الٟىُت لؤلٞغاص ،باإلياٞت بلى ٢ضعاتهم الجؿمُت ْ الظَىُت مً اإلاٗاًحر ألاؾاؾُت التي حِٗض اإلاِام الُُْٟٓت بلحهم ٖلى
ؤؾاؾِا صازل اإلااؾؿاث.
وخذة الخّليماث:
جخمشل الخٗلُماث ُٞما ًهضعٍ اإلاكغٓٞن ٖلى حؿُحر اإلااؾؿاث مً ؤْامغ ْ٢غاعاث بهض ٝجٓظُّ وكاَاث اإلاؿخسضمحن اإلا٩لٟحن
بدىُٟظ ألاٖما ٫صازل اإلااؾؿتْ ،جدضًض ُُٟ٦ت ؤصائهم إلاِامِمْٖ ،لى َظا ألاؾاؽ حٗخبر ْخضة الخٗلُماث مً الٗٓامل اإلاازغة
في اججاَاث ألاٞغاص ْ جٓاِ٣ٞم م٘ مِامِم صازل اإلااؾؿاثٞ ،ةطا ٧اهذ مهاصع الخٗلُماث اإلآظِت بلى اإلاؿخسضمحن مخٗضصة
ْمخىاً٢تٞ ،ةن طل ٪مً قإهّ ؤن ًً٘ اإلاؿخسضم اإلاغئْؽ في خالت خحرة ْاعجبا ٥اججاٍ ٖملّ ْاججاٍ عئؾاثّ.
هجاح اإلااظعت:
ً٣هض بىجاح اإلااؾؿت جم٨جها مً ؤصاء مِامِا بهٓعة ٧املتَْٗ ،خبر هجاح اإلااؾؿت ٦ظل ٪مً الٗٓامل اإلاؿاٖضة ٖلى اعجباٍ
الٗما ٫بماَمِم الُُْٟٓت ،طل ٪ؤن هجاح اإلااؾؿت ْاعجٟإ ؾمٗتها ٖلى هُاْ ١اؾ٘ مشال ًجٗل اإلاؿخسضمحن ٞحها ًشٓ٣ن في
زلمد مجاؿ حيياكم"،دراسات في علوم النفس" ،دار الغرب للنشر ك التوزيع ،كىراف،2003 ،ص .423
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٢ضعتها ٖلى جمُ٨جهم مً بقبإ خاظاتهم ْجدؿحن ْغِْٞم ،مما ًدثهم ٖلى الاعجباٍ بها ْالاٖخىاء بمِامِم ٍْغ ٘ٞمً مٗىٍٓاتهم،
1
زهٓنا بطا ٧اهٓا ٌٗخ٣ضْن بإن الىجاح ؾٌٓٓٗ ٝص ٖلحهم بالٟاثضة.
اَخمام بداسة اإلااظعت بمؽا١ل الّما: ٥
ٌٗخبر اَخمام بصاعة اإلااؾؿت بمكا٧ل الٗماٞ ٫حها ْاٖخىائها بهم مً الٗٓامل التي جدثهم ٖلى الاٖخىاء بمِامِمٗٞ ،ىضما ًخإ٦ض
الٗما ٫مً اَخمام بصاعة اإلااؾؿت بكاْجهم ْٖملِا ٖلى خل مكا٧لِم جؼصاص ز٣تهم ٞحها ٍْمُلٓن بلى الاٖخىاء بإٖمالِم.
خعً الّالٜت مْ صمالء الّمل:
حٗخبر الٗال٢اث الاظخماُٖت بحن ؤًٖاء ظماٖاث الٗمل صازل اإلااؾؿت ْؤؾالُب الخٗامل ُٞما بُجهم مً الٗٓامل اإلاازغة في
جٓاِ٣ٞم م٘ مِامِم ْم٘ الٓؾِ الاظخماعي الظي ٌٗملٓن ٖ ُّٞلى ْظّ الخهٓم ،خُض ٌؿاٖض الاوسجام ْ خؿً الخٗامل
بحن الٗماٖ ٫لى جُِٟ٨م م٘ ْغْ ٝالٗمل ْ بُئخّ الاظخماُٖت.
خعً الّالٜت مْ اإلاؽش٘حن ِلى حعيحر اإلااظعت:
حٗخبر الٗال٢ت بحن الٗما ْ ٫اإلاؿاْلحن ٖلى حؿُحر اإلااؾؿت ٦ظل ٪مً الٗٓامل اإلاازغة في جٓا ٤ٞالٗما ٫م٘ مِامِم.
ٙ٠اءة اإلاعاولحن :
٢ض لٓخٔ ؤًًا ؤن ٢لت ٟ٦اءة ْ زبرة اإلاكغٞحن ٖلى حؿُحر اإلااؾؿت ٦شحرا ما ججٗل الٗماً ٫مُلٓن بلى ٖضم الش٣ت في جٓظحهاتهم،
ْبالخالي الخظمغ ْ ٖضم الغيا ٖلى الٓيُٗت التي آلذ بلحها ماؾؿتهم.
الدعليت:
حٗخبر الدؿلُت مً الٗٓامل الىٟؿُت اإلاازغة في اججاَاث الٗما ٫هدٓ ٖملِم ْهدٓ بِئتهم الاظخماُٖت ،بط حؿاٖض ٖلى الخس٠ُٟ
مً مللِم ؤزىاء الٗمل ْظٗل الٓؾِ الاظخماعي الظي ٌٗملٓن  ُّٞؤ٦ثر مغخا ْجغٞحها ،مما ٌؿاٖض ٖلى اوسجامِم م٘ الٓؾِ
الاظخماعي للٗمل ْج٣بلِم لٓغٍْْ ّٞؼٍض في اعجباَِم بّ.
الخىىيه بمجهىداث الّامل ؤلايجابيت:
حٗخبر عٚبت الٟغص في الخىٍّٓ ْ ؤلاقاصة بيكاَاجّ ْ ؤٖمالّ الىاجخت صازل اإلااؾؿت التي ٌكخٛل ٞحها ٦ظل ٪مً الٗٓامل اإلاازغة
في جهغٞاجّ ْاججاَاجّ ؤزىاء الٗملَْ ،ظٍ الغٚبت جغجبِ في الخ٣ُ٣ت بداظت الٟغص الضاثمت بلى الخ٣ضًغ ْ الاخترام مً َغٝ
آلازغًٍ.
جماظ ٤الجماِت :
ٌٗخبر جماؾ ٪ظماٖاث الٗمل اإلاخمشل في جغابِ الٗما ْ ٫جٟاَمِم ْ جًامجهم ْجُاب ٤اججاَاتهم٦ ،ظل ٪مً الٗٓامل اإلاؿاٖضة
ٖلى جد ٤ُ٣الخٓا ٤ٞالاظخماعي بُجهم ْجمُ٨جهم مً الخ ٠ُ٨م٘ ْغْ ٝالٗمل ْمدُُّ.
الؽّىس بالشض ى اإلانهي:

ادلرجع نفسو ،ص .428
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ًخمشل الغض ى اإلانهي في ج٣بل الٟغص لٗملّ ْجمؿ ّ٨بّ باٖخباعٍ اليكاٍ اإلاًٟل لضًّْ ،طل ٪هدُجت جُابَ ٤ظا الٗمل م٘ مُٓلّ ْ
خاظاجّ ْ اججاَاجَّْٗ ،خبر عض ى الٟغص بٗملّ قغَا ؤؾاؾُا لخٓا ّ٣ٞم٘ ٖملّ.
 .10الذساظت الاظخىالِيت:
بن اإلاُضان َٓ امخضاص للخ٨ٟحر الىٓغي  ُّٞظظْع الجاهب اإلاُضاوي ،بن َظٍ الٓخضة اإلاخ٩املت بحن اليكاٍ الىٓغي للٗ٣ل
ْاليكاٍ ؤلامبرً٣ي لّ جخُلب البدض ًٖ مجاً ٫دَ ٤٣ظا الخ٩امل البىاجي للبدض بلى خض ٦بحر.
ل٣ض جم البدض ٖلى اإلاُضان الىمٓطجي ألا٦ثر نالخُت بمٓيٕٓ الضعاؾت الظي حهض٦ ٝما ؾب ٤الظ٦غ بلى ال٨كٖ ٠لى همِ
ؤلاقغا ٝالؿاثض في مىٓمت ٖمل ما ْٖال٢خّ بخٓاٖ ٤ٞىانغَا مِىُا ْمً ؤظل َظا ٢ض ٢مىا بؼٍاعاث اؾخُالُٖت ٖضًضة في بَاع
ظم٘ البُاهاث ْالخٗغٖ ٝلى اإلاُضان ألاوؿب إلظغاء بدشىا ،خُض زلهىا ؤزحرا بلى:
جمذ الضعاؾت اإلاُضاهُت باإلاغ٦ب الهىاعي للدجاع ،خُض ًَ ٘٣ظا ألازحر ٖلى مؿاٞت ٧ 12لم ظىٓب مضًىت ٖىابت ْ ًترب٘ ٖلى
مؿاخت٨َ 800خاع  ،جغبِ اإلاهى٘ باإلاىجم ؾ٨ت خضًضًت ببخضاءا مً الٓهؼة باليؿبت لجىٓب اإلاىُ٣ت بدٓالي٧ 280لم مً
اإلاغ٦ب ْ بالٟدم الدجغي مً مُىاء ٖىابت الظي ًخهل باإلاغ٦ب بؿ٨ت خضًضًت مًاٖٟت َضِٞا حؿُِل الخمٍٓل باإلااصة ألاْلُت
ْ جهضًغ اإلاىخجاث الهىاُٖت هدٓ الضازل ْ الخاعط .
 ْ 2007طل ٪بهض ٝج٨ٞ ًٍٓ٩غة ؤْلُت ًٖ اإلااؾؿت ْ
٧ان هؼْلىا بلى مُضان الضعاؾت ) ػٍاعة اؾخُالُٖت ( في ماعؽ ؾىت
الخٗغٖ ٝلحها مً ٢غب ْ ظم٘ مٗلٓماث خٓلِا ْإلاٗغٞت ؤي مهالخِا التي جدىاؾب ْمخُلباث صعاؾدىاْ ،مً زال ٫الاخخ٩ا٥
اإلاباقغ ًْٖ َغٍ ٤م٣ابلت ؤظغٍىاَا م٘ الٗماْ ٫بٌٗ مكغٞحهم زهٓنا في مهلخت اإلآاعص البكغٍت ْالتي ْٖ ٘٢لحها ازخُاعها
في ألازحر لخٓٞغَا ٖلى الكغٍْ اإلاُلٓبت إلجمام صعاؾدىا.
ؾاٖضجىا َظٍ الؼٍاعة في بٖضاص ؤؾئلت الؾخماعة ٢مىا بخٓػَِٗا ُٞما بٗض ٖلى ُٖىت جخٓ٩ن مً 10ؤٞغاص بهضُ٢ ٝاؽ مضٔ ٢ابلُتها
للخُبُ٦ ،٤ما جم م٣ابلت الٗضًض مً ؤلاَاعاث اإلاكغٞحن ٖلى اإلآاعص البكغٍت ْممشلي الخغ٦ت الى٣ابُت خُض جم الاؾخٟؿاع ًٖ
الٗضًض مً ألاقُاء ْلٓ بهٟت مبضثُت ،مً بُجها :
اإلاؿاْلُاث ؤلاقغاُٞت التي ًدٓى بها الكغٍ ٪الِىضي.
ْ ا ٘٢الؿلٓ ٥ؤلاقغافي الؿاثض في اإلااؾؿت م٣اعهت بما ٧ان ٖلُّ ٢بل مجيء الكغٍ ٪الِىضي.
 ألاظٓع)ؾُاؾت ألاظٓع ،الترُ٢اث.(...
 ألامٓع اإلاخٗل٣ت بالخ)ًٍٓ٩الؿُاؾاثٖ ،ضص الخٍٓ٩ىاث اإلابرمجت زالٞ ٫ترة الخصخهت ؤما ً٦الخ.(ًٍٓ٩
 الدؿٍٓ ،٤الاجها ٫بحن ألا٢ؿام ،الترُ٢تْ ،غْ ٝالٗمل ،الجزاٖاث ْالهغاٖاث بحن الٗما ،٫مىخجاث اإلااؾؿت.
 الخضًض ًٖ بٌٗ اإلاكا٧ل الىٟؿُت ْالاظخماُٖت ْ الا٢خهاصًت التي ظغتها زصخهت اإلااؾؿت.
ِ .11يىت الذساظت :
ل٣ض ٧ان مجخم٘ بدشىا ظمُ٘ الٗاملحن بمهلخت اإلآاعص البكغٍت بماؾؿت مُُا ٫ؾدُل ٖىابت ْالظي ً٣ضعبـٖ 166امال ،جم
ازخُاع ُٖىت جخٓ٩ن مًٞ 80غص ؤي ما ٌٗاص %48٫مً اإلاجخم٘ ألانلي بُغٍ٣ت ٖكٓاثُت*خُض ٧ان جٓػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت ٦ما ًلي:
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 .12اإلاىهج اإلاعخخذم:
جماقُا م٘ ؤَضاَْ ٝبُٗت مٓيٕٓ الضعاؾت ٢ض اٖخمضها ألاؾلٓب الٓنٟي الخدلُلي ْطل ٪مً زال ٫الخٗغى بلى همِ ؤلاقغاٝ
الؿاثض في اإلااؾؿت مدل الضعاؾت ْٖال٢خّ بخٓاٖ ٤ٞمالِا مِىُا.
 .13ؤدواث حمْ البياهاث:
ًغ٦ؼ الباخض ٖلى ج٣ىُاث لجم٘ اإلاُُٗاث ْالبُاهاث الخانت بالٓاَغة الـمغاص صعاؾتها ْازخُاع الخ٣ىُت ؤْ الٓؾُلت اإلاٗخمض ٖلحها
ًخٓ ٠٢ؤؾاؾا ٖلى َبُٗت مٓيٕٓ الضعاؾتْ ،الِض ٝاإلاغاص الٓنٓ ٫بلُّ مً زاللِا ْٖلُّ ٣ٞض ٍةاٖخمضها ٖلى ٍةالاؾخماعةٍ ،ةاط
حٗخبر َظٍ ألازحرة مً ؤوؿب الٓؾاثل اإلاؿخٗملت ْ ؤ٦ثرَا قُٖٓا في الخهٖٓ ٫لى البُاهاث التي جٓ٩ن ٦مىُل ٤ؤؾاس ي للباخض
مً ؤظل ؤلاظابت ْالخدلُل ٖلى ألاؾئلت التي ًُغخِا في بضاًت البدضْ ،حٗغٍ ٝةالاؾخماعة ٖلى ؤجها" همٓطط ًًم مجمٖٓت ؤؾئلت
جٓظّ بلى ألاٞغاص مً ؤظل الخهٖٓ ٫لى مٗلٓماث خٓ ٫مٓيٕٓ ؤْ مك٩لت البدض ٍْخم جىُٟظ الاؾخماعة ًٖ َغٍ ٤اإلا٣ابلت
الصخهُت ؤْ جغؾل بلى اإلابدٓزحن ًٖ َغٍ ٤البرًض.
باإلياٞت بلى الاؾخماعة ٢ض اؾخسضمىا ؤؾلٓب اإلا٣ابلت ،خُض حٗخبر َظٍ ألازحرة مً ألاصْاث الِامت لجم٘ البُاهاث في صعاؾت
ألاٞغاص ْالجماٖاث ْهي ؤ٦ثر الٓؾاثل قُٖٓا ْٞاٖلُت في الخهٖٓ ٫لى البُاهاث الًغْعٍت ْٖاصة ما جبضْ اإلا٣ابلت الصخهُت
باليؿبت للصخو الٗاصي مؿإلت بؿُُت ْهي في الٓاٚ ٘٢حر طل ،٪بط ؤجها مؿإلت ٞىُت جغقى بلى مؿخٓٔ ؤ٦ثر مً مجغص الا٢تراب
مً ٖضص ألاٞغاصْ ،مؿاءلتهم بٌٗ ألاؾئلتٞ ،اإلا٣ابلت الٗلمُت ال ًم ً٨ؤن جخم بىٟـ الُغٍ٣ت الٗكٓاثُت التي ججغٔ بها اإلا٣ابلت
1
الخلٟؼٍٓهُت ؤْ ؤلاطاُٖت
َْٗغِٞا "ؤهجلؼ" ٖلى ؤجها مداصزت مٓظِت ًٓ٣م بها ٞغص مً ألاٞغاص بهض ٝخهٓلّ ٖلى ؤهٓإ مً اإلاٗلٓماث الؾخسضامِا في بدض
ٖلمي ،ؤْ الاؾخٗاهت بها في ٖملُت الخٓظُّ ْالٗالط.2
اٖخمضها في بدشىا ٖلى اإلا٣ابلت اإلاٟخٓخت م٘ مكغٞحن ْعئؾاء ؤ٢ؿام ْٖما ٫في بَاع ظم٘ اإلاٗلٓماث ًٖ اإلاجخم٘ ألانلي للُٗىت
ْللخهٖٓ ٫لى مٗلٓماث حؿاٖضها في نُاٚت بىٓص الاؾخماعة التي ٢ؿمذ بضْعَا ُٞما بٗض بلى زالر مداْع :
اإلادىس ألاو( : ٥مً البىذ سٜم 1بلى البىذ سٜم.)30
الخٓا ٤ٞاإلانهي خُض ًخم ُ٢اؾّ في َظٍ الضعاؾت باؾخسضام )ٖ (30باعة بُبُٗتها اإلآظبت ًخٓ٩ن مخٛحر الخٓا ٤ٞاإلانهي مً )(10
ؤبٗاص  ،خُض ًخإل٧ ٠ل بٗض مً زالر ٖباعاث ْ ألابٗاص هي ٧اآلحي:
 الغيا ًٖ بهجاػاث الٗمل ).(22،2،1
 الغيا ًٖ الاٖترا ْ ٝالخ٣ضًغ ).(23،6،5
 الغيا ًٖ مؿالُاث الٗمل ).(7،21،4
 الغيا ًٖ ٞغم الخ٣ضم ْ الىمٓ الُْٟٓي ).(9،24،13

نفس ادلرجع ،ص .430

زلمد زياف عمر ":البحث العلمي مناىجو وتقنياتو" ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1987 ،ص.290
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 الغيا ًٖ ؤهٓمت ْ بظغاءاث الٗمل). (8،3،16
 الغيا ًٖ ؤلاقغا.(25،17،10) ٝ
 الغيا ًٖ مضٔ مٓاثمت ْغْ ٝالٗمل )(26،18،15
 الجٓاهب الصخهُت ْ الاظخماُٖت ).(14،11،27
 الغيا ًٖ يماهاث الُْٟٓت ).(29،28،12
 الغيا ًٖ الٗال٢اث م٘ الغئؾاء ْ الؼمالء ). (20،30،19
اإلادىس الثاوي( :مً البىذ سٜم 31بلى البىذ سٜم.) 40
همِ ؤلاقغا ٝاإلاباقغ ٦ما ٌؿدكٗغٍ الٗماٍْ ٫خٓ٩ن مً 10بىٓص ؾالبت في َبُٗتها )مً البىض ع٢م 31بلى البىض ع٢م( 40
اإلادىس الثالث ( :مً البىذ سٜم 41بلى البىذ سٜم)50
همِ ؤلاقغاٚ ٝحر اإلاباقغ ٦ما ٌؿدكٗغٍ الٗماٍْ ٫خٓ٩ن مً 10بىٓص مٓظبت )مً البىض ع٢م 41بلى البىض ع٢م.(50
جٓ٩ن ؤلاظابت ٖلى َظٍ البىٓص مخضعظت بحن مٓا ٤ٞبكضة مٓا ،٤ٞمداًضٚ ،حر مٓاٚ ،٤ٞحر مٓا ٤ٞبكضة٢ْ ،ض ؤُُٖذ لِظٍ
ٖ 1.2.3.4.5لى الخٓالي باليؿبت للٗباعاث اإلآظبت ْٖلى الٗ٨ـ باليؿبت للٗباعاث الؿالبت.
الضعظاث ألاٖضاص:
ـذ ٛالاظخماسة:للخد ٤٣مً نض ١الاؾدباهت جم ج٣ضًمِا بلى مجمٖٓت مً ألاؾاجظة ْاإلاسخهحن الٗاملحن في اإلاُضان ْاإلاُلٗحن ٖلى مٓيٕٓ
الضعاؾت٢ ،هض ؤلاعقاص ْالخٓظُّ ْ الُلب مجهم ببضاء الغؤي في مضٔ ْيٓح ٖباعاث ؤصاة البدض ْمضٔ اهخماءَا للمدٓع الظي
جيخمي بلُّ ْ مضٔ مالءمتها لُ٣اؽ ما ْيٗذ ألظلّ ْ٦ظل ٪بياٞت ؤْ حٗضًل ؤي ٖباعة مً الٗباعاثْ ،بٗض ؤلاَالٕ ٖلحها جم
بلٛاء بٌٗ ال٣ٟغاث ْبٖاصة نُاٚت ٣ٞغاث ؤزغْٔ ،بىاءا ٖلى آعاء اإلاد٨محن جم ْي٘ الاؾخماعة في ق٩لِا الخالي.
 زباث ؤداة الذساظت:جم خؿاب مٗامالث اعجباٍ" بحرظىن" ْ٧اهذ الىخاثج ٧الخالي:
خُض :ع = مٗامل الاعجباٍ

ر



مج ح سح
مج ح س

2

ص
2

مج ص
ح

ؽ = صعظاث ألاٞغاص باليؿبت لالؾخبُان في اإلاغة ألاْلى.
م = صعظاث ألاٞغاص باليؿبت لالؾخبُان في اإلاغة الشاهُت.
ح ؽ = حٗني اهدغا ٝالضعظت في اإلاجمٖٓت ؽ ًٖ اإلاخٓؾِ .
ح م= حٗني اهدغا ٝالضعظت في اإلاجمٖٓت م ًٖ اإلاخٓؾِ.
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2654.9
ع=
2708.1

ع=

2654.9
=
3179.98

2654.9
2708.1x3734.1

= . 0.83

َْٓ مٗامل اعجباٍ ٓ٢ي َْظا ما ًا٦ض زباث الازخباع.
ْمً زالَ ٫ظٍ الىخاثج جم اٖخماص الاؾخماعة في ق٩لِا الجهاجي ٓ٧ؾُلت ٖضث مىاؾبت إلظغاء َظٍ الضعاؾت لخمخِٗا بالشباث
ْالهض ١مٗا .
 - .14ؤظاليب جدليل البياهاث:
بن ظم٘ البُاهاث ًٖ َغٍ ٤اؾخماعة البدض صْن جبٍٓبها ْجدلُلِا جب٣ى هخاثج مبهمت ْٚحر مٗغْٞت ما لم ًخم الاٖخماص ٖلى ْؾاثل
الخدلُل التي ججٗل الىخاثج ْاضخت َْؿخُُ٘ ال٣اعت ؤلاَالٕ ٖلحهاْٖ ،لُّ ٢ض اٖخمضها في بدشىا َظا ٖلى:
اليعب اإلائىيت في ال٨ك ًٖ ٠همِ ؤلاقغا ٝالؿاثض في م٩ان بظغاء الضعاؾت ْ ،طلَ ًٖ ٪غٍ ٤بخهاء بظاباث ألاٞغاص
اإلابدٓزحن.
جدؿب اليؿبت اإلائٍٓت في ٧ل اؾخبُان ٖلى خضا ًٖ َغٍ ٤ال٣اهٓن الخالي:
اليؿبت اإلائٍٓت للضعظت = درجة
الدرجة

الفرد
القصوى

100 

الضعظت ال٣هٓٔ الؾخبُان همِ ؤلاقغا ٝهي. 100
اإلاخىظي الحعابي:
ًدؿب اإلاخٓؾِ الخؿابي لضعظاث مجمٖٓت ألاٞغاص بال٣اهٓن الخالي:
خُض :م= اإلاخٓؾِ الخؿابي.

م 

مج

د

ن

مجص= مجمٕٓ الضعظاث
ن = ٖضص ألاٞغاص.
ؤلاهدشاٗ اإلاّياسو:
ٌٗبر الاهدغا ٝاإلاُٗاعي إلاجمٕٓ الضعظاث ًٖ صعظت الدكدذ وؿبت بلى اإلاخٓؾِ الخؿابي ٍْدؿب مً اإلاٗاصلت الخالُت:
ٕ=

مج ) د  م (

ن

2

مج ح
ؤْ ٕ =
ن

2

خُض ؤن = ٕ :الاهدغا ٝاإلاُٗاعي
ح = الاهدغا ٝبحن الضعظخحن.
ن= ٖضص الضعظاث.
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ن  xمج )س xص (  ) -مجس ( ) مج ص (
ن مج س  ) - 2مج س (

2



ن مج ص  ) - 2مج ص (

2



ْاؾخٗمل لل٨ك ًٖ ٠الٗال٢ت اإلآظٓصة بحن همِ ؤلاقغا ٝالؿاثض في م٩ان البدض ْ الخٓا ٤ٞاإلانهي .خُض ؤن:
نٖ :ضص ؤٞغاص الُٗىت.
ؽٖ :ضص صعظاث الازخباع ألاْ.٫
مٖ :ضص صعظاث الازخباع الشاوي.
.15

مىاٜؽت الىخاثج ِلى لىء الٙشلياث :

ِلى لىء الٙشليت الّامت :


جٓظض ٖال٢ت بحن َبُٗت ؤلاقغا ْ ٝالخٓا ٤ٞاإلانهي.

خؿاب مٗامل الاعجباٍ :
ر

ن

 مجس .ص  - مجس  .مج ص

صص( |2
|ن  .مجس   2مج)صش( | . | 2ن  .مج ص  - 2مج)
ر

36933440 - 627369 x 80
| | 631023  631023x80 | . | 486327  486327 x 80

ر

13256080
43763684

ر

0.25

ْ هي صعظت صالت بخهاثُا ٖلى ْظٓص ٖال٢ت بعجباَُت يُٟٗت صازل ظضاْ ٫الضاللت ؤلاخهاثُت إلاٗامالث الاعجباٍ بحن همِ
ؤلاقغاْ ٝالخٓا ٤ٞاإلانهي ،مً زالَ ٫ظٍ الىدُجت ًخطر لىا ؤهّ ًٓظض اعجباٍ مٓظب يُٗ ٠بحن ٦ال مخٛحري الضعاؾت ٌٗني ؤن
الخٓا ٤ٞاإلانهي ًخإزغ بالىمِ ؤلاقغافي ،بال ؤهّ ال ًم ً٨عص الخٓا ٤ٞاإلانهي الظي ًخمخ٘ بّ ٖما ٫ماؾؿت البدض بلى ٖامل ؤلاقغاٝ
ْ ( 0.25طل ٪ما ًٟؿغ لىا بإن َىآٖ ٥امل ؤزغٔ ؤ٦ثر جإزحرا ٖلى مؿخٓٔ الخٓا ٤ٞاإلانهي مً
 ِ٣ٞألن صعظت الاعجباٍ يُٟٗت)
همِ ؤلاقغا ٝألن ٖملُت ؤلاقغا ٝفي ٚالب ألاخُان جٓ٩ن ٖامال ْ٢اثُا ) ِ٣ٞخؿب هٍشيت َحرصبحرٓ (.
ِلى لىء الٙشلياث الٙشِيت :


جٓظض ٖال٢ت بًجابُت بحن َبُٗت ؤلاقغاٚ ٝحر اإلاباقغ ْ الخٓا ٤ٞاإلانهي.

مً ؤظل َظا ٢مىا بدؿاب مٗامل الاعجباٍ بحرؾٓن بحن صعظاث ؤلاقغا ْ ٝصعظاث الخٓا ٤ٞاإلانهي لؤلٞغاص الظًً جبحن ؾاب٣ا )ٖىض
ال٨كَ ًٖ ٠بُٗت ؤلاقغا (ٝبإجهم ؤشخام ًغْن بإن همِ ؤلاقغا ٝالؿاثض في ماؾؿتهم َٓ همِ ٚحر مباقغاْ ،الظًً ٧ان
ٖضصَم )ً (51
ٞغصا.
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خؿاب مٗامل الاعجباٍ :
ر

ن

 مجس .ص  - مجس  .مج ص

صص( |
|ن  .مجس  مج)صش( | | .ن  .مج ص  -مج)

ر

2

2

2

2

18189600 - 409551 x 51
| | 417116  417116 x51 | . | 345895  345895 x 51

ر

0.14

2697501
ر
18991994
ًٓظض اعجباٍ مٓظب ْ ل٨ىّ يٌُٗٗ ٠ني ؤن الخٓا ٤ٞاإلانهي ًخإزغ بالىمِ ؤلاقغافي الٛحر اإلاباقغ َْٗني ؤن الىمِ ؤلاقغافي
اإلآظٓص ؤزغ بًجابي ٖلى خاالث الخٓا ٤ٞاإلانهي للٗما ٫ل ً٨ال ًم ً٨عص َظا اإلاؿخٓٔ مً الخٓا ٤ٞاإلانهي بلى ٖامل ؤلاقغا ٝالٛحر
مباقغ  ِ٣ٞألن صعظت الاعجباٍ يُٟٗت ال جخٗضْٔ 0.14طل ٪ما ًٟؿغ بإن َىآٖ ٥امل ؤزغٔ للخٓا ٤ٞاإلانهي ؤ٦ثر جإزحر مً
همِ ؤلاقغا.ٝ

ِلى لىء الٙشلياث الٙشِيت :
جٓظض ٖال٢ت ؾلبُت بحن َبُٗت ؤلاقغا ٝاإلاباقغ ْ الخٓا ٤ٞاإلانهي.



ْمً ؤظل طل٢ ٪مىا بدؿاب مٗامل الاعجباٍ بحرؾٓن بحن صعظاث ؤلاقغا ْ ٝصعظاث الخٓا ٤ٞاإلانهي لؤلٞغاص الظًً جبحن ؾاب٣ا
)ٖىض ال٨ك ًٖ ٠همِ ؤلاقغا (ٝبإجهم ؤشخام ًغْن بإن الىمِ الؿاثض في ماؾؿتهم َٓ همُا مباقغاْ ،الظًً ٧ان ٖضصَم
)ٞ (19غصا.
خعاب مّامل الاسجباه :
ر

ر

 مجس .ص  - مجس  .مج ص

ن

صص( |2
|ن  .مجس   2مج)صش( | . | 2ن  .مج ص  - 2مج)
1324050 - 69924 x 19
| | 74711  74711x19 | . | 50109  50109 x 19

4506
ر
110134

ر

0.04

ُ٢مت مٗامل الاعجباٍ مٓظبت ْ ل٨جها يُٟٗت ،ؤي ؤن همِ ؤلاقغا ٝاإلاباقغ ًازغ ؾلبا ٖلى الخٓا ٤ٞاإلانهي للٗما ،٫ل ً٨بمالخٓت
الُ٣مت جخطر َظٍ ألازحرة ؤجها قبّ مٗضْمتْٖ ،لُّ ًم٨ىىا ال ٫ٓ٣بإن همِ ؤلاقغا ٝاإلاباقغ لِـ اإلاؿاْ ٫اإلاباقغ ْ الٓخُض ْ
اإلاُل ٤لخاالث ؾٓء الخٓا ٤ٞالتي الخٓىاَا ٖىض بٌٗ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت.
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 .16هخاثج الذساظت :
 باليعبت للٙشليت الّامت:مً زالُ٢ ٫مت مٗامل الاعجباٍ اإلاخدهل ٖلُّ َْٓ 0.25اإلا٣ابل لليؿبت اإلائٍٓت % 25اجطر لىا ؤهّ ًٓظض اعجباٍ مٓظب بحن
مخٛحري الضعاؾت )َبُٗت ؤلاقغا ْ ٝالخٓا ٤ٞاإلانهي( ْبظلً ٪م ً٨ال ٫ٓ٣ؤن الٟغيُت الٗامت جد٣٣ذ ْهي ؤهّ جٓظض ٖال٢ت بحن
َبُٗت ؤلاقغا ٝالؿاثض بم٩ان بظغاء الضعاؾت ْالخٓا ٤ٞاإلانهي لٗاملِا،م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن همِ ؤلاقغا ٝال ًم ً٨اٖخباعٍ الٗامل
الٓخُض لخد ٤ُ٣الخٓا ٤ٞاإلانهي بل جٓظض ٖٓامل ؤزغٔ لم ج ً٨مدل صعاؾدىا .
 باليعبت للٙشلياث الٙشِيت:مً زال ٫الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ًم٨ىىا ؤلاقاعة بلى جد ٤٣الٟغيُت الجؼثُت ألاْلى ْالتي ٧ان مًمٓجها ًهب في  :جٓظض ٖال٢ت
بًجابُت بحن َبُٗت ؤلاقغاٚ ٝحر اإلاباقغ ْ الخٓا ٤ٞاإلانهي لضٔ الٗماْ ٫التي ٧ان مٗامل الاعجباٍ ٞحها بالغٚم مً ؤهّ يُٗ ٠بال
ْ (0.14بالخالي ه٣بل الٟغيُت الجؼثُت ألاْلى.
ؤهّ مٓظب)
ؤما ًٖ الٟغيُت الجؼثُت الشاهُت ال٣اثلت ؤهّ جٓظض ٖال٢ت ؾلبُت بحن همِ ؤلاقغا ٝاإلاباقغ ْالخٓا ٤ٞاإلانهيٞ ،هي ؤًًا جد٣٣ذ،
. 0.04
َْظا ما ؤ٦ضٍ مٗامل الاعجباٍ اإلآظب الًُٗ٠
ٜاثمت اإلاشاحْ :
.1965
 .نالر الكب٩ي" :الّالٜاث ؤلاوعاهيت في ؤلاداسة" ،م٨خبت ال٣اَغة الجضًضة ،ال٣اَغة،
 .مدمٓص ؤبٓ الىُل ِ ":لم الىٙغ الفىاعي" ،صاع الجهًت الٗغبُت ،بحرْث ،صْن جاعٍش.
.1958
 .3نباح الضًً ٖلي ":مٝذمت الخذمت الاحخماِيت"  ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعٍت ،
 .4مهُٟى ػٍضان ":ؤلاؼشاٗ و ؤلاهخاحيت" ،صاع الضبلجت اإلاهغٍت ،مهغ ،صْن جاعٍش.
 .5ؤهضعْصي ؾحزالقي ماع ٥جي ْالاؽ  " :العلى ٟالخىٍيمي و ألاداء" ،جغظمت ظٟٗغ ؤْ ال٣اؾم ؤخمض ،مِٗض ؤلاصاعة ،اإلامل٨ت
.1991
الٗغبُت الؿٗٓصًت،
ُٟٞ .6تر"ظٓن.م"ْ قحرْعص"ٞغاه ٪ب"":الخىٍيم ؤلاداسو" ،جغظمت مدمض جٓ ٤ُٞعمؼي ،م٨خبت الجهًت اإلاهغٍت ،ال٣اَغة،
.1967
 .7ؾُٗض ظاؾم ألاؾضي ،مغْان ٖبض اإلاجُض ببغاَُم " :ؤلاؼشاٗ التربىو"،1ٍ ،الضاع الٗلمُت الضْلُت ْ م٨خبت صاع الش٣اٞت
.2003
لليكغ ْالخٓػَٖ٘،مان،
.1976
 .8ؾُض الِٓاعي ،ؤلاصاعة ،م٨خبت ٖحن قمـ ،ال٣اَغة،
 .9يُا ٝػًٍ الضًً":العلى ٟؤلاؼشافي وِالٜخه بمٝاومت الخٕيحر الخىٍيمي" ،مض٦غة ماظؿخحر ،الؿىت الجامُٗت
.2006
/2005
.1980
 . 0هٓا٦ ٝىٗان" :الٝيادة ؤلاداسيت" ،صاع الٗلٓم ،الغٍاى،
.1983
ٖ .اقٓع ؤخمض ن٣غ":ألاظغ العلى٠يت و ؤدواث البدث الخىبيٝي" ،صاع الجهًت ،بحرْث،
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.2003
 .مدمض ظماً ٫دُاْي ":دساظاث في ِلىم الىٙغ" ،صاع الٛغب لليكغ ْ الخٓػََْ٘ ،غان،
.1987
 . 3مدمض ػٍان ٖمغ" :البدث الّلمي مىاهجه وجٝىياجه" ،صًٓان اإلاُبٖٓاث الجامُٗت ،الجؼاثغ،
.1995
ٖ . 4ماع بٓخٓف":مىاهج البدث الّلمي ووش ٛبِذاد البدىر" ،الجؼاثغ،
Hersey,P.Blanchard, K :Management of organizational Behavior utilizing human ressources, New jersey,prentice . 5
Hall inc,1977.
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بؼ٣اليت الخىٍحر و الخىبي ٞفي ِلىم الاِالم و الاجفا٥
ؤ.بً ِماس ظّيذة خحرة/حامّت ِبذ الحميذ بً باديغ معخٕاهم،الجضاثش.
ملخق:
تهذٗ َزٍ الذساظت للخٗغى بلى مؿإلت الخىٓحر في ٖلٓم ؤلاٖالم ْ الاجهاٖ ٫ىض الٛغب ْ الٗغب ْ مضٔ جٓا ٤ٞهٓغٍاث
الاجها ٫اإلاٗانغة ْ ٞغْيِا م٘ ؾُا٢اث اإلاجخمٗاث الٗغبُت ،خُض هجض ؤن ظل الضعاؾاث في ٖلٓم ؤلاٖالم ْالاجها٢ ٫ض
بضؤث في ؤمغٍ٩ا اهُال٢ا مً بدٓر امبرًُ٣ت حك٩لذ في بِئت ٚغبُت جسخل ٠ؾُا٢اتها ًٖ ؾُا ١اإلاجخمٗاث الٗغبُت ْ .بٗض
ججؿض مٓاَغ ؤلاٖالم الجضًض الظي ؤجاخخّ ج٨ىٓلٓظُاث اإلاٗلٓماث ْ الاجها ٫الخضًشت حٗ٣ضث الضعاؾاث ؤ٦ثر في َظا
اإلاُضانٞ.ؿغٖت ْجحرة جُٓع ج٨ىٓلٓظُاث الاجها ٫لم حؿمذ للبدض الٗلمي ببلٓعة ما ًلؼم مً ظِاػ مٟاَُمي ْ جىٓحري ْ مجهجي
لضعاؾت َظٍ الٓٓاَغ الجضًضة .بط ِْغث الخاظت بلى بٖاصة الىٓغ في بٌٗ الٟغْى التي جٓ٣م ٖلحها الىٓغٍاث الاجهالُت
بٗضما حٛحرث زاعَت الاجها ْ ٫ؤلاٖالم مٗا.
ال٣لماث اإلاٙخاخيت :الىٓغٍاث ،الخىٓحر ،ؤلاٖالم ْالاجها ،٫اإلاجخم٘ ،البدض الٗلمي  ،ؤلاٖالم الجضًض.
مٝذمت:
جخجّ البدٓر الٗغبُت في خ٣ل ٖلٓم ؤلاٖالم ْ الاجها ٫بلى اٖخماص ال٨ٟغ الخىٓحري الٛغبي بضءا باإلاٟاَُم ْ اإلاىاهج
ْنٓال بلى الىٓغٍاث صْن ألازظ بٗحن الاٖخباع ازخال ٝالؿُا٢اث الٛغبُت ًٖ الٗغبُت ْ ازخالَ ٝبُٗت اإلاجخمٗاث ْ َبُٗت
اإلاماعؽاث ؤلاٖالمُت َىا َْىاٞ .٥لُاإلاا صٖذ الخاظت بلى ْظٓص ٨ٞغ جىٓحري ٖغبي ؤْ ٖلى ألا٢ل بٖاصة الىٓغ في َظٍ الىٓغٍاث
ْ حٗضًلِا بما ًخالءم ْ َبُٗت اإلاجخمٗاث الٗغبُت ٞؿاعث ألابدار الٗلمُت الٗغبُت ٖلى وؿ ٤ألابدار الٛغبُت ْ اٖخمضث
صعاؾاث الجمِٓع اهُال٢ا مً بدٓر الخإزحر ْ ؤلاًمان اإلاُل ٤بٓ٣ة جإزحر ْؾاثل ؤلاٖالم ٖلى ؤٞغاص اإلاجخم٘ ْنٓال بلى صعاؾاث
الخل٣ي.
جمحزث ألابدار الٛغبُت بهظا الخإَحر الىٓغيْ ،اهخ٣لذ مً هُ٣ت بلى ؤزغٔ خؿب الخٛحراث ْ الخدٓالث التي ٧اهذ
جدضثها ْؾاثل ؤلاٖالم في اإلاجخم٘ ،في خحن هجض ؤن البدٓر الٗغبُت حؿحر ً
جب٘ا ليؿ ٤ألابدار الٛغبُت ْ ال حؿحر ْ ٤ٞالخدٓالث
التي جٟغيِا َبُٗت الٓؾاثل ؤلاٖالمُت ؤْ اإلاًامحن ؤلاٖالمُت.
َٝل ًم ً٨الخضًض مشال ًٖ هٓغٍت الخضٖ ٤ٞبر مغخلخحن في مجخم٘ ٖغبي ْ ،في ْل ٖضم ْظٓص ٢اصة عؤي ؤْ الجماٖت
الىٍْٓت التي حك٩ل الٓؾُِ بحن ؤلاٖالم ْ باقي ؤٞغاص اإلاجخم٘؟ ،زم ً ٠ُ٦م ً٨الخضًض ًٖ الٗاصاث ْ ؤهماٍ اإلاكاَضة في
الؿُا ١الٗاثلي الٗغبي في ْل نٗٓبت صعاؾت َظا ألازحر ْ نٗٓبت جُبُ ٤مىاهج بدشُت حؿاٖضها في الٓنٓ ٫بلى طل ٪هٓغا
لخهٓنُت اإلاجخمٗاث الٗغبُت؟.
ٟٞي ْل حٛحر البِئت الاجهالُت في الٗالم الُٓم ْ ،بخُٓع ج٨ىٓلٓظُاث اإلاٗلٓماث ْ الاجها ْ ٫ججؿض بٌٗ اإلآاَغ
إلٖالم ظضًض ْ مماعؾاث ظضًضة ،ؤلُٛذ بٌٗ الٟغْى التي جٓ٣م ٖلحها ٖضص مً الىٓغٍاث  ْ ،جإ٦ضث ٞغْى ؤزغٔ لىجض
ؤهٟؿىا بداظت بلى بٖاصة الىٓغ في الجِاػ الخىٓحري  ْ ،في ْل َظا الًٟاء الؿِبحري ْ َظٍ الخدٓالث التي ؤزغث ٖلى البِئت
ؤلاٖالمُت الخ٣لُضًت ،جمشلذ البِئت الخٓانلُت الجضًضة في ٧ل ما ؤجاخخّ جُبُ٣اث الٍٓب 2.0مً مٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي،
مضْهاث بل٨ترْهُت ،مٓا ٘٢الخإلُ ٠الخغ ،الخضًٍْ اإلاهٛغ...الخ.خُض ؤجاخذ َظٍ الًٟاءاث الاٞترايُت خغٍت ؤلاٖالم الٟغصي
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ْخغٍت الخٗبحر ًٖ الغؤي٦ ،ما ؤجاخذ بم٩اهُت مؿاَمت الٟغص في نى٘ اإلادخٓٔ ؤلاٖالمي ْ ِْٓع ما ٌؿمى بصخاٞت اإلآاًَ ،هخج
ٖىّ جإزحراث ْاضخت في اإلاجا ٫الاظخماعي ْ ،الا٢خهاصيْ ،الؿُاس ي ْ ؤلاٖالمي زانت.
ْ مً َىا ِْغث الخاظت بلى الخجضًض ْالخدضًض في الىٓغٍاث اإلاخٗل٣ت باإلٖالم ال٨الؾُ٩ي مً زال ٫الؿعي بلى جإَحر
جىٓحر ظضًض زام باإلٖالم الجضًض ْ مٓاَغٍ ،ؤْ مداْلت جدضًض هٓغٍاث الاجها ٫اإلاٗانغة بما ًخٓا ٤ٞم٘ ما ؤٞغػجّ
جُبُ٣اث ؤلاٖالم الجضًض مً مخٛحراث.
* مً زال ٫ماؾب ٤هُغح الدؿائالث الخالي:
 ما هي ؤنٓ ٫الخىٓحر في ٖلٓم ؤلاٖالم ْ الاجها٫؟.
َ ل جخٓاٞ ٤ٞغْى الىٓغٍاث الاجهالُت اإلاٗانغة م٘ الؿُا٢اث اإلاجخمُٗت الٗغبُت؟.
َ ل جخُاب ٤هٓغٍاث الاجها ٫اإلاٗانغة م٘ ما ًُغخّ ؤلاٖالم الجضًض مً مماعؾاث؟.
* تهذٗ َزٍ الذساظت بلى :
 الخٗغٖ ٝلى ؤنٓ ٫الخىٓحر في ٖلٓم ؤلاٖالم ْ الاجهاٖ ٫ىض الٛغب ْ ،ؤػمت الخىٓحر ٖىض الٗغب.
 مداْلت بؾ٣اٍ الىٓغٍاث ؤلاٖالمُت اإلاٗانغة ٖلى اإلاجخم٘ الجؼاثغي مً زالَ ٫غح الٟغْى ْ مضٔ جٓاِ٣ٞا م٘ الؿُا١
اإلاجخمعي الجؼاثغي.
 الخٗغٖ ٝلى مداْالث الخىٓحر في ؤلاٖالم الجضًض.
 الخُغ ١بلى مضٔ صخت بٌٗ الٟغْى الىٓغٍت ؤلاٖالمُت ْ الاجهالُت في ْل ؤلاٖالم الجضًض.
٢بل الخضًض ًٖ الخىٓحر ْ الىٓغٍاث ،ؤْال ًجب ؤلاقاعة بلى مِٟٓم الىٓغٍت في خض طاجّ ،خُض جضْع ال٨شحر مً الكبهاث
في خ ٫ٓ٣اإلاٗغٞت الٗلمُت في ٧ل مً الٗلٓم ؤلاوؿاهُت ْ الاظخماُٖت خٓ ٫بُٖاء مِٟٓم ْاضر ْ مدضص للىٓغٍت ْ زانت في
ٖلٓم ؤلاٖالم ْ الاجهاٞ ،٫اإلاك٩لت ال ج٨مً في بًجاص حٗغٍْ ٠اضر لِا ْ ،ل ً٨ج٨مً في بق٩الُت بَال ١مهُلر الىٓغٍت ٖلى
بٌٗ الاظتهاصاث الٗلمُت التي عبما ٢ض ال جهبٓ بلى م٣ام الىٓغٍت.
ْ هجض َظٍ اإلاك٩لت زانت في ٖلٓم ؤلاٖالم ْ الاجها ٫الظي ًخمحز الخىٓحر  ُّٞبجزٖت ٚغبُت مدًت  ،خُض هجض ال٨شحر مً
الىٓغٍاث التي ٢ض جخ ٤ٟبٌٗ اإلاغاظ٘ ٖلى حؿمُتها بىٓغٍت في خحن هجضَا في مٓا ٘٢ؤزغٔ جازظ مإزظ اإلا٣اعبت ؤْ الىمٓطط.
 /1مٙهىم الىٍشيت:
ًىٓغ الباخشٓن بلى الىٓغٍت ٖلى ؤجها مجمٖٓت ً٢اًا جٓ٣م بخ٣ضًم جٟاؾحر ْاُٗ٢ت للٓٓاَغ خُض ٌٗغِٞا ظُبز GIBBS
 ":الىٓغٍت مجمٖٓت مً الً٣اًا جغجبِ ُٞما بُجها في نٓعة جإُ٦ضاث امبرًُ٣ت جخٗل ٤بسهاثو مجمٖٓت مدضصة مً ألاخضار
1
ْ ألاقُاء"..
ً
اؾخيباَُا".
ْ ٌٗغِٞا بشايذ وايذ ": Braith waiteؤن الىٓغٍت حكخمل ٖلى مجمٖٓت مً الٟغْى التي جٓ٩ن وؿ٣ا

2

 1على عبد الرزاؽ جليب" ،االتجاىات األساسية في نظرية علم االجتماع"،اإلسكندرية ،دار ادلعرفة اجلامعية،2009 ،ط ،2ص.30
2ادلرجع نفسو ،ص.35
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ْ ٌٗغِٞا جيماؼيٖ": ٚلى ؤجها مجمٖٓت مً الً٣اًا التي ًجب ؤن جخٓاٞغ ٞحها الكغٍْ الخالُت ،ؤْالً :يبغي ؤن جٓ٩ن
اإلاٟاَُم التي حٗبر ًٖ الً٣اًا مدضصة بض٢ت ،زاهُاً :جب ؤن جدؿ ٤الً٣اًا الٓاخضة م٘ ألازغٔ ،زالشا  :ؤن جٓي٘ في ق٩ل
ًجٗل مً اإلام ً٨اقخ٣ا ١الخٗمُماث ال٣اثمت اقخ٣ا٢ا اؾخيباَُا ،عابٗا :ؤن جٓ٩ن َظٍ الً٣اًا مشمغة ْ ج٨ك ٠الُغٍ٤
1
إلاالخٓاث ؤبٗض مضٔ ْ حٗمُماث جىمي مجا ٫اإلاٗغٞت".
ْ جىٓغ بُ٣ت الخٗاعٍ ٠بلى الىٓغٍت ٖلى ؤجها بىاء مخ٩امل خُض ٌٗغِٞا اعهٓلض عْؽ ٖلى ؤجها":بىاء مخ٩امل ًًمً
مجمٖٓت حٗغٍٟاث ْ اٞتراياث ْ ً٢اًا ٖامت ْ ،جخٗل ٤بٓاَغة مُٗىت بدُض ًم ً٨ؤن حؿخيبِ مجها مىُُ٣ا مجمٖٓت مً
2
الٟغْى ال٣ابلت لالظخُاػ".
في خحن ٌٗغِٞا ١ابالن  ":kaplanبىاء ٞغض ي عمؼي ًخًمً مجمٖٓت مً الٓ٣اهحن اإلاكخ٣ت مىُُ٣ا٩ٞ ،ل ٢اهٓن ٌؿخيخج
3
مباقغة مً ال٣اهٓن الؿابٖ ٤لُّ ْ ال٣اهٓن ًٟؿغ الٓاٗ٢ت ًٖ َغٍ ٤عبُِا بٛحرَا مً الٓ٢اج٘".
لٗل َظا الخضازل الٓا ٘٢في جدضًض ماَُت هٓغٍت ْ ماَُت م٣اعبت ٌٗٓص بلى ٓ٧ن الىٓغٍت في ّ
ْ ّ
خض طاتها حكخمل ٖلى مجمٖٓت
مٟاَُم ْ هماطط ْ ٓ٢اهحن ٦ما ْعص في الخٗغٍٟاث الؿاب٣ت.
َظا بسهٓم الىٓغٍت في الٗلٓم الاظخماُٖت بهٟت ٖامت،ؤما في مجا ٫ؤلاٖالم ْ الاجهاٞ ٫خٗغ ٝالىٓغٍت ؤلاٖالمُت
خؿب ما٠ىيل ":بصعا٧ ٥امل ْ ِٞم مؿدىحر لخ٣ُ٣ت ما ًدضر في اإلاجخم٘ بؿبب ٖملُاث ؤلاٖالم ْ ؤوكُتها ْ الخُٓعاث ْ
الخٛحراث التي جُغؤ ٖلحها ْ الٗ٨ـ مً طلِٞ ٪م خ٣ُ٣ت ما ًدضر في ْؾاثل ؤلاٖالم بؿبب ؤوكُت اإلااؾؿاث الاظخماُٖت ْ
حٛحراتها ْ جُٓعاتها"4ؤي اهّ هدً بداظت بلى ِٞم خ٣ُ٣ت الٓاَغة ؤلاٖالمُت صازل اإلاجخم٘.
ْ ٌكحر الٗضًض مً الباخشحن بلى ؤن مِٟٓم الىٓغٍت الٗلمُت في ؤلاٖالم ًغج٨ؼ ٖلى بٌٗ اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت التي جبنى
ٖلحها الىٓغٍت ٦ما حكحر في طل ٪الض٦خٓعة مي الٗبض هللا ":الىٓغٍت هي اإلاٟاَُم التي ًخٓنل بلحها الباخض بىاء ٖلى مالخٓخّ ْ
5
الخجغبت ؤْ مجمٖٓت ججاعب ،ؤْ خضر ؤْ مجمٖٓت ؤخضار".
ْ ٌُٗضها الخٗغٍَ ٠ظا بلى ؤنل الخىٓحر في ٖلٓم ؤلاٖالم ْ الاجها ْ ٫الظي اهُل ٤مً الضعاؾاث الامبرًُ٣تٌ ْ ،كحر
الض٦خٓع بؿُٓوي خماصة بلى مِٟٓم الىٓغٍت ؤلاٖالمُت ًخجلى بٓيٓح ْ ص٢ت في الٗلٓم الخُبُُ٣ت البدختٌ ْ ،كٓبّ هٕٓ مً
الٛمٓى ْ الخضازل اإلاٗغفي في الٗلٓم ؤلاوؿاهُت ٖمٓما ْ ٖلٓم ؤلاٖالم ٖلى ْظّ الخهٓم"ٌٓٗ ْ 6.ص الباخض بلى ًُ٢ت
الىٓغٍت في ؤلاٖالم ْ ما ٌكٓبّ مً ٚمٓى ْ طل ٪الٖخماص الخىٓحر في ؤلاٖالم ٖلى ٖلٓم ؤزغٔ ٧الٗلٓم ؤلاوؿاهُت ْ الٗلٓم
الاظخماُٖت ْ َظا ما ً٣ٟضَا ص٢ت الىٓغٍت في الٗلٓم الُبُُٗت ْ الٗلٓم البدخت.

 1عبد اهلل زلمد عبد الرمحن" ،علم االجتماع النشأة و التطور" ،اإلسكندرية ،دار ادلعرفة اجلامعية ،2007،ص.101

2زلمد علي زلمد" ،البحث االجتماعي (دراسة في طرائق البحث و أساليبو" ،اإلسكندرية ،دار ادلعرفة اجلامعية ،ص.24
3ادلرجع نفسو ،ص.25

4عبد الرمحن بن نامي ادلطًنم" ،دور القائم باالتصال في ضوء نظرية ت أثر الشخص الثالث "،أحباث ادلؤدتر الدكيل "إعالـ جديد (تكنولوجيات
جديدة...لعامل جديد) ،جامعة البحرين ،البحرين 9-7 ،أبريل  ،2009منشورات جامعة البحرين،ص.201
5ادلرجع نفسو ،ص.201
6ادلرجع نفسو ،ص202
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/2الخىٍحر في ِلىم ؤلاِالم و الاجفا:٥
ؤِ/ىذ الٕشب:
بضؤ الخىٓحر في ٖلٓم ؤلاٖالم ْ الاجها ٫اؾدىاصا ٖلى مغج٨ؼاث ٖلمُت مىهجُت ْ مٟاَُمُت مؿخسلهت مً الٗلٓم
اإلاجاْعة لّ مً ٖلٓم ؾُاؾُت ْ ،اظخماُٖت ْ،بوؿاهُت ْ ،ا٢خهاص ْ،لٛت...الخ.
ْجخ٣اَ٘ م٘ ٖلٓم ؤلاٖالم ْ الاجها ٫مجمٖٓت ٦بحرة مً الخ ٫ٓ٣اإلاٗغُٞتّ ،
ْلٗل َظا ما نٗب ٖملُت الاهُال٢ت في
الخىٓحر ٞحها ْ ّ
يُ ٤اإلاىٓٓع الاهجلٓ ؤمغٍ٩ي لِا ،خُض ً ٫ٓ٣الٗالم ألامغٍ٩ي ولبر ؼشام ؤن:
" خ٣ل الاجها َٓ ٫بمشابت مٟترَ ١غ ١ؤ٧اصًمي ًّمغ ٖبرٍ ال٨شحرْن ،الا ؤن ال٣لُل َ ِ٣ٞم مً ًبٓ٣ن في َظا الخ٣ل".

1

ْ ٢بل الخضًض ًٖ الخىٓحر في ٖلٓم ؤلاٖالم ْ الاجهاْ ٫ظب ٖلُىا ؤلاقاعة بلى ألانٓ ٫اإلاٗغُٞت الٗملُت للخىٓحر ْ التي
جدكابّ م٘ هٓحراتها في الٗلٓم ؤلاوؿاهُت ْ الاظخماُٖتُٞ ،ىُل ٤الخىٓحر ٚالُا مً مٓا ٠٢زالر ؾىظ٦غ ؤَمِا ) :مٓ٠٢
اهثرْبٓلٓجي ،مٓ ٠٢ابؿخمٓلٓجي ،مٓ ٠٢صًني(.
مى ٜٚؤهثروبىلىجي ْ:الظي عبِ الًُ٣ت الاجهالُت بإبٗاص ْظٓصًت جخٗل ٤بالخل ٤ألاْ ٫لئلوؿان ْ جدبلٓع الغئٍت الاجهالُت
َْ ٤ٞظا اإلاضزل م٘ ِْٓع اللٛت ْ حؿخمغ في ج٣ضًم جٟؿحراتها للخُٓع الخاعٍذي للٓاَغة الاجهالُت مً جل ٪الىُ٣ت مغْعا
بمغاخل ِْٓع ْ جُٓع ج٣ىُاث الاجهاْ ْ ٫ؾاثلّ اإلاسخلٟت ْ ختى مغخلت ِْٓع قب٨ت الاجها ٫الضْلُت.
مى ٜٚابعخمىلىجيً :ىُلَ ٤ظا اإلآ ٠٢في جدبّٗ لًُ٣ت الاجها ٫لغنض اإلاداْالث الخىٓحرًت ألاْلى باججاٍ الخإَحر الٗلمي
للٓاَغة الاجهالُت خُض ٌؿعى جدب٘ اإلاداْالث الخىٓحرًت لِٟم ْ جٟؿحر الٓاَغة.
2

مى ٜٚديني :بط ٌٗخبر الضًً َٓ مهضع ؤلالِام الٗلمي للٗ٣ل الٛغبي.

ؤما الخىٓحر في ٖلٓم ؤلاٖالم ْ الاجها٣ٞ ٫ض بضؤ مً الضعاؾاث الامبرًُ٣ت التي ظاءث زال ٫الخغبحن الٗاإلاُخحن ألاْلى ْ
الشاهُت٢ ْ ،ض اٖخبرث البدٓر ؤلاٖالمُت ألاعيُت التي ٢امذ ٖلحها ٖلٓم ؤلاٖالم ْ الاجها ،٫خُض ِْغث صعاؾاث تهخم بالضٖاًت
ؤلاٖالمُت ٟٞي ٦خابّ "ج٣ىُاث الضٖاًت زال ٫الخغب الٗاإلاُت" جدضر َاعْلض الػٍْل ٖلى ؤن ْؾاثل الاجها٢ ٫ض ّ
ٚضث ؤصْاث
3
يغْعٍت في بصاعة الغؤي الٗام مً َغ ٝالخٓ٩ماث."...
٢ضم مً زاللِا هٓغٍت "ؤلابشة اإلاخذسة" ْ ،التي حٗني ؤن لٓؾاثل ؤلاٖالم سخغ ْ جإزحر ٓ٢ي ٖلى ألاٞغاص ْ ،حٗخبر َظٍ
الضعاؾاث مً الضعاؾاث الخابٗت للبراصٌٛم الؿلٓ٧ي ال٣اثم ٖلى زىاثُت ؤلازاعة ْ الاؾخجابت مٗخبرة ْؾاثل ؤلاٖالم اإلاشحر ْ عصة
ٗٞل الجمِٓع هي الاؾخجابت.

1زلمد بابكر عوض "،مراجعات منهجية على مبحث النظرية االتصالية"http://omerhago.blogspot.com/2012/07/blog- ،
 post_30.htmlشوهد يوم ،2013/10/11:سا.19:10 :
2ادلرجع نفسو.

3أرماف ماتيالر ،ميشاؿ ماتيالر "،تاريخ نظريات اإلتصال" ،تر :نصر الدين العياضي ،الصادؽ رابح ،بًنكت ،ادلنظمة العربية للرتمجة ،2005 ،ط،3
ص.47
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ّ
ْ م٘ ا٢تراب الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ِْغث الٗضًض مً اإلاالٟاث التي ٚظث ٨ٞغة الٓ٣ة الخإزحرًت التي جملِ٨ا ْؾاثل
ؤلاٖالم ْ الضٖاًت زهٓنا ْ ،مً بحن اإلاالٟاث َظٍ ٦خاب الغْس ي ظحرج حؽاخىجحن ٨ٌٗ serge tchakhotineـ ٖىٓاهّ ألا٤ٞ
1
الظَبي للٗهغ" :الذِايت العياظيت و أخفاب الجماَحر".
بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت بضؤ خ٣ل الاجهاً ٫خإنل ٗ٦لم ٢اثم بظاجّ في ؤمغٍ٩ا ْ همذ في الٟترة هٟؿِا اَخماماث
ظاهبُت ْ بضؤ جدلُل اإلاًمٓن ٌٗخمض في مجاالث ؤزغٔ ٦ضعاؾت ألازباع ْ الخُب الضًيُت ْ ؤلاقِاع٧ ْ ،2اهذ اٚلب الضعاؾاث
في َظٍ اإلاغخلت تهخم بالضٖاًت ْٖال٢تها بالؿلٓ ٥الاهخسابي ًٖ ْ ،ؤلاقِاع ْ ٖال٢خّ بالؿلٓ ٥الاؾتهال٧ي ْ ،ؤلاًمان اإلاُل٤
ب٨ٟغة الٓ٣ة الخإزحرًت لٓؾاثل ؤلاٖالم.
ْ بٗض طلِْ ٪غث صعاؾاث حُٗض الىٓغ في هٓغٍت الؾٓا ٫مىُل٣حن مً ٨ٞغة مٟاصَا ؤن جإزحراث ْؾاثل ؤلاٖالم ال جدضر
ٖلى مؿخٓٔ ْاخض ٖلى ظمُ٘ ألاٞغاص هٓغا للٟغْ ١الٟغصًت في الصخهُت ْ ازخال ٝمؿخٍٓاث الظ٧اء ٖىض ٧ل مجهم ْ 3.اهُال٢ا
مً َظا الى٣ض ِْغث صعاؾاث تهخم بالجمِٓع التي جإؾؿذ جدذ اإلاىٓٓع الُْٟٓي خُض جىٓغ بلى اٖخباع الٓؾاثل ؤلاٖالمُت ال
جدضر جإزحراث مباقغة ٖلى الجمِٓع،بل جخم ٖملُت الخإزحر ٖلى مغاخل ْ ِْغ َىا ما ٌؿمى باإلاجمٖٓت الىٍْٓتٞ ،خُاع الُُْٟٓت
الؿٓؾُٓلٓظُت ٧ان مداْلت إلٖاصة الىٓغ في هٓغٍت الؾٓا ٫التي جىٓغ بلى الاجها٦ ٫ىُ٣ت بضء ْ هُ٣ت جهاًت  ،4خُض خضصث
لٓؾاثل ؤلاٖالم مؿالت الخجضًض في ا٦دكاٖ ٝىانغ ْؾُُت بحن هُ٣ت البضء ْ هُ٣ت الجهاًت في ؾحرْعة الاجهاَ ْ ،٫ظا ما
5
جٓنلذ بلُّ هٓغٍت جض ٤ٞالاجهاٖ ٫بر مغخلخحن.
ْ ِْغث في هٟـ الخُاع م٣اعباث ؤزغٔ ٦م٣اعبت الاؾخسضاماث ْ الاقباٖاث ،لٓلب الهمذْ ،ي٘ ألاظىضة ؾيخُغ ١بلى
الخٟهُل  ُّٞالخ٣ا.
ب/ؤصمت الخىٍحر ِىذ الّشب:
ًَ ٫ٓ٣حربشث ؼيلش":بن مٓ ٠٢الباخشحن في اإلاجخمٗاث الىامُت ؤْ اإلاىاَ ٤الخابٗت ًغجبِ بٓعي ؤْ بضْن ْعي بكب٨ت
6
اَخماماث ْ ؤْلٍٓاث جدضصَا الؿٓ ١الٗلمُت الضْلُت".
ًسخهغ ٖلُىا ال٨شحر َظا الخٗبحر ٞالخضًض ًٖ ٖلٓم ؤلاٖالم ْ الاجها ْ ٫الضعاؾاث الٗغبُت التي ال جخجاْػ بٌٗ
اإلاداْالث في جىاْ ٫ما هٓغ لّ الٛغب ْ بؾ٣اَّ ٖلى اإلاجخمٗاث الٗغبُت في بٌٗ البدٓر الٗلمُت ْ مظ٦غاث الخسغط صْن
الضٖٓة بلى خاظخىا بلى حٗضًل َظٍ الىٓغٍاث ْ ٤ٞؾُا ١مجخمعي ٖغبي ؤْ بٖاصة الىٓغ ٞحها.

1ادلرجع نفسو ،ص.48

2عبد الرمجن عزم ،السعيد بومعيزة"،اإلعالم و المجتمع(رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة العربية و االسالمية)" ،اجلزائر ،الورسم للنشر ك
التوزيع ،2010 ،ص.390

3حسٌن سعد" ،البراديغمات المسيطرة في علوم اإلعالم و االتصال و إشكالياتها المعرفية" ،مسامهة يف حلقة حبثية ،الرباديغمات العلمية،
 .2011/03/19ص.32
4ادلرجع نفسو ،ص.33
5أرماف ماتيالر ،ميشاؿ ماتيالر ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.58
6زلمد بابكر العوض ،مرجع سبق ذكره.
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ْ ٢ض صزل خ٣ل الاجها ٫بلى بٌٗ الُ٣اٖاث ألا٧اصًمُت في الضْ ٫الٗغبُت ْ ؤلاؾالمُت بك٩ل مخإزغ وؿبُا ْ جإزغ
بالٓغْ ٝاإلادُُت صازلُا ْ زاعظُا باإلياٞت بلى الخُٓعاث الخ٨ىٓلٓظُت في َظا اإلاجا٨َ ْ.٫ظا لم حسجل ؤًت اهُال٢ت حؿمذ
بيكإة ٖلم اجها ٫مخمحز خًاعٍا ًخماش ى م٘ ْا ٘٢ماؾؿاث الاجها ٫الجماَحرًت في اإلاجخم٘ الٗغبي ؤلاؾالمي٦،1ما ًغظ٘
الؿبب بلى جإزغ صزْٓ ٫ؾاثل ؤلاٖالم بلى اإلاجخمٗاث الٗغبُت م٣اعهت باإلاجخمٗاث الٛغبُت.
٦ما جسخل ٠ؤصْاع ْ ْْاثْ ٠ؾاثل ؤلاٖالم في اإلاجخمٗاث الهىاُٖت ًٖ اإلاجخمٗاث الىامُت مً خُض ؤهّ َظٍ ألازحرة
الػالذ جبدض ًٖ ً٢اًا الخدغع الؿُاس ي ْ الا٢خهاصي٩ٞ ،ان مً الُبُعي جإزغ الىٓم ؤلاٖالمُت بهظٍ الخلُٟتٞ ،ازخلٟذ
اإلاماعؾت ؤلاٖالمُت الٗغبُت ًٖ هٓحرتها الٛغبُت خُض جإزغث الٗغبُت مجها بالؿلُت الؿُاؾُت ،خُض ٧اهذ حك٩ل ْؾاثل
ؤلاٖالم ؤصاة للمماعؾت الؿُاؾُت ْ،لٗل مشا ٫طل َٓ ٪مضٔ جمؿ ٪ؤلاٖالم الخٓ٩مي الغؾمي بكغُٖت الخ٩ام الٗغب ؤزىاء
ُ٢ام بٌٗ الشٓعاث الٗغبُتً ْ،سخل ٠ألاؾاؽ الىٓغي الظي جغج٨ؼ ٖلُّ الضعاؾت في الضْ ٫الىامُت ْ الضْ ٫الهىاُٖت
اإلاخ٣ضمت ْ طل ٪لُبُٗت البِئت الاظخماُٖت ْ الؿُاؾُت ْ الٓؾِ الظي ًخدغ ٥بضازلّ الخضر ؤلاٖالمي ْ الش٣افي ْ ؤًًا
2
لُبُٗت الخ ًٍٓ٩ال٨ٟغي ْ ٢ضعاث الجمِٓع اإلاخل٣ي.
ٞاإلٖالم ًدخل م٩اهت اظخماُٖت ا٢خهاصًت ؾُاؾُت مخٗاْمت في اإلاجخم٘ الٗغبي ِٓٞ ،مدخ٨غ مً ٢بل الضْلت ْ ًمشل
ألاصاة التي حؿُُغ بها الضْلت ٖلى اإلاجخمَ٘ ْ 3ظا ما ظٗل البدٓر الٗغبُت جسً٘ بلى عئٍت بًضًٓلٓظُت ْ ؤزالُ٢ت ظٗلذ مً
ً٢اًا الازترا ١الش٣افي ْ اؾخالب الٍِٓت مً ظِت ْ ؤػمت الُ٣م الش٣اُٞت ،مً ظِت ؤزغٔ اإلاك٨الث ال٨ٟغٍت اإلاُِمىت ْ التي
4
جدٓ ٫البدض في ؤلاٖالم ْ الاجها ٫بؿببها بلى زُاب مُٗاعي ْ َظا هدُجت لُٛاب اؾدشماع اإلاٟاَُم الىٓغٍت.
ٞالبِئت الاظخماُٖت ْ زانت ؤلاٖالمُت في الضْ ٫الهىاُٖت اإلاخ٣ضمت مدهىت لخغٍت الازخُاع بحن اإلآاص الش٣اُٞت ْ
ؤلاٖالمُت اإلاخىٖٓت ألن اإلآ٣ماث الخًاعٍت ْ الا٢خهاصًت ْ الاظخماُٖت ْ الؿُاؾُت اإلآاجُت ٢ض ال جخٓاٞغ بهٓعة مخ٩املت في
5
الضْ ٫الىامُت ؤْ صْ ٫الٗالم الشالض بهٟت ٖامت،الٞخ٣اع بِئتها بلى اإلآ٣ماث ألاؾاؾُت إل٢امت مجخم٘ بٖالمي بهٓعة ٗٞالت.
 /3هٍشياث ؤلاِالم اإلاّاـشة و بظٝاواتها ِلى اإلاجخمْ الجضاثشو:
ؤ/هٍشيت الاظخخذاماث و ؤلاؼباِاث:
َٓعث هٍشيت الاظخخذاماث والاؼباِاث مً زال ٫ؾلؿلت مً الضعاؾاث ٧اهذ جبدض في مؿإلت بقبإ الغٚباث التي
ًخدهل ٖلحها الجمِٓع مً ْؾاثل ؤلاٖالم خُض ًٓ٣م َظا اإلا٣ترب ٖلى حؿائَ ٫ام َٓ ":ماطا ًٟٗل الجمِٓع بٓؾاثل ؤلاٖالم؟"
ْ٧اهذ الضعاؾاث التي ؤظغٍذ آهظا٢ ٥ض ؤظابذ ٖلى َظا الؿااٞ ٫الٟغص ٌؿخٗمل ْؾاثل بٖالمُت مُٗىت ْ مًامحن مُٗىت ألظل
بقبإ عٚباث مُٗىت.

1

عبد الرمحن عزم ،السعيد بومعيزة ،مرجع سبق ذكره ،ص.388

نسمة أمحد البطريق" ،المدخل االجتماعي لإلعالم العربي( دراسة في إشكاليات التواصل الفكري من خالل اإلعالم السمعي المرئي )" ،اجمللة

التونسية لعلوـ االتصاؿ ،العدد ،11جانفي-جواف  ،1987تونس ،ص.133

3الصادؽ احلمامي "،الميديا الجديدة(االبستومولوجيا و اإلشكاليات و السياقات)" ،تونس ،ادلنشورات اجلامعية دبنوبة ،2012 ،ط،1ص.222
4مرجع نفسو ،ص223
5نسمة أمحد البطريق ،مرجع سبق ذكره ،ص 133
218

الّذد  : 08يىهيى – 2015

مش٠ض حيل البدث الّلمي

٧اهذ الضعاؾاث ألاْلى الخانت بهظا اإلا٣ترب ًٖ ُُٟ٦ت اؾخٗما ٫الجمِٓع لٓؾاثل ؤلاٖالم َ ْ،ىا ٥مً ً٣ؿم َظا
اإلاضزل بلى ٢ؿمحن مً مىٓٓع ج٣لُضي ْ ؤزغ خضًضً ،خٗل ٤ألاْ ٫باؾخٗما ٫الجمِٓع لٓؾاثل ؤلاٖالم بِىما ًخٗل ٤الشاوي
باؾخٗما ٫الجمِٓع لخ٨ىٓلٓظُاث الاجها ٫الخضًشت ْ الاقباٖاث اإلاد٣٣ت مً طل ٪خُض ًسخلَ ٠ظا ألازحر ًٖ اإلاىٓٓع
الخ٣لُضي في ؤن اإلاؿخٗملحن َىا ؤ٦ثر وكاَا.
 ٧اهذ البضاًت بمجمٖٓت صعاؾاث جبدض في ؤلاقباٖاث اإلاد٣٣ت: (1944خاْ ٫ال٨ك ًٖ ٠الْٓاث ٠الىٟؿُت التي جاصحها اإلاؿلؿالث ّ
لغباث البُٓث ْ ،دساظت
*دساظت اسنهايم ، Arnheim
1
 (1949الظي اؾخٛل بيغاب الصخاٞت للخإ٦ض مً الضْا ٘ٞالتي ججٗل ال٣غاء ًٟخ٣ضْن ًٓمُتهم اإلاٗخاصة.
بحرلعىن ، Berelson
ْ ج٨مً ؤلاظابت التي جٓنل بلحها ١اجض ٖ katzلى الدؿائ ٫الخالي " :ماطا ًٟٗل الجمِٓع بٓؾاثل ؤلاٖالم؟ مً زالَ ٫ظا
الىمٓطط ؤن مدخٓٔ الغؾالت ًخجاْػ ب٨شحر ال٣هض ألانلي إلاغؾلّ خُض ؤن اإلاخل٣ي ؤنبذ ًمشل ظؼءا مً ظماٖاث جإٍْلُت
2
)ً ْ (comunauté interprétativeخمشل صْعٍ في  ٪ٞعمٓػ الغؾاثل مخٟاٖال مِٗا.
ْ ؤنبذ ألاٞغاص في مغ٦ؼ الخدلُل باٖخباع ؤجهم َم مً ً٣غع الاؾخسضام ْ لِـ الٗ٨ـ ْ ،الٓا ٘٢ؤن مهضع َظا
الاَخمام َٓ الغٚبت في البدض ًٖ ؤهٓإ الخاظاث التي جلبحها مدخٍٓاث َظٍ الٓؾاثل ْ خهغ اَخمام الىاؽ ْ ؾلٓ٧اتهم ججاٍ
مىخجاث ْؾاثل الاجها٨َ ،٫ظا ًٓلي همٓطط الاؾخسضاماث ْالاقباٖاث ؤَمُت زانت بلى الجمِٓع ُ٦غٞ ٝاٖل في الٗملُت
3
الاجهالُت ْ ْإ في اهخ٣اثّ إلادخٍٓاث َظٍ الٓؾاثل.
ْ الٓا ٘٢ؤن ؤَمُت اإلاضزل ال ج٨مً في الىخاثج التي جٓنل بلحها ْ التي جبحن ؤن اإلاخل٣ي ال ًسخاع ًٖ َغٍ ٤الهضٞت
ْؾاثل ؤلاٖالم لئلَالٕ ٖلى ألازباع ؤْ الترّ ْ ،ُّٞ
ل٨ىّ ًيخ٣ي البرامج ْ ًٟؿغَا بُغٍ٣ت ٖ٣الهُت ْ باعجباٍ قضًض.
بن هٓغٍت الاؾخسضاماث ْ الاقباٖاث ٢ض ه٣لذ خ٣ل الضعاؾاث مً اإلآِٟم الؿلبي للجمِٓع بلى اإلآِٟم ؤلاًجابي لل٣اعت
ٖلى بصعا ٥ؤن ؤًٖاء َظا الجمِٓع َم ؤهاؽ ٞاٖلٓن ًيخٓ٣ن اإلاًامحن ْ الغؾاثل ْ ٤ٞعٚباتهم ْ ،لم جدهغ مٓيٕٓ الخإزحر
في مًمٓن اإلااصة ؤلاٖالمُت،بل ؤصعظذ الؿُا ١الاجهالي بغمخّ طل ٪ؤن مىب٘ الاقباٖاث التي ًدهل ٖلحها اإلاخل٣ي مً ؤلاٖالم
٢ض ًخٗل ٤باإلاًمٓن الخام للغؾالت ؤْ بالخٗغى للٓؾُلت ؤلاٖالمُت بدض طاجّ ؤْ بالٓيُٗت الاجهالُت الخانت اإلاغجبُت
4
بٓؾُلت بٖالمُت ما.
بظٝاواث الىٍشيت ِلى اإلاجخمْ الجضاثشو:
ّ
ًخمحز اإلاجخم٘ الجؼاثغي بؿُا٢اث ز٣اُٞت ْ اظخماُٖت زانت ًسخلٞ ٠حها ًٖ باقي اإلاجخمٗاث الٗغبُت هدُجت إلاا حٗغى لّ مً
ٚؼْ ْ اؾخٗماع ْ خغا ٥ؾُاس ي في الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلااض ي َ ْ،ظا عبما ًهٗب الضعاؾاث ْ البدٓر الٗلمُت ٖمٓما
هدُجت نٗٓبت الخٗامل م٘ ؤٞغاص الجمِٓع خُض ًغظ٘ الض٦خٓع ِبذ الشخمً ِضو الؿبب في نٗٓبت صعاؾاث الجمِٓع

1فضيل دليو "،االتصال (مفاىيمو-نظرياتو-وسائلو)" ،مصر ،دار الفجر للنشر ك التوزيع ،2003 ،ط 1ص.30
2حناف شعباف "،تلقي اإلشهار التلفزيوني" ،اجلزائر ،كنوز احلكمة ،2011 ،ط ،1ص.53

3سللوؼ بوكركح" ،التلقي في الثقافة و اإلعالم" ،ب ب ف ،مقامات للنشر ك التوزيع ،2011 ،ص .120
4ادلرجع نفسو ،ص.121
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ْألابدار ؤلاٖالمُت في الجؼاثغ بلى الخالت الاظخماُٖت للمخل٣حن ٞدؿب عؤًّ ًهٗب ٖلى الباخض صعاؾت اإلاجخم٘ الجؼاثغي صْن
1
مٗغٞت ٖضص مً مٓ٩هاجّ ألاؾاؾُت.
ْ بالخضًض ًٖ هٓغٍت الاؾخسضاماث ْالاقباٖاث ٞمً بحن الٟغْى التي جٓ٣م ٖلحها َظٍ الىٓغٍت زمؿت ٞغْى هي:

2

 جمحز الجمِٓع بمكاع٦ت بًجابُت. الاؾخٗما ٫مغجبِ بةعياء بخضٔ خاظاجّ ألاؾاؾُت._ جبني ْظٓص ٖال٢ت جىاٞؿُت بحن ْؾاثل الاجها.٫
 ألاٞغاص ًملٓ٩ن ال٣ضعة ٖلى حصخُو صْاِٗٞم. ؤخ٩ام الُ٣مت خٓ ٫اإلاٗنى الش٣افي لالجها ٫الجماَحري ٚحر ناص٢ت.ّ
خاْلىا عبِ بخضٔ َظٍ الٟغْى بإٞغاص الجمِٓع الجؼاثغي ٧الخضًض ًٖ اؾخٗماْ ٫ؾاثل ؤلاٖالم إلعياء بخضٔ
ْ بطا ما
خاظاجّ ٞسهٓنُت اإلاجخم٘ الجؼاثغي باٖخباعٍ مدآٞاً،خمحز بدغمت اإلااؾؿت الٗاثلُت ًجٗل الٟغص ٚالبا ما ًسً٘ إلاا جسخاعٍ
الٗاثلت مً مًمٓن بٖالميٞ ،الٗاثلت ماؾؿت م٣ضؾت في الخُا ٫الاظخماعي الجؼاثغي ٣ٞض ًدؿاَل ؤْ ًخٟاْى ؤْ ًدىاػ ٫في
ؤ٦ثر مً مٓي٘ ٖام ْ مجا.3٫هٟـ ألامغ ًم٨ىىا جُبُٖ ّ٣لى ازخُاع الٟغص لٓؾُلت بٖالمُت مُٗىت ٣ٞض ال ًخٓا ٤ٞم٘ َظا
الٟغى الظي ًٓ٣م ٖلُّ م٣ترب الاؾخسضاماث ْ الاقباٖاثٞ ،الٟغص الجؼاثغي ال ًسخاع صاثما ما ًغض ي خاظخّ ْ ّ
بهما ًسخاع ما
ًغض ي الٗاثلت بإ٦ملِا ْ ما ًخٓا ٤ٞم٘ الُ٣م الضًيُت ْ اإلاجخمُٗت ْ ألاؾغٍت.
٦ما ؤن الٟغص ًم ً٨بقبإ خاظاجّ بؿبل َبُُٗت صْن الخاظت بلى ْؾاثل ؤلاٖالمٞ ،الٟغص الجؼاثغي ماػالذ جغبُّ
عْابِ ج٣لُضًت ال ًم ً٨ؤن جٓ٩ن لضًّ الضْا ٘ٞؤْ الخاظت بلى الخٟاٖل الكبهي ْ َٓ صا ٘ٞمٓظٓص ؤؾاؾا في مجخمٗاث
ظماَحرًتْ 4اإلاجخم٘ الجؼاثغي مجخم٘ اهخ٣الي الػالذ بٌٗ الخدٓالث ؤلاٖالمُت جدضر  ُّٞفي ْ٢خىا الغاًَ.
*الٟغى الشاوي الظي ًٓ٣م ٖلُّ اإلا٣ترب َٓ جبني ْظٓص ٖال٢ت جىاٞؿُت بحن ْؾاثل الاجها ْ ٫مهاصع ؤزغٔ للخهٓ٫
ٖلى الغيا ْ،في َظا الؿُاً ١م٨ىىا الخضًض ٖلى ؤن الخلٟؼٍٓن في اإلاجخم٘ الجؼاثغي مىظ صزٓلّ اؾخدٓط ٖلى ٖ٣ل اإلاكاَض
الجؼاثغي زانت ْ ؤن اإلاًمٓن ْ٢تها ٧ان ٚغبُاٞ ،اإلاهضع ألاؾاس ي لئلٖالم الخلٟؼٍٓوي ٧ان ٌٗخمض ٖلى ألاٞالم ؤلازباعٍت
ألاْعْبُت ْ مٗٓمِا ٧اهذ بُٗضة ًٖ الٓا ْ ، ٘٢ختى الخباص ٫ؤلازباعي ٧ان ً٣خهغ ٖلى الضْ ٫طاث الٗال٢اث الؿُاؾُت الٓزُ٣ت
ؤْ مً زال ٫الاجٟا٢اث ؤلاٖالمُت الشىاثُت5م٘ طلٞ ٪ةن الٟغص ٧ان ٌؿخسضم ْؾُلت ؤلاٖالم َظٍ صْن ْظٓص ْؾاثل ؤزغٔ
جىاٞؿِا.

1عزم عبد الرمحن" ،منهجية الحتمية القيمية في اإلعالم" ،تونس ،الدار ادلتوسطية للنشر ،2013 ،ط ،1ص .68

 2فضيل دليو،مرجع سبؽ ذكره ،ص.31
3عزم عبد الرمحن ،مرجع سبق ذكره ،ص.71
4عزم عبد الرمحن ،السعيدة بومعيزة ،مرجع سبق ذكره ،ص.67

5فؤاد شعباف ،عبيدة صبطي "،تاريخ وسائل االتصال و تكنولوجياتو الحديثة" ،اجلزائر ،دار اخللدكنية للنشر ك التوزيع،2011 ،ص .148
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ْ بٗض بضاًت جبِئت ؤلاهخاط ؤلاٖالمي خؿب اإلادُِ اإلادلي مغ٣ٞا بدىٕٓ في اإلاًامحن بحن الٛغبُت ْ الٗغبُت ْ الجؼاثغٍت
ًٟغى الؿُا ١الٗاثلي صاثما ازخُاعاجّ ْ،ؤَم مشاٖ ٫لى طلٖ :َٓ ٪اصاث ْ ؤهماٍ اإلاكاَضة لضٔ الٟغص الجؼاثغي في قِغ
عمًان ال٨غٍم ٞىدً َىا اهخ٣لىا مً الخٗغى الاهخ٣اجي بلى الخٗغى ؤلاظباعي.
٦ما ج٨مً نٗٓبت جُبُ ْ ٤بؾ٣اٍ ؤي ٨ٞغ جىٓحري ٚغبي ٖلى ؤي مجخم٘ ٖغبي في مهضاُ٢ت َظٍ البدٓر ْ
مهضاُ٢ت ألاصْاث اإلاىهجُت م٘ نٗٓبت طَىُت الٟغص الجؼاثغي في الخٗامل م٘ البدض الٗلمي ْ في حٗاملّ م٘ ؤي باخض ٖلم
،ؾٓاء مً زال ٫بٌٗ ألاصْاث اإلاىهجُت ٧االؾخبُان ْ اإلا٣ابلت ،خُض هجضٍ ال ًش ٤في َظا الىٕٓ مً ألاصْاث َظا إلاا لّ مً ؤزغ
جاعٍذي )الاؾخٗماع ْ ؤلاعَاب( ٞخجضٍ صاثما ًداْ ٫ؤن ًجُب ؤلاظابت التي ال جٓعَّ في ؤي ش يء ْ،بالخالي ًهٗب َىا جدضًض
صْا ّٗٞالخُ٣ُ٣ت في اؾخسضام ؤي مًمٓن بٖالمي.
ب/هٍشيت جشجيب ألاولىياث:
حٗٓص ظظْع َظٍ الىٓغٍت بلى الٗكغٍيُاث مً ال٣غن اإلااض ي ْ صعاؾاث جدضًض ألاظىضة جمذ في ؤهٓمت ؾُاؾُت ْ صًم٣غاَُت
مٟخٓخت ْ في ِٖض ما ٢بل الشٓعة الغ٢مُت في ُ٢إ ؤلاٖالم ،1خُض جٓ٣م َظٍ الىٓغٍت ٖلى ؤن ْؾاثل ؤلاٖالم جدىاْ ٫مجمٖٓت
مً الً٣اًا اإلآظٓصة ٖلى الؿاخت ْ جٓلحها اَخمام ْ حٗالجِا ْ مىّ جهبذ َظٍ الً٣اًا بٗض الخ٨غاع ْ الٗغى مِمت ؤًًا ٖىض
الجمِٓع بىٟـ الترجِب الظي جٟغيّ ْؾاثل ؤلاٖالم ،خُض ٌٗخبر "ما٠ ٟىمب و ؼاو" )  (1972Shaw ْ Mc combsمً عْاص
َظٍ الىٓغٍت خُض ًغٍا بإن َىاٖ ٥ال٢ت بحن الىٓام الخمغجبي ) (hiérarchiqueللمٗنى اإلاُٗى لىٟـ اإلاكا٧ل مً َغ ٝالجمِٓع
2
ْ الؿُاؾُحنٓٞ ،ؾاثل الاجها ٫جدضص بطن ظضْلت ألاخضار ْ جغجب اإلاكا٧ل.
بظٝاه الىٍشيت ِلى اإلاجخمْ الجضاثشو:
مً بحن الضعاؾاث اإلاِمت التي جسخبر ٞغيُت َظٍ الىٓغٍت في الجؼاثغ هي صعاؾت ٢ام بها يىظ ٚجماسِ ":الٜت
 2004في الجضاثش"٧ ْ،اهذ الىخاثج
الجمهىس الجضاثشو و الصحا٘ت اإلا٢خىبت الجضاثشيت ؤزىاء الحملت الاهخخابيت لشثاظياث
ّ
اإلاخٓنل بلحها جلغي الٟغيُت ٧لِا:
 ٖضم صخت الٟغيُت حٗٓص بلى َبُٗت الجمِٓع. ازخال ٝالؿُاٞ ،١الٟغص الجؼاثغي لم ًخدغع بٗض مً الاخخ٩اع الؿلُٓي الظي ٧ان ًمىّٗ مً الخٗبحر زاعط الخضْص التيًغؾمِا الخؼب.
3

 ٖضم جمخ٘ الصخاٞت بالخغٍت الخامت للخٗبحر ًٖ ً٢اًا اإلاجخم٘.ْ ّ
لٗل َظٍ الضعاؾت حٗض مً الضعاؾاث ال٣لُلت ظضا التي جخٗغى بلى هٟي ٞغيُاث هٓغٍت ما ْ ،ج٨مً اإلاك٩لت ؤًًا في ٖضم
ظغؤة الباخض الٗغبي ْ بًماهّ اإلاُل ٤بإ٩ٞاع ْ ٞغْى ؤٚلب الىٓغٍاث الٛغبُت صْن مغاٖاة ازخال ٝالؿُا٢اث َىا ْ َىا.٥
ْ مً بحن الضْاعي التي جهٗب مً مِام ْؾاثل ؤلاٖالم في جدضًض ؤظىضة اإلاجخم٘ الجؼاثغي َٓ ُٚاب اإلاجا ٫الٗام
)٦ (public sphèreما ًظ٦غ الض٦خٓع ِضو ِبذ الشخمً في ٦خابّ "اإلاىهجيت الٝيميت في ؤلاِالم" ٞب٣ضع ما ً٣ضع ؤلاوؿان
1عبد الرمحن عزم ،السعيد بومعيزة ،مرجع سبق ذكره ،ص.109
2فضيل دليو ،مرجع سبق ذكره ،ص37.
3عبد الرمحن عزم ،السعيد بومعيزة ،مرجع سبق ذكره ،ص.116
221

الّذد  : 08يىهيى – 2015

مش٠ض حيل البدث الّلمي

الجؼاثغي ماؾؿت ألاؾغة ب٣ضع ما ًملٖ ٪ضاْة ججاٍ مدُُّ باإلآِٟم الٓاؾ٘ ،ؾٓاء ٖلى مؿخٓٔ البِئت ال٣غٍبت )الخي ؤْ
الخٓمت( ؤْ اإلاجخم٘ الٓاؾ٘ ْ ًالخٔ َظا في جضَٓع اإلادُِ الخاعجيُٚ ْ ،1اب الًٟاء الٗمٓمي الظي ًىا٢ل  ُّٞؤٞغاص
اإلاجخم٘ ً٢اًا مجخمّٗ ُٞ،بٗا هدً َىا هخدضر ًٖ اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٢بل اهدكاع اؾخسضام الاهترهذ ْ مٓا ٘٢الخٓانل
الاظخماعي.
ْ بالٗٓصة بلى ٞغْى هٓغٍت جغجِب ألاْلُاث ٞالضعاؾت التي ٢ام بها  Missika ْ Brigmanخٓ" ٫دوس وظاثل ؤلاِالم في
الخإزحر ِلى العلى ٟالاهخخابي ؤزىاء الحمالث الاهخخابيت" ْمً الىخاثج اإلاخٓنل بلحها هي ؤن الىازبحن لم حٗغى ٖلحهم زُاعاث
2
٦شحرة مً ؤظل الازخُاع.
ً
ً
ً
ْ ًغبِ َظا باإلٖالم الجؼاثغي الظي لُاإلاا ٧ان بٖالما عؾمُا خٓ٩مُا،ال ً٣ضم آعاء مخٗضصة ْ مخىٖٓت بل ًلتزم بؿلٍُٓت
الغؤي ْ الخٗغى اإلا٣خًب بلى الً٣اًا اإلاِمت في اإلاجخم٘ ؤْ ٖضم الخٗغى بلحها بَال٢ا.
ْ مً الهٗٓباث البدشُت اإلاىهجُت التي حٗغ٢ل الٓنٓ ٫بلى هخاثج ملمٓؾت ًٖ جغجِب ألاْلُاث في اإلاجخم٘ الجؼاثغي هي:
التي حٗل ٤الدؿائ ٫ألاْ ٫بمٓيٕٓ الُ٣اؽ هٟؿّ ْ طل ٪بؿبب ٖضم ْيٓح هٕٓ الٗال٢ت التي جٓظض بحن ؤظىضاثمسخلْ ٠ؾاثل الاجهاٞ،3 ٫الجمِٓع الجؼاثغي ًخٗغى أل٦ثر مً مًمٓن بٖالمي ْ ؤخُاها ًٓ٩ن َظا اإلاًمٓن في ٚالبِخّ ٚحر
مدليٍْ ،مُل الدؿائ ٫الشاوي ٖلى ماطا هِ٣ـ؟ َل هِ٣ـ آلاعاء ،اإلاٗخ٣ضاث،ؤْ الخهٓعاث.
ج/هٍشيت لىلب الفمذ:
هي م٣اعبت لِا هٟـ اَخماماث ؾاب٣اتها ؤي جدلُل صْع ْؾاثل الاجها ٫في الخإزحر ٖلى الغؤي الٗام ٖلى اإلاضٔ الٍُٓلْ ،
زانت ُٞما ًخٗل ٤بإزغ الخمالث الؿُاؾُت ٖلى الؿلٓ ٥الاهخسابي ْ حٗغ ٝباؾم صْامت الهمذ )٢ ،(Spirale de silenceضمذ
ناخبتها هىيل هيىمان )ٞ (Noelle-Neumann 1974غيُت ماصاَا ؤن ؤٚلبُت ألاٞغاص زٓٞا مً ؤن ًغًٓٞا ْ ؤن ًهبدٓا ٚحر
ً
قٗبُحن ًداْلٓن جمشل آعاء آلازغًٍ ْ بجبإ عؤي ألاٚلبُت الظي ٖاصة ما ًٓ٩ن
مدؿ٣ا م٘ ألا٩ٞاع التي جضٖمِا ْؾاثل ؤلاٖالم،
4
ْمً زم ٞان لِظٍ الٓؾاثل صْع باعػ في ج ًٍٓ٩الغؤي الٗام ألجها حٗخبر هي اإلاهاصع اإلاغظُٗت إلٖالم الجمِٓع.
جىبي ٞالىٍشيت ِلى اإلاجخمْ الجضاثشو:
ًم ً٨جُبُِ٣ا ٖلى مغخلخحن مخماًؼجحن :مغخلت ؤْاثل الدؿُٗىاث مً ال٣غن اإلااض ي ْ ،مغخلت ؤْازغ الدؿُٗىاث مً ظِت
ؤزغٔ ،بط ًم ً٨بًجاص جُبُ ٤لِا في الغؤي الٗام الٛغبي ْ اججاَاجّ هدٓ ً٢اًا الكغ ١ألاْؾِ ْ ٖال٢ت َظا بؿُُغة الغؤؾما٫
الهُِٓوي ٖلى ؤلاٖالم الضْلي ،بال ؤن الهٗٓبت جب٣ى ٢اثمت ٖلى مؿخٓٔ اإلاىهجُت ْ ُُٟ٦ت ُ٢اؽ ؤعاء الىاؽ الخُ٣ُ٣تْ. 5
بالخضًض ًٖ ًُ٢ت الغؤي الٗام ًُغح ال٨شحر مً الباخشحن الجؼاثغٍحن في ؤلاٖالم ْ الاجها ًٖ ٫خ٣ُ٣ت ْظٓص عؤي ٖام ظؼاثغي
في ْل ٖضم ْظٓص ؤعاء بٖالمُت مخٗضصة ْ مسخلٟت جٓظّ الىسبت بلى ازخُاع ْ جبني عؤي ْاخض صْن بُ٣ت آلاعاء.

1عبد الرمحن عزم ،مرجع سبق ذكره ،ص.71
2عبد الرمحن عزم ،السعيد بومعيزة ،مرجع سبق ذكره ،ص.117
3فضيل دليو ،مرجع سبق ذكره ،ص.38
4ادلرجع نفسو ،ص.38
5عبد الرمحن عزم ،السعيد بومعيزة ،مرجع سبق ذكره ،ص.129
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-حٗغيذ َظٍ الىٓغٍت لٗضة اهخٝاداث ؤَمِا:
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1

 ٢لت الهض ١ؤلامبرً٣ي خُض ؤزبدذ بٌٗ الضعاؾاث اإلاُضاهُت ؤن مِٟٓم ألا٢لُت الهامخت ٚحر ص ْ ٤ُ٢ال ًم ً٨حٗمُمّ. الدك ٪ُ٨في صخت اٞتراى احؿا ْ ١ج٨غاع اإلاًامحن ؤلاٖالمُت بمٗؼ ًٖ ٫اإلاازغاث ألازغٔ بٓ٩جها حٗبر صاثما ًٖ عؤي ألاٚلبُتالخُ٣ُ٣ت ألجها ٢ض حٗ٨ـ عؤي ألاٚلبُت اإلاؼٍٟت التي جغْط لِا.
ْ جب٣ى بُ٣ت الىٓغٍاث ُ٢ض الازخباع م٘ الخاظت ٦ظل ٪بلى الخإ٦ض مً ٞغيُاتها ْ مضٔ صختها ْ نالخُتها م٘ البِئت
اإلاجخمُٗت الٗغبُت ْ باألزو الجؼاثغٍت.
/4هٍشياث الاجفا ٥اإلاّاـشة في ٌل ؤلاِالم الجذيذ:
ؤ/الخىٍحر في ؤلاِالم الجذيذ:
ّ
بن حٛحر مىٓٓمت الاجها ٫في الٗالم الُٓم بٗض جؼاًض اؾخسضام الاهترهذ ْ مٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي بك٩ل زام ٢،ض ؤزغ
مً ظاهب ْ ؾاٖض مً ظاهب ؤزغ في بخضار حٛحراث اظخماُٖت ز٣اُٞت ْ ختى ؾُاؾُت خُض حٛحرث ؤهماٍ الاجها ْ ٫حٛحرث
الخاعَت ؤلاٖالمُت ال٣اثمت ٖلى زىاثُت )مغؾل -مخل٣ي( ٞلُاإلاا ٧اهذ ْؾاثل ؤلاٖالم هي ال٣اثم باالجها ْ ٫الجمِٓع َٓ اإلاؿخ٣بل
لِظٍ اإلاًامحن ؤلاٖالمُت.
ْ بُبُٗت الخاٞ ٫ةن ٧ل الىٓغٍاث ؤلاٖالمُت ٧اهذ جٓ٣م ٖلى َظٍ الٗال٢ت الشالزُت ؤلاهخاط-الىو-الجمِٓع )اإلاغؾل-
الغؾالت-اإلاخل٣ي( ْما ؤجاخخّ البِئت الخٓانلُت الجضًضة بًٟل الٍٓب ْ 2.0ج٨ىٓلٓظُاث الاجها ٫الخضًشت َٓ جضزل اإلاخل٣ي في
مـ ً
نى٘ اإلادخٓٔ ؤلاٖالمي٦ ْ ،ظا جٟاٖلّ م٘ اإلآاص ؤلاٖالمُت التي جيخجِا ْؾاثل ؤلاٖالم الخ٣لُضًتَ ْ ،ظا ما ّ
ظاهبا مً
الىٓغٍاث الخانت باإلٖالم ْ بالٗمل ؤلاٖالمي زانت في الٗالم الٗغبيِٞ ،ل هدً بداظت بلى بٖاصة الخإَحر لِظٍ الىٓغٍاث؟ ؤم
بداظت بلى الخىٓحر خؿب ما ٞغيخّ زاعَت اإلاماعؾاث في ؤلاٖالم الجضًض؟.
ًخُلب الخىٓحر ؤْ بٖاصة الخىٓحر خؿب اإلاماعؾاث ؤلاٖالمُت الجضًضة بٖاصة الىٓغ في زالزت ظٓاهب )اإلاٟاَُمي -
الٟغْى – اإلاىاهج( التي جٓ٣م ٖلحها ٖلٓم ؤلاٖالم ْ الاجهاّ ٫
٦ما ًخٓظب جدضًض جُبُ٣اث ؤلاٖالم الخ٣لُضي م٘ ما ًخالثم ْ
جُبُ٣اث ؤلاٖالم الجضًض ،خُض حٗخبر )ـىهيا لٙىٝعخىن( ؤن مبدض الجمِٓع في بَاع الخدٓالث الغاَىت ًشحر ٖضة جدضًاث
هٓغٍت ْ مىهجُت ٗٞلى اإلاؿخٓٔ الىٓغي جخٗل ٤الخدضًاث بخُْٓ ٠اإلاٗاع ٝالىٓغٍت الؿاب٣ت ْ جُُِٟ٨ا م٘ الؿُا ١الجضًض
زانت ؤن ٨ٞغة الجمِٓع اليكِ ) (Active audienceمغ٦ؼٍت في ألاصبُاث الىٓغٍت ْ،مً َظا اإلاىُلً ٤م ً٨ؤن جٓ٩ن اإلاُضًا
2
الجضًضة مجاال لخٓؾُ٘ ٨ٞغة الجمِٓع اليكِ.
ْ ٖلى اإلاؿخٓٔ الىٓغي ْ اإلاجهجي ٌؿخسضم الباخشٓن م٣اعباث هٓغٍت ْ مىهجُت مخٗضصة جْٓ ٠ؤخُاها اإلاٟاَُم
الخ٣لُضًت للٗلٓم الاظخماُٖت ؤْ اإلا٣اعباث الىٓغٍت اإلاخهلت بالٓؾاثِ ؤلاٖالمُت ال٨الؾُُ٨ت )٦م٣اعبت الاؾخسضاماث ْ
الاقباٖاث إلا٣اعبت اإلاماعؾاث الخٓانلُت في مٓا ٘٢الكب٩اث الاظخماعي( ْ ،جدؿم ألاَغ اإلاىهجُت ٦ظل ٪بدىِٖٓا ُُٟ٦ت )اإلا٣ابلت
ْ اإلاالخٓت( ْ ٦مُت ) جدلُل اإلاًمٓن(.

1فضيل دليو ،مرجع سبق ذكره ،ص .39
2
احلمامي ،مرجع سبق ذكره ،ص.26
ّ
الصادؽ ّ
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٦ما ِْغث ٖضة نٗٓباث لضعاؾت اإلآايُ٘ اإلاخهلت باإلٖالم الجضًض جمشلذ في نٗٓباث مىهجُت بالضعظت ألاْلى ،
ٞاإلاىاهج التي ٌٗخمضَا الباخشٓن في الخُاب ؤلاٖالمي )جدلُل الخُاب ؤْ جدلُل اإلاًمٓن( ؤْ مماعؾاث الخل٣ي )اإلا٣اعباث
ال٨مُت ْ الُُٟ٨ت( جٓاظّ جدضًاث ٦بحرة ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ بضعاؾت ؤق٩ا ٫حٗبحرًت ظضًضة ٞحها الظاحي بالٗام ْ جمضص امخضاص
لخجاعب الىاؽ الخُاجُت ْ وكاَاتهم الاظخماُٖت ْ 1عٚم ؤن مٓيٕٓ ؤلاٖالم الجضًض خٓي باَخمام الباخشحن الٗغب بال ؤن ٧ل
البدٓر ٧اهذ م٣اعباث جإلُُٟت تهخم بٗغى ؤلاق٩الُاث الٗامت التي ًُغخِا ؤلاٖالم الجضًض صْن الاَخمام بالخاالث الامبرًُ٣ت
2
التي حُٗي للمك٨الث الىٓغٍت صالالتها الش٣اُٞت.
َظا ما ًخٗل ٤بالجاهب اإلاجهجي ،ؤما ٖلى اإلاؿخٓٔ الىٓغي ِٞىا ٥مً ًضٖٓ بلى الخىٓحر الظاحي لئلٖالم الجضًض ْ َىا ٥مً ًغٔ
يغْعة جدضًض هٓغٍاث ؤلاٖالم الخ٣لُضي م٘ ما ًخٓا ْ ٤ٞمٓاَغ ؤلاٖالم الجضًض ْ ،جٓظّ آزغْن بلى عئٍت ج ٫ٓ٣ؤن ؤلاٖالم
الجضًض ما َٓ بال خغ٧اث جصخُدُت إلاِام ؤلاٖالم الخ٣لُضي.
ًغٔ حما ٥الضسن مً زال ٫صعاؾت جدذ ٖىٓان "حعائالث ؤلاِالم الجذيذ و الاهترهذ "ؤن الاهترهذ في الًَٓ الٗغبي في خاظت
3
بلى م٣اعبت ه٣ضًت ،بل ٢ل في خاظت بلى مغاظٗت ْ عئٍت طاث مغظُٗت جإؾِؿُت.
ْبطا ٧اهذ البدٓر ال٨الؾُُ٨ت ميكٛلت بخ ٪ُ٨ٟالٗال٢ت الخُُت للٗملُت ؤلاٖالمُت ؤي بهخاط الىهٓم هدٓ الجمِٓع
ٞان البدٓر في اإلاُضًا الجضًضة جخجاْػ َظا الىمٓطط الخُي لضعاؾت الدكُ٨ل الاظخماعي )ْ (social shapingالخإزحراث
الاظخماُٖت ألن ما ًجب ؤن حهخم بّ الباخض َٓ الخٟاٖل ْ الخضازل ْ الترابِ اإلاخباص ٫بحن اإلاؿخٍٓاث الشالر 4خُض ْظب ألازظ
بٗحن الاٖخباع باإلاؿخسضمحن ْ الاؾخسضاماث ْ الخٟاٖلُت ْ بٖاصة الخىُٓم.
/5الىٍشياث ؤلاِالميت و الاجفاليت في ٌل ؤلاِالم الجذيذ:
ؤزظث بٌٗ هٓغٍاث الاجها ٫اإلاٗانغة جٓظِا ظضًضا في ْل ؤلاٖالم الجضًض ٞ ،مجها ما جإ٦ضث ٞغْيِا ْؤزغٔ
ؤلُٛذ ،بط ًغٔ الباخشٓن ؤن ؤلاٖالم الجضًض ٢ام بهضم اليؿ ٤الخىٓحري الخ٣لُضي ْ صٖٓا بلى الخاظت بلى بٖاصة الىٓغ في َظٍ
الىٓغٍاث ًٖ َغٍ ٤عبِ ْؾاثل ؤلاٖالم الخ٣لُضًت م٘ مٓاَغ ؤلاٖالم الجضًض.
الفادّ ٛ
ْ خؿب ّ
الحمامي ٞةن البدٓر الٗغبُت في ؤلاٖالم ْ الاجها ٫لُاإلاا زًٗذ بلى عئٍت بًضًٓلٓظُت ْ ؤزالُ٢ت
ظٗلذ مً ً٢اًا الازترا ١الش٣افي ْ اؾخالب الٍِٓت مً ظِت  ْ ،ؤػمت الُ٣م الش٣اُٞت مً ظِت ؤزغٔ اإلاك٨الث ال٨ٟغٍت اإلاُِمىت
5
ْ التي جدٓ ٫البدض في ؤلاٖالم ْ الاجها ٫بؿببها بلى زُاب مُٗاعي ْ َظا هدُجت َبُُٗت لُٛاب اؾدشماع اإلاٟاَُم الىٓغٍت.
٦ما ؤن ْؾاثل ؤلاٖالم الخ٣لُضًت في الٗالم الٗغبي ال جاصي ْْاثِٟا في ْل زًِٖٓا إلًضًٓلٓظُت الىٓام الخا٦م ْ ٦ظا
في ْل اٖخباعَا ؤصاة ؾُاؾُت جماعؽ بها الخٓ٩مت الًٖ ِٛلى اإلاجخم٘ ْ لِـ الٗ٨ـٞ ،بضا للبٌٗ ؤن في مماعؾاث ؤلاٖالم
الجضًض خغ٦ت جصخُدُت للمماعؾت ؤلاٖالمُت الخ٣لُضًت ْ ٦ظا الىٓغٍاث التي جاَغ َظٍ اإلاماعؾاث.
1
صادؽ احلمامي ،مرجع سبق ذكره ،ص.258
اؿ ّ

2
نموذج ا)" ،اجمللة ادلصرية لبحوث اإلعالـ،
احلمامي" ،اإلعالم الجديد و اإلعالم الكالسيكي بين االتصال و االنفصال (التلفزيون العمومي
ً
الصادؽ ّ

العدد ،33ص.6

3أسامة اخلويل ك آخركف "،العرب و ثورة المعلومات" ،لبناف ،مركز دراسات الوحدة العربية ،2005 ،ط ،1ص .109
4
الصادؽ احلمامي ،مرجع سبق ذكره ،ص .25
ّ
5ادلرجع نفسو ،ص .223
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ؤ/مً خشاط البىابت بلى انهياس البىاباث:
ًخمشل صْع خغاؽ البٓابت في صعاؾت الٗٓامل التي جخد٨م في جمغٍغ الغؾالت ؤْ حٗضًلِا ؤْ مىِٗا ْ ،1ل ً٨في ْل
الخٛحراث ؤلاٖالمُت الجضًضة حٛحر صْع خاعؽ البٓابت ؤلاٖالمُت ْ ٤ٞالٗضًض مً الاٖخباعاث ٞال٣اثم باالجها ٫لم ٌٗض طل٪
الصخافي الظي ًازغ باإلااصة ؤلاٖالمُت ًدظٌٛ، ٠ًًُ ْ ٝحر ْ ًبض ٫بل اهدهغ صْعٍ في خماًت اإلااصة ؤلاٖالمُت ختى ْنٓلِا بلى
ّ
الجمِٓع ْ خغاؾتها مً الخُٛحراث التي عبما جُالِا مً زال ٫ؾُاؾت اإلااؾؿت ؤلاٖالمُت ٞ.داعؽ البٓابت ؤلاٖالمُت ٌؿعى
إلآا٦بت الخٛحراث ؤلاٖالمُت الخضًشت في جبني بٌٗ اإلاهُلخاث التي ًغبُِا بالخُٓعاث الخ٨ىٓلٓظُت ْ الاهٟخاح ؤلاٖالمي ْ خغٍت
ؤلاٖالم ،بل ًداْ ٫جبرًغ ٖضم ٢ضعجّ ٖلى الخد٨م باإلااصة ؤلاٖالمُت ألن الٗالم ؤنبذ ٢غٍت ٓ٧هُت للجمِٓع اإلاكاع٦ت بهىاٖت
اإلااصة ؤلاٖالمُت ْ اإلاكاع٦ت الٟاٖلت بغؾم زغٍُت اإلاكِض ؤلاٖالمي ْ َظا ما ؤٞسر اإلاجا ٫لىٓغٍت خاعؽ البٓابت باالجهُاع
الؿغَ٘ في ؤلاٖالم الٗغبي ٦ما ًغاٍ البٌٌٗٓٗ ْ،ص الؿبب خؿب ؤعاء بٌٗ الباخشحن ألا٧اصًمُحن بإن الخإزحر ال٣اثم باالجها ٫ال
2
ًخٗضٔ اإلااصة ؤلاٖالمُت.
ً ٫ٓ٣الض٦خٓع ؤخمذ اإلاجزالوو" :ؤن هٓغٍت خاعؽ البٓابت هٓغٍت في ٖلٓم ؤلاٖالم حٗني ؤن الٗاملحن بّ ًٟٓ٣ن خغاؾا ٖلى
ُ٢م اإلاجخم٘ ْ ج٣الُضٍ" .3ل٣ض ؤصث هٓغٍت خاعؽ البٓابت بلى زل ٤نىإ ماصة بٖالمُت ظضص ًداْلٓن ٢ضع اإلاؿخُإ ججاْػ
الُ٣م الخىُٓمُت للماؾؿت ؤلاٖالمُت مً ؤظل نىاٖتهم بلى الجمِٓع اإلاخل٣ي مً صْن جضزل خغاؽ البٓابت في َظٍ اإلااصةْ 4ظض
بشيذ ٖ Bredىضما ٢ام بالخدلُل الُْٟٓي لضْع خغاؽ البٓابت بالخد٨م باإلااصة ؤلاٖالمُت خُض ْظض ؤن بٌٗ الصخ ٠جدظٝ
ألازباع التي تهضص الىٓام الاظخماعي ْ الش٣افي ؤْ جيخ٣ضٍ بك٩ل مبال.ُّٞ ٜ
ب/مً ؤحىذة الجمهىس بلى ؤحىذة وظاثل ؤلاِالم:
في الٓ٢ذ الظي ٧اهذ ْ ُّٞؾاثل ؤلاٖالم هي التي جدضص اإلآايُ٘ اإلاِمت التي ًىا٢كِا الجمِٓع في الًٟاء الٗمٓمي،
ؤنبدذ الُٓم مٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي هي التي جاَغ ؤَمُت اإلآايُ٘ التي ًجب ٖلى ْؾاثل ؤلاٖالم جىاْلِاٞ ،ما ًُغخّ
اإلاؿخسضمٓن ٖلى قب٨ت الاهترهذ ْ ما ًٓلُّ الجمِٓع لِظٍ اإلاًامحن مً ؤَمُت في َظا الًٟاء الؿِبحري ؤنبذ ًٟغى ٖلى
ْؾاثل ؤلاٖالم ال٨الؾُُ٨ت يغْعة الخٗغى لِظٍ اإلآايُ٘ ْ مىا٢كتها.
 2002اخخٟل جشييذ لىث  Trent lottبظ٦غٔ مُالص ػمُلّ الجمِٓعي ظتروم  strom thurmondاإلااثت،
في ؤْازغ الٗام
 1948خُض ٢ا ٫ؤن ألامت ٧اهذ ؾخٓ٩ن ؤًٞل خاال لٓ ٧ان زىسمىهذ ٢ض ٞاػ في
٣ٞض جظ٦غ لىث خملت زىسمىهذ الشثاظيت في
الاهخساباث.
بٗض َظا الخهغٍذ حٗغى لٓث لهجماث ال٨ترْهُت مً َغ ٝمالٟي اإلاضْهاث ْ مغؾلي البرًض الال٨ترْوي ْ الصخُٟحن
ؤلا٦ترْهُحن آلازغًٍ ْ ٧ان جض ٤ٞالًٛب ْ اإلاٗلٓماث مٗ٣ضا ْ،في اإلا٣ابل ْؾاثل ؤلاٖالم الخ٣لُضًت لم جبض ؤي ا٦ترار باإلآيٕٓ
ْ ْانل اإلاضْهٓن ًٚبهم مً َظا الخهغٍذ الٗىهغي.

1سعد بن زلارب احملارب" ،اإلعالم الجديد في السعودية" ،لبناف ،جداكؿ للنشر ك التوزيع ،2011 ،ط ،1ص.35
2عبد الرمجن بن نامي ادلطًنم ،مرجع سبق ذكره ،ص.204
3ادلرجع نفسو ،ص.205
4ادلرجع نفسو ،ص.206
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ْ بٗض ٖضة ؤًام ؤبغػث ْؾاثل ؤلاٖالم الٓ٣مُت بك٩ل ٧امل ال٣هت التي لم جسخ٢ ْ ٠ا٢ْ ٫تها حىن بىدسجض John
1
 Podhoretzفي ٖمٓصٍ بصخُٟت هيىيىس ٟبىظذ )ل٣ض ؤخغػث اإلاضْهاث ههغَا ألاْ.(٫
ْ ما الخٓىاٍ مً زالَ ٫ظا اإلاشا ٠ُ٦ ٫ؤن اإلاضْهاث اؾخُاٖذ ؤن جً٘ مٓيٖٓا نغٞذ ٖىّ ْؾاثل ؤلاٖالم
الخ٣لُضًت الاَخمام ْ جم٨ىذ اإلاضْهاث الال٨ترْهُت في ٞترة ْظحزة ؤن ججٗلّ مٓيٕٓ الؿاٖت ً ْ،ىُبَ ٤ظا اإلاشاٖ ٫لى ما خضر
 ٠ُ٦ ْ 2011ؤْنلذ جُبُ٣اث ؤلاٖالم الجضًض ً٢اًا ًُ٣٦ت الخٓوس ي مدمض البٖٓؼٍؼي ْ
في ٖاإلاىا الٗغبي بضاًت مً الٗام
ًُ٢ت اإلاهغي زالض ؾُٗض لم ج ً٨لٓؾاثل ؤلاٖالم ؤن جخٗغى بلحها ؤْ جهل بلحها.
هدً بهظٍ الىٓغٍخحن باٖخباعَما ألا٦ثر ً
جإزغا بما ظاء بّ ؤلاٖالم الجضًض ْ ،عٚم طلً ٪مَ ً٨غح بٌٗ الدؿائالث التي
حكٓب باقي الىٓغٍاث ٦ىٓغٍت ؤلاؾخسضاماث ْ ؤلاقباٖاثٞ ،الضاعؽ إلاؿخسضمي الاهترهذ ْ مٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي ٖلى ْظّ
الخهٓم ال ًم٨ىّ ؤن ًدضص بؿِٓلت بل ال ًم٨ىّ ؤن ًدضص بَال٢ا ؤلاؾخسضاماث الخُ٣ُ٣ت ْ الٓاُٗ٢ت لؤلٞغاص بهظٍ اإلآاْ ٘٢
ما هي الغٚباث التي ًخد ٤٣بقباِٖا في ْل اؾخسضام الٟغص زانت الٗغبي ٍَٓاث اٞترايُت ْ ؤزغٔ ْاُٗ٢تِٞ .ل جدكابّ
الاؾخسضاماث ْ جخٓا ٤ٞالغٚباث ٖىض الٟغص الٓاخض اإلاؿخسضم لٍِٓخحن ْاخضة اٞترايُت ْ ألازغٔ ْاُٗ٢ت ؟؟.
ْ بالخضًض ًٖ هٓغٍت لٓلب الهمذ ،الُٓم ْ هدُجت ما جدُدّ جُبُ٣اث الٍٓب 2.0مً خغٍت في الخٗبحر ،لم ٌٗض َىا٥
ٞئت الهامخحن َظٍ بل بالٗ٨ـ ٞبٗضما ٧اهذ جخسٟى هدُجت الخٓ ٝمً الٗؼلت في اإلاجخم٘ هدُجت ٖضم جٓا ٤ٞعؤحها م٘ عؤي
ألاٚلبُت بط ؤنبدٓا الُٓم ًضٖمٓن ؤعائهم بسلًٞ ٤اءاث زانت بهم ْ مشا ٫طل ٪مٓيٕٓ ماٍضي ػْاط اإلاشلُحن الظي ؤعٚم
بٌٗ الضْ ٫ألاْعبُت ٖلى زلٓ٢ ٤اهحن حكغٕ َظا الؼْاط.
خاجمت:
بِىما ٧ان الباخشٓن الٗغب ٌؿٗٓن بلى ًُ٢ت جد ٤ُ٣الخٓاػن اإلاٗغفي ْ الٗلمي بحن الكما ْ ٫الجىٓب٧ ،اهذ ؤبدار ؤلاٖالم
الجضًض ْ ج٨ىٓلٓظُاجّ ٢ض اهُل٣ذ َىا٧ ْ،٥اهذ البضاًاث ألاْلى للبدض ًٖ جإَحر ٖلمي مٗغفي لِا ٢ض بٓقغث ْ ،ل ً٨ما
ؤخضزّ ؤلاٖالم الجضًض بخُبُ٣اجّ في الٗالم الٗغبي مً جدٓالث ظظعٍت في الٗضًض مً الُ٣اٖاث الؿُاؾُت مجها ْ الاظخماُٖت
عبما لم ًدضزّ ؤلاٖالم طاجّ في الٗالم الٛغبي ْ ،بالخالي وٗٓص صاثما بلى ظٓاهب ازخال ٝالؿُا ١الٗغبي ًٖ الٛغبيٞ ،ىدً بداظت
بلى ؤن هاَغ َظٍ الخدٓالث ٖلمُا ْ مىهجُا ْ مٟاَُمُا.
ّ
ل٣ض اهُل٣ذ ال٨شحر مً البدٓر في الٗالم الٗغبي التي تهخم بمٓيٕٓ ؤلاٖالم الجضًض ل٨جها ٧لِا مداْالث جبدض ًٖ
ؤلاق٩االث اإلاٗغُٞت التي َغختها َظٍ البِئت الخٓانلُت الجضًضة ْ ال جبدض َظٍ الضعاؾاث في الخىٓحر إلاا ؤجذ بّ َظٍ
اإلاماعؾاث ْ،بالخالي هدً بداظت ٦ما صٖا ال٨شحر مً الباخشحن الٗغب في َظا اإلاُضان بلى الخىٓحر الظاحي لئلٖالم الجضًض
٦مىٓٓمت ظضًضة جدمل ما جدمل مً اإلاماعؾاث ؤلاٖالمُت الجضًضة ْ ألاهماٍ الخٓانلُت الجضًضة ؤًًا ْ َظا ما جٓ٣م ٖلُّ
البدٓر في ٖلٓم ؤلاٖالم ْ ؤلاجها.٫

1داف جيلمور"،اإلعالم أساس الصحافة من الجميع و من أجل الجميع"،تر:نفٌن نور الدين،القاىرة،الدار الدكلية لالستثمارات الثقافية ،2009 ،ص82
.
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ٜاثمت اإلاشاحْ :
 .1البُغٍ ٤وؿمت ؤخمض  "،اإلاذخل الاحخماعي لئلِالم الّشبي( دساظت في بؼ٣الياث الخىاـل ال٢ٙشو مً خال ٥ؤلاِالم
 ،1987جٓوـ.
العمعي اإلاشجي) "،اإلاجلت الخٓوؿُت لٗلٓم الاجها ،٫الٗضص ،11ظاهٟي-ظٓان
ً
ّ .2
همىرحا(" ،اإلاجلت
الخمامي ،الهاص"،١ؤلاِالم الجذيذ و ؤلاِالم ال٢الظي٣ي بحن الاجفا ٥و الاهٙفا(٥الخلٙضيىن الّمىمي
اإلاهغٍت لبدٓر ؤلاٖالم ،الٗضص.33
الخماميّ ،
ّ .3
الهاص" ،١اإلايذيا الجذيذة(الابعخىمىلىحيا و ؤلاؼ٣الياث و العياٜاث)" ،جٓوـ ،اإلايكٓعاث الجامُٗت بمىٓبت،
.1ٍ ،2012
.1ٍ ،2005
 .4الخٓلي ،ؤؾامت ْ آزغْن" ،الّشب و زىسة اإلاّلىماث" ،لبىان ،مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت،
 .5اإلاُحريٖ ،بض الغخمً بً هامي  "،دوس الٝاثم باالجفا ٥في لىء هٍشيت جإزش الشخق الثالث" ،ؤبدار اإلااجمغ الضْلي
 ،2009ميكٓعاث ظامٗت البدغًٍ.
)بٖالم ظضًض-ج٨ىٓلٓظُاث ظضًضة...لٗالم ظضًض( ،ظامٗت البدغًٍ ،البدغًٍ 9-7،ؤبغٍل
.1ٍ ،2011
 .6بً مداعب ،ؾٗض اإلاداعب "،ؤلاِالم الجذيذ في العّىديت" ،لبىان ،ظضاْ ٫لليكغ ْ الخٓػَ٘،
.2011
 .7بٓ٦غْح ،مسلٓ ، ٝالخلٝي في الثٝا٘ت و ؤلاِالم ،ب ب ن ،م٣اماث لليكغ ْ الخٓػَ٘،
.2ٍ ،2009
.8ظلبيٖ ،لى ٖبض الغػا ،١الاججاَاث ألاظاظيت في هٍشيت ِلم الاحخماُ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت،
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