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وَُئت ٖلمُت جخإل ٠مً هسبت مً الباخشحن
وَُئت جدُ٨م جدك٩ل صوعٍا في ٧ل ٖضص.
اَخماماث اإلاجلت و ؤبٗاصَا:
مجلت ظُل

الٗلىم

عثِـ اللجىت الٗلمُت:
ص.ؾامُت ؾامُت ابغَٗم ،حامٗت الٗغبي بً مهُضي  ،ؤم البىاقي ،الجؼاثغ.
اللجىت الٗلمُت :

ؤلاوؿاهُت

والاظخماُٖت ٖباعة ًٖ مجلت مخٗضصة
الخسههاث ،حؿتهض ٝوكغ اإلا٣االث طاث
الُ٣مت الٗلمُت الٗالُت في مسخل ٠مجاالث
الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت .حٗغى
اإلاجلت حمُ٘ م٣االتها للٗمىم ٖبر مىٗ٢ها
و٦ظا مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي ،م٘ بياٞتها
لٟهاعؽ ؤٚلب مدغ٧اث البدث الجامُٗت،
بهض ٝاإلاؿاَمت في بزغاء مىيىٖاث البدث
الٗلمي.

ؤ.ص.صاجا طو الٟ٨ل مدمض ًىؾ، ٠حامٗت مالًا  ،مالحزًا .
ؤ.ص .ؤمل اإلاسؼومي  ،حامٗت وٍلؼ  ،بغٍُاهُا
صٖ .بض الؿخاع عحب ،اإلاٗهض الٗالي للكٛل والضعاؾاث الاحخماُٖت ،جىوـ.
صٖ .بض الٟخاح ٖبض الٛجي مهُٟى الهمو ،الجامٗت ؤلاؾالمُت ٚ ،ؼة ٞ ،لؿُحن.
ص.ؾٗاص ٖبض الٗؼٍؼ الٟغٍذ (حامٗت ال٨ىٍذ).
ص .وؿِؿت ٞاَمت الؼَغاء ،حامٗت الج ًاللي بىوٗامت زمِـ ملُاهت،الجؼاثغ .
صٞ.ىػٍت ببغاَُم الٗىض ي (حامٗت ال٨ىٍذ).
ص.بهلى ٫لُُٟت ،حامٗت جبؿت ،الجؼاثغ.
ص .عخاب ًىؾ،٠حامٗت بجي ؾىٍ، ٠مهغ.
ص.مدمض ٦غٍم ٞغٍدت،حامٗت باجي مسخاع ٖىابت،الجؼاثغ.

ؤًٖاء لجىت الخدُ٨م الاؾدكاعٍت لهظا الٗضص:

مجاالث اليكغ باإلاجلت:
جيكغ اإلاجلت ألابدار في اإلاجاالث الخالُت:
ٖلم الىٟـ وٖلىم التربُت وألاعَىٞىهُا،
ٖلم الاحخمإ ،الٟلؿٟت

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

الخاعٍشٖ ،لم

اإلا٨خباث والخىزُٖ ،٤لىم ؤلاٖالم والاجها،٫
ٖلم آلازاع.
جيكغ مجلت حُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت
والاحخماُٖت البدىر الٗلمُت ألانُلت
للباخشحن في َظٍ الخسههاث ٧اٞت مً

ؤ.ص.ؤمل اإلاسؼمي ،حامٗت وٍلؼ ،بغٍُاهُا .
ؤ.م.ص ٞلُذ مًخي ؤخمض الؿامغاجي  ،حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحزًا.
ص.خؿً الباح٘ مدمض ٖبض الٗاَي (حامٗت الُاث،٠اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت).
ص .ؤقغ ٝنالر مدمض ؾُض(حامٗت ابً عقضَ ،ىلىضا).
ص.جاج الضًً اإلاىاوي (حامٗت٦حرالا،الهىض).
ص.ؾُٟان بىُُِٖ (حامٗت ؾ٨ُ٨ضة،الجؼاثغ).
ص.عيىان قاٞى (حامٗت الكهُض ّ
خمه لخًغ،الىاصي،الجؼاثغ).
ص .بصعَـ حغاصاث مغ٦ؼ الؿىابل للضعاؾاث والترار الكٗبي ٞ،لؿُحن.
ؤٖ.بض ال٨غٍم ٦ضوعلي(حامٗت وَغان،الجؼاثغ).
ؤ.ؾُٗض ٖلي (حامٗت وٛىهضًغي،ال٩امحرون).

صازل الجامٗاث الجؼاثغٍت ومً زاعج

الخض ٤ُ٢اللٛىي :

الجؼاثغ م٨خىبت باللٛت الٗغبُت ؤو الٟغوؿُت

ص .بكغي ؾُٗضي (حامٗت مىالي اؾماُٖل ،اإلاٛغب).

ؤو ؤلاهجلحزًت.
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ج٣بل المظلت ألابدار واإلا٣االث التي جلتزم اإلاىيىُٖت واإلاىهجُت ،وجخىاٞغ ٞيها
ألانالت الٗلمُت والض٢ت والجضًت وجدترم ٢ىاٖض اليكغ الخالُت :

ؤن ً٨ىن البدث اإلا٣ضم يمً اإلاىيىٖاث التي حٗجى اإلاجلت بيكغَا.
ؤال ً٨ىن البدث ٢ض وكغ ؤو ٢ضم لليكغ ألي مجلت  ،ؤو ماجمغ في الى٢ذ هٟؿه  ،وٍخدمل الباخث ٧امل
اإلاؿاولُت في خا ٫ا٦دكا ٝبإن مؿاَمخه ميكىعة ؤو مٗغويت لليكغ.
ؤن جدخىي الهٟدت ألاولى مً البدث ٖلى:
 ٖىىان البدث.َّ
الٗلمُت ،والجامٗت التي ًيخمي بليها.
 اؾم الباخث وصعحخه البرًض ؤلال٨ترووي للباخث.َّ
 ملخو للضعاؾت في خضوص ٧ 150لمت وبذجم زِ .12 ال٩لماث اإلاٟخاخُت بٗض اإلالخو.ؤن ج٨ىن البدىر اإلا٣ضمت بةخضي اللٛاث الخالُت :الٗغبُت ،الٟغوؿُت وؤلاهجلحزًت
ؤن ال َد
ًؼٍض ٖضص نٟداث البدث ٖلى ( )20نٟدت بما في طل ٪ألاق٩ا ٫والغؾىماث واإلاغاح٘ والجضاو٫
واإلاالخ.٤
ُث
َد
البدث ً
َّ
ؤن ً٨ىن
وؤلامالثُت.
ألازُاء اللٛىٍت والىدىٍت
زالُا ِمم َدً
ِم
وؤحجامها ٖلى الىدى آلاحي:
ؤن ًلتزم الباخث بالخُىٍ
ِم
 اللٛت الٗغبُت :هىٕ الخِ ( )Traditional Arabicوحجم الخِ ( )16في اإلاتن  ،وفي الهامل هٟـ الخِ م٘حجم (.)12
 اللٛت ألاحىبُت :هىٕ الخِ (  ) Times New Romanوحجم الخِ ( )14في اإلاتن ،وفي الهامل هٟـ الخِ م٘حجم (.)10
 ج٨خب الٗىاوًٍ الغثِؿُت والٟغُٖت لل٣ٟغاث بذجم  16هُ٣ت مشلها مشل الىو الغثِس ي ل ً٨م٘ جطخُمالخِ.
ؤن ج٨خب الخىاش ي بك٩ل هٓامي خؿب قغوٍ بغهامج  Microsoft Wordفي نهاًت ٧ل نٟدت.
ؤن ًغ ٤ٞناخب البدث حٗغٍٟا مسخهغا بىٟؿه ووكاَه الٗلمي والش٣افي.
ٖىض بعؾا ٫الباخث إلاكاع٦خه ٖبر البرًض الال٨ترووي ،ؾِؿخ٣بل مباقغة عؾالت بقٗاع بظل. ٪
جسً٘ ٧ل ألابدار اإلا٣ضمت للمجلت لل٣غاءة والخدُ٨م مً ٢بل لجىت مسخهت وٍل٣ى البدث ال٣بى ٫النهاجي
بٗض ؤن ًجغي الباخث الخٗضًالث التي ًُلبها اإلاد٨مىن.
ال جلتزم اإلاجلت بيكغ ٧ل ما ًغؾل بليها .

ً
جغؾل اإلاؿاَماث بهُٛت ال٨تروهُت خهغا ٖلى ٖىىان اإلاجلت:
social@jilrc-magazines.com
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الٟهغؽ
الهٟدت
الاٞخخاخُت.
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225

مضًغٍت التربُت والخٗلُم /قما ٫الخلُل ٞ،لؿُحن ،صٖ .ؼام مدمض خضوف مضًغٍت التربُت والخٗلُم/
الخلُلٞ،لؿُحن

م٣االث باللٛاث ألاحىبُت
"Individual- group transformation” A triple academic approach to
understand human social nature Abla Hasan PhD/ /University of NebraskaLincoln USA



255

The relationship between the methods of family upbringing and the
emergency of social phobia in children aged between 11 and 13 years:
BENLEBBAD Ahmed University of Tlemcen



261

7

الٗضص  : 11ؤًلى2015 – ٫

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

8

الٗضص  : 11ؤًلى2015 – ٫

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

ؤلاٞخخاخُت
الخمضهلل عب الٗاإلاحن ،والهالة والؿالم ٖلى الىظًغ الضاعي بلى ٧ل زل ٤خمُض ،وٖلى
آله وصخبه ؤحمٗحن ،ؤمابٗض:
م٘ َظا الٗضص جيخ٣ل مجلت "حُل للٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت" بلى ٖكغٍت حضًضة،
ً
وطل ٪بهضوع الٗضص الخاصي ٖكغ منها ،مما ًجٗلها مؿغوعة ؤ٦ثر بٟخذ َظا اإلاىبر بهضع
ؤوؾ٘ الؾخ٣با ٫الضعاؾاث والبدىر ألا٧اصًمُت والؿعي الضاثم ليكغَا بلى الُلبت
ً
وألاؾاجظة وٖامت الجمهىع اإلاهذم.
وما هىص ؤن وكحر بلُه َى ؤن بنضاع مجلت ٖلمُت مد٨مت ومخسههت بالبدىر
ً
ً
الٗلمُت لِـ خضزا بؿُُا ،وزانت في اإلاُضان ؤلاوؿاوي والاحخماعي ،الظي ًخُلب الغبِ
اإلاخىانل بحن ؤعقى اإلاىجؼاث واإلاُُٗاث الٗلمُت واإلاىهجُت الخضًشت وبحن ؤلاخاَت بإص١
الخإمالث الٗلمُت وال٨ٟغٍت والى٣ضًت.
ل٣ض اخخىي َظا الٗضص ٖلى صعاؾاث مخىىٖت ومسخلٟت بازخال ٝاإلاخىحهحن لها مً
هاخُت الخسهو ،وَظا ٧له لخدَ ٤ُ٣ض ٝؤؾمى ؤال وَى ص ٘ٞالبدث الٗلمي هدى
جد ٤ُ٣الجىصة الٗلمُت.
ً
ً
بط جًمً ؾبٗت ٖكغ بدشا مخىىٖا مً هاخُت اإلاىيىٖاث والخسههاث ،ما ٌٗ٨ـ
خغم اإلاجلت الجاص ٖلى زل ٤الخيؿُ ٤والخ٩امل بحن جسههاث الٗلىم ؤلاوؿاهُت
والاحخماُٖت.
وال ٌؿٗىا بال الخإُ٦ض ٖلى ؤن باب اليكغ في اإلاجلت مٟخىح ل٩ل الباخشحن والُامدحن
لخضمت البدث الٗلمي والباخشحن.
عثِـ الخدغٍغ  /ؤ .حما ٫بلب٩اي
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جسلي ؤؾغة جدغٍغ اإلاجلت مؿاولُتها ًٖ ؤي اهتها ٥لخ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت
ال حٗبر آلاعاء الىاعصة في َظا الٗضص بالًغوعة ًٖ عؤي بصاعة اإلاغ٦ؼ
حمُ٘ الخ٣ى ١مدٟىْت لمع٦ؼ حُل البدث الٗلمي © 2015
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نٗىباث الخٗلم وٖال٢تها باإلاك٨الث الؿلىُ٦ت لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي
اإلاىَىبحن :صعاؾت مُضاهُت بىالًتي البرج و ؾُُ٠
ؤ .بدغي نابغ/حامٗت ؾُُ،02٠الجؼاثغ  -ؤ.زغمىف مجى /حامٗت ؾُُ،02٠الجؼاثغ

ملخو:
اهدكغث في الٟترة ألازحرة الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت باإلاىَبت واإلاىَىبحن ،وطل ٪بهض ٝوي٘ اؾتراججُاث ٗٞالت لئلَخمام والٗىاًت
بهظٍ الٟئت ،والُٟل الظي ٌٗاوي مً نٗىباث الخٗلم ٛ٦حرٍ مً الخالمُظ اإلاخمضعؾحن جخىاظض لضًه اإلاىَبت ،مما ًجٗل مً
صعاؾت الُٟل طي نٗىباث الخٗلم اإلاىَىب له زانُت مً هىٕ ازغ ،زانت ؤهه بالىٓغ إلاا ٌٗاهُه مً نٗىباث الخٗلم جبر له
ؾمت اإلاىَبت ،وَى ما ظٗلىا في َظٍ الضعاؾت هداو ٫مٗغٞت ٖال٢ت نٗىباث الخٗلم بمسخل ٠اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت لضي جالمُظ
الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :نٗىباث الخٗلم ،اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت ،الخالمُظ ،الخٗلُم الابخضاجي ،الُٟل اإلاىَىب.
 .1بق٩الُت الضعاؾت:
ٌٗض الخٗلُم الابخضاجي ؤو ٫اإلاغاخل التي ًخىٖ ٠٢ليها هجاح ؤو ٞكل الخلمُظ في اإلاغاخل الخٗلُمُت ألازغي ،لظا ٣ٞض جىاظضث
ٖضة مك٨الث ًخٗغى لها الُٟل ؤزىاء مكىاعٍ الخٗلُمي و مً بحن ؤَم َاجه اإلاك٨الث نٗىباث الخٗلم التي حٗض مً بحن
اإلاك٨الث التربىٍت و الخغُ٦ت التي ْهغث في ؤواؾِ ال٣غن الٗكغًٍ ،و٢ض ٖىِذ ال٨شحر مً الضعاؾاث بهظٍ الهٗىباث إلاا لها
مً جإزحر مباقغ ٖلى شخهُت الُٟل وٖلى جُىعٍ الخٗلُمي و ٦ظا ٖلى مؿخ٣بله اإلانهي.
و عٚم ما ًمخاػ به طوي نٗىباث الخٗلم مً زهاثو و محزاث ٞةن َىا ٥منهم مً ًدؿم باإلاىَبت و ؤلابضإ ،و الظًً ًُل٤
ٖليهم ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن مً طوي نٗىباث الخٗلم ،بطا ؤن اإلاىَبت لم ج٣خهغ ٖلى ؤَٟا ٫صون ٚحرَم ٞبرػث ؤًًا لضي طوي
نٗىباث الخٗلم بالغٚم مً ما ٌٗاهىن مىه ،بط ْهغ بٌٗ ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم اإلاىَىبحن و الظًً ًخمحزون بالخٟى١
و الظ٧اء.
و ألن طوي نٗىباث الخٗلم جىاظههم ال٨شحر مً اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت زانت ؤزىاء صعاؾتهم ،و بهُال٢ا مً طل ٪ظاءث صعاؾدىا
في مداولت لدؿلُِ الًىء ٖلى ٖال٢ت نٗىباث الخٗلم باإلاك٨الث الؿلىُ٦ت لضي الخالمُظ اإلاىَىبحن مدؿاثلحن:
َ ل َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم واإلاك٨الث الؿلىُ٦ت لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن؟.
ٞ .2غيُاث الضعاؾت:
 1.2الٟغيُت الٗامت:
َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن.
 2.2الٟغيُاث ؤلاحغاثُت:
َ :1ىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و اليكاٍ الؼاثض لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن.
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َ :2ىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥الاظخماعي لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن.
َ :3ىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥الٗضواوي لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن.
َ :4ىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥الاوسخابي لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن .
َ :5ىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و ؾلى ٥الخمغص لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن.
َ :6ىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الٗاصاث الٛغٍبت لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن.
 .3مهُلخاث الضعاؾت:
نٗىباث الخٗلم  :هي ٖباعة ًٖ مٟهىم ٌكحر بلى جباٖض صا ٫بخهاثُا بحن جدهُل الُٟل و ٢ضعجه الٗ٣لُت الٗامت في واخضة
ؤو مً مجاالث الخٗبحر الكٟهي ؤو ال٨خابي ؤو الٟهم الاؾخماعي ؤو الٟهم ال٣غاجي ؤو اإلاهاعاث ألاؾاؾُت لل٣غاءة ؤو بظغاء
الٗملُاث الخؿابُت ألاؾاؾُت ؤو الاؾخضال ٫الخؿابي ؤو التهجي" ( ،)1وه٣هض بها مسخل ٠الٗىاث ٤التي ًىاظهها الخلمُظ ؤزىاء
مكىاعٍ الضعاسخي وهي ٖباعة ًٖ ايُغاب ؤو جسل ٠في واخضة مً الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بالٗملُاث هدُجت لخ  ٫٫صماغي وُْٟي في
الضما ٙؤو ايُغاب ٖاَٟي ؤو مك٨الث في الؿلى.٥
اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت :هي جل ٪الؿلىُ٦اث الٛحر مغٚىب ٞيها و التي ً٣ىم بها ألاٞغاص إلقبإ خاظاتهم الىٟؿُت والتربىٍت
واإلاٗغُٞت.
الخالمُظَ :ى طل ٪اإلاخٗلم الظي ٌٗض مدىع الٗملُت الخٗلُمُت و الظي ًخل٣ى مجمىٖت مً البرامج حؿاَم في جُىٍغ همىٍ
ال٨ٟغي والٗ٣لي.
الخٗلُم الابخضاجي :هي جل ٪الٟترة الخٗلُمُت اإلامخضة مابحن 6ؾىىاث و 10ؾىىاث و التي ج٩ىن بلؼامُت و جمشل الخض ألاصوى مً
الخٗلُم الىٓامي الٗام الظي جامىه الضولت لجمُ٘ ؤٞغاصَا بالدؿاوي.
الُٟل اإلاىَىب طي نٗىباث الخٗلمَ :ى الخلمُظ الظي ًدهل ٖلى صعظاث ط٧اء ٖام مغجٟٗت ج ٘٣يمً اإلاضي اإلامحز ٖلى
ازخباع ٞغصي للظ٧اء ؤو ؤخض ؤظؼاء َظا الازخباع ؤو ؤهه الخلمُظ طو ال٣ضعة الاؾخصىاثُت في ؤخض اإلاجاالث مشل الغٍايُاث و الظي
ًٓهغ جباٖضا واضخا بحن الخدهُل و ؤلام٩اهاث الٗ٣لُت(.)2
 .4ؤَضا ٝالضعاؾت:
 الخٗغٖ ٝلى نٗىباث الخٗلم لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن.
 مٗغٞت اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت التي جغجبِ بهٗىباث الخٗلم لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن.
 مٗغٞت الٗال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن.
 بصعا ٥ؤَم اإلاك٨الث التي حٗترى طوي نٗىباث الخٗلم مً ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن.
Brody l e & Mills c j 1997. "Cifted Children With Learning Disabilities a Review of the issues journal of

() 1

Learning Disabilities ". p282.

( )2عمار بوحوش ،زلمد زلمود الذنيبات" :مناىج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث" ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر ،ص.140

12

الٗضص  : 11ؤًلى2015 – ٫

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

 بل٣اء الًىء ٖلى خالت ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم اإلاىَىبحن مً اإلاخٗلمحن.
 .5مىهج الضعاؾت:
ٖلى ؤؾاؽ الضعاؾت التي ٢مىا بها جم الاٖخماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي الظي ٌٗغ ٝبإهه" َغٍ٣ت لىن ٠الٓاَغة
اإلاضعوؾت و جهىٍغَا ٦مُا ًٖ َغٍ ٤ظم٘ مٗلىماث م٣ىىت ًٖ اإلاك٩لت و جهيُٟها و جدلُلها و بزًاٖها للضعاؾت
الض٣ُ٢ت"( ،)1و ٢ض جم اؾخسضام َظا اإلاىهج في صعاؾدىا ألهه ًخالءم وَبُٗت اإلاىيىٕ اإلاضعوؽ ،خُض ؤن َظا اإلاىهج ًخٗضي
خضوص ظم٘ البُاهاث لٓاَغة ما بلى جدلُل َظٍ الٓاَغة وٖال٢تها بالٓىاَغ ألازغي٦ ،ما ٌؿاَم في عنض َظٍ الٓاَغة.
ُٖ .6ىت الضعاؾت:
ج٩ىهذ ُٖىت صعاؾدىا مً جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي مً 8مضاعؽ ابخضاثُت بىالًت ؾُُ ٠و 4مضاعؽ ببرط بىٖغٍغٍج خُض
قملذ 21جلمُظ جغاوخذ ؤٖماعَم بحن 12-06ؾىت و ٢ض ٧اهذ الُٗىت ٢هضًت و طل ٪لهٗىبت الخهىٖ ٫لى الُٗىت في خض
طاتها لظا ا٢خهغث ٖلى 8ؤَٟا ،ِ٣ٞ ٫و ٢ض ازترها الخالمُظ اإلاىَىبحن الظي لضحهم نٗىباث الخٗلم ،و ألهه مً الهٗىبت
جدضًض ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن الظي ٌٗاهىن مً نٗىباث الخٗلم ٣ٞض اٖخمضها في ازخُاعها لهظٍ الُٗىت ؤوال ٖلى خؿب مٗلىماث
اؾخُ٣ىاَا مً اإلاٗلمحن و ؤلاصاعة و الىالضًً ،خُض ؤن الُٟل اإلاىَىب الظي ٌٗاوي مً نٗىباث الخٗلم َى طل ٪الُٟل
الظي ج٩ىن صعظاجه في الخدهُل الضعاسخي ج٩ىن ٖالُت خُض بل ٜمٗضلهم ما بحن  8و ،10وبياٞت لظل ٪جم جُبُ ٤ازخباع
و٦ؿلغ لظ٧اء ألاَٟا ٫في وسخخه الشالشت مً بٖضاص اإلاغ٦ؼ الىَجي ألبدار اإلاىَبت و ؤلابضإ الخاب٘ لجامٗت اإلالُٞ ٪هل
باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،وٍخ٩ىن َظا اإلاُ٣اؽ الظي ًُبٖ ٤لى ؤَٟا ٫جتراوح ؤٖماعَم بحن 4ؾىىاث و  7ؾىىاث و 3
قهىع مً اإلاُ٣اؽ اللٛىي و مُ٣اؽ ألاصاء و ازخباعاث ج٨مُلُت هي ازخباعًٍ ج٨مُلُحن للمُ٣اؽ اللٛىي َما ازخباع الٟهم و
ازخباع ه٣اٍ الدكابه بحن ألاقُاء  ،و٦ظا ازخباعًٍ ج٨مُلُحن إلاُ٣اؽ ألاصاء َما ازخباع ب٦ما ٫الهىع و ازخباع ججمُ٘ ألاقُاء
مً ؤظل الخإ٦ض مً مىَبت الخلمُظ الظي ٌٗاوي مً نٗىباث الخٗلم ؤو ال ،و ًم٨ىىا جىيُذ الُٗىت ؤ٦ثر مً زال ٫الجضاو٫
الخالُت:
حضو ٫ع٢م (ً )01ىضر جىػَ٘ الُٗىت خؿب الجيـ.
الٟئت الٗمغٍت

اإلاجمىٕ

الجيـ
ط٦غ

بهار

7-06

2

4

6

8-7

3

3

6

اإلاجمىٕ

5

7

12

( )1زلمد الصًنيف" :الحاسوب واإلحصاء اإلجتماعي"  ،ط ،1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ،اإلسكندرية  ،مصر ،2007 ،ص .396
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حضو ٫ع٢م (ً )02ىضر جىػَ٘ الُٗىت خؿب اإلا٩ان.
الٟئت الٗمغٍت

والًت بغج بىٖغٍغٍج

والًت ؾُُ٠

اإلاجمىٕ

ط٦غ

بهار

ط٦غ

بهار

7-6

1

2

1

2

6

8-7

2

1

1

2

6

اإلاجمىٕ

3

3

2

4

12

 .7وؾاثل حم٘ البُاهاث في الضعاؾت:
اٖخمضها في صعاؾدىا ٖلى الاؾخماعة ٦إخض ؤ٦ثر الىؾاثل قُىٖا لجم٘ البُاهاث و٢ض جم بىاء اؾخماعجحن مً َغ ٝالباخشحن
ألاولى زانت بهٗىباث الخٗلم وقملذ ٖلى 38بىض و الشاهُت زانت باإلاك٨الث الؿلىُ٦ت و قملذ 24بىض و التي جم ج٣ؿُمها
بلى 06مداوع هي :اليكاٍ الؼاثض ،الؿلى ٥الاظخماعي اإلاىدغ ،ٝالٗاصاث الٛغٍبت ،ؾلى ٥الخمغص في اإلاضعؾت ،الؿلى٥
الٗضواوي ،الؿلى ٥الاوسخابي ،وجم بٖضاص حٗلُماث زانت التي حٗغ ٝاإلاٟدىم بُبُٗت اإلاىيىٕ و َغٍ٣ت ؤلاظابت وجم
جُبُ ٤الاؾخماعجحن بهىعة ٞغصًت ؤما جىػَٗها ٩ٞان مباقغة مً َغ ٝالباخشان ٦ما مىذ الى٢ذ للمٗلمحن لئلظابت ٖلى
ألاؾئلت.
و لخؿاب نض ١الاؾخماعجحن جم جىػَٗها ٖلى 05مً ؤؾاجظة ٖلم الىٟـ بجامٗت ؾُُ٦ ٠ما جم اؾخسضام مٗاصلت
 0.93لالؾخماعة الشاهُت ومً زم
 0.88لالؾخماعة ألاولى و
 Lawasasheلخؿاب نض ١اإلاد٨محن الظي ؤيٟذ بلى مٗامل زباث بلٜ
اؾخيخجىا بن الاؾخماعة ناص٢ت و الازخباع زابذ ،و مىه ٞاالؾخماعجحن ٢ابلخحن للخُبُٖ ٤لى الُٗىت مىيىٕ الضعاؾت.
 .8الُغ ١ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت في جدلُل هخاثج الضعاؾت:
بالىٓغ إلاىيىٕ الضعاؾت اإلاخمغ٦ؼ خىٖ ٫ال٢ت نٗىباث الخٗلم باإلاك٨الث الؿلىُ٦ت لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي
اإلاىَىبحنٞ ،ةن مٗامل الاعجباٍ لبحرؾىن َى ألا٦ثر مالثمت و اؾخسضاما في جدضًض الٗال٢ت بحن مخٛحرًً و الخٗبحر ًٖ مضي
الاعجباٍ بُنهما ومٗاصلخه ٧الخالي(:)1
ع= ن مج  ( .ؽ .م) – مج ؽ  .مج م
ن مج ؽ( - 2مج ؽ ) . 2ن مج م( – 2مج م)2
خُض:
ع= مٗامل الاعجباٍ.
ؽ= صعحاث الخالمُظ اإلاىَىبحن التي جِ٣ـ نٗىباث الخٗلم .
( )1الشخيلي خالد" :األطفال الموىوبون" ،دار الكتاب العريب ،العٌن ،2005 ،ص .281
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م= صعحاث الخالمُظ اإلاىَىبحن التي جِ٣ـ ٧ل مدىع في اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت ٖىض ٖغى هخاثج الٟغيُاث ؤلاحغاثُت و
صعحاتهم في اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت ٖىض ٖغى هخاثج الٟغيُت الٗامت.
ن= ٖضص الُٗىت.
ٖ .9غى هخاثج الضعاؾت و الخٗلُٖ ٤ليها:
ٖ 1.9غى هخاثج الٟغيُاث ؤلاحغاثُت:
ٖ 1.1.9غى هخاثج الٟغيُت ؤلاحغاثُت ألاولى و الخٗلُٖ ٤ليها:
" ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و اليكاٍ الؼاثض لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن "
بدؿاب مٗامل الاعجباٍ لبحرؾىن بحن صعظاث نٗىباث الخٗلم و صعظاث اليكاٍ الؼاثض لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي
.0.73
اإلاىَىبحن وظضهاٍ ٌؿاوي ع=
و في طل ٪صاللت بخهاثُت ٖلى وظىص ٖال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و اليكاٍ الؼاثض لضي ُٖىت الضعاؾت حؿاوي 0.73وهي
ٖال٢ت بعجباَُت اًجابُت ٢ىٍت.
ٖ 2.1.9غى هخاثج الٟغيُت ؤلاحغاثُت الشاهُت و الخٗلُٖ ٤ليها:
ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥الاظخماعي اإلاىدغ ٝلضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن ".
بدؿاب مٗامل الاعجباٍ لبحرؾىن بحن صعظاث نٗىباث الخٗلم و صعظاث الؿلى ٥الاظخماعي اإلاىدغ ٝلضي جالمُظ الخٗلُم
.0.34
الابخضاجي اإلاىَىبحن وظضهاٍ ٌؿاوي ع=
و في طل ٪صاللت بخهاثُت ٖلى وظىص ٖال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥الاظخماعي اإلاىدغ ٝلضي ُٖىت الضعاؾت
حؿاوي
 0.34وهي ٖال٢ت بًجابُت يُٟٗت.
ٖ 3.1.9غى هخاثج الٟغيُت ؤلاحغاثُت الشالشت:
ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الٗاصاث الٛغٍبت لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن".
بدؿاب مٗامل الاعجباٍ لبحرؾىن بحن صعظاث نٗىباث الخٗلم و صعظاث الٗاصاث الٛغٍبت لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي
.0.23
اإلاىَىبحن وظضهاٍ ٌؿاوي ع=
و في طل ٪صاللت بخهاثُت ٖلى وظىص ٖال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الٗاصاث الٛغٍبت لضي ُٖىت الضعاؾت حؿاوي 0.23وهي
ٖال٢ت اًجابُت يُٟٗت.
ٖ 4.1.9غى هخاثج الٟغيُت ؤلاحغاثُت الغابٗت و الخٗلُٖ ٤ليها:
"ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و ؾلى ٥الخمغص في اإلاضعؾت لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن"
بدؿاب مٗامل الاعجباٍ لبحرؾىن بحن صعظاث نٗىباث الخٗلم و صعظاث ؾلى ٥الخمغص في اإلاضعؾت لضي جالمُظ الخٗلُم
.0.04
الابخضاجي اإلاىَىبحن وظضهاٍ ٌؿاوي ع=
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و في طل ٪صاللت بخهاثُت ٖلى وظىص ٖال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و ؾلى ٥الخمغص في اإلاضعؾت لضي ُٖىت الضعاؾت حؿاوي
0.04
وهي ٖال٢ت اًجابُت يُٟٗت و ج٩اص ج٩ىن مىٗضمت.
ٖ 5.1.9غى هخاثج الٟغيُت ؤلاحغاثُت الخامؿت و الخٗلُٖ ٤ليها:
ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥الٗضواوي لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن
بدؿاب مٗامل الاعجباٍ لبحرؾىن بحن صعظاث نٗىباث الخٗلم و صعظاث الؿلى ٥الٗضواوي لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي
0.55
اإلاىَىبحن وظضهاٍ ٌؿاوي ع=
و في طل ٪صاللت بخهاثُت ٖلى وظىص ٖال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥الٗضواوي لضي ُٖىت الضعاؾت حؿاوي
 0.55وهي
ٖال٢ت اًجابُت اعجباَُت مخىؾُت.
ٖ 6.1.9غى هخاثج الٟغيُت ؤلاحغاثُت الؿاصؾت و الخٗلُٖ ٤ليها:
ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥الاوسخابي لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن
بدؿاب مٗامل الاعجباٍ لبحرؾىن بحن صعظاث نٗىباث الخٗلم و صعظاث الؿلى ٥الاوسخابي لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي
0.83
اإلاىَىبحن وظضهاٍ ٌؿاوي :ع=
و في طل ٪صاللت بخهاثُت ٖلى وظىص ٖال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥ؤلاوسخابي لضي ُٖىت الضعاؾت حؿاوي
 .0.83وهي
ٖال٢ت بعجباَُت اًجابُت ٢ىٍت.
ٖ 2.9غى هخاثج الٟغيُت الٗامت و الخٗلُٖ ٤ليها:
ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن ".
بدؿاب مٗامل الاعجباٍ لبحرؾىن بحن صعظاث نٗىباث الخٗلم و صعظاث اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي
0.63
اإلاىَىبحن وظضهاٍ ٌؿاوي :ع=
و في طل ٪صاللت بخهاثُت ٖلى وظىص ٖال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت لضي ُٖىت الضعاؾت حؿاوي
 0.63وهي
ٖال٢ت بًجابُت ٢ىٍت.
 .10جدلُل هخاثج الضعاؾت و جٟؿحرَا ٖلى يىء الٟغيُاث:
 1.10جدلُل هخاثج الضعاؾت و جٟؿحرَا ٖلى يىء الٟغيُاث ؤلاحغاثُت:
 1.1.10جدلُل هخاثج الضعاؾت و جٟؿحرَا ٖلى يىء الٟغيُت ؤلاحغاثُت ألاولى:
مً زال ٫هخاثج الٟغيُت ؤلاظغاثُت ألاولى لُٗىت البدض ًدبحن لىا ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و اليكاٍ الؼاثض و هي
 ،)0.73ومٗجى طل ٪ؤهه ٧لما ػاصث نٗىباث الخٗلم لخالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن
ٖال٢ت اًجابُت بعجباَُت ٢ىٍت بلٛذ (
٧لما ػاص اليكاٍ الؼاثض لضحهم ،خُض ؤن الخالمُظ اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم  ،و بالغٚم مً ال٣هىع الظي ًخمحزون به
بال ؤن اإلاىَبت التي ًخمخٗىن بها ججٗل في بٌٗ ألاخُان مسخل ٠البرامج التي حٗغى ٖليهم مً َغ ٝاإلاٗلمحن ظض بؿُُت
باليؿبت بليهمٞ ،مشال الُٟل اإلاىَىب الظي ج٩ىن له صعاًت بمسخلٖ ٠ملُاث الخؿاب مً ظم٘ و َغح و ٢ؿمتً ،دبب ؤن
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ج٩ىن الٗملُاث التي ً٣ىم بدؿابها ٦بحرة م٣اعهت بمىَبخه ،و ال ج٩ىن له ؤي عٚبت في حٗلم الخؿاباث البؿُُت التي ً٩ىن ٢ض
ججاوػَا ،لظا ًٓهغ ٖلُه بٌٗ الؿلىُ٦اث الٛحر مدببت لضي اإلاٗلم و َظا ما ؤ٦ضٍ لىا بٌٗ اإلاٗلمحن الظًً ًغون ؤن الُٟل
اإلاىَىب ًجض نٗىبت في ج٣بل مسخل ٠البرامج و الضعوؽ التي ًغاَا ٚحر مىاؾبت لٗمغٍ الٗ٣ليٞ ،الُٟل الظي لضًه نٗىباث
حٗلم ما بن حٗغى ٖلُه خل مؿإلت عٍايُت مُٗىت بال و ًدلها في و٢ذ وظحز ،ل٢ ً٨ض ًجض في بٌٗ ألاخُان نٗىبت في
جلٟٓها مما ًجٗل مً الخٗامل م٘ َظا الُٟل مً هاخُت َغٍ٣ت الخضعَـ جدخاط زهىنُت ٧ىهه مىَىب ؤوال و مً طوي
نٗىباث الخٗلم زاهُا ،و هدُجت لظل ٪هجضَم لضحهم وكاٍ ػاثض صازل ال٣ؿم ٞهم صاثمى الخغ٦ت ،و َظا ما الخٓىاٍ لضي
ؤخض ؤٞغاص الُٗىت الظي ال ًجلـ في م٩اهه بل ًب٣ى ًخدغ ٥مً م٩ان ألزغ ختى جهاًت الخهت٦،ما ؤهه بطا َلب مً اإلاىَىب
طي نٗىباث الخٗلم خل جمغًٍ مٗحن في ؤي ماصة مُٗىتٞ ،ةن ؾغٖت ؤلاهتهاء مً خلها م٣اعهت بإ٢غاجهم مً ألاَٟا ٫الٗاصًحن،
ًترظم مباقغة في خغ٦ت ػاثضة و مؿخمغة ،هدى الؼمالء و َظا ما الخٓىاٍ لضي ؤخض ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن زال ٫صعاؾدىا
ؤلاؾخُالُٖتٞ ،الُٟل اإلاىَىب ؤُ٦ض لضًه َا٢ت و وكاٍ ػاثض ًغٍض جٟغَٛه و ألن البرامج التي ًخٗلمها هي في الخ٣ُ٣ت ؤٖضث
ألَٟاٖ ٫اصًحن لظا ٞةن اليكاٍ و الُا٢ت الؼاثضًً باليؿبت للُٟل اإلاىَىب جدخاط بلى جٟغَٛها في م٩ان مٗحن و الظي ٢ض
ًترظم ؤخُاها في ق٩ل ؾلبي ًدبٗه الُٟل بالخغ٦ت و اليكاٍ الؼاثض زانت بطا ٧ان َظا اليكاٍ صاثم و مؿخمغ بك٩ل ًلٟذ
الاهدباٍ لضي اإلاٗلم الظي بن لم ًٟهم ٢ضعاث و َا٢اث الُٟل اإلاىَىب ٢ض ٌٗا٢به مما ٢ض ًصبِ ٖؼٍمت َظا الُٟل و ًجٗله
ًخسظ ؾلى٧ا مٛاًغ إلاا َى ٖلُه مً مىَبت ،و ًمُل الُٟل اإلاىَىب بلى اإلاىا٢كت ؾىاء م٘ مٗلمه ؤو م٘ ػمالثه ٞةن اإلاٗلمحن في
بٌٗ ألاخُان و هدُجت اعجباَهم بى٢ذ الضعؽ ٞةجهم ال ًٟسخىن اإلاجا ٫للُٟل اإلاىَىب للخٗبحر ًٖ ؤعاثه ؤو اإلاىا٢كت مما
ًجٗل ٌكٗغ بىىٕ مً زُبت ألامل الظي ٢ض ًترظمه في خغ٦ت ػاثضة للٟذ الاهدباٍ بلُه و جغ٦ه ٌٗبر ًٖ عؤًه ؤو ًُغح ؤؾئلخه،
"ٞالخالمُظ اإلاىَىبحن عبما جبضوا ٖليهم ؤٖغاى ايُغاب ٞغٍ اليكاٍ مصخىب بى٣و اهدباٍ في حجغة الضعاؾت و ال جٓهغ
ٖلُه في حجغة ؤزغي  ،و٢ض ج٩ىن مك٨الث في ملٗب ٦غة ال٣ضم و ال ج٩ىن لضًه في صعوؽ اإلاىؾُ٣ى ٟٞغٍ اليكاٍ زانُت
قاجٗت لضي ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن"( ،)1و ًا٦ض بلُاؽ ؤن ألاَٟا ٫اإلاىَىبىن ٌٗاهىن مً مك٨الث اهٟٗالُت و مك٨الث اليكاٍ
و ؤو٢اث الٟغا ٙو ؤن ؤَم اإلاك٨الث التي ٌٗاهىن منها هي ٖضم وظىص بم٩اهُاث للمماعؾت ألاوكُت و الهىاًاث في اإلاضعؾت و
الخؿاؾُت و الٗهبُت الكضًضة و الكٗىع باإلالل و ٣ٞضان الخماؾت للضعاؾت و الكٗىع بإن جدهُله ؤ٢ل مً ٢ضعاجه و ؤن
ؤؾغجه جُلب مىه ؤ٦ثر مما ٌؿخُُ٘" (ٞ ،)2األَٟا ٫الظي ٌٗاهىن مً نٗىباث الخٗلم ًخمحزون باليكاٍ الخغ٧ي الؼاثض بطا ما
٢ىعهىا بمٗضالث ألاَٟا ٫الٗاصًحن في هٟـ الؿً ألهه مً الُبُعي ؤن ً٩ىن الُٟل نٛحر الؿً مخمحزا باليكاٍ الؼاثض ولً٨
بطا ما اؾخمغ طل ٪في الاعجٟإ في ؾً مخإزغة بدُض ٌكدذ الاهدباٍ ؤو ٌكدذ مضاع٦ه ٖلى الخٗلم ٞاهه ًهبذ وكاَا ػاثضا ،لظا
ًىن ٠ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم بان لضحهم الجزٖت ٖلى الخغ٦ت الضاثمت و اإلاخمحزة لظا هجض الُٟل مصخىها بالخغ٦ت
والُا٢ت ًغٍض جٟغَٛها٦ ،ما ًٓهغ اهضٞاٖا في الخغ٧اث وال٩لماث ٞال ًبالي بطا ؾإله شخو ما ؤؾئلت(٦ ،)3ما ؤن ٖضم ٢ضعة
ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم ٖلى الخىانل اللٟٓي ؤ٢ل مً ؤ٢غاجهم مً ألاَٟا ٫الٗاصًحن و طل ٪إلاا لضحهم مً نٗىباث في
ال٣ضعاث اإلاغجبُت اعجباَا وزُ٣ا بال٣ضعة ٖلى ال٨الم و ال ؾُما اعجباَهما بإَم مغاخل ٖملُت ال٨الم و هي مغخلت اإلاٗالجت و
( )1زلمد عبد العزيز الطالب  " :البيئة األسرية الداعمة لنمو الموىبة كما يدركها التالميذ الموىوبون و عالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية " ،اجمللة
العربية لتطوير التفوق ،م ،3ص.35
( )2تسيًن مفلح" :صعوبات التعلم والخطة العالجية" ،ط ،3دار ادلسًنة للنشر ،2007،ص.28

( )3سعيد كمال عبد احلميد  " :فاعلية برنامج تدريبي لتحسين مستوى النطق لدى عينة من األطفال ذوي صعوبات التعلم " ،مركز دراسات وُنوث
ادلعوقٌن،أطفال اخلليج ،اإلمارات العربية ادلتحدة ،ص .1019
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التي جخم في اإلاش ( ،)1ولٗل َظا ما ًجٗل الُٟل اإلاىَىب طي نٗىباث الخٗلم ًخمحز بالخغ٦ت الؼاثضة ؤو اليكاٍ الؼاثض م٣اعهت
باألَٟا ٫الٗاصًحن.
 ،)0.73بمٗجى
ومما ؾبً ٤م٨ىىا ال٣ى ٫ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بعجباَُت بًجابُت ٢ىٍت بحن نٗىباث الخٗلم و اليكاٍ الؼاثض بلٛذ (
ؤهه ٧لما اقخضث نٗىباث الخٗلم اقخضث مٗها اليكاٍ الؼاثض بضعظت ٢ىٍت ،و بىاءا ٖلى طلٞ ٪ةن الٟغيُت ؤلاظغاثُت ألاولى
جد٣٣ذ.
 2.1.10جدلُل هخاثج الضعاؾت و جٟؿحرَا ٖلى يىء الٟغيُت ؤلاحغاثُت الشاهُت:
مً زال ٫هخاثج الٟغيُت ؤلاظغاثُت الشاهُت هالخٔ ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥الاظخماعي اإلاىدغ ،ٝوهي
ٖال٢ت اعجباَُه اًجابُت يُٟٗت خُض ؤهه ٧لما اقخضث نٗىباث الخٗلم لضي ألاَٟا ٫مىَىبحن ػاص الؿلى ٥الاظخماعي
 ،0.34خُض بن َظٍ الهٗىباث ال جمـ ؾلى ٥الٟغص الاظخماعي ٞالخلمُظ اإلاىَىب طي
اإلاىدغ ٝل ً٨بضعظت مىسًٟت بلٛذ
نٗىباث الخٗلم ججضٍ جلمُظا ٖاصي في بٌٗ ألاخُان ،م٘ ازخال ٝصعظاث الهٗىباث مً ماصة ألزغي  ،و٢ض ٌٗىص طل ٪ل٩ىن
الُٟل اإلاىَىب في َظٍ اإلاغخلت ًخل٣ى اإلاؿاٖضة زانت مً والضًه ،وَظا ما ؤ٦ضٍ لىا مٗلمىا َاالء الخالمُظ٦ ،ما ؤن ألاَٟا٫
طوي نٗىباث الخٗلم ًل٣ىن الاَخمام مً بٌٗ اإلاٗلمحن الظًً ًداولىن الخسٖ ٠ُٟنهم و مؿاٖضتهم ،بل بن ٞيهم مً ًمحزٍ
وٍدبه مً بحن الخالمُظ آلازغًٍ وَظا ما وٟ٢ىا ٖلُه لضي مٗلمت في اله ٠الشالض زال ٫صعاؾدىا الاؾخُالُٖت٦ ،ما ؾاَم
َظا الاَخمام في ج٣ضم ملخىّ خؿب ألاؾخاطة باليؿبت للُٟل الظي ؤنبذ مهخم ؤ٦ثر باإلاىاص خُض بن شخهُت اإلاٗلم جلٗب
مدىعا ؤؾاؾُا في مضي اَخمام وخب الُٟل للماصةٞ ،لجىء اإلاٗلم بلى زل ٤بِئت نُٟت آمىت ٢اثمت ٖلى هٓام مخٖ ٤ٟلُه م٘
الخغم الكضًض ٖلى الخإ٦ض مً ويىح الضعؽ الظي ً٣ضمه للخالمُظ وجىا ٤ٞوكاَاث الضعؽ م٘ ٢ضعاث ومُى ٫الخالمُظ مً
قاهه الخس ٠ُٟمً خضة ؾلى ٥الُٟل ،خُض ؤن بزٟا ١بٌٗ الخالمُظ اإلاىَىبحن في الخىا ٤ٞم٘ ما ً٣ضمه لهم مً مىاص
جضعَؿُت و ؤوكُت ٢ض ًضٗٞهم بلى بزاعة اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت التي مً بُنها الؿلى ٥الاظخماعي اإلاىدغ ٝهدُجت الٟكل في
الخىانل م٘ مًمىن الضعؽ  ،بياٞت بلى ؤن جٟى٢هم ٖلى ؤ٢غاجهم في الضعؽ ًجٗلهم ٚحر مهخمحن باإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مً
َغ ٝاإلاٗلم٦ ،ما بن حٗاون ألاولُاء م٘ اإلاٗلم ًى ٟ٘في ٖالط الؿلى ٥الاظخماعي اإلاىدغ ٝللخلمُظ اإلاىَىب وجىيُذ اإلاك٩لت
بهضوء والخس ٠ُٟمنها جضعٍجُا(ٞ ،)2الخالمُظ طوي نٗىباث الخٗلم ًخمحزون بال٨شحر مً الخهاثو الؿلىُ٦ت ،و التي جمشل
اهدغاٞا ًٖ مٗاًحر الؿلى ٥الؿىي لؤلَٟا ٫الٗاصًحن في مشل ؾنهم ،و ًٓهغ جإزحر َظٍ الخهاثو ٖلى ج٣ضم الخلمُظ في
اإلاضعؾت و٢ابلُخه للخٗلم ( ،)3ل ً٨خُىما ً٩ىن الُٟل مىَىب ٞةن نٗىباث الخٗلم التي جىاظهها جخمحز ًٖ الُٟل الٗاصي،
ٞالخلمُظ اإلاىَىب ًخمخ٘ ب٣ضع ٦بحر مً الضاُٗٞت و ؤلاًجابُت و ال٣ضعة ٖلى الٗمل اإلاضعسخي و الجض و الاظتهاص وبظ ٫الجهض ،لظا
ٞدصجُٗه مً َغ ٝاإلاٗلم ًؼٍض مً خماؾخه و ًٟجغ ما ًخمخ٘ به مً ٢ضعاث و مُى ٫و مىاَب زانت ،و ٖلى الٗ٨ـ بطا
جغ٦ىا الُٟل اإلاىَىب و قإهه و ججاَلىاٍ ٞؿُ٩ىن عص ٗٞل ؾحئ ٖلى ؾلى٦ه اإلاؿخ٣بلي بل ٢ض ًاصي طل ٪بلى الً ِٛاإلاُب٤
ٖلُه و ًىلض ال٨شحر مً اإلاك٨الث الىٟؿُت لهم ٨ُٞغٍ الضعاؾت و ال ًمُلىا بليهاِٞ ،كٗغ باإلخباٍ بؿبب ألاؾلىب اإلاخب٘

( )1ىالل زلمد عبد الغاين" :مهارات اتخاذ القرار" ،ط ،1مركز تطوير األداء والتنمية ،عمان ،األردن ،2003 ،ص133
( )2سعيد كمال عبد احلميد :المرجع السابق ،ص .1025

( )3سعدية زلمد هبادر  " :تربية الطفل دليل اآلباء و المعلمين في مواجهة المشكالت اليومية لألطفال و المراىقين " ،ط  ،2مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،الكويت،1984،ص.138
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مٗه(ٞ ،)1الُٟل اإلاىَىب طي نٗىباث الخٗلم ًجض في بٌٗ ألاخُان نٗىبت في الخىا ٤ٞم٘ مسخل ٠اإلاىا ٠٢الخٗلُمُت في
اإلاضعؾت و َظا ما ًغاٍ َىلجىىعر خحن ًا٦ض" ؤن الُٟل اإلاىَىب ًجض نٗىبت في الخ ٠ُ٨و ٖضم ال٣ضعة ٖلى جدمل الخُإ
و ًإهٟىن مً الىاظباث اإلاضعؾُت و ٢ض ًجضون نٗىباث في ج٩ىًٍ نضا٢اث و ٢ض ًشحرون مك٨الث ٞلؿُٟت ٖمُ٣ت ال جخ٤ٟ
م٘ مؿخىٍاتهم الٗمغٍت"(.)2
و مما ؾبً ٤م٨ىىا ال٣ى ٫ؤن َىاٖ ٥ال٢ت اعجباَُت بًجابُت يُٟٗت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥الاظخماعي اإلاىدغٝ
 ،)0.34بمٗجى ؤهه ٧لما اقخضث نٗىباث الخٗلم اقخضث مٗها الؿلى ٥الاظخماعي اإلاىدغ ٝبضعظت يُٟٗت ،و بىاءا ٖلى
بلٛذ (
طلٞ ٪ةن الٟغيُت ؤلاظغاثُت الشاهُت جد٣٣ذ.
 3.1.10جدلُل هخاثج الضعاؾت و جٟؿحرَا ٖلى يىء الٟغيُت ؤلاحغاثُت الشالشت:
مً زال ٫هخاثج الٟغيُت ؤلاظغاثُت الشالشت هالخٔ ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم والٗاصاث الٛغٍبت لضي جالمُظ
الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن،وهي ٖال٢ت اعجباَُت بًجابُت يُٟٗت بلٛذ،0.23خُض اهه ٧لما اقخضث نٗىباث الخٗلم لضي
الخالمُظ اإلاىَىبحن ػاصث الٗاصاث الٛغٍبت للخالمُظ ل ً٨بك٩ل يُٗٞ ،٠الخلمُظ اإلاىَىب الظي لضًه نٗىباث الخٗلم ال
ًخمحز بٗاصاث ٚغٍبت م٣اعهت بؼمالثه في اله ،٠بال ؤهه ٢ض هجض لضي البٌٗ ْاَغة ً٢م ألاْاٞغ وه٣غ ألا٢الم وهي ْاَغة
جضٖ ٫لى الاهٟٗا ٫و الًٛب و الكٗىع بالخغط و التي حٗض مً ؤٖغاى الخىجغ الىٟسخي و الٗهبي وَى وؾُلت لالوكٛا٫
بيكاٍ ال ً٣ىص بلى هدُجت و بهما َغبا مً ال٨بذ الظي ٌٗكه َظا الُٟل ،و لظل ٪ألن لضًه ال٨شحر مً الُا٢ت ؤلابضاُٖت و
ألا٩ٞاع التي ًغٍضَا ؤن جسغط للىا ٘٢و ٌٗبر ٖنها لآلزغًٍ ،ل ً٨ب٣اء َظٍ الُا٢ت صازل الُٟل ًاصي به ل٨بتها٦ ،ما ؤن ٖضم
مىذ اإلاٗلم ٞغنت لهظا الُٟل بؿبب يُ ٤و٢ذ خهت الضعؽ و جُ٣ضٍ باإلاىاهج الضعاسخي لظا ٞال ً٩ىن َىا ٥و٢ذ مسهو
إلاشل َاالء ألاَٟا ٫إلبضاء آعائهم ومىا٢كت اَخماماتهم مما ٌك٩ل جشبُِ لهظٍ اإلاىاَب التي ًخمخ٘ بها الُٟل٦،ما ًيبػي ٖضم
اإلابالٛت في ج٣ضًم الىصر و ؤلاعقاص لخلمُظ الظي ً٣ىم بً٣م ؤْاٞغٍ ؤو ه٣غ ال٣لم طل ٪ؤن اإلابالٛت وػظغٍ جضٗٞه بلى
الاؾخمغاع ٖلى َظا الؿلى ٥و ٖلى الٗىاص والغ ٌٞلخل ٪ؤلاعقاصاث اإلاخ٨غعة  ،وٍغي بٌٗ الٗلماء ؤن َظٍ الٓاَغ" جماعؽ
٢هض اؾخٛغا ١في ؤخالم الُٓ٣ت وهي ْاَغة مهاخبت إلآاَغ ال٣ل ٤و ؤلاخباٍ ؤو اٖخال ٫الصخت و ٖضم جد ٤ُ٣الغٚباث،
الًٛب والخىجغ ،الًٗ ٠الٗ٣لي ،ؤو يٗ ٠في ٢ضعاث الخدهُل ،الخغمان"(. )3
و في بٌٗ حؿاَم اإلاٗاملت الؿِئت التي ًخٗغى لها الُٟل اإلاىَىب في جىمُت ٖاصاث ٚغٍبت لضًهٞ ،ىدُجت الًُ ٤الظي
ٌكٗغ به ًداو ٫الُٟل اإلاىَىب ؤن ٌٗبر ًٖ طل ٪الًُ ٤بىؾاثل صٞاُٖت ٢ض جترظم في ؾلىُ٦اث ٚغٍبت ؤو ٖاصاث ٚغٍبت ،و
ًا٦ض مدمض الؿُٗض ؤبى خالوة " بن آلاباء واإلاٗلمحن و ألا٢غان ٌكٗغون بالًُ ٤و التهضًض خحن ًخٗاملىن م٘ ؤَٟا٫
مبخ٨غًٍ ألجهم ٖاصة ٌٗبرون ًٖ ؤهٟؿهم مً زال ٫حؿائالث ٚغٍبت ،و ًشحرون ؤ٩ٞاعا ٚحر مإلىٞت ٌعجؼ ال٨باع مً خىلهم

( )1سليمان عبد الر٘نن سيد ،أ٘ند صفاء غازي " :المتفوقون عقليا خصائصهم اكتشافهم تربيتهم مشكالتهم " ،مكتبة زىراء الشروق القاىرة،
مصر .2001،ص .63
()2مالك جرجيس" :مشاكل الصحة النفسية لألطفال" ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا ،1995،ص .73

( )3زلمد السعيد أبو حالوة " :التفاؤل الصالبة و المرونة النفسية إطار عام لبرامج اإلرشاد النفسي للموىوبين " ،ادلؤٕنر العلمي الثامن إستثمار ادلوىبة و
دور مؤسسات التعليم الواقع و الطموحات ،كلية الرتبية ،جامعة الزقازيق ،مصر 22/21أفريل  ،2010ص .482
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بكإن ج٣ىٍمها ؤو في ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت ٚحر اإلاإلىٞت و لظا ًهٟىن ؾلى٦هم بالكظوط و ٌؿمىن ج٨ٟحرَم بالخلل و ًىٟغون
منهم و ٢ض ًىانبىَم الٗضاء" (.)1
٦ما ٢ض ً٩ىن ألاَٟا ٫طي نٗىباث الخٗلم ؤقُاء ؾلبُت ًٖ ؤهٟؿهم هدُجت ؤلاخباٍ الظي ٌِٗكىهه زانت بطا َلب منهم
الُ٣ام بمهام بؿُُت َم في الخ٣ُ٣ت ٌؿخُُٗىن الُ٣ام بها ل ً٨هدُجت ج٨ٟحرَم في مؿخىٍاث ٖلُا حهملىن بهجاػَا ؤو ال
ً٣ىمىن بها ٞالخالمُظ اإلاىَىبحن" طوي نٗىباث الخٗلم مٗغيحن لخُغ صاَم لخُىٍغ مٟاَُم ؾلبُت ًٖ الظاث ٦ىدُجت
إلاكاٖغ ؤلاخباٍ التي ًىاظهىجها ل٩ىجهم ٚحر ٢اصعًٍ ٖلى بهجاػ اإلاهام البؿُُت بىجاح عٚم ؤجهم ً٨ٟغون ٖىض مؿخىٍاث ٖلُا
ٞبِىما جدُذ لهم ٢ضعاتهم الٗ٣لُت ؤن ًغو بىيىح ما ًضع٧ىهه ٖلى اهه ٞكل"(.)2
،)0.23
و مما ؾبً ٤م٨ىىا ال٣ى ٫ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بعجباَُت بًجابُت يُٟٗت بحن نٗىباث الخٗلم و الٗاصاث الٛغٍبت بلٛذ (
بمٗجى ؤهه ٧لما اقخضث نٗىباث الخٗلم اقخضث مٗها الٗاصاث الٛغٍبت بضعظت يُٟٗت ،بمٗجى ؤن نٗىباث الخٗلم ال جاصي
خخما باإلاىَىب بلى ٖاصاث ٚغٍبت و بىاءا ٖلى طلٞ ٪ةن الٟغيُت ؤلاظغاثُت الشالشت جد٣٣ذ.
 4.1.10جدلُل هخاثج الضعاؾت و جٟؿحرَا ٖلى يىء الٟغيُت ؤلاحغاثُت الغابٗت:
مً زال ٫هخاثج الٟغيُت ؤلاظغاثُت الغابٗت ًدبحن لىا ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم وؾلى ٥الخمغص لضي جالمُظ
 ،)0.04ومٗجى طل ٪ؤهه ٧لما ػاصث
الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن ُٖىت الضعاؾت ،و هي ٖال٢ت بعجباَُت بًجابُت يُٟٗت بلٛذ (
صعظاث نٗىباث الخٗلم ػاص ؾلى ٥الخمغص لضي الُٟل ل ً٨بهىعة يُٟٗت جالمـ الاوٗضام ؤي ؤن لِـ ٧ل مً ٌٗاوي مً
َظٍ الهٗىباث ًخجه للخمغص خُض ؤن َظا الؿلى٢ ٥ض ًترظم ؾلى ٥الخمغص في اله ٠مً زالٖ ٫ضة ؾلى٧اث ٧الؿغ٢ت
وال٨ظبٞ ،الخلمُظ اإلاىَىب الظي له نٗىباث الخٗلم ًلجإ في بٌٗ ألاخُان بلى ؤزظ ما لِـ مل٨ه مً اإلاضعؾت آو مً
الخالمُظ آلازغًٍ و الؿغ٢ت جبضؤ بٗامل ٚغٍؼي َى خب الخمل ٪خُض جبضؤ ٧ايُغاب ؾلى٧ي في الٟترة الٗمغٍت مً 8-4ؾىىاث
ٞةطا ما جُىعث جهبذ ؤ٦ثر ويىخا في ؾً 15-10و٢ض ٌؿخمغ الخا ٫ختى اإلاغاَ٣ت اإلاخإزغة مً ؾً 15-12والضا ٘ٞألاؾاسخي
للؿغ٢ت َى الخغمان ؤو مداولت بقبإ خاظاث هٟؿُت مُٗىت وجغجبِ الؿغ٢ت بال٨ظب الظي ٌٗض ؾلى ٥اظخماعي ٚحر ؾىي
ًاصي لل٨شحر مً اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت ٧الخمغص مً َغ ٝالُٟل(ٞ ،)3اإلاٗلم في بٌٗ ألاخُان ٖىضما ً٣ضم جٟؿحراث خى٫
ْاَغة مُٗىت ًخل٣ى هىٖا مً هدُجت حك ٪ُ٨الُٟل في َظٍ اإلاٗلىماث بؿبب بَالٖه خىَ ٫ظٍ الٓاَغة بد٨م ؤهه مىَىب
و َظا ما ًًاً ٤اإلاٗلم ؤمام جالمُظٍ ،و َظا ما وٟ٢ىا ٖلُه مً زال ٫ؤخض الخالمُظ خُىما ؤُٖاٍ ؤؾخاطة اللٛت الٟغوؿُت
مهُلر  la graceما٦ضا للخالمُظ بإهه ٌٗجي الخغب ٣ٞام الخلمُظ اإلاىَىب بالغص ٖلى مٗلمه بإهه مسُئ و ؤن َظا اإلاهُلر
ًدمل مٗىُحن ألاو ٫خغب و الشاوي شخم خؿب اؾخسضام َظٍ ال٩لمت مما ؾبب ً
هىٖا مً ؤلاخغاط إلاٗلمه الظي هبهه بٗضم
الخضزل في الخهت و الؿ٩ىث.
٦ما جلٗب جغبُت الُٟل اإلاىَىب الظي ٌٗاوي مً نٗىباث الخٗلم صوعا باعػا في ؾلىُ٦اجه اإلاخسظة زال ٫الٟهل الضعاسخي،
خُض جمشل ألاؾالُب التي ًخم الخٗامل بها مً َغ ٝالىالضًً للُٟل اإلاىَىب " صٖما ؤؾاؾُا لىمى مىَبخه بطا ٧اهذ ؾىٍت و
مصجٗت و مضع٦ت لهظٍ اإلاىَبت و مٗترٞت بها ،و بطا ٧اهذ حٗمل ٖلى حصجُ٘ الخٗبحر الظاحي و ج٣ىم ٖلى حٗلُم الُٟل و
Conover l gifted and learning disabled it is possible university of Virginia, Virginia, association for the

()1

education of the gifted newsletter 17(3), summer, 1996,p68.

( )2قتيبة سادل "100 :سؤال في مشاكل األطفال" ،دار انتصار للنشر ،الرياض ،ادلملكة العربية السعودية ،1992،ص.65

( )3زلمد عبد العزيز الطالب  :المرجع السابق،ص.37
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جضعٍبه ٖلى عئٍت ألامىع ٖلى خ٣ُ٣تها و حؿعى ؤن حٛغؽ ُٞه الش٣ت بدىاؾه و اخترامها و حؿمذ إلبضاٖه بالبروػ(ٞ ،)1الُغٍ٣ت
اإلاخٗبت مً بٌٗ اإلاٗلمحن جب٣ى صون اإلاؿخىي اإلاُلىب لخهىنُت الُٟل الظي ًخٗاملىن مٗه مما ًبٗض اإلالل و الغوجحن في
هٟؿُت الُٟل اإلاىَىب ألامغ الظي ًازغ ٖلى وكاَه صازل ال٣ؿم و ًبٗض ُٞه بٌٗ الؿلىُ٦اث الخمغصًت و جٓهغ ظلُا
للُٗان"ٞاالؾخجاباث ٚحر اإلاخىٗ٢ت و ٚحر اإلاٗخاصة الىاججت ًٖ وظىص ٞجىة بحن الٗمغ الٗ٣لي و الٗمغ الؼمجي و ٖضم اإلاىا٦بت
بحن اإلاهاعاث الاظخماُٖت و الجؿضًت جهٗب ٖملُت جىانلهم الؿلُم م٘ ال٨باع و ألاهضاص ٖلى خض ؾىاء و جاصي ٦ظل ٪بلى
ٖضم جُٟ٨هم صازل الٟهل الضعاسخي"(.)2
،)0.04
و مما ؾبً ٤م٨ىىا ال٣ى ٫ؤن َىاٖ ٥ال٢ت اعجباَُت بًجابُت يُٟٗت بحن نٗىباث الخٗلم و ؾلى ٥الخمغص بلٛذ (
بمٗجى ؤهه ٧لما اقخضث نٗىباث الخٗلم اقخضث مٗها ؾلى ٥الخمغص بضعظت يُٟٗت جالمـ الاوٗضام ،بمٗجى ؤن نٗىباث
الخٗلم ال جاصي خخما باإلاىَىب بلى ؾلى ٥الخمغص ،و بىاءا ٖلى طلٞ ٪ةن الٟغيُت ؤلاظغاثُت الغابٗت جد٣٣ذ.
 5.1.10جدلُل هخاثج الضعاؾت و جٟؿحرَا ٖلى يىء الٟغيُت ؤلاحغاثُت الغابٗت:
مً زال ٫هخاثج الٟغيُت ؤلاظغاثُت الخامؿت ًدبحن لىا ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥الٗضواوي لضي جالمُظ
الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن ُٖىت الضعاؾت ،و هي ٖال٢ت بعجباَُت بًجابُت مخىؾُت بلٛذ 0.55ومٗجى طل ٪اهه ٧لما ػاصث
صعظاث نٗىباث الخٗلم ٧لما ػاص الؿلى ٥الٗضواوي لضي ُٖىت الضعاؾت ل ً٨بضعظت مخىؾُت ،ؤي ؤن نٗىباث الخٗلم لضي
الخالمُظ اإلاىَىبحن ٢ض جى ٘٢البٌٗ منهم في ؾلىُ٦اث ٖضواهُتٞ ،الُٟل اإلاىَىب الظي لضًه "مً الجضاعة و الىطج الٗ٣لي
اإلاب٨غ في بٌٗ الخاالث و مً ؾغٖت الاؾدُٗاب والٟهم و الخٗلم ما ًم٨ىه مً حٗلم مىهج ؤ٦ثر ج٣ضما ؤو حٗلم ٢ضعا ؤ٦بر مً
اإلاٗاع ٝو اإلاهاعاث و الخبراث التي ًخٗلمها الُالب الٗاصي باإلاىهج الٗاصي مً زال ٫الٟترة الؼمىُت هٟؿها مما ٌؿاٖضٍ ٖلى
بجهاء البرهامج في ػمً ؤ٢ل و في ؾً مب٨غة"(،)3و هدُجت للٛحرة التي ٌكٗغ بها ؤ٢غاهه مىه ؤو هدُجت الخهاصم بِىه و بحن مٗلمه
في بٌٗ مداوع الضعؽ ؤو َبُٗت اإلاٗلىماث التي ًخل٣اَا الُٟلً ،ىمي لضًه ؾلى٧ا ٖضواهُا ججاٍ آلازغًٍ ألهه ٌكٗغ بإجهم
ًصبُىن ٖؼٍمخه و ال ًتر٧ىهه ٌٗبر ًٖ عؤًه و ؤ٩ٞاعٍ ب٩ل خغٍت ألامغ الظي ًى ٠٢ببضاٖه و مىَبخه٦ ،ما ٢ض ج٩ىن ألاؾغة هي
الؿبب الغثِسخي في الؿلى ٥الٗضواوي للُٟل اإلاىَىب طي نٗىباث الخٗلم الظي ًدخاط لل٨شحر مً اإلاؿاهضة و الضٖم لخُىٍغ
مىَبخه و الخٛلب ٖلى نٗىباث الخٗلم التي حُٗ ٤مؿاعٍ الضعاسخي او الخدهُلي٩ٞ ،لما ٧اهذ ألاؾغة مترابُت ومخدابت ٧لما
اوٗ٨ـ طل ٪اًجابُا ٖلى ألابىاء وبالٗ٨ـ ٞاألؾغة اإلاخ٨٨ٟت واإلاهملت لغٖاًت ؤبىائها جازغ ٖليهم ؾلبا ٞالخٟغ٢ت ُٞا إلاٗاملت بحن
ألابىاء مً َغ ٝالىالضًً وال٣ؿىة والٗىً ٠ازغ ٖلى هٟؿُت الُٟل وٍضٗٞه للؿلى ٥الٛحر َبُعي في اإلاضعؾت وطل ٪إلقبإ
خاظاجه الٗاَُٟت ومداولت بزباث طواتهم مً زال ٫بٌٗ الؿلىُ٦اث الخاَئت ٧ان ًلجا للٗىٞ ،)4("٠الخسغٍب ٌٗض مً بحن
اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت الخُحرة ول٣ض بُيذ الضعاؾاث بن ألاوالص بك٩ل ٖام لضحهم مك٨الث ؾلىُ٦ت ؤ٦ثر مً البىاث وان

( )1ادلعايطة خليل عبد الر٘نن ،البواليز زلمد عبد السالم ":الموىبة و التفوق"،ط ، 2دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،عمان ،األردن ،2004 ،ص
.363

( )2أمًنة بنت عبد اهلل مصًني " :درجة ممارسة اإلدارة العامة لرعاية الموىوبين للمهام الالزمة إلكتشاف و رعاية الموىوبين بمدارس التعليم العام "،
رسالة ماجستًن يف اإلدارة الرتبوية و التخطيط ،قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،ادلمكلة العربية السعودية ،ص.59

( )3زلمد عبد الرحيم" :مع المعلم في صفو" ،ط ،1دار الفكر العريب ،القاىرة ،مصر ،2008 ،ص.215
( )4مالك جرجيس :المرجع السابق،ص.74
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الؿلى ٥الخسغٍبي والٗضواوي الظي ًهضع مً الخالمُظ ؤ٦ثر بػٖاظا وبعبا٧ا للمٗلم مً طل ٪الؿلى ٥الهاصع ًٖ
الخلمُظاث"(.)1
و لٗل اإلاؿخىي الا٢خهاصي لؤلؾغة مً ظهت و ٖضم جٟهم اإلاىَبت مً َغ ٝالىالضًً مً ظهت ؤزغي ٌؿاَم في الايُغاباث
الىٟؿُت لضي ألاَٟا ٫طي نٗىباث الخٗلم اإلاىَىبحن٨ٞ " ،ما ؤن مك٩لت ُٚاب الىعي و الٟهم لضي الىالضًً لٓاَغة الخٟى١
و اإلاىَبت و بجبإ ؤؾالُب التربُت الخاَئت م٘ اإلاخٟى ١و اإلاؿخىي الا٢خهاصي اإلاخضوي الظي ً٣لل مً ٢ضعتها ٖلى مؿاٖضة
اإلاخٟى ١و جىٞحر اخخُاظاجه مما ًازغ مً ظهت ؤزغي ٖلى صخخه الىٟؿُت و ٢ض ًىلض لضًه بٌٗ مكاٖغ ؤلاخباٍ و الٗىع
بالعجؼ ،باإلياٞت بلى جبجي اإلاٗخ٣ضاث الخاَئت ججاٍ ْاَغة الخٟى ١مشل ؤن اإلاخٟى ١لِـ بداظت لغٖاًت و ٢ض ًغا ٤ٞطل٪
ٖضم ج٣بل الىالضًً و اإلاجخم٘ اإلادُِ لؤل٩ٞاع ٚحر الخ٣لُضًت التي ًُغخها اإلاخٟىَ ١ظا باإلياٞت بلى جضوي مؿخىي الىالضًً
الش٣افي و الخٗلُمي ؤو جضوي اإلاؿخىي الا٢خهاصي لؤلؾغة ؤو هدُجت الٖخ٣اص الىالضًً بىظىص ٖال٢ت بحن اإلاىَبت و الايُغاب
الىٟسخي"(٦ ،)2ما ؤن اصاع ٥ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن طي نٗىباث الخٗلم "ؤهٟؿهم بعجؼَم ًٖ جد ٤ُ٣جىٗ٢اث ال٨باع ًخُىع لضحهم
٢ل٣ا مؼمىا ما ًلىن خُاتهم الاهٟٗالُت ب٩املها ،وٍم ً٨ؤلاصٖاء بهىعة ٖامت بإن مك٨الث الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت لضي ألاَٟا٫
اإلاىَىبحن هي هدُجت ظؼثُت إلاك٨التهم الصخهُت الخانت ٞىٓغا لخمحزَم و جٟى٢هم الٗ٣لي الكضًض ٞهىا ٥اخخما٦ ٫بحر ؤن
ً٩ىن َظا الخٟى ١مشحرا إلاكاٖغ الى٣و و الاؾخجاباث الضٞاُٖت لضي ػمالئهم زانت الغ ٌٞو الٗضوان" ،وَظا ما ًا٦ض ؤن
نٗىباث الخٗلم ٢ض جاصي ٖىض ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن بلى ؾلىٖ ٥ضواوي صازل اإلاضعؾت ؤو زاعظها"(. )3
،)0.55
ومما ؾبً ٤م٨ىىا ال٣ى ٫ؤن َىاٖ ٥ال٢ت اعجباَُت بًجابُت يُٟٗت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥الٗضواوي بلٛذ (
بمٗجى ؤهه ٧لما اقخضث نٗىباث الخٗلم لضي الخالمُظ اإلاىَىبحن اقخضث مٗها الؿلى ٥الٗضواوي بضعظت مخىؾُت ،بمٗجى ؤن
نٗىباث الخٗلم جاصي باإلاىَىب بلى ؾلىٖ ٥ضواوي ،و بىاءا ٖلى طلٞ ٪ةن الٟغيُت ؤلاظغاثُت الخامؿت جد٣٣ذ.
 6.1.10جدلُل هخاثج الضعاؾت و جٟؿحرَا ٖلى يىء الٟغيُت ؤلاحغاثُت الؿاصؾت:
مً زال ٫هخاثج الٟغيُت ؤلاظغاثُت الؿاصؾت ًدبحن لىا ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥الاوسخابي لضي
 )0.83و مٗجى طل ٪ؤهه ٧لما ػاصث
جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي اإلاىَىبحن ُٖىت الضعاؾت ،و هي ٖال٢ت بعجباَُت بًجابُت ٢ىٍت بلٛذ (
صعظاث نٗىباث الخٗلم لضي اإلاىَىب مً جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي ٧لما ػاص الؿلى ٥الاوسخابي لضحهم ،خُض ؤن الخالمُظ طي
نٗىباث الخٗلم بؿبب بخؿاؾهم باإلزٟا ١و زُبت ألامل هدُجت ما ًخل٣ىهه مً َغ ٝالبِئت زانت ُٞما ًخٗل ٤بٗضم
حصجُٗهم ؾىاء مً َغ ٝاإلاٗلمحن ؤو ألاؾغة ًاصي للُٟل اإلاىَىب بالكٗىع بىىٕ مً الاوسخاب مً اإلاجخم٘ و ألاؾغة و
ألانض٢اء ٞاإلاىَىب ٚالبا ما ًجض مً الغ٣ٞاء و ألانض٢اء ؤ٢ل مؿخىي منهم لظا ال ًدبظ ؤن ًخٗامل مٗهم مما ًجٗله مىُىٍا
ٖلى هٟؿه ميسخبا لجماٖخه الخانت به بن وظضث ،وَظا ًسخل ٠م٘ ما ٌِٗكه الُٟل الٗاصي الظي جمشل الؿىىاث اإلاب٨غة
باليؿبت له ٞترة لالهجاػاث الىٟؿُت ل٨نها ٢ض ج٩ىن باليؿبت للُٟل اإلاىَىب الظي ٌٗاوي مً نٗىباث الخٗلم ؤلُمت ٞبِىما
ً٨دؿب ألاَٟا ٫شجاٖت اظخماُٖت خُض هغي ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن الظًً ٌٗاهىن نٗىباث الخٗلم مىٗؼلحن و ال ٌؿخُُٗىن ؤن
ًًٗىا ألهٟؿهم مؿخىي زابخا مً الٗال٢اث هٓحر ما ًىلضٍ مؿخىي الُٟل اإلاىَىب مً ج٣لُل قإن ع٣ٞائهم مما ًجٗلهم
( )1ادلعايطة خليل عبد الر٘نن ،البواليز زلمد عبد السالم  :المرجع السابق،ص.363

( )2سهًن كامل أ٘ند" :سيكولوجية األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة" ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،اإلسكندرية ،مصر ،1998 ،ص.28

( )3فتحي عبد احلميد عبد القادر ،مراد علي عيسى سعد" :إعداد برامج تعلمية فردية للتالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعلم" ، ،ادلؤٕنر العلمي الثامن
استثمار ادلوىبة و دور مؤسسات التعليم الواقع و الطموحات ،كلية الرتبية ،جامعة الزقازيق ،مصر 22/21أفريل  ،2010ص.75
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خؿب عؤحهم في ٚجى ًٖ الٗال٢اث م٘ باقي الؼمالء ،ل ً٨الُٟل اإلاىَىب ؤُ٦ض ًداٖ ٔٞلى ًٖىٍخه في مجمىٖت اإلاىَىبحن
مشله و التي هي في بٌٗ ألاخُان مىٗضمت ؤو ٚحر مىظىصة ،ل ً٨ما الخٓىاٍ ؤجهم ًمُلىن لبىاء ٖال٢اث م٘ ألاَٟا ٫ؤ٦برَم
ؾىا ،و مً الىاضر ؤن ججاَل مىاَب َاالء الخالمُظ ٌٗى٢ ١ضعاتهم ٖلى الخٛلب ٖلى جدضًاث الخٗلم و ٖلى الٗ٨ـ ٞةن
الخٗغٖ ٝلى مىاَب َاالء الخالمُظ و جىمُتها ًاصي بهم لالهضماط في مجخم٘ اإلاضعؾت٦ ،ما ؤن" الضٖم الىظضاوي و الاظخماعي
الًغوعي إلاؿاٖضة َاالء الخالمُظ ٖلى مجابهت اإلاؼط الٛغٍب بحن مىاحي ال٣ىة و مىاحي الًٗ ٠لضحهم بؿبب ؤلازٟا٢اث التي
٢ض ًخٗغى لها الخالمُظ طوا نٗىباث الخٗلم ٞةن ٦شحرا منهم ً٣ٟضون الش٣ت في ٢ضعتهم ٖلى الىجاح و حؿخمغ الٟٗالُت الظاجُت
ألا٧اصًمُت في الخىا٢و م٘ الى٢ذ ُٞما ًبضوا ؤن اإلاى ٠٢مدٟى ٝباإلاساَغ باليؿبت للخالمُظ طوا نٗىباث الخٗلم خُض ٚالبا
ما ً٩ىن لضحهم زى ٝو٢ل ٤مً ٖضم الىجاح و ً٣ل٣هم الخىا ٌ٢ال٨بحر بحن ما ًم٨نهم الُ٣ام به و ما ال ٌؿخُُٗىن الُ٣ام
بٗمله ٣ٞض ٌٗاهىن مً الا٦خئاب و ًيخابهم الكٗىع باإلخباٍ و ٣ٞضان ألامل"( ،)1و ما ًمحز الخالمُظ طي نٗىباث الخٗلم
اإلاىَىبحن ًٖ ٚحرَم ؤن "َاالء الخالمُظ اإلاىَىبىن بطا ٧اهىا ؤ٦ثر ط٧اء مً مٗٓم الخالمُظ في الٟهل ٞةن طلً ٪مشل مك٩لت
ؤًًا خُض ٢ض جيكإ اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت ٞبٌٗ الخالمُظ ًًٟلىن حجغاث الضعاؾت طاث ال٨شاٞت الٗضًضة ال٣لُلت ؤو
اإلادضوصة خُض ٌكٗغون بالغاخت و َم ًُغخىن ألاؾئلت و ًيكٛلىن بيكاٍ في اإلاهام الخٗلُمت التي ًدىحها اإلاىهج و ٢ض ًًٟل
آلازغون ؤزظ اإلا٣غعاث الضعاؾُت مً زال ٫الىذ ؤو ًٖ َغٍ ٤الخِ الخلٟؼٍىوي خُض الخد٨م في صعظت الخدضي و الؿغٖت و
البِئت بؿهىلت"( ،)2وَى ما ًىمي لضحهم يغوعة الابخٗاص ًٖ بىاء مسخل ٠الٗال٢اث م٘ ؤ٢غاجهم مما ًاصي بهم لالوسخاب
الخضعٍجي مً اإلاجخم٘ و ًىٗ٨ـ طلٖ ٪لى شخهُتهم و جُىعَم و همى مىَبتهم باألؾاؽ.
و ألن ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن مً طوي نٗىباث الخٗلم لهم زهاثو جمحزَم ججٗلهم ً٣للىن الاخخ٩ا ٥و الخٗامل م٘ ؤ٢غاجهم،
ٞةن ٧ان مشال جلمُظ مىَىب طي نٗىباث الخٗلم ًىجؼ واظباجه في و٢ذ وظحز ٞةن ؾغجه في الاهتهاء مً الٗمل اإلاُلىب ًشحر
الاهؼٖاط لضي آلازغًٍ مً ػمالثه و ٢ض ٌك٩ل في بٌٗ ألاخُان مهضعا مً مهاصع الؿلى ٥الاوسخابي" ٟٞي ٦شحر مً ألاخُان
ًضع ٥ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن جمحز ٢ضعاتهم و عبما ًاصي طل ٪بلى العجلت و هٟاط الهبر خا ٫الخٗامل م٘ ؤ٢غاجهم و ٖلى اإلاضي
البُٗض جخُىع ماقغاث الاوسخاب الاظخماعي لضحهم و بضون الخهضي ؤلاعقاصي الصخُذ ًم ً٨ؤن ٌٗاوي ألاَٟا ٫مً
مك٨الث في مجا ٫الىمى اإلاٗغفي"(.)3
،)0.83
و مما ؾبً ٤م٨ىىا ال٣ى ٫ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بعجباَُت بًجابُت ٢ىٍت بحن نٗىباث الخٗلم و الؿلى ٥الاوسخابي بلٛذ (
بمٗجى ؤهه ٧لما اقخضث نٗىباث الخٗلم لضي الخالمُظ اإلاىَىبحن اقخضث مٗها الؿلى ٥الاوسخابي بضعظت ٢ىٍت ،بمٗجى ؤن
نٗىباث الخٗلم جاصي باإلاىَىب بلى ؾلى ٥اوسخابي مً اإلاجخم٘ ،و بىاءا ٖلى طلٞ ٪ةن الٟغيُت ؤلاظغاثُت الؿاصؾت
جد٣٣ذ.
 2.10جدلُل هخاثج الضعاؾت و جٟؿحرَا ٖلى يىء الٟغيُت الٗامت:
مً زال ٫هخاثج الٟغيُت الٗامت ًدبحن لىا ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت لضي جالمُظ الخٗلُم
 ،)0.63ومٗجى طل ٪ؤهه ٧لما ػاصث صعظاث
الابخضاجي اإلاىَىبحن ُٖىت الضعاؾت ،و هي ٖال٢ت بعجباَُت بًجابُت ٢ىٍت بلٛذ (
نٗىباث الخٗلم ػاصث اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت لضي الخالمُظ اإلاىَىبحنٞ ،الخالمُظ اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم ٌٗاهىن مً
( )1فتح ي عبد احلميد عبد القادر ،مراد علي عيسى سعد :المرجع السابق ،ص.74
( )2زلمد السعيد أبو حالوة :المرجع السابق ،ص .478
( )3تسيًن مفلج :المرجع السابق ،ص .118
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٢هىع في اإلاهاعاث ما بٗض اإلاٗغٞت ؤي ٢هىع في الغ٢ابت الٗ٣لُت اليكُُت و في جىُٓم الىخاثج وجىاؾ ٤الٗملُاث الٗ٣لُت و
اإلاٗغٞت و٢هىع في الُغاث ٤والخُِ التي حؿاٖض ٖلى حٗلم ؤًٞل ٦ما ًم ً٨مالخٓت بٌٗ الؿلىُ٦اث التي جدب٘ نٗىباث
الخٗلم ٗ٦ضم ٢ضعة الخلمُظ في جُبُ ٤ما حٗلمه و اهه ًدخاط لل٨شحر مً الى٢ذ لخىُٓم ؤ٩ٞاعٍ ٢بل الاؾخجابت وَظا بن لم ًجض
اإلاٗلم الظي ًخٟهمه ٢ض ًلجا لٗ٣ابه ألامغ الظي ًازغ ٖلى هٟؿُت الخلمُظ وٍاصي به بلى مؿل ٪مً الؿلىُ٦اث الٛحر ؾىٍت (،)1
ٞاإلاٗلم الظي ًىاظه في نٟه الٗضًض مً اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت التي ٌؿبها الخالمُظ والتي جخٟاوث في خضتها خؿب زلُٟاث
الخالمُظ و خؿب ٢ضعة اإلاٗلم ٖلى ُ٢اصة اله ٠ومضي جم٨ىه مً تهُئت البِئت الهُٟت الصخُت اإلاٟغخت ٦ما جازغ ٢ىة
شخهُت اإلاٗلم ٖلى ومضي اَخمامه بالخٗامل ؤلاوؿاوي م٘ جالمُظٍ و الخٗامل الاًجابي مٗهم في الخ٣لُل مً اخخماْ ٫هىع
مك٨الث ؾلىُ٦ت(ٞ ،)2الخلمُظ الظي ٌٗاوي مً نٗىباث الخٗلم في ماصة الغٍايُاث ًم ً٨ؤن جُغؤ ٖلُه بٌٗ اإلاك٨الث
الؿلىُ٦ت ٧اليكاٍ الؼاثض والؿلى ٥الاظخماعي اإلاىدغ ٝو الؿلى ٥الٗضواوي و ؾلى ٥الخمغص والٗاصاث الٛغبُت والؿلى٥
الاوسخابيَ ،ظٍ اإلاك٨الث جدباًً وجسخل ٠مً جلمُظ آلزغ ،و ًغظ٘ طل ٪بلى الٟغو ١الٟغصًت التي جلٗب صوعا ظىَغٍا في
جدضًض صعظت اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت بياٞت بلى َبُٗت ألاؾغة وجٟهمها إلاك٩لت ابنها ووؾاثل الضٖم اإلا٣ضمت منها و مً اإلاٗلم
الظي ٌٗض خل٣ت ظض مهمت في طل.٪
زاجمت:
ؤزحرا و ٖلى ؤؾاؽ ؤن نٗىباث الخٗلم لضي الخالمُظ اإلاىَىبحن هي خ٣ُ٣ت ال مٟغ منها في واٗ٢ىا التربىي وفي مضاعؾىا و
ؤ٢ؿامىا اإلاسخلٟت ،و هي بضوعَا جازغ ٖلى اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت للخالمُظٞ ،ةهه الُىم ؤنبذ مً الًغوعي ا٦دكاَ ٝاالء
اإلاىَىبحن مً طوي نٗىباث الخٗلم ،و بًالئها ألاَمُت التي حؿخد٣ها ؤنبذ مً ألامغ الًغوعي لخىٞحر بِئت صخُت لظوي
نٗىباث الخٗلم مً ؤظل الخٗلم ٦ما ؤن ٞهل جالمُظ نٗىباث الخٗلم اإلاىَىبحن و جىٞحر ؤ٢ؿام زانت بهم ؤمغ بةم٩اهه
حؿهُل ٖملُت الخٗلم لضحهم ،بياٞت لخهمُم مىاهج صعاؾُت زانت بهم ،بةم٩اهه ؤن ًجٗلهم ٌؿاَمىن بةبضاٖاتهم و مىاَبهم
في الخىمُت اإلادلُت و الىَىُت و مىه الغقي في اإلاجخم٘.
٦ما ؤن حُٛحر الىٓغة بلى الخالمُظ طوي نٗىباث الخٗلم اإلاىَىبحن باٖخباعَم ال ٌٗاهىن ٢هىعا ٖ٣لي و لِؿىا مخسلٟحن
طَىُا بل بةم٩ان ٖالط مك٨التهم بخىٞحر ألازهاثُحن الالػمحن لظل ٪مً ؤعَٟىهُحن و هٟؿاهُحن و جغبىٍىن ،وان ٧اهذ هخاثج
الضعاؾت التي ٢مىا بها حٗض زُىة ؤولى للخٗغٖ ٝلى نٗىباث الخٗلم و ٖال٢خه باإلاك٨الث الؿلىُ٦ت لضي الخالمُظ اإلاىَىبحن
اهُال٢ا مً ٧ىجها جمـ الخُاة الصخهُت و اإلاضعؾُت للخلمُظ.

٢اثمت اإلاغاح٘ بالٗغبُت:
ؤوال ال٨خب:
.2000
 .1الؿُض ٖبض الخمُض ؾلُمان الؿُض" :نٗىباث الخٗلم" ،3ٕ،1ٍ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة ،مهغ،
.2005
 .2الصخُلي زالض" :ألاَٟا ٫اإلاىَىبىن" ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،الٗحن،
( )1نفس المرجع ،ص .119-118
 2س ش ، 216ح -27 ، 2شعبان 1133 -ىـ  -22 /حزيران 1721-م . 50 ،
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 .3اإلاٗاًُت زلُل ٖبض الغخمً ،البىالحز مدمض ٖبض الؿالم:ا"إلاىَبت و الخٟى ، 2ٍ،"١صاع ال٨ٟغ للُباٖت و اليكغ و
الخىػَٖ٘ ،مان ،ألاعصن.2004،
.2007
 .4حؿُحر مٟلر" :نٗىباث الخٗلم والخُت الٗالحُت" ،3ٍ ،صاع اإلاؿحرة لليكغ،
 .5ؾٗضًت مدمض بهاصع ":جغبُت الُٟل صلُل آلاباء و اإلاٗلمحن في مىاحهت اإلاك٨الث الُىمُت لألَٟا ٫و اإلاغاَ٣حن"،2ٍ ،
.1984
ماؾؿت ال٩ىٍذ للخ٣ضم الٗلمي ،ال٩ىٍذ،
 .6ؾُٗض ٦ماٖ ٫بض الخمُضٞ":اٖلُت بغهامج جضعٍبي لخدؿحن مؿخىي الىُ ٤لضي ُٖىت مً ألاَٟا ٫طوي نٗىباث
الخٗلم" ،مغ٦ؼ صعاؾاث وبدىر اإلاٗى٢حن،ؤَٟا ٫الخلُج ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة.
 .7ؾلُمان ٖبض الغخمً ؾُض ،ؤخمض نٟاء ٚاػي " :اإلاخٟى٢ىن ٖ٣لُا زهاثههم ا٦دكاٞهم جغبُتهم مك٨التهم"،م٨خبت
.2001
ػَغاء الكغو ١ال٣اَغة ،مهغ،
 .8ؾهحر ٧امل ؤخمض" :ؾُ٨ىلىحُت ألاَٟا ٫طوي الاخخُاحاث الخانت" ،مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضعٍت لل٨خاب ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،مهغ،
.1998
ٖ .9ماع بىخىف ،مدمض مدمىص الظهِباث ":مىاهج البدث الٗلمي وَغ ١بٖضاص البدىر" ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت،
بً ٖ٨ىىن ،الجؼاثغ.
.1992
 100ؾاا ٫في مكا٧ل ألاَٟا ،"٫صاع اهخهاع لليكغ ،الغٍاى ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،
٢ .10خِبت ؾالم" :
 .11مدمض الهحرفي " :الخاؾىب وؤلاخهاء الاحخماعي"  ،1ٍ ،صاع الىٞاء لضهُا الُباٖت واليكغ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت  ،مهغ،
.2007
.2008
 .12مدمض ٖبض الغخُم" :م٘ اإلاٗلم في نٟه" ،1ٍ ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة ،مهغ،
.1995
 .13مال ٥ظغظِـ" :مكا٧ل الصخت الىٟؿُت لألَٟا ،"٫الضاع الٗغبُت لل٨خاب ،لُبُا،
.2003
َ .14ال ٫مدمض ٖبض الٛاوي" :مهاعاث اجساط ال٣غاع" ،1ٍ ،مغ٦ؼ جُىٍغ ألاصاء والخىمُتٖ ،مان ،ألاعصن،
زاهُا :اإلاجالث :
 .15مدمض ٖبض الٗؼٍؼ الُالب " :البِئت ألاؾغٍت الضاٖمت لىمى اإلاىَبت ٦ما ًضع٦ها الخالمُظ اإلاىَىبىن وٖال٢تها ببٌٗ
اإلاخٛحراث الضًمٛغاُٞت" ،اإلاجلت الٗغبُت لخُىٍغ الخٟى ،١م.3
زالشا اإلااجمغاث :
ٞ .16خخي ٖبض الخمُض ٖبض ال٣اصع ،مغاص ٖلي ِٖسخى ؾٗض" ،بٖضاص بغامج حٗلمُت ٞغصًت للخالمُظ اإلاىَىبحن طوي
نٗىباث الخٗلم"  ،اإلااجمغ الٗلمي الشامً اؾدشماع اإلاىَبت و صوع ماؾؿاث الخٗلُم الىا ٘٢و الُمىخاث٧ ،لُت التربُت،
.2010
ظامٗت الؼ٢اػٍ ،٤مهغ 22/21ؤٞغٍل
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 .17مدمض الؿُٗض ؤبى خالوة " :الخٟائ ٫الهالبت و اإلاغوهت الىٟؿُت بَاع ٖام لبرامج ؤلاعقاص الىٟس ي للمىَىبحن"،
اإلااجمغ الٗلمي الشامً بؾدشماع اإلاىَبت و صوع ماؾؿاث الخٗلُم الىا ٘٢و الُمىخاث٧ ،لُت التربُت ،ظامٗت الؼ٢اػٍ،٤
.2010
مهغ 22/21ؤٞغٍل
عابٗا :ألاَغوخاث والغؾاثل:
 .18ؤمحرة بيذ ٖبض هللا مهحري " :صعحت مماعؾت ؤلاصاعة الٗامت لغٖاًت اإلاىَىبحن للمهام الالػمت ال٦دكا ٝو عٖاًت
اإلاىَىبحن بمضاعؽ الخٗلُم الٗام" ،عؾالت ماظؿخحر في ؤلاصاعة التربىٍت و الخسُُِ٢ ،ؿم ؤلاصاعة التربىٍت والخسُُِ٧ ،لُت
التربُت ،ظامٗت ؤم ال٣غي ،اإلام٩لت الٗغبُت الؿٗىصًت.

٢اثمت اإلاغاح٘ ألاحىبُت :
19. Brody l e & Mills c j 1997 "Cifted Children With Learning Disabilities a Review of the issues journal of Learning
Disabilities" .

20. 15. Conover l gifted and learning disabled it is possible university of Virgiia", Virginia, association for the
education of the gifted newsletter 17(3), summer, 1996.
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اإلاغؤة اإلا٣ضؾُت في مُل٘ ال٣غن الشامً ٖكغ في يىء سجالث مد٨مت ال٣ضؽ
الكغُٖت 1725-1700م
صٖ.بض ال٣اصع الجباعًٍ/حامٗت الخلُلٞ،لؿُحن -
الٟلؿُُيُت

ؤ.مغام ٌٗ٣ىب ٖ٣ابىت/باخشت في الكاون الخاعٍسُت للمغؤة

ملخو:
1725م،مً زال ٫سجالث
-1700
جىاو ٫البدث الخضًض ًٖ اإلاغؤة في ال٣ضؽ في الٗهض الٗشماوي زال ٫الٟترة الىاٗ٢ت بحن
مد٨مت ال٣ضؽ الكغُٖت.
ولىخٔ مً زال ٫جدب٘ َظا السجالث ؤن اإلاغؤة ٧اهذ طاث م٩اهت مغمى٢تفي اإلاجخم٘ ،ولها صوع ٗٞا ٫في ظمُ٘ هىاحي الخُاة
الاظخماُٖت خُض قاع٦ذ بضوعَا صازل ألاؾغة،وخهلذ ٖلى بٌٗ الىْاث ٠في اإلاضًىت ٦،ما ؤجها ْهغث في اإلاد٨مت
الكغُٖت في ٦شحر مً الً٣اًا مضُٖت ومضعى ٖليها٦،ما ؤههٟها الكغٕ بدهىلها ٖلى خ٣ها ال٩امل في ازخُاع الؼوط وفي
اإلاحرار واإلاُالبت به في خا ٫مىٗه ٖنها.
ؤما الىاخُت الا٢خهاصًت٣ٞ،ضْهغث اإلاغؤة باجٗت ومكترًت ل٨شحر مً الٗ٣اعاث الخجاعٍت والؼعاُٖت٦،ما ؤجها ؾاَمذ بك٩ل
٦بحر في ألاو٢ا ٝلجهاث الخحر والبرَ،ظٍ الخ٣اث ٤جىٟي ما جم جضاوله مً زال ٫بٌٗ اإلاهاصع ؤن اإلاغؤة ٧اهذ مدغومتمً
الخ٣ى ١وال جسغط مً بُتها بال للًغوعة٦ ،ما وٍم ً٨سخب َظٍ الاويإ الجُضة للمغاة في ال٣ضؽ ٖلى ٧ل مىاَٞ ٤لؿُحن
وعبما الٗالم الٗغبي زالٞ ٫ترة الضعاؾت.
م٣ضمت :
خُٓذ اإلاغؤة في مضًىت ال٣ضؽ في مُل٘ ال٣غن الشامً ٖكغ اإلاُالصي بم٩اهت وؤَمُت ٦بحرة في مسخل ٠مجاالث الخُاة
الاظخماُٖت والا٢خهاصًت وجبحن طل ٪مً زال ٫حجج سجالث مد٨مت ال٣ضؽ الكغُٖت.
ٞاإلاغؤة هي اإلااؾـ لؤلؾغة اإلا٣ضؾُت بلى ظاهب الؼوط٦،ما ؤجها جىلذ الٗضًض مً الىْاث ٠مشل ٢غاءة ال٣غآن في الصخغة
اإلاكغٞت ،وقاع٦ذ في ٖملُاث البُ٘ والكغاء والى ٠٢مما ًض ٫صاللت واضخت ٖلى مضي الىعي اإلاجخمعي وال٨ٟغي ألَالي اإلاضًىت
زال ٫خ٣بت الضعاؾت٦،ما وٍبحن مضي اَخمام وعٖاًت الضولت الٗشماهُت للمغؤة ،مً زال ٫اإلادا٦م الكغُٖت ٞلىالَا إلاا خُٓذ
اإلاغؤة بهظٍ اإلا٩اهت ،وٍٓهغ طل ٪مً زال ٫اخترامه لها وخماًتها ،والؿماح لها بالخىظه لل٣اضخي الكغعي في مد٨مت ال٣ضؽ
الكغُٖت الظي ٌك٩ل مهضع ٢ىة جلجإ لها اليؿاء في جد ٤ُ٣مهالخها.
اٖخمض البدض ٖلى اإلاٗلىماث اإلاؿخ٣اة مً سجالث مد٨مت ال٣ضؽ الكغُٖت بك٩ل ؤؾاسخي وٖضصَا 20سجال بحن ٖامحن
1725م ،ومً الهٗىباث التي واظهذ الباخشحن في َظٍ الضعاؾت :نٗىبت ٢غاءة مٗٓم سجالث مد٨مت ال٣ضؽ الكغُٖت
-1700
ّ
اإلادٟىْت ٖلى اإلاُ٨غوُٞلم  ،وطل ٪لدكاب ٪زُىَها ،وٖضم ويىخها وازخالٞها مً سجل آلزغ بازخال٦ ٝخابها في جل٪
الٟترة  ،ؤي ٠بلى نٗىبت ٢غاءة الخِ ووظىص ٦شحر مً الدجج ٢ض ٦خب بلٛت ع٨ُ٦ت  ،ؤو باللهجت الٗامُت اإلاؿخسضمت في طل٪
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الؼمً  ،ما ؤيا ٝنٗىبت ؤزغي بلى نٗىبت مداولت ٞهم َظٍ الدجج و ٤ٞمهُلخاث الٗهغ الخضًض  ،ومٗغٞت مٗاهيها
وم٣انضَا.
ومً نٗىباث الضعاؾت ً -
ؤًًا ٖ -ضم جغُ٢م بٌٗ نٟداث سجالث اإلاد٨مت الكغُٖت  ،ؤو جغُ٢مها بُغٍ٣ت ٖكىاثُت  ،ؤو

ّ
ايُغ الباخشحن بلى بٖاصة جغُ٢م بًٗها بالغظىٕ بلى بضاًت السجل  ،واٖخماص جغُ٢م مىخض له.
ج٨غاع ألاع٢ام ٖليها ،ما
الىي٘ الاحخماعي للمغؤة اإلا٣ضؾُت :

قاع٦ذ اإلاغؤة في ٦شحر مً الً٣اًا الخُاجُت مً زال ٫ببضائها لغؤحها في ٧اٞت ؤمىع خُاتها الخانت – صازل ؤؾغتها – وخُاتها
الٗامت – ٖلى مؿخىي اإلاجخم٘ اإلا٣ضسخي – ٞىظضث(الكُست) في اإلاضًىت وهي ناخبت ٧لمت مؿمىٖت ومىهب مغمى ١مدترم
مً ٢بل ٧اٞت ؤَالي اإلاضًىت ؾىاء اليؿاء ؤو الغظا، ٫و٧اهذ ج٣ىم ب٣غاءة ال٣غآن ٖلى اليؿاء وألاَٟا ٫وج٣ضًم الٗالط الالػم
لهً مً زال ٫زبرتها الُىٍلت ،وٖاصة ما ج٩ىن ٦بحرة في الؿً ٣ٞ ،ض جىلذ الخغمت ٞاَمت بيذ خماص اإلاكُست في ٞترة الضعاؾت
(.)1
٦ما ْهغث مضُٖت ومضعى ٖليها في مد٨مت ال٣ضؽ الكغُٖت في ً٢اًا الؼواط واإلاحرار وً٢اًا البُ٘ والكغاء وٚحرَا مً
الً٣اًا :
ٖلى ؾبُل اإلاشا ": ٫خًغث اإلاغؤة للمجلـ مً ؤظل ع ٘ٞالضٖاويٖ -لى مُل٣ها -بإن لها خاظُاث في مجزلها وجغٍض اؾترظاٖها
مً ػوظها الظي ع ٌٞبعظاٖها لها مما صٗٞها لخىظه للمد٨مت لدؿلُمها لها" (.)2
٦ما ٧اهذ جُالب  -مُل٣ها -بمازغ نضا٢ها،ؤخُاها جدًغ بىٟؿها وفي بٌٗ ألاخُان حٗحن وُ٦ل ٖنها في جىلى الً٣اًا وٚالبا
ما ً٩ىن الىُ٦ل ألاب ؤو ألار ؤو الٗم ،مشا ٫طل ": ٪ؾإ ٫الغظل ال٩امل اإلاضٖى ٖبض اللُُ ٠الىُ٦ل الكغعي مً ٢بل الخغمت
آمىت ابىت الخاط ٖبض الشابذ و٧التها ٖنها ٖلى الؿُض مدمض بً ًىوـ ػوظها وَلب مازغ نضا٢ها و٢ضعٍ ؤعبٗىن ٚغقا
ٖضصًت وؤظغة ؾ٨نها وه٣ٟت ٖضتها .)3("...
وعٗٞذ ؤًًا الضٖاوي ًٖ والضتها مً ؤظل خهىلها ٖلى خهتها مً ابىتها اإلاخىٞاة بم٣ضاع الؿضؽ مً الؼوط ،وفي خالت
عًٞه طل ٪جلجإ للمد٨مت الكغُٖت ألزظ خ٣ها مىه (.)4
ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن اإلاغؤة ٧اهذ جسحر في الؼواط ولها ع ٌٞالؼوط بطا ٧اهذ ال جغٚب به ٦،ما ٧ان لها الخ ٤في ببُاله مً
زال ٫جىظهها لل٣اضخي الكغعي وبُان ؤجها مجبرة ٖلى َظا الؼواط بالخالي ً٩ىن الٗ٣ض باَال وال ٌؿخُُ٘ ؤخض بظباعَا بال٣بى٫
مً ؤٞغاص ؤؾغتها  ،مما ًض ٫صاللت واضخت ٖلى مضي اخترام عٚبت اإلاغؤة في خُاتها وصازل مجخمٗها (.)5
ومً الخ٣ى ١التي جمخٗذ بها اإلاغؤة بإن لها الخ ٤في وي٘ الكغوٍ التي جغٍضَا في ٖ٣ىص الؼواط ومنها الاقتراٍ ٖلى ػوظها في
الِٗل مٗها في بلضَا وؤن ال ًسغط بها زاعط خضوص اإلاىُ٣ت التي جدضصَا (.)1
 1س ش ، 206ح ، 3أواخر -زلرم 1123 -ىـ  -16 /آذار1711-م . 285 ،
 2س ش ، 203ح -3 ، 4زلرم 1118 -ىـ  -16 /نيسان1706 -م .148 ،
 3س ش ، 207ح ، 3أواخر -ربيع األول – 1123ىـ  -15 /أيار1711-م 11 ،
4س ش ، 203حٗ -11 ، 1نادى األخر 1118 -ىـ  -19 /أيلول – 1706م . 185 ،
 5س ش ٗ -28 ،218،2نادى األوذل1136 -ىـ  -22 /شباط – 1724م .352 ،
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٦ما ٧اهذ جؼوط هٟؿها بىٟؿها مً زال ٫ازخُاع وُ٦ل ٖنها في خالت ُٚاب وُ٦ل لها وَكترٍ ؤن ج٩ىن بالٛت (.)2
ٚحر ؤن السجالث جظ٦غ بٌٗ الخاالث التي ؤعٚمذ اإلاغؤة ٞيها ٖلى الؼواط ،مشاٖ ٫لى طل: ٪
"خًغ ٖبض الغخُم الٗلمي الىُ٦ل الكغعي ًٖ ازخه مٟسغ اإلاسضعاث اؾمهان ابىت اإلاغخىم ٖمضة ألاُٖان ٖبض الغخُم ظلبي
1703م ،ظاء مدمض الىُ٣ب بلى صاع زاله نى٘ هللا ؤٞىضي ومٗه ظماٖت مً
الٗلمي خُض ط٦غ للخا٦م الكغعي ؤهه في ؾىت
ؤٖىاهه وَلب ؤن ًؼوط ابىتهما ل٩ل مً ٖبض الجىاص ب ٪وبضع الضًً بُ ٪الٗؿلي الخايغًٍ باإلاجلـ الكغعي  ..وؤن الىُ٦ل
ٖنهم ًٞل الضًً ؤٚا ص ٘ٞمبل ٜإلاى٧له ٖبض الجىاص وبضع الضًً 16طَبُا َغلُا  ...م٣ابل جؼوٍجه بىاجه ...ول ً٨لم ًهضع ٖ٣ض
ه٩اح بظل ٪ألهه جم بُغٍ٣ت ؤلاظباع ..وبظلَ ٪لب الخا٦م الكغعي مً والضًَ بعظإ اإلاا ٫لًٟل الضًً الىُ٦ل ًٖ ٖبض
الجىاص وبضع الضًً ...وؤن لِـ له الخ ٤في طل.)3("... ٪
٦ما ْهغث مى٧لت ومى٧له  ":خُض اقتري ػًٍ بً بغَان بالى٧الت ًٖ ق٣ُ٣خه عاجخت الشابذ و٧الخه ٖنها مً الخاط ؤخمض بً
ٖلي الؼٍاوي..ظمُ٘ الخهت الكاٌٗت وهي ظمُ٘ الضاع ال٣اًمت بال٣ضؽ الكغٍ.. ٠بمبل ٜو٢ضعٍ ماًخا ٚغف ٖضصًت "(.)4
و٧اهذ اإلاغؤة جخىلى الى٧الت بىٟؿها ًٖ ؤٞغاص ٖاثلتها مشل جىلي مغٍم ابىت نالر الخلُلي الىهغاوي وُ٦لت ًٖ ٖمها زلُل ولض
مهلر الىهغاوي الٛاثب ًٖ ال٣ضؽ  ،و٢ض و٧لها في يبِ خهخه ومخابٗت ٧اٞت ؤلاظغاءاث مً زال ٫اإلاد٨مت الكغُٖت (.)5
جىلذ اإلاغؤة في ال٣ضؽ وُْٟت ٢غاءة ؤظؼاء مً ال٣غآن ال٨غٍم في الصخغة اإلاكغٞت ؤمام اليؿاء و٧اهذ جبُ٘ َظٍ الىُْٟت ":
٣ٞض ؤقهض ٖلى هٟؿه ٞسغ الؿاصاث الؿُض ٖبض اإلاُٗي بً اإلاغخىم الؿُض خؿً الضًً اللُٟي ؤهه وُ٦ل قغعي ًٖ
ق٣ُ٣خه ٖاجكت بم٣خطخى حجت قغُٖت  ..في بُ٘ وُْٟت ٢غاءة الجؼء الكغٍ ٠في ٧ل ًىم للؿُض ٖبض الغػا ١الٗؿلي "(.)6
ههبذ اإلاغؤة ٦دايىت ألوالصَا لخحن بلىٚهم ؾً الغقض وبظل ٪حؿ ِ٣الخًاهت ًٖ ألام وٍُالب ألاب بدؿلُم ؤوالصٍ بلُه
وٍخم طل ٪مً زال ٫مد٨مت ال٣ضؽ الكغُٖت لُ٩ىن بظل ٪ال٣اضخي قاَضا ٖلى طل – ٪بيٟاء الكغُٖت وؤزالء اإلاؿاولُت
ًٖ اإلاغؤة – وَظا صلُل واضر ٖلى خًىعَا للمد٨مت ومً ؤمشلت طلَ ": ٪لب ٖبض الغخُم بً ٦غٍم الؿٗضي ألاٖمى الًغٍغ
بدؿلُم ابىه ٖبض هللا لؿ٣ىٍ خًاهت ؤمه زضًجت .)7("...
وُٖيذ ٦ظل ٪ونُت ٖلى ؤزيها مشل  ":ههب الخا٦م الكغعي الخغمت خامضة ابىت مدمض ٖبض هللا الؿباهي ونُت قغُٖت ٖلى
ولضَا ؤخمض بً مدمض الؿباهي ال٣انغ ًٖ صعظت البلى .. ٙوَكترٍ ٖىض بلىٚه ؾً الغقض و٢ض ط٦غ في َظٍ الدجت ؤن ؾخت
ٖكغا ٖاما حؿ ِ٣وناًتها ٖلُه وجدضر اإلاداؾبت الكغُٖت بُنهما "(٣ٞ ": ،)8ض ُٖيذ ٞاَمت ابىت اخمض هداؽ ونُت
 1س ش ،214ح -27 ،2زلرم1132 -ىـ -9 /كانون أول1719 -م .35 ،
 2س ش ، 203حٗ -11 ، 1نادى األخر 1118 -ىـ  -19 /أيلول1706 -م .185 ،
 3س ش ، 202ح -10 ، 2رجب1115 -ىـ -18 /تشرين الثاين1703 -م .122 ،
 4س ش ،210ح -6 ،3ربيع الثاين 1128-ىـ  -29 /آذار1716 -م .29 ،
 5س ش ،202ح -5 ،3ربيع الثاني1115 -هـ  -17 /آب1703 -م .15 ،
 6س ش ، 209ح -10 ، 4شوال 1126 -ىـ  -18 /تشرين األول1714 -م  .224 ،س ش ، 206ح -3 ،6ربيع األول – 1125ىـ -29 /
آذار1713 -م .389 ،
 7س ش ،202ح -14 ، 1ذو القعدة –  1116ىـ -9 /آذار1705 -م .462 ،
 8س ش ،201ح -7 ،3صفر1115 -ىـ  -21 /حزيران1703 -م .288 ،
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قغُٖت ٖلى ق٣ُ٣ها ٖبض هللا ال٣انغ ًٖ صعظت البلى٦)1 ( " ٙما جىلذ الىناًا ٖلى هٟؿها وٖلى ؤوالصَا خُض ":ؤقهضث
الؿُضة زاجىن في اإلاد٨مت وهي الىنُت ًٖ هٟؿها وًٖ ؤوالصَا في اإلاد٨مت الكغُٖت بال٣ضؽ ؤجها ٢بًذ ًٖ ق٣ُ٣ها
ظمُ٘ ألاعباح الخجاعٍت م٘ ػوظها (.)2
٦ما ٧اهذ اإلاغؤة مؿاولت ًٖ هٟؿها ولها الخ ٤في الىناًت ٖلى ؤمىالها ٢بل مىتها ألخض ؤوالصَا ال٣انغًٍ ؤو ظمُٗهم لخًمً
لهم الى٣ٟت بٗض وٞاتها (.)3
٦ما ٞغيذ الى٣ٟت وال٨ؿىة للمغؤة في خالت ُٚاب الؼوط ( ، )4وب٣ائها ٖلى طمخه ٞلها الخ ٤في ه٣ٟت ًىمُت ًدضصَا ال٣اضخي
الكغعي ٦ ،ما اجها ؤُُٖذ الخ ٤في زل٘ ػوظها بؿبب الُٛاب ٖنها لٟترة مُٗىت ،و٢ض ٧ان ُٚاب الؼوط ًٖ ػوظخه الؿبب
الغثِسخي في َلبها الخل٘ ،وألهه لم ًتر ٥لها شخيء جى ٤ٟمىه وجغ٦ها في مدل َاٖخه ً ،مهلها الخا٦م الكغعي ٞترة لتراظ٘ هٟؿها
ؤن لها ألاظغ والشىاب ظؼاء نبرَا ٖلى طل ، ٪وؤن ؤنغث ٖلى الخل٘ ٌُٗيها الخا٦م الكغعي الخ ٤في َلب الُال.)5( ١
٦ما ٧اهذ اإلاغؤة حكهض في اإلاد٨مت ول ً٨ج٩ىن قهاصة امغؤجحن بكهاصة عظل واخض وَظا لِـ به٣انا إلا٩اهتها ول ً٨اوسجاما م٘
ألاخ٩ام الكغُٖت (.)6
٦ما ٧ان للمغؤة الخ ٤في وَب مالها وٖ٣اعَا إلاً جغٍض في خالت خُاتها مشل  ":وَبذ الخغمت لُُٟت ابىت اإلاغخىم الخاط زلُل
لبىتها الؿذ جمُمت بيذ ؤخمض ب ٪الهاعوف وعجت طَب وزاجم طَب وبغٍ ٤مغظان ولحرة طَب وػوط خل ٤وٚحرَا مً الخلي
والخاظُاث٦...ما اجها وَبتها ظمُ٘ الضًً الظي لها ٖلى اوهِـ وُ٦ل بُغٍ ٤الىهاعي ٢ضعٍ ماثت طَبُت َغلُت وَظٍ الهبت
مُل٣ت لُى ٫الؼمان ال جغاظ٘ ٖنها (.)7
٦ما ٧اهذ اإلاغؤة جدهل ٖلى الهبت مً والضَا في خُاجه ومً طل ": ٪وَب الؿُض مهُٟى ؤٞىضي بً اإلاغخىم ؤبى
الىٞا ؤٞىضي وؤقهض ٖلى هٟؿه ؤهه وَب ابيخه الؿُضة نُٟت والؿُضة زضًجت ال٣انغاث ًٖ صعظت البلى ٙما َى ظاعي في
مل٨ه وَى ظمُ٘ الخهت و٢ضعَا الغب٘ ؾخت ٢غاعٍِ مً ؤنل ؤعبٗت وٖكغون ٢حراٍ مً ظمُ٘ الٗ٣ض ال٨بحر اإلاٗض لُهى
ال٣هىة بال٣غب مً البر٦ت بمدلت الىهاعي"(.)8
و٦شحرا ما لجإث اإلاغؤة للمد٨مت الكغُٖت مً ؤظل اإلاُالبت بٗمل خهغ ؤلاعر بُنها وبحن الىعزت وؤخُاها ٌُٗي ال٣اضخي الخ٤
لها بازخُاع الخهت التي جغٚب بها مً التر٦ت بكغٍ مىا٣ٞت الكغٕ ٖلى طل.)9( ٪
 1س ش ، 209ح -12 ، 3شوال1126 -ىـ  -20 /تشرين األول1714 -م .174 ،
 2س ش ، 209ح ، 2أواسط – ٗنادى األوذل – 1126ىـ  -28 /أيار1714 -م  .92 ،س ش ، 206ح -20 ، 1ربيع األخر1122 -ىـ -8 /
ٕنوز1708 -م .206 ،
 3س ش ،203ح -20 ،3ربيع األخر1117 -ىـ  -10 /آب1705 -م .240 ،
 4س ش ،217ح -10 ،1شوال1133 -ىـ  -3 /آب 1721-م .5،

 5س ش ،214ح -4 ،3ربيع األول1133 -ىـ  -2 /كانون الثاين 1721م .240 ،
 6س ش  ،209ح -12 ، 2صفر1126 -ىـ -26 /شباط1714 -م .22 ،
 7س ش ، 203ح ، 3أواسط -ربيع األول1117 -ىـ ٕ -6 /نوز1705 -م . 56 ،
 8س ش ، 212ح  ، 1أوائل -شوال 1131-ىـ  -18 /آب1719 -م .80 ،
 9س ش ، 206ح -3 ، 1ذي احلجة – 1122ىـ  -22 /كانون األول – 1711م 156 ،؛ س ش ،213ح -20 ،3ذو العقدة – 1130ىـ -14 /
تشرين األول1718 -م .62 ،
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ًالخٔ مً زال ٫حجج ج٣ؿُم التر٦ت ؤن ألازىة ال ًم٨نهم ا٢دؿام التر٦ت ؤو ؤزظ خهههم بال بدًىع ؤزىاتهم ؤو بىاتهً
ممً لهً الخ ٤في التر٦ت ومىا٣ٞتهً ٖلى ظمُ٘ الخهو وَظا ًض ٫صاللت واضخت ٖلى الضوع ال٨بحر الظي ٧اهذ اإلاغؤة جخمخ٘
به صازل ؤؾغتها واوٗ٨ـ طلٖ ٪لى اإلاجخم٘ (.)1
وقهضث ٞترة الضعاؾت صزى ٫الٗضًض مً اليؿاء الظمُاث للضًً ؤلاؾالمي منهً  ":قهضث ٖلى هٟؿها اًخا اليهىصًت ؤجها حكهض
ؤن ال بله بال هللا وؤن مدمضا عؾى ٫هللا وؤجها بغاءة مً ٧ل صًً ًسال ٠الضًً ؤلاؾالمي وؾمُذ بأمىت "(.)2
٦ما ؤن اإلاغؤة اإلا٣ضؾُت خُٓذ بىهِب مً اإلاؿاٖضاث التي ؤعؾلتها الضولت الٗشماهُت للمضًىت وهي ٧الخالي:
الهغة الغومُت واإلاهغٍت (:)3
٧ان للمغؤة ههِب في الهغة الغومُت واإلاهغٍت ال٣اصمت ٖلى ق٩ل ؤُُٖاث مً ال٣ؿُىُُيُت ومهغ اإلادغوؾت ٣ٞ،ض
ازخلٟذ ُ٢مت َظٍ الهغة مً امغؤة بلى ؤزغي و٦شحرا ما ٧اهذ اإلاغؤة جدهل ٖليها بالىاعزت ًٖ والضَا ؤو ػوظها ؤو ؤزيها ؤو
بالٟغا ٙم٣ابل ص ٘ٞمبل ٜبض ٫حٗىٌٍ ومً ألامشلت ٖلى طل ": ٪لخامل َظا ال٨خاب الكغعي عاجخت وٖاعٞت وناص٢ت وؤمُىت
بىاث اإلاغخىم الخاط ؾلُمان بً الخاط مخي الضًً ؾلُاهِخان طَبا مً الهغة الغومُت الىاعصة مً ال٣ؿُىُُيُت ٖ ..ىيا
ًٖ والضَم الخاط ؾلُمان واهدال ٫طلٖ ٪ىه بد٨م وٞاجه" (  ،)4و٦ظل " :٪لخامل َظا ال٨خاب الكغعي ٞاَمت زاجىن ابىت
اإلاغخىم قغ ٝالضًً الخالضي ؾلُاهُت طَبا وزالر ؾلُاوي طَبا مً الهغة الغومُت الىاعصة ٧ل ؾىت مً مهغ اإلادغوؾت
قغ٦ت زالضة زاجىن ولهم زالسي ؾلُاوي و ُ٘٢مهغٍت ٖ ...ىيا ًٖ والضَا قغ ٝالضًً الخالضي بد٨م وٞاجه "(٦ ،)5ما ؤن
الهغة الغومُت ٧اهذ ":جىػٕ ٖلى ظماٖاث اليؿاء منها ظماٖاث وؿاء الهىىص ووؿاء مدلت ؾلُاهُت م٘ مضعؾت مىجُ٨ت
وج٣ؿم مً زال ٫صٞتر مٗحن خهت ٧ل واخض مً َظٍ الجماٖاث "(.)6
لم ج ً٨الهغة الغومُت مسههت لل٣ٟغاء في اإلاضًىت  ِ٣ٞبل قملذ ظمُ٘ ٞئاث الؿ٩ان ٣ٞغاء وؤٚىُاء وٖامت الىاؽ
وؤقغا ٝاإلاضًىت  ،وبظل ٪خهلذ اإلاغؤة اإلا٣ضؾُت ناخبت الثروة والجاَٗلى ههِب منها  ،مشا ٫طلٞ ": ٪غى لٟسغ
اإلاؿخىعاث الُٟت زاجىن ابىت اإلاغخىم الكُش ٖبض الغخمً ؾلُاهُا طَبا مً الهغة الغومُت الىاعصة ٧ل ؾىت مً

 1س ش ، 215ح -10 ، 4شوال 1133-ىـ -3 /آب1721 -م .1 ،

2الصرة الرومية :اىتم السالطٌن العثمانيون ّنصاحل ادلسجد األقصى وّندينة القدس ،وكان من بٌن مظاىر االىتمام إرسال ىبة مالية سنوية ألىارل ادلدينة ،
وِناصة العاملٌن يف ادلسجد األقصى وقبة الصخرة ،وعرفت اذلبة باسم الصرة السلطانية أو الرومية وعٌن ذلا يف العاصمة العثمانية موظف خاص عرف باسم

أمٌن الصرة فكان يتوذل اإلشراف على شؤوهنا كلىا  ،وجيري تسجيل أمساء ادلستحقٌن ذلا يف دفاتر خاصة تعرف باسم دفاتر الصرة ،احلزماوي ،زلمد  ،سجل
محكمة القدس الشرعية رقم ،226دراسة ٓنليلية .204،

 3س ش ،203ح ،5أوسط -زلرم1117 -ىـ  -8 /أيار1705 -م .7 ،
 4س ش ،206ح ،2غرة – رجب1122 -ىـ  -25 /آب1710 -م .76 ،
 5س ش ،207ح ،3أوائل -ربيع الثاين1125 -ىـ -28 /نيسان 1713-م .388 ،
 6س ش ،205ح ،2أوائل -زلرم1120 -ىـ  -24 /آذار1708 -م .62 ،
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ال٣ؿُىُُيُت اإلادمضًت هه ٠ؾلُاوي في ظماٖت اإلاجاوعًٍ والىه ٠الشاوي مً باب خُت ٖ..ىيا ًٖ والضتها ُٖٟٟت ابىت
ؤخمض الكاَض بد٨م ٞغاٚها (.)1
ألاُُٖاث مً و ٠٢زانُ٩ي ؾلُان ( الٗماعة الٗامغة )(:)2
٦ما خهلذ اإلاغؤة ٖلى خهت مً الٗماعة الٗامغة الخابٗت لى ٠٢زانُ٩ي ؾلُان ٞ ":غى المىت ابىت اإلاغخىم قاَحن ؾخت
َاؾاث مً زبز الٗماعة الٗامغة ٖ ...ىيا ًٖ مىهىع ابً قاَحن جإزظَا في ٧ل ًىم "(.)3
ٞ ":غى للخغمت الُٟت ابىت عمًان ٖكغة ؤعٟٚت في ٧ل ًىم مً زبز الٗماعة الٗامغة الىاٗ٢ت بال٣ضؽ ٖ ...ىيا ًٖ الغظل
ال٩امل مهُٟى بً اؾماُٖل بد٨م ٞغاٚه "(.)4
الىاخُت الا٢خهاصًت :
جمشل الضوع الا٢خهاصي للمغؤة بضاًت بةزباث ؤخُ٣تها في ٖ٣اع مدضص ،وجىاػٕ في م٣ابل الخهىٖ ٫لى خ٣ها ؤمام ال٣اضخي
الكغعي  ":خًغث الخغمت ُٞايت ابىت اإلاغخىم الكُش ٖبض الغخُم الهامذ وٖغ ٝبها ػوظها مدمض بً ظغاع الخلُلي ...
وؤقهضث ٖلى هٟؿها وهي بدا ٫الصخت ؤجها لم جب٣ى حؿخد ٤وال حؿخىظب قِئا مً ؤوالص ٌٗ٣ىب الىهغاوي بؿبب الضاع
الىاٗ٢ت بال٣ضؽ بمدلت الخضاص والجاعٍت في مل٣ٌٗ ٪ىب بم٣خطخى حجت الكغاء وؤن الضاع ٢بل ؤن ج٩ىن له ٧اهذ لىالضَا
ببغاَُم و٢ض اقتراٍ ٌٗ٣ىب وػوظخه مىه"(.)5
٦ما جىلذ اإلاغؤة وُْٟت الىٓغ ٖلى ألاو٢ا ٝمشل  ":لخامل َظا ال٨خاب الخغمت وَٟه ابىت الخاط زلُٟت اإلاهغي
الىاْغة ٖلى و ٠٢ظضتها الخغمت بضعٍت ابىت ٞسغ الضًً اإلاى٢ى ٝظمُ٘ الضاع الىاٗ٢ت بال٣ضؽ في مدلت الكغ.)6(" ٝ
٦ما ْهغث ٦خاظغة ومخىلُت ؤمىع البُ٘ والكغاء وطل ٪مً زال ٫مؿاَمتها في ألاو٢ا": ٝو ٠٢الخغمت الؿذ ٞاَمت
ابىت اإلاغخىم ٖمضة الٗلماء الكُش ٦ما ٫الضًً ظمُ٘ الخهت الكاٌٗت و٢ضعَا حؿٗت ٢غاعٍِ مً ؤنل٢ 24حراٍ مً ظمُ٘
الضاع الىاٗ٢ت الُىا بال٣ضؽ بسِ صاوص .)7("...
٦ما ْهغث صاثىت في ٦شحر مً الخاالث لغظا ٫وليؿاء ومنها  ":اصعى الؿُض قغ ٝالضًً الٗؿلي الىُ٦ل الكغعي ًٖ ٢بل ؤزخه
زضًجت ابىت اإلاغخىم ٖالء الضًً ٖلى ػوظها الكُش ٖبض الغخمً ابً اإلاغخىم الكُش مدمض الضوعي وؤن زضًجت لها بظمت
ػوظها ماثت ٚغف ٖضصًت بُغٍ ٤الضًً الكغعي (.)8
1العمارة العامرة (خاصيكي سلطان):وىي مؤسسة خًنية ،تقدم ادلعونات للفقراء ،وبعض الزواياا ،تقع يف قبة الست ،ادلتفرعة من خط باب العامود،وا قفتها
زوجة السلطان سليمان القانوين ،خاصيكي سلطان عام  1557م ،وكانت تقدم الطعام والشراب والسكن للعلماء وادلساكٌن والفقراء واجملاورين يف ادلدينة ،

السوارية ،سليم،،الحياة االجتماعية في مدينة القدس.74 ،
 2س ش ،209ح -3 ،2ذو القعدة1126 -ىـ -9 /تشرين الثاين – 1714م .226 ،

 3س ش ،207ح -20 ،2ربيع الثاين1123 -ىـ  -6 /حزيران1711 -م .21 ،
 4س ش ، 203ح ، 1أواخر -شوال1117 -ىـ  -10 /شباط1706 -م .174 ،
 5س ش ، 205ح ، 3أواخر -ذو القعدة 1119 -ىـ  -18 /شباط – 1708م 16 ،
 6س ش ، 205ح -10 ، 2ذي احلجة –  1119ىـ -2 /آذار1708 -م . 19 ،
 7س ش ، 203ح ،5أواخرٗ -نادى األوذل – 1117ىـ -15 /أيلول1705 -م .86 ،
 8س ش ، 203ح -15 ،3ربيع األخر1117-ىـ  -5 /آب1705-م .66 ،
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 207والظي
) 540حجت اجطخذ مً زال ٫جدب٘ سجالث جدمل ع٢م-203
بلٛذ ٖ٣ىص الكغاء لليؿاء ؤ٦ثر مً()220مً ؤنل (
1711م حجت قغاء وبُ٘ ٖ٣اعاث ججاعٍت ؤو ؾ٨ىُت ؤو ؤعاضخي  ،ؾىاء ٢امذ بمباقغة ٖملُت الكغاء والبُ٘
-1705
ًمشل الٟترة
بىٟؿها ؤو ًٖ َغٍ ٤الى٧الت ألخضَم ؤو ٧اهذ ظؼءا مً ٖملُت البُ٘ والكغاء بلى ظاهب ؤزيها ؤو ػوظها ؤو ؤبيها ؤو ؤزىاتها
.وَىا ٥ال٨شحر مً ألامشلت التي وظضث في سجالث مد٨مت ال٣ضؽ الكغُٖت ومنها :
اإلاغؤة ٦باجٗت  ":اقتري زلُل بً حجاػي الجبالي مً الخغمت خبِؿت ابىت اإلاغخىم مدمض ؤٞىضي ...ظمُ٘ الضاع وهه٠
الخا٧ىعة الىاٗ٢ت بضازل الضاع بمدلت باب خُت " (.)1
" اقترث الخغمت ؤمىت ابىت ػٖتر الجبالي مً الخغمت خبِبت ابىت مدمض بضوي الخايغة باإلاجلـ الكغعي ظمُ٘ الُب٣ت الٗلىٍت
بالضاع وظمُ٘ الخا٧ىعة الىاٗ٢ت بباب خُت "( ": .)2اقترث الخغمت خامضة ابىت الخاط مدمض مً الخاط خامض بً الخاط
حجاػي الٟسغي"( ":.)3اقترث الخغمت ؤلُٟت ابىت الخاط مدمض التر٦ماوي مً مهلر بً الخاط اؾماُٖل ومً الخغمت آمىت
ابىت .)4("..
ؤما باليؿبت إلاكاع٦تها في الٗ٣اعاث الؼعاُٖت َُلت ٞترة الضعاؾت ٣ٞض بلٛذ وؿبت الٗ٣اعاث الؼعاُٖت زال ٫خ٣بت الضعاؾت
 108و٧اهذ اإلاغؤة طاث ؤزغ في ٖملُاث البُ٘ والكغاء خُض ق٩لذ ٣ٖ 22ضا ما بحن قغاء وبُ٘ ،و٧اهذ ؤخُاها جدىاوَ ٫ظٍ
الٗملُاث مباقغٍ بىٟؿها وؤخُاها ج٣ىم بخٗحن وُ٦ل ٖنها (.)5
٦ما قاع٦ذ في امخال ٥اإلاُاخً وألاٞغان والخىا٦حر( )6مشل ":اقتري مدمض بً الكُش الغوعي بالى٧الت ًٖ ٢بل الؿذ
ٞسغاهُت الكُش ٖبض هللا اللُٟي مً زلُل بكه بً الخاط قٗبان هه ٠الُاخىهت الىاٗ٢ت بٗ٣بت البُُش ٖلى باب الٗمىص"
(.)7
اقتري مدب الضًً الخؿُجي بالى٧الت ًٖ الؿُضة ٖاجكت زاجىن مً هىع الضًً الخؿُجي ظمُ٘ الُاخىهت الىاٗ٢ت بباب
خُت ()8اقتري الؿُض خؿحن مً الؿذ ًُٞلت ظمُ٘ الُاخىهت مدلت باب خُت (٦،)9ما بن اإلاغؤة ؾاَمذ في َظٍ الهىاٖت
خُض امخل٨ذ الخغمت ُٖٟٟت زالر زىابي واٗ٢ت بالض٧ان بسِ صاوص ٖلُه الؿالم (.)10

 1س ش ،203ح -10 ،1ربيع األول 1117-ىـ ٕ -1 /نوز1705 -م .67 ،
 2س ش ،203حٗ -5 ،1نادى األخر1119 -ىـ -2 /أيلول1707 -م .349 ،
 3س ش ، 207ح ،3أواسط -ربيع األول 1133-ىـ -13 /كانون الثاين1721 -م .15 ،
4أنظر الملحق رقم (.)1

5الحاكورة :قطعة أرض ٓنكر لزراعة األشجار وغًنىا من احملاصيل  ،وتستغل احلواكًن ألغراض الزراعة ادلعتمدة أساساً على مياه الري من اآلبار احملفورة فيها؛
غنامي،زىًن  ،لواء عكا.314 ،
6س ش ، 217ح -20 ، 1رجب 1134 -ىـ -5 /أيار1722 -م . 217 ،
7س ش ، 207ح -20 ، 2زلرم 1125 -ىـ  -15 /شباط – 1713م . 363 ،
8س ش ، 214ح ، 2أواسط -ربيع األخر 1132 -ىـ  -24 /شباط1720 -م .82 ،
9س ش ، 209ح ، 2غرة –رمضان 1127 -ىـ  -30 /آب1715 -م . 414 ،

 10أنظر المحلق رقم (.)2
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ؤما بسهىم امخال ٥اإلاغؤة اإلا٣ضؾُت للخىا٦حر ٣ٞض وظض في اإلاضًىت 55خا٧ىعة ٧اهذ خهت اإلاغؤة اإلا٣ضؾُت منها 7خىا٦حر
ً
ػعٖتها بمسخل ٠ألاشجاع اإلاشمغة ٧الؼٍخىن والخحن والٗىب والغمان (،)1وحؿخٛل الخىا٦حر ألٚغاى الؼعاٖت اإلاٗخمضة ؤؾاؾا
ٖلى مُاٍ الغي مً آلاباع اإلادٟىعة ٞيها(.)2
مكاع٦ت اإلاغؤة في الى: ٠٢
الى ٠٢في اللٛت  :بمٗجى الخبـ واإلاى٘ (،)3ه٣ى " : ٫وٟ٢ذ الضابت  ،بطا خبؿتها ومىٗتها مً الؿحر،ؤي اخبؿىَم ًٖ الؿحر.
وؤما الى ٠٢بمٗجى اإلاى٘ ٞ ،ؤلن الىاً ٠٢مى٘ الخهغ ٝفي اإلاى٢ىٞ ، ٝةن م٣خطخى اإلاى٘ ؤن جدى ٫بحن الغظل وبحن الصخيء الظي
ًغٍضٍ وَى زال ٝؤلاُٖاء( ، )4وفي الانُالح  :خبـ ع٢بت ألاعى ومىاٗٞها ؤو مىاٗٞها صون ع٢بتها ٖلى ظهت الضاع اإلاُٗىت مً
الجهاث (.)5
ؤ٢ؿام الى: ٠٢
 -1الى ٠٢الخحري :وَى ما زهو عَٗه ابخضاء ألي مً وظىٍ البر الٗامت (٧ .)6الىٖ ٠٢لى اإلاؿاظض والؼواًا وال٨ىاجـ
وألاصًغة وٖلى ال٣ٟغاء (.)7
ُّذ
 -2الى ٠٢الظعيَ:ى ما ٧ان إلاىٟٗت الىا ٠٢وؤَله وطعٍخه .وَى ًاو ٫بلى الى ٠٢الخحري بطا ما اه٣غيذ الظعٍت ٞ .الى٠٢
الخحري َى و ٠٢زحري باٖخباع الخا ، ٫والى ٠٢الظعي َى زحري باٖخباع اإلاأ ، ٫ول٢ ً٨ض ًخإزغ َظا اإلاأ ٫بخإزغ اه٣غاى
الظعٍت (.)8
مً زال ٫جدب٘ حجج الى ٠٢زال ٫خ٣بت الضعاؾت بلٛذ حجج الى ٠٢بمسخل ٠ؤهىاٖها الظعي والخحري 65حجت وُٟ٢ت
ؾاَمذ اإلاغؤة بـ ( )10وُٟ٢اث وَظا صلُل واضر ٖلى الضوع ال٨بحر الظي لٗبخه في ألاو٢ا ٝجىػٖذ ٖلى الصخغة اإلاكغٞت ؤو
الخاه٣اٍ الهالخُت عٚبت في هُل عيا هللا ٖؼوظل(. )9
ومً َغٍ ٤اؾخٛال ٫الى ٠٢الخلى والاؾدبضا ٫والخ٨غ وؤلاظاعة ولٗبذ اإلاغؤة صوعا باعػا في الخلى والاؾدئجاع ٦ما ًلي :
1غنامي ،زىًن ،لواء عكا.314 ،

 2ابن منظور " ،لسان العرب" ،مادة (وقف) ؛ أختلف علماء الشرع يف تعريف الوقف فذىب أبو حنيفة  ،اإلمام األعظم  ،إذل أنو حبس العٌن على حكم
ملك الواقف والتصرف بادلنفعة كالعارية  ،فال يلزم وال يزول ملكو إذل أن حيكم بو حاكم أو يعلق ّنوتو بأن يقول  :إذا مت فقد وقفت  .ادلر  ،دعيبس ،
أحكام األراضي.16 ،

 3ابن منظور  "،لسان العرب"  ،مادة (وقف).
 4وكانت ٓنفظ دفاتر الوقف داخل الصخرة ادلشرفة  ،فمن أراد احلصول على أي شيء كان يطلبو من ادلتورل على وقف الصخرة ادلشرفة  ،وخيرجو

من

صندوقها  ،س ش ،220ح -20 ،1ذو القعدة – 1137ىـ ٕ – 30 /نوز 1725-م 147 ،؛ أبو بكر  ،أمٌن  ،ملكية األراضي ،379 ،

5اليوسف  ،انتصار  ،المقاصد التشريعية لألوقاف اإلسالمية .17 ،
6

قطناين  ،عبًن  " ،التاريخ اإلداري واالقتصادي واالجتماعي والعلمي في قضاء يافا " 77،؛خالف  ،عبد الوىاب  " ،أحكام الوقففي الشريعة

اإلسالمية".19 ،

 7اليوسف  ،انتصار"،المقاصد التشريعية لألوقاف اإلسالمية "17 ،؛ خالف،عبد الوىاب ،أحكام الوقف . 19 ،
8انظر الملحق رقم (.)3
9

س ش ،206ح ،5أواخر ٗنادى األوذل1122-ىـٕ -24 /نوز1710 -م54 ،؛ احلسيين ،زلمد " ،المنهل الصافي" . 30 ،
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الخلى :
َى ؤن ًمل ٪ناخب اإلاا ًٖ ٫اإلاىٟٗت التي ص ٘ٞاإلاا ٫في م٣ابلتها إلاهلخت الى ٠٢ألظل ٖماعة ٖحن الى ٠٢وٍ٩ىن لهاخب
الخلى خ ٤ال٣غاع في الٗ٣اع (زلىٍ ) وٍ٩ىن جدذ ًضٍ إلاجغص الاهخٟإ م٣ابل اإلاا ٫الظي صٗٞه إلاخىلي الى ٠٢الظي اؾخٗان باإلاا٫
اإلاضٞىٕ له لٗماعةالى،٠٢ولهاخب الخلى الخهغ ٝما صام ًض ٘ٞؤظغة اإلاشل،وٍىعر الخلى ٖىه وال ًد ٤للمخىلي ؤو للمال٪
جإظحر الٗ٣اع لٛحر ناخب زلىٍ  ،وؤن ؤزغاظه ٞالُالب الخلى خ ٤اؾخٗاصة اإلاا ٫الظي صٗٞه  ،ولهاخب الخلى خ ٤الٟغاٙ
إلاً ؤعاص بكغٍ بطهاإلاخىلي،وال ً٣ضم ؤخض ٖلى ناخب الخلى ما صام ٢اثما بض ٘ٞؤظغة اإلاشل للى ٠٢وبطا ص ٘ٞناخب الخلى
مبلٛا مً اإلاا ٫الالػم لٗماعة ٖحن الىٞ ٠٢له ؾ٨ىاٍ بضون ؤظغ (،)1بلٛذ وؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة في ٖ٣ىص الخلى٣ٖ 9ىص مً
ؤنل(٣ٖ )51ضا (.)2
ؤلاحاعة :
٣ٖ )140ض جىىٕ ما بحن بظاعة ٢هحرة ؤو مخىؾُت ؤو َىٍلت وبلٛذ
٦ما قاع٦ذ اإلاغؤة ٣ُٗٞىص ؤلاظاعة َُلت خ٣بت الضعاؾت بـ (
الٗ٣ىص التي ؾاَمذ بها اإلاغؤة٣ٖ 9ىص (.)3
زاجمت :
1725م جبحن ؤن اإلاغؤة في اإلاجخم٘ اإلا٣ضسخي:
-1700
مً زال ٫صعاؾت سجالث مد٨مت ال٣ضؽ الكغُٖت زال ٫الٟترة
قٛلذ م٩اهت مغمى٢ت مً ٢بل ٧اٞت ؤٞغاص اإلاجخم٘ بضءا مً ٧ىجها ؤم وػوظت وؤزذ جهاًت بلى حؿلمها مغا٦ؼ ومىانب مهمت
صازل ؤؾغتها ٣ٞض ٧اهذ ونُت ٖلى ؤوالصَا وؤق٣ائها لخحن بلىٚهم ؾً الغقض ٦ ،ما وْهغث ناخبت صٖىة ومضعى ٖليها
صازل مد٨مت ال٣ضؽ الكغُٖت والتي خًغث بىٟؿها في ٦شحر مً الً٣اًا وؤخُاها بخُٗحن وُ٦ل ٖنها لخىلى ؤمىعَا .
وهجض اإلاغؤة حكاع ٥في الخُاة الٗلمُت مً زال ٫ا٢خىائها لل٨خب والتي ْهغث ظلُا في جغ٦تها  ،مً زال ٫خهغ ؤلاعر ق٩لذ
ال٨خب وؿبت مً َظٍ التر٧اث .
٦ما ؤجها ٧اهذ جُالب بالخهىٖ ٫لى ؤعثها مً مىعثها خؿب ما خضص لها الكغٕ وفي خالت مى٘ َظٍ الخ٣ىٖ ١نها لجإث
للمد٨مت الكغُٖت لضي ال٣اضخي الظي ًىهٟها وَُٗيها خ٣ها اإلاكغوٕ .
٦ما ؤجها ْهغث واَبت ألبىائها خا ٫خُاتها ل٩ي جًمً لهم مِٗكتهم بٗض مىتها وبن صَ ٫ظا ٖلى شخيء بهما ًضٖ ٫لى مضي
الخغٍت التي ؤُُٖذ لها للخهغ ٝفي ممخل٩اتها .
ؤما بيؿبت للؼواط ٣ٞض ٧اهذ جسحر وجً٘ الكغوٍ التي جدىاؾب مٗها  ،وبن ؤظبرث ٖلى الؼواط ٧اهذ جلجإ للً٣اء الظي ٌٗخبر
الٗ٣ض باَال وال ٌُٗى ألخض الخ ٤بةظباعَا ٖلى طل. ٪
٦ما ؤجها ٧اهذ جدهل ٖلى ٧اٞت خ٣ى٢ها بٗض الاهٟها ( ٫الُال ) ١ؾىاء مً مازغ نضا٢ها ؤو ه٣ٟت الٗضة وؤظغة الؿ.ً٨
1أنظر ادللحق رقم (. )4
2أنظر ملحق رقم (.)5

3خط داود  :وديتد من باب السلسلة أحد أبواب ادلسجد األقصى ويتجو غربا إذل باب اخلليل وتفرع عنو عدة خطوط فرعية وعدة أزقة منها خط باب
السلسلة وخط الوكالة وىط باب اخلليل  ،أما األزقة فمنها زقاق احلريري  ،اليعقوب  ،زلمد  ،ناحية القدس .432/2 ،
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و٧ان لها في الخُاة الا٢خهاصًت صوع باعػ٣ٞ ،ض ؤوٟ٢ذ ال٨شحر مً الٗ٣اعاث لهالر ظهاث البر والصخغة اإلاكغٞت ،وقاع٦ذ في
الٗ٣ىص الخجاعٍت وامخل٨ذ اإلادا ٫الخجاعٍت مشل الُىاخحن وألاٞغان.
باإلياٞت بلى طل ٪وظضث اإلاغؤة باجٗت ومكترًت للٗ٣اعاث الخجاعٍت والؼعاُٖت وٚحرَا مما ًض ٫صاللت واضخت ٖلى الضوع
ال٨بحر الظي لٗبخه اإلاغؤة في اإلاضًىت اإلا٣ضؾت .
وَظٍ اإلا٩اهت حسجل ٖلى مٗٓم اليؿاء في ٞلؿُحن زال ٫ال٣غن الشامً ٖكغ ،مما ًىٟي اإلا٣ىلت بإن اإلاجخم٘ الٗغبي ٧ان ٌٗاوي
مً ال٣ٟغ واإلاغى والجهل وزهىنا اإلاغؤة  ،صخُذ ؤن الضولت الٗشماهُت زالَ ٫ظٍ الٟترة ٢ض بضؤث بالتراظ٘ بؿبب الٟؿاص
والخدضًاث الخاعظُت والهؼاثم  ،واوٗ٩اؽ طلٖ ٪لى اإلاجخم٘ الٟلؿُُجي  ،بال ؤن ألاويإ الاظخماُٖت ٧اهذ ظُضة وعبما
ؾاءث بٗض َظٍ الٟترة .
اإلاالخ: ٤
ملخ ٤ع٢م (ً :)1ىضر مؿاَمت اإلاغؤة في البُ٘ والكغاء في الٗ٣اعاث الؼعاُٖت.
اإلاكتري

الباج٘

خؿً بً ؾمىع

الخغمت ٞاَمت
ابىت الخاط ٖبض
ال٣اصع

هىٕ ألاعى
ومؼعوٖاتها
ظمُ٘ ٚغاؽ
الؼٍخىن والخحن
والغمان

ؾلُمان وُٖض ولضي ًدحى
ؤٚا الضاوصي

اخمض وٖاجكت
ونُٟت .

ٚغاؽ جحن
وػٍخىن

ٖلي بً مدمض مغعي

الخغمت خلُه
ابىت مدمض

ٚغاؽ ػٍخىن

الخغمت َىض بيذ ٖشمان

ٖبض هللا
الضمك٣ي

اإلاى٘٢

خهت

الشمً

ؤعى
الهالخُت

ٍ10

ٕ.ٙ 121

ؤعى
الهالخُت

 ٍ18مً
ٍ24

ٕ.ٙ 20

ٍ5

ٕ.ٙ 40

ؽ ف، 203ح ، 1ؤواؾِ –
َ1119ـ -15/
عبُ٘ ألاو– ٫
1707م .320،
خؼٍغان-
ؽ ف، 203ح ، 1ؤواؾِ-
َ1117ـ -27/
طي الٗ٣ضة –
1706م .180،
قباٍ-
ؽ ف -15، 203ظماصي
َ1118ـ  -25/حكغًٍ
الشاوي –
1703م .193،
ألاو– ٫
ؽ ف، 203ح ،2ؤوازغ-
َ1118ـ  -1/قباٍ-
قىا-٫
1707م .235،
ؽ ف، 205ح، 2ؤواؾِ-
َ1120ـ -1/
ظماصي ألازغ-
159.28
1708م ،
آب-
ؽ ف،205ح ، 3ؤوازغ-
َ1121ـ  -8/ؤًاع-
نٟغ-
1709م .274،
ؽ ف،205ح -12، 2طي
َ1119ـ -3/قباٍ-
الٗ٣ضة -
1708م .8،

٢حراٍ وزلض

ٕ.ٙ 25

ؽ ف، 206ح ، 1ؤوازغ-

اعى الخغام  ٍ12مًٍ24
بجىاع بغ٦ت
ألاًخام

ٕ.ٙ 20

ٚغاؽ ٖىب وجحن
وػٍخىن

اعى الهغاعة

ٍ6

ٕ.ٙ17

٦غم وٚغاؽ جحن
وػٍخىن

اعى الهغة

 ٍ16مً
ظمُ٘ ال٨غم

ٕ.ٙ 40

مهُٟى بً ؤخمض

مً ق٣ُ٣خه
ٖبحر .

ظمُ٘ ٚغاؽ
الؼٍخىن

بإعى
الخغاظُت

الخغمت هضا ابىت ٖشمان بً
هىح

والضَا ٖشمان

ٚغاؽ ػٍخىن

الكُش خؿً وؤخمض

والضتهما الخغمت

ظمُ٘ ألاعى

اعى باب
الؿاَغة
بال٣غب ن
البر٦ت
مدلت باب

الخغمت آمىت بيذ مىسخى
الؿٗضي
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ولضي الكُش خؿحن

مامىت ابىت
الكُش

الخانل الٛاباث

الخاط زلُل

الؿذ ؤؾمهان
بيذ اخمض
ظىعبجي

اعى ٚغاؽ
ػٍخىن

الخغمت ٚاهمت بيذ ٚىُم
الىهغاوي الجبالي

٦ىٗان بً
خمضان مً ٢غٍت
ؾلىان
الخغمت خىىهت
ابىت الخاط
ؤخمض الض٢ا١

اعى ٚغاؽ
ػٍخىن وجحن

اعى الهغاعة  ٍ12مً24
ٍ

ظمُ٘ ألاعى

باب خُت
بال٣غب مً
الؿغاًا

الكُش مدمض هجل الكُش
ببغاَُم الٓهغي الخُُب
باإلاسجض ألا٢صخى

والضجه ْاًغٍ
زاجىن بيذ
الكُش ٖلي
الٓهغي
صاووص بً ًاؾحن

ٚغاؽ

مدلت باب
الٗمىص

ٕ.ٙ 70

ٚغاؽ ب٨غم
ٖماص ؾاب٣ا

ؤعى ألاَمُت

ٕ.ٙ 30

مهلر بً الكُش نالر
الجبالي

مً ق٣ُ٣ه ٖلي
الجبالي

ٚغاؽ ػٍخىن

اعى
الهالخُت

 ٍ12مًٍ24

اإلاٗلم ِٖسخى ولض ؾلمان
خخدىث

ق٣ُ٣خه ظغصاة
بيذ ؾلُمان

ٚغاؽ جحن
وػٍخىن وجىث
وػٖغوع

اعى الهغاعة

ٍ 61/3

الكُش مدمض اإلاؿلمي
بالى٧الت ًٖ ٞاَمت

مً والضَا
الكُش زلُل بً
هىح

٦غم

ؤعى الؿماع

12مًٍ24

ؽ ف،209ح -25،2نٟغ-
ٕ.ٙ 15
1714م . ،
َ1126ـ -11/ؤطاع-

الخغمت ػَغا ابىت حجاػي
الجبالي
جدُه بيذ حجاػي
الؿٗضي

مهلر بً ٖلي
اإلاغاوي

ٚغاؽ

اعى الىٗىإ

 ٍ6مًٍ24

ٕ.ٙ 40

ُٖا هللا ة
والخاط زلُل
ولض مدم بً
بغٚىر
ق٣ُ٣خه مغٍم
ابىت مُساثُل

ٚغاؽ

اعى الهغاعة

 ٍ6مًٕ.ٙ 100 ٍ24

ٚغاؽ

اعى الهغاعة ٢ 1/2حراٍ مً
ٍ24

 6ػولُت

 ٍ12مًٍ24

ٕ.ٙ 50

ٖىصا ؤٞىضي الٗلمي

٢اصعًٍ وبغ٦ت وامىت بىاث
ؾلُمان

ًاؾ ٠ولض مُساثُل
الىهغاوي
الخاط مدمض بً ًدحى
الٗمغي

َبت هللا ابىت
ٖبضٍ الؿٗضي

ظمُ٘ مىا٘ٞ
ألاعى اإلالؿاء

خُت

ٍ

بال٣غب مً  ٍ12مًٕ. ٙ100 ٍ24
بئر ؤًىب

صًغ خاػم
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ٍ4

ٕ.ٙ 100

ٕ.ٙ 18

ٕ.ٙ 65

َ1122ـ -23/
ظماصي ألازغ-
1710م .60،
آب-
ؽ ف،206حٞ ، 1خذ –
َ1121ـ  -5/ؤًلى- ٫
عظب-
1709م .11،
ؽ ف، 206ح -25،5عظب-
1710م ،
َ1122ـ  -18/ؤًلى– ٫
.159
ؽ ف، 207ح ، 1ؤوازغ-
َ1123ـ  -9/حكغًٍ
عمًان –
1711م .142،
الشاوي –
ؽ ف، 208ح -18، 2طي
َ1125ـ ٧ -5/اهىن
الٗ٣ضة –
1713م .138،
ؤو– ٫
ؽ ف، 208حٚ ، 3غة –
َ 1125ـ  -23/جمىػ-
عظب-
1713م .17،
ؽ ف، 208حٚ ،4غة –
َ1125ـ  -20/حكغًٍ
قىا-٫
1713م .112-111،
ألاو– ٫
ؽ ف، 209ح -7،1مدغم-
َ1126ـ ٧-22/اهىن الشاوي-
1714م .6،

َ1126ـ
ؽ ف، 209ح،4
1714م .46،
/
ؽ ف، 213ح -2، 3عبُ٘
َ 1130ـ  -2/قباٍ –
ألاو- ٫
1718م .21،
ؽ ف،214ح -18، 1ظماصي
َ1132ـ  -26/هِؿان -
ألازغ-
1720م .101،
ؽ ف، 214ح -2، 1ظماصي
َ1132ـ  -10/هِؿان-
ألاولى-
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ًاؾ ٠ولض مُساثُل
الىهغاوي

ق٣ُ٣خه مغٍم
بذ مُساثُل

ٚغاؽ

اعى الهغاعة

٢حراٍ وهه٠
مًٍ24

 6ػولُت

الخغمت ٖاجكت ابيذ ٖبض
هللا الجبالي

مىسخى بً
الؿٗضي

ٚغاؽ

بال٣غب مً
باب الىبي
صاوص ٖلُه
الؿالم

زالر اعبإ
٢حراٍ

___

1720م .87،
ؽ ف، 214ح-18، 1
َ1132ـ-26/
ظماصي ألازغ-
1720م٧ -11اهىن
هِؿان -
1720م .101،
الشاوي -
ؽ ف، 220ح– 23، 1
َ1137ـ -8 /
ظماصي ألازغ-
1725م 52،
آطاع-

ملخ ٤ع٢م (ً: )2ىضر الخىا٦حر التي امخل٨تها اإلاغؤة زال ٫خ٣بت الضعاؾت.
اإلاال٪
ػَغة بيذ حجاػي بً خمىصٍ الجبالي

اإلاى٘٢
باب خُت

خهت
 ٍ10مًٍ24

مغاوٍت بً ٖلي بكه م٩ي

مدلت باب الُ٣اهحن

٢حراٍ مًٍ 24

الخغمت ؤمىت ابيذ الخاط ٖبض هللا الجبالي

خا٧ىعة واٗ٢ت في اعى
الكغٍ٠

٢حراَان

قمؿُت بيذ ٖبض الغخُم الؿٗضي

مدلت باب خُت

 ٍ12مًٍ24

الخغمت آمىت الجبالي

مدلت الكغ ٝمٗغوٞت
بدا٧ىعة ال٣هغ

الخغمت ٖاجكت بيذ ٖبض الىبي الجبالي

باب الىبي صاوص

 ٍ4مًٍ24

الخغمت خامضة بيذ قٗبان البر١

مدلت الكغٝ

٢ 5/1حراٍ مًٍ24

اإلاهضع
ؽ ف، 202حٚ ، 8غة –
َ1116ـ .328،
ظماصي الاولى –
ؽ ف،207ح ، 1ؤوازغ-
َ1123ذ.70،
ظماصي ألاولى –
ؽ ف، 209ح -10،1قىا– ٫
َ1126ـ .186،
ؽ ف، 210حٚ ، 3غة –مدغم-
َ1127ـ .175،
ؽ ف، 214حٚ ، 3غة – عبُ٘
َ1134ـ .136،
ألاو– ٫
ؽ ف، 218ح -7، 1مدغم-
َ 1135ـ .52،
ؽ ف، 218ح ، 2ؤوازغ – عبُ٘
َ1135ـ .119،
الشاوي-

ملخ ٤ع٢م (ً :)3ىضر ٖ٣ىص الى ٠٢التي ؾاَمذ اإلاغؤة ٞيها.
الىا٠٢

الٗ٣اع

اإلاى٘٢

الخغمت ٞاَمت ابىت ٦ما ٫الضًً

 ٍ 9مً ؤنل ٍ24مً
ظمُ٘ الضاع(.)2

بسِ صاوص (.)1

بٗض اه٣غاى وؿل
الىاً ٠٢او ٫بلى
ٖلى الصخغة اإلاكغٞت

اإلاهضع
ؽ ف،205ح -10،2طو
َ1119ـ -2/آطاع-
الدجت -
1708م .19،

1القيراط :وحجة مساحة استخدمها العثمانيون يف حساب مساحة األرض والدور؛ حيث كانت تقسم بغض النظر عن مساحتها إذل  24قًناطا  ،ىنتس ،
فالرت  ،المكاييل واألوزان .68 ،

2خط وادي الطواحين  :وىو الشارع األعظم ادلمتد قبلة بشام من درج العٌن إذل باب العمود أحد أبواب ادلدينة  ،ويف ىذا اخلط عدة شوارع
باب القطانٌن وحارة باب احلديد  ،احلنبلي  ،رلًن الدين  ،األنس الجليل .54-53/2 ،
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نُٟت زاجىن بيذ ٖبض الجىاص
الٗؿلي

صاع

زِ واصي الُىاخحن
(.)1

٢بت الصخغة اإلاكغٞت
واإلاسجض ألا٢صخى

الخغمت آمىت بيذ الخاط زلُل
التر٦ماوي

صاع

مدلت باب خُت (.)2

٢بت الصخغة اإلاكغٞت

َ1123ـ/
ؽ ف،207ح،
َ1123ـ -25/
ؤواؾِ قىا- ٫
1711م -144،
حكغًٍ الشاوي -
.145
ؽ ف،207ح،2ؤواؾِ طي
َ1124ـ٧ -12/اهىن
الدجت -
1713م .349،
الشاوي -

الخغمت ٞاَمت بىت مدمض

 ٍ12مً ؤنل ظمُ٘
الضاع

مدلت الكغ)3( ٝ

الصخغة اإلاكغٞت

آمىت زاجىن بىت زلُل ؤٞىضي
الضًغي

الُب٣ت الٗلىٍت الىاٗ٢ت
ٞى ١بًىان وا ٘٢بضاع
ؤوالص ِٖسخى

الىاٗ٢ت بمدلت
الىهاعي(.)4

الصخغة اإلاكغٞت

الخاظت ػٍىت بيذ ٖلي الهلُبي

 ٍ12ظمُ٘ الضاع

الىاٗ٢ت بمدلت ٖ٣بت
الٓاَغٍت

٢بت الصخغة اإلاكغٞت
وال٣ٟغاء واإلاؿا٦حن
ؤًىما وظضوا

عخمت بيذ زلُل ٖؿ٨غ الخلىاوي

صاع

٢ىاَغ زًحر

اإلاسجض الىبىي
الكغٍ٠

آمىت زاجىن بيذ ًدحى بً ٢اضخي
الهلذ

ص٧ان خال٢ت ظضًضة
ظاعٍت في و ٠٢الخاه٣اٍ
الهالخُت
 ٍ12مً ص٧ان

ج ٘٣في َغ ٝبغ٦ت
خمام البُغ.)6( ٥
بال٣غب مً الض٧ان
الؿاب٣ت جُل ٖلى
بغ٦ت البُغ٥
ؤمام خمام البُغ٥

الخاه٣اٍ الهالخُت (.)5

ؽ ف،207ح ،1ؤوازغ
َ1124ـ -27/حكغًٍ
قىا- ٫
.340، 1712
الشاوي -
ؽ ف،207ح -10،2ظماصي
َ1123ـ -25/خؼٍغان-
ألاولى -
1711م 51،
ؽ ف،209ح ،3ؤوازغ طي
َ1126ـ٧-3/اهىن
الدجت -
.280
1715م -279،
الشاوي -
ؽ ف،209حٚ ،2غة طي
َ1127ـ -28/حكغًٍ
الٗ٣ضة -
1715م .484،
ألاو- ٫
ؽ ف،217ح -20،ظماصي
َ1136ـ -14/قباٍ-
ألاولى –
1724م .154،

1محلة باب حطة  :تقع بٌن احلرم وسور ادلدينة من اجلهة الشمالية  ،وتعد أكرب زلالت ادلدينة  ،العليمي  ،رلسر الدين ،األنس اجلليل  ،األنس الجليل ،
.54/2
2محلة الشرف  :تقع يف اجلهة الغربية من سور ادلسجد غرب زللة ادلغاربة  ،وتنسب لرجل امسو شرف الدين موسى  ،وكانت قدديا تعرف ّنحلة األكراد
،احلنبلي  ،رلًن الدين  ،األنس الجليل .52/2 ،

3محلة النصارى  :تشمل ٗنيع األجزاء الغربية يف ادلدينة  ،وٓناذي سور ادلدينة  ،وتضم عدد من احلارات كحارة احلدادين اليت أقامت فيها طائفة الالتٌن
وحارة الزراعنة وحارة اجلوالدة  ،واشتملت على سوق عرف بسوق النصارى  ،القضاة  ،أ٘ند  ،نصارى القدس .185-182 ،

4الخانقاه الصالحية :أقدم خوانق القدس  ،أوقفها صالح الدين األيويب سنة 585ىـ 1189/م على السادة ادلشايخ الصوفية  ،وتقع عند ملتقى طريق
اخلانقاه بطريق زللة النصارى بالقرب من كنيسة القيامة  ،وكانت من مراكز الصوفية الكبًنة يف القدس .

5حمام البطرك  :يقع يف زللة النصارى  ،ويستمد مياىو من بركة حزقيا  ،وتعرف أيضا باسم بركة البطرك الواقعة بٌن كنيسة القيامة وباب اخلليل  ،ويعد
٘نام البطرك من أوقاف الصخرة ادلشرفة  ،ادلدين  ،زياد  ،مدينة القدس .314.122 ،

6خط مرزبان  :يبدأ من عقبة باب القطانٌن ويتجو غربا إذل أخر العقبة  ،ومشاال إذل خان اجلبيلي ويعرف ُنارة ٘نام عالء الدين البصًن  ،اليعقوب  ،زلمد ،
ناحية القدس .432/2 ،
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 ٍ12في ص٧ان

حكمل ٖلى َا٢اث
جُل ٖلى بغ٦ت
البُغ٥

آمىت زاجىن بيذ ِٖسخى بً ٢اضخي
الهلذ

ظمُ٘ الض٧ان الهٛحرة

مدلت الىهاعي

الخاه٣اٍ الهالخُت

هاصخت زاجىن وعاجخت زاجىن ابيخا
مدمض آٚا ؾمىم

 ٍ22في صاع

ج ٘٣في خىف ؤوالص
الؿمىم في خاعة اليهىص

٢بت الصخغة اإلاكغٞت
واإلاسجض ألا٢صخى
اإلاباع٥

ؽ ف،218ح -24،1ظماصي
 -18/ٌ1136قباٍ -
ألاولى -
1724م.344، ،
ؽ ف ،218ؤوازغ ظماصي
آلازغةَ1135ـ -4/هِؿان-
1723م .147،

ملخ ٤ع٢م (ً :)4ىضر ٖ٣ىص الخلى للمغؤة.
الجهت اإلاى٢ىٖ ٝليها
و ٠٢الخغمحن الكغٍٟحن والصخغة اإلاكغٞت

الخغمحن الكغٍٟحن

اإلاؿخُٟض مً الخلى
الٗ٣اع اإلاى٢ىٝ
صاع واٗ٢ت بسِ مغػبان ( .)1ميؿُت ابىت نالح
الضًً َُ٩لُت ابىت
مخي الضًً الخهغي
الخغمت ؤمىت ابىت
صاع مدلت الكغٝ
الخاط ٖلي الضال٫

ُ٢مت الخلى

اإلاهضع

ٕ.ٙ75

ؽ ف،202ح-18، 3قىا٫
َ1115ـ .196،
-

ٕ،ٙ280

ؽ ف،206ح ،3ؤوازغ-
َ1121ـ.4-3،
ظماصي ألازغ -
ؽ ف،206ح ،5ؤوازغ-
َ1122ـ.54،
ظماصي ألاو-٫

و ٠٢الضوؿغي

صاع واٗ٢ت بباب الُ٣اهحن

ههٟها في مهالر الخغمحن الكغٍٟحن
والىه ٠ألازغ لهالر الصخغة اإلاكغٞت

صاع الىاٗ٢ت بمدلت باب
الٗمىص

ٖابضة ابىت مدمض
جٟغٚذ به للخغمت
ميؿُت ابىت نالح
الخغمت آمىت ابىت
عظب

و ٠٢مدمض بؼوػ زًغ بً مدمض بؼوػ
وؤزُه

صاع واٗ٢ت بسِ مغػبان
بضازل البىابت

الخغمت نالخت بيذ
مدمض

ٕ . ٙ 71

و ٠٢الىبي اإلاٗٓم نلى هللا ٖلُه وؾلم
بمدلت اليهىص

صاع في و ٠٢الىبي اإلاٗٓم
نلى هللا ٖلُه وؾلم في
مدلت اليهىص (.)2
صاع م٘ مُبش واٗ٢ت بباب
الٗمىص وخا٧ىعجحن
نٛحرجحن
صاع

مغوا بيذ الخاط
خؿً

ٕ.ٙ320

الخغمت ٞاَمت ابىت
ٖبض الخ٤

ٕ.ٙ40

ؽ ف،212ح-20،3مدغم-
َ1130ـ .54،

الخغمت ػٍىت ابىت
مدمض

 ( ٕ.ٙ33بُ٘
الخلى )
_____

ؽ ف،215حٚ ،1غة -عبُ٘
َ1133ـ .65،
ألاو-٫
ؽ ف ،215حٚ ،1غة -عبُ٘
َ1133ـ .65،
ألاو-٫

و ٠٢الضوؿغي

ههٖ ٠لى و ٠٢الخغمحن الكغٍٟحن
والىه ٠ألازغ ٖلى و ٠٢الصخغة اإلاكغٞت
الصخغة اإلاكغٞت

صاع ٖلى ع٢بت و٠٢
الصخغة اإلاكغٞت

الخغمت ػٍىت بيذ
مدمض

1محلة اليهود  :تقع إذل الشمال من زللة القزازين  ،احلنبلي  ،رلًن الدين  ،األنس الجليل 141/2 ،م .

ٕ. ٙ100

ٕ. ٙ72

ؽ ف،209ح -18،1مدغم-
َ1127ـ.292،
ؽ ف،209ح -18،1مدغم-
.506
َ1127ـ ،
ؽ ف ،212ح ،1ؤواؾِ –
َ1129ـ .23-22،
قٗبان -

2محلة باب القطانين  :تقع غريب احلرم ِنط وا دي الطواحٌن  ،الذي ديتد من درج العٌن إذل باب العمود  ،وتضم حارة باب احلديد  ،احلنبلي  ،رلًن الدين
 ،األنس الجليل  53/2 ،؛ اليعقوب  ،زلمد  ،ناحية القدس .43/2 ،
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ملخ ٤ع٢م (ً:)5ىضر ٖ٣ىص الاؾدئجاع التي قاع٦ذ ٞيها اإلاغؤة.
حهت الى٠٢
٦غٍمت زاجىن ابىت الكُش
ٖمض الكامي

ٖلي قٗبان الىُ٦ل ًٖ
ػوظخه زحرًت
ٖلي قٗبان الىُ٦ل ًٖ
ػوظخه زحرًت
الخاط ٖىصة بً اإلاغخىم
مدمض الخلُلي والخغمت
ٖاجكت وٞاَمت ابىتي
ؾلُمان الخلُلي (
الىاْغًٍ واإلاؿخد٣حن
لى ٠٢ظضَم )
ال٣ـ مىسخى ومً ػوظخه
لُُٟت ابىت اإلاٗلم
الىهغاوي
الخغمت هُ٣ت ابىت الخاط
مدب الضًً الىنُت ٖلى
ولضَا اسخ ٤ب ٪ال٨غصي
الخاط ٞسغ الضًً وآمىت
و٧املت بىتي مدمض
ٞاَمت

هىٕ الى٠٢
ظمُ٘ هه٢ ٠غٍت
خبِب الٟساع مً
ألاعاضخي الىاٗ٢ت
ْاَغ ال٣ضؽ وظمُ٘
الض٧ا٦حن والخاهت
الىاٗ٢ت بباب
الُ٣اهحن
 ٍ 7مً ؤنل ظمُ٘
الضاع الىاٗ٢ت بمدلت
باب خُت
 ٍ 7مً ؤنل ظمُ٘
الضاع الىاٗ٢ت بمدلت
باب خُت
ظمُ٘ الض٧ان الىاٗ٢ت
بسِ صاوص

صاع واٗ٢ت في مدلت
الىهاعي
صاع واٗ٢ت بدىف
ال٨غصي
صاع واٗ٢ت بمدلت باب
الُ٣اهحن (.)1
خا٧ىعجحن

٦غٍمت بيذ ٞسغ الضًً

 ٍ5مً ٍ24مً
ظمُ٘ الضاع مدلت
باب الٗمىص (.)2

اإلاهضع
ُ٢مت ألاحغة
اإلاؿخإحغ
الكُش ؤخمض بالى٧الت  ( ٕ.ٙ120حؿٗحن ؾىت ؽ ف،203ح -16،2ظماصي ألازغ-
ًٖ اٞخساع الخىام
)
1705م .96،
َ1117ـ  -4/حكغًٍ ألاو-٫
ٖشمان ؤٚا

الكُش ٖبض هللا بً
الخاط ؾلُمان

ُ٘٢25ٕ.ٙ300
مهغٍت

الكُش ٖبض هللا بً
الخاط ؾلُمان

ُ٘٢25ٕ.ٙ300
مهغٍت

الكُش مدمض بً
الكُش ؤخمض بً
ؾالم

ؽ ف،203ح -16،2ظماصي ألازغ-
1705م .96،
َ1117ـ -4/حكغًٍ ألاو-٫
َ1117ـ-6/
ؽ ف -14،203نٟغ-
1705م 23،
خؼٍغان-

ؽ ف،206ح ،4ؤواثل –عمًان-
 ( ٕ.ٙ180اإلاضة90ؾىت
)
1709م ،
َ1121ـ -5/حكغًٍ الشاوي-
.113

ؽ ف،213ح،2ؤوازغ-طي الدجت -
نالر ولض مُساثُل 5( ٕ.ٙ 100ؾىىاث )
الدجاػي
1718م ،
َ1130ـ -21/حكغًٍ الشاوي -
.70
ببغاَُم ب ٪بً
 4ػولُت ( ؾىت واخضة ؽ ف،215ح -3،8ظماصي ألاولى-
ؾلُمان ب ٪ال٨غصي
).
1721م 24،
َ1133ـ -1/آطاع –
الخاط عمًان بً
ُٖا
مىهىع

8( ٕ.ٙ 52هىاث )

الخاط صاوٍض بً
اخمض ُُٖت

٢اثمت اإلاهاصع واإلاغاح٘ :
1محلة باب العمود  :تقع يف اجلهة الشمالية الغربية من ادلدينة  ،احلنبلي  ،رلًن الدين  ،األنس الجليل .54/2 ،
2اذلويدي ،زيد"،2005 ،مهارات التدريس الفعال"،دار الكتاب اجلامعي ،العٌن ،اإلمارات ،ص.148
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َ1131ـ
ؽ ف،215حٚ ،9غة –مدغم -
1718م .11،
 -23/حكغًٍ الشاوي-
َ1130ـ/
ؽ ف،215ح-20،3مدغم-
1717م .54،
٧ -23اهىن الشاوي /
ؽ ف،218ح.335، ،3
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اإلاهاصع ٚحر اإلايكىعة سجالث مد٨مت ال٣ضؽ الكغُٖت :
1700م .
-1699
َ1112ـ/
-1111
،)200
 سجل ع٢م (
1704م .
-1701
َ1115ـ/
-1113
،)201
 سجل ع٢م (
1706م.
-1704
َ1117ـ/
-1115
،)202
 سجل ع٢م (
1708م.
-1706
َ1119ـ/
-1117
، )203
 سجل ع٢م (
1710م.
-1708
َ1121ـ/
-1119
،)205
 سجل ع٢م (
1711م.
-1710
َ1123ـ/
-1121
،)206
 سجل ع٢م (
1713م.
-1711
َ1124ـ/
-1123
،)207
 سجل ع٢م (
1715م.
-1714
َ1125ـ/
-1125
،)208
 سجل ع٢م (
1715م.
-1715
َ1126ـ/
-1125
،)209
 سجل ع٢م (
1716م.
-1715
َ1129ـ /
-1128
،)210
 سجل ع٢م (
1719م.
-1718
َ1129ـ /
-1129
)211
 سجل ع٢م (
1721م.
-1720
َ1131ـ /
-1129
)212
 سجل ع٢م (
1721م.
-1720
َ1132ـ /
-1130
)213
 سجل ع٢م (
1722م.
-1721
َ1133ـ/
-1131
)214
 سجل ع٢م (
1724م.
-1722
َ1135ـ/
-1131
 سجل ع٢م (،)215
1720م.
-1720
َ1133ـ/
-1133
،)216
 سجل ع٢م (
1723م.
-1720
َ1134ـ/
-1133
، )217
 سجل ع٢م (
1724م.
-1723
َ1137ـ/
-1134
،)218
 سجل ع٢م (
1726م .
-1725
َ1138ـ/
-1137
، )220
 سجل ع٢م (
٢اثمت اإلاغاح٘ :
1520م ) " ،ألاوـ الجلُل في جاعٍش ال٣ضؽ والخلُل" ،جد ٤ُ٣مدمىص ٖىصة ٗ٦ابىت ،
 الخىبلي ،مجحر الضًً (ثَ 927ـ/
م٨خبت صهضٌـ ( .ص.ث) .
 1311م )  "،لؿان الٗغب " ،صاع ناصع بحروث ، 1ٍ ،
 ابً مىٓىع ،ؤبى الًٟل مدمض بً م٨غم ظما ٫الضًً ( ثَ711ـ /
 1993م .
 ( 1996ص.)ٍ.
 ،" 1918ماؾؿت ٖبض الخمُض قىمانٖ ،مان،
- 1858
 ؤبى ب٨غ  ،ؤمحن" ،ملُ٨ت ألاعاض ي في مخهغُٞتال٣ضؽ
 الخؿُجي  ،مدمض" ،اإلانهل الهافي في الى ٠٢وؤخ٩امه"( ،ال٣ضؽ  :و٧الت ؤبى ٖغٞت للصخاٞت واليكغ ) (ص.ث) .
 الخالٖ ، ٝبض الىَاب "،ؤخ٩ام الى ٠٢في الكغَٗت ؤلاؾالمُت" (،ال٣اَغة  :مُبٗت لجىت الخإلُ ٠والترظمت واليكغ ) ،2ٍ،
1945م .
2009م.
(،")1800صاع ٖالم الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ )،1ٍ،
-1750
 الؿىاعٍت ،ؾلُم" ،الخُاة الاحخماُٖت في مضًىت ال٣ضؽ (
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1718م" ( ،ماؾؿت الضعاؾاث الٟلؿُُيُت
-1864
َ1337ـ/
-1281
ٚ ىاًم،ػَحر "،لىاء ٖ٩ا في ٖهض الخُٓماث الٗشماهُت
2005م .
)،2ٍ،
2007م .
 الً٣اة ،ؤخمض "،ههاعي ال٣ضؽ:صعاؾت في يىء الىزاث ٤الٗشماهُت" ( ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت )،
 اإلاغ ،صُٖبـ" ،ؤخ٩ام ألاعاض ي اإلاخبٗت في البالص اإلاىٟهلت ًٖ الؿلُىت الٗشماهُت" ،مُبٗت بِذ اإلا٣ضؽ  ،ال٣ضؽ ،
.1923
1830م "ٖ ( ،مان :ميكىعاث بى ٪ألاٖما٫
-1800
َ1245ـ/
َ1215ـ-
 اإلاضوي ،ػٍاص" ،مضًىت ال٣ضؽ وحىاعَا زال ٫الٟترة
1996م .
)،
َ ىدـٞ ،التر "،اإلا٩اًُل وألاوػان ؤلاؾالمُت وما ٌٗاصلها في الىٓام اإلاتري" ،جغظمت ٧امل الٗؿلي،1ٍ،ميكىعاث الجامٗت
. 1970
ألاعصهُت ٖ،مان ،
 الُٗ٣ىب،مدمض " ،هاخُت ال٣ضؽ الكغٍ ٠في ال٣غن الٗاقغ الهجغي /الؿاصؽ ٖكغ اإلاُالصي"ٖ( ،مان :البى ٪ألاَلي
1999م .
ألاعصوي )
ُ٢ ىاويٖ ،بحر "،الخاعٍش ؤلاصاعي والا٢خهاصي والاحخماعي والٗلمي في ً٢اء ًاٞا مً خملت هابلُىن بىهابغث بلى ٖهض
2004م.
1864م )"،عؾالت ماظؿخحر،
-1799
الخىُٓماث الٗشماهُت (
.2007
 الُىؾ ،٠اهخهاع"،اإلا٣انض الدكغَُٗت لألو٢ا ٝؤلاؾالمُت"،عؾالت ماظؿخحر،
الضوعٍاث :
1734م )"ٖ(،مان  :مجلت الجامٗت
-1733
َ1146ـ /
-1145
(226
 الخؼماوي،مدمض "،سجل مد٨مت ال٣ضؽ الكغُٖت ع٢م
2011م .
ألاعصهُت لخاعٍش وآلازاع) ،
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ؤزغ َغٍ٣تي الخٗلم ؤلاج٣اوي والخٗلم الخٗاووي ٖلى جدهُل َالباث ٧لُت التربُت في
ماصة ؤؾالُب جضعَـ الغٍايُاث وٖلى اججاَاتهً هدى مهىت الخضعَـ
ؤ.م.ص.مُٗاص حاؾم الؿغاي/الجامٗت اإلاؿدىهغٍت،الٗغا١

ملخو:
َضٞذ الضعاؾت بلى اإلا٣اعهت بحن جدهُل َالباث مجمىٖت الخٗلم ؤلاج٣اوي وجدهُل َالباث مجمىٖت الخٗلم الخٗاووي في
ماصة ؤؾالُب جضعَـ الغٍايُاث وم٣اعهت اججاَاتهً هدى مهىت الخضعَـ ،ولخدَ ٤ُ٣ضفي الضعاؾت ؤٖضث الباخشت اإلااصة
ً
مُ٣اؾا لالججاَاث
الخٗلُمُت وزُىاث جضعَؿها وَ ٤ٞغٍ٣تي الخضعَـ والازخباع النهاجي ل٨ال اإلاجمىٖخحن ٦ما َب٣ذ الباخشت
مٗض مؿب٣ا ٖلى مجمىٖتي البدض بٗض اهتهاء الخجغبت .و٢ض ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )54البت مً َالباث م٣غع ؤؾالُب
جضعَـ الغٍايُاث مىػٖحن ٖلى مجمىٖخحن ججغٍبِخحن ألاولى ( )26صعؾذ بُغٍ٣ت الخٗلم ؤلاج٣اوي والشاهُت ( )28صعؾذ بُغٍ٣ت
الخٗلم الخٗاووي .و٢ض اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الخجغٍبي و٢امذ الباخشت بًبِ ظمُ٘ الٗىامل الٛحر ججغٍبُت (اإلاؿخىي ،
الجيـ  ،الٗمغ الؼمجي ،اإلاٗلم  ،اإلااصة الضعاؾُت ،اإلاٗض ٫الخدهُلي الؿاب ، ٤الاججاٍ )بدُض ٌٗؼي ما ٢ض ًدضر مً ٞغو١
بلى اإلاٗالجت الخجغٍبُت صون ٚحرَا  .و٢ض صعؾذ الباخشت ُٖىتي البدض و ٤ٞزُىاث الُغٍ٣خحن واظغث الازخباع النهاجي ٖلى
مجمىٖتي البدض بٗض اهتهاء الخجغبت و٢ض اقاعث هخاثج الخجغبت الى جٟى ١مجمىٖت الخٗلم ؤلاج٣اوي ٖلى مجمىٖت الخٗلم
ً
ٖ) 63.9لى الازخباع البٗضي وؤُٖذ َظٍ الىدُجت ٞغو٢ا طاث صاللت بخهاثُت ٖىض
الخٗاووي ،خُض بل ٜمخىؾِ صعظاتها (
 0.05ولهالر مجمىٖت الخٗلم الاج٣اوي ٦ما ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن َىاً ٥
ج٣اعبا بحن مخىؾِ صعظاث مُ٣اؽ
مؿخىي صاللت
ً
بخهاثُا ٖىض مؿخىي صاللت .0.05و٢ض ؤونذ
الاججاٍ هدى اإلاهىت لُالباث مجمىٖتي البدض بدُض لم ًٓهغ ٞغ ١صا٫
الضعاؾت باؾخسضام َغٍ٣تي الخٗلم الاج٣اوي والخٗلم الخٗاووي في الخضعَـ الجامعي ٦ما ؤونذ بة٢امت صوعاث جضعٍبُت ووعف
ٖمل للمٗلمحن لخضعٍبهم ٖلى جُبَُ ٤غاث ٤جضعَـ خضًشت ومنها َغٍ٣تي الخٗلم الاج٣اوي والخٗلم الخٗاووي.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت  :الخٗلم الاج٣اوي ،الخٗلم الخٗاووي،الاججاَاث هدى مهىت الخضعَـ .
مك٩لت البدث:
مما ال قُٞ ٪ه ؤن الٗالم ٌِٗل ٖهغ ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ بغوح ونٟاث جسخلً ٠
٦شحرا ٖما ٧ان ٖلُه في الؿاب ٤وَظا
الُاب٘ الجضًض بضون قً ٪خهل باإلوؿان وازخال ٝوُٖه وَمىخه هدى الىجاح والخ٣ضم ومؿالُخه في بىاء مجخمٗه ،ومً
الُبُعي ؤن ً٩ىن واظهت اإلاجخم٘ الٗغبي ومىُل ٤جُىعٍ ٞئت الكباب الٗلمي اإلاخمشل بُلبت الجامٗت،ووؿبت الخدضي
الٗهغي التي جىاظه الُالب الجامعي جإزظ همُا ؤقض ٖم٣ا بطا ما ٧ان َظا الُالب الجامعي مٗلم اإلاؿخ٣بل ومؿئىلُخه
حٗضث ٧ىهه ٞغصا ومىاَىا في اإلاجخم٘ بل َى ٢ضوة وهمىطظا ً٣خضي به َالبه في ٧ل اإلاؿخىٍاث واإلاغاخل الخٗلُمُت .وما هُمذ
به مً جىمُت وجُىٍغ في مضاعؾىا بىظه ٖام ًجب ؤن ًبضؤ باَخمام واؾ٘ ألابٗاص في جدضًض وجُىٍغ َغاث ٤وؤؾالُب الخٗلُم
والخضعٍب في ٧لُاث اإلاٗلمحن خُض الابخٗاص ًٖ الخل٣حن والخ ٟٔوالُغاث ٤الخ٣لُضًت والتر٦حز ٖلى َغاث ٤الخضعَـ الخضًشت
وَظا ما ؤقاعث بلُه هخاثج اٚلب الضعاؾاث التربىٍت في َظا اإلاجا.٫
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وَغٍ٣ت الخضعَـ وؾُلت اجها ٫بلى ظاهب وؾاثل الاجها ٫الٗامت التي حؿاٖض اإلاخٗلم ٖلى ا٦دؿاب اإلاٗغٞت واإلاهاعاث والُ٣م
والاججاَاث وجؼزغ ؤصبُاجىا بُغاث ٤جضعَـ ٢ضًمت وخضًشت بداظت بلى جُٟٗل وجىُْ ٠زُىاتها بُغٍ٣ت حؿاٖض ٖلى تهُئت
مٗلم اإلاؿخ٣بل للٗمل الاؾتراجُجي اإلاىٓم لى٣ل واؾخٗاعة َغاث ٤جضعَـ مخىىٖت بما ًسضم ٖملُت الخٗلم مؿخ٣بال.وَغٍ٣ت
الخٗلم الاج٣اوي مً الُغاث ٤ال٣اثمت ٖلى ظهض اإلاخٗلم في بج٣ان اإلااصة الخٗلُمُت والاهخ٣ا ٫بحن وخضاتها الجؼثُت.بِىما َغٍ٣ت
الخٗلم الخٗاووي مً الُغاث ٤ال٣اثمت ٖلى ظهض اإلاٗلم واإلاخٗلم في جىُٓم اإلاجمىٖاث وجدضًض الىخضاث الضعاؾُت التي ؾىٝ
جضعؽ وج٣ؿُمها بلى وخضاث ٞغُٖت جىػٕ ٖلى مجمىٖاث الٗمل الخٗاووي و٦ال الُغٍ٣خحن لهما آزاعا بًجابُت في ظٗل اإلاخٗلم
مدىع الٗملُت الخٗلُمُت.
بن جد ٤ُ٣الخ٩امل والخٟاٖل لجىاهب الٗملُت الخٗلُمُت َى َض ٝاإلاكاع٦ت الٟٗالت والجاصة في ظهىص التربىٍحن واإلاؿحرة
التربىٍت التي ًيبػي لها بن حؿخمغ بسُى واز٣ت ومخ٣ضمتٞ.اإلاخٗلم َى ظىَغ الٗملُت الخٗلُمُت الظي ًجب ؤن ً٩ىن وكُا
ومخٟاٖال ًبدض ًٖ اإلاٗاع ٝوٍ٨دكٟها ولِـ ٞغصا ؾلبُا مخلُ٣ا  ،ِ٣ٞواإلااصة الخٗلُمُت اإلاىاؾبت هي التي جىي٘ بُغٍ٣ت
مخُىعة مالثمت لخُىع الٗهغ ومؿخىي اإلاخٗلمحن الٗمغي وال٨ٟغي.
وجخدضص مك٩لت البدث بحغاثُا في الدؿائالث الخالُت:
 ما مضي ٞاٖلُت َغٍ٣تي الخضعَـ اإلاخبٗت في َظٍ الضعاؾت؟. َل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن َغٍ٣تي الخضعَـ اإلاخبٗت والخدهُل الضعاسخي؟. َل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن َغٍ٣تي الخضعَـ واججاَاث َالباث ٧لُت التربُت هدى اإلاهىت؟.ؤَمُت البدث :
حٗخبر مؿإلت بٖضاص اإلاٗلمحن مً ؤولىٍاث اَخمام الضو ٫اإلاخ٣ضمت ال ؾُما في الى٢ذ الخايغ م٘ الخُىعاث الهاثلت التي
ٌكهضَا الٗالم في ٧ل ًىم بط انبذ الهض ٝمً ؤلاٖضاص َى ج٩ىًٍ ال٨م وال ٠ُ٨مً اإلاٗلمحن الظًً ًتزوصوا بمهاعاث جضعَؿُت
بم٣ضوعَا ؤن جىاظه َظٍ الخُىعاث الؿغَٗت.
والىاٌ ٘٢كحر بلى ٖؼو ٝالكباب ًٖ مهىت الخضعَـ ألؾباب ٖضًضة ٢ض حٗىص بلى زبراتهم الؿاب٣ت وما حٗغيىا له مً ججاعب
ماإلات وٚحر ؾاعة زال ٫مؿحرتهم الٗلمُت ٧ان إلاٗلميهم صوع باعػ في ج٩ىٍنها.ؤو إلاا ًالخٓىٍ مً خغمان واضر لهظٍ اإلاهىت مً
الترُ٢اث الىُُْٟت ؤؾىة بىْاث ٠ؤزغي،ؤو لٗضم وظىص الخىاٞؼ اإلااصًت واإلاٗىىٍت التي جغج٣ي ا٢خهاصًا واظخماُٖا
باإلاٗلم.وؤلاخهاثُاث التربىٍت جا٦ض ؤٖضاصا مًاٖٟت مً ٖؼو ٝالُلبت الظ٧ىع ًٖ َظٍ اإلاهىت زانت َىا في الجماَحرًتٞ،هي
حكحر بلى ؤٖضاصا ٢لُلت ظضا منهم ممً ًلخد٣ىن ب٩لُاث اإلاٗلمحن م٣اعهت بٗضص الُالب الظًً ًلخد٣ىن بخسههاث ؤزغي،
ومهىت جضعَـ الغٍايُاث حٗاوي بك٩ل ٦بحر مً اٞخ٣اع واضر لغاٚبحن في الخإَُل للٗمل بها ومً ٦ال الجيؿحن وألؾباب ؤزغي
٦شحرة منها :نٗىبت ماصة الغٍايُاث وقضة ججغٍضَا،وخاظتها بلى ؤؾاؽ ٢ىي ومخحن للمٟاَُم واإلاباصت واإلاهاعاث الغٍايُت
باإلياٞت بلى نٗىبت مهىت جضعَـ الغٍايُاث للمٗلم ال٠٨ء ؤًًا إلاا جدخاط مىه مً اؾخجزا ٝللجهض والى٢ذ مً ؤظل
الاؾخمغاع واإلاخابٗت.
ومٗلم الغٍايُاث في ٞترة بٖضاصٍ َى َالب ًجب ؤن ًخل٣ى مٗلىماث مسخلٟت وبُغاث ٤جضعَـ مخٗضصة في اإلا٣غعاث
الجامُٗت التي ًضعؾها.وإلاا ٧اهذ َغٍ٣ت الخضعَـ هي مجمىٖت ؤلاظغاءاث التي جىْ ٠مهاصع الخٗلم مً ؤظل جد ٤ُ٣ؤَضاٝ
مُٗىت ٞهي حكخمل بطن ٖلى ٧ل ألاوكُت الخٗلُمُت والخٗلمُت التي حؿخسضم في اإلاى ٠٢الخٗلُمي لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخٗلُمُت
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الؿاب٣ت الظ٦غ،وألاوكُت الخٗلُمُت والخٗلمُت بطا ما ٧اهذ جابٗت للمٗلم ؤنبدذ مهاعاث جضعَؿُت ًماعؾها في مجاالث قتى
ؤَمها الخسُُِ والخىُٟظ والخ٣ىٍم.
ً
وٍدب٘ اإلاٗلمحن َغاث ٤جضعَـ مسخلٟت في ٧اٞت اإلاغاخل بضءا مً مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي واهتهاءا بمغخلت الخٗلُم الجامعي
ٞ،مٗاًحر َغاث ٤الخضعَـ مخىٞغة في ٧ل اإلاىا ٠٢الخٗلُمُت ٖلى ازخال ٝاإلاغاخل الٗمغٍت مً خُض :ظهض اإلاٗلم واإلاخٗلم ،
َبُٗت اإلااصة  ،الى٢ذ اإلاخاح والىخاظاث الخٗلُمُت.
ومٗاًحر ازخُاع َغٍ٣ت الخضعَـ الجُضة ٖضًضة منها ما ًخٗل ٤بإَمُت الُغٍ٣ت ًٖ َغٍ ٤مالخٓت بٌٗ اإلااقغاث:
 هجاح الُغٍ٣ت في جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاغٚىبت. هجاخها في بقغا ٥الُلبت في ؤوكُتها. هجاخها في ع ٘ٞمؿخىي الُالب الخدهُلي. مؿاَمتها في ػٍاصة اإلااصة التي ًدخ ٟٔبها الُالب. مؿاَمتها في ه٣ل اإلاٗغٞت بلى مىا ٠٢ظضًضة.1

 -مؿاَمتها في ج٩ىًٍ بٌٗ الُ٣م والاججاَاث اإلاغٚىب ٞيها.

والاججاَاث الخضًشت في التربُت َاإلاا ؤ٦ضث ٖلى َغاث ٤الخضعَـ التي جيكِ الخٟاٖل الهٟي التي حؿاَم في جسلُو اإلاٗلم
مً صوع اإلال ً٣الظي جٖ ٘٣لى ٖاج٣ه مهمت الخٗلُم وحُٛحر الىٓغة بلى اإلاخٗلم الخُىي الٟاٖل اإلاخىانل م٘ مٗلمه وػمالثه ٖبر
2
جباص ٫ألا٩ٞاع وآلاعاء جدذ عٖاًت وبقغا ٝاإلاٗلم.
وَىاَ ٥غاث ٤جضعَـ ٢ضًمت وخضًشت مخٗضصة جدَ ٤٣ظٍ اإلااقغاث منها َغٍ٣ت الخٗلم الاج٣اوي وَغٍ٣ت الخٗلم الخٗاووي
،خُض نى ٠ػٍض الهىٍضي َظٍ الُغٍ٣خحن خؿب ظهض اإلاٗلم واإلاخٗلم ُٞ،غٍ٣ت الخٗلم الاج٣اوي هي مً َغاث ٤الخضعَـ
3
ال٣اثمت ٖلى ظهض اإلاخٗلم،بِىما َغٍ٣ت الخٗلم الخٗاووي هي مً َغاث ٤الخضعَـ ال٣اثمت ٖلى ظهض اإلاٗلم واإلاخٗلم .
ٞالخٗلم اإلاخٌٗ ً٣خمض ٖلى ظٗل الخباًً بحن مؿخىٍاث الُلبت ؤ٢ل ما ًمٞ،ً٨هى ًؼوصَم بخٛظًت عاظٗت مؿخمغة وبغامج
ٖالظُت ٞىعٍت جم٨نهم مً بج٣ان اإلااصة الضعاؾُت.وجبجى ٨ٞغجه ٖلى ؤؾاؽ ان الُلبت ًسخلٟىن مً خُض مٗض ٫حٗلمهم بال ؤن
لهم ظمُٗا ال٣ضعة ٖلى بج٣ان ألاؾاؾُاث مً زال ٫بغهامج حٗلم ٞغصي ًخٟاوث ُٞه ػمً الخٗلم خؿب ازخال ٝاإلاٗض٫
4
الُبُعي لؿحر الُلبت ُٞه.
ومباصت بج٣ان الخٗلم ٖضًضة منها :
 بج٣ان اإلااصة الضعاؾُت مً ٢بل ظمُ٘ الُلبت. جؼصاص صعظت الخٗلم بؼٍاصة الى٢ذ اإلاخاح.1نايفة قطامي"، 2004 ،مهارات التدريس الفعال"،دارالفكرللنشر،عمان ،األردن ،ص .209

2اذلويدي،زيد"،2006،أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات "،ط،3دار الكتاب اجلامعي العٌن  ،اإلمارات  ،ص.147

3أمل البكري،عفاف الكسواين"، 2005،أساليب تعليم العلوم والرياضيات"،ط، 3دارالفكرللطباعة و النشر،عمان،األردن ،ص.151
4اذلويدي،زيد "،2005،مرجع سابق" ،ص.158
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 صعظت الخٗلم حٗخمض ٖلى هىُٖت الخٗلم . صعظت الخٗلم حٗخمض ٖلى صاُٗٞت الخٗلم . صعظت الخٗلم حٗخمض ٖلى زبرة اإلاخٗلم و٢ضعاجه الؿاب٣ت. الخ٣ىٍم البىاجي والخ٣ىٍم النهاجي ٖىهغٍحن مهمحن في بج٣ان الخٗلم .باإلياٞت بلى مبضثُحن آزغٍحن وَما:اٖخماص الخٗلم الاج٣اوي ٖلى ٨ٞغة ع ٌٞالخىػَ٘ الاٖخضالي في الازخباعاث الخدهُلُت
1
،وٍ٩ىن ج٣ىٍم الُلبت ُٞه مغظعي اإلاد ٪بمٗجى الخ٣ىٍم ًخم و ٤ٞونى ٫مٗٓم الُلبت بلى بج٣ان ألاَضا ٝالخٗلُمُت .
وجخُلب اؾتراجُجُت الخٗلم لإلج٣ان وظىص وخضاث حٗلُمُت نٛحرة مىٓمت جىُٓما مخخابٗا وبإَضا ٝمدضصة ومؿخىٍاث
مخٗضصة لؤلصاء وجضعَـ مبضجي ظماعي وازخباعاث ج٩ىٍيُت وججمُُٗت وجصخُداث للخٗلم ٞغصًت ؤو ظماُٖت وم٩ىهاث َظا
الخٗلم ٦ما خضصَا ٧اعو:٫الٟغنت واإلاشابغة والاؾخٗضاص وال٣ضعة ٖلى ٞهم الخٗلُم وهىُٖت الخٗلُم خُض ٌٗغ٧ ٝاع وَ ٫ظٍ
الٗىانغ ٦ما ًلي:
 الٟغنت  :الؼمً ال٨لي اإلاؿمىح للخٗلم. اإلاشابغة :م٣ضاع الى٢ذ الظي ً٩ىن ُٞه اإلاخٗلم مؿخٗضا لخٗلم مهمت مُٗىت. الاؾخٗضاص :م٣ضاع الى٢ذ الظي ًدخاط له اإلاخٗلم للىنى ٫بلى مؿخىي ؤلاج٣ان. ال٣ضعة ٖلى ٞهم الخٗلم٢ :ضعة اإلاخٗلم ٖلى ٞهم اإلااصة الخٗلُمُت.2

 -هىُٖت الخٗلُم:الضعظت التي ًهل ٞيها جىيُذ اإلااصة بلى جهاًتها اإلاشلى باليؿبت للٟغص اإلاخٗلم.

الخٗلم الخٗاووي ٌٗخمض ٖلى جُٟٗل صوع الُالب مً زال ٫مكاع٦خه في مجمىٖاث نٛحرة بهض ٝخهىله ٖلى مٗلىماث
مٗغُٞت ٖلمُت حؿاٖضٍ في جد ٤ُ٣ؤَضاٞه وجم٨ىه مً مؿاٖضة ػمالثه في جد ٤ُ٣ؤَضاٞهم ؤًًا ومباصت الخٗلم الخٗاووي
ٖضًضة منها:
 حٗلم الٟغص بىٟؿه وجإ٦ضٍ مً حٗلم ظمُ٘ ألاٞغاص في مجمىٖخه. حٗؼٍؼ الُلبت وحصجُ٘ بًٗهم لبٌٗ بطا ما ؤهجؼ الٟغص اإلاهمت اإلاى٧لت بلُه بىجاح. ج٣ىٍم مؿخىي ٧ل ٞغص مً زالٖ ٫مله صازل اإلاجمىٖت. جضعب ٧ل ٞغص ٖلى مهاعاث للخىانل م٘ باقي ؤٞغاص اإلاجمىٖت الجمام الٗمل الخٗاووي. -ج٣ىٍم ٖمل اإلاجمىٖت ٩٦ل وٖمل ٧ل ٞغص مؿخ٣ل والخٗغٖ ٝلى ألاٖما ٫التي ؾاٖضث ٖلى الىجاح.

1زلمد زلمود احليلة"،2003 ،طرائق التدريس واستراتيجياتو"،ط،3دار الكتاب اجلامعي العٌن  ،اإلمارات ،ص .271
2اذلويدي ،زيد ،2005،مرجع سابق ،ص . 152
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وٍسخل ٠حكُ٨ل اإلاجمىٖت بازخال ٝاإلاٗاًحر التي ًدضصَا اإلاٗلم ٦ما ٌٗخمض حكُ٨ل اإلاجمىٖت ٖلى ألاَضا ٝواإلاؿخىي
الضعاسخي ٞهىا ٥مجمىٖاث الٗمل اإلاخجاوؿت وهي التي جًم ؤٞغاصا مخمازلحن ج٣غٍبا في اإلاؿخىي اإلاٗغفي واإلاهاعي واإلاُى٫
1
والغٚباث.ومجمىٖاث الٗمل ٚحر اإلاخجاوؿت وهي التي جًم ؤٞغاصا مسخلٟحن في اإلاؿخىي اإلاٗغفي واإلاها عي واإلاُى ٫والغٚباث.
وَىا ٥مً خضص مباصت ؤزغي للخٗلم الخٗاووي وهي:
 الاٖخماص اإلاخباص ٫ؤلاًجابي:وٍخىاٞغ ٖىضما ًضع ٥الُلبت اجهم مغجبُىن م٘ ؤ٢غاجهم في اإلاجمىٖت بك٩ل ال ًم ً٨ؤن ًىجخىاَم ما لم ًىجر ؤ٢غاجهم في اإلاجمىٖت والٗ٨ـ صخُذ.
 الخٟاٖل اإلاباقغ اإلاصج٘:الخٗلم الخٗاووي ًخُلب جٟاٖال وظها لىظه بحن الُلبت ٌٗؼػون مً زالله حٗلم بًٗهم بًٗاوهجاخهم .
 اإلاؿاءلت الٟغصًت واإلاؿاولُت الصخهُت :وجخم بخ٣ىٍم ؤصاء ٧ل ٞغص وحٗؼو الىخاثج بلى اإلاجمىٖت والٟغص. اإلاهاعاث الخانت بالٗال٢اث بحن ألاشخام وباإلاجمىٖاث الهٛحرةٖ:لى ألاٞغاص في اإلاجمىٖت ا٦دؿاب مهاعاث اظخماُٖتًخُلبها الخٗاون الٗالي الىىُٖت وخٟؼَم الؾخسضام َظٍ اإلاهاعاث لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالخٗلم الخٗاووي.
 اإلاٗالجت الجمُٗت:وجخدٖ ٤٣ىضما ًىا٢ل ؤٞغاص اإلاجمىٖت مضي ج٣ضمهم هدى جد ٤ُ٣ؤَضاٞهم ومضًمدا ٓٞتهم ٖلى2
ٖال٢اث ٖمل ٗٞالت.
وصاُٗٞت اإلاخٗلم للخٗلم جغجبِ بداظاجه ومُىله واججاَاجه ٦ما جغجبِ بالىؾِ الظي ٌِٗل ُٞه وخحن جخىاٞغ الضاُٗٞت
جهبذ ٖملُت الخٗلم مِؿغة وهخاثجها بًجابُت مً زال ٫جد ٤ُ٣طاجه،وإلاا ٧اهذ َغاث ٤الخضعَـ الخضًشت حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى
مكاع٦ت اإلاخٗلم ووكاَه واقغا٦ه في اإلاىا ٠٢الخٗلُمُت -الخٗلمُت لظلً ٪هبذ مً ؤولىٍاث ؤَضاٞها اؾدشاعة صاُٗٞت اإلاخٗلم
3
وخٟؼٍ ٖلى الخٗلم.
مً َىا جخمشل ؤَمُت البدث الخالي في:
 ؤَمُت الخٗلُم الٗالي مً خُض ٧ىهه خل٣ت ٖلمُت مخُىعة ومخ٣ضمت في اإلاجخم٘. ؤَمُت قغٍدت الُلبت الجامُٗحن وبسانت اإلالخد٣حن ب٩لُت التربُت ؤو اإلاٗلمحن خُض ٌٗىٖ ٫ليهم اإلاجخم٘ في بخضار الغقيالٗلمي والاظخماعي لجُل اإلاؿخ٣بل.
 ؤَمُت جىىٕ َغاث ٤الخضعَـ في الٗملُت الخٗلُمُت. ؤَمُت ماصة ؤؾالُب جضعَـ الغٍايُاث باٖخباعَا ماصة جُبُُ٣ت ًخٗغى ٞيها الُالب بلى مهاعاث جضعَؿُت مخٗضصة. جُبُ ٤البدض لالججاَاث الٗاإلاُت اإلاٗانغة التي جضٖى بلى جُىٍغ َغاث ٤الخضعَـ. ٢ض ً٩ىن البدض مىُل ٤البدىر ؤزغي جدىاو ٫ججغٍب ؤخضر الُغاث ٤وألاؾالُب في اإلاغخلت الجامُٗت.1زلمدزلموداحليلة ،2003،مرجع سابق ،ص.150 -145

2أبوسل،زلمد عبد الكرمي"،1999،مناىج الرياضيات وأساليب تدريسها (المرحلةاالبتدائية)"،ط، 1دارالفرقان للنشر عمان،ألردن ص.56
 3اذلويدي ،زيد ،2005،مرجع سابق ،ص.157
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 ؤَمُت الاججاَاث هدى اإلاهىت زانت لُالب التربُت الٗملُت.ؤَضا ٝالبدث  :يهض ٝالبدث الخالي بلى :
 اإلا٣اعهت بحن جدهُل َالباث مجمىٖت الخٗلم الاج٣اوي وجدهُل َالباث مجمىٖت الخٗلم الخٗاووي في ماصة ؤؾالُبجضعَـ الغٍايُاث.
 م٣اعهت اججاَاث َالباث مجمىٖت الخٗلم الاج٣اوي واججاَاث مجمىٖت الخٗلم الخٗاووي هدى مهىت الخضعَـ.ٞغيُاث البدث :
 )0.05بحن مخىؾِ جدهُل َالباث مجمىٖت الخٗلم الاج٣اوي
 ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صاللت (ومخىؾِ جدهُل َالباث مجمىٖت الخٗلم الخٗاووي في الازخباع الخدهُلي في ماصة اؾالُب جضعَـ الغٍايُاث.
 )0.05بحن مخىؾِ ؤصاء َالباث مجمىٖت الخٗلم الاج٣اوي
 ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صاللت (ومخىؾِ ؤصاء َالباث مجمىٖت الخٗلم الخٗاووي ٖلى مُ٣اؽ الاججاَاث هدى اإلاهىت.
خضوص البدث :
 ً٣خهغ البدض الخالي ٖلى مٗغٞت ؤزغ َغٍ٣تي الخٗلم الاج٣اوي والخٗلم الخٗاووي ٖلى جدهُل َالباث الخسهو الٗام في٧لُت التربُت اإلاٗلمحن ؾاب٣ا/حامٗت مهغاجت في ماصة ؤؾالُب جضعَـ الغٍايُاث وٖلى اججاَاتهً هدى مهىت الخضعَـ للٗام
.2007خُض ٌؿخٛغ ١جُبُ ٤الخجغبت مضة (قهغ وهه.)٠
-2006
الضعاسخي
جدضًض اإلاهُلخاث :
الخٗلم الاج٣اوي: mastery learning
ٖغٞه ػٍض الهىٍضي بإهه َغٍ٣ت الخضعَـ التي جغ٦ؼ ٖلى ظٗل اإلاخٗلمحن ًهلىن بلى مؿخىي ٖا ٫في الخدهُل خُض جغ٦ؼ
ٖلى ظٗل الخباًً ٢لُال بُنهم وطل ٪بخ٣ضًم حٛظًت عاظٗت زانت وج٣ىُاث ٖالظُت جخًمً و٢خا بياُٞا إلج٣ان اإلااصة
1
الضعاؾُت.
وٖغٞخه ؤمل الب٨غي وٖٟا ٝال٨ؿىاوي بإهه مجمىٖت ألا٩ٞاع واإلاماعؾاث الخٗلُمُت اإلاخٗضصة ومجمىٖت مً بظغاءاث
2
الخٗلُم والخُُ٣م تهض ٝبلى بًها ٫ظمُ٘ الُلبت ؤو مٗٓمهم بلى مؿخىي بج٣ان اإلااصة الخٗلُمُت بمُٗاع مدضص.
الخٗغٍ ٠ؤلاحغاجي للخٗلم الاج٣اوي  :الُغٍ٣ت الخضعَؿت التي اجبٗتها الباخشت في ج٣ضًم مٟاَُم ومهاعاث م٣غع ؤؾالُب جضعَـ
الغٍايُاث و ٤ٞزُىاث الخٗلم الاج٣اوي الشماهُت اإلاىضخت في ؤصواث البدض.

 1أمل البكري،عفاف الكسواين ،2005،مرجع سابق ،ص. 151

2زلمد زلموداحليلة وزلمد ذبيان الغزاوي"، 2005،التصميم التعليمي"،دار الكتاب اجلامعي ،العٌن ،اإلمارات ،ص.345
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الخٗلم الخٗاووي :cooperative learning
وَٗجي جغجِب الُلبت في مجمىٖاث وج٩لُٟهم بٗمل ؤو وكاٍ ً٣ىمىن به مجخمٗحن مخٗاوهحن خُض ًمشل َُ٩لُت جىُٓمُت
لٗمل مجمىٖت الُلبت بدُض ًىٛمـ ٧ل ؤًٖاء اإلاجمىٖت في الخٗلم و ٤ٞؤصواع واضخت ومدضصةم٘ الخإُ٦ض ؤن ٧ل ًٖى في
1
اإلاجمىٖت ًخٗلم اإلااصة الخٗلُمُت.
وَٗغٞه ػٍض الهىٍضي بإهه ج٣ؿُم الُلبت بلى مجمىٖاث نٛحرة ًتراوح ٖضص ؤٞغاص اإلاجمىٖت الىاخضة ما بحن  6-2ؤٞغاص
وحُٗى ٧ل مجمىٖت مهمت حٗلُمُت واخضة (واظبا حٗلُمُا)وَٗمل ٧ل ًٖى في اإلاجمىٖت و ٤ٞالضوع الظي ٧ل ٠به ،وجخم
الاؾخٟاصة مً هخاثج ٖمل اإلاجمىٖاث بخٗمُمها بلى ٧اٞت الُلبت٦2.ما ٖغٞه ػٍض الهىٍضي ؤًًا بإهه صٖم للُبُٗت الخٗاوهُت
3
للٗمل ًٖ َغٍ ٤ج٩ىًٍ مجمىٖاث صازل ٚغٞت اله.٠
٦ما ٖغٞه نالر الهىٍضي بإهه ؤؾلىب جغبىي حهض ٝبلى جد ٤ُ٣مؿخىي ٖا ٫في ؤلاهجاػ وج٣ضم في ٖملُت الخٟاٖل الاظخماعي
بحن اإلاخٗلمحن.وٍ٣ىم ٖلى ج٣ؿُم الُلبت في ق٩ل مجمىٖاث ٚحر مخجاوؿت وبك٩ل مىٓم ًتراوح ٖضص ؤٞغاص ٧ل مجمىٖت منها
مابحن 6-2ؤٞغاص مً مؿخىٍاث حٗلُمُت مسخلٟت،وان حجم اإلاجمىٖت ٌٗخمض ٖلى َبُٗت اإلاهمت الخٗلُمُت ولىن اليكاٍ الظي
4
ًىاٍ باإلاجمىٖت٦،ما ٌٗخمض ٖلى اإلاٗاًحر التي ًدضصَا اإلاٗلم ومدخىي اإلانهاط وؤَضاٞه.
الخٗغٍ ٠ؤلاحغاجي للخٗلم الخٗاووي:الُغٍ٣ت الخضعَؿُت التي اجبٗتها الباخشت في جىػَ٘ مٟاَُم ومهاعاث م٣غع ؤؾالُب جضعَـ
الغٍايُاث ٖلى مجمىٖاث الٗمل الخٗاووي البالٖ ٜضصَا ( )7مجمىٖاث وٖضص ؤٞغاص ٧ل مجمىٖت ( )4والٗمل و ٤ٞزُىاث
الخٗلم الخٗاووي الشماهُت اإلاىضخت في ؤصواث البدض.
الاججاَاث ٖ:Attiudesغٞها مدمض مدمىص الخُلت بإجها هؼٖاث جاَل الٟغص لالؾخجابت بإهماٍ ؾلىُ٦ت مدضصة هدى ؤشخام
ؤو ؤ٩ٞاع ؤو خىاصر ؤو ؤويإ ؤو ؤقُاء مُٗىت وجالُٞ ٠ما بُنها هٓاما مٗ٣ضا جخٟاٖل ُٞه مجمىٖت ٦بحرة مً اإلاخٛحراث
5
اإلاخىىٖت.
الخٗغٍ ٠ؤلاحغاجي لالججاَاث هدى مهىت الخضعَـَ:ى قٗىع اإلاخٗلم الٗام والشابذ وؿبُا بال٣بى ٫ؤو الغ ٌٞهدى مهىت
الخضعَـ وَٗبر ٖىه بالضعظت التي ًدهل ٖليها اإلاخٗلم في مُ٣اؽ الاججاٍ اإلاُب ٤في َظا البدض.
الضعاؾاث الؿاب٣ت :
:)2001وَضٞذ الضعاؾت بلى اؾخ٣هاء ٞاٖلُت اؾتراجُجُتي الخٗلم الخٗاووي وخل
( -1صعاؾت مجى ؾٗض مدمض الٛامضي،
اإلاك٨الث مىٟهلخحن ومىضمجخحن في جىمُت جدهُل َالباث اله ٠الشالض اإلاخىؾِ بمضًىت الغٍاى بىخضة "هٓم اإلاٗاصالث
واإلاتراجخاث"ومهاعاث الخ٨ٟحر الٗلُا و٦ظا اججاَاتهً هدى صعاؾتها ،ول٣ض اؾخسضم في َظا البدض اإلاىهج قبه الخجغٍبي وَى
جهمُم اإلاجمىٖاث ٚحر اإلاخ٩اٞئت،واقخملذ ُٖىت البدش٘ ٖلى ؤعب٘ مجمىٖاث:اإلاجمىٖت الخجغٍبُت ألاولى (مجمىٖت الخٗلم
1زيد اذلويدي،2005،مرجع سابق،ص. 151
2اذلويد يزيد،2005،مرجع سابق ،ص. 217
3من مصادر األنرتنيت.

4زلمد زلموداحليلة"،2002،مهارات التدريس الصفي"،دارادلسًنة للنشرو التوزيع،عمان،األردن،ص.367
5من مصادر األنرتنيت.
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الخٗاووي) وٖضصَا (َ)30البت،اإلاجمىٖت الخجغٍبُت الشاهُت (مجمىٖت خل اإلاك٨الث) وٖضصَا (َ)30البت،اإلاجمىٖت الخجغٍبُت
ً
الشالشت (مجمىٖت الخٗلم الخٗاووي وخل اإلاك٨الث مىضمجخحن مٗا )وٖضصَا (َ )34البت ،واإلاجمىٖت الًابُت وٖضصَا ()30
َالبت.ول٣ض ٢امذ الباخشت بةٖضاص ازخباعًٍ ؤخضَما لُ٣اؽ الخدهُل وآلازغ إلاهاعاث الخ٨ٟحر الٗلُا ٦ما اٖضث مُ٣اؾا
لالججاٍ وصعؾذ اإلاجمىٖت الًابُت.ول٣ض بُيذ هخاثج البدض ما ًلي -:جٟى ١اإلاجمىٖت الخجغٍبُت الشالشت ٖلى ألاولى والًابُت
في الخدهُل ومهاعاث الخ٨ٟحر والاججاٍ -.جٟى ١اإلاجمىٖت الخجغٍبُت ألاولى ٖلى الشاهُت والًابُت في الخدهُل ومهاعاث
الخ٨ٟحر والاججاٍ-.جٟى ١اإلاجمىٖت الخجغٍبُت الشاهُت ٖلى الًابُت في الخدهُل ومهاعاث الخ٨ٟحر والاججاٍ.
ً
وفي يىء هخاثج البدض٢،ضمذ الباخشت ٖضصا مً الخىنُاث واإلا٣ترخاث التي ًم ً٨ألازظ بها في جضعَـ وخضة "هٓم
1
اإلاٗاصالث واإلاتراجخاث"زانت وماصة الغٍايُاث ٖامت،و٦ظل ٪في بٖضاص مٗلماث الغٍايُاث في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
َ)2003ضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى م٣اعهت ؤزغ ؤؾلىب الخٗلم الخٗاووي باألؾلىب الخ٣لُضي في
(-2صعاؾت الٟذ مدمض ٞىصة،
الخدهُل الضعاسخي،وٖال٢خه باالججاٍ هدى الخاؾب آلالي ٖىض َالباث ٧لُت التربُت بجامٗت اإلال ٪ؾٗىص زال ٫صعاؾتهً إلا٣غع
الخاؾب آلالي.و٢ض جًمىذ بظغاءاث الضعاؾت اؾخسضام ألاؾلىب الخجغٍبي ،وطل ٪بخىػَ٘ ؤعب٘ قٗب صعاؾُت ٖلى
مجمىٖخحن":مجمىٖت ججغٍبُت"ًخم جضعَؿها باؾخسضام ؤؾلىب الخٗلم الخٗاووي ،واإلاجمىٖت الشاهُت " :مجمىٖت يابُت" ًخم
جضعَؿها بالُغٍ٣ت الخ٣لُضًت.و٢ض ُ
اؾخسضم في َظٍ الضعاؾت مُ٣اؾان :ألاو ٫ازخباع لُ٣اؽ الخدهُل الضعاسخي ،وآلازغ
اؾدباهت لُ٣اؽ الاججاٍ هدى الخاؾب آلالي .و٢ض جًمىذ اؾدباهت الاججاٍ ؤعبٗت مداوع،هي:الغؤي ججاٍ الخاؾب،ال٣ل ٤مً
الخاؾب ،والىعي بإَمُت الخاؾب ،والخى ٝمً صعاؾت اإلا٣غع ،وؤْهغث الىخاثج وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في ٧ل مً
مؿخىي جدهُل الُالباث،وفي الشالزت مداوع ألاولى مً مُ٣اؽ الاججاٍ هدى الخاؾب وطل ٪لهالر اإلاجمىٖت الخجغٍبُت.ؤما
ُ
اإلادىع الغاب٘ "الخى ٝمً صعاؾت اإلا٣غع" ٞلم ًٓهغ ٞغ ١طو صاللت بخهاثُت بحن اإلاجمىٖخحن ًم ً٨بعظاٖه بلى ؤؾلىب الخٗلم،
ٚحر ؤن الٟغْ ١هغ في اعجٟإ مخىؾِ الضعظاث ألٚلب ؤٞغاص الُٗىت ما بحن بضاًت الٟهل الضعاسخي وجهاًخه.ؤما ألاؾلىب
2
الخٗاووي ٩ٞان ٖامال مؿاٖضا في ػٍاصة الخدهُل الضعاسخي وبىاء اججاٍ ظُض هدى الخاؾب آلالي.
)2004وَضٞذ الضعاؾت بلى مٗغٞت جإزحر اؾخسضام َغاث ٤الخضعَـ الشالزت في جدهُل َالب
 صعاؾت (قاَغ طًب ؤبى قغٍشاله ٠ألاو ٫زاهىي في ماصة الؿحرة الىبىٍت واججاَاتهم هدىَا،ولخدَ ٤ُ٣ض ٝالضعاؾت ٢ام الباخض بةٖضاص ؤصواث الضعاؾت
واإلاخ٩ىهت مً اإلااصة الخٗلُمُت والازخباع النهاجي وازخباع الخدهُل اإلااظل واؾدباهت ُ٢اؽ الاججاَاث.وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت
مًً 82
َالبا مىػٖحن ٖكىاثُا ٖلى زالر قٗب.ؤْهغث هخاثج الضعاؾت:وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث
اإلاجمىٖت الخجغٍبُت ٖلى الازخباعًٍ الخدهُلحن البٗضي اإلاباقغ واإلااظل لهالر مجمىٖت الخٗلم الاج٣اوي٦.ما ؤْهغث الىخاثج
وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖلى مُ٣اؽ الاججاَاث البٗضي بحن ؤصاء مجمىٖتي الخٗلم الاج٣اوي والىهىم اإلا٨خىبت
ولهالر مجمىٖت الخٗلم الاج٣اوي و٦ظلٞ ٪غو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن مجمىٖتي الاج٣اوي والؼمغٍت ولهالر اإلاجمىٖاث
الؼمغٍت،بِىما لم ج ً٨الٟغو ١طاث صاللت بحن مجمىٖتي الاج٣اوي والؼمغٍت.وٖلُه ؤوصخى الباخض باٖخماص َغٍ٣ت الخٗلم
3
الاج٣اوي في جضعَـ مىيىٖاث التربُت ؤلاؾالمُت ٖامت وصعوؽ الؿحرة الىبىٍت زانت.

1من مصادر األترنيت.

2عزت جرادات وآخرون"،2007،ملخصات أطروحات الدكتوراه"( ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا)،اجلزء األول،عمان،ا ألردن ص. 150
3عزت جرادات وآخرون،2007،مرجع سابق ،ص. 170
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 )2005وَضٞذ بلى مٗغٞت ؤزغ اؾخسضام الُغاث ٤الشالزت في جدهُل َلبت اإلاغخلت
 -4صعاؾت (ٖىصة ؾلُمان مدمض ال٣لُ٣لي
ألاؾاؾُت واججاَاتهم هدى ماصة التربُت ؤلاؾالمُت،ولخدَ ٤ُ٣ض ٝالضعاؾت ؤٖض الباخض ازخباعا جدهُلُا ومُ٣اؾا إلاٗغٞت
اججاَاث الُلبت هدى الخٗلُم،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مًَ 514البا وَالبت مىػٖحن في ؤعبٗت مضاعؽ في مضًىت بعبض ،ؤْهغث
هخاثج الضعاؾت وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت لهالر اإلاجمىٖاث التي صعؾذ بُغٍ٣ت الخٗلم الخٗاووي وَغٍ٣ت الاؾخ٣هاء
م٣اعهت بُغٍ٣ت اإلادايغة ٦ما ؤْهغث الىخاثج ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في اؾخجاباث الُلبت ٖلى مُ٣اؽ
الاججاَاث هدى َغاث ٤الخضعَـ الشالزت.وفي يىء الىخاثج ؤوصخى الباخض بخُبَُ ٤ظٍ الُغاث ٤الخضعَؿُت في ٞغوٕ التربُت
1
ؤلاؾالمُت بٗض جضعٍب اإلاٗلمحن ٖلى اؾخسضامها.
 )2005وَضٞذ الضعاؾت بلى مٗغٞت ؤزغ اؾخسضام َغٍ٣ت الخٗلم الخٗاووي في
 -5صعاؾت (م٣بىلت بيذ ؾالم بً ؤخمُض الغواحي
جضعَـ ماصة الهىضؾت في م٣غع عٍايُاث اله ٠الخاؾ٘ في مضعؾت واصي مدغم للخٗلُم الٗام و٦ما َضٞذ بلى مٗغٞت
اججاَاث الُالباث هدى َظا ألاؾلىب.ولخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت ؤٖضث الباخشت ازخباعا ٢بلُا وبٗضبا ومُ٣اؾا لالججاَاث
هدى الخٗلم الخٗاووي.وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )31البت ٢ؿمذ الى مجمىٖخحن بخضاَما يابُت (َ )16البت صعؾً
باألؾلىب الخ٣لُضي وألازغي ججغٍبُت ()15صعؾً باألؾلىب الخٗاووي.و٢ض ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت
لهالر اإلاجمىٖت الخجغٍبُت ٦ما ؤْهغث الضعاؾت وظىص وؿب بخهاثُت ٖالُت في اؾخجاباث َالباث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت ٖلى
مُ٣اؽ الاججاَاث هدى الخٗلم الخٗاووي مما شج٘ الباخشت ٖلى ج٣ضًم بٌٗ الخىنُاث منها :حصجُ٘ اإلاٗلمحن ٖلى جُبُ٤
2
الخٗلم الخٗاووي في مسخل ٠اإلاىاص الضعاؾُت.
بحغاءاث البدث :
مجخم٘ البدثً:خ٩ىن مجخم٘ البدض مً َالباث ٢ؿم الخسهو الٗام٧/لُت التربُت (اإلاٗلمحن ؾاب٣ا) اإلاسجالث ٖلى م٣غع
ؤؾالُب جضعَـ الغٍايُاث خُض بلٖ ٜضصًََ 82البت في زالر مجمىٖاث.
ُٖىت البدث:بلٛذ ُٖىت الضعاؾت (َ)54البت في نىعة مجمىٖخحن ججغٍبِخحن َبٖ ٤ليهما َغٍ٣تي الخٗلم الاج٣اوي والخٗلم
الخٗاووي خُض بلٖ ٜضص ؤٞغاص مجمىٖت الخٗلم الاج٣اوي (َ )26البت ومجمىٖت الخٗلم الخٗاووي (َ )28البت.وجم الخإ٦ض مً
ج٩اٞا اإلاجمىٖخحن في مؿخىاَم الخدهُلي واججاَاتهم هدى مهىت الخضعَـ مً زال ٫خؿاب اإلاٗض ٫الٗام في الخدهُل
*)2001
الؿاب ٤و جُبُ ٤مُ٣اؽ اججاَاث هدى اإلاهىت (مُ٣اؽ ٖلي بلخاج
خُض ؤهه بٗض جدلُل الىخاثج جبحن ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾِ صعظاث َالباث اإلاجمىٖخحن خُض
ٖ )2.008ىض صعظت
بلٛذ ُ٢مت (ث) اإلادؿىبت للمجمىٖخحن في ٧ل مً الخدهُل والاججاٍ ؤنٛغ مً ُ٢مت (ث) الجضولُت وهي (
خغٍت52وطلٖ ٪ىض مؿخىي
٦0.05ما هي مىضخت في الجضو ٫ع٢م ( )1والجضو ٫ع٢م ( )2الخالُحن :

1من مصادر األنرتنيت.

) -(1أوحيدة علي "،التدريس الفعال بواسطة الكفاءات" ،السند الرتبوي للمعلمٌن ،ص.9
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حضو ٫ع٢م (:)1ج٩اٞا اإلاجمىٖخحن في اإلاٗض ٫الخدهُلي الؿاب.٤
اإلاجمىٖت

ٖضص الُالباث

الخٗلم الاج٣اوي
الخٗلم الخٗاووي

26
28

اإلاخىؾِ
الخؿابي
61.5
63.3

الاهدغا ٝاإلاُٗاعي
13.6
14.8

ُ٢مت ث
اإلادؿىبت

مؿخىي الضاللت

0.5

ٚحر صا ٫بخهاثُا

حضو ٫ع٢م (: )2هخاثج اإلاجمىٖخحن في مُ٣اؽ الاججاٍ ٢بل بضء الخجغبت.
اإلاجمىٖت

ٖضص
الُالباث
26
28

اإلاخىؾِ الخؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
14.1
15.2

ُ٢مت ث
اإلادؿىبت

مؿخىي الضاللت

الخٗلم الاج٣اوي
الخٗلم الخٗاووي
ً
*ه٣ال ًٖ (زلُٟت ابغاَُم الُ٣ٟه "،اججاَاث الُالباث هدى مهىت الخضعَـ وٖال٢تها بالخدهُل الضعاس ي ب٩لُت اإلاٗلمحن"
.)2006
/مهغاجه في ظامٗت 7ؤ٦خىبغ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة  ،ظامٗت7ؤ٦خىبغ
81.1
82.7

0.75

ٚحر صا ٫بخهاثُا

الخهمُم الخجغٍبي :
ٌٗخمض البدض ٖلى اإلاىهج قبه الخجغٍبي،خُض ؤهه اإلاىاؾب لُ٣اؽ ؤزغ َغٍ٣تي الخٗلم الاج٣اوي والخٗلم الخٗاووي ٖلى
الخدهُل والاججاَاث هدى مهىت الخضعَـ وم٣اعهت هخاثج جدهُل واججاَاث مجمىٖتي البدض خُض ٧ل منهما حٗغيذ
للٗامل الخجغٍبي و٧ل منهما جًبِ الازغي.و٢امذ الباخشت بًبِ ظمُ٘ الٗىامل الٛحر ججغٍبُت (اإلاؿخىي ،الجيـ،الٗمغ
الؼمجي،اإلاٗلم،اإلااصة الضعاؾُت،اإلاٗض ٫الخدهُلي الؿاب ،٤الاججاٍ )بدُض ٌٗؼي ما ٢ض ًدضر مً ٞغو ١بلى اإلاٗالجت
الخجغٍبُت صون ٚحرَا.
ؤصواث البدث:
ؤٖضث الباخشت ألاصواث الخالُت :
- 1الازخباع الخدهُلي النهاجي (ملخ ٤ع٢م)1
٢امذ الباخشت باجبإ الخُىاث الخالُت في بٖضاصٍ :
 جدلُل مدخىي م٣غع ؤؾالُب جضعَـ الغٍايُاث لخدضًض اإلاٟاَُم واإلاهاعاث التي ًخًمنها اإلادخىي. جدضًض ؤَضا ٝالازخباع خُض جم جدضًض ألاَضا ٝالتي ًِ٣ؿها الازخباع في اإلاؿخىٍاث اإلاٗغُٞت الخالُت  :جظ٦غ ٞ ،هم،جُبُ، ٤خل مك٨الث.و٢ض جم جدضًض الىػن اليؿبي ل٩ل مؿخىي.
 بٖضاص ظضو ٫اإلاىانٟاث مىػٖا ٖلُه ألاوػان اليؿبُت . نُاٚت ال٣ٟغاث الازخباعٍت بدُض ج٩ىن ؾلُمت لٛىٍا وواضخت ومدضصة ومىخمُت للمدخىي وممشلت لؤلَضا ٝاإلاغاصُ٢اؾها.
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 ٖغى الازخباع ٖلى لجىت مً اإلاد٨محن للى٢ىٖ ٝلى مضي صخت ال٣ٟغاث ومضي اهخمائها ومىاؾبتها . جُبُ ٤الازخباع وججغٍبه ٖلى ُٖىت اؾخُالُٖت م٩ىهت مً (َ )10الباث مً اإلاجمىٖت ٚحر الخجغٍبُت. ؤنبذ الازخباع في نىعجه النهاثُت م٩ىها مً (٣ٞ )25غة ازخباعٍت. جم خؿاب زباث الازخباع ًٖ َغٍ ٤الخجؼثت الىهُٟت وخؿاب مٗامل الاعجباٍ بُغٍ٣ت بحرؾىن بحن صعظاث الُالباث ٖلى.0.82
ظؼجي الازخباع في الُٗىت الاؾخُالُٖت و٧ان مؿاوٍا
- 2زُىاث َغٍ٣تي الخٗلم الاج٣اوي والخٗلم الخٗاووي :
٢امذ الباخشت بةٖضاص زُِ جضعَؿُت للمىيىٖاث التي ٢امذ بخضعَؿها بىٟؿها للمجمىٖخحن َىا ٫مضة الخجغبت .ومما
ؾهل بظغاء مهمتها ٧ىجها ٢ض صعؾذ َظٍ اإلااصة لؿىىاث ٖضًضة.و٧اهذ زُىاث َغٍ٣تي الخضعَـ التي اجبٗتها في اإلاجمىٖخحن
حؿحر ٖلى الىهج الخالي:
مجمىٖت الخٗلم الاج٣اوي :
 ججؼثت مدخىي م٣غع ؤؾالُب جضعَـ الغٍايُاث بلى زالر وخضاث ظؼثُت. جدلُل ٧ل وخضة بلى مٟاَُم ومهاعاث ٞغُٖت. جدضًض ألاَضا ٝالخٗلُمُت الخانت ب٩ل وخضة. جدضًض ألاوكُت التي ًخم بها ٖغى اإلاٗلىماث والازخباعاث والخٛظًت الغاظٗت. بٖضاص الازخباعاث البىاثُت في جهاًت ٧ل وخضة. جدضًض مؿخىي٦ %80مؿخىي بج٣ان ٧ل وخضة حٗلُمُت. حٗؼٍؼ الُلبت الظًً ؤج٣ىىا ومٗالجت ؤزُاء الظًً ٞكلىا في الىنى ٫بلى مؿخىي ؤلاج٣ان. جُبُ ٤الازخباع الخدهُلي النهاجي في جهاًت الخجغبت.مجمىٖت الخٗلم الخٗاووي:
 ججؼثت مدخىي م٣غع ؤؾالُب جضعَـ الغٍايُاث بلى زالر وخضاث ظؼثُت. جدلُل ٧ل وخضة بلى مٟاَُم ومهاعاث ٞغُٖت جىػٕ ٖلى مجمىٖاث الٗمل الخٗاووي. ج٣ؿُم الُلبت بلى 7مجمىٖاث للٗمل الخٗاووي ٧ل مجمىٖت مخ٩ىهت مً 4ؤٞغاص. جدضًض صوع ٧ل ٞغص في اإلاجمىٖت٢ :اثض اإلاجمىٖت،ال٣اعت،اإلالخو،اإلا٣ىم. ًجغي ازخباع ٞغصي ل٩ل ٞغص في اإلاجمىٖت زم جدؿب صعظت اإلاجمىٖت مً خؿاب اإلاخىؾِ الخؿابي لضعظاث ألاٞغاصخُض ج٩ىن اًٞل مجمىٖت هي اإلاجمىٖت التي جدهل ٖلى ؤٖلى مخىؾِ خؿابي.
 -حٗؼٍؼ اإلاجمىٖاث اإلاخٟى٢ت.
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 بٗض اهتهاء ٖمل ٧ل اإلاجمىٖاث ً٣ىم ٢اثض ٧ل مجمىٖت بٗغى وجٟؿحر اإلاٗلىماث الخانت بمجمىٖخه ٖلى ٧لاإلاجمىٖاث.
 جُبُ ٤الازخباع الخدهُلي النهاجي في جهاًت الخجغبت.وبٗض الاهتهاء مً جىُٟظ الخجغبت وجُبُ ٤الازخباع الخدهُلي النهاجي ل٨ال اإلاجمىٖخحن جم جُبُ ٤مُ٣اؽ الاججاَاث هدى
مهىت الخضعَـ ٖلى َالباث اإلاجمىٖخحن .والزخباع ٞغيُاث الضعاؾت جم اؾخسضام ازخباع T-Testللخٗغٖ ٝلى صاللت الٟغو١
بحن مخىؾُي اإلاجمىٖخحن.
هخاثج البدث :
ًم ً٨جلخُو هخاثج الضعاؾت في ما ًلي :
ٖ) 63.9لى الازخباع البٗضي
- 1جٟى ١مجمىٖت الخٗلم الاج٣اوي ٖلى مجمىٖت الخٗلم الخٗاووي خُض بل ٜمخىؾِ صعظاتها (
 0.05ولهالر مجمىٖت الخٗلم الاج٣اوي .وَظا ًخطر مً
واُٖذ َظٍ الىدُجت ٞغ٢ا طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صاللت
زال ٫الجضو ٫الخالي :
حضو ٫ع٢م (ً:)3بحن صاللت الٟغو ١في الخدهُل بحن مجمىٖت الخٗلم الاج٣اوي والخٗلم الخٗاووي
اإلاجمىٖت

ٖضص الُلبت

الخٗلم الاج٣اوي
الخٗلم الخٗاووي

26
28

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
11.8
10.5

اإلاخىؾِ
الخؿابي
63.9
56.7

ُ٢مت ث
اإلادؿىبت

مؿخىي الضاللت

2.4

صا ٫بخهاثُا

وَظا ًبحن ؤن اؾخسضام َغٍ٣ت الخٗلم الاج٣اوي ٢ض ؤٞاصث َالباث ُٖىت البدض مً خُض مؿخىي جدهُلهً الضعاسخي في
مىيىٖاث وخضاث اإلا٣غع الضعاسخي.
٦- 2ما ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن َىا ٥ج٣اعبا بحن مخىؾِ صعظاث مُ٣اؽ الاججاٍ هدى اإلاهىت لُالباث مجمىٖتي البدض
.0.05و٦ما َى مىضر في الجضو ٫الخالي.
بدُض لم ًٓهغ ٞغ ١صا ٫بخهاثُا ٖىض مؿخىي صاللت
حضو ٫ع٢م (ً:)4بحن صاللت الٟغو ١في الاججاٍ هدى اإلاهىت بحن َالباث مجمىٖتي البدث
اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

اإلاجمىٖت

ٖضص الُلبت

5.95

الخٗلم الاج٣اوي

26

97.1

18.7

الخٗلم الخٗاووي

28

93.9

ُ٢مت ث
اإلادؿىبت

مؿخىي الضاللت

1.05

ٚحر صا ٫بخهاثُا

وخُض ؤن اإلاجمىٖخحن ٧اهخا مخ٩اٞئخحن مً خُض الضعظاث ٖلى مُ٣اؽ الاججاَاث ٢بل بضء الخجغبت ،بىاءا ٖلى طلً ٪مً٨
ؤن ٌؿخيخج مً طل ٪اهه لم ًٓهغ ازغ لخمحز بخضي الُغٍ٣خحن ٖلى ألازغي في ب٦ؿاب الُالباث اججاَاث هدى اإلاهىت .
وٖلى يىء ما ج٣ضم مً هخاثج جىنلذ الباخشت بلى الاؾخيخاحاث الخالُت :
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- 1بن اؾخسضام َغٍ٣ت الخٗلم الاج٣اوي في جضعَـ َالباث ٢ؿم الخسهو الٗام في ماصة ؤؾالُب جضعَـ الغٍايُاث ٢ض ؤصي
بلى هخاثج اًٞل مً اؾخسضام َغٍ٣ت الخٗلم الخٗاووي التي اجبٗذ في جضعَـ اإلاجمىٖت الشاهُت وَظا ٢ض ٌٗىص بلى اوسجام
والٟت َغٍ٣ت الخٗلم الاج٣اوي اٞغاص م٘ ماَى مخٗاع ٝلضحهً مً َغاث ٤جضعَـ ج٣لُضًت ُ٢اؾا بُغٍ٣ت الخٗلم الخٗاووي.
- 2بن اؾخسضام َغٍ٣ت الخٗلم الاج٣اوي ٢ض ازغ ٖلى جدهُل الُالباث في ماصة ؤؾالُب جضعَـ الغٍايُاث في خحن لم ًازغ
ٖلى اججاَاتهً هدى مهىت الخضعَـ وَظا ٢ض ٌٗىص الى ٖضم ٟ٦اًت مضة الخجغبت الخضار حُٛحر ملخىّ في اججاَاتهً هدى مهىت
الخضعَـ.
الخىنُاث :
ٖلى يىء ما ج٣ضم جىص ي الباخشت بما ًلي:
- 1الاَخمام بسُىاث جضعَـ الخٗلم الاج٣اوي وجضعٍب َلبت ٢ؿم الخسهو الٗام ألصائها ؤزىاء ٞترة التربُت الٗملُت .
- 2الاَخمام بسُىاث جضعَـ الخٗلم الخٗاووي وجضعٍب َلبت ٢ؿم الخسهو الٗام ألصائها ؤزىاء ٞترة التربُت الٗملُت .
- 3ب٢امت صوعاث جضعٍبُت ووعف ٖمل لخضعٍب اإلاٗلمحن ٖلى اؾخسضام َغٍ٣تي الخٗلم الاج٣اوي والخٗلم الخٗاووي في جسههاث
مسخلٟت.
- 4جؼوٍض اإلاٗلمحن بإصلت وهماطط حٗلُمُت حؿاٖضَم في جىُٓم وجسُُِ الضعوؽ الخٗلُمُت وَ ٤ٞغاث ٤جضعَؿُت خضًشت .
اإلا٣ترخاث :
ج٣ترح الباخشت بظغاء بٌٗ البدىر منها :
- 1صعاؾت م٣اعهت اؾتراجُجُاث حٗلُمُت خضًشت مشل الخٗلم الخٗاووي والخٗلم الا٦دكافي والخٗلم الاج٣اوي وؤزغَا ٖلى الخدهُل
والاججاَاث هدى اإلااصة في مىاص جسههُت ؤزغي.
- 2صعاؾت ٞاٖلُت زُىاث الخٗلم الاج٣اوي في جضعٍب َلبت التربُت الٗملُت ٖلى ؤصائهم في ٞترة التربُت الٗملُت اإلاخهلت وٖلى
جدهُل َلبتهم في جسههاث مسخلٟت.
- 3صعاؾت ٞاٖلُت زُىاث الخٗلم الخٗاووي في جضعٍب َلبت التربُت الٗملُت ٖلى ؤصائهم في ٞترة التربُت الٗملُت اإلاخهلت وٖلى
جدهُل َلبتهم في جسههاث مسخلٟت.
٢اثمت اإلاغاح٘ :
"،1999مىاهج الغٍايُاث وؤؾالُب جضعَؿها (اإلاغخلتالابخضاثُت)"، 1ٍ،صاع الٟغ٢ان لليكغ
 .1ؤبى ؾل ،مدمض ٖبض ال٨غٍم،
والخىػَ٘ ٖ،مان ،ألاعصن.
"،2005ؤؾالُب حٗلُم الٗلىم والغٍايُاث"، 3ٍ ،صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغٖ ،مان ،
 .2ؤمل الب٨غيٟٖ،ا ٝال٨ؿىاوي،
ألاعصن.
"،2006ؤؾالُب واؾتراجُجُاث جضعَـ الغٍايُاث"،1ٍ،صاع ال٨خاب الجامعي،الٗحن،ؤلاماعاث.
 .3الهىٍضي ،ػٍض،
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"،2005مهاعاث الخضعَـ الٟٗا،"٫صاع ال٨خاب الجامعي،الٗحن،الاماعاث.
 .4الهىٍضي،ػٍض،
"،2007ملخهاث ؤَغوخاث الض٦خىعاٍ"( ،ظامٗت ٖمان الٗغبُت للضعاؾاث الٗلُا)،الجؼء الاو، ٫
ٖ .5ؼث ظغاصاث وآزغون ،
ٖمان ،ألاعصن.
"،2002مهاعاث الخضعَـ الهٟي"،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ ٖ،مان  ،الاعصن.
 .6مدمض مدمىص الخُلت ،
َ"،2003غاث ٤الخضعَـ واؾتراجُجُاجه" ،3ٍ،صاع ال٨خاب الجامُٗالٗحن،الاماعاث.
 .7مدمض مدمىص الخُلت،
 "،2005الخهمُم الخٗلُمي"،صاع ال٨خاب الجامعي الٗحن ،الاماعاث.
 .8مدمض الخُلت ومدمض طبُان الٛؼاوي،
"، 2004مهاعاث الخضعَـ الٟٗا،"٫صاع ال٨ٟغ لليكغ ٖ ،مان  ،ألاعصن.
 .9هاًٟت ُ٢امي،
"، 2004حٗلُم الغٍايُاث لجمُ٘ ألاَٟا،"٫صاعاإلاؿحرة لليكغٖ،مان  ،ألاعصن .
 .10ولُم ٖبُض،
11.www.afaqmath.com
12.www.minshawi.com
ملخ ٤ع٢م)1(:
الازخباع النهاجي في ماصة ؤؾالُب جضعَـ الغٍايُاث
ؽ /ازتر ؤلاظابت الصخُدت وألا٦ثر ص٢ت وخىٍ ٖليها بضاثغة ل٩ل مً :
- 1بن حكُ٨ل اإلاٟاَُم في البىاء اإلاٗغفي ً٩ىن ؤًٞل بطا ----
ً
ب -مغجبُت بىا ٘٢الخلمُظ
ججغٍضا
ؤ -ؤ٦ثر
ط -مغجبُت بسبراث الخلمُظ الؿاب٣ت ص-صعؾذ بإ٦ثر مً َغٍ٣ت
- 2مىهج الغٍايُاث ٌٗجي ------------------
ؤ -ال٨خاب اإلاضعسخي ب -ال٨خاب والىؾاثل الخٗلُمُت
ط -ال٨خاب اإلاضعسخي وألاؾالُب اإلاخبٗت في ج٣ضًمه ص -ال٨خاب اإلاضعسخي والىؾاثل وألاؾالُب
- 3الخ٣ىٍم ال٣بلي ًجب ؤن ً٩ىن ٖباعة ًٖ ؤؾئلت لها ٖال٢ت في مىيىٖاث---------
ؤ -الضعؽ الؿاب ٤ب -الضعؽ الجضًض ط-صعوؽ ؾاب٣ت لها ٖال٢ت بالجضًض ص-الىاظب البُتي
- 4اؾتراجُجُت الا٦دكا ٝجإزظ الىمِ ---------
ؤ – حٗغٍ -٠مشا ٫ب -حٗغٍ– ٠مشا – ٫مشا٫

ط-مشا– ٫حٗغٍ ٠ص -ؤمشلت ِ٣ٞ

- 5الالمشاَ ٫ى خالت زانت ال ًىُبٖ ٤ليها --------------
ؤ -قغوٍ اإلاٟهىم ب -قغوٍ اإلاؿإلت الغٍايُت ط-قغوٍ اإلاهاعة الغٍايُت -قغوٍ اإلابضؤ الغٍاضخي
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٦- 6خابت اإلابضؤ الغٍاضخي في عمىػ وؤلٟاّ ظضًضة ٌٗجي ---------
ؤ -قغح وجٟؿحر اإلابضؤ ب -ج٣ضًم وجمهُض اإلابضؤ ط -نُاٚت اإلابضؤ ص-جبرًغ اإلابضؤ
َ- 7غٍ٣ت الىنى ٫بلى اإلابضؤ ًٖ َغٍ ٤ألامشلت حٗجي ---------------
ؤ -اؾخضال ٫وا٦دكا ٝب -ا٦دكا ٝواؾخ٣غاء ط-اؾخ٣غاء وُ٢اؽ ص-اؾخضال ٫وُ٢اؽ
- 8ؤ٦ثر ؤهىإ اإلاٗغٞت الغٍايُت التي جضعؽ مً زال ٫الخضعٍب هي -------
ؤ -اإلاٟهىم الغٍاضخي ب -اإلابضؤ الغٍاضخي ط -اإلاهاعة الغٍايُت ص-اإلاؿإلت الغٍايُت
- 9الخد ٤٣مً صخت الخل زُىة ؤؾاؾُت مً زُىاث جضعَـ ------------
ؤ -اإلاٟهىم الغٍاضخي ب -اإلابضؤ الغٍاضخي ط-اإلاهاعة الغٍايُت ص -اإلاؿإلت الغٍايُت
 - 10جُٟض اؾتراجُجُت ألاظؼاء في جضعَـ ----------------------
ؤ-اإلاٟهىم الغٍاضخي ب -اإلابضؤ الغٍاضخي ط-اإلاهاعة الغٍايُت ص-اإلاؿإلت الغٍايُت
( - 11الخ٣غٍب أل٢غب وخضة ) ٌٗخبر مً اإلاٟاَُم --------------------
ؤ -الخؿُت بٚ -حر اإلاٗغٞت ط-اإلاخٗل٣ت باإلظغاءاث ص -اإلاكخ٣ت
 - 12مً قغوٍ اإلاؿإلت الغٍايُت ؤن ج٩ىن ------------------------
ؤ -مى ٠٢عٍاضخي ظضًض لِـ له خل ظاَؼ

ب -مى ٠٢عٍاضخي ظضًض له خل ظاَؼ

ط -مى ٠٢عٍاضخي خُاحي ظضًض له خل ظاَؼ ص -مى ٠٢عٍاضخي خُاحي ظضًض لِـ له خل ظاَؼ
 - 13ؾلى ٥الخلمُظ بمٗىاٍ الىاؾ٘ َى ----------------------
ؤَ -ى ٧ل ما ً٣ىله بَ -ى ٧ل ما ً٣ىله وٍٟٗله ط٧-ل ما ً٣ىله وٍٟٗله وَكٗغ به ص٧-ل ما ًٟٗله
 (-14جدلُل الٗضص بلى ٖىامله ألاولُت ) ٌٗخبر ------------------------------
ؤ -مٟهىم عٍاضخي ب -مبضؤ عٍاضخي ط -مبضؤعٍاضخي ص -مؿإلت عٍايُت
ًٟ(-15هم الُالب الٗملُاث ٖلى ألاٖضاص ) ٌٗخبر -----------------------
ؤ –َضٖ ٝام وظضاوي بَ -ضٖ ٝام مٗغفي طَ-ض ٝؾلى٧ي مٗغفي صَ-ض ٝؾلى٧ي وظضاوي
ًُ ( -16ب٢ ٤اهىن الىؾِ الخؿابي ) ٌٗخبر ----------------------
ؤَ -ضٖ ٝام مٗغفي بَ -ض ٝزام مٗغفي طَ-ض ٝزام هٟسخي خغ٧ي صَ-ضٖ ٝام اهٟٗالي
ً( -17بضي الخلمُظ اؾخٗضاصٍ ل٨خابت ج٣غٍغ ًٖ اإلاجؿماث )َض ٝاهٟٗالي في مؿخىي ---------
ؤ -الاؾخجابت ب -الخىُٓم ط -الخمُحز ص -الخُُ٣م
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ٌ -18كإ اؾخسضام ألاَضا ٝالؿلىُ٦ت في ---------------------
ؤ -الخُت الُىمُت ب -بٖضاص الازخباع ط -الخُت الؿىىٍت ص-جدلُل اإلاىهج
 - 19في مؿخىي الخدلُل ٖىض (ٞان َُل ) ٌؿخُُ٘ الُٟل ؤن -------------------
ؤ – ًمحز زهاثو ألاق٩ا ٫وال ًضع ٥الٗال٢اث ب -ال ًمحز زهاثو ألاق٩ا ٫وٍضع ٥الٗال٢اث بُنها طً -محز زهاثو
ألاق٩ا ٫وٍضع ٥الٗال٢اث ص -ال ًمحز زهاثو ألاق٩ا ٫وال ًضع ٥الٗال٢اث بُنها
 ----- -20هي ٖملُت بنضاع خ٨م بهض ٝجضُٖم ه٣اٍ ال٣ىة وٖالط ه٣اٍ الًٗ٠
ؤ -الُ٣اؽ

ب -الخ٣ىٍم

ط -الازخباعاث ص -الخ٣ىٍم والُ٣اؽ

10.50مترا بلى مجمىٖت مً الَ ُ٘٣ى٧ ٫ل منها 3.50مترا
ٖ- 21ضص  ُ٘٢الخكب الىاججت مً ج ُُ٘٣زكبت ٦بحرة َىلها
ٌؿاوي -----
ؤُٗ٢ 2-ت

طُٗ٢ 5-ت

بُٗ٢ 3-ت

ص –ُٗ٢ 7ت

ً- 22غاص ٖمل ؾىع ٖلى خضً٣ت اإلاضعؾت و٧اهذ مؿاخت الخضً٣ت 144متر مغب٘ ٞةطا ٧ان زمً اإلاتر الىاخض  6صًىاعٞ ،ان
ج٩الُ ٠الؿىع ٌؿاوي ------
ؤ – 24صًىاع ب 48-صًىاع ط 288-صًىاع ص 864-صًىاع
- 23ؤ٦ثر ؤهىإ الخ٣ىٍم قُىٖا في وا ٘٢مضاعؾىا َى --الخمهُضي ب -البىاجي ط-النهاجي ص -الخخابعي
 - 24الخ٣ىٍم ً ----هاخب الٗملُت الخٗلُمُت
ؤ -الخمهُضي

ب -البىاجي ط –الخدبعي ص -النهاجي

- 25ايٗ ٠زُىاث الخ٣ىٍم قُىٖا في وا ٘٢مضاعؾىا هي  ------جدضًض ألاَضا ٝالخانت بالخبرة التي ًغاص ج٣ىٍمها
جدضًض اإلاىا ٠٢الؿلىُ٦ت اإلاغجبُت بخل ٪ألاَضاٝ
ط-ازخُاع ؤصواث الخ٣ىٍم وبٖضاصَا

ص -جٟؿحر هخاثج الخ٣ىٍم
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ال٨خاب اإلاضعس ي في َغٍ٣ت اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث
٦خاب اللٛت في الخٗلُم اإلاخىؾِ -ؤًً ً٨مً الخلل-
لٗمي ٖبض الغخُم/ؤؾخاط مدايغ – حامٗت الض٦خىع ًخي ٞاعؽ اإلاضًت-الجؼاثغ

ملزو:
بٗض الاؾخ٣الٖ ٫مضث الجؼاثغ بلى الاَخمام بالتربُت والخٗلُم ،بًماها بإن الاؾدشماع في ؤلاوؿان َى الؿبُل إلاىا٦بت
الخ٣ضم والخمضن ل ً٨طل ٪قابه مٗى٢اث وٖغاُ٢ل ؤوالَا ٢لت ال٩ىاصع التي جاَغ وحٗلم مً الجؼاثغٍحن وحٛلٛل الٟغوؿُت ٧لٛت
للخضعَـ  ،وألظل ؤن ججؼثغ الضولت بَاعاتها وحٗغب مىاهجها قغ٢ذ وٚغبذ بدشا ًٖ ج٩ىًٍ ابىائها مً اإلاٗلمحن بٗض الخٗغٍب
وظؼؤعة ؤلاَاعاث اهبرث الضوٖ ٫لى َغ ١مً الخضعَـ الٟٗا ٫التي اَخمذ باإلاٗلم ٦مدىع للٗملُت التربىٍت ؤو باإلاخٗلم ٦مغ٦ؼ
لها ،مً الخل٣حن مغوعا بالخضعَـ باألَضا ٝوؤزحرا الخضعَـ بالٟ٨اءاث وال ؤعٍض مً زالَ ٫ظٍ الىع٢ت البدشُت ال٨الم ًٖ جل٪
الُغ ١ب٣ضع خضًثي ًٖ بٌٗ ؤلازخالالث التي اَلٗذ ٖليها في ٦خاب اللٛت وألاصب بد٨م مهىتي في الخضعَـ والتي ال جمذ
بهلت بلى وا ٘٢اإلاجخم٘ م٘ الٗلم ؤن ألاؾخاط الهامذ (ال٨خاب) ٦ما ًل٣ب مهم في ًض اإلاٗلم واإلاخٗلم ٖلى الؿىاء .
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الخضعَـ بالٟ٨اءاث ،الٟ٨اءة ،ال٨خاب.
م٣ضمت:
ًهى٘ في مضعؾت ال٨ٟغ وجبجي الُ٣م وهي الاوٗ٩اؽ لخالت مجخم٘ ما ومؿتهل٨ت لُ٣مه الغاَىت ًم٨نها ؤن جاؾـ لثروة
حُٛحر بُُئت بطا ٧ان عَاجها اإلاٗغٞت والظ٧اء والخضازت ،ل٨نها ٢ض ج٩ىن ٗٞالت بطا ما ٧ان اإلاجخم٘ ٧له مً ؤظل اإلاضعؾتٟٞ.ي
ٖهغ الٗىإلات الظي ؤخضر زىعة في الُ٣م والاجها ٫والٗاصاث حٗحن جشىٍغ اإلاماعؾاث البُضاٚىظُت وحُٛحر ٖاصاث الخضعَـ،
ٞإٞطخى طل ٪بلى جبجي بُضاٚىظُت جٟاٖلُت ججم٘ بحن خاظاث آلاباء وزبرة الخ٨ماء وهٓغٍاث الٗلماء .مً َظا اإلاىُل٤
اهٟخدذ اإلاضعؾت الجؼاثغٍت ٖلى الخىظهاث الخضًشت في البُضاٚىظُا مغج٨ؼة ٖلى مباصت ال٨ٟغ الضًم٣غاَي والخغٍت وجغُ٢ت
اإلاىاَىت وهي الٛاًاث ال٨بري وٖلى هٓغٍاث الخٗلم ألا٦ثر ٗٞالُت الخايٗت صوعٍا للخٗضًل والخجضًض ٞالبُضاٚىظُا وال٨ٟغ
التربىي في ججضص مؿخمغ .
ل٣ض اهسغٍ الىٓام التربىي في الجؼاثغ في مؿعى ج٣ىٍم الخٗلُم في ْل ؤلانالح التربىي ٖلى جبجي اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث
٦مماعؾت بُضاٚىظُت ،و٢امذ ؤلاصاعة التربىٍت بٗمل مخىانل مً ؤظل قغح وجىيُذ بُضاٚىظُت الٟ٨اءاث ،عٚم ما ا٦خىٟها
مً ه٣اثو ؾىاء في الغئٍت (َل هي ؤنلُت ؤم ٖهغٍت) ما ٖال٢تها بٗالم الكٛل ( ٖالم الؿى ١وٖالم اإلاضعؾت) ،ؤو في الخىُٟظ
وَىا ؤعٍض ؤن ؤجدضر ًٖ مجا ٫جسهصخي الظي ٦ىذ ؤصعؾه في اإلاخىؾُت وَى ماصة اللٛت الٗغبُت مؿخٗمال بُضاٚىظُا
الٟ٨اءاث زال ٫ؾىىاث جضعَسخي التي ٞا٢ذ الٗكغًٍ ؾىت مُب٣ا لهظٍ البُضاٚىظُا ٞهل جضعَـ ألاصب الٗغبي بىهىنه
ال٣ضًمت والخضًشت وآلاصاب الٗاإلاُت وجاعٍش الكٗىب مٗاع ٝمخِىت ؤم وُُْٟت بىيٗها وؾاثل في زضمت وؤصواث للخٗبئت ول٣ض
٢ؿمذ بدثي بلى زالزت مباخض ،ؾإجدضر في اإلابدض ألاو ًٖ ٫مٟهىم الٟ٨اءاث في الخضعَـ الٟٗا .٫وفي اإلابدض الشاوي ًٖ
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ج٣اعٍغ ألاؾغة التربىٍت ٖلى زلُٟت الاؾدكاعاث التربىٍت لئلنالح التربىي وفي اإلابدض الشالض ًٖ عئٍتي ٦إؾخاط للٛت الٗغبُت في
الىهىم اإلا٣ضمت لخالمُظ اإلاخىؾِ في َظٍ اإلااصة.
اإلابدث ألاو:٫
_1حٗغٍ ٠الٟ٨اءة):(1
هي مجمىٖت مً اإلاهاعاث الجؿمُت والٗ٣لُت والىخضاهُت وٖلى َظا ألاؾاؽ ٩ٞل حٗغٍ ٠ال ٌكمل َظٍ الجىاهب الشالزت التي
لها ٖال٢ت بصخهُت اإلاخٗلم ٌٗخبر حٗغٍٟا ها٢ها ومبخىعا وال ًُٟض اإلاخٗلم واإلاٗلم ٖلى خض الؿىاء.
ؤما لٛى ًايٟ٦ :إ– ٧اٞإٍ ٖلى الصخيء م٩اٞإة وٟ٦اء ظاػاٍ ،و الٟ٨ئ بٟخذ ال٩ا ٝو٦ؿغ الٟاء الىٓحر و٦ظل ٪ال٠٨ء بًم ال٩اٝ
وحؿ٨حن الٟاء واإلاهضع الٟ٨اءة بالٟخذ واإلاض).(2
وللٟ٨اءة ٖىانغ زالزت وهي الاؾخٗضاص وال٣ضعة واإلاهاعة ٞاالؾخٗضاص هي الُا٢ت ال٩امىت للٟغص في مجا ٫مٗحن ؤو مجاالث
مسخلٟت وًٖ َغٍ ٤الاؾخٗضاصاث ًبل ٜاإلاخٗلم الهض ٝاإلا٣هىص مً ٖملُت الخٗلم والاؾخٗضاصاث َا٢اث بما ُٞغٍت ؤو
م٨دؿبت ُٞغٍت (الىطج الٗ٣لي ،الجؿمي والاظخماعي) واإلا٨دؿبت وهي الخبراث التي ا٦دؿبها الُٟل مً مدُُه الاظخماعي
واإلاضعسخي (زبراث ظؿمُت٣ٖ ،لُت واظخماُٖت).
ؤما ال٣ضعاث ٞهي ٧ل ما ٌؿخُُ٘ الٟغص ؤصاءٍ مً ؤٖما٣ٖ ٫لُت ؤو اظخماُٖت ؾىاء ٧اهذ ُٞغٍت ؤم م٨دؿبت وؤزحرا
اإلاهاعاث وهي حٗبر ًٖ ال٣ضعة ٖلى ؤصاء الٗمل ؤو ٖملُت مُٗىت وجخ٩ىن اإلاهاعاث ٖاصة مً الاؾخجاباث الٗ٣لُت والاظخماُٖت
والجؿمُت(.(3
 -2الخضعَـ بىاؾُت الٟ٨اءاث :
ً٣هض بها ألاوكُت والىؾاثل والُغاث ٤والٓغو ٝالتي ًدًغَا اإلاٗلم إلاى ٠٢مٗحن ؤو لىيُٗت مً ويُٗاث الضعؽ و٦ظل٪
ؤلاظغاءاث التي ًدبٗها ؤزىاء ج٣ضًم الخهت والىنى ٫بإهٟؿهم بلى الٛاًت اإلايكىصة.
ٞالخضعَـ بىاؾُت الٟ٨اءاث َى طل ٪الخضعَـ الظي ًخم ًٖ صعاًت وٍغج٨ؼ ٖلى ؤؾـ ومباصت ومىهجُت مًبىَت
واإلاٗلم َىا مُالب ًٖ الابخٗاص ًٖ الخل٣حن والتر٦حز ٖلى وكاَاث اإلاخٗلم لُ٩ىن مدىع الٗملُت التربىٍت و ؤًًا باالبخٗاص ًٖ
الخ ٟٔوألاؾئلت والخماعًٍ التي حٗخمض ٖلى الظا٦غة والتر٦حز ٖلى الٗملُاث الٗ٣لُت ألازغي مشل الٟهم ،الخُبُ ،٤الخدلُل،
الترُ٦ب والخ٣ىٍم ؤزىاء جدًحر الضعوؽ وبوكاء اإلاىا ٠٢والىيُٗاث ونُاٚت ألاؾئلت والخماعًٍ.
اإلابدث الشاوي:
 -3ج٣غٍغ ألاؾغة التربىٍت ًٖ بُضاٚىحُا الٟ٨اءاث :
ً٨ك ٠الخ٣غٍغ اإلا٣ضم خضًشا ًٖ خ٣اث ٤حٗخبر زُحرة حؿببذ في جضَىع الىٓام التربىي والخٗلُمي وؤصث بلى الدؿغب
 2003خُض لىخٔ اهسٟاى ٖضص اإلاخمضعؾحن ٧ل ؾىت ).(2
اإلاضعسخي الظي ؤيخى مىظ جُبُ ٤ؤلانالخاث ؾىت
) - (2ابن منظور "،لسان العرب" ،اجمللد اخلامس ،ص . 3891،3892
(3
 ادلرجع السابق ،ص. 15 - 1خالد بودية" ،جريدة الخبر" 09 ،مارس  ،2013ص.07
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وَظٍ ؤلاخهاءاث مإزىطة مً ج٣غٍغ م٣ضم بلى وػٍغ التربُت مً ؤعبٗت ٖكغ ( )14نٟدت بٗض الاؾدكاعاث التربىٍت التي
صامذ زمؿت وزالزحن ًىم والتي اهُل٣ذ ًىمُٟٞ 03غي و٢ض ٢ؿم الخ٣غٍغ بلى مداوع ًم ً٨بظمالها في آلاحي:
 ٦شاٞت البرهامج الظي ؤعَ٧ ٤اَل اإلاخٗلم ،بياٞت بلى ٦شاٞت الٗضًض مً البرامج ٞبًٗها ال ًخماشخى وزهاثو وخُاةاإلاجخم٘ الجؼاثغي مما ؤزغ ؾلبا ٖلى الاهخماء الخًاعي لجُل اإلاخٗلمحن الجضص٦ .ما هبه الخ٣غٍغ بلى ؤن بٌٗ الىهىم ال
جد ٤٣اإلا٣اعبت الىهُت لضعاؾت بٌٗ اإلاٟاَُم ،ؤي ال حكخمل ٖلى ألامشلت اإلاىاؾبت للبىاء اللٛىي وبًٗها ال ًسضم الجاهب
ال٨ٟغي والٟجي وال جشحر الغٚبت في الخلمُظ في الخٟاٖل مٗها ،وظؼء زالض مشل الىهىم مجهىلت ال٩اجب واإلاىاؾبت .
 الضعوؽ ٢ض ال جخالءم و٢ضعاث الخلمُظ الىٟؿُت والٗ٣لُت .ٞمشال صعوؽ الٗلىم الُبُُٗت ج٣ضًم صعوؽ الىباث في الؿىت الشالشت مً الخٗلُم اإلاخىؾِ ًٖ صعوؽ وْاث ٠الجؿم ال
جخالءم م٘ ٢ضعاث الُٟل الىٟؿُت و الٗ٣لُت  ،ؤما ُٞما ًسو اللٛت الاهجلحزًت ٞىهىم جٟى ١مؿخىي الخالمُظ و ٢ضعاتهم
الخٗلُمُت باإلياٞت بلى الدجم الؿاعي خُض ال ًالءم مًامحن البرهامج .
 بَما ٫اإلاباصت الٗاإلاُت في اإلاىٓىمت التربىٍت . ههىم مٟؿغة بُُٟ٨اث ٚحر مالثمت . ٖملُت الخىُْٖ ٠كىاثُت ٞخ٩ىًٍ اإلا٩ىهحن و جدؿحن مؿخىاَم ٗٞملُت الخىُْ ٠جخم بُغٍ٣ت ٚحر مضعوؾت وهىُٖتاإلاؿاب٣اث اإلا٣امت للخىُْٚ ٠حر مىخضة ،و م٣ىىت و ُٚاب مٗاًحر م٣بىلت مجى خُض الهُئت و الصخهُت و اإلاٗغٞت و
الاؾخٗضاص الىٟسخي زانت ل٣بى ٫اإلاضعؽ  ،بياٞت بلى الخ٩ىًٍ الظي ال ًؼا ٫بُٗضا ًٖ اإلاٗاًحر الضولُت هٓغا لُٛاب ج٩ىًٍ
اإلاضعؾحن زاعط ؤو٢اث الٗمل و ختى ٢بل الىلىط بلى اإلاهىت الٖخباعٍ ؤمغا يغوعٍا و َاما ظضا .
 اإلاًامحن اإلاضعؾُت ال جؼا ٫بُٗضة ًٖ الخاظاث ألاؾاؾُت للمضعؾت الجؼاثغٍت ُٛٞ ،اب الاَخمام بٗلم الىٟـ التربىي وٖلم الىٟـ الُٟل و اإلاغاَ ،٤و ٖضم بج٣ان اإلاغا٢بت بالٟ٨اءاث و ججاَل جىخُض اإلاٗاع ٝواإلاًامحن و جضعٍب اإلاضعؽ ٖلى
خكى اإلاٗلىماث ،زم ؤي ٠بلى طل ٪الى٣و ال٨بحر في ٢اٖاث الغٍايت و اوٗضام مسابغ ؤلاٖالم آلالي و عصاءة ال٨شحر مً ألازار
اإلاضعسخي و اوٗضام الىىاصي الخانت باألؾاجظة زانت في ؤو٢اث الغاخت .
 جالمُظ بحن ب٦غاَاث الى٣و في اإلاىاعص البكغٍت و الخًىٕ للٟغوى اإلادغوؾت ٣ٞ :ض ؤبضي ال٨شحر مً الخالمُظ بلى ؤجهمٌِٗكىن ؾىىٍا اهُال٢ت مضعؾُت مًُغبت حؿُبها ب٦غاَاث الى٣و في اإلاىاعص البكغٍت ؤو البيُت الخدخُت إلااؾؿاتهم حٗ٣ها
ٞتراث جل٣ي الضعوؽ و الخًىٕ للٟغوى اإلادغوؾت .
 و ُٖل ال جخالءم و ؾحر الضعوؽ و الامخداهاث .اإلابدث الشالث :
٢ -4غاءةفي بُضاٚىحُا الٟ٨اءاث وجُبُ٣اتها :
مً زال ٫جضعَسخي ماصة اللٛت الٗغبُت في الخٗلُم اإلاخىؾِ ٞإم٨ىجي ؤن اؾخيخج ماًلي:
 ٢غاءة في البُضاٚىظُا الٟ٨اءاث و جُبُ٣اتها في ماصة اللٛت الٗغبُت في الخٗلُم اإلاخىؾِ . الىهىم اإلاسههت ليكاٍ ال٣غاءة اإلاكغوخت بُٗضة ًٖ اإلاؿخىي الش٣افي للٟغص الجؼاثغي بط ًالخٔ ؤن بٌٗ منها الًمذ بهلت بلى الىا ٘٢الاظخماعي ؤو الخًاعي للجؼاثغ ،عٚم ؤن َظٍ الىهىم جىا٦ب الخُىع الخًاعي الٗالمي لً ً٨ب٣ى
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اإلاخٗلم زانت الُٟل ال ٌؿدؿُ ٜههىنا مشل ال٩لب الغوبىحي .م 31ال٨خاب اإلاضعسخي الؿىت ؤولى مخىؾِ  ،الؿاثذ
الًٟاجي .م٢ 21مغ في مهمت ًٞاثُت م.26
زم بن بٌٗ الىهىم اإلاسههت لضعاؾت الىو ؤو لل٣غاءة اإلاكغوخت وختى للمُالٗت اإلاىظهت التي ً٣ىم بها الخالمُظ في
اإلاجز ٫و هي وكاٍ ال نٟي جب٣ى مدظوٞت ؤو مجهىلت ال٩اجب ومً ؤمشلت جل:٪
ؤ-الىهىم  :نماء ب٨ماء جخدضي م ، 11ألاظهؼة الخٗلُمُت م ، 72-71اإلاىث البُيء ٦خاب الؿىت الشاهُت مً الخٗلُم
اإلاخىؾِ م 26مً هٟـ ال٨خاب م ، 78مهغ ال٣ضًمت  ،الؿُاخت في الجؼاثغ م. 118
زم بطا اهخ٣لىا للخضًض ًٖ ال٣ىاٖض بإهىاٖها الىدىٍت و الهغُٞت و ؤلامالثُت التي الٛاًت منها َى ابخٗاص اإلاخٗلم ًٖ اللخً
و الخُإ ُٞالخٔ ؤن اإلاخٗلم ًجض نٗىبت بالٛت في جدهُل ٦شحر ألجها بُٗضة ًٖ اإلاؿخىي الٗ٣لي للخلمُظ منها ٞلى ؤزظها ٖلى
ؾبُل اإلاشا :٫الضعوؽ آلاجُت
 مىاي٘ ج٣ضم اإلابخضؤ ٖلى الخبر . مىاي٘ خظ ٝاإلابخضؤ . مجيء اإلابخضؤ ه٨غة . ؤٗٞا ٫اإلا٣ابلت و الكغوٕ و الغظاء. ي ٠بلى طل٧ ٪ل ما ًخٗل ٤بالبىاء الٟجي وجدؿحن ألاصاء اللٛىي مً خُض اإلابجى واإلاٗجى للمخٗلم ٞالضعوؽ اإلا٣ضمت فياإلانهاط اإلاضعسخي واإلاٗغويت في ال٨خاب اإلا٣غع جب٣ى بُٗضة ًٖ الاؾخٗاب الخ٣ُ٣ي للخلمُظ مشل:
 صعوؽ الاؾخٗاعة بإهىاٖها . ال٨ىاًت . اإلاجاػ اإلاغؾل بإهىاٖه . الُبا ١بإهىاٖه . الجىاؽ بإهىاٖه .ػص ٖلى طلٞ ٪غٚم ٢لت الىهىم الكٗغٍت في ال٨خاب اإلا٣غع ًالخٔ ؤن صعوؽ الٗغوى وال٣ىافي ال حكظ ًٖ ٢اٖضة ٖضم
اؾخٗابها مً ٢بل اإلاخٗلم ومً ؤمشلت طل ٪في ٖلم الٗغوى:
 مٟاَُم الؿبب الخ، ٠ُٟالىجغ اإلاٟغو. ١مٟاَُم الؿبب الشُ٣ل ،الىجغ اإلاجمىٕ . الٟانلت ال٨بري والهٛغي . -جُٟٗالث البدىع ٧الخ ،٠ُٟال٩امل،اإلاخ٣اعب،البؿُِ و الُىٍل.
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ب -بُضاٚىحُا اإلاكاعَ٘:
عٚم ؤن اإلاكاعَ٘ مً خُض وظىصَا الىٓغي حٗخبر َامت بال ؤن ؤٚلب الخالمُظ ٢ض ًلجاون بلى م٣اهي الاهترهذ ٢هض ظلبها ،
عٚم ؤن اإلاخٗلم مُالب بالبدض بحن صٞاث ال٨خب باإلا٨خبت والخلخُو والخضوًٍ لىخضٍ وٍ٣بلها ألاؾخاط ٖلى مًٌ بؿبب ؤن
َظٍ اإلاكاعَ٘ ال جسهو لها ال٣اٖاث وال خهت زانتٞ .مشال مً اإلاكاعَ٘ اإلاضعظت والتي جدخاط بلى ٢اٖت ؤو خهت ٖلى
ألا٢ل:
 ب٢امت مٗغى ًبرػ ٞىاثض الٛاباث . ب٢امت مٗغى لال٦دكاٞاث. اهجاػ ؤلبىم ألٞغاص ألاؾغة . جىُٓم مٗغى إلخُاء الشىعة الخدغٍغٍت . اهجاػ مجلت خاثُُت لصخهُاث مىَىبت وبًٗها ما ًض ٘ٞبلى ؤلابضإ وٍدخاط بلى الى٢ذ ( لِـ مضةً 15ىما ؤو قهغ) مشل٦خابت ٢هت مىيىٖها الدؿامذ.
 جإلُ ٠مؿغخُت . اهجاػ لىخت بقهاعٍت .٦ما ؤن اإلاكاعَ٘ ًدخاط ؤن ً٩ىن اإلاخٗلم ٖلى صعاًت باإلٖالم آلالي وملم باالهترهذ وقب٩اث الخىانل الاظخماعي وله بغٍض
ال٨ترووي مشل ٦خابت عؾالت ال٨تروهُت.
زاجمت:
في ْل الٗىإلات الش٣اُٞت التي جغٍض قل الخهىنُاث الش٣اُٞت ٌكخٛل خ٣ل التربُت والخٗلُم ٖلى ظٗل اإلاخٗلم الُىم َى
عظل الٛض ً ٠ُ٨ٞم ً٨ؤن ج٩ىن ظؼاثغي ؤنُل مخٟخذ ٖلى الٗالم الخاعجي ًمخل ٪ؤصواث اإلا٣اومت الش٣اُٞت مً الٗلم
الصخُذ واللٛاث اإلاسخلٟت بن طل ٪ال ًخإحي بال بةجبإ اإلاىاهج الٗلمُت الخضًشت ول ً٨م٘ ألازظ بالخهىنُاث التي ًخمحز بها
اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٞال ٚغابت ؤن هجض صوال اؾخٗملذ هماطط ٚغبُت وهي آلان في م٣ضمت الضو ٫ول٨نها ػاوظذ بحن ؤنالتها
وجٟخدها ٖلى الٗالم ال هغٍض ؤن ً٩ىن ؤَٟالىا ٞئران ججاعب ألهٓمت التربىٍت اإلاسخلٟت زم ه٣غ بٟكلها ٢بل جسغٍج اإلاخٗلم.
ٞالؿُاؾت التربىٍت مُالبت بةًجاص الخل بإ٢صخى ؾغٖت ختى ال جظَب ألاظُا ٫الالخ٣ت ؾضي وبالخالي ه٩ىن ٢ض ٞىجىا ٞغنت
ٖلى ؤهٟؿىا باللخ ٤بغ٦ب الخ٣ضم ألن الاَخمام بالٗىهغ البكغي مً زال ٫الخٗلُم َى حجؼ الؼاوٍت في ؤلا٢الٕ الخًاعي.
٢اثمت اإلاغاح٘ :
( )1ؤوخُضة ٖلي "،الخضعَـ الٟٗا ٫بىاؾُت الٟ٨اءاث" ،الؿىض التربىي للمٗلمحن.
) - (2ابً مىٓىع "،لؿان الٗغب" ،اإلاجلض الخامـ.
.2013
( -)4زالض بىصًت "،وا ٘٢الخٗلُم بالجؼاثغ" ،ظغٍضة الخبر 09،ماعؽ
(" -)5ال٨خاب اإلاضعس ي اإلا٣غع للؿىت الشاهُت مً الخٗلُم اإلاخىؾِ" ،للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت.
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(" -)6ال٨خاب اإلاضعس ي اإلا٣غع للؿىت الشالشت مً الخٗلُم اإلاخىؾِ" ،للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت
("-)7ال٨خاب اإلاضعس ي اإلا٣غع للؿىت الغابٗت مً الخٗلُم اإلاخىؾِ" ،للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت.
. 2006
("-)9صلُل ألاؾخاط للٛت الٗغبُت"،
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الجامٗت الخجاعٍت بحن الغ ٌٞوالًغوعة
ص.مدمض ٦غٍم ٞغٍدت/حامٗت باجي مسخاعٖ،ىابت،الجؼاثغ

ملخو:
بن الجامٗت ماؾؿت مً ماؾؿاث اإلاجخم٘ ال ًمٞ ً٨هلها ًٖ اإلاجخم٘ بإي خا ٫مً ألاخىا ،٫بط ًجب ؤن جىضمج الجامٗت
ً
ؤ٦ثر ٞإ٦ثر م٘ مجخمٗاتها اإلادلُت والىَىُت وجخٟاٖل م٘ بِئتها ً
مبضٖا ،وؤن حعي خاظاث بلضاجها وحؿعى لدؿخجُب
جٟاٖال
لخلبُت َظٍ الخاظاث بٟ٨اًت ٖالُت .والجامٗت بما جؼزغ به مً َا٢اث ٖلمُت زال٢ت ،وبِئت ٖلمُت مخٟخدت ،بهما جمشل اإلا٩ان
الصخُذ لخالقي ألا٩ٞاع وخىاع الش٣اٞاث ؤلاوؿاهُت اإلاسخلٟت ً
بُٗضا ًٖ الخٗهب .لظا تهض٢ ٝىاهحن الىٓام الجضًض في ٖمىمها
بلى حؿهُل وجدؿحن الجىصة البُضاٚىظُت ،مً زال ٫اإلاٗلىماث وخؿً الخىظُه واإلاخابٗتٞ .لم ًإحي الىٓام الجضًض هدُجت
الؾخ٣الت ألاؾغة ،ؤو لخضُٖم اؾخ٣اللُت الجامٗت ول ً٨خؿب عؤَي هي َغٍ٣ت إلاٗالجت الخٗضص والخٗ٣ض اإلاىظىص ٖلى مؿخىي
الىا ٘٢الاظخماعي ،مً زال ٫مىيىٕ َى "مكغوٕ الُالب" .ولخىيُذ مدخىي اإلاكغوٕ هً٘ َظٍ الخُىاث اإلاىهجُت
الخٟهُلُت لظل: ٪
 ؤلاق٩ا.٫
 ظامٗت اإلاؿخ٣بل.
 الُالب ٞاٖل في ج٩ىٍىه ،مؿاو ًٖ ٫ازخُاعٍ.
 الاؾخيخاط .
ال٩لماث اإلاٟخاخُت( :الجامٗت ،الُالب ،الخىظُه ،الٟ٨اءة ،الخج٨م ،الاهضماط الاظخماعي).
-1

ؤلاق٩ا:٫

ً
لم حٗض الجامٗاث ؤبغ ً
جغٞا ً
٨ٞغٍا ،بل ؤنبذ يغوعة مً يغوعاث الخُاة
اظا ٖاظُت ،ولم ٌٗض الخٗلُم الجامعي
اإلاٗانغة ،وؤصاة مً ؤصواث الخُٛحر الاظخماعي والا٢خهاصي في ؤي بلض مً البلضان.مً َىا اَخمذ الخ٩ىماث بالخٗلُم
الجامعي بإهىاٖه اإلاسخلٟت بٗض ؤن ؤصع٦ذ ٞىاثضٍ ومؼاًاٍ ،بط اهه بضون مىٓىمت حٗلُم عاُ٢ت ومخُىعة ومضع٦ت ألبٗاص الخىمُت،
ال ًم ً٨جد ٤ُ٣جهًت قاملت في ؤي مً مجاالث الخُاة اإلاسخلٟت ،لظا اػصاص جضزل الخ٩ىماث ختى في البلضان اإلاخ٣ضمت في
ً
واهخ٣انا للخغٍاث
قاون الجامٗاث ،بلى الخض الظي ٖضٍ البٌٗ اهتها٧ا الؾخ٣اللُت الجامٗت اإلاخٗاعٖ ٝليها ؾىحن َىا،٫
ألا٧اصًمُت .لظا جىاظه الجامٗاث في الى٢ذ الخايغ يٛىَا قتى مً ظهاث ٦شحرة وألؾباب مخٗضصة ،لٗل ؤبغػَا مداوالث
ألاخؼاب والخجمٗاث الؿُاؾُت والضًيُت وما باث ٌٗغ ٝبمىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،الخضزل في قاوجها والخإزحر ٖلى ٢غاعاتها،
ومداولت حؿُحرَا ٖلى و ٤ٞؤَىاءَا وبما ًسضم ؤٚغايها وجىظهاتها جدذ طعاج٘ ومؿمُاث قتى ،جاعة بضٖاوي ؤلانالح ،وجاعة
مٗالجت ؤزُاء ؾاب٣ت .وهي حؿعى لٟغى بصاعاث لخد ٤ُ٣ؤٚغايها بهغ ٝالىٓغ ًٖ اإلااَالث وال٣ضعاث ،والصخيء اإلاهم َى
ّ
والءَا لهظٍ الجهت ؤو جل ،٪واؾخٗضاصَا إلاؿاًغة جىظهاتها ،وَى ؤمغ ًخُلب وُٖا ومٗالجت بمىيىُٖت وقٟاُٞت بما ًسضم
ؤَضا ٝالخٗلُم الٗالي ،التي هي باألؾاؽ ؤَضاٖ ٝمىم اإلاجخم٘.
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مما ؾب ٤بلى ؤًً جخجه الجامٗت الجؼاثغٍت في مدُُها الضولي؟ وً ٠ُ٦م ً٨عبُها بمدُُها الا٢خهاصي الاظخماعي؟
وماهي اإلاغج٨ؼاث البُضاٚىظُت إلٖاصتها الى اإلاؿاع الُبُعي؟
 - 2حامٗت اإلاؿخ٣بل:
ً
ّ
ً
قضًضا بؿبب ػٍاصة ج٩الُ ٠الخٗلُم الٗالي مً ظهت ،و٢لت جمىٍالجه اإلاالُت مً ظهت
ًىاظه الخٗلُم الجامعي يُٛا
ّ
ؤزغي ،وَى ؤمغ ًخُلب بًجاص مىاٞظ جمىٍلُت مؿاهضة للٛال ٝاإلاالي الخ٩ىمي ،واٖخماص ؤؾالُب حٗلُمُت ظضًضة باالؾخٟاصة
مً ج٣اهاث اإلاٗلىماث والاجهاالث التي اٖخمضتها صو٦ ٫شحرة في الٗالم .و٦ظل ٪الخ٨ٟحر الجضي باؾخدضار ظامٗاث زانت ال
جخدمل الضولت ؤي مً ه٣ٟاتهاٖ ،لى ؤن جسً٘ َظٍ الجامٗاث إلاٗاًحر الخٗلُم الٗالي ،وبما ال ًخٗاعى م٘ ُ٢م ؤمخىا ؤلاؾالمُت
وزىابتها ألازالُ٢ت والضًيُت.
ً
٣ٖ 1998ضث ظامٗت بغ٦لي في ٧الُٟىعهُا اجٟا٢ا م٘ قغ٦ت هىٞاعٍدـ الؿىَؿغٍت ،جم زالله ج٣ضًم َبت
في هىٞمبر
بُ٣مت 25ملُىن صوالع بلى ٢ؿم ٖلم ألاخُاء الجغزىمي ،في اإلا٣ابل ؤُٖذ َظٍ الجامٗت الخابٗت للُ٣إ الٗام الكغ٦ت
الؿىَؿغٍت الٗمال٢ت في خ٣ل ألاصوٍت وج٨ىىلىظُا ؤلاخُاء ،خ ٤ملُ٨ت ؤ٦ثر مً زلض الا٦دكاٞاث التي ًد٣٣ها الباخشىن في
َظا ال٣ؿم (بما ٞيها جل ٪التي جمىلها والًت ٧الُٟىعهُا ؤو الخ٩ىمت الُٟضًغالُت) باإلياٞت بلى الخٟاوى خى ٫بغاءاث الازترإ
الىاججت منها٦ .ما ؤُٖذ الجامٗت قغ٦ت هىٞاعٍدـ خ ٤حُٗحن ازىحن مً ؤنل ؤًٖاء لجىت ألابدار الخمؿت اإلا٩لٟحن
بخدضًض مىاػهاث ألابدار(1).
زاع اجٟا ١بغ٦لي -هىٞاعٍدـ مىظت اؾدى٩اع ٖاعمت ،و٢ض ّ
ٖبر ؤ٦ثر مً هه ٠ؤؾاجظة ال٣ؿم اإلاظ٧ىع ًٖ ٢ل٣هم إلاا
وظضوا في الاجٟا ١مً تهضًض إلابضؤ "البدث مً ؤحل اإلاهلخت الٗامت"ولخغٍت جباص ٫ألا٩ٞاع بحن الٗلماء(ibid) .وحؿاءًٖ ٫ى
مجلـ الكُىر ًٖ والًت ٧الُٟىعهُا" ،جىم َاًىن" (  )Tom Hayonما بطا ٧اهذ ؤبدار ج٨ىىلىظُا ألاخُاء ؾى ٝجسً٘ بٗض
آلان إلاهالر الكغ٧اث وما بطا ٧ان اهخ٣اص َظٍ اإلاماعؾاث صازل الجامٗاث ؾىً ٝخٗغى لئلؾ٩اث".
ٖلى ٧ل خاَ ،٫ظا َى همىطط الخٗاون الجضًض بحن الجامٗاث والُ٣إ الخامٞ .مىظ بضاًت "الشىعة الًغٍبُت" ،لم
جى ٪ٟالىالًاث اإلادغومت مً الًغٍبت مً ّ
 1980وبهض ٝاؾخٗاصة ال٣ضعة الخىاٞؿُت
الخض مً مىاػهاث التربُتٟٞ .ي الٗام
للهىاٖت ألامحرُ٦ت ،ؾمذ ٢اهىن"باًه -صوٍل")  ( Bayh-Doleللمغة ألاولى بان جهضع الجامٗاث بغاءاث الازتراٖاث اإلامىلت مً
الخ٩ىمت ،و٢ض نضعث ٢ىاهحن ؤزغي لدصج٘ الجامٗاث ٖلى حؿىٍ ٤بغاءاتها وجإمحن بٖٟاءاث يغٍبُت للكغ٧اث التي جمى٫
البدض الجامعي)ibid(.
مً ظهت ؤزغي ؤصث جهاًت الخغب الباعصة بلى ز ٌٟظضًض للمىاػهت التي جسههها الخ٩ىمت الُٟضعالُت لؤلبدار،
 1987بلى 34في اإلائت
َ٨ظا جم ز ٌٟاإلاىاػهت الٗامت لجامٗت بغ٦لي ( ) Berkeley،University of Californiaمً 50في اإلائت ٖام
ً
 ،1999بٗضما ٧اهذ جمىلها ٧الُٟىعهُا في اإلااضخي بك٩ل ٧امل ج٣غٍبا )James Engell 1998 ( .و٧ان وعاء ظمُ٘ الاؾدشماعاث
ٖام
ال٨بحرة زال ٫الؿىحن الٗكغ ألازحرةَ ،باث زانتٞ .مً اظل بىاء مضعؾت بصاعة ألاٖما ٫الجضًضة لجإث الجامٗت بلى ظم٘
ألامىا ٫بهىعة مًُغبت ،و٢ض خهلذ ٖلى طل ٪مً ٖاثلت َاؽ) ( (HAASواعزت ناو٘ الجُجز لُٟي ؾتروؽ) ٖلى ؤن جدمل
مضعؾت بصاعة ألاٖما ٫اؾمها ،بٗضما ٢ضمذ الهبت ال٨بري .و٢ض ٢امذ الكغ٧اث ال٨بري بخمىٍل ٦غاسخي ألاؾخاطًتُٞ ،دمل

Eyal Press , Boston, March 2000.
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ً
ٖمُض اإلااؾؿت مشال اؾم "ٖمُض بى ٪ؤو ٝؤمحر٧ا")  (Americaفي خحن جخىػٕ قٗاعاث الكغ٧اث ٖلى اإلاباوي الجضًضة.
وألا٢ؿام التي "ججخظب اإلاا "٫هي ؤو ٫مً ٌؿخُٟض مىه (.)1
بن ؤههاع َظٍ الخدالٟاث بحن الجامٗاث والكغ٧اث ،مشل "مىخضي ألاٖما ٫والخٗلُم الٗالي" الظي ًًم ؤعباب الٗمل
والجامُٗحنٌ ،كضصون ٖلى ٞىاثض الىٓام الجضًض ألن الخمىٍل الظي جامىه الكغ٧اث في و٢ذ ًيسخب ُٞه الُ٣إ الٗام،
ٌصج٘ بىاء مسخبراث ظضًضة والُ٣ام بإبدار مخ٣ضمت؛ ٞالكغا٦ت جامً الدؿىٍ ٤الؿغَ٘ لال٦دكاٞاث الٗلمُت .في مجا٫
ً
ج٨ىىلىظُا ألاخُاء ،مشال؛ الجمهىع وختى الضولت ٌؿخُٟضون مً الاػصَاع الظي جإحي به الخ٣ىُاث الجضًضة ،وطلٖ ٪لى ق٩ل
همى ا٢خهاصي وا٦دكاٞاث مُٟضة للمجخم٘ ،وػٍاصة في جدهُل الًغاثب ؤو الىخاثج ٖلى نُٗض ألاٖما ٫ؤلاوؿاهُت (.)2
لً ً٨ىظض ال٨شحر مً ال ًىاَ ٤ٞظا الغؤيٞ ،باليؿبت بلى "عوهالض ٦ىلجز" )Ronald K. L. Collins( ،مضًغ مكغوٕ الجزاَت
الٗلمُت في مغ٦ؼ الٗلىم واإلاهلخت الٗامت "ؤن الٗلم ً٣ٟض مهضاُ٢خه ،ألجها جًغ بؿمٗت الٗلم وبهضٞه في البدض ًٖ
الخ٣ُ٣ت٦ ،ما ؤن ؤؾاجظة الجامٗت الظًً ًخ٣ايىن عواجب مً الهىاٖت ً٣ىمىن بضوع الخبراء لضي ال٩ىوٛغؽ وؤظهؼة الغ٢ابت
مً صون ؤن ًٟصخىا ًٖ ٖال٢تهم بٗالم ألاٖما.)3( "٫
٦ظلً ٪إؾ" ٠عوبغث عاًش" )Robert Reich ( ،وػٍغ الٗمل في والًت ٧لُيخىن ألاولى مً ظغاء جإزحر خ٣بت "ألاٖما٫
اإلاغبدت" ٖلى الخٗلُم ،بط جغاظٗذ بلى اله ٠الشاوي عٚبت اإلاٗغٞت والبدض اإلاجاوي ،وباث عئؾاء الجامٗاث ؤ٢غب بلى الباجٗحن
الجىالحن ًداؾبىن ٢بل ٧ل شخيء ٖلى ٢ضعتهم في اؾخضعاع ألامىا .٫وَٗخبر َالب الجامٗاث ألاوؾ٘ قهغة ألن صعاؾتهم اؾدشماع
ًدمل بم٩اهاث الٗمل يمً "قب٩اث" جضع ٖليهم ؤظىعا بآَت(.)4
ً
مً ظهت ؤزغي ،وبٗضما ٧ان مخٗاعٞا ٖلُه في اإلااضخي ٖضم بزًإ الهباث ألي ُ٢ىص ؤو قغوٍ ،باث َالبى اإلاؿاٖضة
ً
مًُغًٍ الُىم للؿحر و ٤ٞمىُ" ٤الجامٗت الخجاعٍت" الظي ًٟغى ٖلى الكغ٧اث اٖخباع َباتها هىٖا مً الاؾدشماعاث،
ً
ٞالضٖاًت اإلاجاهُت واإلاضًذ والاخترام حك٩ل مشلها مشل الازتراٖاث التي ًم ً٨حؿىٍ٣ها ؤعباخا جججى م٣ابل ما جم صٗٞه مً
ؤمىا ٫و٧ل مسالٟت جل٣ى الٗ٣ابٞ ،هاهي قغ٦ت "هاً "٪الغٍايُت حٗل ٤مؿاَمتها اإلاالُت بلى زالر ظامٗاث(مِكُ ،ًٛؤوعَٛىن
ً
وبغاون) بذجت ؤن َالبها اهخ٣ضوا مماعؾاث الكغ٦ت في بٌٗ البلضان ال٣ٟحرة زهىنا لجهت حكُٛل ألاَٟا.)5(٫
ً
بٗض ٖكغًٍ ٖاما ٖلى مغوع ٢اهىن "باًه-صوٍل" ،جًاٖٟذ زماوي مغاث اإلابال ٜالتي زههها الُ٣إ الخام
للبدض الجامعي ،بِىما جًاٖٖ ٠كغًٍ مغة ٖضص بغاءاث الازترإ الهاصعة ًٖ الجامٗاث .وجمل ٪ظمُ٘ ظامٗاث ألابدار
ً
ً
"مغ٦ؼا إلصاعة بغاءاث الازترإ" حٗمل مً زالله ٖلى جدهُل ألامىا٦ .٫ما ؤوكإ الٗضًض مً اإلاٗاَض ال٨بري ٞغوٖا حٗجى
بخىُْ ٠عئوؽ ألامىا )lock up capital( ٫في مكاعَ٘ مغبدت .وفي الى٢ذ الظي ًخٗغى الخٗلُم الخ٣لُضي إلاخٛحراث جدؿبب بها
"التربُت الال٨تروهُت" ) (e-éductionمشل الخٗلُم ًٖ بٗض ؤو ٖبر الاهترهذٞ ،ةن الجامٗاث حؿاعٕ بلى ببغام جدالٟاث م٘ الُ٣إ
الخام (.(6

1

James Engell ; May-June 1998.
David Weatherall, London, 6/5/2000.
3
Ronald Collins; 2000.
4
Robert B, 2001.
5
Le Monde diplomatique : décembre 1997.
6
David L :New York, 17/4/2000.
2
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ل٣ض ْهغ ؤشخام مً هىٕ ظضًض ًٓهغون في خغم الجامٗاث وَم عظا ٫ألاٖما-٫ألاؾاجظة-الظًً ٌؿٗىن بلى الثراء
الؿغَ٘ مً زال ٫اعجباَهم بالجامٗت .وٍ٨غؽ َاالء ال٣ؿم ألا٦بر مً و٢تهم لكغ٧اتهم الخجاعٍت .وٍامً لهم اهخمائَم
ً
الجامعي الهضُ٢ت الٗلمُت وٞغنت للٗمل في خاٞ ٫كلهم ،وزهىنا بم٩اهُت زىنهت اإلاضازُل وجإمُم اإلاهاعٍ ٠وجدمُل
ً
َالب الض٦خىعاٍ ؤو الباخشحن ٖبء الٟغوى والبدض .وهاصعا ما جيخ٣ض َظٍ اإلاماعؾاث الكاجٗت ألن عظا ٫ألاٖماَ ٫االء َم
ال٣اثمحن ٖلى بٞاصة الجامٗت ولى في نىعة ٚحر مباقغة (ٖلى ق٩ل ُٖاءاث وَباث) مً هخاثج مباصعتهم.
وُٞما ًخٗضي الاٖخباعاث ألازالُ٢تٞ ،ةن همىطط الجامٗت الخجاعٍت ًُغح مؿاثل ؾُاؾُت٨ٟٞ .غة جىُٓم الكإن
ً
الٗام باجذ جسً٘ ؤ٦ثر ٞإ٦ثر إلاهالر "الخبراء" اإلاالُت .وٚالبا ما حؿخسضم ماؾؿاث ألابدار ال جخىدى الغبذ ٦ؿخاع يغوعي
للمجمىٖاث الهىاُٖت٨َ .ظا وزال ٫مدا٦مت قغ٦ت "مُ٨غوؾىٞذ" ( ٢)Microsoftام الٗضًض مً ماؾؿاث ألابدار
"اإلاؿخ٣لت" ل ً٨اإلامىلت في الخ٣ُ٣ت مً ٖمال ١البرامج ؤلال٨تروهُت بيكغ خهاص ٧امل مً "الضعاؾاث" بهض ٝالخإزحر ٖلى
ً
الغؤي الٗام وٖلى الً٣اة ( ،)1وؾىاء حٗل ٤ألامغ بمًاع الخب ٜؤو بدسخحن اإلاىار ؤو مىاَ ٘ٞظا الضواء ؤو طاَ ،٥ىا ٥صاثما
زبحر ظاَؼ للخالٖب باألع٢ام ختى ٌؿخسغط منها زالنت مً قإجها بعياء اإلامىلحن.
ل٣ض و ٘٢خاصر قهحر ًضٖ ٫لى الٗبء الظي ًم ً٨ؤن ًيخج مً ألابدار اإلامىلت مً الكغ٧اث ،خُض جم" ً٨حكاعلؼ
جىماؽ" )John Charles Thomas( ،ؤؾخاط ٖلم الجغاثم في ظامٗت ٞلىعٍضا مً بعؾاء قهغجه ٨٦بحر الخبراء في زصخهت
ً
ً
السجىن ،الظي اجطر ُٞما بٗض ؤهه ٧ان ًخ٣اضخى ؤظغا مً قغ٧اث السجىن الغثِؿُت ،وؤهه ٧ان مؿاَما في ٖضص منها .و٢ض
 1999مبل ٜزالزت مالًحن صوالع مً "قغ٦ت السجىن في ؤمحر٧ا" ،و٢ض ٞخدذ لجىت
جم ً٨بًٟل صوعٍ الاؾدكاعي ؤن ًخ٣اضخى في
ً
آصاب اإلاهىت في ٞلىعٍضا جد٣ُ٣ا في اإلاىيىٕٞ ،ا٢ترح ٖالم الجغٍمت ؤن ًضٚ ٘ٞغامت مً ؤلٟي صوالع.
بط ،صازل الهُئت الٗلمُت والُبُت وخضَا في مجالث مشل "الوؿِذ" (  )The Lancetؤو مجلت "به٩لترا الجضًضة
الُبُت" ،جشاع مؿإلت الٗال٢ت بحن الهىاٖت وألابدار .و٢ض ؤْهغث صعاؾت ٢امذ بها صخُٟت "لىؽ اهجلـ جاًمؼ" ( Los
) Angeles Timesؤن 19مً ؤنل 40م٣الت وكغث زال ٫الؿىىاث الشالر اإلاايُت يمً باب "الضواء" في اإلاجلت الُبُت
ً
ؤظىعا مً ناوعي ألاصوٍت التي ٧اهىا ّ
اإلاغمى٢ت )٦ ،(New England Journal of Médicineخبها ؤَباء ًخ٣ايىن
مسىلحن ج٣ىٍمها.
و٢ض ؤقاع البٌٗ ٖىضَا بلى اؾخدالت الٗشىع ٖلى ازخهانُحن لِؿىا بك٩ل ؤو بأزغ جدذ ؾلُت نىاٖت ألاصوٍت ،لً٨
اإلاضًغة الؿاب٣ت للمجلت اإلاظ٧ىعة اؾدى٨غث َظا الاهدكاع الىباجي لخٗاعى اإلاهالر (.)2
ًشاع في الىؾِ الجامعي الٗغبي بحن الخحن وألازغ مىيىٕ اؾخ٣ال ٫الجامٗت ،و٦إن اإلا٣هىص بظل ٪اهٟها٫
الجامٗت ًٖ مدُُها الاظخماعي ؤو ٞهل اعجباَها بالضولت اإلامى ٫الغثِـ لها ،بن لم ً ً٨اإلامى ٫الىخُض ألوكُتها وبغامجها
الخٗلُمُت والبدشُت في مٗٓم ألاُ٢اع الٗغبُت ،وهي اإلاؿخُٟضة مً هخاثجها بهىعة مكاع٦ت في ٖملُت الخىمُت وبصاعة وحكُٛل
ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاسخلٟت ،ؤو بدىر وصعاؾاث ٖلمُت لخل اإلاك٨الث التي ًىاظهها اإلاجخم٘ٞ.الجامٗت ماؾؿت مً
ماؾؿاث اإلاجخم٘ طاث وْاث ٠واضخت ومدضصة ممشلت بةظغاء البدىر الٗلمُت بهض ٝبزغاء اإلاٗغٞت ؤلاوؿاهُت واإلاكاع٦ت
بدل اإلاًٗالث الخ٣ىُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت وٚحرَاًٞ ،ال ًٖ زضمت اإلاجخم٘ ووكغ الش٣اٞت واإلاٗغٞت.

New York Times, 18/9/1999.
New England Journal :2000.
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ول٩ي جاصي الجامٗت وْاثٟها ٖلى الىظه اإلاُلىب البض ؤن جىٓم ٖملها مجمىٖت ٢ىاهحن وؤهٓمت ،وؤن ج٩ىن لها َُا٧ل
بصاعٍت ممشلت باأل٢ؿام الٗلمُت وال٩لُاث واإلاٗاَض والهُئاث ومغا٦ؼ البدىر ،وجدضًض وْاث٧ ٠ل منها في يىء ٢ىاهحن
الجامٗت وهٓمها البُضاٚىظُت ،وجدضًض نالخُاث مجالؿها ٖلى مؿخىي الجامٗت وال٩لُت وال٣ؿم ومغ٦ؼ البدض ،وبظل٪
جخم ً٨الىخضاث الٗلمُت وؤلاصاعٍت مً ؤصاء وْاثٟها بهىعة واضخت ومدضصة.
٦ما ال جسخل ٠الجامٗت ًٖ ؤًت ماؾؿت نىاُٖت ؤو ا٢خهاصًت ؤو ز٣اُٞت بط ل٩ل منها مىهجها في الٗمل لخد٤ُ٣
ؤَضاٞها ،وهي صون ق ٪زايٗت إلظغاءاث الغ٢ابت وج٣ىٍم ألاصاء مً ٢بل ممىليها والجهاث اإلاؿخُٟضة مً زضماتها ،وفي خالت
الجامٗت ٞةن الجهت اإلامىلت ٖاصة ما ج٩ىن الخ٩ىماث واإلااؾؿاث الهىاُٖت ال٨بري ،والجهاث اإلاؿخُٟضة هي اإلاجخم٘ بإؾغٍ
الظي ًد ٤له مؿاءلت الجامٗت وج٣ىٍم ؤصائها باالججاَاث الٗامت ومضي ٢ضعتها ٖلى جلبُت خاظاجه ،وَى ؤمغ َبُعي جماعؾه
مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي وماؾؿاجه اإلاسخلٟت.
مً طلً ٪م ً٨ال٣ى ،٫ؤهه بطا ما ؤخؿيذ الجامٗت ؤصاءَا لىْاثٟها ،وماعؽ اإلاؿئىلىن نالخُاتهم ٧ل مً مىٗ٢ه،
وؤقُ٘ مٟهىم الٗمل اإلااؾسخي مً زال ٫جُٟٗل ٖمل اإلاجالـ اإلاسخلٟت في الجامٗت ،وبظل ٪ج٩ىن الجامٗت ٢ض ناهذ خغمها
وؤمىذ ؾحر ؤٖمالها ب٩ل خغٍت وؤبٗضث ٖنها ؤلاقاٖاث بإجها ال حعي مك٨الث مجخمٗاتها وال جلبي خاظاتها وحِٗل جغٞا ٨ٞغٍا ال
ًمض بهلت بلى وا ٘٢الخُاة اإلاٗانغة.
ٞجامٗاث الُىم هي ٚحر ظامٗاث ألامـ ،بط ؤضخذ ظمُ٘ وْاثٟها ً
قإها ً
ٖاما وَما مً َمىم اإلاجخم٘ ،بط ال ًمً٨
بٖضاص ألابدار الٗلمُت بمٗؼ ًٖ ٫ؾى ١الٗمل وٞهم آلُاجه ومٗغٞت اخخُاظاجه ،وبال ج٩ىن الجامٗت حكاع ٥بخسغٍج صٗٞاث
ال ًم ً٨الاؾخٟاصة مً ماَالتها ،ألامغ الظي ٌٗجي ً
َضعا للما ٫الٗام مً ظهت ،وحُُٗل خغ٦ت ج٣ضم اإلاجخم٘ مً ظهت ؤزغي،
ًٞال ًٖ جٟا٢م بُالت الخغٍجحن ؤو البُالت اإلا٣ىٗت ؤي جىُْ ٠بَاعاث ٖلمُت بضون ٖمل خ٣ُ٣ي ،بط جهل وؿبت َظٍ
البُالت بلى ؤ٦ثر مً % 40مً مجمىٕ الخغٍجحن في ال٨شحر مً ألاُ٢اع الٗغبُت ( )http://www.ilo.org ( .اإلا٨خب ؤلا٢لُمي للضو٫
الٗغبُت).
لم حٗض الجامٗت اإلا٩ان اإلاىاؾب لخسغٍج اإلااَالث ألا٧اصًمُت الٗالُت ٞدؿب ،بل هي مىب٘ ال٨ٟغ الٗلمي اإلابضٕ إلاا
جؼزغ به مً ٢ضعاث ٖلمُت وزبراث مخىىٖت جغا٦مذ ٖبر الؿىحن مً زال ٫الٗمل في البدض والخُىٍغ .لظا ؤنبذ باإلم٩ان
جىَُْ ٠ظٍ ال٣ضعاث لخُىٍغ الهىاٖت الىَىُت الؾُما الهىاٖاث التي جخُلب ج٣ىُاث مخ٣ضمت وجُىٍغ مؿخمغ لخدؿحن
الىىُٖت وجإمحن ال٣ضعة ٖلى اإلاىاٞؿت م٘ الهىاٖاث ألاظىبُت .وَظا ًخُلب ً
حٗاوها ً
وزُ٣ا بحن الجامٗت واإلااؾؿاث الهىاُٖت
ٖبر ٢ىىاث اجها ٫ومؿاعاث ٖمل واضخت ومدضصة في بَاع بؾتراجُجُت ٖامت للبدض والخُىٍغ الهىاعي .والضلُل ٖلى َظٍ
الخ٣اث ٤ما خاولذ الضعاؾاث وألابدار جدضًض جإزحر الٗلم في مجا ٫ؤلاهخاط وػٍاصجه بط جىنلذ بلى ؤن َظا الخإزحر ًتراوح ما
بحن 20و %80لخإزحر عؤؽ اإلاا ٫ؤو ألاًضي الٗاملت %10ِ٣ٞم٣ابل.)1(%90
 - 3الُالب ٞاٖل في ج٨ىٍىه ،مؿاو ًٖ ٫ازخُاعٍ:
ًُغح حكٗب الخسههاث نٗىبت في جدضًض بق٩الُت الخىظُه بهٟت قاملت ،ل ً٨هغٍض َغح الؿاا ٫بهٟت ؤزغي
خؿب الخىىٕ لخل ٪الخسههاث ولِـ الكٗب ،وألن الجامٗت الػالذ جخد٨م بك٩ل عثِـ في مىذ الكهاصاث وجىٞحر مؿخىي
جإَُل واضر.
 1جريو ،داخل حسن.2000 ،
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مً وظهت هٓغ الُالب حٗضص الكٗب ؾىاء ألا٧اصًمُت منها ؤو اإلاهىُتٌ ،ك٩ل ؤخُاها حُٗ٣ضا باليؿبت له مما ٌؿخضعي
اإلاؿاٖضة في الخىظُه لدؿهُل خؿً ازخُاع الُالب.
٦ما ؤزبدذ الخجاعب الضولُت ألهٓمت الخضعَـ ؤن الىي٘ ًدك ٪مً آلالُاث الخالُت:
ٌٗ خمض الخىظُه الصخُذ للُالب هدى الخسههاث ٖلى ٖملُت مبرمجت وواضخت جخٛظي مً زال ٫مُُٗاث زاعظُت
(مٗلىماث ،ههاثذ) ومُُٗاث صازلُت (ؤلاٖالم الضازلي خى ٫الخسههاث اإلاهىُت وألا٧اصًمُت).
 اؾدىاص ٧ل الٟاٖلُت الاظخماُٖحن (مخسههحن في الخىظُه اإلانهي ،ؤؾاجظة ،ؤولُاءَ ،لبت )...في اإلاكاع٦ت للىنى ٫لهظا
الهض ،ٝلخجخم٘ ٧ل جل ٪آلاعاء الجساط ال٣غاع الهاثب.
مً زال ٫الاؾتراجُجُاث اإلاخبىاة مً َغ ٝالُلبت ،هلخٔ اإلاُل بلى ال ج٩ىًٍ ألٚغاى ا٢خهاصًت زكُت ابخٗاص الٟغص ًٖ
ألاؾغة ،ؤو الخ٩ىًٍ ٢هحر اإلاضة الظي ًيخهي بلى مهىت ؾغَٗا ،زكُت ؤلازٟا.١و٧ل َظا بُٗضا ًٖ مكغوٕ واضر وَمىح.
َظا الًٗ ٠في الازخُاع ال ٌٗبر ًٖ ٢ضعاث الُالب وَمىخه لخد ٤ُ٣ؤَضاٞه ل ً٨باليؿبت له الٗاثَ ٤ى ألاؾخاط
الظي ؤنبذ مؿاوال ًٖ الىْاث ٠الشالر :الاؾخ٣با ،٫اإلاخابٗت ،الاؾدكاعة والخىظُه).
في البضاًت ج٩ىن وُْٟت الاؾخ٣با ٫مً زال ٫جىنُل اإلاٗلىمت للُالب صازل الشاهىٍت ٖبر ؤًام صعاؾُت ،ؤو ؤبىاب
مٟخىخت ٖلى الجامٗتٞ ،الُالب اإلاىخ٣ل ؾىه ال ًخٗضي 25ؾىت ،ألاٖماع مخىىٖت ،زبراتهم مسخلٟتَ ،ىح بإن حؿاَم
الجامٗت في ٚض ؤًٞل بمدُُها الاظخماعي و الش٣افي اإلاسخل ًٖ ٠مدُِ ألابىٍت و مدُِ الكاعٕ ،وقغوٍ جضعَـ مؿاٖضة
ٖلى جد ٤ُ٣طل.٪مً اإلاًٟل َىا الُ٣ام بضعاؾاث جُ٣مُه للمؿاعاث إلاٗغٞت اججاَاث الُلبت هدىَا ،ومضي مهضاُ٢تها
صازل اإلادُِ الا٢خهاصي و الاظخماعي ،ومً زال ٫جل ٪الخُُ٣ماث ًم ً٨ؤن حٗىى اإلادايغاث صازل اإلاضعظاث بإٖما٫
جُبُُ٣ت صازل ال٣اٖاث.
٦ما ؤن جدضًض مكغوٕ البدض باليؿبت للخسغط ًًٟل ؤن ًبخضت مىظ الؿضاسخي الشاوي ،ألن مخابٗت الُالب لِؿذ
مٟخىخت ٧لُت ل٩اٞت الُلبت ،ول ً٨مً ًدخاط لالؾدكاعة وله ٚمىى في جدضًض مكغوٖه ،وهي ٞئت في الٛالب مخىؾُت
اإلاؿخىي ججض في َظٍ الاؾدكاعة صٖما هٟؿُا ؤو ؾُ٩ىلىظُا.
ل٣ض ؤزبذ وا ٘٢الخجغبت ؤن اإلاؿاع الجُض َى الظي ٌٗخمض ٖلى:
ٟ٦ اءاث الُلبت وٖلى اإلادُِ الاظخماعي الا٢خهاصي.
 الخغُ٦ت صازل الٟغوٕ ،ومغوهت الخىظُه هدى ظامٗذ ؤزغي.
 الخدهل ٖلى ماَالث ٖغيُت لخضُٖم ال٣ضعاث إلابحن ٞغُٖت للُالب ٦مهضع للخ ٠ُ٨ومخابٗت الىمى.
 جدؿحن الٗال٢اث م٘ الشاهىٍاث إلاخابٗت الخسههاث اإلاُلىبت ،وَظا ؤًًا ٌٗخمض ٖلى اإلاٗلىماث وؤؾالُب
الاجها ٫اإلاسخلٟت.
 جُٟٗل م٩اجب الاؾخ٣با ٫والخمضعؽ ،حؿهُال للخهىٖ ٫لى م٣اعبت ٖامت وقاملت للكٗب والخسههاث.
ٖاصة ما هجض ازخُاع الخسههاث ًخم بهٟت ٦الؾُُ٨ت زىٞا مً الخىىَ٘ والخٟخذ ٖلى جسههاث ظضًضة ،ولُىجر
الخٛحر في ق٩ل ومًمىن الخضعَـ الجامعيٖ ،لى الٟاٖلحن الاظخماُٖحن اإلاٗىُحن مخابٗت الُالب ال بةُٖاءثه ٢ضعاث الخدلُل
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وخؿً ازخُاع اإلاؿاع الظي ًغجبِ بمكغوٖه الخام ،عٚباجه واججاَاجه ،وبالخإُ٦ض َظٍ ال٣ىاٖض لىطج اإلاكغوٕ الٟغصي
الظي ًدمله الُالب ال ًخم في الؿىت ألاولى مً جىاظضٍ بالجامٗت وبهما في بضاًاث صزىله للشاهىٍت.
 35000خامل قهاصة ملخد ٤خضًشا بمىانب قٛل ،للخٗغٖ ٝلى ؤَم الٟ٨اءاث
ل٣ض اؾخجىب الاجداص ألاوعوبي
اإلاُلىبت مً اإلادُِ الاظخماعي الا٢خهاصي٩ٞ ،اهذ الىخاثج جمدىع خى ٫زالر ٟ٦اءاثEnquête (pour la Commission ، ( :
Européenne 2014
ٟ٦ اءاث في اإلاٗلىماجُت.
 الخد٨م في اللٛاث ألاظىبُت.
٢ ضعة في جدلُل وٞهم مى ٠٢ا٢خهاصي ؤو اظخماعي.
لظا ٖلى الجامٗت ٦ماؾؿت اظخماُٖت بصعاط َظٍ الٟ٨اءاث الشالر لخ٩ىًٍ ظىاػ ؾٟغ خ٣ُ٣ي للُالبًً.ا ٝبلى
طل ٪الُُٗ٣ت اإلاىظىصة م٘ الغؤي الٗام ،والٗىصة ًٖ الخُاب الى٢اجي (نٟغ زُإ ،ع ٌٞألازُاع٧. )...ل َظا ؤصي بالىنى٫
بلى بظمإ ٖلى ؤن اإلاؿاعاث اإلاٗخمضة خالُا هي اإلاؿاعاث اإلاجخمُٗت التي تهخم بكاون اإلاجخم٘ وجىٗ٢اجه.
تهض٢ ٝىاهحن الىٓام الجضًض في ٖمىمها بلى حؿهُل وجدؿحن الجىصة البُضاٚىظُت ،مً زال ٫اإلاٗلىماث وخؿً
الخىظُه واإلاخابٗتٞ .لم ًإحي الىٓام الجضًض هدُجت الؾخ٣الت ألاؾغة ،ؤو لخضُٖم اؾخ٣اللُت الجامٗت ول ً٨إلاٗالجت الخٗضص
والخٗ٣ض اإلاىظىص ٖلى مؿخىي الىا ٘٢الاظخماعي ،مً زال ٫مىيىٕ َى "مكغوٕ الُالب" .ولخىيُذ مدخىي اإلاكغوٕ هً٘
َظٍ الخُىاث اإلاىهجُت الخٟهُلُت لظل:٪
 .1جٟاٖل بحن ألاؾخاط +اإلاىيىٕ+الُالب.
 .2الخٟاٖالث حٗخمض جىيُذ اإلاىهج وجهب بهٟت ٚحر مباقغة في اإلاىيىٕ.
 .3الدكُ٨ل البُضاٚىجي مٟخىح وٍخًمً (البدض ًٖ اإلاُُٗاث اإلاُضاهُت  +الُ٣ام بم٣ابالث بُضاٚىظُت صازل الجامٗت).
 .4اإلاًمىن هه ٠مٟخىح ًيخهي بلى جُبُ٣اث مىظهت+بدىر وزاثُ٣ت+جمغٍىاث جُبُُ٣ت م٘ الخىىَ٘ خؿب
الخسههاث+اإلاًامحن هه ٠مٟخىخت جيخهي بلى بدىر مُضاهُت ،وجب٣ى الضعاؾت اؾخُالُٖت مُُٗاتها ٚحر ما٦ضة.
 .5الك٩ل ألا٧اصًمي مٟخىح لغٚبت الُالب.
 .6ؤلاَاع اإلانهجي مٛل ٤ومجضص.
 100الىَ 200الب خؿب ؾٗت اإلاضعط الغؾمُت) ،في َظٍ الخهت جتر ٥الخغٍت للُالب الزخُاع
حؿُحر اإلادايغاث لـ (
مىيىٕ ٦مكغوٕ بدض ،بطا ٧ان الُلبت لِـ لضحهم اَخمام خى ٫مكغوٕ منهي واضر ،هغ٦ؼ ٖلى مدىع الاَخمام ختى وبن ٧ان
بُٗضا ًٖ الخسهو .اإلاضًغًٍ لهظٍ الخهت ٧ي ال ً٩ىن ٖلُه ي ِٛوٖضم جلبُت الغٚباث اإلاغجبُت بمكغوٖهم الخام،
ٖليهم الُ٣ام بالخُىاث الخالُت:
 .1خهت الخُبُ ٤ألاو :٫البدض الىزاث٣ي خى ٫اإلاىيىٕ ؤو اإلاكغوٕ.
 .2خهت الخُبُ ٤الشاوي :بهجاػ م٣ابلت مٟخىخت.
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 .3خهت الخُبُ ٤الشالض :الخدًحر ل٨خابت الخ٣غٍغ.
 .4خهت الخُبُ ٤الغاب٘ :الخ٣ضًم الكٟىي للمكغوٕ.
ًخم بهجاػ الخ٣غٍغ بحن  4و 8ؤؾابُ٘ في ُ٢إ زام ؤو ٖمىمي٩ً.ىن ٞيها الُالب ماَغا مً الخاعط مً زال٫
(ظمُٗاث ،ه٣اباث ،زبراء ،).ومً الضازل مً زال( ٫ألاؾخاط ،ألاؾخاط اإلاغا)...٤ٞ
الهض ٝمً زالَ ٫ظٍ الخُبُ٣اث َى الخدًحر لالهضماط اإلاجخمعي ،ومؿاٖضة الُالب ٖلى زىى ججغبت مجخمُٗت
إلاٗغٞت ٢ضعاجه الخُ٣ُ٣ت وجضُٖم الش٣ت بالىٟـ ،وم٩اهخه صازل اإلاجخم٘ ٖبر َظٍ اإلا٣ابالث اإلاباقغة والاخخ٩ا ٥باإلادُِ
الؿىؾُى -منهي ،مً زالَ ٫ظٍ الٗملُت وؿخُُ٘ الخٛلب ٖلى ٨ٞغة ألاؾخاط اإلاؿاٖض الاظخماعي ،ألن الهضَ ٝى الىنى ٫بلى
بهجاػ مكغوٕ بدض.
 - 4الاؾخيخاج:
عبما ًخهىع البٌٗ ؤن الجامٗت وَ ٤ٞظا اإلاىٓىع ٢ض جدىلذ بلى مجغص مهى٘ لالزتراٖاث الٗلمُت التي ًدخاظها
اإلاجخم٘ ،وؤن َظٍ اإلاسغظاث ؤنبدذ ؾلٗت جسً٘ ل٣ىاهحن الٗغى والُلب في الؿى ١قإجها بظل ٪قإن ؤًت ؾلٗت ؤزغي.
وبظل ٪ج٩ىن الجامٗت ٢ض ٣ٞضث َُبتها الٗلمُت التي جىاعزتها زال ٫الؿىحن في اججاٍ ٖ٨سخي لىُْٟتها في بهماء اإلاٗغٞت ووكغَا.
بن الجامٗت ماؾؿت مً ماؾؿاث اإلاجخم٘ ال ًمٞ ً٨هلها ًٖ اإلاجخم٘ بإي خا ٫مً ألاخىا ،٫بط ًجب ؤن جىضمج
ً
الجامٗت ؤ٦ثر ٞإ٦ثر م٘ مجخمٗاتها اإلادلُت والىَىُت وجخٟاٖل م٘ بِئتها ً
مبضٖا ،وان حعي خاظاث بلضاجها و حؿعى
جٟاٖال
لدؿخجُب لخلبُت َظٍ الخاظاث بٟ٨اًت ٖالُت.بجها مُضان خغ للخ٨ٟحر الٗلمي صون ؤًت ُ٢ىص بما ًخىا ٤ٞم٘ الخ٣اث ٤الٗلمُت
واٖخماص ؤؾالُب البدض الٗلمي ومىاهجه ،والجامٗت بما جؼزغ به مً َا٢اث ٖلمُت زال٢ت ،وبِئت ٖلمُت مخٟخدت ،بهما جمشل
اإلا٩ان الصخُذ لخالقي ألا٩ٞاع وخىاع الش٣اٞاث ؤلاوؿاهُت اإلاسخلٟت ً
بُٗضا ًٖ الخٗهب ،وؤن حؿعى بلى الخٟاّ ٖلى َىٍتها
الىَىُت ٧ي ج٩ىن امت مىخجت للٗلم والش٣اٞت والخ٣اهت.
ومً َىا ؤنبذ لؼ ًاما الخيؿُ ٤بحن الجامٗاث وخ٣ل الٗمل لخإمحن جسغٍج ٟ٦اءاث ٖلمُت ًم ً٨الاؾخٟاصة منها في ؾى١
الٗمل ،وٍخُلب طل ٪الدكاوع اإلاؿخمغ بحن الهُئاث الخضعَؿُت الجامُٗت واإلاؿاولحن في اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت في مجاالث بٖضاص
اإلاىاهج الضعاؾُت وؤؾالُب الخضعٍب والخإَُل ،وبٗضَا جدضًض اججاَاث ؾى ١الٗمل وخاظاجه مً الىْاث ٠اإلاسخلٟت.
٢ - 5اثمت اإلاغاح٘:
1. Eyal Press et Jennifer Washburn «The Kept University», The Atlantic Monthly, Boston, March 2000.
2. James Engell et Anthony Dangerfield «The Market-Model University: Humanities in the Age of Money», Harvard Review, May-June 1998
3. David Weatherall «Academia and industry: increasingly uneasy bedfellows», Lancet,London, 6/5/2000.
4. Ronald Collins «Assuring Truth in Science a Must», The Baltimore Sun, 29/8/ 2000.
5. Robert B. Reich «The Future of Success», Alfred A. Knopf, New York, 2001.
6. Le Monde diplomatiaue « Les riches entre philanthropie et repentance», , décembre 1997.
7. David L. Kirp «The New U», The Nation, New York, 17/4/2000
8. The New York Times, 18/9/1999.
9. Le Monde diplomatique« Aux Etats-Unis, boom des pénitenciers privés», juillet 1998.
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10. )10(The New England Journal of Medicine, Boston, 24/2/ 2000, 22/6/ 2000, 13/7/2000.
11. )11(Annie cheminat : problématique universitaire en matière de formation et orientation des étudiants ; 2002
12. )12(Domitien debouzie : projet personnel de l’étudiant dans le système LMD ; université de lyon1 ; 2002.
13. )13(Corine merini : l’accompagnement :un nouveau geste professionnel a introduire a l’université; iufm versilles.2002

14.

)14(Maurice porchet : pourquoi les étudiants viennent-ils à l’université, université de lile.2002

15. )15(Les chômeurs européens face à la crise ,Enquête qualitative réalisée dans sept pays de l’Union européenne Rapport final pour la
Commission Européenne DG Emploi, Affaires sociales et inclusion 2014.

اج٘ اإلااجمغ الٗلمي بالضوعة٢و،"الث الخمىٍل٨ " الخٗلُم الجامعي بحن اػصًاص الُلب ومك: )2000
( ً صازل خؿ، ظغٍى.16
. بحروث، إلاجلـ اجداص الجامٗاث الٗغبُت33
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مٟهىم بغاءة الازترإ خؿب ال٣اهىن الجؼاثغي
ؤ .هبُل وهىغي/حامٗت ؾُُ ،02٠الجؼاثغ

ملخو:
حٗض بغاءة الازترإ مً اإلاهُلخاث خضًشت الخضاو ٫و٦شحرة الاهدكاعَ ،ظا اإلاهُلر الظي ًدمل ٖضة مٗاوي منها ما َى
ا٢خهاصي ومنها ما َى ٢اهىوي ،وهي ٖىهغ مً ٖىانغ اإلالُ٨ت الهىاُٖت والتي جىًىي جدذ اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت ٩٦ل َظٍ اإلالُ٨ت
التي ؤنبدذ مً ؤَم اإلاىايُ٘ التي حٗجى بها الضو٩٦ ٫ل إلاا لها مً ؤَمُت ؾىاء إلاا جد٣٣ه مً ؤعٍدُت لضي اإلاسترٖحن
واإلابضٖحن واإلاالٟحن مً زال ٫قٗىعَم ؤن ؤٖمالهم في مٗؼ٧ ًٖ ٫ل اؾخٛالٚ ٫حر مكغوٕ ومىه الاٖترا ٝبد٣ىَ ١االء،
و٦ظا إلاا ؤنبذ ًىٓغ لها ٦إصاة لُ٣اؽ مضي جُىع الكٗىب و٢ضعتها ٖلى امخال ٥الخ٨ىىلىظُا الخ٣ىُت ومً زمت جُىٍغَاَ ،ظا
ما ص ٘ٞبضو ٫الٗالم ؤظم٘ لىي٘ هٓام وبَاع ٢اهىوي ًىٓم وٍدمي اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت ٖامت وبغاءة الازترإ زانت ،وَظا ما
جغظم مً مسخل ٠الاجٟاُ٢اث واإلاٗاَضاث التي جم بؾ٣اَها في ق٩ل ٢ىاهحن صازلُت مً ؤظل بؾباَ ٙظٍ الاجٟاُ٢اث الهبٛت
الىَىُت ،ولم ٌكظ اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى ال٣اٖضة وؾً ٖضة ٢ىاهحن في َظا ؤلاَاع ٧ان ؤزغَا ألامغ 07/03اإلاخٗل ٤ببراءة
الازترإ.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :البراءة ،الازترإ ،الخالت الخ٣ىُت ،عظل اإلاهىت ،الٟدو الؿاب ،٤الجضة ،الخُبُ ٤الهىاعي ،اليكاٍ
الازتراعي ،البراءة ؤلاياُٞت ،ؾىض ،ؾغ نىاعي ،جغٍبـ.
م٣ضمت:
ؤصع ٥ؤلاوؿان مىظ ال٣ضم يغوعة خماًت اإلابضٖحن واإلاسترٖحن ،وحصجُٗهم بإن يمً لهم اإلاجخم٘ خماًت خ٣ى٢هم اإلااصًت
واإلاٗىىٍت اإلاترجبت ًٖ ازتراٖاتهم ،لظا ؤوكإث بغاءة الازترإ ٦إصاة لهظا الٛغى ،وؤنبدذ وؾُلت للخماًت وب٢غاع الخ٣ى١
ألصخابها وَظا ٧له مً ؤظل خماًت والاٖترا ٝبيخاط ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي ،وحٗىص ٨ٞغة خماًت الازترإ واإلاسترٖحن بلى ما ٢بل
اإلاُالص بلى ؤن ؤلاَاع ال٣اهىوي الٟٗلي لها ٖغ ٝمىظ اجٟاُ٢ت باعَـ لخماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت والتي حك٩ل ال٣اٖضة ألاولى
وألاؾاؾُت لخماًت بغاءة الازترإ وخ٣ى ١ؤصخابها ،وؤنبدذ بغاءة الازترإ خ٣ا مً الخ٣ى ١اإلاٗتر ٝبها وؤصعظذ جدذ
اإلالُ٨ت الهىاُٖت والتي بضوعَا جىًىي جدذ اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت ،والتي ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة الخ٣ى ١اإلاٗىىٍت َظٍ الخ٣ى ١التي
ناعث مً ؤَم الخ٣ى ١اإلاٗتر ٝبها ،ولم ًٌٗ ً٨تر ٝللخ٣ى ١اإلاٗىىٍت بد ٤اإلالُ٨ت باٖخباع ؤن اإلالُ٨ت خؿب اإلاٟهىم
الخ٣لُضي جغص ٖلى ما ٫ماصي مدؿىؽ جشبذ له ؾلُت الاؾخٗما ٫والاؾخٛال ٫والخهغ ،ٝبلى ؤن صوعَا واهدكاعَا خخم بظوي
الازخهام ؤن ًًٗىا لها ٢ىاٖض اإلالُ٨ت جماقُا م٘ َبُٗتها ال٣اهىهُت.
بن مجمل بخهاثُاث وماقغاث الخىاٞؿُت التي حٗضَا َُئاث وَىُت و صولُت مسخلٟت ،والتي حٗض بغاءة الازترإ للضاللت ٖلى
بم٩اهُاث صولت ما ؤو قغ٦ت ؤو ماؾؿت في الجاهب الخ٨ىىلىجي ،ومضي جضعظها في ؾلم الخُىع الخ٨ىىلىجي بهٟت ٖامت والظي
ما ؤصي بهظا ألازحر بلى لٗب صوع ٦بحر في بىاء الخًاعة الخضًشت ،و٧ان الؿبب في ٧ل الخدىالث الجظعٍت في ظمُ٘ اإلاجاالث ما
ؤصي بلى حُٛحر اإلاجخمٗاث الخ٣لُضًت بلى مجخمٗاث نىاُٖت خضًشت َمها الخمؿ ٪بالخ٨ىىلىظُا والغقي بها ،واإلاالخٔ ؤن بغاءة
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الازترإ حٗخبر ماقغ لُ٣اؽ هخاثج وه٣ٟاث البدض والخُىع في اإلاُضان الٗلمي والخ٣جي؛ ولَ ً٨ىا ًم ً٨ؤن ه٣ى ٫إلااطا
ازخحرث بغاءة الازترإ بالظاث صون ٚحرَا مً ٖىانغ اإلالُ٨ت الهىاُٖت ألازغي ؟
ًٟ٨ي مٟهىم بغاءة الازترإ وقغوَها واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بها باإلظابت ًٖ َظا الدؿائ ٫هٓغا لٛجى وزُ٣ت َلب بغاءة
الازترإ باإلاٗلىماث اإلاسخلٟت (بصاعٍت ،ج٣ىُتٞ ،ىُتُ٢ ،اُٖت ٖلمُت وج٨ىىلىظُت...بلخ) ،والتي حك٩ل ٢اٖضة بُاهاث ومُُٗاث
َامت ٌؿهل الىنى ٫بليها في هٟـ الى٢ذ و اؾخسضامها في الخدالُل الا٢خهاصًت بالخهىم.
ؤلاق٩الُت :ما هي الكغوٍ ال٣اهىهُت الالػمت إلاىذ بغاءة ازترإ وما َبُٗتها ال٣اهىهُت؟
اإلابدث ألاو :٫حٗغٍ ٠بغاءة الازترإ وَبُٗتها ال٣اهىهُتٟ٦ :لذ ال٨شحر مً صؾاجحر الٗالم خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى
بهخاظه ال٨ٟغي في بَاع ما ٟ٦لخه مً خماًت لخ٣ى ١ؤلاوؿان الصخهُت ،والتي مً ؤبغػَا خ٣ه في الابخ٩اع و الخ٨ٟحر م٘
مغاٖاة جلبُت اخخُاظاث اإلاجخم٘ بلى اإلاٗغٞت ،مً زال ٫مىذ ؤٞغاصٍ الخ ٤في الاهخٟإ بشماع وهخاط الٗ٣ل البكغي وَظا ًخإحى
بمىذ بغاءة الازترإ ،واإلاالخٔ ؤن بغاءة الازترإ جغجبِ باالزترإ والظي ٌٗخبر ٢ضًم ٢ضم ؤلاوؿان ٞهى مً َظا اإلاىُل ٤قظ
ًٖ ٢ىاٖض الُبُٗت وخاو ٫ؤن ًُىٕ الُبُٗت ومكا٢ها لُ٣طخي ٖلى الهٗاب الؿاب٣ت بالخىنل بلى ما َى ظضًضَ ،ظا ما
ًُلٖ ٤لُه ازترإ ما ؤصي إلاداولت وي٘ بَاع ٢اهىوي ًىٓم وٍدمي ٧ل ازترإ ظضًض٩ٞ ،ان طل ٪بةُٖاء اإلاسترٕ ؤو ٧ل
ناخب خ ًٖ ٤ازترإ قهاصة ؤو ؾىض هٓحر ازتراٖه ؾمُذ ببراءة الازترإ ،والتي ْهغث مىظ ال٣غن.١ 06م وبًبِ في
 1883والتي
اإلاؿخٗمغة الُىهاهُت " ؾِباعَـ " بلى ؤن ظاءث اجٟاُ٢ت باعَـ اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت لؿىت/03/20
ويٗذ اإلاٟهىم الض ٤ُ٢لبراءة الازترإ وجلتها بٗض طلٖ ٪ضة اجٟاُ٢اث ٧اجٟاُ٢ت الخٗاون بكإن البراءاث واجٟاُ٢ت ظىاهب
1
خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت اإلاخهلت بالخجاعة.
اإلاُلب ألاو :٫حٗغٍ ٠بغاءة الازترإ :بن بغاءة الازترإ ظاءث ٦دخمُت الزترإ ما ،والظي ٌٗخبر ٦ك ٠ال٣ىإ ًٖ شخيء لم
ً ً٨مٗغوٞا بظاجه ؤو بالىؾُلت بلُه ٞهى ظهض بكغي ٖ٣لي وٖمليً ،شمغ في النهاًت بهجاػا ظضًضا مُٟضا لئلوؿاهُت وًٍُ ٠بلى
عنُضَا ما ٌؿض خاظت وٍد ٤٣ؤمال2،في ُ٢إ مً الُ٣اٖاث التي جغج٨ؼ ٖليها الخُاة في ؤخض اإلاُاصًً اليكُت.
لظا ٞةن ٖمل ؤلاوؿان الظي ًاصي بلى ا٦دكا ٝظضًض 3،وجد ٤ُ٣ؤلابضإ الىاظم ًٖ ٖمل ازتراعي لئلوؿان ٞهى
ازترإ٦3،ما ٖغٞه ٦ظل ٪اإلاكغٕ الجؼاثغي في اإلااصة 1ٝ 02مً ألامغٖ 07-03لى ؤهه٨ٞ " :غة إلاسترٕ حؿمذ ٖملُا بةًجاص خل
إلاك٩ل مدضص في مجا ٫الخ٣ىُت".
ل٣ض جُغ٢ذ ظل الدكغَٗاث الىَىُت واإلاٗاَضاث والاجٟاُ٢اث واإلااجمغاث الىاْمت إلاىيىٕ بغاءة الازترإ وال٣ٟهاء بلى بُٖاء
4
حٗغٍ ٠لبراءة الازترإ ٞىجض في َظا الهضص ماًلي:

 -1منًن عبد اهلل الرواحنة  ":مجموعة التشريعات واالجتهادات القضائية المتعلقة في الملكية الفكرية والصناعية " ،الطبعة األوذل ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان األردن ،2009 ،ص.08

 -2صالح زين الدين":الملكية الصناعية والتجارية" ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان ،2000 ،ص .22

 -3زلمد األمٌن بن الزين ":محاضرات في الملكية الصناعية" ،جامعة اجلزائر ،كلية احلقوق بن عكنون،2011،ص.14
 -4ألمر  07-03ادلؤرخ يف ٗ 19نادى األوذل عام  1424ادلوافق لـ  19يوليو سنة  2003ادلتعلق برباءة االخرتاع (ج.ر  44ادلؤرخة يف -07-23
 )2003اجلزائري.
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بغاءة الازترإ عزهت خماًت ًمىدها اإلاكغٕ للمسترٕ ٖلى ازتراٖهً ،شبذ بها ملُ٨خه وجسى ٫له وخضٍ صون ٚحرٍ خ ٤اؾخٛال٫
بغاءة ازتراٖه والخهغُٞ ٝه ب٩ل َغ ١الاؾخٛال ٫والخهغَ ٝىا ٫مضة الخماًت التي ٟ٦لها له ال٣اهىن وٖلى الىظه اإلادضص
1
لهظا الاؾخٛال.٫
٦ما ٖغٞذ ٖلى ؤن بغاءة الازترإ هي قهاصة حُٗى مً ٢بل الضولت وجمىذ مال٨ها خ٣ا خهغٍا باؾدشماع الازترإ الظي ً٩ىن
مىيىٖا لهظٍ البراءة 2،وهجض ٦ظل ٪ؤن بغاءة الازترإ هي الىزُ٣ت التي جمىدها ؤلاصاعة للصخو الظي ؤهجؼ ازتراٖا قغٍُت ؤن
3
ً٩ىن ٢ض اؾخىفى ٧اٞت الكغوٍ ال٣اهىهُت الًغوعٍت لصخت الازترإ.
حٗغٍ ٠ال٣اهىن الجؼاثغي :ل٣ض جُغ ١اإلاكغٕ الجؼاثغي لخٗغٍ ٠بغاءة الازترإ قإهه في طل ٪قإن ٚالبُت اإلاكغٖحن في ٚالبُت
4
الدكغَٗاث الىَىُت التي ٖىِذ بهظا اإلاىيىٕ ٖلى ؤجها "وزُ٣ت حؿلم لخماًت الازترإ".
حٗغٍ ٠ال٣اهىن الٟغوس يً :ىو ال٣اهىن الٟغوسخي ٖلى ؤن ٧ل ازترإ ًم ً٨ؤن ً٩ىن مىيىٕ لؿىض ملُ٨ت نىاُٖت جمىذ مً
َغ ٝالهُئت الغؾمُت ،والتي جمىذ لهاخبه خ ٤الاؾخٛال ٫الاؾخصىاجيٟٞ ،ي اإلااصة  L611-1مً ٢اهىن اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت لؿىت
 1999خضصث الازتراٖاث الجضًضة اإلاؿخد٣ت للبراءة بخل ٪التي جخًمً وكاٍ ازتراعي و٢ابل للخُبُ ٤الهىاعي ،ؤما اإلااصة
 L611-10مً هٟـ ال٣اهىن ٞخٗغ " ٝبغاءة الازترإ ؾىض إلالُ٨ت نىاُٖت ممىىخت مً َغ ٝمهلخت ٖمىمُت حؿمذ إلاال٨ها
اخخ٩اع الاؾخٛال ٫اإلاا٢ذ ،وهي ؾالح هجىمي وصٞاعي جدذ جهغ ٝاإلابضٖحن واإلااؾؿاث ًم ً٨بُٗها ؤو جمىذ ٦ترزُو
اؾخصىاجي ؤو حُٗى ٦غًَ خُاػة ،الخىاػٖ ٫نها بضون م٣ابل ،جى٣ل بلى الىعزت"
حٗغٍ ٠اإلاىٓمت الٗاإلاُت للملُ٨ت ال٨ٟغٍت :حٗغ ٝاإلاىٓمت الٗاإلاُت للملُ٨ت ال٨ٟغٍت  OMPIالبراءة ٖلى ؤجها " خ ٤اؾختشاعي "
ً
ًمىذ هٓحر ازترإ ً٩ىن مىخج ؤو ٖملُت جدُذ َغٍ٣ت ظضًضة إلهجاػ ٖمل ما ،ؤو ج٣ضم خال ظضًضا إلاك٩لت ما ،وهي جٟ٨ل بظل٪
ً
ٖمىما) وجخمشل َظٍ الخماًت بمىظب البراءة في ؤهه ال ًم ً٨نى٘ ؤو
إلاال٨ها خماًت ازتراٖه وجمىذ إلاضة مدضوصة ( 20ؾىت
الاهخٟإ مً الازترإ ،ؤو جىػَٗه ؤو بُٗه ألٚغاى ججاعٍت صون مىا٣ٞت مال ٪البراءة.
وٍد ٤إلاال ٪البراءة ج٣غٍغ مً الظي ًجىػ له ؤو ال ًجىػ له الاهخٟإ باالزترإ اإلاكمى ٫بالبراءة زال ٫مضة خماًخه ،و٦ظل٪
ًجىػ له الخهغٍذ ألَغا ٝؤزغي ؤو الترزُو لها باالهخٟإ باالزترإ و٣ٞا لكغوٍ مخٖ ٤ٟليها٦ ،ما ًجىػ له بُ٘ خ٣ه في
الازترإ لصخو آزغ وٍهبذ بظل ٪اإلاال ٪الجضًض ،وٖىض اهتهاء مضة البراءة ًاو ٫الازترإ بلى اإلال ٪الٗام ،وٍبُل الخ٤
الؾختشاعي للمسترٕ وٍهبذ ل٩ل ؤخض له ٚاًت مً اؾخٛالَ ٫ظا الازترإ ؤن ٌؿخٛله بضون الغظىٕ للمسترٕ ألاو ٫ناخب
الخٖ ٤لُه.
ووٗغ ٝبغاءة الازترإ ٖلى ؤجها الكهاصة التي جمىدها الضولت بىاؾُت َُئاث ٖمىمُت مسخهت ،للمسترٕ ٧ي ًشبذ له خ٤
اخخ٩اع اؾخٛال ٫ازتراٖه مالُا وإلاضة ػمىُت مدضوصة وفي ْغو ٝمُٗىت وبظلٞ ٪هي جمشل اإلا٣ابل الظي ج٣ضمه الضولت واإلاجخم٘

 -1يسرية عبد اجلليل" :حقوق حاملى براءات االختراع ونماذج المنفعة" ،منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية ،2005،ص.13

 -2علي ند مي احلمصي ":الملكية التجارية والصناعية  -دراسة مقارنة ،" -الطبعة األوذل ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بًنوت،
،2010ص.232
 -3فرحة زواوي صاحل  ":الكامل في القانون التجاري-الحقوق الفكرية ،"-ابن خلدون للنشر ،وىران ،2003 ،ص .18
 -4ادلادة  02ف  02من األمر  07-03ادلتعلق برباءة االخرتاع اجلزائري.
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ً
ج٣ضًغا إلاجهىصٍ الصخصخي وٍهبذ له خ ٤زام مُل ٤ظام٘ وماو٘ ٢اهىها ٖلى الازترإ 1،وَؿخُُ٘ الاؾخٟاصة
٩٦ل للمسترٕ
مىه مالُا بىٟؿه مباقغة ؤو الخىاػٖ ٫ىه لٛحرٍ ،وبغاءة الازترإ ٖباعة ًٖ ما ٫مى٣ى ٫مٗىىي ًجىػ الخهغُٞ ٝه بىو
ال٣اهىنَ ،ظا ؤن بغاءة الازترإ آلُت جمشل خ ٤اإلاسترٕ وم٣ابل٢ ،ضمه له اإلاجخم٘ هٓحر مجهىصٍ الٗ٣لي ال٨ٟغي والظي جغظمه
بلى وا ٘٢ملمىؽ ٞبها ٌؿخُُ٘ خماًت ازتراٖه ًٖ َغٍ ٤الخىظه مً ؤظل ٞغى ٖ٣ىباث عاصٖت ٖلى ٧ل مً ً٣ىم باؾخٛال٫
ازتراٖه ؤو ه٣له ،ؤو اؾخسضامه ،صون مىا٣ٞت ناخبه ،والظي ًخىظب ٖلُه الُ٣ام بةظغاءاث يغوعٍت و٣ٞا للدكغَٗاث
اإلاٗمى ٫بها في ٧ل صولت ،وؤن ً٣ىم بض ٘ٞعؾىم هٓحر َظٍ الخضمت للخإ٦ض مً هُت وظضًت ناخب الازترإ في اإلادآٞت
والاؾخٟاصة مً ازتراٖهَ ،ظٍ الغؾىم ال٣اهىهُت ج٩ىن بما(عؾىم الدسجُل عؾىم اإلادآٞت ٖلى البراءة و عؾىم جض ٘ٞفي خالت
البراءة ؤلاياُٞت) وجدضص َظٍ الغؾىم بهٟت ٢بلُت في ال٣اهىن وجإزظ مىخى جهاٖضي ؤي جؼصاص مً ؾىت ألزغي وجضَُ ٘ٞلت
ؾىىاث البراءة واإلا٣ضعة ب 20ؾىت ،لَ ً٨ظا ال ًمى٘ الضولت بطا ما ا٢خًذ اإلاهلخت الىَىُت ؤن جإمغ بترازُو بظباعٍت
ؾىاء مً مدٌ بعاصتها ؤو بطا ج٣ضم شخو ب٨ظا َلب َظا بطا ٧ان ناخب البراءة ال ٌؿخٛل ازتراٖه ؤو ًىظض ه٣و ُٞه
وٍ٩ىن طل ٪و ٤ٞيىابِ ٢اهىهُت مدضصة في ال٣اهىن:






ٖضم اؾخٛال ٫الازترإ ؤو الى٣و ُٞه مً ناخب البراءة ال ًغظ٘ لٓغو ٝجبرع طل.٪
اهتهاء اإلاضة التي ًجب ؤن ٌؿخٛل ٞيها ناخب البراءة ازتراٖه.
الخإ٦ض مً وظىص اإلاهلخت الٗامت التي جبرع طل. ٪
الخإ٦ض ؤن ناخب البراءة لم ٌؿمذ للٛحر باؾخٛال ٫الازترإ ًٖ َغٍ ٤الخٗا٢ض الازخُاعي.
2
وظىب مغاٖاة مهلخت ناخب البراءة مً الىاخُت اإلاالُت بخسهُو وؿب له.

وحؿخُُ٘ الضولت ممشلت في الهُئاث اإلاسخهت ؤن جمخى٘ ًٖ مىذ بغاءة ازترإ لُالبها زانت ما بطا ٧ان الازترإ ًضزل يمً
ُ٢إ خؿاؽ واؾتراجُجي (٧الضٞإ وألامً)َ ،ظا بكغٍ ؤن جدا ٔٞللمسترٕ ٖلى خ٣ه اإلاالي هٓحر ظهىص البدض والخُىٍغ
الظي ٢ام به وَظا ما ٌؿمى باالزتراٖاث الؿغٍت.
وال ٌُٗى ألي مسترٕ الخ ٤اججاٍ الجمُ٘ ،ما لم ًً ً٨مل ٪بغاءة ازترإ ،وفي َظٍ الخالت ٌؿخُُ٘ ؤي شخو آزغ اؾخٛال٫
َظا الازترإ مالُا وفي م٣ابل طلٞ ،٪ةن مً مهلخت اإلاجخم٘ الٗامت ؤن ال ًمل ٪اإلاسترٕ خ ٤صاثم و ؤبضي ٖلى ازتراٖه ،لظا
ٞةن خ ٤اإلاسترٕ مُ٣ض مً خُض الؼمان بٟترة ػمىُت مدضصةً ،خالشخى بٗضَا خ ٤اإلاسترٕ في اؾخٛال ٫ازتراٖه مالُا وٍاو٫
بظل ٪بلى اإلاهلخت الٗامت ،و٦ظل ٪خ ٤اإلاسترٕ مُ٣ض باؾخصىاءاث هو ٖلُه ال٣اهىن نغاخت ُٞجىػ للٛحر اؾخٗما ٫الازترإ
مدل البراءة واؾخٛالله صون الغظىٕ لهاخب البراءة بطا ٧اهذ َظٍ ألاٖما ٫لٛغى البدض الٗلمي وجدًحر ألاصوٍت
ومؿخدًغاتها ،ؤو ألاٖما ٫اإلاىجؼة في بَاع زام وألٚغاى ٚحر ججاعٍت ،ؤو اؾخٗما ٫الازترإ ٖلى متن ؾ ًٟوبىازغ و٧ل
3
وؾاثل الى٣ل الجىٍت والبرًت والبدغٍت ألاظىبُت .

 -1دويس زلمد الطيب ":مقال حول براءة االختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات و الدولة" ،ادلوقع اإللكرتوين
للمعينWWW.DOUIS.FR.EE ،
 ( -2إن نقص استغالل االخرتاع أو عدمو يرتب إما الرتاخيص اإلجبارية واليت تثبت للغًن إذا ما طلب ىو ذلك ،وإما تراخيص وجوبية وتقوم بصورة آلية
دون تقدمي طلب من غًن فهنا مراعاة للمصلحة العامة تأمر الدولة هبا ؤنتار أي شخص تراه مناسبا لذلك).
 -3ادلادة  12من األمر  07-03ادلتعلق برباءة االخرتاع اجلزائري .
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لظا ُٞم ً٨ال٣ىَ ٫ىا ؤن بغاءة الازترإ هي ؾىض ملُ٨ت الزترإ ج٨ىىلىجي وٍمىذ لصخو ؤو َُئت ٖمىمُت ،ؤو ماؾؿت مً
َغ ٝصًىان وَجي ؤو َُئت مسههت لظل ،٪ول٩ي ً٣بل َلب البراءة البض مً جد ٤٣بٌٗ الكغوٍ والتي ؾى ٝهخٗغى لها
الخ٣ا ،وحٗخبر بغاءة الازترإ نالخت إلاضة ( 20ؾىت بهٟت ٖامت ) وَظا ما ؤزظث به ظل الدكغَٗاث الىَىُت في ٚالبُت صو٫
الٗالم مىظ جاعٍش مىذ البراءة ؤو مىذ ألاولىٍت ٖليها.
اإلاُلب الشاوي :الُبُٗت ال٣اهىهُت لبراءة الازترإً :يصخئ ؾىض بغاءة الازترإ الخ٣ى ١اإلاؿخد٣ت للمسترٕ ،وججٗلها مىيىٕ
خماًت ٢اهىهُت ل٩ىجها ؾىض وظىص الخ ٤في الاؾخٛال ٫الاخخ٩اعي لالزترإ وفي الى٢ذ هٟؿه َى ؾىض لخماًخه ،وحٗبر بغاءة
الازترإ ًٖ عٚبت اإلاسترٕ ؤو اإلاال ٪لخ٣ى ١الازترإ في اإلادآٞت ٖلُه ،وٖلى الخ٣ى ١اإلاخإجُت مىه ،وال ٌؿغي مٟٗىلها بال بٗض
ً
جاعٍش مىذ البراءة ؤو جاعٍش ج٣ضًم ألاولىٍت ،ومً الجاهب ال٣اهىوي ،ألاولىٍت حُٗى للظي ج٣ضم ؤوال بُلب بغاءة الازترإ ختى وبن
ً
لم ًَ ً٨ى اإلاسترٕ ألاو ٫ألن اإلاسترٕ بطا باقغ اؾخٛال ٫ازتراٖه ٞمٗجى طل ٪ؤهه باقغ ؾغا نىاُٖا ،ولِـ له خ ٤اإلالُ٨ت
الهىاُٖت ،بدُض ًجىػ لٛحرٍ ؤن ًماعؽ وَؿخٛل هٟـ الازترإ متى جىنل بلى طل ٪بهىعة مكغوٖت ،بلى ؤن ال٣ٟه ازخل٠
في وي٘ َبُٗت ٢اهىهُت واخضة لبراءة الازترإ ؾىاء مً خُض َبُٗت قهاصة البراءة في خض طاتها ؤو مً خُض صوع وحجُت َظٍ
البراءة في ٦ؿب الخ٣ى ١والاٖترا ٝبها ٞىجض:
َ .1بُٗت قهاصة الازترإ( :البراءة في خض طاتها):
 بغاءة الازترإ ٖ٣ضٌٗ :خبر بٌٗ ال٣اهىهُحن ؤن بغاءة الازترإ ٖباعة ًٖ ٖمل جخىٞغ ُٞه بعاصجحن مخُاب٣خحن لظا ٞةجها
ٖ٣ض بحن ؤلاصاعة ؤو الضولت مً ظهت واإلاسترٕ مً ظهت ؤزغي بدُض ً٣ضم اإلاسترٕ ازتراٖه للمجخم٘ بُٛت الاؾخٟاصة مىه
نىاُٖا بٗض اهً٣اء اإلاضة ال٣اهىهُت للبراءة ،وفي م٣ابل طلًً ٪مً اإلاجخم٘ للمسترٕ الخ ٤في اخخ٩اع اؾخٛال ٫الازترإ و
الاؾخٟاصة اإلاالُت مىه زال ٫مضة مُٗىت ،وٍترظم بمىده البراءة مً الجهت ؤلاصاعٍت الىنُت اإلاسىلت إلاىذ بغاءاث الازترإ بٗض
اؾخٟاءٍ للكغوٍ اإلاُلىبت ،بدُض ؤن اإلاسترٕ ٖىض ج٣ضًم الُلب مغ٣ٞا باإلال ٠اإلاُلىب وبٗض جىاٞغ ٧اٞت الكغوٍ اإلاُلىبت
ُٗٞض مً ٢بُل ؤهه َص
ن ّض َصع ؤلاًجاب مً ؤظل الضزى ٫في ٖال٢ت حٗا٢ضًت م٘ الجهاث اإلاسخهت ،وبٗض طل ٪ج٣ىم َظٍ الجهاث
بٟدو وصعاؾت اإلال ٠وبٗضَا ج٣ىم الجهت اإلاسخهت بن قاءث ؤن جغظ٘ ال٣بى ٫لُ٩ىن مُاب ٤لئلًجاب الظي نضع مً
ناخب البراءة وبٗض جُاب ٤ؤلاًجاب وال٣بى ٫والتراضخي ٖلى ٧اٞت الكغوٍ والُُٟ٨اث ًبرم الٗ٣ض بُنهما وٍهبذ الُغٞان
ملؼمان بما ظاء في الٗ٣ض وجهبذ البراءة هي الٗ٣ض الظي ًد٨مهما٦ ،ما ؤن َظا الغؤي ٞغ٦ ١ظل ٪بحن ؤن بغاءة الازترإ مً
الٗ٣ىص الخانت اإلاؿماة ؤو مً ٢بُل الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت والتي لها هٓام زام خؿب ال٣اهىن ؤلاصاعي واإلاىاػٖاث ؤلاصاعٍت.
 بغاءة الازترإ ٢غاع بصاعي٦ :ما جىظض وظهت هٓغ ؤزغي حٗخبر بإن بغاءة الازترإ ٖمل بصاعي بدض ومً ظاهب واخض
ً
خُض ًجبر ال٣اهىن ؤلاصاعة ٖلى مىذ بغاءة الازترإ متى جىاٞغث الكغوٍ الًغوعٍت لظل ،٪صون ؤن ً٩ىن طل٣ٖ ٪ضا بحن
ؤلاصاعة واإلاسترٕ بل مجغص ٢غاع بصاعي ،وؤؾـ َظا الغؤي مىٟ٢ه ٖلى الاهخ٣اص اإلاىظه للغؤي ألاو ٫بدُض ًىظه الاهخ٣اص
ألصخاب اججاٍ ؤن البراءة ٖ٣ض بدُض ؤهه ال ٌٗ٣ل ؤن ج٩ىن البراءة ٖ٣ض بحن اإلاسترٕ والجهت اإلاسخهت الؾخدالت جُبُ ٤مباصت
و٢ىاٖض الٗ٣ىص ٖلى البراءة ،وعؤوا ؤن البراءة هي ٖباعة ًٖ ٢غاع ناصع ًٖ ظهت بصاعٍت وٍدمل ٧ل زهاثو ال٣غاع ؤلاصاعي.
ً
ومجمل ال٣ى ٫وبىاءا ٖلى ما ؾبٞ ،٤ةن بغاءة الازترإ هي ؾىض ٢اهىوي عؾمي ًمىذ بىاءا ٖلى َلب ًخ٣ضم به اإلاسترٕ بلى
الهُئت الغؾمُت اإلاٗىُت واإلاسىلت ٢اهىها لظل ٪الٛغى ،وبٗض جىاٞغ ظملت مً الكغوٍ اإلاُلىبت ٢اهىها والتي جمغ بمغاخل
مدضصة ،وَظا بُٛت اخخ٩اع الاؾخٟاصة مً الازترإ يمً ما حؿمذ به ال٣ىاهحن ؾاعٍت اإلاٟٗى ،٫وَظا ما ج٣طخي به اإلااصة31
ال٣ٟغة ألاولى مً ألامغ 07/03اإلاخٗل ٤ببراءة الازترإ الجؼاثغي بإن ؤلاصاعة حؿلم ؾىض بلى اإلاسترٕ الظي ٧ان َلبه مؿخىُٞا ٧اٞت
الكغوٍ ال٣اهىهُت.
81

الٗضص  : 11ؤًلى2015 – ٫

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

َ .2بُٗت صوع البراءة باليؿبت للخ٣ى:١
 بغاءة الازترإ ٖمل ميكإ :خؿب َظا الغؤي ٞةن بغاءة الازترإ التي جمىدها ؤلاصاعة وبٗض اؾخٟاء ٧ل الكغوٍ اإلاُلىبت
ً٩ىن صوعَا َى بوكاء البراءة في خض طاتها ،ومنها جخىلض الخ٣ى ١اإلاٗتر ٝبها لهاخب البراءةٞ ،د٣ى٢ه لم ج ً٨مىظىصة مً
طي ٢بل وجيكإ مً جاعٍش مىذ البراءةُٗٞ ،تر ٝلهاخب البراءة ؤو َالبها بالخ٣ى ١ال٣اهىهُت وجهبذ ؾىض لىظىص الخ ٤وَظٍ
الخ٣ى :١خ ٤الاٖترا ٝباالؾم في البراءة ووؿبتها لىٟؿه ،خ ٤اخخ٩اع الازترإ واؾخٛالله ،الخ ٤في ببغام الٗ٣ىص ٖلى الازترإ
مدل البراءة ب٩اٞت الهىع ال٣اهىهُت اإلاخاخت ،والخ ٤في الخماًت اإلاٗتر ٝبها ججاٍ ٧ل مخٗضي ٖلى خ٣ى ١ناخب البراءة صون
وظه مكغوٕ.
 بغاءة الازترإ ٖمل ٧اقً :٠غي اججاٍ ؤزغ ؤن البراءة ما هي بلى وؾُلت لخ٣غٍغ الخ٣ى ١وجبُاجها للٛحر باٖخباع ؤن خ٣ى١
ناخب البراءة مىظىصة مً ٢بل ومدمُت بىاؾُت الؿغ الهىاعي والؿغٍت ،ومىذ البراءة ما َى بلى لخٛحر الخماًت مً الؿغ
الهىاعي بلى الخماًت بىاؾُت البراءة ،وبٖالم لٛحر بها وَظا ٖىض مىذ البراءة وحسجُلها وقهغَا في سجالث ومجالث زانت
لظل.٪
اإلابدث الشاوي :قغوٍ بغاءة الازترإ :ختى ًم ً٨للمسترٕ مً اؾخهضاع بغاءة ازترإ ُٞجب ؤن جخىٞغ في ازتراٖه ظملت مً
الكغوٍ وٖلُه ؤن ً٣ىم بةظغاءاث ٢اهىهُت بُٛت مىده بغاءة ازترإ ،وَظا ما طَبذ بلُه ظل الدكغَٗاث الىَىُت وخشذ
ٖلُه مسخل ٠الاجٟاُ٢اث الضولُت .
اإلاُلب ألاو :٫الكغوٍ اإلاىيىُٖت لالزترإ :حٗخبر الكغوٍ اإلاىيىُٖت الغ٦حزة ألاؾاؾُت الٖخباع الازترإ مدال للبراءة
ٞهظٍ الكغوٍ جسو الازترإ في خض طاجه ،و جخُابَ ٤ظٍ الكغوٍ م٘ جل ٪التي خضصتها اإلاىٓمت الٗاإلاُت للملُ٨ت ال٨ٟغٍت
 ،OMPIو٦ظا ألامغ 07-03اإلاخٗل ٤ببراءة الازترإ الجؼاثغيٞ ،الكغوٍ الىاظب جىٞغَا في الازترإ ل٩ي ٌؿخُٟض مً الخماًت
البض ؤن ج٩ىن له ٞاثضة ٖملُت وؤن ًبحن ٖىهغ الجضة ُٞه ،ؤي بٌٗ الخهاثو الجضًضة ٚحر اإلاٗغوٞت في مجمىٖت اإلاٗاعٝ
اإلاخىاٞغة في مجاله الخ٣جي ،وٍُلٖ ٤ليها مهُلر "خالت الخ٣ىُت الهىاُٖت الؿاب٣ت " ،وٍجب ؤن ًبحن الازترإ وكاَا ابخ٩اعي
ال ًم ً٨ألي شخو له مٗغٞت مخىؾُت في اإلاجا ٫الخ٣جي اؾخيخاظهُٟٞ ،ترى في الباخض في  ٪ٞقٟغة بغاءة الازترإ ؤن
ً
ً٩ىن واؾ٘ الاَالٕ ملما بإصبُاث الٗلم الظي ًبدض ُٞه وما خىله مً مىيىٖاث1،وٖلى َظا الىدى ُٞجب ؤن ً٩ىن َظا
ً
الازترإ " ؤَال للبراءة " بمىظب ال٣اهىن مً ٧ل الىىاحي اإلاكغوَت مً َغ ٝال٣اهىن اإلادضص لهظا ٧له.
الكغٍ ألاو ٫وحىص ازترإ ٢اهىوي :بضاَت ًجب ؤن ً٩ىن َىال ٪ازترإ جُبٖ ٤لُه اإلاىانٟاث اإلامحزة لالزترإ ٩ُٞىن
ًخًمً ابخ٩اعا ؤو ببضاٖا ًًُ٢ ٠ضعا ظضًضا بلى ما َى مىظىص مً طي ٢بل ،ؤو َغٍ٣ت نىاُٖت ،ؤو جُبُ٣اث ظضًضة لُغ١
2
نىاُٖت مٗغوٞت مً ٢بل ،و٢ض ً٩ىن الازترإ مخٗل٣ا بىاجج نىاعي ظضًض مخمحز ًٖ ٚحرٍ مً ألاقُاء.
ٞى ٤ٞاإلااصة 02مً ألامغ 07-03اإلاخٗل ٤ببراءة الازترإ الجؼاثغي " ٞاالزترإ ٨ٞغة إلاسترٕ حؿمذ ٖملُا بةًجاص خل إلاك٩ل
مدضص في مجا ٫الخ٣ىُت"ٞ ،هظا الازترإ ٌكمل ظاهب هٓغي وآزغ ٖملي جُبُ٣يٗٞ ،لى اإلاسترٕ جىُٟظ ؤ٩ٞاعٍ في الىاٖ ٘٢لى
3
شخيء ملمىؽ ،ؤو ٖلى َغٍ٣ت خضًشت و ً٩ىن مسخلٟا ٖلى الا٦دكا ٝؤو ؤلابضإ ؤو ٖلى ؤمىع ؤزغي مدكابهت.

 -1سينوت حليم دوس ":كيف تكتب وتفسر براءة االختراع" ،الطبعة األوذل ،منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية ،2003 ،ص.107
 -2زلمد األمٌن بن الزين :مرجع سابق ،ص.23
 -3عباس حلمي ادلنزالوي ":الملكية الصناعية" ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،1983 ،ص.65
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بياٞت ٖلى َظا ًجب ؤن ً٩ىن َظا الازترإ والتي جىُبٖ ٤لُه َظٍ اإلاىانٟاث ٢اهىوي ومٗىاٍ ٖضم زغوط الازترإ مً صاثغة
ؤلابغاءٞ ،هىا ٥بٌٗ الازتراٖاث ال ًم ً٨مىذ بغاءاث الازترإ ٖليها لٗضة ْغو( ٝؤمىُت ،اظخماُٖت ،بوؿاهُت ،ؤزالُ٢ت)،
وخماًت للمهلخت الٗامت والى ٟ٘الٗام وٍم ً٨ؤن هدهغَا في ماًلي:
 ألاهىإ الىباجُت ؤو ألاظىاؽ الخُىاهُت و٦ظل ٪الُغ ١البُىلىظُت اإلادًت للخهىٖ ٫لى هباجاث ؤو خُىاهاث.
٧ ل ما ًخٗل ٤بالخُِ واإلاىاهج واإلاىٓىماث طاث الُاب٘ الٗلمي ،الش٣افي ،الترُٞهي ،التزًُجي والغٍاضخي.
 مىاهج الخٗلُم وؤلاصاعة و ٦ظا َغٖ ١الط ؤلاوؿان و الخُىان و٧ل مىاهج الدصخُو.
 ج٣ضًم اإلاٗلىماث الىٓغٍت و بغامج الخاؾىب.
ً
 الازتراٖاث التي ً٩ىن جُبُ٣ها ووكغَا مسال باألمً الٗام وخؿً ألازال.١
ً
ً
مًغا بصخت ؤلاوؿان والخُىان و الىباث وَك٩ل زُغا ظؿُما ٖلى البِئت بهٟت
 الازتراٖاث التي ً٩ىن اؾخٛاللها
ٖامت.
وٍدخىي اجٟا ١الترًبـ ٖلى ٖباعاث مدضصة خى ٫ألازغ اإلادخمل لالزترإ ٖلى البِئت ،خُض ٌؿمذ للضولت الًٗى نغاخت في
1
ؤن حؿدبٗض مىذ البراءة ل٩ي جخجىب ؤلايغاع الكضًض بالبِئت.
ً
حضًضاٌ :كترٍ إلاىذ البراءة ؤن ً٩ىن ظضًضا لم ٌؿب ٤وكغٍ ،ؤو اؾخٗماله ،ؤو ؾب ٤مىذ
الكغٍ الشاوي ؤن ً٨ىن الازترإ
بغاءة ًٖ طل ٪الازترإ ،باٖخباع ؤن بغاءة الازترإ جمىذ لهاخبها اخخ٩اع اؾخٛال ٫ال٨ٟغة م٣ابل ال٨كٖ ٠نها للجمهىع ؤما
2
بطا ٧اهذ مٗغوٞت مً ٢بل اهخٟى مبرع بنضاع البراءة .
ً
وال ًٟ٨ي ؤن ً٩ىن الازترإ ظضًا في مىيىٖه ؤو وؾُلخه ،بل البض ؤن ً٩ىن ظضًضا ؤًًا ٖىض ؤلاٞهاح ٖىه لضي الجهت
اإلاسخهت بمىذ البراءة ،ؤي ًجب ؤن ً٩ىن اإلاسترٕ ٢ض اخخ ٟٔبؿغ ازتراٖه ولم ً٣م بةطاٖت طل ٪الؿغ بلى ؤخض ٢بل َلب
3
البراءة ٖىه مً الجهت اإلاسخهت.
والجضة حكترٍ في الىؾاثل والُغ ١وؤًًا في اإلاىخجاث الهىاُٖت هٟؿها ،وختى ً٩ىن الازترإ مدمُا ببراءة ًجب ؤن ً٩ىن
4
هاججا ًٖ ابخ٩اع ًخه ٠بالجضة ،وًٍُ ٠الجضًض بلى الترار اإلاٗغفي و الخ٣جي للمجخم٘.
ٞاالزترإ ًجب ؤن ًبجى ٖلى ٨ٞغة ؤنُلت ،وٍجب ؤًًا ؤن ً٩ىن الازترإ بدُض لم ٌؿب ٤ألخض اؾخٗماله ؤو ج٣ضًم َلب
5
للخهىٖ ٫لى بغاءة بكإهه ؤو ؤهه لم ًخم الخهىٗٞ ٫ال ٖلى بغاءة بكإهه وؤهه لم ٌؿب ٤اليكغ ٖىه.
خضص اإلاكغٕ الجؼاثغي بىيىح الكغٍ ب٣ىلهٌٗ " :خبر الازترإ ظضًضا بطا لم ً ً٨مضعظا في خالت الخ٣ىُت ،وجخًمً َظٍ
الخالت ٧ل ما وي٘ في مخىاو ٫الجمهىع ًٖ َغٍ ٤ون٦ ٠خابي ؤو قٟىي ؤو اؾخٗما ٫ؤو ؤي وؾُلت ؤزغي ٖبر الٗالم ،وطل٪
1
٢بل ًىم بًضإ َلب الخماًت ؤو جاعٍش مُالبت ألاولىٍت بها".
1
كوريا":حقوق الملكية الفكرية منظمة التجارة العالمية والدول النامية" ،ترٗنة السيد أ٘ند عبد اخلالق و أ٘ند يوسف الشحات ،دار ادلريح
 كارلوس م َللنشر ،السعودية،2000،ص.81

 -2فاضلي إدريس" :المدخل إلى الملكية الفكرية" ،الطبعة الثانية ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2010 ،ص.203
 -3صالح زين الدين ":الملكية الصناعية والتجارية"،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،2000،ص.36

 -4مىن ٗنال الدين زلمد زلمود  ":الحماية الدولية لبراءات االختراع" ،دون دار وسنة نشر ،القاىرة،ص.255

 -5عبد الرحيم عنرت عبد الر٘نان " :براءة االختراع ومعايير حمايتها" ،دار الفكر اجلماعي ،اإلسكندرية،2009،ص.32
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وؤؾدشجى خالت ٖغى الازترإ في مٗغى صولي عؾمي بإجها ال ٌٗخبر وي٘ في مخىاو ٫الجمهىعٚ ،حر ؤن طل ٪مدضص بمضة ػمىُت
2
وؤج ٤ٟاإلاكغٕ الجؼاثغي في َظٍ الىُ٣ت م٘ مٗٓم الدكغَٗاث (الٟغوسخي ،ألامغٍ٩ي ،اللبىاوي ،الخىوسخي ،الؿىعي ).
واإلاالخٔ ؤن الجضة اإلا٣هىصة َىا هي الجضة اإلاُل٣ت لالزترإ ؾىاء مً خُض اإلا٩ان والؼمان 3،وهي جإزظ ٖضة ؤق٩ا ٫هظ٦غ
منها:
4

 ازترإ مىخىط ظضًض :بطا ٧ان َظا اإلاىخىط ظضًضا مخمحزا ًٖ باقي ألاقُاء اإلاكابهت له.
 ازترإ َغٍ٣ت ظضًضة :وهي ٧ل مجمىٖت مً الٗىانغ التي حؿخٗمل للخهىٖ ٫لى شخيء ماصي.
 ازترإ جغُ٦ب ظضًض :وَى ٧ل ظم٘ وجغُ٦ب لىؾاثل مٗغوٞت للخهىٖ ٫لى هدُجت ظضًضة.
الكغٍ الشالث اليكاٍ الازتراعي :وَٗجي ٖضم بضاَت الازترإ ،في اإلاجا ٫ؤو الُ٣إ الظي ً٩ىن ُٞه َظا الازترإ ؾىاء ؤ٧ان
مىخج ؤو َغٍ٣ت نى٘ للمىخج ،و ؤال ج٩ىن ٨ٞغة بضحهُت بل ًلؼم ؤن ًىُىي َظا الازترإ ٖلى ٨ٞغة ابخ٩اعٍت ؤنُلت ،جاصي بلى
5
بخضار ج٣ضم نىاعي مإلى ٝمً ٢بل.
والبض مً ؤلا٢غاع بإهه مً الهٗب جدضًض متى ً٩ىن الازترإ مدخىٍا ؤو مىُىٍا ؤو مىهبا ٖلى ٨ٞغة ابخ٩اعٍت وؤنالتها ٣ٞض
ًغي البٌٗ ؤن ال٨ٟغة ابخ٩اعٍت ،في خحن ال ج٩ىن ٦ظل ٪في هٓغ البٌٗ ألازغ ،ول٩ي ً٩ىن الازترإ ابخ٩اعي ًجب ؤال ً٩ىن
بضًهي لغظل الهىاٖت اإلاخسهو في اإلاجا ٫الخ٨ىىلىجي لالزترإٖ ،لى ؤهه ًم ً٨عص الهىع التي ًٓهغ بها الابخ٩اع بلى خحز
الىظىص بلى الهىع الخالُت :بما ًخٗل ٤الازترإ بمىخج نىاعي ظضًض ؤو بُغٍ٣ت نىاُٖت ظضًضة ؤو جُبُ٣اث لُغ ١ظضًضة ؤو
7
ازترإ مخٗل ٤بالجم٘ بحن ازتراٖاثٞ 6،اإلاٗاًحر التي ويٗذ لليكاٍ ختى ً٩ىن ابخ٩اعي هي :
.1





عحل اإلاهىت الٗاصي :والظي ًجب ؤن جخىاٞغ ؤعبٗت ٖىانغ.
لضًه ججاعب في مجا ٫الازترإ اإلاٗغوى للخماًت.
مخٗىص ٖلى الخمحز والخبهغ بحن ألانلي واإلا٣لض.
ماَل في ازخهانه.
8
٢اصع ٖلى الخمحز بحن اإلاؿاثل الهىاُٖت اإلاٗخاصة مً ٚحرَا.

 .2وخالت الخ٣ىُت :والتي جدىي ٖلى:

 -1ادلادة  04من األمر .07-03
 -2ادلادة  04من األمر  07-03ادلتعلق برباءة االخرتاع اجلزائري.

 -3زلمد حسن قاسم ،عبد اهلل عبد الكرمي عبد اهلل ،فاتن حسٌن حوى ":موسوعة التشريعات العربية في الملكية الفكرية " ،اجلزء الثاين ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع،2011 ،ص .1088
 -4جالل وفاء زلمدين ":الحماية القانونية للملكية الصناعية" ،دار اجلماعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية،2000 ،ص.67

 -5خالد شويرب ":محاضرات في الملكية الصناعية" ،بن عكنون ،2012 ،ص.38

 -6صالح زين الدين  ":شرح التشريعات الصناعية والتجارية " ،الطبعة األوذل ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،

 ،2003ص.41

 -7رمي سعود مساوي  ":براءات االختراع في الصناعات الدوائية" ،الطبعة األوذل ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2008 ،ص .95
 -8نعيم مغبغب ":براءة االختراع ملكية صناعية وتجارية" ،الطبعة األوذل،منشورات احلليب احلقوقية ،بًنوت ،2003 ،ص.58
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٧ اٞت اإلاٗلىماث الؿاب٣ت.
 ج٩ىن َظٍ اإلاٗلىماث في مخىاو ٫الجمهىع.
 ج٩ىن َظٍ اإلاٗلىماث ُٟ٦لت بهى٘ هٟـ الازترإ.
 ج٩ىن َظٍ اإلاٗلىماث مبؿُت وؾهلت في ٚالبُتها.
 ج٩ىن َظٍ اإلاٗلىماث في مخىاو ٫الٗامت ٢بل جاعٍش بًضإ َلب البراءة.
 ج٩ىن َظٍ اإلاٗلىماث مً التي ًجىػ وكغَا وجضاولها بك٩ل ٖاصي.
الكغٍ الغاب٘ ٢ابلُت الازترإ للخُبُ ٤الهىاعي :الخُبُ ٤الهىاعي َى ٖىهغ ظىَغي في الازترإ ألهه ًسغط الازترإ مً
ٖالم الخ٨ٟحر اإلاجغص بلى ٖالم الخىُٟظ وَٗخبر نىاُٖا ٧ل ازترإ ٌؿمذ بىاؾُت ًض ؤلاوؿان ؤو بىاؾُت آلت ،بةهخاط مىا ٘ٞؤو
الخىنل بلى بهخاط ج٣ىُت ،وٖباعة نىاعي جازظ بمٟهىمها الىاؾ٘ ؤي ٧ل وكاٍ بكغي ًد ٤٣هدُجت وَظا ما ظاءث به اإلااصة01
 03ٝمً اجٟاُ٢ت باعَـ " جازظ اإلالُ٨ت الهىاُٖت بإوؾ٘ مٗاهيها ٞال ج٣خهغ ٖلى الهىاٖت بل جمخض بلى الهىاٖاث الؼعاُٖت
وؤلاؾتراججُت".
ُٞجب ؤن ًترجب ٖلى اؾخٗما ٫الابخ٩اع هدُجت نىاُٖت نالخت لالؾخٛال ٫في اإلاجا ٫الهىاعي ؤما مجغص ابخ٩اع آلاعاء
1
والىٓغٍاث ٞةهه ال ًهلر بظاجه مىيىٖا لبراءة الازترإ َاإلاا ال ًم ً٨اؾخٛالله نىاُٖا.
اإلاُلب الشاوي :الكغوٍ الك٩لُت لالزترإ (بحغاءاث الخهىٖ ٫لى البراءة) :حٗخبر الكغوٍ الك٩لُت مغاخل ًمغ بها
اإلاسترٕ حهض ٝمنها اؾخهضاع بغاءة لخماًت ازتراٖه وهي مدضصة في الاجٟاُ٢اث الضولُت الخانت ببراءة الازترإ ،وحٗخبر َظٍ
ؤلاظغاءاث ،بظغاءاث بصاعٍت و ًلؼمها ال٣اهىن2 ،لهظا ٞةن جىٞغ الكغوٍ اإلاىيىُٖت بدض طاتها في الازترإ ال جٟ٨ي بمٟغصَا
لخ ٟٔونىن خ ٤ناخب الازترإ ،وبهما البض مً اإلاباصعة بترظمت َظا الازترإ بلى وزُ٣ت عؾمُت جهضع مً َُئت عؾمُت
3
ؤًًا وطل ٪بةجبإ بظغاءاث مُٗىت و ٤ٞهٓام ٢اهىوي مٗمى ٫به في َظا اإلاجا.٫
الكغٍ ألاو ٫بًضإ الُلب :بن الخُىة ألاولى اإلاخٗل٣ت بةظغاءاث حسجُل الازترإ لٛغى الخهىٖ ٫لى البراءة وا٦دؿابها
جبضؤ بالُلب،و٢ض يبِ اإلاكغٕ الجؼاثغي َظٍ ؤلاظغاءاث وخضص الُُٟ٨ت التي حٗالجها ج٣غٍبا اٚلب الدكغَٗاث الٗاإلاُت
اإلاخٗل٣ت بهظا اإلاىيىٕ ،وٍ٩ىن بًضإ َلب الخهىٖ ٫لى البراءة مً اإلاسترٕ هٟؿه ؤو ٧ل ناخب خٖ ٤ليها ؤو مً ًىىبهما ،لظا
ُٞجىػ ل٩ل شخو ؾىاء ٧ان َبُُٗا ؤو مٗىىٍا وَىُا ؤو ؤظىبُا ؤن ً٣ضم َلب الخهىٖ ٫لى البراءة لضي الجهت اإلاسههت
لهظا الٛغى َظا باليؿبت للُلب الىَجي ؤما الُلب الضولي الظي خهل ٖلى جاعٍش بًضإ صولي بمىظب اجٟا ١الخٗاون بكان
البراءاث والظي ظاءث اإلااصة 03مىه بـ " ًجىػ بم٣خطخى َظٍ اإلاٗاَضة ،ؤن جىصٕ َلباث خماًت الازتراٖاث ُ٦لباث صولُت في
ؤي صولت مً الضو ٫اإلاخٗا٢ضة " 4،وٍدىي َلب البراءة ٖلى ٖضص مً اإلاغ٣ٞاث وهي:
 الاؾخماعة ؤو الٗغًٍت.
 ون ٠لالزترإ.
 -1نوري ٘ند خاطر " :شرح قواعد الملكية الفكرية" ،الطبعة األوذل ،دار وائل للنشر ،عمان ،2005 ،ص.37

 -2ناصر زلمد عبد اهلل سلطان ":حقوق الملكية الفكرية" ،الطبعة األوذل ،دار إثراء للنشر والتوزيع ،األردن ،2009 ،ص.238

 -3عبد اهلل حسن اخلشوم " :الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية" ،الطبعة الثانية ،دار وائل للنشر ،2008 ،ص.74

 -4حساين علي ":براءة االختراع اكتسابها وحمايتها القانونية بين القانون الجزائري والقانون المقارن" ،دار اجلامعة اجلديدة ،اجلزائر،2010 ،
ص.103
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 اإلاُالب ؤو الُلباث.
 الغؾىم و اإلالخهاث.
 ونل حؿضًض الغؾىم.
1
 الخٟىٌٍ ؤو الى٧الت بن وظضث.
وٍترجب ٖلى ج٣ضًم َلب البراءة بلى الجهت ؤلاصاعٍت اإلاسخهت والتي هي في الجؼاثغ اإلاٗهض الىَجي للملُ٨ت الهىاُٖت وٍ٩ىن م٣غٍ
في الٗانمت وٍدىي ٖلى م٩اجب والثُت مىدكغة في بٌٗ والًاث الىًَ٦ ،ما ًم ً٨ؤن ًخ٣ضم َالب البراءة بُلب مباقغة
لهُئاث صولُت ؤزغي والتي هبيها بالك٩ل (ؤ) :آلازاع ال٣اهىهُت آلاجُت:
 ألازغ ألاو :٫ؤن ًدخ ٟٔاإلاسترٕ لىٟؿه بد ٤ألاًٞلُت في مىده البراءة.
ً
 ألازغ الشاوي :خ ٤اإلاسترٕ في اخخ٩اع اؾخٛال ٫ازتراٖه مالُا مً جاعٍش ج٣ضًم الُلب.
2
 ألازغ الشالض :مً آزاع ج٣ضًم الُلب َى بضؤ مضة الخماًت ال٣اهىهُت.
3

 ق٩ل (ؤ) ًبحن الُغ ١اإلاسخلٟت لُلب بغاءاث الازترإ:

الضواوًٍ
الىَىُت
لبراءاث
(َلب طو ؤولىٍت)
ألاوعوبُت.

Euro

المعهد
الوطني

USPT
JPO
...إلخ
(االزترإ)

ؾىت

OMPI

) (PCTؾىت
الضواوًٍ
الىَىُت
لبراءاث
الازترإ
ألاوعوبُت.

الازترإ ٚحر

Pct

فرنسا

بريطانيا

OMB

...إلخ

" -1معاىدة التعاون بشأن البراءات ( ،")P.C.Tادلنعقدة بواشنطن.1970/06/19 ،

" -2دليل إلنجاز وصف االختراع" ،ادلعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية ،اجلزائر ،2004 ،ص .5-4
3
- Source : OCDE , Idem, P25.
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الكغٍ الشاوي ٞدو الازترإ :بٗض ج٣ضًم َلب البراءة و٢ض اؾخىفى البُاهاث التي ًدضصَا ال٣اهىن مً ٢بل الصخو
ناخب الخ ٤في البراءة جبضؤ الجهت ؤلاصاعٍت في ٞدو الُلب والبض ُٞه 1،وحٗخبر َظٍ اإلاغخلت مغخلت ٦ك ٠وجمدُو
للخ٣اثٟٞ ٤ي َظٍ اإلاغخلت ًىاٍ للجهاث اإلاسخهت بضعاؾت الازترإ ومل ٠البراءة ،و٢ض ازخلٟذ الىٓم ال٣اهىهُت مً خُض
2
الؿلُت اإلامىىخت إلصاعاث البراءاث في ٞدو َلباث البراءاث ٖلى الىدى الخالي:
ً
 .1هٓام ٖضم الٟدو٣ً :ىم َظا الىٓام ؤؾاؾا ٖلى ٖضم ٞدو الُلب اإلا٣ضم للخهىٖ ٫لى البراءة مً الجهت ؤلاصاعٍت
اإلاسخهت ،وٍ٣خهغ صوع الجهت اإلاسخهت َظٍ ٖلى مجغص الخإ٦ض مً جىاٞغ ؤلاظغاءاث الك٩لُت للُلب صون م٣ىماجه
اإلاىيىُٖت ٞاإلصاعة في َظا الىٓام ٖليها  ِ٣ٞؤن جخد ٤٣مً ؤن الُلب اإلا٣ضم مً ناخب الازترإ مدغع ٖلى الاؾخماعة
ً
اإلاٗضة لظل ٪ومىضخا بها ٧اٞت البُاهاث والخٗلُماث الخانت بىن ٠الازترإ ،ونٟا جٟهُلُا ٧اُٞا لٗلم لٛحر به و٦ظا
الغؾىماث التي جىضر َظا الازترإ ،والٗىانغ اإلاغاص خماًتها ٢اهىها ٖلى وظه ًمى٘ الجهالت وٍ٩ىن مبحن ٖلى ق٩ل ص٤ُ٢
3
وواضر وهىٖا ما مسخهغ.
.2هٓام الٟدو الؿاب:٤جإزظ بٌٗ الدكغَٗاث ألازغي ،بىٓام الٟدو الؿاب ٤للُلباث اإلا٣ضمت للخهىٖ ٫لى بغاءاث
الازترإ ،و م٣خطخى ألازظ بهظا الىٓام ؤن الجهت ؤلاصاعٍت اإلاسخهت بخل٣ي الُلباث ،جلؼم بٟدو الُلب مً الىاخُت
ً
اإلاىيىُٖت والك٩لُت مٗاٗٞ ،الوة ٖلى يغوعة بجبإ ؤلاظغاءاث الك٩لُت بخ٣ضًم الُلب وبًًاح البُاهاث الىاظب ُ٢ضَا به
جخإ٦ض ؤلاصاعة مً جىاٞغ اإلا٣ىماث اإلاىيىُٖت لالزترإ َصوح ْعٗغ ْع
ى الازترإ ٖلى الخبراء اإلاخسههحن في طل ،٪والخابٗحن للجهت
ِر
ؤلاصاعٍت لٟدو وبًًاح مضي نالخُخه لالؾخٛال ٫الهىاعي وبظغاء الخجاعب الٗملُت ٖلُه وج٣غٍغ هجاخه في اإلاجا٫
4
اإلاسهو له الازترإ.
 .3هٓام الٟدو الخضوص :بٗض الاهخ٣اص الظي وظه للىٓامحن الؿاب٣حن ،واإلاخمشل في ؤن هٓام ٖضم الٟدو ًاصي بلى مىذ
بغاءاث ٖلى ازتراٖاث ٚحر ظاصة ؤنال ،ؤما هٓام الٟدو الؿاب٩ُٞ ٤ل ٠الجهض واإلاا ٫لدكٗب بظغاءاجه٣ٞ ،ام هٓام ظضًض
والظي ًخمشل في ٞدو اإلال ٠مً الىاخُت الك٩لُت وٍغ٦ؼ ؤ٦ثر ٖلى الُلباث الخ٣ىُت ،العجباَها بالكغوٍ اإلاىيىُٖت ٦ما ؤهه
ً٣ىم بيكغ البراءة لٟخذ اإلاجا ٫للٛحر ٖلى الاٖتراى ًٖ ؤي قغٍ ؤو لبـ ٌكىب الازترإ ؤو البراءة هٟؿها.
الكغٍ الشالث ؤلانضاع واإلاىذ :بٗض ؤن ًخم بًضإ َلب الخهىٖ ٫لى البراءة لضي الجهاث اإلاسخهت ،وج٣ىم َظٍ ألازحرة
بٟدو الُلب وطل ٪خؿب هٓام الٟدو اإلاٗمى ٫به ،و٢بى ٫الُلب ج٣ىم الجهت ؤلاصاعٍت بةنضاع ؾىض البراءة والظي
ًدمل ٧اٞت اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بهاخب البراءة ،وع٢م البراءة واإلاجا ٫الظي ًيخمي بلُه َظا الازترإ ومٗلىماث ؤزغي بصاعٍت
وج٣ىُت جخُلبها بظغاءاث البراءة وبٗض َظا ٧له جمىذ وحؿلم البراءة لُالبها والظي حٗبر ٖلى ملُ٨ت ناخبها لهظا الازترإ.
الكغٍ الغاب٘ قهغ البراءة :بٗض ؤن جمىذ البراءة وبطا لم ج٣ضم مٗاعيت في َلب البراءة ،ؤو ٢ضمذ مٗاعيت وعًٞذ 5،وج٩ىن
َظٍ اإلاٗاعيت مً ٧ل طي مهلخت في ٖضم نضوع البراءة ،ج٣ىم الجهاث اإلاسخهت بكهغ ٢غاع مىذ البراءة ،بُ٣ضٍ في سجل

 -1مسيحة القليويب :الوجيز في التشريعات الصناعية ،مكتبة القاىرة احلديثة ،القاىرة ،1967 ،ص.91-87

 -2عبد الفتاح بيومي حجازي  :الملكية الصناعية في القانون المقارن ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2008 ،ص.373
 -3زلمد أنور ٘نادة  :النظام القانوني لبراءات االختراع ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2002 ،ص.36

( -4ادلشرع اجلزائري نص صراحة على اعتماد نظام عدم الفحص السابق وىذا يف ادلادة ..." 31دون فحص سابق) "...
 -5مسيحة القليويب  :مرجع سابق ،ص.82

87

الٗضص  : 11ؤًلى2015 – ٫

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

بغاءاث الازترإ وجُُ٣ض ظمُ٘ البُاهاث اإلاخٗل٣ت بالبراءة ٦ما ٌكهغ ال٣غاع الهاصع بمىذ البراءة بيكغٍ في صخُٟت بغاءاث
الازترإ ؤو ٧ل صخُٟت مسههت لهظا الٛغى وَضَ ٝظا اليكغ َى بٖالم ال٩اٞت بهضوع بغاءة ٖلى َظا الازترإ.
بٗض ؤن جخىاٞغ الكغوٍ اإلاىيىُٖت والك٩لُت جمىذ بغاءة لُالبها ،التي جسى ٫إلاال٨ها صون ٚحرٍ خ٣ا في الاؾختشاع ،باخخ٩اع
زمغة ازتراٖه باالؾخٗما ٫ؤو الاؾدشماع ؤو مىذ عزو للٛحر باؾخٛال ٫الازترإ ،والظي ً٩ىن ب٩اٞت نىع الاؾخٛال ٫الخٗا٢ضي
بى٣ل ٧ل البراءة للٛحر ؤو ظؼء منها ؾىاء بٗىى ؤو بٛحر ٖىى٦ ،ما ًم ً٨ؤن جهبذ َظٍ البراءة ٖىهغ مً ٖىانغ اإلادل
الخجاعي ،ؤو في قغ٦ت باٖخباع ؤن بغاءة الازترإ ما ٫مٗىىي مى٣ى٢ ٫ابل للخهغُٞ ٝه٦ ،ما ؤن بغاءة الازترإ ٢ابلت لغَنها
عَىا خُاػٍا ،وٚجى ًٖ البُان ؤن الهض ٝمً حسجُل الازترإ لِـ مجغص خهى ٫اإلاسترٕ ٖلى وزُ٣ت جشبذ خ٣ه وجا٦ض ؤهه
ناخب الابخ٩اع ،ول ً٨الهض ٝألاَم والخ٣ُ٣ي في هٓغ اإلاسترٖحن ؤن جًمً الضولت للمسترٕ خ٣ى٢ه في الاؾدشماع الهاصت
الزتراٖه ختى ٌٗىص ٖلُه بما ٌٗىيه ٖما ؤه ٤ٟفي ؾبُل الىنى ٫بلى ٨ٞغجه مً ظهض طَجي ،ؤو ؤمىا ٫في بظغاء الخجاعب
وؤلاهٟاٖ ١ليها ولخد ٤ُ٣طلً ٪مىذ ال٣اهىن للمسترٕ ولٟترة مدضصة خ٣ا اخخ٩اعٍا الؾخٛال ٫الازترإ 1،و٧ل مً ٌؿخٛل َظا
الازترإ صون عيا اإلاسترٕ ؤو صون ما ًبرع طلٖ ٪لى خؿب ما خضص ٢اهىها ،و٧ل مً ًخٗضي ٖلى َظا الازترإ وما ًغجبه مً
خ٣ى ١للمسترٕ ؤو إلاً ِرجى ٫بلُه البراءة ًخدمل اإلاؿاولُت اإلاضهُت و الٗ٣ىباث الجؼاثُت اإلادضصة ٢اهىها إلاشل َ٨ظا ؤٖماٚ ٫حر
2
مكغوٖت وظب عصٖها.
زاجمت:
وؿخسلو مً َظا البدض والظي زههىاٍ لخبُان الىٓام ال٣اهىوي لبراءة الازترإ ،بدُض بِىا ؤلاَاع الىٓغي و اإلاٟاَُمي
و٦ظا ال٣اهىوي والظي الخٓىا ُٞه ظملت مً الازخالٞاث والخباًً بحن الخٗاعٍ ٠والُبُٗت ال٣اهىهُت ،وَظا خؿب اإلاىٓىع
1883
الظي جغي به البراءة٦ ،ما بِىا هىٖا مً ؤَمُت بغاءة الازترإ والتي اج٣ٟذ مٗٓم الدكغَٗاث ،ابخضاء مً اجٟاُ٢ت باعَـ
والتي حٗخبر مهض بغاءة الازترإ واإلالُ٨ت الهىاُٖت ٩٦لٖ ،لى وظىب وي٘ بَاع ٢اهىوي لخدضًض مٟهىمها وقغوَها والخماًت
اإلا٣غعة لها والجؼاء اإلا٣غع ل٩ل مً جسى ٫له هٟؿه الاٖخضاء ٖلى الخ٣ى ١اإلاكغوٖت لهاخب بغاءة الازترإ ،وَظا بُٛت م٩اٞإة
اإلاسترٖحن والظًً بظلىا ٢هاع ظضَم لخىنل الزتراٖاث ظضًضة ٚاًتهم في طل ٪جدؿحن الخُاة البكغٍت ومداولت الً٣اء ٖلى
مكا٧ل مىظىصة ؾاب٣ا في مجا ٫الخ٣ىُتٞ ،إنبدذ لبراءة الازترإ صوع ظض مهم في الخُاة الُىمُت و٢ض ٖغٞذ اهدكاعا ظض
واؾ٘ ٖلى ٧ل ألانٗضة وفي ٧اٞت الضو٧ ،٫ل خؿب بم٩اهُاجه وصعظت ج٣ضمه ووؿبت الىعي ال٨ٟغي والش٣افي والخ٣جي لضي
الكٗىب ،في الؿىىاث ألازحرة خُض جًاٖ ٠الُلب ٖلى البراءاث ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي والضوليٞ ،إَمُت بغاءة الازترإ
ؤنبدذ طاث ؤَمُت بالٛت وَظا مً مجمل ما ًترجب ٖنها مً ؤزاع حٗىص بالٟاثضة ٖلى اإلاسترٕ بهٟت زانت ،وٖلى اإلاجخم٘
بهٟت ٖامت بل وؤنبدذ ؤصاة لُ٣اؽ مضي جُىع الضو ٫وجسلٟهاَ،ظا ما خخم ٖلى صو ٫الٗالم ؤظم٘ ومىه اإلاكغٕ الجؼاثغي
الظي لم ٌكظ ٖلى ال٣اٖضة ووي٘ بَاع ٢اهىوي لها ،لغ ٘ٞاللبـ وجبُان حٗغٍٟها وحٗغٍ ٠الازترإ طاجه ،ووي٘ قغوٍ وبحن
خ٣ى ١ناخب البراءة والالتزاماث التي جٖ ٘٣لى ٧اَله ،ولم ًخجاَل في َظا الهضص اإلاهلخت الٗامت ُ٣ٞض ناخب البراءة
بُ٣ىص ٢اهىهُت جد ٟٔخ٣ى ١اإلاسترٕ مً ظهت وجد ٟٔخ٣ى ١اإلاجخم٘ بإ٦مله مً ظهت ؤزغي.

 -1زلمد حسين عباس" :التشريع الصناعي" ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،1967 ،ص.93

 -2زينة غازل عبد اجلبار الصفار ":المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية" ،الطبعة الثانية ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،األردن ،2002 ،ص.87
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٢اثمت اإلاغاح٘:
 .1مىحر ٖبض هللا الغواخىت  ":مجمىٖت الدكغَٗاث والاحتهاصاث الً٣اثُت اإلاخٗل٣ت في اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت والهىاُٖت"،
.2009
الُبٗت ألاولى ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان ألاعصن،
.2000
 .2نالح ػًٍ الضًً ":اإلالُ٨ت الهىاُٖت والخجاعٍت" ،صاع الش٣اٞت لليكغ و الخىػَٖ٘ ،مان،
.2011
 .3مدمض ألامحن بً الؼًٍ" :مدايغاث في اإلالُ٨ت الهىاُٖت" ،ظامٗت الجؼاثغ٧ ،لُت الخ٣ى ١بً ٖ٨ىىن،
 2003اإلاخٗل ٤ببراءة الازترإ (ط.ع 44اإلااعزت في-23
 1424اإلاىاً 19٫ ٤ٞىلُى ؾىت
ألمغ 07-03اإلااعر في 19ظماصي ألاولى ٖام
 )2003الجؼاثغي.
-07
 .4ػٍىت ٚاهم ٖبض الجباع الهٟاع " :اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت للملُ٨ت الهىاُٖت" ،الُبٗت الشاهُت ،صاع الخامض لليكغ
.2002
والخىػَ٘ ،ألاعصن،
.2005
ٌ .5ؿغٍت ٖبض الجلُل" :خ٣ى ١خاملي بغاءاث الازترإ وهماطج اإلاىٟٗت" ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعٍت،
ٖ .6لي هضًم الخمصخي ":اإلالُ٨ت الخجاعٍت والهىاُٖت  -صعاؾت م٣اعهت ،"-الُبٗت ألاولى ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث
.2010
واليكغ والخىػَ٘ ،بحروث،
 ،2003م.18
ٞ .7غخت ػواوي نالر  ":ال٩امل في ال٣اهىن الخجاعي-الخ٣ى ١ال٨ٟغٍت ،"-ابً زلضون لليكغ ،وَغان،
 .8اإلااصة 02ٝ 02مً ألامغ 07-03اإلاخٗل ٤ببراءة الازترإ الجؼاثغي.
 .9صوَـ مدمض الُُب " :م٣ا ٫خى ٫بغاءة الازترإ ماقغ لُ٣اؽ جىاٞؿُت اإلااؾؿاث و الضولت" ،اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي
للمٗجيWWW.DOUIS.FR.EE ،
 ( .10بن ه٣و اؾخٛال ٫الازترإ ؤو ٖضمه ًغجب بما الترازُو ؤلاظباعٍت والتي جشبذ للٛحر بطا ما َلب َى طل ،٪وبما جغازُو
وظىبُت وج٣ىم بهىعة آلُت صون ج٣ضًم َلب مً ٚحر ٞهىا مغاٖاة للمهلخت الٗامت جإمغ الضولت بها وجسخاع ؤي شخو جغاٍ
مىاؾبا لظل.٪
 .11اإلااصة 12مً ألامغ 07-03اإلاخٗل ٤ببراءة الازترإ الجؼاثغي.
.2003
 .12ؾِىىث خلُم صوؽ ٠ُ٦":ج٨خب وجٟؿغ بغاءة الازترإ" ،الُبٗت ألاولى ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعٍت،
.1967
13مدمض خؿجي ٖباؽ ":الدكغَ٘ الهىاعي" ،صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة،
.1983
ٖ.14باؽ خلمي اإلاجزالوي ":اإلالُ٨ت الهىاُٖت" ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ،
٧ .15اعلىؽ م َص
٧ىعٍا" :خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت والضو ٫الىامُت" ،جغظمت الؿُض ؤخمض ٖبض الخال ٤و
.2000
ؤخمض ًىؾ ٠الصخاث ،صاع اإلاغٍذ لليكغ ،الؿٗىصًت،
.2010
ٞ .16ايلي بصعَـ" :اإلاضزل بلى اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت" ،الُبٗت الشاهُت ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ،
.2000
 .17نالح ػًٍ الضًً ":اإلالُ٨ت الهىاُٖت والخجاعٍت"،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَٖ٘،مان،
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 .18مجى ظما ٫الضًً مدمض مدمىص  ":الخماًت الضولُت لبراءاث الازترإ" ،صون صاع وؾىت وكغ ،ال٣اَغة.
.2009
ٖ .19بض الغخُم ٖىتر ٖبض الغخمان ":بغاءة الازترإ ومٗاًحر خماًتها" ،صاع ال٨ٟغ الجماعي ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،
 .20اإلااصة 04مً ألامغ.07-03
 .21اإلااصة 04مً ألامغ 07-03اإلاخٗل ٤ببراءة الازترإ الجؼاثغي.
 .22مدمض خؿً ٢اؾمٖ ،بض هللا ٖبض ال٨غٍم ٖبض هللاٞ ،اجً خؿحن خىي":مىؾىٖت الدكغَٗاث الٗغبُت في اإلالُ٨ت
.2011
ال٨ٟغٍت" ،الجؼء الشاوي ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘،
.2000
 .23ظال ٫وٞاء مدمضًً":الخماًت ال٣اهىهُت للملُ٨ت الهىاُٖت" ،صاع الجماٖت الجضًضة لليكغ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،
.2012
 .24زالض قىٍغب ":مدايغاث في اإلالُ٨ت الهىاُٖت" ،بً ٖ٨ىىن،
 .25نالح ػًٍ الضًً  ":قغح الدكغَٗاث الهىاُٖت والخجاعٍت" ،الُبٗت ألاولى ،الضاع الٗلمُت الضولُت لليكغ والخىػَ٘ وصاع
.2003
الش٣اٞت لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان،
.2008
 .26عٍم ؾٗىص ؾماوي ":بغاءاث الازترإ في الهىاٖاث الضواثُت" ،الُبٗت ألاولى ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان،
.2003
 .27وُٗم مٛبٛب ":بغاءة الازترإ ملُ٨ت نىاُٖت وججاعٍت" ،الُبٗت ألاولى،ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،بحروث،
.2005
 .28هىعي خمض زاَغ  ":قغح ٢ىاٖض اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت "،الُبٗت ألاولى ،صاع واثل لليكغٖ ،مان،
.2009
 .29هانغ مدمض ٖبض هللا ؾلُان" :خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت" ،الُبٗت ألاولى ،صاع بزغاء لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن،
.2008
ٖ .30بض هللا خؿً الخكىم " :الىححز في خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت والخجاعٍت" ،الُبٗت الشاهُت ،صاع واثل لليكغ،
 .31خؿاوي ٖلي ":بغاءة الازترإ ا٦دؿابها وخماًتها ال٣اهىهُت بحن ال٣اهىن الجؼاثغي وال٣اهىن اإلا٣اعن" ،صاع الجامٗت
.2010
الجضًضة ،الجؼاثغ،
.1970
".32مٗاَضة الخٗاون بكإن البراءاث ( ،")P.C.Tاإلاىٗ٣ضة بىاقىًُ/06/19،
.2004
".33صلُل إلهجاػ ون ٠الازترإ" ،اإلاٗهض الىَجي الجؼاثغي للملُ٨ت الهىاُٖت ،الجؼاثغ،
.1967
 .34ؾمُدت ال٣لُىبي":الىححز في الدكغَٗاث الهىاُٖت" ،م٨خبت ال٣اَغة الخضًشت ،ال٣اَغة،
.2008
ٖ .35بض الٟخاح بُىمي حجاػي  ":اإلالُ٨ت الهىاُٖت في ال٣اهىن اإلا٣اعن" ،صاع ال٨ٟغ الجامعي ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،
.2002
 .36مدمض ؤهىع خماصة ":الىٓام ال٣اهىوي لبراءاث الازترإ" ،صاع ال٨ٟغ الجامعي ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،
( .37اإلاكغٕ الجؼاثغي هو نغاخت ٖلى اٖخماص هٓام ٖضم الٟدو الؿاب ٤وَظا في اإلااصة..." 31صون ٞدو ؾاب.) " .٤
38.Source : OCDE , Idem, P25.
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ألامً الىٟس ي وٖال٢خه ب٣ل ٤اإلاؿخ٣بل لضي الكباب البُا ٫في الجؼاثغ
 صعاؾت مُضاهُت بمضًىت بىع٢لت-ص.هبُلت بىٖاُٞت/حامٗت البلُضة،2الجؼاثغ  -ؤٖ .بض ال٨غٍم مإمىن/حامٗت البلُضة، 2الجؼاثغ

ملخو:
تهض ٝالضعاؾت الخالُت بلى ال٨ك ًٖ ٠وا ٘٢ألامً الىٟسخي و ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل لضي الكباب البُا ( ٫مضًىت وع٢لت
همىطظا ) في يىء بٌٗ اإلاخٛحراث الخانت باإلاؿخىي الش٣افي ( مغج –ٟ٘مىس )ٌٟو مضة البُالت (َىٍلت ٢هحرة ) و٢ض
اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنٟي٢.ام الباخشان بخُبُ ٤مُ٣اسخي ألامً الىٟسخي و ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل ٖلى ُٖىت ٢هضًت
ً
٢ىامها ( )50بُاال .وجىنلذ الضعاؾت الى ؤن َىاٖ ٥ال٢ت اعجباَُه ٖ٨ؿُت صالت بخهاثُا بحن ألامً الىٟسخي و ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل
لضي الكباب البُا٦ .٫ما ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن َىاٞ ٥غو ١طاث صاللت اخهاثُت في صعظاث ٧ل مً ألامً الىٟسخي و ٢ل٤
اإلاؿخ٣بل حٗؼي ٫إلاؿخىي الش٣افي ( مغج – ٟ٘مىس )ٌٟو مضة البُالت ( َىٍلت ٢ ،هحرة).
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :ألامً الىٟسخي ٢ ،ل ٤اإلاؿخ٣بل ،الكباب البُا.٫
م٣ضمت:
جمشل ًُ٢ت البُالت في الى٢ذ الغاًَ بخضي اإلاك٨الث ألاؾاؾُت التي جىاظه مٗٓم صو ٫الٗالم الٗغبي بازخال ٝمؿخىٍاث
ج٣ضمها وؤهٓمتها الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت ،ولٗل ؤؾىؤ وؤبغػ ؾماث ألاػمت الا٢خهاصًت التي جىظض في الضو٫
الٗغبُت والىامُت ٖلى خض ؾىاء هي جٟا٢م مك٩لت البُالت ؤي التزاًض اإلاؿخمغ اإلاُغص في ٖضص ألاٞغاص ال٣اصعًٍ ٖلى الٗمل
والغاٚبحن ُٞه والباخشحن ٖىه صون ؤن ٌٗثروا ٖلُه.
وال ًىظض شخيء ؤز٣ل ٖلى الٟغص مً الكٗىع بالخاظت اإلااصًت واإلاٗىىٍت مً آلازغًٍ زانت ٖىضما ً٩ىن الٟغص مؿئىال ًٖ
ؤؾغة وٖلُه جإمحن خاظاتها ،وجا٦ض الاخهاءاث ّ
ؤن َىاٖ ٥كغاث اإلاالًحن مً الٗاَلحن ًٖ الٗمل في ٧ل ؤهداء الٗالم مً
ظُل الكباب ،وجسل ٠ؤوياٖهم الصخُت ؤو جإزغَم ًٖ الؼواط ،وبوكاء ؤؾغة ،ؤو عجؼَم ًٖ جدمل مؿاولُت ؤؾغَم.
٦ما جُٟض الاخهاءاث الٗلمُت ّ
ؤن للبُالت آزاعَا ّ
الؿِئت ٖلى الصخت الىٟؿُت ٦ما لها آزاعَا ٖلى الصخت الجؿضًت.
 -1ؤلاق٩الُت :
بن مغخلت الكباب هي الٗمغ الخ٣ُ٣ي لئلوؿانٖ ،لى ؤؾاؽ ؤن ٖمغ البكغ ال ًدؿب بٗضص الؿىحن ،وبهما بٗمغ الخجغبت
الخُت والٟاٖلت في خُاتهم ،وَى لظلً ٪دظ ٝمً البكغ الُٟىلت والكُسىزت ،ألاولى ألجها بال وعي والشاهُت بال ٢ىة ،وفي عؤي
الُٟلؿى ٝالىمؿاوي )ؤعٍَ ٪ىم( ٞةن ؾىىاث الاهخٓاع اهخٓاع الكباب واهخٓاع اإلاىث لِؿذ صازلت في الخؿبانٞ ،الٗمغ
َى ما ٌِٗكه البكغ ولِـ ما ًخىاظضون ُٞه مجغص جىاظض ٖلى ألاعى.
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ً
و جخمحز مغخلت الكباب وؿبُا باهدكاع مكاٖغ ال٣ل ٤والخىجغٞ ،الخىجغ ال٣اثم بحن الظاث واإلاجخم٘ َى الًُ٣ت اإلادىعٍت
اإلاضع٦ت في مغخلت الكبابٟٞ،ي مغخلت اإلاغاَ٣ت ًخ٣بل الُاٗٞحن جُُ٣م اإلاجخم٘ لهم ٦مخمغصًً و٦مدؿِبحن ،ؤما في مغخلت
ً
الكباب ٞىجض ؤن الٗال٢ت بحن زىابذ اإلاجخم٘ والظاث الخُ٣ُ٣ت جإزظ ً
مًُغبا م٘ التر٦حز ٖلى الظاجُتٞ ،اإلاغاَ٤
َابٗا
ً
ًداو٫
ظاَضا ؤن ًدضص َىٍخه ،والكاب ًبضؤ بةصعا ٥خضوص شخهِخه لُخم ً٨مً جمُحز اخخما ٫الهغإ والخباًً ال٣اثمحن
بحن طاجه اإلاخىامُت وبحن هٓامه الاظخماعي.
و زال ٫مغخلت الكباب ٢ض ًمغ الكاب ٢ض جىظهه و مً بحن اإلاكا٧ل التى جىاظه الكباب بهٟت زانت هي مك٩لت البُالت
التي انبدذ ججٗل الكباب في خالت مً ال٣ل ٤و الخىجغ و ًخجه ال٣لٖ ٤ىضَم هدى اإلاؿخ٣بل الظي ًمشل ؤخض ؤهىإ ال٣ل٤
ً
الظي ٌك٩ل زُىعة في خُاة الٟغص و ًخجلى في زى ٝمً مجهىً ٫ىجم ًٖ زبراث مايُت (وخايغة ؤًًا) ٌِٗكها الٟغص
ججٗله ٌكٗغ بٗضم ألامً وجى ٘٢الخُغ وَكٗغ بٗضم الاؾخ٣غاع وحؿبب لضًه َظٍ الخالت شخئ مً الدكائم والُإؽ الظي ٢ض
ً
ًاصي به في جهاًت ألامغ بلى ايُغاب خ٣ُ٣ي وزُحر ٧اال٦خئاب ؤو ايُغاب هٟسخي ٖهبي زُحر ،ووكحر ؤًًا بلى ؤن ٢ل٤
اإلاؿخ٣بل ٢ض ًيكإ ًٖ ؤ٩ٞاع زاَئت وال ٖ٣الهُت لضي الٟغص ججٗله َص
ًاو ٫الىا ٘٢مً خىله و٦ظل ٪اإلاىا ٠٢وألاخضار
والخٟاٖالث بك٩ل زاَئ مما ًضٗٞه بلى خالت مً الخى ٝوال٣ل ٤الهاثم الظي ً٣ٟضٍ الؿُُغة ٖلى مكاٖغٍ وٖلى ؤ٩ٞاعٍ
الٗ٣الهُت ومً زم ٖضم ألامً والاؾخ٣غاع الىٟسخي.
و ٢ض ًىٗ٨ـ قٗىع الكباب البُا ٫بال٣ل ٤هدى مؿخ٣بلهم ٖلى ؤمنهم الىٟسخي ،و ٌٗخبر َظا ألازحر وٗمت ُٖٓمت مً وٗم
هللا ٖؼ وظل ٖلى ٖباصٍ ًُلبها الىاؽ وٍبدشىن ٖنها بكتى الىؾاثل .وَى يغوعة مً يغوعاث الخُاة .ول ً٨الىاؽ ًخٟاوجىن
وٍدكدذ ؾٗيهم في َلبها ،خُض ؤزُإَا ال٨شحر منهم ،وو ٤ٞهللا ٖؼ وظل ال٣لُل مً ٖباصٍ بلى ؾبُل جدهُلها وطلًٞ ٪ل
هللا ًاجُه مً ٌكاء ،وهللا طو الًٟل الُٗٓم.
ٞاألمً َمإهِىت ٢لبُت حؿلم بلى الؿ٩ىن الىٟسخي والغزاء ال٣لبي ،وألاماهت َمإهِىت وؤلاًمان َمإهِىت وجهضً ٤وحؿلُم ًٖ
ً
ً٣حن .وَكٗغ ؤلاوؿان باألمً متى ٧ان مُمئىا ٖلى صخخه وٖمله ومؿخ٣بله وؤوالصٍ وخ٣ى٢ه ومغ٦ؼٍ الاظخماعي؛ ٞةن خضر
ما حهضص جل ٪ألامىع ،ؤو بن جى ٘٢الٟغص َظا التهضًض ٣ٞض قٗىعٍ باألمً .1
وَٗض الكٗىع بالُمإهِىت الىٟؿُت ؤو ألامً الىٟسخي ؤخض مٓاَغ الصخت الىٟؿُت ؤلاًجابُت وؤو ٫ماقغاتهاٞ ،ل٣ض جدضر
ال٨شحر مً الٗلماء واإلا٨ٟغًٍ ًٖ ؤبغػ اإلااقغاث ؤلاًجابُت للصخت الىٟؿُت والتي منها قٗىع الٟغص باألمً الىٟسخي والىجاح في
ب٢امت ٖال٢اث م٘ آلازغًٍ وجد ٤ُ٣الخىا ٤ٞالىٟسخي والبٗض ًٖ الخهلب وؤلاهٟخاح ٖلى آلازغًٍ.2
و باٖخباع ؤن البُالت مً اإلام ً٨ؤن تهضص ألامً الىٟسخي للكباب و ججٗلهم ٌكٗغون بال٣ل ٤هدى اإلاؿخ٣بل ؤعجإث َظٍ
الضعاؾت ؤن جدىاوَ ٫ظا اإلاىيىٕ بالبدض و الخ٣صخي وَظا مً زالَ ٫غح ظملت مً الاؾئلت نُٛذ ٖلى الخدى الخالي:
َ-1ل َىاٖ ٥ال٢ت اعجباَُت صالت اخهاثُا بحن ألامً الىٟسخي و ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل لضي الكباب البُا٫؟
ً
َ -2ل ًسخل ٠مؿخىي ألامً الىٟسخي جبٗا الزخال ٝاإلاؿخىي الخٗلُمي ( مغج – ٟ٘مىس )ٌٟ؟
ً
َ -3ل ًسخل ٠مؿخىي ألامً الىٟسخي جبٗا الزخال ٝمضة البُالت ( َىٍلت ٢ -هحرة)؟
 1أ٘ند عزت " ،أصول علم النفس"،دار ادلعارف ،القاىرة ،)1995(،ص .195

 2حامد عبد السالم زىران" ،اإلرشاد التربوي في الوطن العربي بين الحاضر والمستقبل"،ادلؤٕنر الفكري الرابع للرتبويٌن العرب ،بغداد،)1987(،ص
.16
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ً
َ -4ل جسخل ٠صعظاث ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل جبٗا الزخال ٝاإلاؿخىي الخٗلُمي (مغج - ٟ٘مىس)ٌٟ؟
ً
َ -5ل جسخل ٠صعظاث ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل جبٗا الزخال ٝمضة البُالت ( َىٍلت ٢ -هحرة )؟
و لالظابت ٖلى َظٍ الدؿائالث جم نُاٚت الٟغيُاث الخالُت:
َ -1ىاٖ ٥ال٢ت اعجباَُت ٖ٨ؿُت صالت اخهاثُا بحن ألامً الىٟسخي و ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل لضي الكباب البُا.٫
ً
 -2ال ًسخل ٠مؿخىي ألامً الىٟسخي جبٗا الزخال ٝاإلاؿخىي الخٗلُمي ( مغج - ٟ٘مىس.)ٌٟ
ً
 -3ال ًسخل ٠مؿخىي ألامً الىٟسخي جبٗا الزخال ٝمضة البُالت ( َىٍلت٢ -هحرة).
ً
 -4ال جسخل ٠صعظاث ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل جبٗا الزخال ٝاإلاؿخىي الخٗلُمي (مغج -ٟ٘مىس.)ٌٟ
ً
 -5ال جسخل ٠صعظاث ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل جبٗا الزخال ٝمضة البُالت ( َىٍلت٢ -هحرة ).
 -2ؤَضا ٝالضعاؾت :
ج٨مً ؤَضاَ ٝظٍ الضعاؾت ُٞما ًلي:
 ال٨كَ ًٖ ٠بُٗت الٗال٢ت بحن الامً الىٟسخي و ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل لضي الكباب البُا.٫ً
 الخٗغٖ ٝلى َبُٗت الٟغو ١فى صعظاث ألامً الىٟسخي و صعظاث ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل جبٗا الزخال ٝاإلاؿخىي الخٗلُمي (مغج- ٟ٘مىس )ٌٟو مضة البُالت ( َىٍلت٢ -هحرة).
 -3ؤَمُت الضعاؾت:
حؿخمض الضعاؾت الخالُت ؤَمُتها في جىاولها إلاىيىٕ ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل لضي الكباب البُا ٫وٖال٢خه باألمً الىٟسخي في يىء
مخٛحري اإلاؿخىي الخٗلُمي و مضة البُالتٖ ،لى ؤؾاؽ ؤن ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل ًخًمً الٗضًض مً الٗىانغ في شخهُت الٟغص مً
خُض (ٖضم ز٣ت الصخو في هٟؿه وفي ٢ضعجه ٖلى بعظإ ما ًدضر له مً مىاٚ ٠٢حر ؾاعة بلى مىا ٠٢زاعظُت ٦ما ؤن
ٖال٢خه باآلزغًٍ ج٩ىن مًُغبت ألامغ الظي ًاصي بلى جىجغٍ وجغصصٍ).
وجغظ٘ ألاَمُت الخُبُُ٣ت لهظا البدض في الخٗغٖ ٝلى َبُٗت الٗال٢ت بحن ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل وألامً الىٟسخيًٞ .ال ًٖ مٗغٞت
مضي ؤلاؾهام اليؿبي لؤلمً الىٟسخي في ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل ل٩ي ًدؿجي لىا جىظُه الكباب في يىء ماحؿٟغ ٖىه الضعاؾت مً هخاثج.
 -4جدضًض مٟاَُم الضعاؾت :
 -1-4حٗغٍ ٠ألامً الىٟس يEmotional Security :
ٌٗخبر ألامً في ؤؾاؾه الىٟسخي َى الكٗىع بالهضوء  ،والُمإهِىت والبٗض ًٖ ال٣ل ٤و ؤلايُغاب  ،وَى قٗىع يغوعي لخُاة
1
الٟغص واإلاجخم٘  ،ومً ؤَم ؤؾبابه بَمئىان الٟغص ٖلى هٟؿه وبخؿاؾه بالُٗ ٠واإلاىصة ممً ًدُُىن به.

 1الربيع فيصل خليل " ،أثر األمن النفسي وبعض الخصائص الديموغرافية للمعلم في آدائو " ،رسالة ماجستًن غًن منشورة  ،جامعة الًنموك)1996 ( ،
،ص .02
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الخٗغٍ ٠ؤلاحغاجي:
ً
ُ
مًمىها َص
مٗغى للخُغ .وألامً الىٟسخي
وٚحر
َى الُمإهِىت الىٟؿُت والاهٟٗالُت،وَى خالت ً٩ىن ٞيها:بقبإ الخاظاث
ٍض
ٌب
مغ٦ب مً اَمئىان الظاث والش٣ت بها،م٘ الاهخماء بلى ظماٖت آمىت،وَى خالت مً الكٗىع بالهضوء ،والؿُ٨ىت ،وؾالم الغوح.
ً
َظا وٍخدضص الكٗىع باألمً الىٟسخي في الضعاؾت الخالُت بظغاثُا مً زال ٫الضعظاث التي ًدهل ٖليها الٟغص في مُ٣اؽ ألامً
الىٟسخي.
٢ -2-4ل ٤اإلاؿخ٣بل:
٢ )2005ل ٤اإلاؿخ٣بل ٖلى ؤهه" زلل او ايُغاب هٟسخى اإلايكإ ًىجم ًٖ زبراث مايُت ٚحر ؾاعة،
حٗغ ٝػٍيب مدمىص ق٣حر (
م٘ حكىٍت وجدغٍ ٠بصعا٧ى مٗغفى للىا ٘٢وللظاث مً زال ٫اؾخدًاع للظ٦غٍاث والخبراث اإلاايُت ٚحر الؿاعة ،م٘ جطخُم
للؿلبُاث وصخٌ لالًجابُاث الخانت بالظاث والىا ، ٘٢ججٗل ناخبها فى خالت مً الخىجغ وٖضم ألامً  ،مما ٢ض ًضٗٞت
لخضمحر الظاث والعجؼ الىاضر وحٗمُم الٟكل وجى ٘٢ال٩ىاعر ،وجاصي به بلى خالت مً الدكائم مً اإلاؿخ٣بل ،و٢ل ٤الخ٨ٟحر
في اإلاؿخ٣بل ،والخى ٝمً اإلاك٨الث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت اإلاؿخ٣بلُت اإلاخىٗ٢ت ،وألا٩ٞاع الىؾىاؾُت و٢ل ٤اإلاىث
والُإؽ .
و ٌٗغ ٝبحغاثُا :وَى الضعظت ال٩لُت التي ًخدهل ٖليها الٟغص ٖىض اظابخه ٖلى ٣ٞغاث مُ٣اؽ ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل.
 -3-4الكباب البُا:٫في الخٗغٍ ٠الكاؾ٘ للبُالت الظي ؤونذ به مىٓمت الٗمل الضولُت ،والظي ًىو ٖلى ؤن " الٗاَل
ًٖ الٗمل َى طل ٪الٟغص الظي ً٩ىن ٞى ١ؾً مُٗىت بال ٖمل و َى ٢اصع ٖلى الٗمل و عاٚب ُٞه و ًبدض ٖىه ٖىض مؿخىي
ؤظغ ؾاثض ل٨ىه ال ًجضٍ".
و ٌٗغ ٝبحغاثُا:ؤن الصخو الٗاَل ًٖ الٗمل َى الصخو ال٣اصع ٖلى مؼاولت ٖمل ما له ُ٢مت ا٢خهاصًت واظخماُٖت
وَؿعى بلى الخهىٖ ٫لُه وال ًجضٍ.
 -5ؤلاحغاءاث اإلاُضاهُت للضعاؾت:
 -1-5مىهج الضعاؾت:
ٌٗجي مىهج البدث الُغٍ ٤اإلااصي بلى ال٨ك ًٖ ٠الخ٣ُ٣ت في الٗلىم بىاؾُت َاثٟت مً ال٣ىاٖض الٗامت  3و اجبٗىا في َظٍ
الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي الظي ٌٗجى بخدضًض الٗال٢اث والٟغو ١التي جىظض بحن الٓىاَغ واإلاخٛحراث ٦ما ًداو ٫جٟؿحرَا
وال٨ك ًٖ ٠ؤؾبابها.4
و٢ض اعجإًىا اجبإ َظا اإلاىهج لخالثمه م٘ ؤَضا ٝالضعاؾت خُض ٌؿاٖضها اإلاىهج الىنٟي ٖلى "ون ٠الٗال٢ت بحن اإلاخٛحراث
1
ونٟا ٦مُا ،ؤي جدضًض الضعظت التي جغجبِ بما مخٛحراث ٦مُت بًٗها بالبٌٗ آلازغ".
 1زينب زلمود شقًن" ،مقياس قلق المستقبل" ،القاىرة  :األصللو ادلصرية،)2005(،ص.05
2

رمزي زكي"،االقتصاد السياسي للبطالة" ،رللة عادل ادلعرفة ،العدد ،226الكويت ،)1997(،ص.39

السعودي  ،)1995(،ص .90
ة
 3العساف صاحل بن زلمد" ،دليل الباحث في العلوم السلوكية" ،مكتبة العبيكيان ،الرياض،

 4ديوبولد فان دالٌن ترٗنة ،زلمد نبيل نوفل وزمالؤه ":مناىج البحث في التربية وعلم النفس" ،الناشر مكتبة األصللو ادلصرية ،ص .231
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ُٖ -6ىت الضعاؾت ومبرعاث ازخُاعَا:
ً
هدً بهضص صعاؾت ْاَغة ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل و الامً الىٟسخي لضي الكباب البُاٞ ٫ةن ازخُاع َظٍ الٟئت جدضًضا ٢ض ظاء مً
ً
ً
مىُلَ ٤بُٗت َظٍ الٟئت وزهىنُتها .بط ًبضو ؤن الكباب البُا ٫ؤ٦ثر الٟئاث جإزغا واهٟٗاال بما ًدُِ بهم مً تهضًضاث
وؤزُاع في خحن ؤجهم ٢ض ال ًمل٩ىن ؾلُت نى٘ ال٣غاع ؤو بخضار الخُٛحرومً زم ًخٗغيىن ألػمت الهىٍت خُض ًجضون
ؤهٟؿهم ًجزٖىن بلى الاؾخ٣ال ٫وجد ٤ُ٣الظاث ٦ةخضي مُالب الىمى في مغخلت الكباب.
جم بظغاء الضعاؾت ألاؾاؾُت ٖلى ُٖىت ٢هضًت مً الكباب البُا ٫الظًً ج٣ضمى إلاضًغٍت الدكُٛل لىالًت وع٢لت م٩ىهت مً
ً
ً
ً
ٞ 50غصا،و٧ان جُبُ ٤اإلاُ٣اؾحن جُبُُ٣ا ظمُٗا وٍم ً٨جىيُذ زهاثو ؤٞغاص الُٗىت ٖلى يىء ٖضص مً اإلاخٛحراث ٧الخالي :
حضوً:) 1( ٫ىضر زهاثو ُٖىت الضعاؾت ألاؾاؾُت
مضة البُالت

٢هحرة

َىٍلت

اإلاجمىٕ

اإلاؿخىي الخٗلُمي
مغجٟ٘

15

10

25

مىسٌٟ

05

20

25

اإلاجمىٕ

20

30

50

ً
ًم٨ىىا ال٣ى ٫مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )01ؤن ُٖىت الضعاؾت بلٛذ (ٞ )50غصا بُاال ظاء جىػَٗهم مخجاوـ باليؿبت
ً
ً
إلاخٛحري مضة البُالت واإلاؿخىي الخٗلُمي،خُض اقخملذ ٖلى ( )20بُاال ممً ً٢ى مضة بُالت ٢هحرة ،و ( )30بُاال ممً
ً٢ى مضة بُالت َىٍلت ،ؤما ُٞما ًسو اإلاؿخىي الخٗلُمي ٣ٞض جىػٖذ ُٖىت الضعاؾت بالدؿاوي بحن مغجٟعي ومىسٟطخي
ً
اإلاؿىي الخٗلُمي و٧ان ههِب ٧ل منهما ( )25بُاال.
 -7ؤصواث الضعاؾت :
:)2005
 -1-7مُ٣اؽ ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل بٖضاص  :ػٍيب مدمىص ق٣حر (
حهض ٝاإلاُ٣اؽ بلى مٗغٞت عؤي الٟغص الصخصخي بىيىح فى اإلاؿخ٣بل وطلٖ ٪لى مُ٣اؽ زماسخي الخضعٍج (مٗاعى بكضة،
مٗاعى ،مداًض ،مىا ،٤ٞمىا ٤ٞبكضة) ومىيىٕ ؤمام َظٍ الخ٣ضًغاث زمـ صعظاث هي(ٖ )0-1-2-3-4لى الترجِب وطل٪
ٖىضما ً٩ىن اججاٍ البىىص هدى ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل ؾلبي بِىما ج٩ىن َظٍ الخ٣ضًغاث فى اججاٍ ٖ٨سخي (ٖ )4-3-2-1-0ىضما ً٩ىن
اججاٍ الخ٣ضًغاث هدى ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل بًجابى.وبظل ٪حكحر الضعظت اإلاغجٟٗت ٖلى اإلاُ٣اؽ بلى اعجٟإ ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل لضي
الٟغص.وٍخ٩ىن اإلاُ٣اؽ مً ( )28مٟغصة.
 1ابو عالم رجاء زلمود " :مناىج البحث في العلوم النفسية و التربوية" ،دار النشر للجامعات ،القاىرة  ،مصر ،)2004(،ص .231

95

الٗضص  : 11ؤًلى2015 – ٫

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

 -2-7مُ٣اؽ ألامً الىٟس ي:
َظا اإلاُ٣اؽ مكخ ًٖ ٤مُ٣اؽ ألامً الىٟسخي مً بٖضاص ببغاَام ماؾلى وحهض ٝبلى ُ٢اؽ صعظت ؤلاخؿاؽ بالُمإهِىت
ً
ٞ 4156غصا مً الظ٧ىع وؤلاهار في ؾب٘
 1993بخ٣ىِىه ٖلى
الىٟؿُت (ألامً الىٟس ي) لضي ألاٞغاص.و٢ض ٢ام الضلُم وآزغون ٖام
وٖكغًٍ مضًىت ؾٗىصًت ،خُض جم خؿاب نضَ ١ظا اإلاُ٣اؽ بإ٦ثر مً َغٍ٣ت (نض ١اإلاد٨محن ،الهض ١الٗاملي،الهض١
 0.94باؾخسضام مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار وٍخ٩ىن اإلاُ٣اؽ مً زمـ وؾبٗحن ٖباعة
الظاحي،الهض ١الٓاَغي) ٦ما ونل زباجه بلى
ً
ً
ً
ً
جخم ؤلاظابت ٖليها بةزخُاع بخضي ٞئاث ؤلاؾخجابت ألاعب٘ (صاثما = ;4ؤخُاها =;3هاصعا=;2ؤبضا = )1وبظلٞ ٪الخهىٖ ٫لى الضعظاث
اإلاغجٟٗت ٖلى اإلاُ٣اؽ ًضٖ ٫لى بهسٟاى ؤلاخؿاؽ بالُمإهِىت الىٟؿُت لضي الكباب البُا.٫
 -8اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت :
اؾخسضم الباخشان في ٖغى وجدلُل بُاهاث بغهامج الخؼمت ؤلاخهاثُت ):(SPSS,v20
 -9مىا٢كت هخاثج الضعاؾت :
 -1-9هخاثج الٟغيُت ألاولى:
و جىو َظٍ الٟغيُت ٖلى ؤنَ :ىاٖ ٥ال٢ت اعجباَُت ٖ٨ؿُت صالت اخهاثُا بحن ألامً الىٟس ي و ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل لضي
الكباب البُا.٫
للخد ٤٣مً صخت َظٍ الٟغيُت ٢ام الباخشان باؾخسضام مٗامل اعجباٍ بحرؾىن إلاٗغٞت الٗال٢ت بحن مخٛحري الضعاؾت.
حضو ٫ع٢م (ً :)02ىضر هخاثج الٟغيُت ألاولى.
مخٛحراث الضعاؾت

الٗضص

ألامً الىٟس ي
٢ل ٤اإلاؿخ٣بل

50
50

ُ٢مت مٗامل الاعجباٍ
-0.54

مؿخىي الضاللت
0.01
صالت ٖىض

 0.53خُض ؤهه ٧لما ًؼصاص ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل لضي الكباب البُا٧ ٫لما
من زال ٫الجضوً )02( ٫خطر ؤن ُ٢مت مٗامل الاعجباٍ.-
اهس ٌٟالكٗىع باالمً الىٟسخي لضي الكباب البُا ٫و َظا ٌٗجي ؤهه ًىظض ٖال٢ت اعجباَُه ٖ٨ؿُت طاث صاللت بخهاثُت
 0.01بحن ٦ال مً ألامً الىٟسخي و ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل لضي الكباب البُا.٫
ٖىض مؿخىي صاللت
بن َظٍ الىدُجت حٗخبر هدُجت م٣بىلت و ٢غٍبت مً الخ٣ُ٣ت ألجها جبحن مضي ؤَمُت ألامً الىٟسخي ٖلى الصخت الىٟؿُت
والبضهُت للٟغص ،وجىٞحرَا هىٖا مً الى٢اًت والخماًت للصخو مً الى٢ىٕ ٞغَؿت لؤلمغاى والايُغاباث الىٟؿُت التي ٌٗخبر
ً
٢ل ٤اإلاؿخ٣بل واخضا منها٦،ما ؤن َىا ٥الٗضًض مً الضعاؾاث التي ؤزبدذ ؤن َىاٖ ٥ال٢ت اعجباَُه ٖ٨ؿُت بحن ألامً الىٟسخي
و َظا ما ؤقاع بلُه (ماؾلى) الظي ٌٗخبر ؤن ؤلاقبإ اإلااصي للخاظاث ًاصي بضوعٍ بلى الاهخ٣ا ٫إلقبإ خاظاث ؤزغيٞ،األمً
الىٟسخيٌ،كحر بلى الُمإهِىت الاهٟٗالُت و الخدغع مً الكٗىع بال٣ل ٤و التهضًض و الخى ٝوخؿً الخىا ٤ٞم٘ الظاث ،م٘ البِئت
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اإلادُُت والظي ٌٗخبر ؤخض ممحزاث الؿىاء الىٟسخي و الصخت الىٟؿُت،و ًم ً٨اعظإ َظٍ الىدُجت بلى الهٗىباث التي
ًخل٣اَا الكباب في ؾبُل الٟٓغ بمىهب ٖمل ٌكبٗىن به بخخُاظاتهم اإلااصًت و اًًا ختى اإلاٗىىٍت مً بُنها الاؾخ٣اللُت
الظاجُت.
وٍ طا ماجىنل بلُه ابغاَُم قىقي ٖبض الخمُض  1ؤن زمت خاظت بلى اؾخ٨كا ٝمك٨الث الكباب اإلاخٗل٣ت باإلاؿخ٣بل الؼواجي
وألا٧اصًمي لظا ٞةن صعاؾت اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت باإلاؿخ٣بل الصخصخي حٗ٨ـ ماقغاث ٚاًت في ألاَمُت٦ ،هىعة الظاث والخىجغ
ً
الىٟسخي والضاُٗٞت الٗامت بهٟت ٖامت ،والضاُٗٞت للضعاؾت بهٟت زانت .وهٓغا إلاا ٌكهضٍ اإلاجخم٘ مً حٛحراث مخالخ٣ت،
جازغ ٖلى ألاٞغاص والجماٖاث.
 -2-9هخاثج الٟغيُت الشاهُت والشالشت:
ً
جىو الٟغيُت الشاهُت ٖلى ؤهه :ال ًسخل ٠مؿخىي ألامً الىٟسخي جبٗا الزخال ٝاإلاؿخىي الخٗلُمي ( مغج - ٟ٘مىس.)ٌٟ
ً
وجىو الٟغيُت الشالشت ٖلى ؤهه :ال ًسخل ٠مؿخىي ألامً الىٟسخي جبٗا الزخال ٝمضة البُالت ( َىٍلت ٢ -هحرة).
حضو ٫ع٢م (ً :)03ىضر هخاثج الٟغيُت الشاهُت والشالشت.
ألامً الىٟس ي
اإلاؿخىي
مغجٟ٘
الخٗلُمي مىسٌٟ
َىٍلت
مضة
البُالت
٢هحرة

الٗـضص
25
25
30
20

ُ٢مت ث
2.89

صعحاث الخغٍت
48

مؿخىي الضاللت
0.01

3.02

 )2.66باليؿبت إلاخٛحر
 )2.89ؤ٦بر مً ُ٢مت "ث "اإلاجضولت (
مً زال ٫الجضو ٫ع٢م (ً )03دبحن ؤن ُ٢مت "ث" اإلادؿىبت (
اإلاؿخىي الش٣افي وَظا ٌٗجي ان َىاٞ ٥غ ١صا ٫اخهاثُا بحن طوي اإلاؿخىي الش٣افي اإلاغج ٟ٘و اإلاىس ٌٟمً الكباب البُا٫
واج٣ٟذ َظٍ الىدُجت م٘ صعاؾت" حبر ) " ( 1996خُض ؤقاعث هخاثج َظٍ الضعاؾت بلى ؤن اإلاخٗلمحن ٌكٗغون باألمً الىٟسخي
بضعظت ؤًٞل مً ٚحر اإلاخٗلمحن.و ًغظ٘ ؾبب َظٍ الىدُجت بلى ؤن اإلاؿخىي الخٗلُمي اإلاغجً ٟ٘د ٤٣للُالب م٩اهت مُٗىت بحن
2
ٖا ٫مً الكٗىع باألمً الىٟسخي.
الىاؽ وَظٍ اإلا٩اهت حؿاٖض الُالب ٖلى جد ٤ُ٣الظاث ومً زم جد ٤ُ٣مؿخىي ٍض
ؤما باليؿبت إلاخٛحر مضة البُالت ٣ٞض جبحن ؤن "ث" اإلادؿىبت ؤ٦بر مً "ث" اإلاجضولت و َظا ٌٗجي ؤهه جىظض ٞغو ١صالت
اخهاثُا بحن الكباب البُا ٫لهالر ٞئت الكباب الظًً لضحهم مضة َىٍلت وَم ٌٗاهىن مً البُالت و جٟؿحر طل ٪ؤن ٧لما
ػاصث مضة البُالت ًخٗغى الكباب الى يٛىٍ هٟؿُت و اظخماُٖت حؿبب لهم الاخؿاؽ بٗضم الٟ٨اًت الىٟؿُت.
ً
وجاصي خالت البُالت لضي ألاٞغاص بلى الخٗغى ل٨شحر مً مٓاَغ ٖضم الخىا ٤ٞالىٟسخي والاظخماعي بياٞت بلى ؤن ٦شحرا مً
ً
الٗاَلحن ًٖ الٗمل ًخهٟىن بداالث مً الايُغاباث الىٟؿُت والصخهُتٞ .مشال ًدؿم ٦شحر مً الٗاَلحن بٗضم الؿٗاصة
 1إبراىيم شوقي عبد احلميد  " ،مشكالت طلبة جامعة اإلمارات العربية المتحدة – مشكالت المستقبل الزواجي واألكاديمي "  ،رللة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة ،العدد األول رللد الثامن عشر ،)2002(،ص ص .96-39
 2جرب ،زلمد " ،بعض المتغيرات الديموجرافية المرتبطة باألمن النفسي " ،رللة علم النفس ،السنة العاشرة ،العدد  ،39اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،
(،)1996ص ص .93-80

97

الٗضص  : 11ؤًلى2015 – ٫

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

وٖضم الغيا والكٗىع بالعجؼ وٖضم الٟ٨اءة مما ًاصي بلى اٖخال ٫في الصخت الىٟؿُت لضحهم .بياٞت بلى ؤن الٗاَلحن ًٖ
الٗمل ًخٗغيىن للًٛىٍ الىٟؿُت ؤ٦ثر مً ٚحرَم بؿبب مٗاهاتهم مً الًاث٣ت اإلاالُت ،التي جيخج مً ظغاء البُالت .و٢ض
اٖضث صعاؾاث وابدار وججاعب في َظا الخهىم ٧الضعاؾت التي ٢ام بها ٧ل مً ) (Waters &Mooreخُض ؤ٦ضث ٖلى وظىص
ٖال٢ت بحن البُالت وخالت الخىجغ الىٟسخي ٖىض الٟغص وطل ٪مً زال ٫م٣اعهت الخالت الىٟؿُت بحن ألاٞغاص الٗاَلحن والٗاملحن
بط صلذ هخاثج الضعاؾت ٖلى ؤن خالت الخىجغ الىٟسخي جغج ٟ٘بك٩ل ملخىّ لضي الٗاَلحن ًٖ الٗمل م٣اعهت بالٗاملحن .وججضع
ً
ً
ؤلاقاعة بلى ؤن الىْاث ٠الؿاً٩ىلىظُت لضي الاٞغاص ) (Psychological Functionsجاصي صوعا ؤؾاؾُا في الخٟاّ ٖلى الخىاػن
والاؾخ٣غاع الىٟسخي خُض جغجبِ َظٍ الىْاث ٠بدالت الٗمل والخُٗل ٖىض الٟغص.1.
 -3-9هخاثج الٟغيُت الغابٗت والخامؿت:
ً
جىو الٟغيُت الغابٗت ٖلى ؤهه :ال جسخل ٠صعظاث ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل جبٗا الزخال ٝاإلاؿخىي الخٗلُمي (مغج- ٟ٘مىس.)ٌٟ
ً
وجىو الٟغيُت الخامؿت ٖلى ؤهه :ال جسخل ٠صعظاث ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل جبٗا الزخال ٝمضة البُالت ( َىٍلت ٢ -هحرة ).
حضو ٫ع٢م (ً :) 04ىضر هخاثج الٟغيُت الغابٗت والخامؿت.
٢ل ٤اإلاؿخ٣بل
اإلاؿخىي
مغجٟ٘
الخٗلُمي مىسٌٟ
َىٍلت
مضة
البُالت
٢هحرة

الٗــضص
25
25
30
20

ُ٢مت ث
3.54

صعحاث الخغٍت
48

مؿخىي الضاللت
0.01

2.85

 )2.66و َظا ٌٗجي ؤهه ًىظض ٞغو ١طاث
 )3.54ؤ٦بر مً "ث" اإلاجضولت (
مً زال ٫الجضو ٫ع٢م (ً )04دبحن ؤن "ث" اإلادؿىبت (
صاللت بخهاثُت بحن اصخاب اإلاؿخىي الخٗلُمي اإلاغج ٟ٘و اصخاب اإلاؿخىي الخٗلُمي اإلاىس ٌٟلهالر مجمىٖت الخٗلُم
اإلاىس ٌٟو٢ض ًغظ٘ طل ٪بلى ايُاعب بيُت اإلاجخم٘ الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاظخماُٖت والخٗلُمُت ًخمل ٪الكباب قٗىع
بالعجؼ والسخِ والخىجغ ،وال٣ل ٤وألالم ،والاهخ٣ام مً ُ٢مت و٢ضع ؤلاوؿان ،مما ًضٗٞهم بلى السخِ ٖلى اإلاجخم٘ ٧له ،و
الخمغص ٖلُه وٖلى مباصثه ،وَ٨ظا ًلجإ الٟغص َم ؤو الجماٖت بلى ألاؾالُب التي جسٖ ٠ٟنهم الكٗىع بااليُهاص  ،وٍإحي جىاو٫
2
اإلاسضعاث في عؤؽ ٢اثمت َظٍ ألاؾالُب.
،)1997هاصًت
٦ما اَخمذ صعاؾت ٧ل مً ححري ﭬاﭬان )،Vaughan, Yerry,(1980بحر٦يـ ) Perkins, (1995ؤبى ب٨غ مغس ي(
،)1997ماع ٥ؤًغلي) Earley Mark,(2000باؾُِج صُٞض، Passig ,(2004)Davidحلىعؾُا ٧اهِىى Canino Glorisa
عيىان)
)،(2004بًغوعة الاَخمام بالضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت والخ٨ٟحر ٞيها والاَخمام بضعاؾاث الخىظه هدى اإلاؿخ٣بل وبُٖاء ههاثذ
وجىظيهاث وبعقاصاث للكباب ختي ال ًهابىا بإمغاى ظؿمُت جازغ ٖلى خُاتهم وٍترجب ٖلُه ٣ٞضان ألامل فى اإلاؿخ٣بل هدُجت
مٗاهاتهم مً بٌٗ ألاػماث والايُغاباث اإلاغجبُت ب٣ل ٤اإلاؿخ٣بل لضي ا٫قباب.

 1مؤسسة دويتشة فيلة األدلاين" ،المانيا االتحادية"، 2006 ،ص ص .17 – 10

 - 2ىاين عرموش" ،المخدارت إمبراطورية الشيطان"  ،دار النفائس  ،ط  ،1بًنوت ) 1993 (،،ص .302
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 )2.85ؤ٦بر مً "ث" اإلاجضولت و َظا ٌٗجي ؤهه جىظض ٞغو ١صالت
باليؿبت إلاخٛحر مضة البُالت ٣ٞض جبحن ؤن "ث" اإلادؿىبت (
اخهاثُا بحن الكباب البُا ٫لهالر ٞئت الكباب الظًً لضحهم مضة َىٍلت وَم ٌٗاهىن مً البُالت و ٢ض ًغظ٘ طلُٚ٫ ٪اب
اإلاىعص اإلااصي الظي ًىٞغٍ الٗمل٢ ،ض ٌكٗغ البُا ٫باوٗضام الُ٣مت الظاجُت والاظخماُٖت في و٢ذ حٛحرث ُٞه مٗاًحر الخ٨م،
لِؿىص اإلاُٗاع اإلااصي ،وَٗخلي ؾلم الُ٣م الاظخماُٖت .وَظا ما ٌؿبب للكباب البُا ٫خالت مً ؤلاخباٍ والُإؽ الظي ؤ٦ضٍ
٦ما ٫الضًً ٖبض الٛجي اإلاغس ي ،في ٢ىله ":بن ؤزُغ ما ًم ً٨ؤن هخهىعٍ بلى ٙالكباب البُا ٫مغخلت الُإؽٞ ،الُإؽ ًمشل
الؼاوٍت الخغظت التي ٖىضَا ًهحر الخدى ٫مً خالت الاجؼان والاٖخضا ٫بلى خالت الايُغاب والكظوط٦ ،ما ًيخج ًٖ طل ٪مؼٍض
1
مً الغ ٌٞالضازلي للمجخم٘ ،وحهتز بخؿاؾهم باالهخماء بلُه.
٢اثمت اإلاغاح٘:
 " :)2002مك٨الث َلبت حامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة – مك٨الث اإلاؿخ٣بل الؼواجي
 -1ابغاَُم قىقي ٖبض الخمُض (
وألا٧اصًمي "،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ،ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،الٗضص ألاو ٫مجلض الشامً ٖكغ.
" : )2004مىاهج البدث في الٗلىم الىٟؿُت و التربىٍت" ،صاع اليكغ للجامٗاث ،ال٣اَغة  ،مهغ.
 -2ؤبى ٖالم عظاء مدمىص (
" :)1996بٌٗ اإلاخٛحراث الضًمىحغاُٞت اإلاغجبُت باألمً الىٟس ي"،مجلت ٖلم الىٟـ،الؿىت الٗاقغة ،الٗضص
 -3ظبر ،مدمض (
 ،39الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.
 " :)1987ؤلاعقاص التربىي في الىًَ الٗغبي بحن الخايغ واإلاؿخ٣بل"،اإلااجمغ ال٨ٟغي الغاب٘
 -4خامض ٖبض الؿالم ػَغان (
للتربىٍحن الٗغب ،بٛضاص.
 -5صًىبىلض ٞان صالحن جغظمت ،مدمض هبُل هىٞل وػمالئٍ ":مىاهج البدث في التربُت وٖلم الىٟـ" ،الىاقغ م٨خبت ألاهجلى
اإلاهغٍت.
" :)1995ؤنىٖ ٫لم الىٟـ"،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة .
 -6عاجر،ؤخمض ٖؼث (
 " :)1996ؤزغ ألامً الىٟس ي وبٌٗ الخهاثو الضًمىٚغاُٞت للمٗلم في آصاثه " ،عؾالت ماظؿخحر
 -7الغبُ٘ ُٞهل زلُل (
ٚحر ميكىعة  ،ظامٗت الحرمى.٥
 ،226ال٩ىٍذ.
":)1997الا٢خهاص الؿُاس ي للبُالت" ،مجلت ٖالم اإلاٗغٞت ،الٗضص
 -8عمؼي ػ٧ي (
" :)2005مُ٣اؽ ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل" ،ال٣اَغة :ألاهجلى اإلاهغٍت.
 -9ػٍيب مدمىص ق٣حر (
" :)1995صلُل الباخث في الٗلىم الؿلىُ٦ت"  ،م٨خبت الٗبُُ٨ان الغٍاى ،الؿٗىصًت.
 -10الٗؿا ٝنالر بً مدمض (
٦ -11ما ٫الضًً ٖبض الٛجي اإلاغسخي"( 2004 ):الخل ؤلاؾالمي إلاك٩لت البُالت" ،صاع الىٞاء1، ٍ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،مهغ.
. 2006
 -12ماؾؿت صوٍدكت ُٞلت الاإلااوي ،اإلااهُا الاجداصًت،
َ - 14اوي ٖغمىف ) " :( 1993اإلاسضاعث بمبراَىعٍت الكُُان " ،صاع الىٟاجـ ، 1ٍ ،بحروث ،لبىان.

 1كمال الدين عبد الغين ،ادلرسي "،الحل اإلسالمي لمشكلة البطالة" ،دار الوفاء ،ط 1اإلسكندرية ) 2004 (،ص .61
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اإلاالخ:٤
ًمشل مُ٣اؽ ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل
لؼٍيب مدمىص ق٣حر اإلاؿخسضم في الضعاؾت الخالُت
ؤدي /ؤزتي...
ؤمام ٪مجمىٖت مً ال٣ٟغاث التي جدىي زهاثو شخهُت ٢ض جىُبٖ ٤لُ ٪و٢ض ال جىُبٗ٣لُ ،٪وؤمام ٧ل ٣ٞغة ٖضص مً
البضاثل جخضعط مً الاهُبا ١الضاثم بلى ٖضم الاهُباً ١غجى ٢غاءة ال٣ٟغاث بض٢ت وازخُاع البضًل الظي ًىاؾب وظهت هٓغ ٥في
مضي اهُبا ١مًمىن ال٣ٟغة ٖلُ ٪وطل ٪بىي٘ ٖالمت (√) ؤمام البضًل اإلاسخاعٖ ،لما ؤهه الجىظض بظابت صخُدت وؤزغي
زاَئت وؤن ؤلاظابت ألٚغاى البدض الٗلمي ولً ًُل٘ ٖليها ٚحر الباخض وؾخٗامل بمىخهى الؿغٍت وجظ٦غ ؤن اإلاُ٣اؽ للبدض
الٗلمي ولِـ للخُُ٣م الصخصخيَ ...ظا وج٣بلىا زالو الخ٣ضًغ.
.1

الجيـ :ط٦غ () ؤهثى () .

.2

اإلاغخلت الضعاؾُت والخسهو( :ال٩لُت وال٣ؿم) ...

مشا :٫بطا ٧ان مًمىن ال٣ٟغة ًىُبٖ ٤لُ ٪بك٩ل صاثم جىي٘ الٗالمت جدذ بضًل صاثما وبطا ٧ان مًمىجها ٚالبا ما
ًىُبٖ ٤لُ ٪جىي٘ الٗالمت جدذ ٚالبا وَ٨ظا للبضاثل ألازغي ،مشا:٫
الدؿلؿل
1

ؤبضا

ال٣ٟغة

٢لُال

ً
ؤزباعا ؾاعة في
ؤئمً بالً٣اء وال٣ضع  ،وؤن ال٣ضع ًدمل
اإلاؿخ٣بل

صاثما

٦شحرا
√

مُ٣اؽ ٢ل ٤اإلاؿخ٣بل:
ث

الٗباعة

1

ً
ؤزباعا ؾاعة في
ؤئمً بالً٣اء وال٣ضع  ،وؤن ال٣ضع ًدمل
اإلاؿخ٣بل
الخٟىً ١ضٗٞجي ً
صاثما إلاؼٍض مً الخٟى ١وؤ٧اٞذ لخد٤ُ٣
مؿخ٣بل باَغ
ً
ً
شخها ُٖٓما في اإلاؿخ٣بل
جغاوصوي ٨ٞغة ؤهجي ٢ض ؤنبذ
ٖىضي َمىخاث وؤَضا ٝواضخت في الخُاة وؤٖمل إلاؿخ٣بلي
و ٤ٞا لخُت عؾمتها لىٟس ي ،وؤٖغ ٠ُ٦ ٝؤخ٣٣ها
الالتزام الضًجي وألازالقي والخمؿ ٪بمباصت مُٗىت ًًمً

2
3
4
5

100

مٗاع
ى
بكضة

مٗاعى

البضاثل
مداًض مىا٤ٞ

مىا٤ٞ
بكضة
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

لإلوؿان مؿخ٣بل آمً.
ألاًٞل ؤن حٗمال لضهُا٦ ٥إه ٪حِٗل ؤبضا وحٗمل آلزغج٪
٦إه ٪جمىث ً
ٚضا
ؤقٗغ ؤن الٛض (اإلاؿخ٣بل)ؾُ٨ىن ًىم ا ما مكغ ١ا ،وؾخد٤٣
آمالي في الخُاة
ؤملى في الخُاة ٦بحر ،ألن َى ٫الٗمغ ًبل ٜألامل
ًسبئ الؼمً مٟأحاث ؾاعة،وال ًإؽ في الخُاة وال خُاة م٘
الُإؽ
خُاحي مملىءة بالخُىٍت واليكاٍ والغٚبت في جد ٤ُ٣آلاما٫
ًمخل٨جي الخى ٝوال٣ل ٤والخحرة ٖىضما ؤ٨ٞغ في اإلاؿخ٣بل وؤهه
ال خى ٫وال ٢ىة لي في اإلاؿخ٣بل.
ًضٗٞجي الٟكل بلى الُإؽ و٣ٞضان ألامل في جد ٤ُ٣مؿخ٣بل
ؤًٞل
ؤها مً الظًً ًامىىن بالخٔ  ،وٍخدغ٦ىن ٖلى ؤؾاؾه
ؤًٞل َغٍ٣ت للخٗاٌل م٘ الخُاة َى ٖضم الخ٨ٟحر في
اإلاؿخ٣بل  ،وؤجغ ٥الخُاة جمص ى مشل ما جمص ى.
جمط ى الخُاة بك٩ل مؼٍ ٠ومدؼن ومسُ ٠مما ًجٗلجي ؤ٢ل٤
وؤزا ٝمً اإلاجهى٫
ؤقٗغ بالٟغا ٙوالُإؽ و٣ٞضان ألامل في الخُاة وؤهه مً
الهٗب بم٩اهُت جدؿنها مؿخ٣بال.
ؤقٗغ باالهؼٖاج الخخما ٫و٢ىٕ ٧اعزت ٢غٍبا بؿبب ٦ثرة
الخىاصر َظٍ ألاًام
ؤقٗغ بخٛحراث مؿخمغة في مٓهغي (ق٨لي) ججٗلجي ؤزا ٝؤن
ؤ٦ىن ٚحر حظاب(ال ًخ٣بلجي)ؤمام آلازغًٍ مؿخ٣بال
ًيخابجي قٗىع بالخى ٝوالىَم مً بنابتي بمغى زُي ع( ؤو
خاصر) في ؤي و٢ذ
الخُاة مملىءة بالٗى ٠وؤلاحغام ججٗل الٟغص ًخى  ٘٢الخُغ
لىٟؿه في ؤي و٢ذ
٦ثرة البُالت في اإلاجخم٘ يهضص ب خُاة نٗبت وؾىء الخىا٤ٞ
الؼواجي مؿخ٣بال
ٚالء اإلاِٗكت واهسٟاى الضزل واهسٟاى الٗاثض اإلااصي
ً٣ل٣جي ٖلى مؿخ٣بلي.
اإلاؿخ٣بل ٚامٌ ومبهم (مجهى )٫لضعحت ججٗل مً الهٗب
101
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24
25
26
27
28

(مً الٗبث) ؤن ًغؾم الصخو ؤي زُت لألمىع الهامت مً
مؿخ٣بله
يٛىٍ الخُاة ججٗل مً الهٗب ؤن ؤْل مدخٟٓا بإملي في
الخُاة وؤجٟاء ٫بإهجي ؾإ٦ىن في ؤخؿً خا.٫
ؤقٗغ بال٣ل ٤الكضًض ٖىضما ؤجسُل بنابتي في خاصر (ؤو
خضر لي بالٟٗل )ؤو خضر لصخو يهمجي.
ٌٛلب ٖلى ج٨ٟحر اإلاىث في ؤ٢غب و٢ذ زانت ٖىضما ؤناب
بمغى (ؤو ًهاب ؤخض ؤ٢اعبي).
ؤها ٚحر عا ى ًٖ مؿخىي مِٗكتي بىحه ٖام مما ٌكٗغوي
بالٟكل في اإلاؿخ٣بل
ؤقٗغ ؤن الخُاة ُٖ٣مت بال َض ٝوال مٗجى وال مؿخ٣بل واضر
.
مُ٣اؽ ألامً الىٟس ي (ماؾلى)
)1993
ج٣ىحن الضلُم و آزغون (

ؤدي...ؤزتي/بحن ًضً ٪مجمىٖت مً الٗباعاث ،واإلاُلىب َى الاؾخجابت للٗباعة التي جه ٠خالخ ٪ؤو ويٗ٦ ٪ما
حكٗغ به ٗٞال  ،وطل ٪بىي٘ ٖالمت ()xصازل ؤخض الٟغاٚاث التي ؤمام الٗباعة جدذ بخضي ال٩لماث الخالُت  ( :صاثما -ؤخُاها-
هاصعا -ؤبضا)ٖ ،لما ؤهه ال جىظض ٖباعة صخُدت وؤزغي زاَئت ،ال جترٖ ٥باعة صون بظابت ،والهض ٝمً طل ٪البدض الٗلمي ،ال
صاعي ل٨خابت الاؾم.
الغ٢م

صاثما

الٗباعة

1

ؤًٞل ٖاصة ؤن ؤ٦ىن بحن الىاؽ ٖلى ؤن ؤ٦ىن بمٟغصي

2

اجهاالحي الاحخماُٖت حكٗغوي باالعجُاح

3

ؤٞخ٣غ بلى الش٣ت بالىٟـ

4

ؤقٗغ بإهجي ؤجل٣ى ٢ضعا ٧اُٞا مً اإلاضًذ والشىاء

5

ؤقٗغ ٚالبا ؤهجي مؿخاء مً الضهُا

6

ؤعي ؤن الىاؽ ًمُلىن ّ
بلي بال٣ضع الظي ًمُلىن به بلى ٚحري

7

ؤج٨ضع لٟترة َىٍلت مً حغاء مىا ٠٢ؤنابخجي ٞيها ؤلاَاهت
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8

ؤحض الغاخت بطا زلىث بلى هٟس ي

9

ؤها ٖلى وحه الٗمىم شخو ٚحر ؤهاوي

10

ؤمُل بلى ججىب اإلاىاٚ ٠٢حر الؿاعة بالهغب منها

11

ؤقٗغ بالىخضة ٚالبا ختى وؤها بحن الىاؽ

12

ؤقٗغ ؤن خٓي في الخُاة خٔ ٖاص٫

13

ؤج٣بل ٖاصة الى٣ض الظي ًىحهه لي ؤنض٢اجي

14

ؤًإؽ وتهبِ َمتي بؿهىلت

15

ؤقٗغ ٖاصة بالىص هدى ؤٚلب الىاؽ

16

ؤقٗغ ٦شحرا بإن الخُاة ال حؿخد ٤ؤن ًدُاَا ؤلاوؿان

17

ؤها مخٟاثل بهٟت ٖامت

18

ؤٖخبر هٟس ي ٖهبي اإلاؼاج بلى خض ما

19

ؤها شخو ؾُٗض بهٟت ٖامت

20

ؤها في الٗاصة واز ٤مً هٟس ي بضعحت ٧اُٞت

21

ؤقٗغ بالخغج والخؿاؾُت في ٦شحر مً ألاخُان

22

ؤمُل بلى الكٗىع بٗضم الغيا

23

ؤقٗغ بهبىٍ جٟي خالتي الىٟؿُت

24

ٖىضما ؤ٢ابل الىاؽ ألو ٫مغة ؤقٗغ ؤنهم لً ًمُلىا ّ
بلي

25

ؤز ٤بىٟس ي بلى صعحت ٧اُٞت

26

ًم٨ىجي ؤن ؤز ٤في مٗٓم الىاؽ

27

ؤقٗغ ؤن لي هٟٗا وٞاثضة في الخُاة

28

ًم٨ىجي ٖاصة ؤن ؤخؿً الخٗامل م٘ الىاؽ
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29

ؤ٢ط ي و٢خا ٦شحرا في ال٣لٖ ٤لى اإلاؿخ٣بل

30

ؤقٗغ ٖاصة بالصخت وال٣ىة

31

ؤها مخدضر حُض (ؤحُض الخٗبحر ًٖ آعاجي)

32

ٖىضي قٗىع بإهجي ٖبء ٖلى آلازغًٍ

33

ؤحض نٗىبت في الخٗبحر ًٖ مكاٖغي

34

ؤبخهج ٖاصة إلاا ًدهل ٖلُه آلازغون مً ؾٗاصة ؤو خٔ خؿً

35

ؤقٗغ ٦شحرا ؤن آلازغًٍ يهملىهجي في ؤمىع ًجب ؤن ؤصعى لها

36

ؤمُل بلى ؤن ؤ٦ىن شخها ٦شحر الدك٪٨

37

ؤهٓغ بلى الٗالم ٖاصة ٖلى ؤهه م٩ان مىاؾب للخُاة والِٗل

38

ًخ٨ضع مؼاجي بؿهىلت

39

ؤ٨ٞغ في هٟس ي ٦شحرا

40

ؤقٗغ ؤهجي ؤِٖل ٦ما ؤقخهي ال ٦ما ٌكخهي شخو آزغ

41

خُىما حؿىء ألامىع ؤقٗغ باألؾ ٠وؤلاقٟاٖ ١لى هٟس ي

42

ؤقٗغ بإهجي شخو هاجر في الٗمل ؤو الىُْٟت

43

ؤصٕ الىاؽ ٖاصة ًغوهجي ٖلى خ٣ُ٣تي

44

ؤقٗغ بإهجي ٚحر مخىا ٤ٞم٘ الخُاة

45

ؤقحر في خُاحي وؤها ؤٞترى ؤن ألامىع ؾخيخهي ٖلى ما ًغام

46

ؤقٗغ ؤن الخُاة ٖبء زُ٣ل

47

ًًاً٣جي الكٗىع بالى٣و

48

ؤقٗغ بإهجي في خالت َُبت

49

ؤخؿً الخٗامل م٘ ؤٞغاص الجيـ آلازغ
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50

جلر ّ
ٖلي ٨ٞغة ؤن الىاؽ ًغا٢بىهجي في الكاعٕ

51

ججغح مكاٖغي بؿهىلت

52

ؤقٗغ بإهجي مؿخ٣غ ومُمئن في َظا الٗالم

53

ؤها مً ألاشخام ال٣ل٣حن ُٞما ًخٗل ٤ألامغ بظ٧اجي

54

ٌكٗغ الىاؽ وَم معي بالُمإهِىت وٖضم الخىجغ

55

لضي زى ٝمبهم مً اإلاؿخ٣بل

56

ؤجهغٖ ٝاصة جهغٞاث َبُُٗت

57

ؤقٗغ ٖمىما بإن خٓي خؿً

58

َٟىلتي ٧اهذ ؾُٗضة

59

لي ٖضص ٦بحر مً ألانض٢اء الخ٣ُ٣حن

60

ؤقٗغ ب٣لت الاعجُاح في ؤٚلب ألاو٢اث

61

ؤزا ٝمً اإلاىاٞؿت ٖاصة

62

بِئتي اإلاجزلُت ؾُٗضة

63

ؤ٢ل ٤بضعحت ػاثضة بؿبب م٨غوٍ ًدخمل و٢ىٖه

64

٦شحرا ما ؤجًاً ٤مً آلازغًٍ وبضعحت ٦بحرة

65

ؤقٗغ ٖاصة بالغيا وال٣ىاٖت

66

٦شحرا ما ًخدى ٫مؼاجي مً الؿٗاصة الكضًضة بلى خؼن قضًض

67

ؤقٗغ بإوي مدترم مً الىاؽ بهٟت ٖامت

68

ؤؾخُُ٘ ؤن ؤٖمل في اوسجام م٘ آلازغًٍ

69

ؤقٗغ ؤهجي ٖاحؼ ًٖ الؿُُغة ٖلى مكاٖغي

70

ؤقٗغ ؤخُاها ؤن الىاؽ ٌسخغون مجي
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71

ؤها شخو مؿترر بهٟت ٖامت ولؿذ مخىجغا

72

ؤٖخ٣ض ؤن الضهُا حٗاملجي مٗاملت َُبت

73

ًًاً٣جي ؤن ما ًجغي خىلي ؤو ًدضر لي لِـ خُ٣ُ٣ا

74

حٗغيذ ٦شحرا لالخخ٣اع

75

ؤٖخ٣ض ؤهه ٦شحرا ما ًىٓغ ّ
بلي ٖلى ؤهجي قاط
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صوع ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث في جغُ٢ت الؿُاخت البُئُت
ؤ.هؼيهت وَابي/حامٗت الجؼاثغ 03

ملخو:
ً ً
جلٗب ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث صوعا َاما في جغُ٢ت الؿُاخت و في جُبُ ٤الخضماث الؿُاخت ؤلال٨تروهُت مً خُض
جُٟٗل الىٓم و الخُبُ٣اث الخانت ،و ؤنبذ جؼوٍض الٗمالء بالخضماث الال٨تروهُت واخضة مً م٣ىماث هجاح ؤي مً
الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت و التي ًإحي ٖلى عؤؾها ُ٢إ نىاٖت الؿٟغ و الؿُاخت ،بط حٗؼػ الخضماث ؤلال٨تروهُت و الخُبُ٣اث
الخضًشت مً ؾُاؾاث جس ٌُٟالخ٩الُ ٠و ازخهاع الٗامل الؼمجي و حٗض بخضي اإلاحزاث التروٍجُت في ؾى ١قضًضة
الخىاٞؿُت تهخم بخدضًض نىاٖت الؿُاخت و الؿٟغ و الدؿىٍ ٤الال٨ترووي و ٧اٞت الخضماث الؿُاخُت اإلا٣ضمت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الؿُاخت البُتُت ،ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث ،الؿُاخت الال٨تروهُت .
م٣ضمت:
حٗض الؿُاخت البُتُت ظؼء مً الؿُاخت اإلاؿخضامت جيب٘ ؤؾؿها مً الىىاحي البُتُت و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت ،و حؿاَم
بيكاٍ في اإلادآٞت ٖلى ؤلاعر الىَجي الُبُعي و الش٣افي و هي حٗمل ٖلى مكاع٦ت الؿ٩ان اإلادلُحن ومؿاَمتهم في جسُُِ
وجُىٍغ اإلاكاعَ٘ وبالخالي جس ٠ٟمً الجزوح الؿ٩اوي هدى اإلاضن ال٨بري٦ .ما حٗض ؤًًا همُا مً ؤهماٍ ؾُاخت الُبُٗت
وزاللها ٌؿخمخ٘ الؿاثذ باإلاصخي ؤو ع٧ىب ال٣ىاعب في اإلاىاَ ٤الُبُُٗت م٘ مغقضًً لكغح مٓاَغ البِئت الُبُُٗت مً الىباث
و الخُىان٦ ،ما ٌكهض ُ٢إ الاجهاالث و ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث في الٗالم خغُ٦ت قضًضة و جدىالث ظظعٍت ٞهى في خالت حٛحر
صاثم و مدؿاعٕ  ،و ٢ض ٢للذ الخٛحراث الخ٨ىىلىظُت بضعظت ٦بحرة مً ج٩لٟت ؾل٘ َظٍ الخ٨ىىلىظُا و زضماتها و وؾٗذ مً
هُا ١الخُاعاث و الخلى ٫الخ٨ىىلىظُت ،و ٢ض ٞغيذ اإلاخٛحراث الخ٨ىىلىظُت و الخُىع في ج٣ىُت إلاٗلىماث و الاجهاالث نىعا
خضًشت للخٗامل م٘ الخضماث الؿُاخُت و منها ْهىع الؿاخت البُتُت الال٨تروهُت يغوعة خخمُت ال ًم ً٨ألي وكاٍ ؾُاحي
ججاَله  ،و مً َىا ًم ً٨ؤن هُغح الدؿائ ٫الخالي :ما َى صوع ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث في جغُ٢ت الؿُاخت
البُئُت؟
ؤوال :مٟاَُم :
 -1ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث:
ًغي َاعبغث ؾُمىن ؤن " :ج٨ىىلىظُا ؤلاٖالم و الاجها ٫حؿاٖض ٖلى ظٗل ٧ل مٗلىمت مؿمىٖت ؤو عمؼٍت ؤو مغثُت ؤو ه٣غؤ
ٖلى خاؾىب ؤو ٦خب ؤو مظ٦غاث جسؼن طا٦غاث ال٨تروهُت".1

 -1شريف درويش اللبان"،تكنولوجيا االتصال :المخاطر و التحديات و التأثيرات االجتماعية" ،القاىرة :الدار ادلصرية اللبنانية  ، 2000،ص. 102
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 -2الؿُاخت البُئُت:
َىا ٥مً ًغي بإجها " الؿٟغ بلى اإلاىاَ ٤الُبُُٗت التي لم جلىثها ؤًضي ؤلاوؿان و بإ٢ل ٖضص ممً٨
مً الؿُاح بٛغى الاؾخمخإ و اإلاٗغٞت و الخٟاّ ٖلى َبُٗت الخُاة صازل َظٍ اإلاىاَ ٤و ٖضم اإلاؿاؽ
بدغٍت و ؤؾلىب هٓامها الاً٩ىلىجي".1
 -3الؿُاخت الال٨تروهُت:
حٗغ ٝالؿُاخت الال٨تروهُت ٖلى ؤجها" جل ٪الخضماث التي جىٞغَا ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث بٛغى اهجاػ و جغوٍج
الخضماث الؿُاخُت و الٟىضُ٢ت ٖبر مسخل ٠الكب٩اث اإلاٟخىخت و اإلاٛل٣ت  ،باالٖخماص ٖلى مباصت و ؤؾـ الخجاعة
الال٨تروهُت  ،و جخٗضي في الىا ٘٢مٟهىمها بلى ؤبٗض مً طلٞ ، ٪هي حكمل الؿُاخت اإلاخى٣لت ؤو الجىالت اإلاؿخسضمت لؤلظهؼة
الال٨تروهُت اإلادمى ٫و ٚحرَا". 2
زاهُا :ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث :
 -1مٟهىم ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجها: ٫
حك٩ل ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث ٢اٖضة ؤؾاؾُت للخ٨ىىلىظُاث اإلاٗانغةٞ ،هي حٗخبر نُٛت ٖامت حكمل مجمىٕ
الخ٨ىىلىظُاث اإلاؿخٗملت في مغا٦ؼ البدض اإلاٗانغة مً ؤظل الخُبُ٣اث الٗلمُت ،و لها مٓاَغ مخٗضصة ألابٗاص الا٢خهاصًت،
الاظخماُٖت ،ز٣اُٞت و ؾُاؾُت.
ؤ -زىعة ج٨ىىلىحُا الاجهاالث ٣ً :هض بها جل ٪الخُىعاث الخ٨ىىلىظُا في مجا ٫الاجهاالث التي خضزذ مً زال ٫الغب٘ ألازحر
مً ال٣غن الٗكغًٍ و التي احؿمذ بالؿغٖت و الاهدكاع الخإزحراث اإلامخضة مً الغؾالت بلى الىؾُلت ،بلى الجماَحر صازل
اإلاجخم٘ الىاخض ؤو بحن اإلاجخمٗاث ،و هي حكمل زالر مجاالث: 3
 زىعة اإلاٗلىماث ؤو طل ٪الاهٟجاع اإلاٗغفي الطخم ،اإلاخمشل في ال٨م الهاثل مً اإلاٗغٞت. زىعة وؾاثل الاجها ٫اإلاخمشلت في ج٨ىىلىظُا الاجها ٫الخضًشت ،التي بضؤث باالجهاالث الؿلُ٨ت و الالؾلُ٨ت و اهتهذباأل٢ماع الهىاُٖت و ألالُا ٝالبهغٍت.
 زىعة الخاؾباث الال٨ترووي التي امتزظذ بىؾاثل الاجها ٫و اهضمجذ مٗها و الاهترهذ ؤخؿً مشاٖ ٫لى طل.٪ب -ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث :جخمشل في اإلا٩ىهاث اإلااصًت للخاؾباث و البرامج الجاَؼة ؾىاء بغامج هٓم ؤو بغامج جُبُ٣اث
باإلياٞت لكب٩اث الاجهاالث و ٚحرَا مً ألاظهؼة اإلاُلىبت للُ٣ام بمٗالجت و جسؼًٍ و جىُٓم و ٖغى و بعؾا ٫و اؾترظإ
اإلاٗلىماث و طل ٪بالٟ٨اءة و الؿغٖت و الض٢ت اإلاُلىبت .1

 -1موفق عدنان احلمًني  ،نبيل زعل احلوامدة" ،الجغرافية السياحية في القرن الحادي و العشرين" ،عمان :دار احلامد ،2006 ،ص. 226

 -2ابراىيم ِنيت ،زلود فوزي شعويب"،دور تكنولوجيا المعلومات و االتصال في تنمية قطاع السياحة و الفندقة" ،رللة الباحث ،العدد  ،2010 ،7ص
.279
 -3سامية زلمد جابر ،نعمات أ٘ند عثمان " ،االتصال و اإلعالم (تكنولوجيا المعلومات)"،اإلسكندرية :دار ادلعرفة اجلامعية  ، 2000،.ص .108
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مً زال ٫ما ؾبً ٤م ً٨اؾخسالم ؤن زىعة ج٨ىىلىظُا الاجها٢ ٫ض ؾاعث ٖلى الخىاػي م٘ زىعة ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث ،و ال
ًم ً٨الٟهل بُنهما ٣ٞض ظم٘ بُنهما الىٓام الغ٢مي ،الظي جُىعث بلُه هٓم الاجهاٞ ٫ترابُذ قب٩اث الاجها ٫م٘ قب٩اث
اإلاٗلىماث.
ج -ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث :ال ًىظض حٗغٍ ٠واضر و قامل لخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث ٞ ،دؿب
الخٗغٍ ٠الضولي ٞةن ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث هي جل ٪اليكاَاث الا٢خهاصًت التي حؿاَم في ظٗل اإلاٗلىماث مغثُت
زم مٗالجتها ،جسؼٍنها و ه٣لها بُغ ١ال٨تروهُت.
٦ما ًغي َاعبغث ؾُمىن ؤن " :ج٨ىىلىظُا ؤلاٖالم و الاجها ٫حؿاٖض ٖلى ظٗل ٧ل مٗلىمت مؿمىٖت ؤو عمؼٍت ؤو مغثُت ؤو
ه٣غؤ ٖلى خاؾىب ؤو ٦خب ؤو مظ٦غاث جسؼن طا٦غاث ال٨تروهُت".2
اهُال٢ا مً َظٍ الخٗاعًٍ ٠م ً٨ال٣ى ٫ؤن مٟهىم ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاٌ ٫ؿدىض بلى مجمىٖت مً الٗىانغ هي:
 الخاؾىب :و َى ظهاػ بل٨ترووي م٩ىن مً مجمىٖت آالث حٗمل ًمٗا ،مهمم إلاٗالجت و حكُٛل البُاهاث بؿغٖت و ص٢ت ،و
آلُا ،زم ًجغي ٖليها الٗملُاث الخؿابُت و اإلاىُُ٣تً ،
ً٣ىم َظا الجهاػ ب٣بى ٫البُاهاث و جسؼٍنها ً
و٣ٞا لخىظيهاث مجمىٖت
ً
مؿب٣ا،و ً٣ىم الخاؾب بإصاء مشل َظٍ الٗملُاث ٖلى
جٟهُلُت و حٗلُماث حؿمى بغامج،و َظٍ البرامج مٗضة و مسؼهت
البُاهاث الغ٢مُت و ألابجضًت ؤو ٖليها ً
مٗا.3
 ج٨ىىلىحُا الاجها :٫جخمشل في الخ٣ىُاث الخضًشت (ؤ٢ماع نىاُٖتٞ ،ا٦ـَ ،اج ،٠قب٩اث ...بلخ) ،مهمتها ه٣ل اإلاٗلىماث وجباصلها و بطاٖتها و ؤلاٖالم بها ،بٛغى الخإزحر في ؾلى ٥ألاٞغاص و الجماٖاث ،و جىظيههم وظهت مُٗىت.4
 البرمجُاث :هي ٖباعة ًٖ ظمُ٘ الخٗلُماث الخانت بمٗالجت اإلاٗلىماث. ألاٞغاص  :و ًم ً٨جهيُٟهم بلى:5* اإلاخسههحن :مً مدللي ومهممي الىٓام ،اإلابرمجحن ،اإلاسخهحن في حكُٛل ألاظهؼة و نُاهتها و َاالء ًُلٖ ٤ليهم بغؤؽ
اإلاا ٫ال٨ٟغي في الىٓام.
* مضًغو الىٓام :و َم اإلاىْٟىن اإلاؿخسضمىن ألهٓمت اإلاٗلىماث مً مداؾبحن ،مضعاء و عظا ٫البُ٘...الخ.
و حٗض قب٨ت الاهترهذ الٗمىص ال٣ٟغي ألاؾاسخي و الهام الهدكاع جُبُ٣اث ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجها ،٫و باإلا٣ابل
ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاَ ٫ضٞها َى ظٗل قب٨ت ؤلاهترهذ ؤ٦ثر ظضوي مً زال ٫حكُ٨لت مً البرامج و الخضماث.
 -1عبد اهلل فرغلي ،علي موسى "،تكنولوجيا المعلومات و دورىا في التسويق التقليدي و االلكتروني" ،القاىرة :ايرتاك للطباعة و النشر و التوزيع،
 ،2007ص 28
 -2شريف درويش اللبان  ،مرجع سبق ذكره،ص102

 -3نادية جرب عبد اهلل و عثمان حسٌن عثمان " ،التقنية الحديثة و التنمية البشرية االنتقائية " ،رللة مستقبل الرتبية العربية ،العدد  31أكتوبر ،2003
ص .273
 -4غريب عبد السميع" ،االتصال و العالقات العامة في المجتمع المعاصر" ،اإلسكندرية :مؤسسة شباب اجلامعة ،2006 ، ،ص .12

 -5سناء عبد الكرمي اخلناق" ،دور تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في عمليات إدارة المعرفة " ،ادللتقى الدورل الثالث حول تسيًن ادلؤسسات
(ادلعرفة الركيزة اجلديدة و التحدي التنافسي للمؤسسات و االقتصاديات) ،بسكرة ،نوفمرب ،2005ص .245
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و ًظ٦غ ٧اؾدُلـ " 2000Castellsؤن الخىمُت في ٖهغ الكب٩اث بضون الاهترهذ حكبه الخهيُ٘ بضون ٦هغباء " في بقاعة بلُٛت
بلى ؤَمُت الاهترهذ اإلادىعٍت خالُا و مؿخ٣بال ،و َظا ما ًٟؿغ جىامي و ؾغٖت اهدكاعٍ ،خُذ ٢ضعث مضة الاهدكاع بدىالي 7
ؾىىاث  ، 4ِ٣ٞبٗ٨ـ بُ٣ت الخ٣ىُاث (ال٨هغباء  : 46ؾىت ،الهاج : 35 ٠ؾىت  ،الخاؾىب  : 16ؾىت  ،الهاج ٠الى٣ا: 13 ٫
1
ؾىت).
 -2الخُىع الخاعٍخي لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث:
ًم ً٨بًجاػ الخُىعاث الخاعٍسُت لخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث ٦ما َى مبحن في الجضو ٫اإلاىالي:
الخاعٍـش

الخُىعاث

1824

ا٦دك ٠الٗالم ؤلاهجلحزي  William sturgonاإلاىظاث اإلاُٛىاَِؿُت .

1833

ا٦دكا ٝآلت الخؿاب ألاوجىماجُُ٨ت ،و ٧اهذ باؾم Babbage

1837

ا٦دكا ٝالخلٛغا ٝمً ٢بل  Samuel F.B.Morseوَى ؤو ٫هٓام اجها ٫ع٢مي بُٗض اإلاضي.

1866

ههب ُ٦بل للخلٛغاٖ ٝبر اإلادُِ ألاَلسخي.

1876

ا٦دكا ٝالهاج ٠مً ٢بل  Alexander Graham bellفي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.

1895

ا٦دكا ٝالالؾل٩ي ؤو اإلاىظاث الغاصًىٍت مً ٢بل الٗالم ؤلاًُالي  Gelilmoni Marconiخُض جم اهخ٣ا٫
الهىث بلى مؿاٞاث بُٗضة بضون ؤؾال. ٥

1915

زضماث الاجهاالث البُٗضة اإلاضي ونلذ مً الؿاخل الكغقي للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت بلى ؾان
ٞغاوؿِؿ٩ىَ ًٖ ،غٍ ٤قغ٦ت .AT&T

1921

اؾخسضام ج٨ىىلىظُا الىاؾىر ( الٟا٦ؿملي  )facsmile /في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.

1926

بعؾا ٫ؤو ٫نىعة بالظبظباث الغاصًىٍت ٖبر اإلادُِ ألاَلسخي.

1927

بضاًت الخضماث الهاجُٟت بحن لىضن وهُىٍىع ،٥و٧اهذ م٩لٟت ظضا ) 25صوالع للض٣ُ٢ت الىاخضة(.

1929

ؤوٖ ٫غى ٖام للجمهىع ٖبر الخلٟؼٍىن ألاؾىص وألابٌُ.

1944

ا٦دكا ٝؤو ٫خاؾىب بل٨ترووي-مُ٩اهُ٩ي  Electro- mechanicalبلؿم Mark1

-1ابراىيم ِنيت ،زلود فوزي شعويب،مرجع سبق ذكره  ،ص .276
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1946

ا٦دكا ٝؤو ٫خاؾىب بل٨ترووي ٢ابل للبرمجت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت باؾم .ENIAC

1950

ْهىع هٓام جلٟؼٍىن الُ٨بل Cable TV

1952

1954
1956

ؤوٖ ٫غى للغاصًى جغاهؼؾخىع ،وؤو ٫اجهاَ ٫اجٟي مباقغ للمؿاٞاث البُٗضة ،مً صون الخاظت لخضزل
البضالت.
بضاًت حكُٛل الخلٟؼٍىن اإلالىن ،وابخ٩اع لٛت ٞىعجغان  formula translationللخاؾىب
ازترإ اإلاىصام  Modemفي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،وا٦دكا ٝالُٟضًىٞىن ٦ Videophoneدسجُالث
جلُٟىهُت

1957

بَال ١ؤو٢ ٫مغ نىاعي  SPUTNIKو الظي ؤَل٣ه الاجداص الؿىُٞتي ؾاب٣ا

1960

ا٦دكا ٝاللحزع في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،وٖغى ؤو ٫خاؾىب مهٛغ باؾمPDP _ 1

1961

جُىٍغ خىاؾِب ظضًضة  ، Basicبَال ١ؤو٢ ٫مغ نىاعي ؤمغٍ٩ي  ،Telstarو ؤو ٫ه٣ل جلٟؼٍىوي ٖبر ألا٢ماع
الهىاُٖت بحن الىالًاث اإلاخدضة و ؤوعوبا.

1964

ٖغى مٗالج ال٩لماث ).(Word Processor

1969

بوكاء قب٨ت اإلاٗلىماث اإلادىؾبت اإلاٗغوٞت باؾم  Arpanetو التي ٧اهذ هىاة الاهترهذ ُٞما بٗض.

1970

جم اؾخسضام ع٢اث ٤الؿُلُ٩ىن ٦مٗالج مهٛغ  microprossecorفي الخاؾىب.

1973

بضاًت خضمت  Videotextفي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.

1977

ْهىع ؤو ٫خاؾىب شخصخي ،جم حؿىٍ٣ه بك٩ل ّ
مجم٘.

1979

ؤوٖ ٫غى لخ٣ىُت ألابٗاص الشالزت  3D TVاإلاخلٟؼة .

1982

ؤوٖ ٫غى للخاؾىب الى٣ا ،٫وؤوْ ٫هىع لؤل٢غام اإلاًٛىَت CD
بَال ١ال٣مغ الهىاعي ألاوعوبي لالجهاالث ولؤلٚغاى اإلاخٗضصة Multiple Communications Satellite

1985
1988

ؤٖلىذ قغ٦ت  ًٖ Microsoftهٓام الدكُٛل Windows
ْهىع ٞحروؽ ٖ Wormلى قب٨ت  Arpanetخُض ؤنِب ؾخت آال ٝخاؾىب مً ؤنل ؾخحن ؤل ٠م
ونى ٫بلى الكب٨ت.
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1990
1993

جم جُىٍغ ؤو ٫مدغ٧ي بدض )ٖ (Archie & Veronicaلى قب٨ت ألاهترهذ .
ُ٢ام اإلاسخبر ألاوعوبي لٟحزًاء الجؿُماث  CERNبخُىٍغ مٗماعٍت لٛت الىو اإلاترابِ  HTMLوالظي
ؤنبذ مً ؤَم وؾاثل اؾترظإ اإلاٗلىماث للكب٨ت الٗى٨بىجُت Web

1997

ْهىع زضمت الاجهاالث الهاجُٟت ٖبر ؤلاهترهذ.

1998

بضاًت بض الخلٟؼٍىن الغ٢مي ).(Digital HD TV

اإلاهضع :خؿحن الٗلمي "،صوع ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث في جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت صعاؾت م٣اعهت بحن مالحزًا
جىوـ و الجؼاثغ" ،مظ٦غة ماظؿخحر جسهو الا٢خهاص الضولي و الخىمُت اإلاؿخضامت ،2012 ،م.27-26
ل٣ض ّمغث جً٨ولىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث بخُىعاث ٖضًضة ٖبر الؼمً ،منها ما ٧ان ظضًضا و ًٓهغ ألوّ ٫مغة ،و منها ما
٧ان ٖباعة ًٖ جُىٍغ إلاىخجاث ؾاب٣ت ،مشل ؤهٓمت الدكُٛل التي جُغخها قغ٦ت  Microsoftبضءا بىٓام الدكُٛل ((1983
 Windows 1.0ونىال بلى هٓام الدكُٛل Windows 8 .0 ( 2011و اإلاٗالجاث الض٣ُ٢ت  Microprocessorالتي جُىعَا قغ٦ت
 Intelو التي ٧ان آزغَا ( I7 (2011باإلياٞت بلى الخدى ٫مً ؤلانضاع  IPV4بلى ؤلانضاع  IPV6في مجا ٫الاجهاالث.1
زالشا :الؿُاخت البُئُت :
 -1حٗغٍ ٠الؿُاخت البُئُت:
حٗض الؿُاخت البُتُت مً ؤق٩ا ٫الؿُاخت الخضًشت م٣اعهت م٘ ٚحرَا ٧الؿُاخت الترٞيهُت و الخٗلُمُت و الضًيُت ،و ٢ض ٖمل
الباخشىن ٖلى جدضًض الٗىاوًٍ الٗغًٍت في لهظٍ الؿُاخت مً زال ٫ونٟها بالؿُاخت اإلاٗخمضة مباقغة ٖلى البِئتُٞ ،ما
ون ٠آزغون الؿُاخت و البِئت باٖخباعَا ظؼء مً الؿُاخت اإلاؿخضامت و الؿُاخت اإلاؿاولت،و و٣ٞا إلٖالن ٧ىبُٞ ٪ةن
الؿُاخت البُتُت جخًمً ظملت مً مباصت الؿُاخت اإلاؿخضامت م٘ الخمُحز لبٌٗ ألامىع التي ج ٘٣يمً صاثغة الؿُاخت
البُتُت مشل:
 اإلادآٞت ٖلى اإلاىا ٘٢الُبُُٗت و الترازُت. اإلاؿاَمت في صمج اإلاجخمٗاث اإلادلُت في الخسُُِ للمكاعَ٘ اإلا٣امت لخُىٍغ بِئتهم و ٖمل طل ٪بالخٗاون مٗهم. ج٣ضًم و ٖغى اإلاىخج الُبُعي و التراسي للؼاثغ ٖلى هدى مالثم،2و َىاٖ ٥ضة حٗاعٍ ٠للؿُاخت البُتُت منها: الهىضو ١الٗاإلاي للبِئت :حٗغ ٝالؿُاخت البُتُت خؿب الهىضو ١الٗاإلاي للبِئت بإجها ":الؿٟغ بلى مىاََ ٤بُُٗت لمًلخ ٤بها جلىر و لم ًخٗغى جىاػجها الُبُعي بلى زلل و طل ٪لالؾخمخإ بمىاْغَا و هباجاتها و خُىاهاتها البرًت و ٌٗخبر َظا

 -1حسٌن العلمي  " ،دور تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة دراسة مقارنة بين ماليزي ا تونس و الجزائر " ،مذكرة
ماجستًن ٔنصص االقتصاد الدورل و التنمية ادلستدامة ،2012 ،ص.27
 -2زياد عيد الرواضية "،السياحة البيئية المفاىيم و األسس و المقومات" ،عمان :ادلعد  ، 2013ص .18
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الىىٕ مً الؿُاخت َاما ظضا للضو ٫الىامُت ل٩ىهه ًمشل موصعا للضزل ،بياٞت بلى صوعٍ في الخٟاّ ٖلى البِئت و جغؾُش
ز٣اٞت و مماعؾاث الخىمُت اإلاؿخضامت."1
و َىا ٥مً ًغي بإجها " الؿٟغ بلى اإلاىاَ ٤الُبُُٗت التي لم جلىثها ؤًضي ؤلاوؿان وبإ٢ل ٖضص مم ً٨مً الؿُاح بٛغى
الاؾخمخإ واإلاٗغٞت والخٟاّ ٖلى َبُٗت الخُاة صازل َظٍ اإلاىاَ ٤وٖضم اإلاؿاؽ بدغٍت وؤؾلىب هٓامها الاً٩ىلىجي".2
و َىا ٥مً ًغي بإن الؿُاخت البُئُت " هي وكاٍ بوؿاوي ًماعؽ و ٤ٞيىابِ خا٦مت و٢ىاٖض مد٨مت ،جدمي وجهىن
الخُاة الُٟغٍت الُبُُٗت ،و جغج٣ي بجىصة َظٍ الخُاة ،و جدى ٫صون جلىثها ،وحٗمل ٖلى اإلادآٞت ٖليها نالخت وصخُت".3
و حٗغ ٝالؿُاخت البُتُت و٣ٞا للجمُٗت الضولُت للؿُاخت البُئُت التي جم بوكائَا ٖام  1990م ٖلى ؤهه" الؿٟغ اإلاؿئى ٫بلى
اإلاىاَ ٤الُبُُٗت الظي ًاصي بلى خ ٟٔالبِئت ،و جدؿحن عٞاٍ الؿ٩ان اإلادلُحن"،
و مً ؤَم ؤهىاٖها الؿُاخت في الؿهى ٫والٛاباث واإلاخجزَاث وخضاث ٤الخُىان ،وؾُاخت اإلادمُاث الُبُُٗت و التي ًُل٤
ٖليها الؿُاخت الُٟغٍت ،و ؾُاخت الهُض للخُىاهاث البرًت و الُُىع و ألاؾما ،٥و ؾُاخت الؿٟاعي و الغخالث ،و ؾُاخت
آلازاع و الى٣ىف و اإلاٛاعاث ألازغٍت و جدلُل الصخىع الجُىلىظُت و البر٧اهُت ،وؾُاخت اإلاخاخ ٠و اإلاىاَ ٤الخاعٍسُت و
الاَالٕ ٖلى الٗاصاث و الخ٣الُض و مسُىَاث الترار و اإلاٗاع ٝو الٗلىم و الش٣اٞت.4
 الؿاثذ البُئي:ٌٗغ ٝالؿاثذ البُئي بإهه " طل ٪ؤلاوؿان الظي اؾخُإ ؤن ً٩ىن عؤًا و عئٍت ،و مىٟ٢ا مً ًُ٢ت الخلىر البُئي ،و عاًٞا
مؼٍضا مً الخلىر ،و صاُٖا للصخت و الؿالمت البُتُت ،باؾخسضام الؿُاخت وؾُلت لٗالظها ،و مً زم جبجى الغئٍا و اجساط
مىٟ٢ا ماٍضا لصخت البِئت و ؾالمتها و ؤنبذ خغٍها ٖلى الخٗا٢ض م٘ البرامج الؿُاخُت البُتُت؛ و مً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫بان
الؿاثذ البُئي َى الؿاثذ الظي له مى ٠٢وله اججاٍ ،و ًامً بًُ٣ت ٌٗمل مً ؤظلها "5
و ٢ض ون (Colvin, 1991) ٠الؿاثذ البُئي بإهه شخو ًخه ٠بالخهاثو الخالُت:
أ  -وظىص عٚبت ٦بحرة للخٗغٖ ٝلى ألاما ً٦الُبُُٗت والخًاعٍت.
ب  -الخهىٖ ٫لى زبرة خُ٣ُ٣ت.
ج  -الخهىٖ ٫لى الخبرة الصخهُت والاظخماُٖت.
د ٖ -ضم جدبحز جىاٞض الؿُاح بلى ألاما ً٦بإٖضاص ٦بحرة.
استتيجيات األعمال في مواجهة تحديات العولمة السياحة البيئية في األردن و السبل .الكفيلة
 -1مرزوق عايد القعيد "،الريادة و اإلبداع  :را

لتنميتها"  ،ادلؤٕنر العلمي الرابع  ،جامعة فيالدلفيا ،كلية العلوم اإلدارية و ادلالية ،األردن 22 22 ،مارس  ، 1222ص. 22

 -2موفق عدنان احلمًني و نبيل زعل احلوامدة" ،الجغرافية السياحية في القرن الحادي و العشرين ،عمان  ،دار احلامد  ،2006 ،ص. 226
 -3زلمد حسن اخلضري"،السياحة البيئية" ،القاىرة،رلموعة النيل العربية ، 2006،ص .47

-4دليل مفهوم السياحة المستدامة وتطبيقها ،السلسلة ، 1الدليل اإلرشادي للسياحة ادلستدامة يف الوطن العريب ،جامعة الدول العربية ،ديسمرب2005
ص2
ٗ-5نال خنشورٗ ،نعة خًن اليدن ،سامية عمراوي" ،مساىمة تدريب الموارد البشرية في تطوير السياحة البيئية" ،ورقة مقدمة للملتقى الدورل حول:
اقتصاديات السياحة ودورىا يف التنمية ادلستدامة بسكرة يومي : 09و  10مارس ، 2010 ،ص . 4
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و٢ب ٫الخدضي للىنى ٫بلى َضٞه.
ه  -جدمل اإلاكا ١والهٗىباث و
و  -الخٟاٖل م٘ الؿ٩ان اإلادلُحن والاهسغاٍ بش٣اٞتهم وخُاتهم الاظخماُٖت.
ز  -ؾهل الخ ٠ُ٨ختى بىظىص زضماث ؾُاخُت بؿُُت.
ح  -جدمل ؤلاػٖاط وا٫ؾحر ومواظهة الهٗىباث بغوح َُبت.
ط  -بًجابي وٚحر اهٟٗالي.
ي  -جدبُظ بهٟا ١ا٫ه٣ىص للخهىٖ ٫لى الخبرة ولِـ مً ؤظل الغاخت.
 -2وكإة الؿُاخت البُئُت:
ْهغ مهُلر" الؿُاخت البُئُت  écotourismeمىظ مُل٘ الشماهِىاث مً ال٣غن الٗكغًٍ و َى مهُلر خضًض وؿبُا ظاء
لُٗبر ًٖ هىٕ ظضًض مً اليكاٍ الؿُاحي الهضً ٤للبِئت.1
ٌٗخبر وٍلُام مىعَـ )  ( 1834 1896الٟىان و ال٩اجب و ٖالم الاظخمإ و الىاقِ الاه٩لحزي ؤو ٫مً صٖا الى الؿُاخت البُتُت،
وٖغ ٝبخهامُمه لىع ١الجضعان و اإلايؿىظاث وق٩ل ظمُٗت جضٖى بلى ججىب بهغظت الخهيُ٘ للٟىىن الؼزغُٞت والدكُِض و
ًٞل الٗىصة بلى خغُٞت الُض٦ ،ما صٖا بلى هٓاٞت اإلاضن واإلاىار و َىا ٥مً ًيؿب الابخ٩اع ألاو ٫إلاهُلر الؿُاخت البُتُت في
الٗام  1983بلى َُ٨خىع ؾِباللىؽ الؾ٩ىعًٍ اإلاهىضؽ اإلاٗماعي اإلا٨ؿُ٩ي و ؤخض صٖاة اإلادآٞت ٖلى البِئت ،و َى ً
ؤًًا
الغثِـ اإلااؾـ إلاىٓمت بُتُت ٚحر خ٩ىمُت جضعى  PRONATURAو التي اهسغَذ  ،في ؤوكُت الخٟاّ ٖلى ألاعاضخي الغَبت
بُٛت جإمحن ويمان اؾخمغاعٍت ب٦شاع وحٛظًت الُُىع في مىاَنها مشل َاثغ الٟالمىٛى ألامغٍ٩ي ،و ٧ان ؾِباللىؽ -الؾ٨ىعًٍ
ً
ً
زهىنا مً ؤمغٍ٩ا الكمالُت مهخمحن بالضعظت ألاولى بمغا٢بت الُُىع ،و ل٣ض
ؤٖضاصا مخىامُت مً الؿُاح،
٢ض الخٔ ؤن زمت
ً
ً
آمً ؤن مشل َاالء الىاؽ ًم ً٨ؤن ًلٗبىا صوعا َاما في حٗؼٍؼ و حصجُ٘ الا٢خهاص الغٍٟي اإلادلي ،و زلٞ ٤غم ٖمل ظضًضة و
الخٟاّ ٖلى البِئت في اإلاىُ٣ت ،و بضؤ باؾخسضام ٧لمت" الؿُاخت البُئُت " لُه ٠جل ٪الٓاَغة. 2
ًٞال ًٖ طل ٪ؤبضث ألامم اإلاخدضة اَخماما بالؿُاخت البُتُت و ؤٖلىذ ٖام ٖ 2002اما للؿُاخت البُتُت بهض ٝجيكُِ و
جُىٍغ ٨ٞغٍ جدىٍل الؿُاخت بلى ُ٢إ ًداٖ ٔٞلى البِئت و مؿاهضة لها ٖ٨ـ اإلاٟهىم الظي ؾاع َىٍال بإن الؿُاخت ٖلى
ٖضاء م٘ البِئت و َىا البض ؤن هلٟذ الاهدباٍ و ؤلاقاعة بلى ؤَمُت ٖال٢ت الؿُاخت م٘ البِئت ٢ض ؾب٣ذ َظا الخاعٍش ٣ٞض ؤ٦ض
بٖالن ماهُال ٖام  1980و في ا٦ىبى لى٦ى ٟٞ1982ي نىُٞا  1985و ال٣اَغة  1995و ؤنبذ الُىم الخامـ مً ًىهُى ؾىىٍا
3
ًىما ٖاإلاُا و ٖغبُا ًىم  14مً ًىهُى ًىما ٖغبُا الظي جم الاجٟاٖ ١لُت في جىوـ ٖام .1986
 -3ؤَمُت الؿُاخت البُئُت:

 -1زلسن أ٘ند اخلضًني ،مرجع سبق ذكره  ،ص .42

 -2الطيب داودي ،دالل بن الطيب " ،السياحة البيئية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة" ،مقدمة للملتقى الدورل حول :اقتصاديات السياحة ودورىا
يف التنمية ادلستدامة بسكرة يومي : 09و  10مارس ، 2010 ،ص .2
- 3زلمود القيسوين" ،الدليل اإلرشادي للسياحة المستدامة و تطبيقها" ،مصر ،ص .30
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للؿُاخت البُتُت ؤَمُت زانت ا٦دؿبتها مً ٧ىجها حٗمل ٖلى جد ٤ُ٣مجمىٖت مخ٩املت مً ألاَضا ،ٝو في هٟـ الى٢ذ
حؿخمض ؤَمُتها مً طاتها التي جيب٘ مً َبُٗت اإلاماعؾت ،وٍم ً٨الخٗغٖ ٝلى ؤَمُتها في الى٣اٍ الخالُت :
 جض ٘ٞالؿُاخت بلى ب٢امت اإلاؼٍض مً البجى ألاؾاؾُت مً َغ ١و مىانالث و اجهاالث و ماؾؿاث ؾُاخُت. ج٣ىص بلى بٖماع البِئت اإلادُُت ،إلوكاء الٟىاص ١و اإلاُاٖم و الاؾتراخاث و اإلاىخجٗاث الهُُٟت و الكخىٍت و اليكاَاثالؿُاخُت ألازغي ،و جض ٤ٞالؿُاح بإٖضاص مضعوؾت و بهىعة مسُُت و مىٓمت ًد ٤٣بًغاصاث و صزىَ ٫امت ،لها آزاعَا
ؤلاًجابُت الخىمىٍت للمىاَ ،٤و بالخالي جىٗ٨ـ ٖلى جُٟٗل الهُ٩ل الا٢خهاصي و عٞاَُت ؤلاوؿان ،و جُىٍغ الجهىص للمدآٞت
ٖلى البِئت.
 ًىلض جض ٤ٞألاٞىاط الؿُاخُت مجاالث ٖمل مغبدت للؿ٩ان اإلادلُحن ،مما ًىمي الىعي للخٟاّ ٖلى بِئتهم إلاؼٍض مًاإلا٨دؿباث ،باإلياٞت بلى حٗمُ ٤الاهخماء.
 حؿاٖض الؿُاخت البُتُت في اإلادآٞت و الىمى للهىاٖاث و الخغ ٝالخ٣لُضًت الُضوٍت و الخظ٧اعٍت اإلامحزة و اإلاهضصةبااله٣غاى ،مً زال ٫اؾخٛال ٫اإلاىاعص الىٞحرة و الٗمالت اإلااَغة بالخىاعر ،ألامغ الظي ٌؿهم في اؾخٛال ٫اإلاىاعص الُبُُٗت
البُتُت اؾخٛالال ؤمشال (زكب،نض، ٝجُغٍؼ،ظلضًاث) .
 جض ٘ٞالؿُاخت بلى ب٢امت مغا٦ؼ ومٗاعى بُ٘ الخد ٠والهضاًا والهىاٖاث الىَىُت للؿُاح ،زانت وؤن البلض الؿُاحيً
ً
مٗغيا ً
مٟخىخا ؤمام الؿاثذ.
صاثما
ٌٗخبر
جض ٘ٞالؿُاخت البُتُت بلى الاَخمام بترمُم و نُاهت آلازاع ،و الخٟاّ ٖليها و هي مً الٗىانغ الهامت في البِئت الؿُاخُتاإلادآٞت ٖلى الخىاػن البُئي ،وبالخالي الخٟاّ ٖلى الخُاة الُبُُٗت البرًت و البدغٍت و الجىٍت مً الخلىر ،ؤي ؤجها حؿخسضم٦مىهج للى٢اًت بضال مً ؤؾلىب مٗالجت ،مما ًداٖ ٔٞلى آلُاث جد ٤ُ٣الخىاػن والصخت والبِئت.
 لها ؤَمُت اظخماُٖت باعػة ،خُض حٗض نضً٣ت للمجخم٘ ،بط ج٣ىم ٖلى الاؾخٟاصة مما َى مخاح في اإلاجخم٘ مً مىاعص و ؤٞغاص،وحٗمل ٖلى جىمُت الٗال٢اث الاظخماُٖت و جد ٤ُ٣و جدؿحن ٖملُت جدضًض اإلاجخم٘ مً مجخمٗاث مٗتزلت بلى مجخمٗاث
مىخٟٗت.
 ج٣ىم ٖلى وكغ اإلاٗاع ٝو اإلاٗلىماث الؿُاخُت ،و وكغ ز٣اٞت اإلادآٞت ٖلى البِئت و اإلاىعور التراسي ؤلاوؿاوي و ز٣اٞتالخًاعة و اإلاىا ٘٢الخاعٍسُت.1
ٖ -4ىانغ الؿُاخت البُئُت و مباصئها:
جخمشل ؤَم ٖىانغ الؿُاخت البُئُت ُٞما ًلي:
ؤ ٖ-ضم بخضار بزال ٫بالخىاػن البُئي الىاجج ًٖ جهغٞاث ؤلاوؿان وا لتي ج٩ىن مخمشلت في جهغٞاث الؿاثذ و ما ٢ض ًدضزه
مً جلىر ٞيها ،و مً َىا ْهغث ٖال٢ت ؤزغي و ل ً٨بحن الؿُاخت و البِئت ٩٦ل وبحن مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت خُض حٗخبر

-1أحالم خان ،صورية زاوي " ،السياحة الييئة و أثرىا على التمنية في المناطق الريفية " ،رللة أُناث اقتصادية و إدارية ،العدد السابع ،جوان ،2012
ص .230-229
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الخىمُت بخضي الىؾاثل لالعج٣اء باإلوؿان ،و ل ً٨ما خضر َى الٗ٨ـ جماما خُض ؤنبدذ الخىمُت بخضي الىؾاثل التي
ؾاَمذ في اؾخجزا ٝمىاعص البِئت و بً٣إ الًغع بها و ؤخضار الخلىر ٞيها.
ب -جىُىي الؿُاخت ٖلى ببغاػ اإلاٗالم الجمالُت ألي بِئت في الٗالم ٩ٞلما ٧اهذ هُٟٓت و صخُت ٧لما اػصَغث الؿُاخت
واهخٗكذ ٞهي بخضي مهاصع اإلادآٞت ٖلى البِئت.
ج -جد ٤ُ٣الخىاػن بحن الؿُاخت والبِئت مً هاخُت و بحن اإلاهالر الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت و التي جمشل ألاؾاؽ التي ج٣ىم
ٖليها.
ص -الخىىٕ البُىلىجي وه٣اء البِئت الُبُُٗت و ب٣اء ألاهىإ الىاصعة و اإلاهضصة بااله٣غاى ٖامالن ؤؾاؾُان في جيكُِ الؿُاخت
البُتُت ولظا ًجب ؤن ًازظ بالخؿبان ؤن جضَىع البِئت ًدض مً ٞغم جىمُت الؿُاخت.
٦ما ٢ض ويٗذ ال٨شحر مً صو ٫الٗالم مباصت ٖضة للؿُاخت البُتُت و قغوٍ إلاماعؾتها منها:
ؤ -جىٞحر مغا٦ؼ صزى ٫مدضصة جؼوص الؿاثذ باإلاٗلىماث الالػمت ًٖ مىُ٣ت الؿُاخت مً زال ٫اإلاجخم٘ اإلادلي
ب -بصاعة ؾلُمت للمىاعص الُبُُٗت والخىىٕ الخُىي بُغ ١مؿخضامت بُتُا.
ج -وي٘ ٢ىاهحن ناعمت و ٗٞالت لالؾدُٗاب ؤٖضاص الؿُاح و خماًتهم و خماًت اإلاىا ٘٢البُتُت في هٟـ الى٢ذ.
ص -صمج ؾ٩ان اإلاجخم٘ و جىُٖتهم و جشُٟ٣هم بُتُا و ؾُاخُا ،و جىٞحر مكاعَ٘ ا٢خهاصًت للضزل مً زال ٫جُىٍغ نىاٖاث
ؾُاخُت و جدؿحن ْغو ٝمِٗكخه
ٌ -الٗمل ٖلى جد ٤ُ٣اإلاغصوص اإلااصي اإلاىاؾب للمىُ٣ت ؤو الضولت التي ًخم الاؾدشماع ٞيها بما ًد ٟٔالخىمُت و الخُىٍغ
1
اإلاؿخ٣بلي
عابٗا :ؤَم جُبُ٣اث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث في مجا ٫الؿُاخت البُئُت :
م٘ جهاًت الؿبُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي ؤنبدذ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث بهٟت ٖامت و الخجاعة الال٨تروهُت
بهٟت زانت مً الٗىامل ألاؾاؾُت في حؿهُل وكاَاث و بظغاءاث بصاعة ألاٖما ٫وججاعة الؿل٘ و الخضماث وجباص٫
اإلاٗلىماث ،لِـ طلٞ ٪دؿب بل ٚضث ٖامال مدٟؼا لخُىٍغ ال٨شحر مً ألاٖما ٫لخُٛحر َُ٩لها و َغ ١بصاعتها.
خُض جمشل ٦ال مً الخجاعة الال٨تروهُت و الؿُاخت الال٨تروهُت واخضا مً مىيىٖاث ما ٌٗغ ٝباال٢خهاص الغ٢مي (Digital
) Economyخُض ٌٗخمض الا٢خهاص الغ٢مي ٖلى جُىع في ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث ) ،(Information technologyو٢ض
ؾاٖضث ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث ؤو نىاٖت اإلاٗلىماث ٖلى الىظىص الىا٢عي والخ٣ُ٣ي للؿُاخت الال٨تروهُت باٖخباعَا حٗخمض
ٖلي الخىؾبت و الاجها ٫و مسخل ٠الىؾاثل الخ٣ىُت لخىُٟظ و ٕاصاعة وكاَاتها اإلاسخلٟت.
٧ل َظٍ الخُىعاث ٧ان لها ؤزغ مهم ٖلى ُ٢إ الؿُاخت ؤو نىاٖت الؿُاخت التي ؤنبدذ حٗخمض وبك٩ل واؾ٘ ٖلى
ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث اإلاسخلٟت ،خُض حك٩ل الؿُاخت الال٨تروهُت ما ً٣اعب  75 %مً حجم الخجاعة الال٨تروهُت

 -1عبد اجلليل ىويدي " ،العالقة التفاعلية بين السياحة البيئية و التنمية المستدامة" ،رللة الدراسات و البحوث االجتماعية ،العدد  ، 9ديسمرب
2014
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بط حك٩ل ال٣ؿم ألا٦بر مً حجم َظٍ ألازحرة خُض جسُى صزل َظا الُ٣إ  100ملُاع صوالع في الٗام  ، 2010لظا ٞمً اإلاخى٘٢
ؤن ًتزاًض حجم الؿُاخت الال٨تروهُت و ًتزاًض ههُبها اليؿبي في الا٢خهاص الٗالمي.1
 -1صوا ٘ٞاؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث في مجا ٫الؿُاخت البُئُت:
بن ظىصة الخضماث الؿُاخُت لً جخم بال بةجاخت و اؾخسضام الخ٨ىىلىظُا في مجا ٫الؿُاخت البُتُت ،مً جسُُِ و جغوٍج
و حؿىٍ ٤و حجؼ و حٗا٢ض و حؿىٍت مالُت... ،و ٚحرَا ،و ٢ض هبهذ بلى طل ٪مىٓمت الؿُاخت الٗاإلاُت الخ٩ىماث و الهُئاث و
اإلااؾؿاث بإَمُت اؾخسضام ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجها ٫في ُ٢إ الؿُاخت و الٟىض٢ت ؛ و ؤنبدذ ج٨ىىلىظُا
اإلاٗلىماث والاجها ٫اللبىت ألاؾاؾُت للخىمُت الؿُاخُت ،و لم حٗض زُاعا باليؿبت لل٣اثمحن ٖلى الُ٣إ ،بل خخمُت جٟغيها
ألاويإ الا٢خهاصًت الغاَىت لخُىٍغ وجىمُت الُ٣إ الؿُاحي و الٟىضقي ،و ال ًم ً٨بإي خا ٫مً ألاخىا ٫اٖخباع الؿُاخت
ؤلال٨تروهُت هي مىاٞؿت للؿُاخت الخ٣لُضًت ،بل هي م٨ملت و يغوعٍت مً ؤظل جُىٍغ ُ٢إ الؿُاخت ،و ًيب٘ َظا الخ٩امل
مً زال:٫
 -1اٖخماص الخضماث الؿُاخت بمسخل ٠ؤهىاٖها بك٩ل ٦بحر ٖلى جضاو ٫اإلاٗلىماث الؿُاخُت ،اإلاخهٟت بالخباًً ،و بالخالي
ًهٗب ُ٢اؽ ظىصتها بال بٗض الخجغبت ،ولظل ٪حٗض الاهترهذ الىؾِ اإلاىاؾب لهاٞ ،هي ج٣لل مً خضة َظا الخباًً ًٖ َغٍ٤
الؼٍاعة الخسُلُت/الاٞترايُت للخضمت الؿُاخُت بدُض جم ً٨الؼاثغ مً الخٗغٖ ٝلى اإلاٗالم واإلاىاَ ٤الؿُاخُت ب٩ل ؾهىلت و
ٌؿغ ،مً زال ٫نىعة جٟاٖلُت مغثُت جسُلُت للمى ٘٢والاَالٕ ٖلى البُاهاث واإلاٗلىماث الخٟهُلُت للمىاَ ٤الؿُاخُت اإلاغاص
ػٍاعتها ،و ؤًًا جم ً٨الؿاثذ مً جسُُِ ووي٘ بغهامج لغخلخه وازخُاع اإلاىاَ ٤التي ًغٚب في ػٍاعتها ،و جغجِب مىاُٖض ػٍاعجه
لها ختى ًدؿجى له مكاَضة ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مً اإلاٗالم الؿُاخُت ،وجسهُو محزاهُت ج٣غٍبُت لى٣ٟاجه.
ً -2اصي اؾخسضام ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجها ٫بلى جس ٌُٟج٩لٟت بهخاط الخضمت الؿُاخُت ،خُض حؿاَم مً ظهت في
ع ٘ٞالتروٍج الؿُاحي ،و مً ظهت ؤزغي حٗمل الخ٨ىىلىظُا ٖلى جضهئت الخ٩الُ ،٠زهىنا جل ٪اإلاخٗل٣ت باالجها( ٫الاجها٫
اإلاباقغ بالىؾُاء و الؿىاح) و جل ٪اإلاخٗل٣ت بالخىػَ٘ ُٞالب الخضمت َى مً ٌؿعى ال٢خٟائها ،مما ً٣لو ج٩الَُ ٠باٖت
اإلاُبىٖاث والضوعٍاث الؿُاخُت ،باإلياٞت بلى ز ٌٟحجم الٗمالت الؼاثض و ع٢ ٘ٞضعاث الٗاملحن و جضعٍبهم ٖلى اؾخسضام
الخاؾب آلالي و ؤلاهترهذ و الخُبُ٣اث و البرامج اإلاسخلٟت.
 -3الخىؾ٘ في اؾخسضام الخ٨ىىلىظُا ٢ض ًاصي بلى ْهىع اخخُاظاث ٧امىت لم ج ً٨مىظىص مً ٢بل ،مما ًض ٘ٞبالٗاملحن
بالُ٣إ الؿُاحي بخُىٍغ مىخجاث ظضًضة و مخىىٖت جلبي َظٍ الاخخُاظاث ال٩امىت ،وؤًًا َظا الخىؾ٘ ًاصي بلى جدؿحن
الخضمت اإلا٣ضمت ،و جىؾُ٘ ٢اٖضة الؼباثً ،و الغ ٘ٞمً ال٣ضعة الخىاٞؿُت للماؾؿت الؿُاخُت و جلمُ٘ ٖالمتها الخجاعٍت ،و
ًًٟي ٖليها خالت مً اإلاهضاُ٢ت و ظىصة الخضمت ،مما ًىٗ٨ـ بًجابا ٖلى صزل الُ٣إ الؿُاحي بظماال.2
 -2مٟهىم الؿُاخت الال٨تروهُت:
بن الؿُاخت الال٨تروهُت هي جل ٪الخضماث التي جىٞغَا ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجها ٫بٛغى بهجاػ و جغوٍج الخضماث
الؿُاخُت و الٟىضُ٢ت ٖبر مسخل ٠الكب٩اث اإلاٟخىخت و اإلاٛل٣ت ،باالٖخماص ٖلى مباصت و ؤؾـ الخجاعة الال٨تروهُت،و جخٗضي
 -1عزة العطار" ،التجارة االلكترونية بين البناء و التطبيق" ،األكادديية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل الربي ،مصر :منشأة ادلعارف ،ط 2010 ،2
 ،ص .26
 -2ابراىيم ِنيت ،زلود فوزي شعويب ،مرجع سبق ذكره ،ص. 280
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في الىا ٘٢بلى ؤبٗض مً طلٞ ٪هي حكمل ختى الؿاخت اإلاخى٣لت (الجىالت ) اإلاؿخسضمت لؤلظهؼة الال٨تروهُت الجىالت ٧الهىاج٠
الخمىلت و اإلا٨ٟغاث الال٨تروهُت اإلادمىلت و ٚحرَا ،و بظلٞ ٪ةن ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجها ٫حؿخسضم مً َغ ٝظمُ٘
قغ٧اء الُ٣إ الؿُاحي مً ماؾؿاث و َُئاث و ؤٞغاص ،و ٢ض حؿخٛل َظٍ الخ٨ىىلىظُا في حكُِض و ب٢امت ُ٦اهاث ؾُاخُت
ًُلب حكٛلها ؤًًا ٢ضعا مً اإلاٗغٞت الخ٨ىىلىظُت لضي عواصَا مشل الٟىاص ١الظُ٦ت التي حٗخمض في بىائها و حكُٛلها و بصاعتها
ٖلى ج٣ىُاث خضًشت.1
و لظلٌٗ ٪خبر مٟهىم الؿُاخت الال٨تروهُت مً اإلاٟاَُم الخضًشت في ٖلم الؿُاخت التي جخضازل بكضة م٘ مٟهىم الخجاعة
الال٨تروهُت ،و ه٣هض به اؾخسضام ألاٖما ٫الال٨تروهُت في مجا ٫الؿٟغ و الؿُاخت ،و اؾخسضام ج٣ىُاث الاهترهذ مً ؤظل
جُٟٗل ٖمل اإلاىعصًً الؿُاخُحن و الىنى ٫بلى حؿهُالث ؤ٦ثر ٗٞالُت للمؿتهل٨حن الؿُاخُحن ،و َىا ٥مً ٌٗغ ٝالؿُاخت
ؤلال٨تروهُت ٖلى ؤجها همِ ؾُاحي ًخم جىُٟظ بٌٗ مٗامالجه التي جخم بحن ماؾؿت ؾُاخُت وؤزغي ؤو بحن ماؾؿت ؾُاخُت و
ػبىن( ؾاثذ )ًٖ َغٍ ٤اؾخسضام ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث ،خُض جخالقى ُٞه ٖغوى الخضماث الؿُاخُت اإلا٣ضمت
ٖبر قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت ) ؤلاهترهذ( م٘ عٚباث ظمىٕ الؿاثدحن الغاٚبحن في الخٗامل م٘ َظٍ الخضماث.2
و جغجبِ الؿُاخت الال٨تروهُت اعجباَا وزُ٣ا بمٟهىم الخجاعة الال٨تروهُت الظي ًخٟاوث بازخال ٝالىٓغة الًُ٣ت و الىاؾٗت
بلُه٣ُٞ ،هغ الخٗغٍ ٠الًُ ٤الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى ٖملُت جباص ٫الؿل٘ و الخضماث ًٖ َغٍ ٤وؾُلت ال٨تروهُت ؤو
وؾُِ ال٨ترووي٦ ،ما حٗغٞها مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت ٖلى ؤجها " ؤوكُت بهخاط الؿل٘ و الخضماث و جىػَٗها و حؿىٍ٣ها ؤو
حؿلُمها للمكتري مً زال ٫الىؾاثِ الال٨تروهُت"
و بهظا اإلاٗجى اإلاىؾ٘ ً٩ىن للخجاعة الال٨تروهُت زمؿت ؤهىإ مً ألاوكُت اإلاخٗل٣ت باإلاٗامالث الخجاعٍت هي ؤلاٖالن ًٖ الؿل٘
و الخضماث التي ًخم ٖغيها ٖبر قب٩اث ؤلاهترهذ مً زال ٫مخاظغ اٞترايُت ؤو مجا ٫بُ٘ ٖلى الاهترهذ ،و جباص ٫اإلاٗلىماث و
الخٟاٖل بحن الباج٘ و اإلاكتري و ٖ٣ض اله٣ٟاث و ببغام الٗ٣ىص مً زال ٫قب٨ت الاهترهذ و ؾضاص الالتزاماث اإلاالُت مً زال٫
وؾاثل الض ٘ٞالال٨تروهُت ،و ٖملُاث جىػَ٘ و حؿلُم الؿل٘ و الخضماث و مخبٗت ؤلاظغاءاث ؾىاءا ًٖ َغٍ ٤قب٨ت الاهترهِذ
 on -lineؤو ًٖ َغٍ ٤ال٣ىىاث الٗاصًت ،و َظا الخٗغًٍ ٠جٗل الخجاعة الال٨تروهُت جدؿ٘ لدكمل ؤًت مٗلىماث ؤو زضماث
ج٣ضمها قغ٦ت ألزغي ؤو قغ٦ت إلاؿتهلٖ ٪بر الاهترهذ ؤو ٚحرَا مً وؾاثل الاجها ٫الال٨ترووي بضءا مً مٗلىماث ما ٢بل
الكغاء و اهتهاء بسضماث ما بٗض البُ٘.3
٦ما ًم ً٨اٖخباعَا همِ ؾُاحي ًخم جىُٟظ بٌٗ مٗامالجه بحن ماؾؿت ؾُاخُت و ؤزغي ،ؤو بحن ماؾؿت

 -1عبيدة صبطي" ،دور وسائل اإلعالم و االتصال في تنمية الساحة الصحراوية" ،رللة علوم اإلنسان و اجملتمع ،العدد 01مارس  ،2012ص
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2حدة رايس ،عبد احلق جنان ،زينب بن الرتكي" ،السياحة االلكترونية و دورىا في تنشط القطاع السياحي" ،ورقة مقدمة يف ملتقى دورل اقتصاديات
السياحة و دورىا يف التنمية ادلستدامة  10-9مارس  ،2010ص .7
 -3يوسف زلمد ورداين" ،كيفية تنظيم السياحة االلكترونية و مرددوىا على صناعة السياحة" ،مارس  ، 2008مقال منشور على ادلوقع التارل

https://historicalcities.wordpress.com/2009/03/18/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A912/05/2015 14 :30
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ؾُاخُت واإلاؿتهل٨حن (ؾاثذ)  ،وطل ٪مً زال ٫اؾخسضام ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث ،بدُض جخالقى ُٞه ٖغوى
الخضماث الؿُاخُت مً زال ٫قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت( ؤلاهترهذ )م٘ عٚباث ظمىٕ الؿاثدحن الغاٚبحن في ٢بى ٫الخضماث
الؿُاخُت اإلا٣ضمت ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ.1
 -3جُبُ٣اث الؿُاخت الال٨تروهُت:
ؤ -بوكاء مى ٘٢وٍب :Hotel Wep Site
حؿخُُ٘ اإلاىٓمت الٟىضُ٢ت مً زال ٫مىٗ٢ها مً ٖغى زضماتها بمسخل ٠ؤهىاٖها و ل٩اٞت قغاثذ اإلاجخم٘ و مىانٟاتها و
ؤؾٗاعَا و هٓم جىػَٗها و ؤؾالُب و ٢ىىاث الض ٘ٞؤالل٨ترووي و الخ٣لُضي
ب -مجخمٗاث وم٩اجب الؿُاخت الاٞترايُت :
خُض ًخم الخٗغٖ ٝلى اإلا٩اجب الؿُاخُت و و٧االث الؿٟغ و الؿُاخت و قغ٧اث الى٣ل ٖبر قب٨ت ؤالهترهذ و مىا٘٢
الٟىاص ١و اإلاىخجٗاث الؿُاخُت و ًخم الخٗغٖ ٝلى الخضماث و َغٍ٣ت الىنى ٫والدجىػاث ٖلى اإلاى ٘٢ؤالل٨ترووي للٟىض ١و
التروٍج ًٖ الخضماث و اليكاَاث و الٟٗالُاث الؿُاخُت لى٧االث جغٖاَا ظمُ٘ بلضان الٗالم .
ج -مدغ٧اث البدث والٟهاعؽ :Search Engines and Indices
بن الضزى ٫بلى َظٍ اإلادغ٧اث و الٟهاعؽ و جؼوٍضَا بىن ٠ظُض إلاىا ٘٢الٟىاص ١و م٩اجب الؿٟغ و الؿُاخت و قغ٧اث
الُحران وقغ٧اث الى٣ل البدغي و البري و ؾ ٪٨الخضًض و الدجىػاث حؿهل ٖملُت ونى ٫الؿاثذ بلى َظٍ اإلاىا ٘٢و الخٗغٝ
بهىعة مباقغة ًٖ َظٍ الخضماث زال ٫بدشه ٖبر قب٨ت ؤالهترهذ .
ص -ازخُاع وؾاثل ؤلاٖالن:
خُض ًخم ازخُاع ٢ىىاث الاجهاٖ ٫بر قب٨ت الاهترهذ مً زال ٫مٗلىماث و بُاهاث ًٖ الٟىاص ١والؿالؾل الٟىضُ٢ت و
مىٗ٢ها الال٨ترووي و اإلاىا ٘٢و اإلاىخجٗاث الؿُاخُت و مىاٗ٢ها الال٨تروهُت و ُُٟ٦ت الخهىٖ ٫لى الىٍب الخام ب٩ل ٞىض١
او مى ٘٢ؾُاحي  ،ألازظ بٗحن الاٖخباع مدخىي ؤلاٖالن ؤي الغؾالت ؤلاٖالهُت وان ج٩ىن واضخت وطاث ؤلىان ظظابت ونىع
حُٗي الجاهب ؤألبهى للمى. ٘٢
ٌ -البرًض ؤالل٨ترووي :E-Mail
وَٗض البرًض الال٨ترووي مً ؤخضر وؾاثل الاجها ٫وابغػ ألاهىإ ألاؾاؾُت لخضماث الاهترهذ خُض ً٣ىم بى٣ل الغؾاثل
بؿهىلت وؤؾغٕ مً البرًض الاٖخُاصي وال ٌٗخمض ٧لٟت البرًض الال٨ترووي ٖلى اإلاؿاٞت و ًخم زؼن الغؾاثل الهىجُت ٖلى ٖىىان
الهاج ٠و ًم ً٨بن ً٩ىن للغؾالت ملخ٣اث جخًمً نىعا مً اإلاىا ٘٢الؿُاخُت و ٞىلضعاث و جظ٧اعاث و َضاًا و ظىاثؼ و
مؿاب٣اث.
وٚ -غٞت اإلاداصزت :Chatting room
جداو ٫اإلاىٓماث الٟىضُ٢ت والؿُاخُت مً بًجاص وؾاثل مخٗضصة لالجها ٫بالؿاثذ و جداوعٍ و ج٣ىٗه و جشحر اَخمامه ختى
لى في بِخه مً زال ٫الاهترهذ و ً٣ىم عظل التروٍج ؤو اإلابُٗاث ؤو الٗال٢اث الٗامت بةًها ٫الخضماث الؿُاخُت و بُٖاء
 -1باسل مروان "،القطاع السياحي في ظل العولمة "،دار اذلناء للنشر ،لبنان ، 2008 ،ص. 18
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الؿاثذ اإلاٗلىماث التي جسو الٟىض ١و زضماجه  ،وال٨ك ًٖ ٠ممحزاث ظضًضة للمىخج وزل ٤اججاَاث وؾلى ٥اًجابي لضي
الصخو الظي ًجلـ في ( ٚغٞت  ًٖ )chattingالٟىض ١و زضماجه و جضُٖم آلاعاء و اإلاىا ٠٢الخالُت الجُضة للصخو خى٫
اإلاىخج و بىاء ٖال٢اث َىٍلت ألامض بحن الصخو و الٟىض ١و الظي ؾُ٩ىن ؾاثذ مؿخ٣بلي و مخى ٘٢لالؾخٟاصة مً الخضماث
الؿُاخُت  ،و ج٩ىن ٚغٞت اإلاداصزت زانت بالٟىض ١و ٚغ ٝاإلاداصزت ٖامت اخخماٌ ٫كترٞ ٥يها ؤ٦ثر مً شخو ؤو ٖلى
مجامُ٘ خؿب اإلاىيىٕ ؤو الضولت ؤو اللٛت.1
 -4الاججاَاث اإلاؿخ٣بلُت لخضماث الؿُاخت الال٨تروهُت:
بن الاججاَاث اإلاؿخ٣بلُت لخضماث الؿُاخت الال٨تروهُت ،ؤنبدذ م٨كىٞت ومتزاًضة بك٩ل واضر لهىاٖت الؿُاخت ألن
ً
جُىع ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث لم ٌٗض باإلم٩ان خهغٍ بمجا ٫مٗحن ،وٍم ً٨ؤن هىعص بًٗا مً الاججاَاث
اإلاؿخ٣بلُت مً زال ٫البىىص الخالُت :
 ٌٗض ُ٢إ الؿُاخت و الٟىض٢تَ ،ى ألا٦ثر عٍاصة في الاهترهذ بؿبب جىا٣ٞه الخام م٘ الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخٟاٖلُت،و٢ضعجه ٖلى اؾدُٗاب َُ ٠قامل مً الخُبُ٣اث الخانت بسضماث الؿُاخت الال٨تروهُت،جخىػٕ مً الخضماث ال٨الؾُُ٨ت
الٗاصًت بلى حجىػاث الُحران.
 زضماث ألاهترهذ وؾُلت ممحزة حٛحر مً صوع وؾاثل الؿُاخت الخ٣لُضًت.الؿُاخت الاٞترايُت ٖبر ألاهترهذ ؾى ٝحكهض جهاٖضا في الُلب ٦ماصة ؾُاخُت بىاؾُت الىؾاثِ اإلاخٗضصة. الدجىػاث اإلاباقغة ٖبر الكب٨ت ؾى ٝجدل مؿخ٣بال مدل م٩اجب و٧االث الُحران و جلػي صوعَا بطا لم حٗمل ٖلى جُىٍغهٟؿها بما ًدىاؾب م٘ الخالت الجضًضة.
 الخلٟؼٍىن الخٟاٖلي و الخىانل ٖبر الكاقت و الهىاج ٠الخلىٍت ؾى ٝحؿخٗمل بك٩ل مُغص في جىػَ٘ اإلاىاص الؿُاخُت وزضماتها.
 اإلااؾؿاث الؿُاخُت ؾى ٝججض هٟؿها مجبرة ٖلى الخىانل بىاؾُت الكب٩اث. اإلاىخجاث الؿُاخُت وزضماتها ؤلال٨تروهُت جخىا ٤ٞجماما م٘ مخُلباث الؿى.١ الاؾخٗماالث الخانت للخ٨ىىلىظُا الغ٢مُت ؾى ٝجخًمً اؾخٗما ٫البُا٢اث الظُ٦ت لٗضص واؾ٘ مً الىْاث٦ ٠ةصاعةألاما ً٦اإلا٣هىصة و جباص ٫اإلاٗلىماث و ٚحرَا.
ّ
 بن ؤٞالم الُٟضًى التي ًم ً٨مكاَضتها ٖبر قب٨ت الاهترهذ مً زال٧ ٫امحراث مشبخت في ؤما ً٦ؾُاخُت مُٗىت ؾى ٝجمً٨الؿاثذ مً الخهىٖ ٫لى ججغبت خُت لؿُاخخه ٦ما ًم٨ىه الىنى ٫بليها ٖبر الكب٨ت ؤو ٖبر َاجٟه الجىا.٫

 -1خلود وليد العكيلي " ،استخدام الترويج السياحي عبر شبكات اإلنترنت دراسة ميدانية لعينة فنادق في محافظة أربيل و بغداد و النجف"،
ادلركز العريب ألُناث الفضاء اإللكرتوين ،ص .19-18
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 اإلااؾؿاث الؿُاخت ٖلى ازخال ٝؤحجامهاً ،م ً٨ؤن جٟخذ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجها ٫ؤمامها ٞغم مخ٣اعبت إلْهاعزضماتها ومىخجاتها الؿُاخُت بهىعة جىاٞؿُت.1
مً زال ٫اؾخٗغاى اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت الجؼاثغٍت هغي ؤن بًٗها ًُٗىص للُ٣إ الٗام ٦ما َى الخا ٫باليؿبت إلاى ٘٢الضًىان
الىَجي للؿُاخت  www.ont-dz.orgالخاب٘ لىػاعة الؿُاخت و الهىاٖاث الخ٣لُضًت و الظي ً٣ضم مٗلىماث ًٖ مسخل ٠اإلاىا٘٢
الؿُاخُت في الجؼاثغ و زهىنا جل ٪اإلاهىٟت مً َغ ٝالُىوؿ٩ى٦ ،ما ًدخىي اإلاىٖ ٘٢لى بٌٗ ٖىاوًٍ الى٧االث الؿُاخُت
و ٖىاوًٍ بٌٗ الٟىاص ١و اإلاُاٖم ،و هجض ؤًًا مى ٘٢الضًىان الىَجي الجؼاثغي للؿُاخت  http://www.onat-dz.comالظي
ٌٗغى عخالث بلى مسخل ٠اإلاىا ٘٢الؿُاخُت الجؼاثغٍت م٘ ج٣ضًم جٟانُل خى ٫مدُاث َظٍ الغخالث و ٖضص ألاٞغاص اإلامً٨
مكاع٦تهم ٞيها.
ؤما باليؿبت للمىا ٘٢الخانت ٞىجض مى ww.algeriantourism.com ٘٢الغاثض في َظا اإلاجا ،٫و َى ؤًًا ً٣ضم إلاخهٟده
ٞغنت الخٗغٖ ٝلى ؤَم اإلاىاَ ٤الؿُاخُت في الجؼاثغ ٦ما ًىٞغ َظا اإلاىٞ ٘٢غنت الاجها ٫و الدجؼ م٘ مسخل ٠و٧االث
الؿٟغ و الخُىٍ الجىٍت و الٟىاص ١م٘ جدضًض محزاهُت الغخالث الؿُاخُت بلى مسخل ٠مىاَ ٤الىًَ٦ ،ما ً٣ضم َظا اإلاى٘٢
آزغ ألازباع خى ٫الٟىاص ١و اإلاٗاعى و الهالىهاث الؿُاخُت التي حكاعٞ ٥يها الجؼاثغ ؤو جىٓمها و مٗلىماث و نىع و
ُٞضًىَاث خى ٫الهىاٖاث الخ٣لُضًت و الجىالث الاؾخ٨كاُٞت ،و هجض ؤًًا مىٗ٢ا ال٨تروهُا مخمحزا
 www.tourismemagazine-dz.comو َى مجلت ؾُاخُت ال٨تروهُت ٢ابلت للخدمُل و الخهٟذ ٖلى اإلاى ٘٢جيكغَا
"  INTEREXPOو جهضعن باللٛت الٟغوؿُت مىظ ماي  2006جًم َظٍ اإلاجلت مىايُ٘ و عٍبىعجاظاث مسخلٟت ًٖ الؿُاخت و
وؾاثل الى٣ل اإلاخىٞغة للؿاثذ ،ؤَم اإلاىاَ ٤الؿُاخُت في الٗالم ،خُض حؿمذ الؿُاخت الال٨تروهُت بمٗغٞت َلباث الؿُاح و
ؤطوا٢هم بك٩ل ظُض ٦ما ؤن الاٖخماص ٖلى قب٨ت الاهترهِذ جاصي بلى جُىٍغ الخضماث ٖلى مؿخىي و٧االث الؿٟغ و زُىٍ
الُحران مً حجؼ و بنضاع للخظا٦غ ٖلى قغٍ جُىٍغ الض ٘ٞال٨ترووي .
زاجمت:
ً
ؤزحرا ما ًم ً٨الخىنل بلُه مً زالَ ٫ظا البدضَ ،ى ؤن جُبُ٣اث ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجها ٫لها جإزحر طو ؤَمُت
بالٛت في ص ٘ٞهمى الؿُاخت صازل الضولت ،مً زاللها ًم ً٨الخىانل م٘ الؿاثدحن و جؼوٍضَم باإلاٗلىماث و الٗغوى
ً
الؿُاخت و جمُ٨نهم بضءا مً الدجؼ ًٖ بٗض ،ونىال بلى الدؿضًض ٖلى الخِ ،ل ً٨ما جٟخ٣غ بلُه في بٌٗ الضو ٫الٗغبُت َى
يٗ ٠الاؾدشماع في البيُت الخدخُت لخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجها ،٫بط حؿخسضم َظٍ الخ٣ىُت ٦ضٖاًت بٖالمُت ال ؤ٦ثر ،و
ً
ٚالبا ما جٟخ٣غ ٖغويها الؿُاخُت مً زال ٫مىاٗ٢ها بلى اإلاهضاُ٢ت و زهىنا ُٞما ًخٗل ٤باألؾٗاع.
و ٖمىما ًم٨ىىا ؤلاقاعة لبٌٗ الخىنُاث:
 هىصخي بًغوعة اؾخسضام ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث ب٩اٞت وؾاثلها وبغامجها وجضعٍب ال٩ىاصع اإلاخسههت واؾخسضام الخ٣ىُاث و البرمجُاث بىاؾُت مهىضؾحن و مدترٞحن بىؾاثل الاجها ٫و بوكاء مىا ٘٢وٍب زانت بالٟىاص١

 -1نبيل عيد" ،السياحة االلكترونية في المنطقة العربية ودور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تنمية قطاع السياحة " ،منشور على ادلوقع
http://mogtamaa.ning.com/profiles/blog/show?id=2487793%3ABlogPost%3A88823&comm
_entId=2487793%3AComment%3A88729&xg_source=activityhttp://www.grenc.com/show
10/06/2015 14 :30 article_main.cfm?id=25644
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للدجؼ اإلاغ٦ؼي و اؾخالم عؾاثل البرًض الال٨ترووي و وي٘ بغامج للتروٍج الؿُاحي اإلاخسههت الخخال ٫مىا ٘٢مخ٣ضمت في
الؿى ١الٗاإلاُت و اإلاىاٞؿت و ػٍاصة الُلب للخضماث و اإلاىخج الؿُاحي .
 يغوعة اٖخماص اإلاىٓماث الٟىضُ٢ت بىي٘ بغامج التروٍج للخضماث الٟىضُ٢ت و الؿُاخُت و الاٖخماص ٖلى عؾاثل البرًضالال٨ترووي باإلاغاؾالث و اإلاساَباث و ٞخذ ٢ىىاث اجهاٖ ٫بر الاهترهذ لكغ٧اث الؿٟغ و الؿُاخُت والى٣ل الجىي و الٟىاص١
الٗاإلاُت و قغ٧اث ؤلاٖالن و الضٖاًت و اليكغ للم٣انض الؿُاخُت.
 اٖخماص الخمالث التروٍجُت و الدؿىٍُ٣ت للخضماث الٟىضُ٢ت و الؿُاخُت الجضًضة واإلابخ٨غة و ٖبر مىا ٘٢الىٍب وبالىؾاثل ؤلاٖالهُت ٖبر قب٨ت الاهترهذ التي لها الخإزحر البالٖ ٜلى الؿاثذ و عٚباجه و مُىله و ٦ظل ٪اؾخ٣با ٫عصوص ؤٗٞا٫
الؿُاح ٖبر عؾاثل البرًض الال٨ترووي و اٖخماص الخ٨غاع في ؤلاٖالن و الضٖاًت للمىخجاث و الخضماث الٟىضُ٢ت و الؿُاخُت
الجضًضة.
٢اثمت اإلاغاح٘:
 -1اللبان قغٍ ٠صعوَل " ،ج٨ىىلىحُا الاجها :٫اإلاساَغ و الخدضًاث و الخإزحراث الاحخماُٖت" ،ال٣اَغة :الضاع اإلاهغٍت
اللبىاهُت . 2000،
 -2الخمحري مىٖ ٤ٞضهان و الخىامضة هبُل ػٖل" ،الجٛغاُٞت الؿُاخُت في ال٣غن الخاصي و الٗكغًٍ"ٖ ،مان :صاع الخامض،
.2006
 -3الخًحري مدؿً ؤخمض "،الؿُاخت البُئُت" ،ال٣اَغة.:مجمىٖت الىُل الٗغبُت. 2006 ،
 -4الخىا ١ؾىاء ٖبض ال٨غٍم " ،صوع ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث في ٖملُاث بصاعة اإلاٗغٞت" ،اإلالخ٣ى الضولي الشالض
.2005
خى ٫حؿُحر اإلااؾؿاث(اإلاٗغٞت الغ٦حزة الجضًضة والخدضي الخىاٞسخي للماؾؿاث والا٢خهاصًاث) ،بؿ٨غة ،هىٞمبر
-5الغوايُت ػٍاص ُٖض  "،الؿُاخت البُئُت اإلاٟاَُم و ألاؾـ و اإلا٣ىماث"ٖ ،مان :اإلاٗض 2013
 -6الٗلمي خؿحن " ،صوع ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث في جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت صعاؾت م٣اعهت بحن مالحزًا جىوـ
و الجؼاثغ" ،مظ٦غة ماظؿخحر جسهو الا٢خهاص الضولي و الخىمُت اإلاؿخضامت.2012 ،
 -7الُٗ٣ض مغػوٖ ١اًض  "،الغٍاصة و ؤلابضإ :اؾدُاعجُجُاث ألاٖما ٫في مىاحهت جدضًاث الٗىإلات".
- 8الِ٣ؿىوي مدمىص " ،الضلُل ؤلاعقاصي للؿُاخت اإلاؿخضامت و جُبُ٣ها" ،مهغ ،الؿُاخت البُئُت في ألاعصن و الؿبل
الُٟ٨لت لخىمُتها"،اإلااجمغ الٗلمي الغاب٘  ،ظامٗت ُٞالصلُٟا٧،لُت الٗلىم ؤلاصاعٍت و اإلاالُت ،ألاعصن.
 -9الُٗاع ٖؼة" ،الخجاعة الال٨تروهُت بحن البىاء و الخُبُ ،"٤ألا٧اصًمُت الٗغبُت للٗلىم والخ٨ىىلىظُا والى٣ل البري ،مهغ:
ميكإة اإلاٗاع2010 .،2 ٍ ،ٝ
-10الُٗ٨لي زلىص ولُض " ،اؾخسضام التروٍج الؿُاحي ٖبر قب٩اث ؤلاهترهذ صعاؾت مُضاهُت لُٗىت ٞىاص ١في مدآٞت
ؤعبُل و بٛضاص و الىج ،"٠اإلاغ٦ؼ الٗغبي ألبدار الًٟاء الال٨ترووي.
 -11بستي ابغاَُم  ،قٗىبي مدىص ٞىػي "،صوع ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجها ٫في جىمُت ُ٢إ الؿُاخت و الٟىض٢ت"،
مجلت الباخض ،الٗضص .2010 ،7
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-12ظابغ ؾامُت مدمضٖ ،شمان وٗماث ؤخمض " ،الاجها ٫و ؤلاٖالم (ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث)"،الاؾ٨ىضعٍت :صاع اإلاٗغٞت
الجامُٗت. 2000 ،
 -13نبُي ٖبُضة"،صوع وؾاثل ؤلاٖالم و الاجها ٫في جىمُت الؿاخت الصخغاوٍت" ،مجلت ٖلىم ؤلاوؿان و اإلاجخم٘ ،الٗضص
01ماعؽ .2012
ٖ -14بض هللا هاصًت ظبر و ٖشمان خؿحن ٖشمان" ،الخ٣ىُت الخضًشت و الخىمُت البكغٍت الاهخ٣اثُت" ،مجلت مؿخ٣بل التربُت
الٗغبُت ،الٗضص  31ؤ٦خىبغ .2003
ٖ -15بض الؿمُ٘ ٚغٍب" ،الاجها ٫و الٗال٢اث الٗامت في اإلاجخم٘ اإلاٗانغ" ،ؤلاؾ٨ىضعٍت  ،ماؾؿت قباب الجامٗت، ،
.2006
ٞ -16غٚلي ٖبض هللا و مىسخى ٖلي"،ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و صوعَا في الدؿىٍ ٤الخ٣لُضي و الال٨ترووي" ،ال٣اَغة :اًترا٥
للُباٖت و اليكغ و الخىػَ٘. 2007،
-17صاوصي الُُب ،بً الُُبي صال "،٫الؿُاخت البُئُت ٦مضزل لخد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت" ،م٣ضمت للملخ٣ى الضولي خى٫
 :ا٢خهاصًاث الؿُاخت وصوعَا في الخىمُت اإلاؿخضامت بؿ٨غة ًىمي : 09و  10ماعؽ. 2010 ،
-18زان ؤخالم ،ػاوي نىعٍت " ،الؿُاخت الُِئت و ؤزغَا ٖلى الخمىُت في اإلاىاَ ٤الغٍُٟت" ،مجلت ؤبدار ا٢خهاصًت و
بصاعٍت ،الٗضص الؿاب٘ ،ظىان .2012
-19زيكىع ظما ، ٫زحر الضًً ظمٗت ،ؾامُت ٖمغاوي "،مؿاَمت جضعٍب اإلاىاعص البكغٍت في جُىٍغ الؿُاخت البُئُت"،
وع٢ت م٣ضمت للملخ٣ى الضولي خى :٫ا٢خهاصًاث الؿُاخت وصوعَا في الخىمُت اإلاؿخضامت بؿ٨غة ًىمي : 09و  10ماعؽ. 2010،
ُٖ -20ض هبُل  "،الؿُاختالال٨تروهُتفياإلاىُ٣تالٗغبُتوصوعج٨ىىلىحُااإلاٗلىماثوالاجها٫فيجىمُتُ٢إالؿُاخت" ،ميكىعٖلىاإلاى٘٢
http://mogtamaa.ning.com/profiles/blog/show?id=2487793%3ABlogPost%3A88823&commentId=2487793%3AComm
10/06/2015 14 :30 ent%3A88729&xg_source=activityhttp://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=25644
 - 21عاٌـ خضة  ،ظىان ٖبض الخ ،٤بً التر٧ي ػٍيب" ،الؿُاخت الال٨تروهُت و صوعَا في جيكِ الُ٣إ الؿُاحي" ،وع٢ت
م٣ضمت في ملخ٣ى صولي ا٢خهاصًاث الؿُاخت و صوعَا في الخىمُت اإلاؿخضامت  10-9ماعؽ .2010
"-22صلُل مٟهىم الؿُاخت اإلاؿخضامت وجُبُ٣ها" ،الؿلؿلت ، 1الضلُل ؤلاعقاصي للؿُاخت اإلاؿخضامت في الىًَ الٗغبي،
ظامٗت الضو ٫الٗغبُت ،صٌؿمبر 2005
 -23مغوان باؾل  "،الُ٣إ الؿُاحي في ْل الٗىإلات "،صاع الھىاء لليكغ ،لبىان. 2008 ،
َ -24ىٍضي ٖبض الجلُل  "،الٗال٢ت الخٟاٖلُت بحن الؿُاخت البُئُت و الخىمُت اإلاؿخضامت" ،مجلت الضعاؾاث و البدىر
الاظخماُٖت ،الٗضص  ، 9صٌؿمبر .2014
- 26وعصاوي ًىؾ ٠مدمض ُُٟ٦" ،ت جىُٓم الؿُاخت الال٨تروهُت و مغصصوَا ٖلى نىاٖت الؿُاخت" ،ماعؽ  ، 2008م٣ا٫
ميكىع ٖلى اإلاى ٘٢الخالي
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صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الخ٣لُل مً البُالت في الجؼاثغ
ً
 والًت بؿ٨غة همىطحا-ؤ.ؾىٍض ابدؿام/حامٗت مدمض زًُغ ،بؿ٨غة،الجؼاثغ

ملخو:
حٗخبر البُالت ْاَغة مً ؤزُغ وؤَم اإلاك٨الث التي جىاظه وحٗاوي منها مٗٓم صو ٫الٗالم وطل ٪بازخال ٝألاهٓمت
الا٢خهاصًت اإلاخد٨مت ٞيها وجباًً مؿخىي ج٣ضمها٦ ،ظل ٪إلاا له مً هخاثج وآزاع ؾلبُت َبٗا جىٗ٨ـ ٖلى الجاهب الا٢خهاصي
وختى الؿُاسخي ،ولٗل مً ؤَم ألاؾباب التي ؤصث بلى اعجٟإ وؿبت َظٍ الٓاَغة في الجؼاثغ هي جبىيها لئلنالخاث الهُ٩لُت التي
٢امذ بها الضولت م٘ جهاًت ال٣غن ،20والتي ؤزغث ؾلبا ٖلى ال٣ضعاث ؤلاهخاظُت واوٗ٨ؿذ ؾلبا ٖلى مٗضالث الىمى الا٢خهاصي
والخىمُت الكاملت٦ ،ظل ٪باإلااؾؿاث الا٢خهاصًت بلى اهتهاط ؾُاؾُت الدؿغٍذ الجماعي للٗما ،٫بؿبب بٖاصة َُ٩لتها ؤو
ٚل٣ها.
وللخس ٠ُٟمً خضة البُالت ؤو ٖلى ألا٢ل مداولت الخد٨م ٞيها اعجإث الؿلُاث الٗمىمُت الاَخمام بك٩ل ٗٞا ٫باإلااؾؿاث
الهٛحرة واإلاخىؾُت وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جُىٍغ َظٍ اإلااؾؿاث وحصجُ٘ بوكاءَا عٚبت منها في مٗالجت َظٍ اإلاك٩لت ،بياٞت بلى
بصعا٦ها لضوعَا ال٨بحر الظي جلٗبه في الخض مً جضاُٖاث ؤػمت البُالت زانت في ْل الٓغو ٝالغاَىت و٦ظل ٪ماجخمحز به
اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً زهاثو ممحزة ججٗلها ؤ٦ثر ٞاٖلُت في اؾخدضار مىانب الكٛل.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ،البُالت ،الجؼاثغ ،والًت بؿ٨غة.
م٣ضمت:
جدخل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ؤَمُت بالٛت في مجا ٫الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،إلاا لها مً صوع َام في زل٤
ٞغم الٗمل ٦ظل ٪الخض مً ْاَغة البُالت التي ٧اهذ و الجؼا ٫مً ؤبغػ اإلاك٨الث ؤلاوؿاهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،التي
واظهذ مٗٓم صو ٫الٗالم بازخال ٝمؿخىٍاث جُىعَا الا٢خهاصي والخًاعي ،وَظا ما اؾخلؼم يغوعة التر٦حز ٖلى
اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بىنٟها بخضي الؿبل اإلام٨ىت إلاىاظهت همى ٢ىة الٗمل بخىٞحر ٞغم الكٛل اإلاىاؾبت وبالخالي
جس ٌُٟمٗضالث البُالت.
ؤنبدذ ججغبت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً ؤَم اإلاىيىٖاث التي حكٛل خحزا ٦بحرا مً ًُ٢ت الخىمُت الاظخماُٖت
الا٢خهاصًت في الٗالم وطل ٪هٓغا للضوع الظي جلٗبه مىظ جهاًت ال٣غن اإلااضخي ،وَظا ما اعجإث الجؼاثغ بلى ججؿُضٍ مُضاهُا
للنهىى باال٢خهاص الىَجي والخ٣لُل مً خضة بٌٗ اإلاكا٧ل وٖىاث ٤الخىمُت وألظل َظا ٖمضث الضولت لضٖم وجُىٍغ وجغُ٢ت
َظا الُ٣إ وطل ٪مً زال ٫بوكاء وػاعة زانت باإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٦ما ٢امذ بٟخذ و٧الت لترُ٢ت الاؾدشماعاث
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والى٧الت الىَىُت لضٖم الكباب باإلياٞت بلى الٗضًض مً ؤلانالخاث ألازغي وطل ٪بهض ٝجد ٤ُ٣ؤَضا ٝجىمىٍت ٖضًضة،
وبالخالي ومما ؾب ٤اعجإًىا لُغح ؤلاق٩الُت الخالُت:
 ٠ُ٦حؿاَم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الخ٣لُل مً ْاَغة البُالت؟ومً ؤظل الىنى ٫بلى ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت جم ج٣ؿُم زُت البدض بلى زالر مداوع ؤؾاؾُت:
م٣ضمت
اإلادىع ألاو :٫ؤلاَاع اإلاٟاَُمي للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت والبُالت
 .1ماَُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت
 .2ماَُت البُالت
اإلادىع الشاوي :اؾهاماث اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الخ٣لُل مً البُالت
.1
.2
.3
.4
.5

صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت
صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في بهخاط اإلادلي ومجا ٫الابخ٩اعاث
صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في مجا ٫الهاصعاث
صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الخ٩امل الا٢خهاصي
صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جد ٤ُ٣الخىاػن الجهىي

اإلادىع الشالث :وا ٘٢الٗال٢ت بحن مخٛحراث الضعاؾت في والًت بؿ٨غة
الخاجمت
اإلادىع ألاو :٫ؤلاَاع اإلاٟاَُمي اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت والبُالت
 .1ماَُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت
أ .حٗغٍ ٠اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت:
مً الهٗب جدضًض مٟهىم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خُض ازخل ٠ال٨شحر مً اإلاخسههحن خى ٫بًجاص حٗغٍ ٠مىخض
لها ،وبالخالي جم الخُغ ١بلى بٌٗ الخٗاعٍ ٠مً بُنها:
اج ٤ٟمٗٓم ؤًٖاء الاجداص ألاوعوبي ٖلى حٗغٍ ٠مىخض للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وطل ٪اؾدىاصا ٖلى مٗاًحر الخهيُ٠
الخالُت:
مُٗاع حجم الٗمالت واؾخ٣اللُت اإلااؾؿت وع٢م ألاٖما ٫والخهُلت الؿىىٍت خُض ٌٗغ ٝاإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت
1
ٖلى ؤجها:
 ماؾؿاث ال جؼٍض ٖضص الٗماٞ ٫يها ًٖٖ 250امل.1

Gerard A.Koukou Dokoo,Maurice Bandoux,Michel Roge," L’accompagnement Managerial
Et Industriel De La PME",harmaltan,2000,p.23.
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 ماؾؿاث ال ًخجاوػ ع٢م ؤٖمالها ًٖ 40ملُىن وخضة ؤوعبُت.اإلاكغوٖاث التي جغاعي مبضؤ الاؾخ٣اللُت والتي ال ًخجاوػ وؿبت الخد٨م في عؤؽ مالها ؤو في خ٣ى ١الخهىٍذ.% 25يمً َظا الىُا ١خضصث َبُٗت اإلااؾؿاث ٦ما ًلي :
 اإلااؾؿاث الهٛحرة هي ماؾؿت حكٛل ؤ٢ل مًٖ 10ما.٫ اإلااؾؿاث الهٛحرة هي جل ٪التي جىجؼ ع٢م ؤٖما ٫ؾىىي ال ًخٗضي 07مالًحن وخضة ه٣ضًت ؤوعبُت ؤو ال جخٗضي محزاهُتهاالؿىىٍت 05مالًحن وخضة ه٣ضًت ؤوعبُت .
 اإلااؾؿت اإلاخىؾُت هي جل ٪التي جىا ٤ٞمٗاًحر الاؾخ٣اللُت وحكٛل ؤ٢ل مًٖ 250امل وال ًخجاوػ ع٢م ؤٖمالها الؿىىي40ملُىن وخضة ه٣ضًت ؤوعبُت .
حٗغٍ ٠الجؼاثغ للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت:
ًم ً٨حٗغٞها ٦ما ًلي  :ظاء حٗغٍ ٠اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في اإلااصة الغابٗت مً ٢اهىن الخىظُهي للماؾؿاث
ٖ 2001لى ؤجها ماؾؿت اهخاط ؾل٘ وزضماث ؤو ٦الَما.
الهٛحرة واإلاخىؾُت ع٢م 18-01اإلااعر في 12صٌؿمبر
 حكُٛل مً 01بلى 250شخو.
 ال ًخجاوػ ع٢م ؤٖمالها الؿىىي 2ملُاع صًىاع ؤو ال جخجاوػ خهُلتها الؿىىٍت 500ملُىن صًىاع .
 ؤن حؿخىفي مٗاًحر الاؾخ٣اللُت وجدَ ٤٣ظا اإلاُٗاع وؿبت امخال ٥عؤؽ اإلاا ٫مً َغ ٝماؾؿت ؤو مجمىٖت ماؾؿاث
،2001اإلااصة.1) 4
ؤزغيٞ %25إ٦ثر (ال٣اهىن الخىظُهي
ب .زهاثو اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت:
جخمحز اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بمجمىٖت ٦بحرة ومخٗضصة مً الخهاثو وطل ٪مً ؤظل النهىى بٗملُت الخىمُت
الا٢خهاصًت ومً بُنها:
 ؾهىلت ج٩ىًٍ َظٍ اإلااؾؿاث :واإلا٣هىص بها َى اهسٟاى ُ٢مت عؤؽ اإلاا ٫اإلاُلىب لخإؾِؿها وحكُٛلها ،وَظا ًٖ َغٍ٤
مدضوصًت ال٣غوى الالػمت ٦ما جخمخ٘ بؿهىلت وبؿاَت َُ٩لها ؤلاصاعي والخىُٓمي.
 جىٞحر مىانب قٛل ظضًضة  :حؿعى َظٍ اإلااؾؿاث ٖلى جىٞحر الٗمل بلى الٗما ٫الظًً ال ًلبىن اخخُاظاث اإلااؾؿاث
ال٨بري وطل ٪م٣ابل ؤظىع جضٗٞها َظٍ اإلااؾؿاث ؤ٢ل مً اإلااؾؿاث ألازغي٦ ،ما جُلب ماَالث ٖلمُت ؤصوى مً جل ٪التي
ًخدهل ٖليها الظًً ٌٗملىن في اإلااؾؿاث ال٨بري.
 جلبُت َلباث اإلااؾؿاث ال٨بري :حٗخبر اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ؾىضا ؤؾاسخي للماؾؿاث ال٨بري ،وطلًٖ ٪
َغٍ ٤ج٣ضًم اعجباَاث وزُ٣ت باإلااؾؿاث ال٨بري ،ؾىاء اإلادلُت ؤو الخاعظُت ٞهي ج٣ىم بضوع مىػٖحن وج٣ضًم زضماث مابٗض
البُ٘ الخانت بالٗمالء ،وٖاصة ماجدبجى اإلااؾؿاث ال٨بحرة اؾتراجُجُاتها باالٖخماص ٖلى اإلاىعصًً الخاعظحن الهٛاع وطل٪
لخمخٗهم بضعظت ٖالُت مً اإلاغوهت.
 اإلاؿاَمت في ج٣ضًم زضماث ومىخجاث ظضًضة :حؿعى اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت باإلاؿاَمت بك٩ل ٗٞا ٫في الىمى
الا٢خهاصي مً زال ٫جبىيها وحصجُٗها ٖلى الازترإ ومداولتها للنهىى بالخىمُت ًٖ َغٍ ٤الخُىع في اإلاىخجاث الجضًضة.
 1شبوطي حكيم"،الدور االقتصادي واالجتماعي يف ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة "،أبحاث اقتصادية وإدارية ،العدد  3جامعة ادلدية ،2008ص .213
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 الٟٗالُت في الدؿُحر :جدب٘ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت َغ٢ا جمخاػ بالؿهىلت واإلاغوهت ُٞما ًسو الهُ٩ل الخىُٓمي
ٞهُا٧لها الخىُٓمُت بؿُُت واجهاالتها مباقغة وحؿخُُ٘ ؤن حؿخٛل بك٩ل ظُض الاجهاالث ٚحر الغؾمُت والٟٗالت.
 اؾخ٣اللُت ؤلاصاعة ومغوهتها :حؿدىض بصاعة مٗٓم ميكأث ألاٖما ٫الهٛحر واإلاخىؾُت بلى ٧ال٩ي اإلاكغوٕ لظلٞ ٪هي جدؿم
باإلاغوهت مً ٢بل ؤصخابها لخد ٤ُ٣ؤًٞل هجاح مم ً٨لها ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤بؿاَت الخىُٓم اإلاؿخسضم وؾهىلت التزوص
باالؾدكاعاث والخبراث الجضًضة ٦ظل ٪اهسٟاى الخ٩الُ ٠ؤلاصاعٍت والدؿىٍُ٣ت و الخ٩الُ ٠الشاهُت ٧اإلًجاع والاؾتهال٧اث،
٦ظل ٪بجبإ اإلايكإة لخُِ واضخت وؾُاؾاث مغهت ،وبظغاءاث ٖمل مبؿُت٦ ،ما جىاظه َظٍ اإلايكإة في الٛالب ؾى٢ا
نٛحرة بط جلي عٚباث ٖضص مدضوص وممحز مً اإلاؿتهل٨حن بما ٌؿمذ حُُٛت للؿى.١
 الخمحز بالُاب٘ اإلادلي :واإلا٣هىص َىا ؤن َظٍ اإلايكأث حكب٘ خاظاث ٧ل مً اإلاؿتهل ٪النهاجي واإلاؿتهل ٪الىؾُِ اإلادلي،
وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جلبُت عٚباث ٖضص مدضص وممحز مً اإلاؿتهل٨حن بما ٌؿمذ بخُُٛت ؾغَٗت للؿى ١والخٗغٖ ٝلى ٖاصاث
الكغاء وؤهماٍ الاؾتهال.1٥
 .2ماَُت البُالت:
أ .حٗغٍ ٠البُالت:
ؤوال :اإلاٟهىم الغؾمي للبُالت:
وٖلى َظا اإلاٟهىم جخمشل البُالت في الٟغ ١بحن حجم الٗمل اإلاؿخسضم وحجم الٗمل اإلاٗغوى في اإلاجخم٘ زالٞ ٫ترة بحن ٧ل
مً ال٨مُت اإلاٗغويت وال٨مُت اإلاُلىبت مً الٗمل ٖىض مؿخىي مً ألاظىع ،وبالخالي ٞةهه و٣ٞا للخٗغٍ ٠الغؾمي للبُالت ؤجها":
جخمشل وظىص ؤشخام في مجخم٘ مٗحن ٢اصعًٍ ٖلى الٗمل وماَلحن له وعاٚبحن ُٞه باخشحن ٖىه ،ومىا٣ٞحن ٖلى الىلىط ُٞه
في ْل ألاظىع الؿاثضة ،وال ًجضوجها زالٞ ٫ترة ػمىُت مُٗىت" ،1وهالخٔ ؤن َظا الخٗغٍَ ٠ى اإلاخٖ ٤ٟلُه صولُا ٦ما جٟترى ؤن
جخىاٞغ اإلاٗاًحر الشالزُت آلاجُت ٧ي ٌٗض الٟغص ٖاَال زالٞ ٫ترة البدض:
 ؤن ً٩ىن الٟغص بضون ٖمل :ؤي ؤن جضزل جدذ َظا اإلاُٗاع ألاٞغاص الظي ججاوػث ؤٖماعَم الؿً اإلادضص لُ٣اؽ الؿ٩ان
الىاقُحن ا٢خهاصًا.
 ؤن ً٩ىن الٟغص مخاخا للٗمل :واإلا٣هىص ؤن جخًمً َظا اإلاُٗاع ألاٞغاص الظًً ًغٚبىن في الٗمل ومؿخٗضون له بإظغ
لخؿابهم الخام زالٞ ٫ترة البدض.
 ؤن ً٩ىن الٟغص باخشا ًٖ ٖمل :ؤي ؤن ً٩ىن الٟغص ٢ض اجسظ زُىاث ظاصة للبدض ًٖ ٖمل بإظغ ؤو لخؿاب الخام،
مشل :الدسجُل في م٩اجب الٗمل ؾىاء زانت ؤو خ٩ىمُت.1...
تهض ٝاإلاٗاًحر الشالزت الؿاب٣ت الظ٦غ بلى ج٣ضًم حٗغٍ ٠ص ٤ُ٢وؤ٦ثر حٗمُما للبُالت ًهلر للخُبُٖ ٤لى مسخل ٠صو ٫الٗالم،
وٍم ً٨مً زالله ُ٢اؽ مٗض ٫البُالت في الضو ٫اإلاسخلٟت بىٟـ الُغٍ٣ت ختى ًم ً٨اإلا٣اعهت بحن جل ٪اإلاٗضالث.

 1عبد احلق بوقفة"،دور ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف التنمية االقتصادية وزيادة مستويات التشغيل".ملتقى وطني" :واقع وآفاق النظام احملاسيب ادلارل يف
ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف اجلزائر" ،جامعة الواد ،كلية العلوم االقتصادية ،يومي  6-5ماي .2013

 1السيد زلمد أ٘ند السرييت ،علي عبد الوىاب صلا،مبادئ االتصال الكلي.اإلسكندرية :الدار اجلامعية،2008،ص.316
 1المرجع نفسو ،ص.316
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زاهُا:اإلاٟهىم الٗلمي للبُالت:
حٗغ ٝالبُالت و٣ٞا لهظا اإلاٟهىم بإجها":الخالت التي ال ٌؿخسضم اإلاجخم٘ ٢ىة الٗمل ُٞه اؾخسضام ٧امال ؤو ؤمشلت،ومً زم
ً٩ىن الىاجج الٟٗلي في َظا اإلاجخم٘ ؤ٢ل مً الىاجج اإلادخمل ،مما ًاصي بلى جضوي مؿخىي عٞاَُت ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٖما ٧ان ًمً٨
الىنى ٫بلُه".1
ومً َظا الخٗغًٍ ٠م٨ىىا ؤن همحز بحن بٗضًً للبُالت:
 البٗض ألاوً :٫خمشل في ٖضم الاؾخسضام الخام لل٣ىة الٗاملت ،وٍخمشل طل ٪في خالت البُالت الؿاٞغة والبُالت الجؼثُت،
وجخمشل البُالت الؿاٞغة في وظىص ؤٞغاص ٢اصعًٍ ًٖ الٗمل وعاٚبحن ُٞه ،وال ًدضٞ ٝغم الٗمل ،وبالخالي ال ٌكاع٧ىن في
ٖملُت ؤلاهخاط ،بِىما البُالت الجؼثُت ٞخخمشل في ألاٞغاص الظًً ٌٗلمىن صون اإلاٗض ٫الُبُعي اإلاخٗاعٖ ٝلُه الٗمل.
 البٗض الشاويً :خمشل في الاؾخسضام ٚحر ألامشل لل٣ىة الٗاملت ،مما ًترجب ٖلُه ؤن ج٩ىن ؤلاهخاظُت اإلاخىؾُت للٟغص ؤ٢ل مً
ؤصوى مٗحن ،ومً زم ٞةن َظا الىىٕ مً البُالت ًخدٖ ٤٣ىض اهسٟاى بهخاظُت الٟغص ًٖ ؤلاهخاظُت اإلاخىؾُت اإلاخٗاعٖ ٝليها.
ب .آزاع البُالت:
1

جخلخو آزاع البُالت في آلازاع الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ٦ماًلي:

ؤوال:آلازاع الا٢خهاصًت :ؾاَمذ البُالت في بٞغاػ آزاع ا٢خهاصًت لٟئاث اإلاجخم٘ ًم ً٨ط٦غ ؤَمها ٧اآلحي:
 حٗجي البُالت خالت ٖضم الدكُٛل ال٩امل ،ؤو ٖضم الخىُْ ٠ال٩امل والظي ًازغ بضوعٍ ٖلى ٖضم ونى ٫الا٢خهاص بلى
خالت جىاػن الخىُْ ٠ال٩امل.
ٌٗ خبر ٖىهغ الٗمل ٖىهغا عثِؿُا مً ٖىانغ ؤلاهخاط ،وٖضم اؾخٛال ٫جل ٪ال٣ىة الٗاملت الغاٚبت وال٣اصعة ٖلى الٗمل
وؤلاهخاط.
 اهسٟاى مؿخىي الىاجج ال٣ىمي والضزل ال٣ىمي ،خُض ؤن وظىص البُالت ًاصي بلى بَضاع ظؼء مً الُا٢ت ؤلاهخاظُت في
اإلاجخم٘ وَظا ما ًاصي بلى يُإ ظؼء مً اإلاىاعص في اإلاجخم٘ وه٣و في الىاجج ال٣ىمي والضزل ال٣ىمي.
 جًٗ ٠البُالت ال٣ىة الكغاثُت للٗاَل ًٖ الٗمل خُض جىس٢ ٌٟضعتها ٖلى بقبإ خاظاجه الا٢خهاصًت ُٞدغم مً
الخمخ٘ بدُاة ٦غٍمت.
ً
زاهُا :آلازاع الاحخماُٖت :وجخمشل في ماًلي:

1

 بن ػٍاصة ٖضص الٗاَلحن ًمشل التربت الخهبت والبِئت اإلاىاؾبت لضزىٖ ٫الم الجغٍمتٞ ،عجؼ الٗاَل ًٖ بقبإ خاظاجه
الًغوعٍت بالُغ ١اإلاكغوٖتًًُ ،غٍ بلى اللجىء بلى الجغٍمت لخدَ ٤ُ٣ظا ؤلاقبإ.
 اعجٟإ في خاالث ألامغاى الىٟؿُت بحن الٗما ٫الٗاَلحن التي جاصي بلى جٟصخي الٗى ٠الٗاثلي وخاالث الاهخداع والُال١
وماًدب٘ طل ٪مً ْىاَغ اظخماُٖت ؾلبُت ٧الخ ٪٨ٟألاؾغي في اإلاجخم٘ وحكغص ألاَٟا ٫ؤو اهدغاٞهم ألازالقي.

 1المرجع نفسو ،ص.317

 1خالد واصف الوزين،أ٘ند حسٌن الرفاعي ،مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق.عمان:دار وائل للنشر،2006،ص.207
 1نزار سعد الدين العيسى ،ابراىيم سليمان قطف ،ا القتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات.األردن:دار حامد،2006،ص.249
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 بن بخضي هخاثج ْاَغة البُالت ػٍاصة حجم ال٣ٟغ ،الظي ٌٗخبر مً الٗىامل اإلاصجٗت ٖلى الهجغة ٚحر الكغُٖت لضي
الكباب.
 جازغ البُالت ؾلبا ٖلى مكاع٦ت الكباب في الخُاة الاظخماُٖت ،زانت باليؿبت لٟغنهم في الاؾخ٣غاع والؼواط وجإؾِـ
ألاؾغة.
1

زالشا :آلازاع الؿُاؾُت :ؤما آلازاع الؿُاؾُت ٞخخمشل ؤَمها ٞماًلي:

ٖ ضم الاؾخ٣غاع الاظخماعي ٌٗىص في ٦شحر مً ألاخُان بلى ٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاسخي وألامجيٞ ،ؼٍاصة الٟغا ٙلضي الٗاَلحن
ًاصي بلى ال٨شحر مً اإلاكا٧ل وألامغاى الىٟؿُت التي جض ٘ٞللُ٣ام باألٖما ٫ؤلاعَابُت وبقاٖت ألامً في اإلاجخم٘.
 الٟغص الٗاَل ًٖ الٗمل ٌكٗغ باإل٢هاء والخغمان مً َغ ٝصولخه وَظا ًًٗ ٠لضًه الكٗىع باالهخماء بالىَىُت.
٦ ظل ٪اهسٟاى مؿخىي اإلاِٗكت ًاصي بلى خضور ماٌؿمى بالسخِ الكٗبي الٗام ،الظي ًدمل اوٗ٩اؾاث وزُمت ٖلى
الاؾخ٣غاع الؿُاسخي للبلض.
اإلادىع الشاوي :بؾهاماث اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الخ٣لُل مً البُالت :
 .1صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت :
حٗخبر اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً ؤَم عواٞض الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت في مٗٓم ا٢خهاصًاث صو ٫الٗالم،
ٞهي جمشل الٛالبُت الٗٓمى مً اإلااؾؿاث في الضو ٫الىامُت والضو ٫اإلاخ٣ضمت ٖلى خض ؾىاء ،وٍٟؿغ َظا اإلاُل ال٣ىي هدى
جإؾِـ وحكُ٨ل َظٍ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بالضو ٫الىامُت زانت ،طل ٪بدصجُ٘ الخ٩ىماث لٓهىع َظا الىىٕ مً
اإلااؾؿاث٦ ،ظل ٪الُ٣ام بخدىٍل اإلااؾؿاث ال٨بري بلى وخضاث ؤنٛغ مشلما خضر بالجؼاثغ في بَاع بنالح وبٖاصة الهُ٩لت
للماؾؿاث وجُهحرَا وَظا ما ًٟخذ اإلاجا ٫الىاؾ٘ لخل ٤مىانب قٛل ظضًضة مما ٌؿاٖض في الخض مً البُالت.1
 .2صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في بهخاج اإلادلي ومجا ٫الابخ٩اعاث :
هدُجت للمىاٞؿت اإلاىظىصة في ا٢خهاص الؿى ١وزانت م٘ الكغ٧اث ال٨بري والكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث وٞغوٖها في
ألاؾىا ١اإلادلُت َظا ما ؤصي بلى يغوعة ُ٢ام وجإؾِـ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت للُ٣ام بالضوع الٟٗا ٫في مجا٫
الخجضًض والابخ٩اع وبالخالي اإلاؿاَمت في ؤلاهخاط اإلادلي ،وفي ٦شحر مً ألاخُان هجض ؤن ؤَم بغٖاث الازترإ في الٗالم حٗىص ٖلى
ألاٞغاص الظًً ٌٗملىن في اإلااؾؿاث الهٛحرة وَظا هدُجت خغم َظٍ الٟئت ٖلى بصزا ٫ؤوكُت ظضًضة بلى الؿى ١وبالخالي
الخجضص في زل ٤مىانب قاٚغة.2
 .3صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في مجا ٫الهاصعاث :
خ٣٣ذ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٢ضعتها في زغ ١ألاؾىا ١ألاظىبُت ٦ظل ٪اإلاؿاَمت في ػٍاصة وؿبت الهاصعاث وجىٞحر
ما ٌؿمى بالٗملت الهٗبت ،وَظا ما ؤصي بلى جس ٠ُٟالعجؼ في محزان اإلاضٞىٖاث.
 1قنيدرة مسية" ،دور ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف احلد من ظاىرة البطالة:دراسة ميدانية ّنوالية قسنطينة".مذكرة ماجستير(جامعة منتوري قسنطينة ،كلية
العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن)2010،ص.30

 1فريد النجار،الصناعات والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.اإلسكندرية :الدار اجلامعية،2006،ص .259
2

ىوشيار معروف ،دراسات في التنمية االقتصادية :أطروحات فكرية وحاالت دراسية.عمان :دار صفاء ،2005،ص.267
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٦ما اؾخُاٖذ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً ال٣ضعة ٖلى الاؾخٟاصة مً اإلاىاعص وؤلام٩اهُاث اإلادلُت اإلاخاخت واإلاخىٞغة
لضحها ،وَظا ما ًاصي بلى ج٩ىًٍ ٢اٖضة مخِىت في الؿى ١اإلادلي ٦مغخلت ؤولُت جليها بهخاط م٩ىهاث الؿل٘ التي حٗغى للخهضًغ
٦مغخلت زاهُت ،زانت جل ٪الؿل٘ التي ًخمخ٘ البلض بمحزة وؿبُت في بهخاظها وَظا ما ٌُٗيها ال٣ضعة ٖلى الخىاٞـ في الؿى١
الخاعظُت.1
 .4صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الخ٩امل الا٢خهاصي :
لِـ مً الًغوعي وظىص اإلااؾؿاث الهٛحرة ًاصي صاثما بلى زل ٤مىاٞؿت ومىاظهت م٘ اإلااؾؿاث ال٨بري ،بل جد٤٣
اإلااؾؿاث الهٛحرة في ٦شحر مً ألاخُان مكغوٖاث ٗٞالت حٗخمض ٖليها اإلااؾؿاث ال٨بحرة ،لظل٢ ٪ض ً٩ىن الخ٩امل والخٗاون
بُنهما َام ويغوعي ومضي اعجباَيهما وخاظخيهما لخًٗيهما ؤمغ ؤؾاسخي.
٦ظل ٪اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت حؿاَم في حٗؼٍؼ الخ٩امل بحن مسخل ٠م٩ىهاث اليؿُج الهىاعي وظل الُ٣اٖاث
الا٢خهاصًت ،وطل ٪مً زال ٫الخٗا٢ض بُنهما وجىظيهها للٗمل ٟ٦غوٕ زاهىٍت للهىاٖاث ال٨بحرة وفي مسخل ٠اإلاجاالث ،وَظا
ًجٗلىا ههل بلى هدُجت مهمت وهي جد ٤ُ٣الخ٩امل الا٢خهاصي ٌٗجي وظىص عؤؽ ما ٫مما ًاصي بلى اؾدشماعاث ظضًضة مً
قإجها جىٞحر ٞغم ٖمل ٖضًضة وَظا ما ًس ٠ٟمً البُالت.2
 .5صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جد ٤ُ٣الخىاػن الجهىي :
هٓغا إلاا جمخاػ به اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً مغوهت في الاهدكاع اإلاى٢عي َظا ماًجٗلها ٖىهغا مهما ٌؿاَم في جد٤ُ٣
ٖملُت الخىمُت اإلاخىاػهت وج٣لُو الخٟاوث بحن مسخل ٠ظهاث الىًَ ،وطلَ ًٖ ٪غٍٖ ٤ضم التر٦حز ٖلى اإلاىاَ ٤الٗمغاهُت
ال٨بري  ِ٣ٞوبَما ٫بُ٣ت اإلاىاَ ٤ألازغي.
ؤن الاهدكاع ال٨شُ ٠للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في عبىٕ الىًَ ًم٨نها مً الخس ٠ُٟمً خضة مك٩لت البُالت ٦ظل٪
الخ٣لُل مً الهجغة اإلاؿخمغة مً الغٍ ٠بلى اإلاضن ،واإلاؿاَمت في وكغ الىعي الهىاعي ٖبر ألا٢الُم اإلاسخلٟت.3
اإلادىع الشالث :وا ٘٢الٗال٢ت بحن مخٛحراث الضعاؾت في والًت بؿ٨غة :
حؿاَم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بيؿبت ٦بحرة في امخهام البُالت في الضو ٫اإلاخ٣ضمت وفي ال٨شحر مً الضو ٫الىامُت،
وفي الجؼاثغ ؤنبدذ َظٍ اإلااؾؿاث جلٗب صوعا َاما في جىٞحر مىانب الٗمل ،زانت في يل التزاًض اإلاؿخمغ في ٖضصَا مً
ؾىت بلى ؤزغي.
: 2014
 .1حٗضاص اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت لؿىت
: 2014
أ .اإلاٗلىماث الخانت بؿىت
21581
 6169ماؾؿت و٦ما بلٖ ٜضص الٗما٫
 2014بل ٜالٗضص ؤلاظمالي للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت
ٖىض جهاًت ؾىت
٧ 2014ان ٦ظل ٪الخٟى ١والهُمىت وجىٞحر مىانب الكٛل ب٨ثرة في وكاٍ البىاء وألاقٛا٫
ٖامل ومً اإلاالخٔ ؤن ٖام
 1المرجع نفسو ،ص.267

 2صاحل صاحلي "،أساليب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري".ندوة :ادلشروعات الصغًنة وادلتوسطة يف الوطن العريب،
جامعة الدول العربية ،القاىرة.2004،

 3فتحي السيد ،عبدو أوب السيد أ٘ند" ،الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودورىا في التنمية المحلية".اإلسكندرية :مؤسسات شباب اجلامعة،2005 ،
ص.49
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ٖ 2551امل ووكاٍ الخجاعة
ٖ 9511امل وهي ؤٖلى وؿبت في ٧ل اليكاَاث ًلُه وكاٍ زضماث اإلااؾؿاث ب
الٗمىمُت بٗضص
ٖ 2422امل .
ٖ 14484امل مً بظمالي ٖضص ٖماَ ٫ظٍ
ومً اإلاؿخيخج ؤن زالر وكاَاث ٧اهذ اإلاهُمىت في جىٞحر مىانب قٛل بٗضص
ٖ 7097امل باقي مً بظما ٫مىانب قٛل مىػٖت ٖلى باقي اليكاَاث (.ظضو ٫ع٢م)01
اإلااؾؿاث ،ؤي
. 2014
حضو ٫ع٢م ( : )01جىػَ٘ الٗما ٫خؿب ُ٢اٖاث اليكاٍ الا٢خهاصًت لؿىت
الغ٢م

ُ٢إ اليكاٍ

1

الٟالخت والهُض البدغي

171

2

اإلاُاٍ والُا٢ت

19

3

اإلادغو٢اث

09

4

زضماث ألاقٛا ٫البترولُت

08

5

اإلاىاحم واإلاداحغ

167

6

الخضًض والهلب

86

7

مىاص البىاء

1751

8

البىاء وألاقٛا ٫الٗمىمُت

9047

9

ُ٦مُاء ،مُاٍ ،بالؾدُ٪

52

10

الهىاٖت الٛظاثُت

1287

11

نىاٖت اليؿُج

25

12

نىإ الجلض

00

13

نىاٖت الخكب والٟلحن
والىع١

130

14

نىاٖت مسخلٟت

27

15

الى٣ل واإلاىانالث

1166

132

2014
ٖضص الٗما٫
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16

الخجاعة

2370

17

الٟىض٢ت وؤلاَٗام

450

18

زضماث للماؾؿاث

2402

19

زضماث للٗاثالث

600

20

ماؾؿاث مالُت

463

21

ؤٖما٣ٖ ٫اعٍت

30

22

زضماث للمغا ٤ٞالجماُٖت

417
20677

اإلاجمىٕ

اإلاهضع :مضًغٍت الخىمُت الهىاُٖت وجغُ٢ت الاؾدشماع لىالًت بؿ٨غة ٢ؿم ؤلاخهاء
:2014
ب .جُىع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت لؿىت
٦ 2013ما جم قُب
 5861ماؾؿت ٖام
 6169ماؾؿت م٣اعهت بـ
 2014بلٖ ٜضص اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت
زالٖ ٫ام
 167ماؾؿت ؤي بخُىع
 134ماؾؿت نٛحرة ومخىؾُت
زال ٫الٟترة 86ماؾؿت ،وبٖاصة جيكُِ 53ماؾؿت وجم بوكاء
(ظضو ٫ع٢م.) 02
2014
حضو ٫ع٢م ( :)02جىػَ٘ اإلااؾؿاث الخانت خؿب ُ٢اٖاث اليكاٍ ؤلا٢خهاصًت لؿىت

الغ٢م

ُ٢إ اليكاٍ

م,م,م
الخانت
الؿضاس ي
ألاو٫
2014

01

الٟالخت والهُض
البدغي

37

02

اإلاُاٍ والُا٢ت

05

00

03

اإلادغو٢اث

03

00

03

04

زضماث ألاقٛا٫

02

01

03

بوكاء قُب

ؤٖاصة
بوكاء

01

01

01
133

01

الخُىع

م,م,م
الخانت
2014
لؿىت

01

38

178

05

20
10
8

ٖضص الٗما ٫لؿىت
2014
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البترولُت
05

اإلاىاحم واإلاداحغ

06

06

الخضًض والهلب

43

01

07

مىاص البىاء

95

02

08

البىاء وألاقٛا٫
الٗمىمُت

2729

56

09

ُ٦مُاء – مُاٍ-
بالؾدُ٪

15

04

10

الهىاٖت
الٛظاثُت

209

10

10

11

نىاٖت اليؿُج

14

01

01

15

12

نىاٖت الجلض

00

01

01

01

2

13

نىاٖت الخكب
والٟلحن والىع١

85

01

01

86

129

14

نىاٖت مسخلٟت

20

00

20

27

15

الى٣ل
واإلاىانالث

421

11

07

01

05

426

1238

16

الخجاعة

914

22

15

07

14

928

2422

134

02

01

01

135

411

18

زضماث
للماؾؿاث

778

33

28

16

21

799

2551

19

زضماث للٗاثالث

400

11

06

02

07

407

627

20

ماؾؿاث مالُت

44

01

01

45

464

 17الٟىض٢ت وؤلاَٗام

25

01

134

00

06

167

01

44

89

01

03

98

1722

22

53

2782

9511

01

05

20

62

219

1296
29

01
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21

ؤٖما٣ٖ ٫اعٍت

16

22

زضماث للمغا٤ٞ
الجماُٖت

65

09

6035

167

اإلاجمىٕ

00

16

30

02

01

08

73

588

86

53

134

6169

21581

اإلاهضع :مضًغٍت الخىمُت الهىاُٖت وجغُ٢ت الاؾدشماع لىالًت بؿ٨غة ٢ؿم ؤلاخهاء.
:2014
ج .جُىع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خؿب ٞغوٕ اليكاٍ
جٓهغ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الخانت ب٨ثرة وب٣ىة في وكاٍ الخضماث والبىاء وألاقٛا ٫الٗمىمُت و٦ظلُ٢ ٪إ
الهىاٖت (ظضو ٫ع٢م.)03
2014
حضو ٫ع٢م ( )03جىػَ٘ اإلااؾؿاث الخانت خؿب مجمىٖاث ٞغوٕ اليكاٍ لؿىت
الٟغوٕ

%

ٖضص م,م,م الخانت

مجمىٖاث ٞغوٕ اليكاٍ

 الى٣ل و اإلاىانالث الخجاعة الٟىض٢ت و ؤلاَٗامزضماث للماؾؿاث

%45,86

2829

 -زضماث للٗاثالث

الخضماث

 ماؾؿاث مالُت ؤٖما٣ٖ ٫اعٍت زضماث للمغا ٤ٞالجماُٖت البىاء والاقٛا ٫الٗمىمُت -اإلاىاحم واإلاداحغ

%45,09

2782
509

%8,25

 -الخضًض والهلب

135

البىاء و ألاقٛا ٫الٗمىمُت
الهىاٖت
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 مىاص البىاء ُ٦مُاء – مُاٍ-بالؾدُ٪ الهىاٖت الٛظاثُت نىاٖت اليؿُج نىاٖت الجلض نىاٖت الخكب والٟلحن والىع١ نىاٖت مسخلٟت -الٟالخت والهُض البدغي

38

%0,61

الٟالخت و الهُض البدغي

 زضماث ألاقٛا ٫البترولُت -اإلاُاٍ والُا٢ت

11

%0,18

زضماث طاث الهلت بالهىاٖت

 اإلادغو٢اث6169

%100

اإلاجمىٕ

اإلاهضع :مضًغٍت الخىمُت الهىاُٖت وجغُ٢ت الاؾدشماع لىالًت بؿ٨غة ٢ؿم ؤلاخهاء.
 %45.86و٦ظل٪
هالخٔ مً زالَ ٫ظٍ الٟترة ؤن وؿبت بوكاء اإلااؾؿاث جب٣ى مغجٟٗت وب٣ىة في وكاٍ الخضماث بيؿبت
. %8.25
 ، %45.09ؤما وكاٍ الهىاٖت بيؿبت
وكاٍ البىاء وألاقٛا ٫الٗمىمُت
، 2013
 2012و
 2829ماؾؿت وهي ؤ٦بر وؿبت م٣اعهت م٘
ول٣ض بلٖ ٜضص اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في ُ٢إ الخضماث
 2013وجب٣ى َُمىت َاجحن
 2012و
 2782ماؾؿت في وكاٍ بىاء وألاقٛا ٫الٗمىمُت وهي ٦ظل ٪ؤ٦بر وؿبت م٣اعهت م٘
و
 2013و٧ان ٖضص اإلااؾؿاث الهىاُٖت 509ماؾؿت و38
-2012
اليكاَحن في جُىع اإلااؾؿاث م و م ٦ما ٧ان الخا ٫في
ماؾؿت ٞالخُت.
:2014
د .جُىع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خؿب البلضًاث لؿىت
 6169ماؾؿت ٦ظل ٪ؤ٦ثر مً الىه ٠في ٖام
 3794ماؾؿت مً
٦ظل٧ ٪اهذ ألاٚلبُت لبلضًت بؿ٨غة في ٖضص اإلااؾؿاث ب
 3600ماؾؿت و 285ببلضًت َىل٣ت و
 2013و٧ان ٖضص اإلااؾؿاث ببلضًت ؤوالص زال٫
 2012و
٦ ، 2014ما ٧ان ٖلُه الخا ٫في
 1487ماؾؿت م٣ؿمت ٖلى باقي بلضًاث الىالًت (ظضو ٫ع٢م.)04
 243ماؾؿت ببلضًت ؾُضي زالض ،وبظمالي باقي اإلااؾؿاث
136
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.2014
حضو ٫ع٢م (:)04جُىع اإلااؾؿاث م.م الخانت خؿب البلضًاث لؿىت

الغ٢م

البلضًت

م,م,م
الخانت
لؿضاس ي
ألاو٫
2014

1

بؿ٨ــغة

3717

96

2

الخاحـب

37

03

3

لىَاًت

48

04

4

حمـىعة

64

02

5

بغاهِــ

24

6

ال٣ىُــغة

114

7

ٖحن ػُٖىٍ

27

8

ؾُضي ٖ٣بت

188

9

الخـىف

09

10

قخمــت

65

11

ٖحن الىا٢ت

22

12

ػعٍبت الىاصي

126

13

امؼٍغٖت

09

14

الُٟــٌ

39

01

بوكاء قُب

52

ؤٖاصة
بوكاء

ٖضص الٗما٫
2014
لؿىت

77

3794

13501

03

40

420

01

05

53

425

02

02

66

506

-02

22

446

01

04

118

228

01

02

01

28

107

05

01

04

192

611

00

09

16

06

71

345

-01

21

101

00

126

418

00

09

24

00

39

63

15

ر .ؾُضي هاجي

08

01

01

09

39

16

امكىول

39

02

02

41

110

17

َىل٣ــت

278

11

07

285

682

02

33

م,م,م
الخُىع الخانت لؿىت
2014

02
03

08

06
01
01

02

01

01

04
137
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18

بىق٣غون

66

19

بغج بً ٖؼوػ

15

01

20

لِكاهــت

58

01

21

ٞىٚالت

41

22

الٛغوؽ

70

04

23

اوالص حال٫

354

06

24

الضوؾً

90

01

25

الكُٗبت

25

26

ؾُضي زالض

235

07

27

البؿبـاؽ

10

02

28

عاؽ اإلاُٗاص

03

29

اوعال٫

53

30

املُلــي

25

01

31

امساصمت

29

01

02

32

اومــاف

64

04

02

02

33

لُــىة

83

02

-02

81

اإلاجمىٕ

6035

134

6169

03

02

01

03

02

167

86

01

67

310

01

00

15

36

01

00

58

101

00

41

81

04

74

125

01

06

360

1030

02

03

93

234

00

25

301

04

08

243

536

01

03

13

16

00

03

4

-01

52

162

01

26

57

00

29

52

66

372
122
21581

01

01

53

اإلاهضع :مضًغٍت الخىمُت الهىاُٖت وجغُ٢ت الاؾدشماع لىالًت بؿ٨غة ٢ؿم ؤلاخهاء.
هُ٢ .اٖاث وكاَاث اإلاهُمىت في والًت بؿ٨غة :
.2014
حضو ٫ع٢م (ُ٢ :)05اٖاث اليكاَاث اإلاهُمىت في والًت بؿ٨غة لؿىت
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ُ٢إ
اليكاٍ

البىاء وألاقٛا ٫الٗمىمُت

الهىاٖت
الٛظاثُت

الى٣ل
واإلاىانالث

الخجاعة

زضماث
للماؾؿاث

زضماث
للٗاثالث

م,م,م
الخانت
2014

2782

219

426

928

799

407

اليؿبت
%

50,03%

3,94%

7,66%

16,69%

14,37%

7,32%

اإلاهضع :مضًغٍت الخىمُت الهىاُٖت وجغُ٢ت الاؾدشماع لىالًت بؿ٨غة ٢ؿم ؤلاخهاء.
2014
ق٩ل ع٢م (ُ٢: )01اٖاث اليكاٍ اإلاهُمىت في والًت بؿ٨غة لؿىت
خدمات للمؤسسات
%14.37

خدمات للعائالت
%7.32

التجارة
%16.69

النقل والمواصالت
%7.66
البناء واألشغال
العمومية
%50.03

الصناعة الغذائية
%3.94

اإلاهضع :مضًغٍت الخىمُت الهىاُٖت وجغُ٢ت ؤلاؾدشماع لىالًت بؿ٨غة ٢ؿم ؤلاخهاء.
٧ 2014اهذ الهُمىت بإ٦بر وؿبت ٖضص اإلااؾؿاث ليكاٍ
مً اإلاالخٔ ؤن ُ٢اٖاث اليكاٍ اإلاهُمىت في الىالًت ببؿ٨غة ٖام
928
ً %50.03لُه وكاٍ الخجاعة ب
 2782ماؾؿت ؤي وؿبت
البىاء وألاقٛا ٫الٗمىمُت ٩ٞان ٖضص اإلااؾؿاث في َظا اليكاٍ
 % 14.37ووكاٍ الى٣ل
 ، % 16.69و٧ان وكاٍ زضماث اإلااؾؿاث مىٞغ 799ماؾؿت ؤي بيؿبت
ماؾؿت ؤي بيؿبت
 %7.32وٍلُه
 407ماؾؿت ؤي بيؿبت
 % 7.66وفي ألازحر وكاٍ زضماث للٗاثالث ب
 426ماؾؿت ؤي بيؿبت
واإلاىانالث ب
.%3.94
 219ماؾؿت ؤي بيؿبت
وكاٍ الهىاٖت الٛظاثُت ب
زاجـمت:
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مً زال ٫الضعاؾت جىنلىا للٗضًض مً الىخاثج ،وهي ٧الخالي:
 جلٗب اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت صوعا ٦بحرا وؤَمُت بالٛت في ا٢خهاصًاث الضو ٫الىامُت واإلاخ٣ضمت وطل ٪للخهاثو
واإلاؼاًا التي جخمخ٘ بها.
ْ اَغة البُالت ؤنبدذ ؤزُغ اإلاك٨الث الا٢خهاصًت وؤٖضَا في مسخل ٠بلضان الٗالم الىامُت  ،وجخمشل زُىعتها
باإلياٞت بلى الؼٍاصة اإلاؿخمغة في ٖضص البُالحن وفي َضع الُا٢اث الا٢خهاصًت اإلاخاخت في اإلاجخم٘ وما جسل ٠مً آزاع
ا٢خهاصًت واظخماُٖت.
٦ ما جاصي البُالت بلى آزاع وزُمت ٖلى الٟغص واإلاجخم٘ ٩٦ل ًهٗب الخغوط منها  ٠ًٗ٦ ،ؤلاهخاط ويٗ ٠الاؾتهال ٥الظي
ًازغان ؾلبا ٖلى الا٢خهاص ٩٦ل  ،وآزاع ؤزغي اظخماُٖت ٧ال٣ٟغ والؿغ٢ت واإلاخاظغة في اإلامىىٖاث ٦ظل ٪الهجغة بلى الخاعط
بُٛت الٗمل ختى وبكغوٍ ٚحر الث٣ت ؤو مهُمىت وفي ْغو ٝؤ٢غب للٗبىصًت .
 بن اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت حك٩ل في الجؼاثغ مدىعا ؤؾاؾُا وجلٗب ؤصواعا َامت ومسخلٟت حؿاَم في بخضار
مىانب الكٛل ٖلى هدى ً٣طخي وؿبُا ٖلى مك٩لت البُالت .
جىنُاث الضعاؾت:
مً زال ٫ما جم الخىنل بلُه مً هخاثج لهظٍ الضعاؾت البض مً ج٣ضًم مجمىٖت مً الخىنُاث :
 جُٟٗل صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الً٣اء ٖلى البُالت  ،مً زال ٫آلُاث صٖمها زانت في اإلاىاَ ٤الىاثُت.
 ج٣ضًم حؿهُالث مالُت ُٞما ًسو حؿضًض صٗٞاث ال٣غى و٦ظل ٪مىذ حؿهُالث ظمغُ٦ت ويغٍبُت وطل ٪لخىؾُ٘ وكاَها.
 جدٟحز الكباب زانت الخغٍجحن مً الجامٗاث للخىظه هدى اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت باٖخباعَا ؤ٦ثر وكاٍ
مؿخُ٣ب الُض الٗاملت.
 ب٢امت مٗاعى وملخُ٣اث وَىُت للخٗغٍ ٠باإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت .
 بوكاء َُئاث مخسههت للٗىاًت باإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت زانت مجا ٫الخمىٍل والدؿىٍ. ٤
 حصجُ٘ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٖلى ب٢امت ظمُٗاث حٗاوهُت وقب٩اث نىاُٖت مما ًاصي العجباٍ َظٍ اإلااؾؿاث
بك٩ل ؤ٣ٞي وٖمىصي بهض ٝالً٣اء ٖلى اإلاك٨الث الىاججت ًٖ نٛغ حجمها التي حٗى٢ها في اإلاىاٞؿت والدؿىٍ. ٤
٢اثمت اإلاغاح٘:
 .1قبىَي خُ٨م"،الضوع الا٢خهاصي والاحخماعي في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت "،ؤبدار ا٢خهاصًت وبصاعٍت ،الٗضص3
.2008
ظامٗت اإلاضًت
ٖ .2بض الخ ٤بىٟ٢ت"،صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الخىمُت الا٢خهاصًت وػٍاصة مؿخىٍاث الدكُٛل"،ملخ٣ى
وَجي " :وا ٘٢وآٞا ١الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ" ،ظامٗت الىاص٧ ،لُت الٗلىم
.2013
الا٢خهاصًت ً،ىمي 6-5ماي
.2008
 .3الؿُض مدمض ؤخمض الؿغٍتيٖ ،لي ٖبض الىَاب هجا"،مباصت الاجها ٫ال٨لي"،الاؾ٨ىضعٍت :الضاع الجامُٗت،
 .4زالض وان ٠الىػوي،ؤخمض خؿحن الغٞاعي "،مباصت الا٢خهاص ال٨لي بحن الىٓغٍت والخُبُٖ،"٤مان:صاع واثل
.2006
لليكغ،

140

الٗضص  : 11ؤًلى2015 – ٫

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

.2006
 .5هؼاع ؾٗض الضًً الِٗسخى ،ابغاَُم ؾلُمان  "،٠ُ٢اال٢خهاص ال٨لي مباصت وجُبُ٣اث"،ألاعصن:صاع خامض،
٢ .6ىُضعة ؾمُت" ،صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الخض مً ْاَغة البُالت:صعاؾت مُضاهُت بمىالًت
.)2010
٢ؿىُُىت"،مظ٦غة ماظؿخحر(ظامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت٧ ،لُت الٗلىم الا٢خهاصًت وٖلىم الدؿُحر،
.،2006
ٞ .7غٍض الىجاع"،الهىاٖاث واإلاكغوٖاث الهٛحرة ومخىؾُت الدجم"،الاؾ٨ىضعٍت :الضاع الجامُٗت،
.2005
َ .8ىقُاع مٗغو" ،ٝصعاؾاث في الخىمُت الا٢خهاصًت :ؤَغوخاث ٨ٞغٍت وخاالث صعاؾُت"ٖ،مان :صاع نٟاء،
 .9نالر نالخي "،ؤؾالُب وجىمُت اإلاكغوٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الا٢خهاص الجؼاثغي"،هضوة :اإلاكغوٖاث الهٛحرة
.2004
واإلاخىؾُت في الىًَ الٗغبي ،ظامٗت الضو ٫الٗغبُت ،ال٣اَغة،
ٞ .10خخي الؿُضٖ ،بضو ؤوب الؿُض ؤخمض "،الهىاٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وصوعَا في الخىمُت اإلادلُت"،الاؾ٨ىضعٍت:
.2005
ماؾؿاث قباب الجامٗت،
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الًٟاءاث الغٖىٍت ل٣باثل اإلاٛغب ألاوؾِ
مً بضاًت ال٣غن َ4ـ10/م بلى نهاًت ال٣غن َ5ـ11/م
ص .بلمضاوي هىا/٫حامٗت مٗؿ٨غ،الجؼاثغ
ملخو :
للغعي ؤَمُت في جدضًض الىمِ الغٖىي للٟئاث البضوٍت صازل مجخم٘ اإلاٛغب ألاوؾِ ،بحن اإلاؿخ٣غًٍ والغخل ،م٘ وظىص
جٟاوث بحن الىمُحن في اإلاؿخىي اإلاِٗصخي؛ خُض هجض مً اإلاؿخ٣غًٍ مً ؾ ً٨ال٣غي وماعؽ الؼعاٖت ،ل ً٨مِٗكخه وؾ٨ىه
وؤخىاله الاظخماُٖت بؿُُت ،وهجض بلى ظاهبهم مً ظم٘ بحن الؼعاٖت وجغبُت اإلااقُت ،ؤما الغخل اإلاٗخمضًً ٖلى جغبُت الٛىم
٩ٞاهذ لهم عخلخان مىخٓمخان خؿب ٞهى ٫الؿىت ،وهًُ ٠بليهم الغخل الظًً ًجىبىن الٟ٣اع الىاؾٗت وَِٗكىن ؤؾاؾا
مً جغبُت ؤلابل ،ؤي َىا ٥بٌٗ البُىن والٗكاثغ اؾخمغث ٖلى هٟـ همِ مِٗكتها ال٣ضًم اإلاخمغ٦ؼ ٖلى الغعي والىجٗت،
لخٗىص بلى مىاَنها في ٞهل الكخاء ٖىضما ج٨ثر ألامُاع والشلىط التي جازغ ؾلبا في الخُىان ،وَى الىي٘ الؿاثض في الٛالب
باليؿبت لؼهاجت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الغٖاة ،البضو ،ال٣بُلت ،اإلاٛغب ألاوؾِ ،البربغ ،الٗغب ،اإلاىاشخي ،اإلاىار ،اإلاغاعي.
م٣ضمت :
ق٩ل الىٓام ال٣بلي ؤؾاؽ البيُت الاظخماُٖت والؿُاؾُت للمٛغب ألاوؾِ ،وٖمغجه ال٣باثل البربغٍت ٦باقي اإلاىاَ٤
اإلاجاوعة له ،والتي احؿمذ بدكٗب وحٗضص بُىجها؛ بط "ال ًُلخٖ ٤ضصَم وال ًُىٖ ٠٢لى آزغَم ،ل٨ثرة بُىجهم وحكٗب
ؤٞساطَم و٢باثلهم وجىٚلهم في البراعي وجبضصَم في الصخاعي ...واإلااٞ ٫يهم مً اإلااقُت ٦شحر ٚؼٍغ" ،1ومً زال ٫مًامحن
بٌٗ اإلاهىٟاث الخاعٍسُت ًخإ٦ض لىا ازخال ٝهمِ الِٗل لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘ باإلاٛغب ألاوؾِ ،وَى ما ًبرػٍ ابً الهٛحر مً
زال ٫ج٣ؿُمه إلاجخم٘ جهاَغث بلى "ؤَل الخىاظغ والبىاصي" ،2والخ٣ؿُم هٟؿه ًٓهغ في ونُت اإلاٗؼ لضًً هللا الٟاَمي
983م) ٢اثال" :ال جغ ٘ٞالجباًت ًٖ ؤَل الباصًت ...واؾخىم بالخًغ زحرا"،3
َ372ـ/
976م) بلى بل٨حن بً ػٍغي (
َ365ـ-953/
-341
(
ختى اإلاجاالث الجٛغاُٞت التي ٌِٗل ٞيها ٧ل نى ٠مً َظٍ ألانىا ٝقمله الازخال ٝوالخباًً ،ما بحن مىاَ ٤جد٤٣
الاؾخ٣غاع ولى ٧اهذ ْاَغة الغعي ٞيها مدضوصة ،ومىاَ ٤ج٣خطخي الخى٣ل والترخا ٫اإلاخىانل.4
 -1ابن حوقل ،ابن حوقل ،أبو القاسم النصييب" ،صورة األرض" ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاىرة ،د/ط ،د/ت ،ص.97

 -2ابن الصغًن ادلالكي "،أخبار األئمة الرستميين"ٓ ،نقيق زلمد ناصر وإبراىيم ُناز ،دار الغرب اإلسالمي ،بًنوت ،ط(1986م) ،ص.62

 -3ابن اخلطيب ،ابن اخلطيب ،لسان الدين أبو عبد اهلل زلمد بن عبد اهلل السلماين " ،أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم وما
يتعلق بذلك من الكالم" ،القسم اخلاص بتاريخ ادلغرب العريب يف العصر الوسيطٓ ،نقيق سيد كسروي حسن ،دار الكتب ا لعلمية ،بًنوت ،ط2002 ،1م،
ص /320النويري ،هناية األرب يف فنون األدب -القسم اخلاص بتاريخ ادلغرب اإلسالمي يف العصر الوسيط ، -دار النشر ادلغربية ،الدار البيضاء1985 ،م،
ص.311

 -4ىاشم العلوي" ،مجتمع المغرب األقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري-
اإلسالمية ،ادلملكة ادلغربية1995 ،م  ،ج،2ص.266
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٦ما جٟصر بٌٗ اإلاهىٟاث الجٛغاُٞت ًٖ ؤَم ال٣باثل البربغٍت التي اؾخ٣غث باإلاىُ٣ت ،زانت وؤن بٌٗ اإلاالٟحن
جم٨ىىا مً ػٍاعتها ،ؤو ٦خبىا مٗلىماتهم اٖخماصا ٖلى مهاصع ووزاثَ ٤امت بد٨م مىهبهم ،لُ٩ىن ُٞما بٗض ما صوهه ابً
زلضون خى ٫جىػَ٘ ال٣باثل البربغٍت باإلاٛغب ألاوؾِ م٨مال لهظٍ اإلاالٟاث ،زانت ُٞما حٗل ٤بىمِ ِٖل ال٣بُلت البربغٍت،
ًًا ٝبلى طل ٪حٛحر الخغٍُت البكغٍت ٖلى َى ٫الٟترة الىؾُُت ،هدُجت الخغُ٦ت اإلاؿخمغة لل٣باثل بؿبب الًٛىَاث
اإلاٟغويت ٖليها ،الؾُما في ٞترة الايُغاباث والٟىضخى ،ؤو لُبُٗت ِٖكها اإلاٗخمضة ٖلى الترخا ٫والخى٣ل ،وَى ما وؿخسلهه
َص َّل
مً ُمال ِر ٠ابً زلضون.
والٓاَغ ؤن ٢باثل َظا الخحز الجٛغافي ٛ٦حرَا مً ال٣باثل اإلاؿخ٣غة ببالص اإلاٛغب" ،ؤ٦ثر مً ؤن جدصخى و٧لهم باصًت
وؤَل ٖهاثب وٖكاثغ" ،1وباالٖخماص ٖلى الُٗ٣ىبي مً زال٦ ٫خابه "البلضان" ،باٖخباعٍ وزُ٣ت ونُٟت مٗانغة لبضاًت ال٣غن
َ4ـ10/مً ،م ً٨وي٘ ٢اثمت بإؾماء بٌٗ ال٣باثل التي اَخم بها في الُغٍ ٤الظي ٖبرٍ في اإلاٛغب ألاوؾِ مً الؼاب بلى جاَغث
زم بلى جلمؿان ،م٘ وي٘ م٣اعهت َامت بما وعص لضي ابً خى٢ل والب٨غي ،وٚحرَم مً اإلاالٟحن ،وحكمل ما ًلي:
*حضوً ٫مشل بٌٗ ال٣باثل الغٖىٍت باإلاٛغب ألاوؾِ مً زال٦ ٫خاب البلضان للُٗ٣ىبي.
ال٣بُلت
َىاعة

اإلاىًَ
الجبلً -لل

الخل٠

بىى بغػا٫
بىى ًغهُان
ننهاظت -ػواوة
بىى صمغ
مُماَت
م٨ىاؾت
جغظت -ظؼولت -ننهاظت-
ؤهجٟت -ابدغٍ

مالخٓاث
إلامل٨تهم مؼاعٕ،
و٢غي،
وٖماعاث،وػعٕ،

ػهاجت
ػهاجت

َاػ
في مضن بٗض مضًىت َاػ

ػهاجت
ػهاجت
ػهاجت

ٖلى مغخلت مً مضًىت َاػ
اًؼعطٞ -الىؾً
جلمؿان
ٞالىؾً

بغبغ بغاوـ ،ؤصخاب
ػعٕ ويغٕ
بغبغ ػعٕ ويغٕ

اإلاهضع
الُٗ٣ىبي،البلضان،
111
م
اإلاهضع هٟؿه،
108
م
108
هٟؿه ،م
108
هٟؿه ،م
109
هٟؿه ،م
112
هٟؿه ،م
112
هٟؿه ،م
112
هٟؿه ،م

بطن ،الغعي وجغبُت الخُىاهاث ق٨ال ظؼءا َاما مً اليكاٍ الغٍٟي الؼعاعي اإلاٛغبي ،وٍ٣ىم ؤٞغاصٍ بيكاَاث ؤزغي بلى ظاهب
الغعي ،واإلاخمشلت ٚالبا في الؼعاٖت ،وهي الهٟت اإلاىدكغة ج٣غٍبا في اإلاىاَ ٤الكمالُت مً اإلاٛغب ألاوؾِ ،و٦شحرا ما ونٟذ ؤجها

 -1ابن خلدون" ،المقدمة" ،دار اجليل ،بًنوت ،د/ط ،د/ت.ص.182
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طاث "ػعٕ ويغٕ" و"مؼاعٕ ومؿاعح"٥ ،مضًىت مخُجت التي ٧اهذ ٖلى جهغ ٦بحر ،ومؼاعٕ ومؿاعح ،1وجلمؿان "زؼاهت ػعٕ،
ومؿغح يغٕ".2
وفي َظٍ الخالت ًماعؽ الغٖاة ٖملهم ؤخُاها في ألاعاضخي الؼعاُٖت ،وطل ٪بٗض ٖملُت الخهاص لخىُٓ ٠ألاعى ،ؤي ال
ًبخٗضون في َلب اإلاغاعي وال ًخجاوػون في الٛالب خضوص ٢غاَم ،و٢ض ًبخٗض الغظل منهم بماقِخه مىٟغصا ،3ؤي ُٖ ِرغٞىا
باالؾخ٣غاع م٘ هؼو ٫مٗٓمهم في اإلاىاَ ٤الؿاخلُت ال٣غٍبت مً البدغ والجبلُت اإلامخضة ٖبر اإلاٛغب ،وَظٍ اإلاىاَ ٤جُُب ٞيها
التربت وج٨ثر ألامُاع ،وج٩ىن الؼعاٖت ٞيها مِؿىعة والخُاة مؿخ٣غة.4
وباإلا٣ابلً ،ا٦ض ابً زلضون ؤن َظا الىىٕ مً ال٣باثل "ًخسظون البُىث مً الدجاعة والُحن ومً الخىم والصجغ"َ ،5ظا
الىىٕ مً البُىث ًسبرها ٖىه ابً خماص ٢اثال ّ
945م) ؤخغ" ١ؤزهانا ٦شحرة ألصخاب ؤبي ًؼٍض"،
َ334ـ/
ؤن اإلاىهىع الٟاَمي (
وجظ٦غ بٌٗ اإلاهاصع الابايُت جىاظض ألازهام في يىاحي جاَغث ،مً زال ٫ػٍاعة ؤًىب بً الٗباؽ للمٗتزلت "ٞاهؼلىٍ في
زو وعخبىا به"6؛ بطن اإلاؿخ٣غون لِؿىا ؤَل اإلاضن  ،ِ٣ٞبهما اؾخ٣غ بًٗهم اإلاضن ،والبٌٗ آلازغ ؾ ً٨الباصًت ؤو ما
ًُلٖ ٤لُه اؾم "ال٣غٍت" ،وازخلٟىا ًٖ ال٣باثل الغخل ؤو الٓىاًٖ في صعظت الخدًغ التي ونلىَا بًٟل اؾخ٣غاعَم،
وِٖكهم في ألاعٍا ٝوال٣غي ٌٗىص الحؿاٖها إلاا ال جدؿ٘ له الخىايغ مً اإلاؼاعٕ واإلاؿاعح للخُىان وٚحر طل..٪
وٍخجلى مً زال ٫اؾخ٣غاء مًامحن ٖضص مً اإلاهىٟاث الجٛغاُٞت جمغ٦ؼ َاجه ال٣باثل خى ٫ؤَم اإلاضن باإلاٛغب ألاوؾِ،
وفي الىاَ ٘٢م خل٣ت ونل بحن الٓىاًٖ وؤَل الخىاظغ ،وٍمُل ؤخض الباخشحن 7بلى ال٣ى ٫بن ؤؾاؽ الخ٣ؿُم ً٩ىن ٖلى همِ
الؿ ،ً٨وَى اإلا٣هىص بٗباعة "ؤَل الخىاظغ" التي ط٦غَا ابً الهٛحر ،8والتي ً٣هض بها َاالء الىاؽ الظًً ٌؿ٨ىىن في بُىث
مً الدجغ ؤي في اإلاضن.
وجٓل ؤبغػ ال٣باثل اإلاؿخ٣غة َىا ٢بُلت "ننهاحت الكما ،"٫التي ٧اهذ لها مىاًَ باإلاٛغب ألاوؾِ؛ خُض ؾ٨ىىا البؿاثِ
وبٌٗ الجباُٞ ٫ما ً٣غب الؿاخل ،ؤي ٧اهىا مؿخ٣غًٍ ،وامخضث مىاَنهم مً اإلاؿُلت بلى خمؼة بلى الجؼاثغ واإلاضًت وملُاهت،
 -1ادلقدسي ،أبو عبد اهلل زلمد بن أ٘ند "،أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم" ،مكتبة خياط ،بًنوت ،د/ط ،د/ت ،ص /228احلمًني ،الروض ادلعطار
يف خرب األقطارٓ ،نقيق إحسان عباس ،مكتبة لبنان ،بًنوت ،ط1984 ،1م  ،ص.523
 -2ادلقري ،شهاب الدين التلمساين" ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب"ٓ ،نقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بًنوت ،ط(1997م) ،ج،7
ص.135

 -3ادلازوين ،ادلازوين ،أبو زكرياء حيٍن بن موسى ا دلغيلي" ،الدرر المكنونة في نوازل مازونة "ٓ ،نقيق سلتار حساين ،كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية،
اجلزائر ،ط2004 ،1م ،ص.220

 -4زلمد صليب بوطالب زلمد رليب بوطالب" ،سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي " ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بًنوت،ط 2002 ،1م،
ص -108ص.110
 -5ابن خلدون" ،تاريخ ابن خلدون -المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السلطان
األكبر" ،-دار ابن حزم ،بًنوت ،ط2003 ،1م ،ج ،2ص.2387

 -6الدرجيين ،أبو العباس أ٘ند بن سعيد" ،طبقات المشائخ بالمغرب "ٓ ،نقيق إبراىيم طالى ،مطبعة البعث ،قسنطينة ،ط (1974م)  ،ج ،1ص/63
الشماخي ،أبو العباس ،السًنٓ ،نقيق زلمد حسن ،دار ادلدار اإلسالمي ،بًنوت ،ط2009 ،1م ،ج ،2ص.285
 -7جودت عبد الكرمي يوسف" ،األوضاع االقتصادية واالجتماعية" ،ص.250
 -8أخبار األئمة الرستميٌن ،ص.62
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وجاَغث،1ؤما ًٖ مىاَ ٤اهدكاعَا زالَ4١( ٫ـ10/مَ5-ـ11/م) ًم ً٨مٗغٞتها مً زال ٫اؾخ٣غاء مًامحن ٖضص مً اإلاالٟاث
الجٛغاُٞت،مً طل ٪ما ًُٟضها به الُٗ٣ىبي خى ٫مضًىت ٞالىؾً ٢اثال" :وهي مضًىت ُٖٓمت ،ؤَلها بُىن البربغ مً مُماَت،
وجغظت وظؼولت ،وننهاظت ،وؤبدغٍ" ،2وًٍُ ٠هٟـ اإلاال ٠ؤهه بٗض مضًىت َاػ مضن "ؾ٩اجها ننهاظت ،وػواوة ٌٗغٞىن
بالبراوـ ،وَم ؤصخاب ٖماعة ،وػعٕ ويغٕ" ،3وخؿب ابً الخُُب ٧ان ٌؿ ً٨ال٣لٗت "مً ٞغؾان ننهاظت ازىا ٖكغة ؤل٠
ٞاعؽ".4
بطن ،ننهاظت ٧ان لها بُىن ٦شحرة ً٨كٟها لىا ابً زلضون ٢اثالَ" :ظا ال٣بُل مً ؤوٞغ ٢باثل البربغ ،وَى ؤ٦ثر ؤَل اإلاٛغب
لهظا الٗهض وما ٢بله ال ً٩اص ُ٢غ مً ؤُ٢اعٍ ًسلى مً بُىجهم في ظبل ؤو بؿُِ ،ختى ل٣ض ػٖم ٦شحر مً الىاؽ ؤجهم مً ؤمم
البربغ" ،5ؤما الانُسغي ِٞكحر بلى ؤن "ؾاثغ البربغ الظًً َم مً البراوـ ٞمٟترقىن في ؾاثغ اإلاٛغب مً قغقي بدغ الغوم"،6
الغوم" ،6وٍ٣ضع ؤخض الباخشحن ٖضصَا بؿبٗحن ٞغٖا ،7وبهظا ج٩ىن ننهاظت ٢ض قملذ مضها ٖضة باإلاٛغب ألاوؾِ ٦إقحر
وظؼاثغ بجي مؼٚىت ،اإلاضًت ،مخُجت وملُاهت ،زم خمؼة واإلاؿُلت ،وًٍا ٝبليها اإلاغا٦ؼ وال٣غي الهٛحرة اإلاىدكغة بحن َظٍ
الخىايغ.
و٧ان لهظا ال٣بُل باإلاٛغب صولخان ُٖٓمخان بخضاَما صولت بجي ػٍغي بً مىاص الهنهاظُحن ،وعزىا مل٨ها مً ًض الكُٗت
الٗبُضًحن ،وألازغي صولت اإلالشمحن باإلاٛغب ألا٢صخى وألاوؾِ وألاهضلـ ،وجُٟضها بخضي الضعاؾاث الخضًشت 8اإلاهخمت بخاعٍش
اإلاٛغب ألاوؾِ بلى ّ
ؤن ؤقهغ ٢باثل ننهاظت باإلاىُ٣ت الكمالُت هي "جل٩اجت" ،وهي خ٣ُ٣ت ؤ٦ضَا ابً زلضون ب٣ىله " :و٧ان
اإلال ٪في ننهاظت في َب٣خحن :الُب٣ت ألاولى جل٩اجت (ؤَل مضع) ملى ٥بٞغٍُ٣ت وألاهضلـ ،والشاهُت مؿىٞت وإلاخىهت مً اإلالشمحن
999م يض ػٍغي
(ؤَل وبغ) ملى ٥اإلاٛغب اإلاؿمىن اإلاغابُحن" ،9و٧ان لهم مكاع٦ت ٖؿ٨غٍت بلى ظاهب ظِل خماص ؾىتَ389ـ/
بً ُُٖت.10
ومً مجمىٖت ال٣باثل اإلاؿخ٣غة٢" ،بُلت ٦خامت" ،اعجدل منهم ؤٖضاص م٘ اإلاٗؼ نىب مهغ ،وب٣ي آزغون بجبل ؤوعاؽ
ّ
وظىاهبه مً البؿاثِ و٧لهم عٖاًا مٗبضون للمٛاعم بال مً اٖخهم بٟخىت الجبل ،11وٍ٨ك ٠لىا الب٨غي ًٖ مىاًَ
 -1ابن خلدون ،المصدر السابق ،م ،2ص ،1864ص /2398زلمد حسن ،القبائل واألرياف ،صGolvin. L, Le Maghrib /23
central à l’époque des Zirides, Paris, 1957, p23
 -2البلدان ،ص.112
 -3المصدر نفسو ،ص.108

 -4أعمال األعالم ،ص.332

 -5ابن خلدون ،ادلصدر السابق ،ص  /2439موسى لقبال" ،دور كتامة في تاريخ الخالفة الفاطمية -منذ تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس
الهجري "(11م) ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر1979 ،م ،ص.80

 -6االصطخري ،أبو إسحاق" ،المسالك والممالك" ،مطبعة بريل ،ليدن ،دون ط(1927م) ،ص.44

 -7اذلادي روجي إدريس" ،الدولة الصنهاجية -تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن  10إلى القرن 12م" ،تعريب ٘نادي الساحلي ،دار الغرب
اإلسالمي ،بًنوت ،ط1992 ،1م ،ج ،1ص.36
8
-Golvin. L, op, cit, p24.
" -9تاريخ ابن خلدون" ،ص.2440

 -10النويري ،المصدر السابق ،ص.325

 -11ابن خلدون ،المصدر السابق ،ص.2437
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اؾخ٣غاعَم ٢اثال " :وَؿ٢ ً٨ؿىُُىت ٢باثل قتى مً ؤَل مُلت وهٟؼاوة و٢ؿُُلت ،وهي ل٣باثل مً ٦خامت" ،1وًٍُ٠
ؤلاصعَسخي بلى ؤن ٖماعة َظٍ ٢بُلت جمخض بلى "ؤن ججاوػ ؤعى ال٣ل وبىهت" ،2ؤما ابً زلضون ُٞىًَ ٢بُلت ٦خامت ب٣ىله:
ّ
بال ؤن ظمهىعَم ٧اهىا ألو ٫اإلالت بٗض تهُُج ّ
الغصة وَُست جل ٪الٟتن مىاَىحن بإعٍاٝ
"وحكٗبىا في اإلاٛغب واهبشىا في هىاخُه
3
٢ؿىُُىت بلى جسىم بجاًت ٚغبا بلى ظبل ؤوعاؽ مً هاخُت ال٣بلت" ٚ ،حر ؤن َظا الخدضًض ًتر ٥الخض الكغقي إلاضًىت ٦خامت
صون جىيُذ ،وٍب٣ى الُاب٘ الٛالب ٖلى ؤعى ٦خامت البِئت الجبلُت في مجمىٖها.
ومً بُىن ٦خامت هظ٦غ "ػواوة" ،نىٟهم الُٗ٣ىبي مً ؤصخاب الؼعٕ والًغٕ بلى ظاهب ننهاظت بٗض مضًىت َاػ ،4وَكحر
ؤلاصعَسخي بلى ؤجهم مً ال٣باثل التي اؾخ٣غث بجبل واوكغَـ ،5ؤما ابً زلضون ُُٟٞض بإجها ؤ٦بر بُىن البربغ ،وٍىَنهم مً
بجاًت بلى جضلـ في ظبا ٫قاَ٣ت وؤوٖاع مدؿىمت ،وًٍُ ٠ؤن مىاَنهم مخهلت بمىاًَ ٦خامت.6
ومً اإلاؿخ٣غًٍ خؿب ما وعص لضي الُٗ٣ىبي مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍَ ،ىاعة ،ولها بُىن خؿب اإلاال ٠هٟؿه في مىُ٣ت
ألاوعاؽ ،7وٍهىٟهم ابً زلضون يمً بُىن البراوـ ،8و٧اهذ لهم مىاًَ بخاَغث في ٢غاعاث بلى ظاهب لىاجت ،9واؾخ٣غ
البٌٗ منهم بال٣غب مً مضًىت الٛضًغ "في ؾخحن ؤلٟا" ،10و٧اهذ لهم مىاًَ ؤًًا بال٣غب مً مضًىت اإلاضًت ،11ؤما همِ
ِٖكهم ُٗٞغٞىا به ابً زلضون ب٣ىله " :ومً ٢باثل َىاعة ؤمم ٦شحرة في مىاًَ مً ؤٖما ٫حٗغ ٝبهم ،وْىاًٖ ًٖ قاوٍت
جيخج٘ إلاؿغخها في هىاخيها ،و٢ض ناعوا ٖبُضا للمٛاعم في ٧ل هاخُت .وطَب ما ٧ان لهم مً الاٖتزاػ واإلاىٗت ؤًام الٟخىخاث
بؿبب ال٨ثرة ،وناعوا بلى الاٞترا ١في ألاوصًت بؿبب ال٣لت" ،12وعبما َظا ما ظٗل ً Gautierهىٟهم يمً ٢باثل البتر الظًً
ٖغٞىا بالترخا ،13٫ل ً٨صون ؤن ًىضر اإلاهضع الظي اٖخمضٍ في َظا الغؤي.
بطن ،بد٨م جىىٕ اإلاجا ٫الجٛغافي الظي وظضوا ُٞه ٧ان منهم الٓىاًٖ وآلاَلحن ،14ؤي ًىظض صازل ال٣بُلت ؤؾلىبان للخُاة
الاظخماُٖت ،وعبما ٌٗىص َظا الخٗىص بلى ما ؤ٢ضم ٖلُه َاالء مً مؿاهضتهم ألبي ًؼٍض ،وبٗض َال٦ه ؤزسً اإلاىهىع الٟاَمي

 -1البكري ،أبو عبيد اهلل ،المسالك والممالكٓ ،نقيق دٗ.نال طلبة ،دار الكتب العلمية ،بًنوت ،ط2003 ،1م  ،ج ،2ص.245
 -2اإلدريسي ،أبو عبد اهلل" ،نزىة المشتاق في اختراق األفاق" ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ،ط(1994م)  ،م ،1ص.269
" -3تاريخ ابن خلدون" ،ج ،2ص.2436
" -4البلدان" ،ص.108

" -5نزىة المشتاق" ،م ،1ص.253

" -6ابن خلدون" ،ادلصدر السابق ،ص.2439
" -7البلدان" ،ص.111

" -8تاريخ ابن خلدون" ،ص.2428

 -9البكري ،المصدر السابق ،ص /249ابن خلدون ،ادلصدر نفسو ،ص.2430

 -10البكري ،المصدر نفسو ،ج ،2ص ،240ص.258

11

-F. Pharaon, "notes sur les tribus de la subdivision de Médéa", revue africaine, volume1,
Année 1856, p393
 -12تاريخ ابن خلدون ،ج ،2ص.2432
13
-le passé de l’Afrique , "les siècles obscures", Payot, paris, 1973, op.cit. p215.
 -14ابن خلدون ،المصدر السابق ،ص.2430
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ٞيهم وٖى٢بىا ٖلى طل ،1٪ؤي جىىٖذ ؤهماٍ ِٖكهم ،و٦ظا مىاٟ٢هم الؿُاؾُت واإلاظَبُت ،وختى مىاٟ٢هم الىالثُتٞ ،هم عخل
ومؿخ٣غون ،وزىاعط وقُٗت وؾىت ،وججاع في خغ٦ت ال٣ىاٞل.2
3

ومً ٢باثل اإلاىُ٣ت التي لم ًظ٦غَا الُٗ٣ىبي ،ؤػصاظت (ًؼصاظت) ،ويمذ هي ألازغي بُىها ٦شحرة ،مً ؤقهغَا بجي مؿً٣
ومؿُاؾت ،4ولهم ؤًًا ٢هغ ابً ؾىان ألاػصاجي بال٣غب مً ًلل ،5ؤما وي٘ ال٣بُلت زال ٫ال٣غن َ4ـ10/م ُٞىضخه ابً
خى٢ل ب٣ىله" :وَم في و٢خىا َظا في يمً ًىؾ ٠بً ػٍغي بً مىاص الهنهاجي زلُٟت ناخب اإلاٛغب" ،6و٢ام َاالء بضوع ٦بحر
في خغ٦ت الهغإ بحن ألامىٍحن والٟاَمُحن.7
٦ما ًغي الباخض ببغاَُم بداػ ؤهه مً اإلادخمل ّ
ظضا ؤن بٌٗ ال٣باثل البربغٍت البترًت جدىلذ زال ٫الخ٨م الغؾخمي للبالص بلى
٢باثل قبه مؿخ٣غة ،مغجبُت باألعى ،حؿ ً٨اإلاضن ؤو ؤخىاػَا ،وجماعؽ الؼعاٖت بلى ظاهب الغعي ،و٢ض ً٩ىن اليكاٍ الغٖىي
مدضوصا بدُض ال ًاصي بلى الخى٣ل مً م٩ان بلى آزغ ،وبهما َى ععي مُ٣ض بم٩ان ،8ولٗل َظا ما ًا٦ض عواًت ابً الهٛحر خى٫
اهدكاع ال٣باثل خى ٫جاَغث ،ب٣ىله " :واهدكغث ال٣باثل وٖمغث الٗماثغ و٦ثرث ألامىا ٫بإًضحهم" ،9وٍىضر اإلاال ٠هٟؿه في
نٟدت ؤزغي ؤن ال٣باثل اإلاىدكغة خى ٫اإلاضًىت ا٦دؿبذ ألامىا ٫واجسظث الٗبُض والخُى ،10٫ومً زم جب٣ى مؿإلت وٗذ
ال٣باثل الهنهاظُت باالؾخ٣غاع وال٣باثل الؼهاجُت بالبضاوة والترخا ٫وؿبُت ٢ابلت لالٖتراى والجض ،٫زانت ؤمام الٓغو ٝالتي
مغث بها ٧ل ٢بُلت.
ّؤما ال٣باثل الغخل ٣ٞض ق٩ل الغعي باليؿبت لهم همُا خُاجُا جد٨مذ ُٞه زالزت ؤؾـ عثِؿُت هي" :الخُىان" وَٗض اإلالُ٨ت
َّل
الخانت الىخُضة ،وال٨ؤل ،بلى ظاهب "ال٣بلُت" ٦خىُٓم اظخماعي ،وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َظٍ الٗىانغ الشالزت مشلذ
بؾتراجُجُت للخٟاٖل م٘ ٧ل مً اإلادُِ الُبُعي والًٟاء الاظخماعي؛ ٞاألو ٫جمحز ؤؾاؾا بُُٛان الجٟا ،ٝوٖضم اهخٓام
ألامُاع ،ؤما الشاوي ٣ٞض احؿم بٓهىع الجزاٖاث والخغوب بحن اإلاجمىٖاث ال٣بلُت ،وَىا ٌك٩ل اإلا٩ان ؤو ألاعى اإلادىع الغثِسخي
الظي اهخٓمذ ٖلُه الٗال٢اث الاظخماُٖت صازل ال٣بُلت ،ومدىع الخدامها؛ ٗٞليها ج٣ام الٟىانل بحن الجماٖاث ال٣بلُت ًٖ

 -1المصدر نفسو ،ص.2431

 -2ابن خلدون ،المصدر السابق ،ص 2431وما بعدىا /زلمد حسن ،زلمد حسن ،القبائل واألرياف ادلغربية يف العصر الوسيط ،دار الرياح األربع للنشر،
تونس ،د/ط ،د/ت ،ص.20
 -3البكري ،المصدر السابق ،ص /252يذكرىم ادلشريف باسم "مسرقٌن" ،هبجة الناظر يف أخبار الداخلٌن ٓنت والية اإلسبانيٌن بوىران من األعراب كبين
عامرٓ ،نقيق زلمد بن عبد الكرمي ،دون دار نشر ،د/ط ،د/ت ،ص.12

 -4ابن خلدون ،المصدر السابق ،ص.2433

 -5البكري ،المصدر السابق ،ج ،2ص /327موسى لقبال ،ادلرجع السابق ،ص.69
 -6صورة األرض ،ص.79

 -7موسى لقبال ،المرجع السابق ،ص.68

 -8الدولة الرستمية (296-160ىـ 909-777/م)"،دراسة في األوضاع االقتصادية والحياة الفكرية
ص.196

 -9أخبار األئمة الرستميين  ،ص.62

 -10المصدر نفسو ،ص.63
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َغٍٖ ٤ال٢اث ال٣غابت والخدال ٠ؤو الاوك٣ا ،١وًٞال ًٖ طلٞ ،٪هي وؾُلت ؤلاهخاط الغثِؿُت لبٌٗ ال٣باثل ،واإلاجا٫
الخُىي الظي ًىٞغ لبًٗها آلازغ ما ًخُلبه جى٣لها وجغخالها.1
ّ
وفي الىاَ ٘٢ظا الىي٘ ما َى بال امخضاص لىٓام ٢ضًم ٖغٞه ؾ٩ان بالص اإلاٛغب؛ بدُض ٧اهىا ًيخ٣لىن بُٗ٣اجهم مً الصخغاء
بلى اإلاىاَ ٤ال٣غٍبت مً الؿىاخل وألا٦ثر زهىبت ،منهم ٢باثل الجُخى ٫التي ق٩لذ زُغا ٖلى الؿلُت الغوماهُت با٢خدامها
لؤلعاضخي الؼعاُٖت ،2وٍغي البكحر قيُتي ؤن ْاَغة البضاوة َاجه ٦ما ٌؿميها "ْاَغة َبُُٗت خخمتها الٗىامل الجٛغاُٞت
ّ
بال ّ
ؤن الاخخال ٫الغوماوي وؾُاؾت الاؾدُُان البكغي ،التي اهجغ ٖنها جىؾُ٘ الخغٍُت الؼعاُٖت ٖلى خؿاب ؤعاضخي
ال٣اَغة،
ُّ
الغعي ؾاَمذ في مًاٖٟت ْاَغة البضاوة ،بخدى ٫ال٨شحر مً ؤقباٍ البضو بلى بضو زلو ،بٗض ؤن اهتزٖذ منهم ؤعاييهم
وؤظبروا ٖلى امتهان ؤؾلىب الخدغ٦ ٥ؿبا لل٣ىث".3
٦ما ٌٗخ٣ض ؤخض الباخشحن ؤن اإلاٟهىم الٗام للبضاوة الغٖىٍت ٌكمل "همِ الخُاة ال٣اثم ٖلى الخى٣ل الضاثم لئلوؿان في َلب
الغػ ١خى ٫مغا٦ؼ ما٢خت ًخى ٠٢مضي الاؾخ٣غاع ٞيها ٖلى ٦مُت اإلاىاعص اإلاِٗكُت اإلاخاخت ٞيها ،مً هاخُت ،وٖلى ٟ٦اًت
الىؾاثل الٟىُت اإلاؿخٗملت في اؾخٛاللها مً هاخُت زاهُت ،وٖلى مضي ألامً الاظخماعي والُبُعي الظي ًم ً٨ؤن ًخىاٞغ ٞيها
مً هاخُت زالشت" ،4بطن ،خاظاث ال ُُ٘٣لل٨ؤل واإلااء هي التي جدضص الخى٣الث الؿىىٍت واإلاىؾمُت للغخل ،لظا هجض ال٨شحر منهم
ًغخلىن صازل الصخغاء ؤزىاء ٞهل الكخاء اإلاُغ ،وَؿخ٣غون بال٣غب مً مهاصع اإلاُاٍ وٖىض ؤَغا ٝالصخغاء زالٞ ٫هل
الهُ ،٠ومً زم ؤم ً٨ج٣ؿُم البضو الغخل باإلاٛغب ألاوؾِ بلى:
 -1البربغ:
صاثم
ال ق ٪ؤن الىا ٘٢الاظخماعي بملخمه الا٢خهاصي ٢ض ٞغى ٖلى ال٨شحر مً ال٣باثل اإلاُ٣مت باإلاٛغب ألاوؾِ خالت ٍض
جى٣ل ٍض
َلبا للغعي ،م٘ اؾخ٣غاعَم باألعٍا ٝوألاَغا ،ٝوَم في الٛالب مخمغصون ٖلى الؿلُت ،5وؤٖضاصَم لم جسخلٚ ًٖ ٠حرَم مً
البربغ ،و٧ان ؤ٦ثرَم ظمىٖا واهدكاعا "٢بُلت ػهاجت" ،وَى ما ٌٗبر ٖىه ناخب نىعة ألاعى ٢اثال" :ولى ٢لذ ؤوي لم ؤنل بلى
ٖلم ٦شحر مً ٢باثلهم ل٣لذ خ٣ا ،بط البالص التي جدُِ بهم مؿحرة قهىع في قهىع والٗلماء بإوؿابهم وؤزباعَم وؤزاعَم

٘ -1نيد تيتاو" ،الحرب والمجتمع بالمغرب خالل العصر المريني869-609 -ىـ1465-1212 /م ،"-إسهام يف دراسة انعكاسات احلرب على
البنيات االقتصادية واالجتماعية والذىنية ،مؤسسة ادللك عبد العزيز ،الدار البيضاء ،2010 ،ص.99
 -2بشًن شنييت" ،االحتالل الروماني لبالد المغرب )سياسة الرومنة 149ق.م40 /م(" ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،ط1985 ،2م ،ص/120

C. Vanacker, géographie économique de l’Afrique du nord selon les auteurs arabes, du IXe siècle
au milieu du XIIe siècle, annales économique, sociétés, civilisations, 28e année, N3, 1973, p675.
 -3نوميديا وروما اإلمرباطورية" ،تحوالت اقتصادية واجتماعية في ظل االحتالل ،كنوز الحكمة" ،اجلزائر ،ط2012 ،1م ،صص .292-184
 -4السويدي زلمد" ،بدو الطوارق بين الثبات والتغيير -دراسة سوسيوانثربولوجية في التغيير االجتماعي" ،-ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،
ط(1986م) ،ص.32
 -5زلمد صليب بوطالب ،المرجع السابق ،صص.111 -110
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َل٩ىا" ،1والىاضر ؤن اإلاٛغب ألاوؾِ مشل ؤٚلب صًاع ػهاجت ،2مً طل ٪اإلاجم٘ الظي ٧ان لهم "٢غٍبا مً جيهغث ،و٧ان ٖضصَم
هدى زالزحن ؤلٟا في بُىث ٦بُىث ألاٖغاب ًدملىجها".3
وٍشبذ ابً زلضون َظا الىمِ اإلاِٗصخي ب٣ىله " :اجسظوا مً قٗاثغ الٗغب في ؾ٨جى الخُام واجساط ؤلابل وع٧ىب الخُل
والخٛلب في ألاعى وبًال ٝالغخلخحن" ،4وَظا جماقُا وألاخىا ٫اإلاىازُت التي ظٗلذ ؤٞغاصا منهم "ًدبٗىن الُ٣غ ،وٍيخ٣لىن في
البالص بمىاقيهم وببلهم ٟٗ٦ل ألاٖغاب" ،5لظا ٖاقذ مٗٓم ال٣باثل الؼهاجُت ببالص اإلاٛغب ٖلى الخى٣ل والخىٚل في الصخاعي،
وَم في الٛالب مخمغصون ٖلى الؿلُت.
بن الىهىم التي ؤوعصَا الُٗ٣ىبي جغؾم لىا نىعة ًٖ ؤَم ال٣باثل التي اهضعظذ جدذ ػهاجت ،و٧اهذ لها مىاًَ باإلاٛغب
ألاوؾِ ،منهم بىى بغػا ،٫ؤصعظهم طاث اإلاال ٠يمً مجمىٖت بجي صمغ ٢اثال " :وَم ٞسظ مً بجي ّ
صمغ مً ػهاجت" ،6ؤما ابً
خى٢ل ُٗٞخبرَم مً ال٣باثل اإلاؿخ٣غة اإلاماعؾت لليكاَحن الٟالحي والغٖىي ،بلى ظاهب بجي ػهضاط وَىاعة ومؼاجت ،7وٍىَنهم
الب٨غي م٘ عجِؿت وَىاعة بإعى اإلاؿُلت ،8وَى ما ًشبخه ؤلاصعَسخي (َ6١ـ12/م) ،9وٍىَنهم ابً ٖظاعي (َ7١ـ13/م) " بإعى
اإلاؿُلت والؼاب ألاؾٟل مضًىت ؾَُُ ٠بىت ومُلت واإلاؿُلت" ،10وٖلُه لم ً ً٨بىى بغػا ٫الؼهاجُىن مً الغٖاة الغخل ،وبهما
٧اهىا مً اإلاؿخ٣غًٍ اإلاؼاعٖحن ،ل ً٨بٗض وٞاة ػٍغي ؤنبدىا مُاعصًً مً ِر٢بل ننهاظتٞ ،هاظغ ٖضص ٦بحر منهم بلى ألاهضلـ.11
وٖلى الكا٧لت هٟؿها اهدكغث ٢بُلت "مُماَت" ،يمً خغُ٦ت جمذ مً ظىىب اإلاٛغب ألاصوى بلى قما ٫اإلاٛغب ألاوؾِ،
واؾخ٣غث بٌٗ بُىجها في ٚغب خىى جهغ قل ،٠ألؾباب ا٢خهاصًت ،اظخماُٖت مغجبُت بٗملُت ج٩ىًٍ "الخل ٠الؼهاحي"
الظي ٖغ ٝؤَم مغاخل ج٩ىٍىه في آزغ ال٣غنَ2ـ8/م وبضاًت ال٣غنَ3ـ9/م ،12ومُماَت مً ال٣باثل التي اؾخ٣غث بجىفي مضًىت
جاَغث ،13و٧اهذ مىاًَ ظمهىعَم بخلى ٫مىضاؽ ٖىض ظبل واوكغَـٚ ،14حر ؤجها ٧اهذ خؿب بقاعة ابً الهٛحر مً ال٣باثل

 -1ابن حوقل ،المصدر السابق ،ص.103
 -2تاريخ ابن خلدون ،ج ،2ص.2398

 -3البكري ،المصدر السابق ،ج ،2ص /249زلمد حسن ،القبائل واألرياف ،ص.12
 -4ابن خلدون ،المصدر السابق ،ج ،2ص.2689

 -5اإليالين ،أبو صاحل ،مفاخر البربرٓ ،نقيق عبد القادر بوباية ،دار أيب رقراق ،الرباط ،ط2008 ،2م ،ص.209
 -6اليعقويب ،المصدر السابق ،ص.108

" -7صورة األرض" ،ص /85وىي نفس القبائل اليت يشًن إليها االدريسي خالل القرن (6ىـ12 /م) ،غًن أنو يضيف قبيل آخر وىو صدراتة ،أما قبيلة
زنداج يذكرىا باسم دنداج .ادلصدر السابق ،ج ،1ص254
" -8المسالك والممالك" ،ج ،2ص.239
" -9نزىة المشتاق" ،ج ،1ص.254

" -10البيان المغرب" ،ج ،3ص.267

 -11ابن عذاري ،المصدر السابق ،ج ،3صص /269-267اذلادي روجي إدريس ،ادلرجع السابق ،ج ،2ص.92
 -12ىاشم العلوي ،المرجع نفسو ،ص.88

 -13البكري ،المصدر السابق ،ص /249ابن خلدون ،ادلصدر السابق ،ص.2416
 -14ابن خلدون ،المصدر نفسو ،ص.2416
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871م) ،الظي "ؤعف ما بحن ٧ل ٢بُلت وما ظاوعَا ٞإعف بحن لىاجت وػهاجت وما
-823
َ256ـ/
-208
التي ق٩لذ زُغا ٖلى ؤلامام ؤٞلر (
بحن لىاجت ومُماَت".1
ؤما لىاجت ٞهم بًُ ُٖٓم مدؿ٘ وؤ٦ثرَم مؼاجت ،وَكحر ابً زلضون بلى ؤجهم ٧اهىا ْىاًٖ في مىاَنهم بىىاحي بغ٢ت ،و٧ان
منهم بجبل ؤوعاؽ ؤمت ُٖٓمت ،و٦ظا بًىاحي جاَغث بلى هاخُت ال٣بلت و٧اهىا ْىاًٖ ٖلى واصي مُىاؽ ،2وٍىظض بًىاحي
بجاًت "٢بُلت ٌٗغٞىن بلىاجت ًجزلىن بؿُِ جا٦غاعث مً ؤٖمالها وَٗخمغوجها ٞضاها إلاؼاعٖهم ومؿاعح ألوٗامهم"٦ ،3ما جىًَ
ببالص اإلاٛغب ألاوؾِ ظمهىع مً إلااًت بخسىم مما ًلي الصخغاء.4
ومً ال٣باثل التي ط٦غَا "ناخب البلضان" ٢ىم ً٣ا ٫لهم "بىى صمغ" ،وَم مً ػهاجت في بلض واؾ٘ به الؼعٕ واإلااقُت ،5وٍىَنهم
الب٨غي ٖىض ونٟه إلاضًىت الخًغاء (٢غب مضًىت جيـ) ٢اثال " :وٍ٨خىٟها مً البربغ :مضٚغة وبىى صمغ ومضًىهت وبىى واعٍ،6"ًٟ
وٖنهم ً٣ى ٫ابً ٖظاعي" :ومً ظغاوة بلى جيهغث زالزت مغاخل ،وبلى خهً جامٛلذ مغخلخانٌ ،ؿ٨ىه بمى صمغ" ،7ومضًىهت َظٍ
ًهٟها ابً زلضون ب٣ىله٧" :اهذ مىاًَ ظمهىعَم بىىاحي جلمؿان ما بحن ظبل بجي عاقض لهظا الٗهض بلى الجبل اإلاٗغو ٝبهم
٢بلت وظضة ًخ٣لبىن بٓىاٖنهم في يىاخُه وظهاجه" ،8وًٍُ ٠اإلاال ٠هٟؿه ؤن الىي٘ ازخل ٠إلاا حٛلب بىى جىظحن وبىى
عاقض مً ػهاجت ٖلى يىاحي اإلاٛغب ألاوؾِ ،خُض صازلتهم-ػهاجتٖ -لى الًىاحي مً مىاَنهم وجمل٩ىَا ،وناعث مضًىهت بلى
الخهىن بجبل جاؾالت وظبل وظضة٦ ،9ما ٧ان ل٩ىمُت مىاًَ باإلاٛغب ألاوؾِ "لؿُ ٠البدغ مً
هاخُت ؤعق٩ى ٫وجلمؿان .و٧ان لهم ٦ثرة مىٞىعة وقى٦ت مغَىبت".10
وججضع ؤلاقاعة بلى ّ
ؤن ابً خى٢ل ٖغى ٢اثمت بخهاثُت بإؾماء ال٣باثل الؼهاجُت ،والتي يمذ144بؾما ٢بلُا ،ما بحن نلب
ّ
ػهاجت ،وٖهبها واإلالخ٣ت بها ؤو اإلاخدالٟت ،11وبالغٚم مً ؤجها ٢اثمت بخهاثُت بال ؤن مالٟىا لم ًىَنها مشلما ٗٞل ناخب "هؼَت
اإلاكخا"١؛ بدُض ؤخصخى َظا ألازحر خىالي ازىتي ٖكغة ٢بُلت مً ػهاجت اإلاؿخ٣غًٍ بحن جلمؿان وجاَغث ،وؤ٦ض ب٣ىله " :و٧ل
َظٍ ال٣باثل بُىن ػهاجت وَم ؤصخاب َظٍ الٟدىم وَم ٢ىم عخالت ْىاًٖ ًيخجٗىن مً م٩ان بلى م٩ان ٚحرٍ".12

" -1أخبار األئمة الرستميين" ،ص.63

" -2تاريخ ابن خلدون" ،ج ،2ص.2410

 -3ابن خلدون ،المصدر السابق ،ص.2411
 -4المصدر نفسو ،ص.2413

 -5اليعقويب ،المصدر السابق ،ص109

" -6المسالك والممالك" ،ج ،2ص.258
" -7البيان المغرب" ،ج ،1ص.200

" -8تاريخ ابن خلدون" ،ج ،2ص.2418
 -9المصدر نفسو ،ص.2418

 -10ابن خلدون ،المصدر السابق ،ص.2418
 -11صورة األرض ،صص.103 -102

 -12اإلدريسي ،المصدر السابق ،م ،1ص.257
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وباإلياٞت بلى الىماطط التي ط٦غَا الُٗ٣ىبيْ ،هغث ٢باثل ؤزغي بغػث ؤَمُتها بخاعٍش اإلاٛغب ألاوؾِ ،منهم بىى ًٟغن ،وَٗض
َاالء مً قٗىب ػهاجت وؤوؾ٘ بُىجها ،و٧ان منهم ألو ٫الٟخذ باٞغٍُ٣ت وظبل ألاوعاؽ واإلاٛغب ألاوؾِ بُىن وقٗىب ،1و٧ان
لهم بٗض طل ٪باإلاىُ٣ت بُىن ٦شحرة بىىاحي جلمؿان بلى ظبل بجي عاقض ،2وٍىَنهم الب٨غي بال٣غي اإلادُُت بمضًىت ظغاوة ،3ؤما
مٛغاوة ٩ٞاهذ خؿب ما وعص ط٦غٍ لضي ابً زلضون "ؤوؾ٘ بُىن ػهاجت ،وؤَل البإؽ والٛلب ...و٧اهذ مجاالتهم بإعى اإلاٛغب
ألاوؾِ مً قل ٠بلى جلمؿان بلى ظبل مضًىهت وما بليها".4
وٍ٨ك ٠لىا ابً زلضون ّ
ؤن "ؾاثغ ولهانت مً وعٞجىمت وٚحرَم َم لهظا الٗهض ؤوػإ لظل ٪ؤقهغَم ٢بُلت بؿاخل جلمؿان
اهضعظىا في ٧ىمُت وٖضوا منهم باليؿب والخلِ" ،5ومً ؤقهغ ٢باثل ولهانت ؤًًا "٢بُلت ؤزغي ببؿُِ بىهت ًغ٦بىن الخُل
وٍإزظون مظاَب الٗغب في ػحهم ولٛتهم وؾاثغ قٗاعَم" ،6ؤما هٟؼاوة ٩ٞان لها ب٣اًا بُىن منهم ػاجُمت ،وٍظ٦غ ابً زلضون
ؤن لهم بُ٣ت بؿاخل بغق.7٪
وٍبضو ؤن َظا الجغص ًمشل اهدكاعا ٢بلُا عٍُٟا وبضوٍا في مٗٓمهٌ ،كمل مجمىٖت بكغٍت مدكابهت في همِ ِٖكها الغٖىي ،وال
حٗغ ٝهىٖا آزغ مً اإلالُ٨ت ألاعيُت ٚحر اإلالُ٨ت الجماُٖت ،بِىما جمل٧ ٪ل ؤؾغة ُُٗ٢ها وصوابها وزُامها وؤمخٗتها ،8مٗخمضًً
في طلٖ ٪لى ؤلابل وألاٚىام ،ولٗل َظا ما ًٟؿغ ؾبب زغوط الكُش ؤبي
نالر ظىىن بً ًمغٍان مً واعظالن مخبٗا ببال له في هىاحي ؤصعط ،وم٨ض في جل ٪الىىاحي هدى ؾب٘ ؾىحن.9
والىاضر ؤن ؤلابل حؿاٖض في ٖملُت الخى٣ل والخغ٦ت ،وال جدخاط بلى ٦مُاث ٦بحرة مً الٗل ،٠ل ً٨ال ًم٨نها الاؾخٛىاء ًٖ
مغاعي الخال ،٫التي تهغب بليها الُٗ٣ان في ٞهل الكخاء مدخمُت بالضٝء ،مجخيبحن الجبا ٫ؤزىاء الظَاب وؤلاًاب ،10وَظٍ
بخضي ألاؾباب التي صٗٞذ ٢باثل مؼاجت وؾضعاجت وٚحرَم بلى الخى٣ل لالهخجإ مً ؤوَاجهم التي َم بها مً اإلاٛغب وٚحرَا في
ؤقهغ الغبُ٘ بلى مضًىت جاَغث وؤخىاػَا إلاا خىلها مً ال٨ؤل وٚحرٍ ،11وخالت الاهخجإ والترخا ٫ظٗلذ ابً زلضون ًهضع
الخ٨م بإن ٖمغان بٞغٍُ٣ت واإلاٛغب ٧ان ٧له ؤو ؤ٦ثرٍ بضوٍا ،وؤَله ؤَل زُام وْىاًٖ وُ٢اًَ و٦جن في الجبا ،12٫ل ً٨الىمِ

 -1ابن خلدون ،المصدر السابق ،ص.2696
 -2المصدر نفسو ،ص.2697

 -3ادلسالك وادلمالك ،ص /326ابن عذاري ،المصدر السابق ،ج ،1ص.196
" -4تاريخ ابن خلدون" ،ص.2707

 -5المصدر نفسو ،ج ،2ص.1409
 -6المصدر نفسو ،ص.2409

 -7المصدر نفسو ،ص.2409

 -8عبد اجمليد مزيان ،عبد اجمليد مزيان " ،النظريات االقتصادية عند ابن خلدون وأسسها من الفكر اإلسالمي والواقع المجتمعي
واجتماعية ،ادلؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار ،اجلزائر ،د/ط ،د/ت ،ص.265
" -9سير الوسياني" ،ج ،2ص.373

" ،دراسة فلسفية

10

- Golvin, L ,op. cit, p32.

 -11ابن الصغًن ،المصدر السابق ،ص.37
" -12المقدمة" ،ص.396
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الخُاحي حٛحر م٘ الى٢ذ؛ خُض ٖغ ٝالبٌٗ منهم خالت الاؾخ٣غاع إلاماعؾخه اليكاٍ الؼعاعي وزضمت ألاعى في الجبا ٫والغعي
ّ
ُ
في ألاعاضخي الؿهلُت ،1واإلا َصىخ ِرج٘ ال ًسغط ؤبضا مً ممخل٩اجه ،بال في خالت ال٣دِ الكضًض.2
وٍغي ؤخض الباخشحن اإلاهخمحن بخىػَ٘ ال٣باثل البربغٍت ،ؤن ػهاجت جىدكغ في مىاَ ٤الؿهىب واإلاغاعي٦ ،3ما ًىدكغ ٢ؿم منها
بمىاَ ٤الاؾخ٣غاع وؤ٢الُم الؼعاٖت في الجهاث الكمالُت مً البالص الٛغبُت ٖلى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ،باإلياٞت بلى وظىص
٦شحر مً ٢باثلها في الجهاث الجىىبُت الصخغاوٍت اإلاخازمت إلاجا ٫الاهدكاع الهنهاجي الجىىبي ،ولً ً٨ب٣ى جدضًض مىاًَ
ننهاظت ؤص ١مً مىاًَ ػهاجت ،ألن َظٍ ألازحرة ٚحر مؿخ٣غة في م٩ان واخض.4
وبمىاػاة طل ،٪وفي الى٢ذ الظي ٖاقذ ُٞه ننهاظت الكما ٫خُاة مؿخ٣غة مخُىعة وبيذ ألامهاع واإلاضن وٖغٞذ ألاهماٍ
ّ
الغما٫
الخًغٍت اإلاخ٣ضمت والخ٨ٟحر الؿُاسخي اإلاب٨غ ،هالخٔ ؤن "ننهاحت الجىىب" اإلالشمىن اإلاىَىىن بالٟ٣غ وعاء ِر
الصخغاوٍت بالجىىب ؤبٗضوا في اإلاجاالث َىا ٥مىظ صَىع ٢بل الٟخذ ال ٌُٗغّ ٝؤولهاٞ ،إصخغوا ًٖ ألاعٍا ٝووظضوا بها اإلاغاص،
وهجغوا الخلى ٫وظٟىَا "٢ ،5ض خآٞىا ٖلى ؤه٣ى نىع البضاوة ،وقِٖٓ ٠كهم عاظ٘ بلى جدملهم مكا ١اإلاىار الصخغاوي
الكضًض الخغ والكضًض البرص ،وٍظ٦غَم ناخب عوى ال٣غَاؽ ٢اثال" :منهم ٢ىم ال ٌٗغٞىن خغزا وال ػعٖا وال زماعا ،وبهما
ؤمىالهم ألاوٗام ،وِٖكهم اللخم واللبن " ،6ومً زم ٌٗخبر الترخا ٫مً ؤبغػ مٓاَغ الخُاة في اإلاجخمٗاث البضوٍت ،وَى مً
نى٘ البِئت الُبُُٗت التي ًدُا ٞيها البضوي.
٧ان لهاالء ا٦دؿاح ٦بحر زال ٫ال٣غن َ5ـ11/م اهُال٢ا مً الصخغاء بلى قما ٫بالص اإلاٛغب بؼٖامت ٢باثل إلاخىهت ومؿىٞت
الهنهاظُخحن ،لظل ٪اهخٗكذ خُاة الغعي بؿبب اهدكاع جغبُت ؤلابل واهخ٣الها بلى ظبا ٫الكما٦ ٫جبا ٫بجي عاقض ،7وؤؾٟغ
طل ًٖ ٪مؼاخمت ؾ٩اهُت بحن ال٣باثل الهنهاظُت وباقي ال٣باثل التي ج ًُ٣جل ٪اإلاىاَ ،٤وؤ٦ثر مً طلٞ ٪ةن بًٗها ج٣ضمذ
ظماٖاث ظماٖاث هدى ؾهى ٫ص٧الت ووَغان وخانغوا ٢باثل ٚماعة في ظبالها ،ومىٗىا ٢باثل مهمىصة مً الجزو ٫بلى
الؿهى ٫اإلاجاوعة ٞدغمىا مً مغاٖيها الكخىٍت ومؼاعٖها الخ٨مُلُت.
 -2الٗغب :
لم ً ً٨البربغ الٗىهغ الىخُض الظي زو بمماعؾت خغٞت الغعي اإلاخى٣ل باإلاٛغب ألاوؾِ؛ خُض ْهغ بلى ظاهبهم الهجغاث
الٗغبُت )َ5ـ11/م(َ ،االء البضو الغخل ٧اهىا ًغبىن اإلاىاشخي والخُل وٍُلبىن اإلاغاعي ،8و٧اهذ ؤلابل مخاٖا لهم وماال مٗغوٞا
1

-/Golvin. L, op. cit, p32 E. Carette, op. cit, p50.
-Ibid. p33 Golvin. L.

2

 -3ىاشم العلوي ،المرجع السابق ،ج ،2ص.108

 -4اإلدريسي ،ادلصدر السابق ،ص  /257زلمد بن عمًنة" ،دور زناتة في الحركة المذىبية بالمغرب اإلسالمي ،المؤسسة الوطنية للكتاب " ،اجلزائر،
 ،1984ص.18

 -5ابن خلدون ،المصدر السابق  ،ص  /2463إبراىيم القادري بوتشيش ،مباحث يف التاريخ االجتماعي للمغرب واألندلس خالل عصر ادلرابطٌن ،دار
الطليعة بًنوت ،ط1998 ،1م ،صGolvin. L, Op, Cit, p23 /16

اب أيب زرع ،الفاسي" ،األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس " ،دار ادلنصور للطباعة والوراقة ،الرباط،
 -6ن
ط(1972م) ،ص /120موسى لقبال ،ادلرجع السابق ،ص.81
 -7ابن خلدون ،المصدر السابق ،ج ،2ص.2418

 -8مارسيو جورج" ،بالد المغرب وعالقتها بالمشرق اإلسالمي في العصور الوسطى " ،ترٗنة زلمود عبد الصمد ىيكل ،مطبعة االنتصار ،اإلسكندرية،
د/ط ،د/ت ،ص /237اجلوىري يسرى ،جغرافية ادلغرب العريب ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ،ط(2001م) ،ص.69
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ٖىضَم في بالصَم ،1وَى ما ًا٦ضٍ الخؿً الىػان ٢اثال" :وج٩ىن ؤلابل زغوة ألاٖغاب وؤعػا٢هم ...بط بها ٌؿخُُٗىن ؤلا٢امت في
الصخاعي التي ال ً٣ضع مل ٪ؤو ؤمحر ؤن ًظَب بليها لجٟاٞها "2؛ ٞالخى٣ل الضاثم ٖبر صخغاء الدجاػ مً ٖىاثضَم باإلاكغ،١
وؤخُاها ٦شحرة ٧اهذ لهم بٚاعة ٖلى ال٣ىاٞل الٗابغة ،وإلاا جماصي َاالء في جهغٞاتهم ،ؤمغ الخلُٟت الٟاَمي اإلاؿدىهغ
بترخُلهم بلى نُٗض مهغ ومىٗهم مً ٖبىع الىُل.3
في الىا ٘٢صزل الهاللُىن بالص اإلاٛغب مىضٗٞحن مً ؤظل بؿِ هٟىطَم ٖلى ألاعاضخي الغٖىٍت باٖخباع ؤجهم بضو ًدخاظىن بلى
مغإ ،ومدضوصًت مؿاخت َاجه اإلاؿاعح جلؼم الىاٞض َغص مً ؾب٣ه بليهاٞ ،ايُغ ألاَالي ال٣اَىحن بالؿهى ٫بلى التراظ٘
ؤمامهم ،منها باإلاٛغب ألاوؾِ ،ؤًً ٢امىا-ألاٖغاب -بخسغٍب مضًىت ال٣لٗت وَبىت واإلاؿُلت وؤػعجىا ؾا٦ىيها ،وُٖٟىا ٖلى
اإلاىاػ ٫وال٣غي والًُإ واإلاضن ٞتر٧ىَا ٢اٖا نٟهٟا ؤٟ٢غ مً بالص الجً ٖلى خض حٗبحر ابً زلضون ،4وخؿب عواًت اإلااعر
هٟؿه ٧ان لهم م٘ ال٣باثل البربغٍت مً ننهاظت وػهاجت مىاً ،٠٢ظ٦غَا ٢اثال" :وإلاا ٚلبىا-الٗغب -ننهاظت وػهاجت اظتهض ػهاجت
ّ
وظهؼ ناخب
في مضاٗٞتهم بما ٧اهىا ؤمل ٪للبإؽ والىجضة بالبضاوة ٞداعبىَم وػخٟىا بليهم مً بٞغٍُ٣ت واإلاٛغب ألاوؾِ.
جلمؿان مً بجي زؼع ٢اثضٍ ؤبا ؾٗض الُٟغوي ٩ٞاهذ بُنهم وبِىه خغوب بلى ؤن ٢خلىٍ بىىاحي الؼاب ،وحٛلبىا ٖلى الًىاحي في
٧ل وظه .وعجؼث ػهاجت ًٖ مضاٗٞتهم بةٞغٍُ٣ت والؼاب .وناع اإلالخدم بُنهم في الًىاحي بجبل عاقض ومهاب مً بالص اإلاٛغب
ألاوؾِ ".5
ومً الىاضر ّ
ؤن بًيخماص عجؼوا ًٖ الخهضي للمٛحرًً ،وايُغوا بلى الخٟاَم مٗهم ًٖ َغٍ ٤الخدال ٠م٘ ألازبج والخىاػ٫
ًٖ البىاصي لٟاثضتهم ،6وعبما ؾُاؾت التروٌٍ التي اجبٗها الخماصًىن ٧اهذ ؤًٞل مً ؾُاؾت ؤبىاء ٖمىمتهم بجي ػٍغي،
وَظا ما ظٗل ألايغاع التي ؤلخ٣ذ باإلاٛغب ألاوؾِ ؤ٢ل مما مـ اإلاٛغب ألاصوى ،ؤما ًٖ اؾخٛال ٫الخماصًحن لل٣باثل الٗغبُت
1065م ٢اثال " :زغط -الىانغ بً خماص -في ٖضص ٦شحر
مً ؤظل عضخ الٗىانغ اإلاٗاعيت ٌكحر ابً ٖظاعي ألخضار ؾىتَ457ـ/
مً ننهاظت وػهاجت وٖضي وألازبج؛ ٞلُ٣تهم عٍاح وػٚبت وؾلُم؛ ٞاجهؼم الىانغ ،و٢خل مً ؤصخابه زل٦ ٤شحر ،وجهبذ ؤمىاله
ومًاعبه ".7
1088م( مً
-1062
َ481-454ـ/
لظا ٌٗخ٣ض بٌٗ الباخشحن ؤهه مً صوا ٘ٞبىاء مضًىت بجاًت ،جسى ٝناخبها الىانغ بً ٖلىاؽ )
ألاٖغاب ،8الظًً ُخ ِرَ ٨صم ٖليهم بإجهم ٧اعزت ال جسخل ًٖ ٠بُ٣ت ال٩ىاعر الُبُُٗت ،1وَى مى ٠٢مغجبِ بُبُٗت الٗال٢ت بحن

 -1الوسياين ،المصدر السابق ،ج ،2ص.688

" -2وصف إفريقيا" ،ترٗنو عن الفرنسية زلمد حجي ،زلمد األخضر ،دار الغرب اإلسالمي ،بًنوت ،ط1983 ،2م  ،ج ،2ص.259
3
-Paul Casanova, "histoire des berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique
septentrionale", traduite de l’Arabe par le baron de slane, librairie orientaliste, paris, 1968, t1,
pp28- 29.
 -4تاريخ ابن خلدون ،ج ،2صص .2329 -2328
 -5ابن خلدون ،المصدر نفسو ،ج ،2ص /2328مفتاح خلفات ،ادلرجع السابق ،ص.98
 -6اذلادي روجي إدريس ،المرجع السابق ،ج ،1ص.289
 -7البيان المغرب ،ج ،1ص.299

 -8رابح بونار  "،المغرب العربي -تاريخو وثقافتو  ،"-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر1981 ،م ،ص /210عبد احلليم عويس ،الدولة احلمادية-
صفحة رائعة من التاريخ اجلزائري ،-دار الصحوة للنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط ،1991 ،2ص.100
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اإلاضًىت وباصًتها وزهىنا ؤٖغابها ،ؤما الهاصي عوجي بصعَـ ٞحري ؤجهم "٧اعزت ؾُاؾُت وا٢خهاصًت " ،2وؤعي ؤن َظٍ آلاعاء
مبالٞ ٜيهاٖ ،مىما ،الٗىانغ الٗغبُت الىاٞضة ٖلى بالص اإلاٛغب ٖلى ٚغاع الٗىانغ الغوماهُت التي ؾب٣تها٩ٞ ،ل منهما وظض
صازل َظا ؤلاَاع الجٛغافي الكغوٍ ألاؾاؾُت الالػمت لالؾخ٣غاع.3
٦ما ال حٗىػها الضالثل ال٩اقٟت ًٖ اؾخ٣غاع الهاللُحن باإلاٛغب ألاوؾِ ،وألايغاع التي زلٟىَا ،مً طل ٪بقاعة ؤلاصعَسخي
(َ6١ـ12/م) بلى الخحز الجٛغافي الظي قٛلىٍ ٢اثال" :وبلى َا َىا جهل ٚاعاث الٗغب ويغعَا ...زم بلى خهً الىاْىع بلى ؾى١
الخمِـ وبه اإلاجز ٫وَظٍ ألاعى ٧لها ججىلها الٗغب وجًغ بإَلها" ،4ؤما ابً ؾُٗض (َ7ـ13/م) ِٞكحر ٢اثال " :والبالص -اإلاؿُلت-
التي خىلها مجاالث لٗغب عٍاح " ،5ؤما الىؾُاوي ٣ٞض زهو بابا بٗىىان "ما ُ٢ل في الظي في ؤًضي الٗغب مً ألامىا ٫مً
٢ى ٫اإلاكاًش مً اإلاؿلمحن" ،وٍغوي ؤن امغؤة (زالَ5١ ٫ـ11/م) مً جماواٍ ٢الذ٧" :ل الظي في ؤًضي الٗغب مً الجما ٫هي
لىا ٢ض ؤزظوَا مىا ٚهبا " ،6زانت وؤن ؤلابل "زغوة ألاٖغاب وؤعػا٢هم " ،7وال ٚغابت ُٞما ٢ض ًدضزه َاالء مً زغاب
ْع
باإلاىاَ ٤التي ونلىَا ،ألن اإلاؿدىهغ إلاا ؤباح لهم اظخُاػ الىُل ٢ا ٫لهم٢" :ض ؤُُٖخ٨م اإلاٛغبُ ،ومل َص ٪اإلاٗؼ بً بل٨حن
الهنهاجي الٗبض آلابٞ ٤ال جٟتر٢ىن " ،8لظا ما ؤخضر مً زغاب ببٌٗ اإلاىاَ ٤حٗىص الُض ألاولى ُٞه لخلُٟت مهغ.
وبهظا ق٩ل ألازبج ؤَم ال٣باثل الهاللُت باإلاىُ٣ت؛ ٞبٗض ؤن جم٨ىىا مً بزًإ ننهاظت اؾخ٣غوا بجبا ٫ألاوعاؽ الكغُ٢ت،9
و٧ان لهم ٖضة بُىن ،هظ٦غ منهم ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ ٦غٞت ،وٍسبرها ابً زلضون ؤجهم عخل ظاثلىن في الٟ٣اع ًُ٣مىن
في مٗاقهم مً الخبىب ٖلى ػعوٕ ؤَل الجبل ،10ؤما ٢بُل صعٍض ٩ٞاهىا ؤٖؼ ألازبج وؤٖالَم ٗ٦با خؿب اإلاال ٠هٟؿه ،و٧اهذ
مىاَنهم ما بحن بىهت و٢ؿىُُىت بلى ٢غٍت َاع ٝمه٣لت وما ًداطحها مً الٟ٣غ ،وبضوعَم ًى٣ؿمىن بلى ٖضة بُىن ،منهم
ؤوالص ُُٖت ،و٧اهذ عثاؾتهم في ؤوالص بجي مباع ٥بً خباؽ ،واؾخ٣غ َاالء بخلت بً خلى ٝمً يىاحي ٢ؿىُُىت ٞؼخٟذ
بليهم جىبت مً مىاَنهم بُاع ٝمه٣لت ٞاهضزغوا وجالقىاٞ ،اؾخ٣غث جىبت ٖلى جلت بً خلى " ٝزم عجؼوا ًٖ عخالت الٟ٣غ
وجغ٧ىا ؤلابل واجسظوا الكاة والب٣غ ".11

 -1زلمد حسن" ،المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي" ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،تونس ،ط ( 1999م) ،ج ،2ص /641عبد احلليم
عويس ،ادلرجع السابق ،ص.220

 -2الدولة الصنهاجية ،ج ،1ص.245
3
-E. Carette, "exploration scientifique de l’Algérie pendant les années 1840", 1841, 1842,
imprimerie impériale, paris, p13.
" -4نزىة المشتاق" ،م ،1ص.262
" -5الجغرافيا"ٓ ،نقيق إمساعيل العريب ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ط1982 ،2م ،ص.126
 -6سًن الوسياين ،ج ،2ص.688

 -7احلسن الوزان ،المصدر السابق ،ج ،2ص.259

 -8ابن خلدون ،المصدر السابق ،ج ،2ص.2324
 -9المصدر نفسو.2331 ،

 -10المصدر نفسو ،ص.2331

 -11المصدر نفسو ،ص /2332عبد الوىاب بن منصور ،قبائل ادلغرب ،ادلطبعة ادللكية ،الرباط ،ط(1968م) ،ج ،1ص.418
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٦ما اؾخ٣غ ٢بُل ُٖاى بً مكغ ٝبً ؤزبج بجبل ٢لٗت بجي خماص بٗض ؤن "مل٩ىا ٢باثله وٚلبىَم ٖلى ؤمغَم ،وناعوا
ًخىلىن ظباًتهم " ،1ؤي جم٨ىىا مً َؼٍمت ٢باثل ننهاظت باإلاىُ٣ت ،وؤنبدىا ٖماال ً٣ىمىن بجم٘ الجباًت ،وٍلخ ٤باألزبج
"الٗمىع " ،وَما بُىا ٢غة وٖبض هللا ،وٍىَنهم ابً زلضون ٢اثالَ" :م ؾا٦ىىن بالًىاحي والجبا ،٫وٞيهم الٟغؾان وؤ٦ثرَم
ّ
عظالت ،ومىَنهم ما بحن ظبل ؤوعاؽ قغ٢ا بلى ظبل عاقض ،و٧ان ٧ل طل ٪مً هاخُت الخًىت والصخغاء ،وؤما الخلىٞ ٫هم
مضٞىٖىن ٖنها ب٣لتهم وزىٞهم مً خامُت الضوٞ ،٫خجضَم ؤ٢غب بلى مىاًَ الٟ٣غ والجضب ".2
باإلا٣ابلْ ،هغ بلى ظاهب ألازبج ٢بُلت عٍاح مً بجي َال ،٫و٧اهذ لهم بُىن صاثبت الخغ٦ت والخى٣ل بحن الجغٍض بلى ال٣حروان بلى
الؼاب بلى اإلاؿُلت بلى وع٢لت (واعظالن) ،ولهم بُ٢إ بالخًىت وهىاحي ٢ؿىُُىت وبجاًت ،3ولهم بُىن ًبٗضون الغخلت في
الٟ٣اع والغما ،4٫ومً الىاضر ؤن َظٍ ال٣باثل ال جؼا ٫لها ب٣اًا لُىمىا َظا ببٌٗ اإلاىاَ ٤مً الجؼاثغ والٛالب ٖليها اؾم
"خمُان" ،وَم بًُ مً بجي ًؼٍض بً ػٚبت ،وؤ٦ثر َظا ال٣بُل ٌِٗل في الٟ٣غ ،ؤجىا م٘ بجي ٖامغ واهخ٣لىا بلى يىاحي
جلمؿان ،5وج٨ك ٠لىا بخضي اإلاهاصع اإلاخإزغة ؤن ؤلاؾبان إلاا صزلىا وَغان اهداػ بليهم َىاث ٠مً ألاٖغاب ،منهم خمُان
وبىى ٖامغ ،وَم مً ظملت ظىضَم ،واهخٟٗىا بهم ُٞما ًدخاظىهه مً الضواب ل٨ثرتها ٖىضَم ،و٦ظا ألا٢ىاث.6
ٚحر ّ
ؤن َىا ٥الٗضًض مً البُىن التي لم هضعظها عٚم صوعَا الباعػ باليؿبت لخاعٍش اإلاىُ٣ت ،لَ ً٨ظا الضوع ًبضو ؤ٦ثر ويىخا
م٘ الٟترة اإلاىخضًت خؿب ما ًُٟضها به ابً زلضون ،و٧اهذ لها خغُ٦ت جل٣اثُت مً مىُ٣ت بلى ؤزغي ،وخغُ٦ت ظبرًت جدذ ٢ىة
الؿلُت اإلاىخضًت.
و ٢ض ال هبال ٜبطا ٢لىا بن الٛؼو الهاللي ٧ان ٖامال في اهخ٣ا ٫ؤ٦ثر ؤَل بٞغٍُ٣ت بلى مىاَ ٤اإلاٛغب ألاوؾِ ،زانت بٗض زغاب
ال٣حروان ،7وما ًشبذ طلُ ٪ونى ٫ؤؾغة اإلاغاػ٢ت بلى جلمؿان ؤًام الخهاع اإلاغابُي لها؛ بط ٌكحر ناخب اإلاىا٢ب اإلاغػوُ٢ت ؤن
زغوظهم مً ال٣حروان "إلاؼعج ؤػعجهم " ،8وَى ما ًدضصٍ مد" ٤٣اإلاؿىض الصخُذ " بجزو ٫بجي َال٦ ،9٫ما ًسُل بلُىا
ا٢خدام ال٣باثل الهاللُت للمىُ٣ت زال ٫ال٣غنَ5ـ11/م ٢ض ؤخضر نضمت ٖىُٟت باليؿبت لليكاٍ الؼعاعي والغٖىي ،وؤؾهم
في اعجبا٦ه وجغاظٗه ،زانت وؤجهم لم ً٩ىهىا ٌٗغٞىن الخغر والٟالخت ،وما ًشبذ ؤن الٟالخت ٧اهذ اإلاخًغع ألاو ٫مً ٚؼو َظٍ
ال٣باثل هي جدغ٧اتهم الهاصٞت إلاداولت ا٦دؿاب مغاعي ظضًضة لُٗ٣اجهم ،ومجاالث ؤزغي الهخجاٖها.

 -1ابن خلدون ،ادلصدر السابق ،ص.2332
 -2المصدر نفسو ،ص.2333

 -3نفسو ،صص  /2340-2339مصطفى أبو ضيف أ٘ند " ،أثر العرب في تاريخ المغرب خالل عصري الموحدين وبني

مرين (-564

876ىـ1476-1130/م)" ،مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،ط1983 ،1م ،ص.202

 -4ابن خلدون ،المصدر نفسو ،ص 2340وما بعدىا /مصطفى أبو ضيف ،ادلرجع نفسو ،ص.203
 -5المصدر نفسو ،ص.2347

 -6ادلشريف عبد القادر ،المرجع السابق ،صص.37-25
 -7البكري ،المصدر السابق ،ج ،2ص.226

 -8ابن مرزوق ،ادلناقب ادلرزوقية" ،دراسة وتحقيق سلوى الزاىري" ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،ط2008 ،1م ،.صص .147-146
 -9ابن مرزوق ،ادلسند الصحيح يف مآثر أيب احلسنٓ ،نقيق ماريا خيسس بيغرا ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،د/ط ،د/ت ،ص.15
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٦ما ًخجلى مً زال ٫اؾخ٣غاء بٌٗ الىهىم ،ؤن الهجغة الهاللُت ؤٖاصث نُاٚت الٗىانغ البكغٍت اإلا٩ىهت للمجخم٘ اإلاٛغبي
ٖامت ،وو٢ىٕ جإزحراث مخضازلت ،والتي بغػ جإزحرَا الٟٗلي بٗض ال٣غنَ5ـ11/م ،خُض ؤنبذ الخىاػن ال٣بلي ؾُض اإلاى ،1٠٢وبٗض
جسغٍب مٗالم الا٢خهاص باإلاٛغب ،وقل وكاٍ اإلاؼاعٖحن البربغ ُٞه مضة َىٍلت ،وبٗض ٞترة مً خُاتهم باإلاٛغب ازظوا ً٣لضون
البربغ وٍإزظون ٖنهم ؤؾالُب الؼعاٖت والخجاعة ،2وبظل ٪حؿجى لهم جؼوٍض اإلاضن وجمىٍل ؾ٩اجها بالخبىب ،3ختى خُاة البضاوة
والترخا ٫حٛحرث بٗض اؾخ٣غاعَم ،واَخمىا بتربُت الخُىاهاث ،وؾاَمىا في بصزا ٫الخُى ٫الٗغبُت ،وٖىيىا ما ا٢ترٞىٍ مً
بٞؿاص وجسغٍب مً زال ٫ما ٢ضمىٍ مً زضماث للؿلُت اإلاٛغبُت٦ ،ما ق٩لىا ال٣ىة الًاعبت في الجِل اإلاٛغبي ،بل بن
خًىعَم في ال٨شحر مً ألاو٢اث ٧ان بةٌٗاػ مً الخ٩ام اإلاٛاعبت ؤهٟؿهم.
ومً هاٞلت ال٣ىّ ،٫
بن ال٣بُلت ٖامت ؾىاء ٧اهذ حِٗل بالغعي ؤو الؼعاٖتٞ ،ةن ُ٦اجها الا٢خهاصي ٧ان مٗخمضا ؤؾاؾا ٖلى
زهب التربت وجىٞغ الٗكب واإلااء؛ ٞةطا وظضث ال٣بُلت في ؤعى ٢اخلت ،ؤو ٢لُلت الخهب ،وفي َظٍ الخالت ٚالبا ما جخسظ مً
الغعي الىؾُلت ألاولى ل٨ؿب ِٖكهاٞ ،ةجها جًُغ بلى الخى٣ل مً م٩ان بلى آزغ ،ومً مىُ٣ت بلى مىُ٣ت ؤزغي َلبا للِٗل
وال٨ؤل ،مما ًجٗلها جهُضم في الٛالب م٘ ال٣باثل ناخبت ألاعى الخهبت ،والىدُجت هي الهضام اإلاؿلر ،والهغإ مً ؤظل
الب٣اء.
٢اثمت اإلاهاصع واإلاغاح٘ :
 -1ؤلاصعَسخي ،ؤبى ٖبض هللا بً مدمض بً ٖبض هللا" ،هؼَت اإلاكخا ١في ازترا ١ألاٞا ،"١م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ،ال٣اَغة،
1994م).
ٍ(
909م)" ،صعاؾت في ألاويإ الا٢خهاصًت والخُاة ال٨ٟغٍت ،ميكىعاث
-777
َ296ـ/
-160
 -2ببغاَُم بداػ" ،الضولت الغؾخمُت (
2010م.
ؤلٟا ،الجؼاثغ،3ٍ ،
 -3ببغاَُم ال٣اصعي بىحكِل" ،مباخث في الخاعٍش الاحخماعي للمٛغب وألاهضلـ زالٖ ٫هغ اإلاغابُحن" ،صاع الُلُٗت
1998م.
بحروث،1ٍ ،
1927م).
الانُسغي ،ؤبى بسخا ،١اإلاؿال ٪واإلامال ،٪مُبٗت بغٍل ،لُضن ،صون ٍ(
 -4بكحر قيُتي" ،الاخخال ٫الغوماوي لبالص اإلاٛغب )ؾُاؾت الغومىت.١149م40/م(" ،اإلااؾؿت الىَىُت لل٨خاب ،الجؼاثغ،
1985م .
ٍ،2
2012م.
 -5هىمُضًا وعوما ؤلامبراَىعٍت ،جدىالث ا٢خهاصًت واظخماُٖت في ْل الاخخال٦ ،٫ىىػ الخ٨مت ،الجؼاثغ،1ٍ ،
2008م.
 -6ؤلاًالوي ،ؤبى نالر" ،مٟازغ البربغ" ،جدٖ ٤ُ٣بض ال٣اصع بىباًت ،صاع ؤبي ع٢غا ،١الغباٍ،2ٍ ،
2003م.
 -7الب٨غي ،ؤبى ٖبُض هللا بً الٗؼٍؼ ،اإلاؿال ٪واإلامال ،٪جد ٤ُ٣ص.ظماَ ٫لبت ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث،1ٍ ،

 -1زلمد حسن ،اجلغرافيا التارخيية إلفريقية اجلغرافيا التارخيية إلفريقية من القرن األول إذل القرن التاسع ىـ
ط2004 ،1م  ،ص.42
 -2رابح بونار ،المرجع السابق ،ص.200

 -3اإلدريسي ،المصدر السابق ،م ،2ص.291
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954م) وػاعة الكاون الضًيُت
-789
َ342ـ/
-173
 -8بهلىلي ؾلُمان "،الضولت الؿلُماهُت وؤلاماعاث الٗلىٍت في اإلاٛغب ألاوؾِ (
2011م.
وألاو٢ا ،"ٝجلمؿان ٖانمت الش٣اٞت ؤلاؾالمُت،1ٍ ،
 -9ظىصث ٖبض ال٨غٍم ًىؾ" ،٠ألاويإ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت للمٛغب ألاوؾِ زال ٫ال٣غهحنَ4-3ـ10-9/م" ،اإلااؾؿت
الىَىُت لل٨خاب ،الجؼاثغ ،ص ،ٍ/ص/ث.
2001م).
 -10الجىَغي ٌؿغي" ،حٛغاُٞت اإلاٛغب الٗغبي" ،ماؾؿت قباب الجامٗت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت(ٍ ،
 -11الخؿً الىػان ،بً مدمض الٟاسخي" ،ون ٠بٞغٍُ٣ا" ،جغظمه ًٖ الٟغوؿُت مدمض خجي ،مدمض ألازًغ ،صاع الٛغب
1983م.
ؤلاؾالمي ،بحروث،2ٍ ،
1465م ،"-بؾهام في صعاؾت اوٗ٩اؾاث
-1212
َ869ـ/
 -12خمُض جِخاو" ،الخغب واإلاجخم٘ باإلاٛغب زال ٫الٗهغ اإلاغٍجي-609-
2010م.
الخغب ٖلى البيُاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والظَىُت ،ماؾؿت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ ،الضاع البًُاء،
1984م.
 -13الخمحري" ،الغوى اإلاُٗاع في زبر ألاُ٢اع" ،جد ٤ُ٣بخؿان ٖباؽ ،م٨خبت لبىان ،بحروث،1ٍ ،
 -14ابً خى٢ل ،ؤبى ال٣اؾم الىهُبي" ،نىعة ألاعى" ،صاع ال٨خاب ؤلاؾالمي ،ال٣اَغة ،ص ،ٍ/ص/ث.
 -15ابً ا٫زُُب ،لؿان الضًً ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖبض هللا الؿلماوي" ،ؤٖما ٫ألاٖالم ُٞمً بىَ٘ ٢بل الاخخالم مً
ملى ٥ؤلاؾالم وما ًخٗل ٤بظل ٪مً ال٨الم" ،ال٣ؿم الخام بخاعٍش اإلاٛغب الٗغبي في الٗهغ الىؾُِ ،جد ٤ُ٣ؾُض
2002م.
٦ؿغوي خؿً ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث،1ٍ ،
 -16ابً زلضونٖ ،بض الغخمان" ،جاعٍش ابً زلضون -اإلاؿمى ٦خاب الٗبر وصًىان اإلابخضؤ والخبر في ؤًام الٗغب والعجم
2003م.
والبربغ ومً ٖانغَم مً طوي الؿلُان ألا٦بر ،"-صاع ابً خؼم ،بحروث،1ٍ ،
" -17اإلا٣ضمت" ،صاع الجُل ،بحروث ،ص ،ٍ/ص/ث.
1974م).
 -18الضعظُجي ،ؤبى الٗباؽَ" ،ب٣اث اإلاكاثش باإلاٛغب" ،جد ٤ُ٣ببغاَُم َالي ،مُبٗت البٗض٢ ،ؿىُُىت( ٍ ،
1981م.
 -19عابذ بىهاع ،اإلاٛغب الٗغبي -جاعٍسه وز٣اٞخه ،-الكغ٦ت الىَىُت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ،
 -20عوجي بصعَـ الهاصي" ،الضولت الهنهاحُت -جاعٍش بٞغٍُ٣ت في ٖهض بجي ػٍغي مً ال٣غن 10بلى ال٣غن12م" ،ه٣له بلى
1999م.
الٗغبُت خماصي الؿاخلي ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحروث،1ٍ ،
2002م.
 -21مدمض مجُب بىَالب" ،ؾىؾُىلىحُا ال٣بُلت في اإلاٛغب الٗغبي" ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروث،1ٍ،
1982م.
 -22ابً ؾُٗض ،الجٛغاُٞا" ،جد ٤ُ٣بؾماُٖل الٗغبي" ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ،2ٍ ،
 -23الؿىٍضي مدمض" ،بضو الُىاع ١بحن الشباث والخُٛحر -صعاؾت ؾىؾُىاهثربىلىحُت في الخُٛحر الاحخماعي ،"-اإلااؾؿت
1986م.
الىَىُت لل٨خاب ،الجؼاثغ،
2009م.
 -24الكمادي ،ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ؾُٗض ،الؿحر" ،جد ٤ُ٣مدمض خؿً" ،صاع اإلاضاع ؤلاؾالمي ،بحروث،1ٍ ،
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 -25ابً الهٛحر اإلاال٩ي" ،ؤزباع ألاثمت الغؾخمُحن" ،جد ٤ُ٣مدمض هانغ وببغاَُم بداػ ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحروث،
1986م).
ٍ(
ٖ -26ظاعي اإلاغا٦صخي" ،البُان اإلاٛغب في ؤزباع ألاهضلـ واإلاٛغب" ،جد ٤ُ٣ومغاظٗت ط .ؽ٧ .ىالن وب.لُٟي بغوٞيؿا ،٫صاع
1980م.
الش٣اٞت ،بحروث،2ٍ ،
ٖ -27ىَـ ٖبض الخلُم" ،الضولت الخماصًت -نٟدت عاجٗت مً الخاعٍش الجؼاثغي ،"-صاع الصخىة لليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اَغة،
1991م.
ٍ،2
 -28ماعؾُه ظىعط" ،بالص اإلاٛغب وٖال٢تها باإلاكغ ١ؤلاؾالمي في الٗهىع الىؾُى" ،جغظمت مدمىص ٖبض الهمض َُ٩ل،
مُبٗت الاهخهاع ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،ص ،ٍ/ص/ث.
 -29اإلااػووي ،ؤبى ػ٦غٍاء ًدحى بً مىسخى اإلاُٛلي" ،الضعع اإلا٨ىىهت في هىاػ ٫ماػوهت" ،جد ٤ُ٣مسخاع خؿاوي٧ ،لُت الٗلىم
2004م.
الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت ،الجؼاثغ،1ٍ ،
ّ
 -30مدمض بالغاقض" ،الغعي مً همِ خُاحي بلى خغٞت عحالُت" ،خالت الٓاَغ الخىوسخي ،مجلت الخُاة الش٣اُٞت ،وػاعة
2001م.
 ،121ظاهٟي
الش٣اٞت ،الجمهىعٍت الخىوؿُت ،الؿىت ،26الٗضص
1984م.
 -31مدمض بً ٖمحرة" ،صوع ػهاجت في الخغ٦ت اإلاظَبُت باإلاٛغب ؤلاؾالمي" ،اإلااؾؿت الىَىُت لل٨خاب ،الجؼاثغ،
 -32مدمض خؿً" ،الجٛغاُٞا الخاعٍسُت إلٞغٍُ٣ت مً ال٣غن ألاو ٫بلى ال٣غن الخاؾ٘ َـ XV -VIIم" ،صاع ال٨خاب الجضًضة،
2004م.
بحروث،1ٍ ،
" -33ال٣باثل وألاعٍا ٝاإلاٛغبُت في الٗهغ الىؾُِ" ،صاع الغٍاح ألاعب٘ لليكغ ،جىوـ ،ص ،ٍ /ص/ث.
1999م).
" -34اإلاضًىت والباصًت بةٞغٍُ٣ت في الٗهض الخٟص ي"٧ ،لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ،جىوـ(ٍ ،
1988م).
 -35مدمض ٖبض الغخمً مغخبا" ،الجام٘ في جاعٍش الٗلىم ٖىض الٗغب" ،ميكىعاث ٖىٍضاث ،بحروث(ٍ ،
 -36ابً مغػو ،١الخُُب" ،اإلاؿىض الصخُذ في مأزغ ؤبي الخؿً" ،جد ٤ُ٣ماعٍا زِؿـ بُٛغا ،صًىان اإلاُبىٖاث
الجامُٗت ،الجؼاثغ ،ص ،ٍ/ص/ث.
2008م.
 -37اإلاىا٢ب اإلاغػوُ٢ت" ،صعاؾت وجد ٤ُ٣ؾلىي الؼاَغي" ،مُبٗت الىجاح الجضًضة ،الضاع البًُاء،1ٍ ،
 -38مؼٍان ٖبض اإلاجُض "،الىٓغٍاث الا٢خهاصًت ٖىض ابً زلضون وؤؾؿها مً ال٨ٟغ ؤلاؾالمي والىا ٘٢اإلاجخمعي" ،صعاؾت
ٞلؿُٟت واظخماُٖت ،اإلااؾؿت الىَىُت لالجها ٫واليكغ وؤلاقهاع ،الجؼاثغ ،ص ،ٍ/ص/ث.
 -39اإلاكغفي" ،بهجت الىاْغ في ؤزباع الضازلحن جدذ والًت ؤلاؾباهُحن بىَغان مً ألاٖغاب ٦بجي ٖامغ" ،جد ٤ُ٣مدمض بً
ٖبض ال٨غٍم ،صون صاع وكغ ،ص ،ٍ/ص/ث.
-564
 -40مهُٟى ؤبى يُ ٠ؤخمض" ،ؤزغ الٗغب في جاعٍش اإلاٛغب زالٖ ٫هغي اإلاىخضًً" وبجي مغًٍ (
1983م.
1476م) ،ماؾؿت قباب الجامٗت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،1ٍ ،م
-1130
َ876ـ/
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 -41مٟخاح زلٟاث٢" ،بُلت ػواوة باإلاٛغب الىؾِ ما بحن ال٣غهحن) َ6ـَ9 -ـ12/م15-م( صعاؾت في صوعَا الؿُاس ي
والخًاعي" ،ألامل لليكغ والخىػَ٘ ،جحزي وػو ،الجؼاثغ ،ص ،ٍ/ص/ث.
 -42اإلا٣ضسخي ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض "،ؤخؿً الخ٣اؾُم في مٗغٞت ألا٢الُم" ،م٨خبت زُاٍ ،بحروث ،ص ،ٍ/ص/ث.
 -43اإلا٣غي ،قهاب الضًً الخلمؿاوي" ،هٟذ الُُب مً ٚهً ألاهضلـ الغَُب" ،جد ٤ُ٣بخؿان ٖباؽ ،صاع ناصع،
1997م).
بحروث(ٍ ،
 -44مىسخى ل٣با" ،٫صوع ٦خامت في جاعٍش الخالٞت الٟاَمُت -مىظ جإؾِؿها بلى مىخه ٠ال٣غن الخامـ الهجغي (11م)"،
1979م.
الكغ٦ت الىَىُت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ،
 -45الىىٍغي ،ؤخمض بً ٖبض الىَابَ" ،اًت ألاعب في ٞىىن ألاصب -ال٣ؿم الخام بخاعٍش اإلاٛغب ؤلاؾالمي في الٗهغ
1985م.
الىؾُِ ،"-صاع اليكغ اإلاٛغبُت ،الضاع البًُاء،
 -46الهاصي عوجي بصعَـ" ،الضولت الهنهاحُت -جاعٍش بٞغٍُ٣ت في ٖهض بجي ػٍغي مً ال٣غن 10بلى ال٣غن12م" ،حٗغٍب خماصي
1992م.
الؿاخلي ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحروث،1ٍ ،
َ -47اقم الٗلىي" ،مجخم٘ اإلاٛغب ألا٢ص ى ختى مىخه ٠ال٣غن الغاب٘ الهجغي -مىخه ٠ال٣غن الٗاقغ اإلاُالصي" ،وػاعة
1995م.
ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالمُت ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت،
 -48ا٫وؾُاوي ،ؤبى الغبُ٘ ؾلُمان بً ٖبض الؿالم بً خؿان" ،ؾحر الىؾُاوي" ،جدٖ ٤ُ٣مغ بً ل٣مان خمى ؾلُمان
2009م.
بىٖهباهت ،وػاعة الترار والش٣اٞت ،ؾلُىت ٖمان،1ٍ ،
1968م).
ٖ -49بض الىَاب بً مىهىع٢" ،باثل اإلاٛغب" ،اإلاُبٗت اإلالُ٨ت ،الغباٍ(ٍ ،
1988م.
 -50الُٗ٣ىبي ،ؤخمض بً واضر" ،البلضان" ،صاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحروث،1ٍ ،
, du IXe siècle au milieu du " géographie économique de l’Afrique du nord selon les auteurs arabes"58 - C. Vanacker,
XIIe siècle, annales économique, sociétés, civilisations, 28e année, N3, 1973.
, paris," exploration scientifique de l’Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842, imprimerie impériale"59- E. Carette,
, volume1, Année 1856." notes sur les tribus de la subdivision de Médéa, revue africaine"60- F. Pharaon,
61-Gautier," le passé de l’Afrique du nord, les siècles obscures, Payot", paris, 1973 .
62 - Golvin. L, "Le Maghrib central à l’époque des Zirides", Paris, 1957.
63-Paul Casanova," histoire des berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrionale, traduite de l’Arabe par le
baron de slane", librairie orientaliste, paris, 1968.
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مٗى٢اث جُبُ ٤الىخضة الى٣ضًت باإلماعاث
صَ .الت قٗذ/حامٗت الٛغٍغ،صبي،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة
ملخو :
بن جىاػ ٫الضو ٫الخلُجُت ًٖ ٖمالتها اإلادلُت زُىة ؾُاؾُت ٦بحرة ،زانت ؤن الٗملت اإلادلُت ظؼء مً ُ٦ان الضولت ،بن
وظىص ٖملت مىخضة ً٣ٟض الضولت ؾُُغتها ٖلى الؿُاؾاث اإلاالُت والى٣ضًت وٍلػي بى٨ها اإلاغ٦ؼي لهالر بى ٪مغ٦ؼي مكتر.٥
ً
ؤهه ًجب الاجٟاٖ ١لى َض ٝمىخض للؿُاؾت اإلاالُت ٦خدضًض مٗض ٫مٗحن للخطخم مشال ،ؤو جدضًض مؿخىي مٗحن ألؾٗاع
الهغ ٝبحن الٗملت الخلُجُت اإلاىخضة والٗمالث الغثِؿُت ألازغي مشل الضوالع ؤو الُىعو٦ ،ما ؤهه ًخُلب الاجٟاٖ ١لى مُ٣اؽ
واخض ل٩ل الضو ٫لُ٣اؽ مؿخىٍاث ألاؾٗاع والخطخم.
بن اإلاساو ٝمً ٞكل الٗملت الخلُجُت اإلاىخضة ؤو ختى الاجداص اإلاالي بحن صو ٫الخلُج بذجت ٖضم ججاوـ الضو ٫ألاًٖاء
مً هاخُت حجم الا٢خهاص واإلاؿاخت والؿ٩ان ،زانت بطا جمذ م٣اعهت الؿٗىصًت ببٌٗ ؤلاماعاث الخلُجُت الهٛحرة ،ال
ً
مؿى ٙلها ٖلى ؤلاَالٞ ،١ىدً هغي ؤهه ًجب التر٦حز ٖلى حجم الا٢خهاص بضال مً مؿاخت البالص اإلاكاع٦ت وؤٖضاص ؾ٩اجها،
وؤن في وظىص الؿٗىصًت في صو ٫الخلُج ٞىاثض ٖضًضة ،وَكبه وظىصَا يمً صو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي وظىص ؤإلااهُا في
صو ٫الاجداص ألاوعوبي.
ؤن الاجداصاث ؤو الخ٩امالث الا٢خهاصًت ال٣اثمت ٖلى نىث واخض ل٩ل ًٖى مهضصة بالٟكل ،جلٗب الضولت ال٨بحرة في الاجداص
ً
ً
ً
ً
ً
ً
صوعا ٦بحرا ومازغا في ؾُاؾاث الاجداص اإلاالُت والى٣ضًت ،ؾىاء ؤُُٖذ نىجا واخضا ؤو ؤُُٖذ ؤنىاجا جدىاؾب م٘ حجمها،
ً
َظا الخإزحر ًهبذ ٖكىاثُا ال ًدؿم بالىيىح وٍخظبظب خؿب اإلاهالر الا٢خهاصًت والؿُاؾُت للضولت ال٨بحرة بطا لم حِٗ
ً
ً
بال نىجا واخضا ؤؾىة بالضو ٫ألاًٖاء ،لظلٞ ٪ةن هجاح الٗملت الخلُجُت ًخُلب جىػَ٘ ألانىاث ٖلى صو ٫الخلُج خؿب
حجم ا٢خهاصًاتها.
م٣ضمت :
٧ان الخ٩امل الؿُاسخي( )1بحن الضو ٫الٗغبُت لٟترة َىٍلت ؤمل الكٗىب الٗغبُت للخىخض ،لًَ٨ا ٞكلذ في َظا ألامل،
ٞمؿخ٣بل الخ٩امل الا٢خهاصي بحن الضو ٫الٗغبُت ال ً٩ىن ؤ٦ثر واُٗ٢ت ،ل٨ىه ال ًؼا ٫جدضًا م٘ مٟاع٢ت ال٣ىي الؿُاؾُت
والخٗاون.
 )1التكامل السياسي :وادلقصود بو عملية إدماج بعض ادلؤسسات السياسية القومية ونقل السيادة على السياسة اخلارجية إذل أجهزة دولية مشرتكة ،والتكامل
السياسي اليعين بالضرورة إلغاء احلكومات الوطنية،ولكنو يقتصر على نقل سلطاهتا يف بعض اجملاالت وباستثناء منوذج الوحدة ال فيديرالية الكاملة فإنو ال
توجد حاجة إذل مباشرة السيادة الكاملة على السياسات الداخلية للدول األعضاء  .عملية وحالة هنائية ،على حد سواء  .ويكون ىدف احلالة النهائية عندما
تندمج األطراف الفاعلة ىي تكوين ٗناعة سياسية  .وتتضمن العملية أو العمليات الوسائل أو األدوات اليت تتحقق بوساطتها تلك اجلماعة السياسية ٖ .نة
شرط ىام ينبغي إدراجو على الفور  .جيب أن تكون عملية االندماج (التكامل) طوعية وبتوافق اآلراء  .أما االندماج الذي جيري بالقوة والقسر فهو امربيالية .
رغم أن بناء اإلمرباطوريات تارخيياً يتصف ببعض اخلصائص اليت تعزى حارلاً إذل االندماج ،فإن األُناث احلديثة تصر على أن عملية االندماج جيب أن تعترب
غًن قسرية  .وانطالقاً من منظور تارخيي صلد أن أىم احملاوالت الرامية لبناء ٗناعات سياسية كانت تتوجو ضلو إنشاء دول األمة  .وكثًناً ما كانت ادلشاعر
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و٢ض جم صمج خلم ا٢خهاصًاث الضو ٫الٗغبُت لىدى زمؿحن ٖاما .و٢ض بظلذ الٗضًض مً الجهىص افي َظا الهضص ،جمشلذ في
ق٩ل مً ؤق٩ا ٫اإلاٟاوياث والاظخماٖاث واإلااجمغاث والبدىر ،وختى الاجٟاُ٢اث.ول ً٨ما حهم َى الىدُجت ،والتي ٖضث
مخىايٗت ظضا ،بن لم ه٣ل ٞاقلت ،باإلا٣اعهت م٘ ججاعب ؤزغي بضؤث جخد ،٤٣مشل الاجداص ألاوعوبي ( )EUالتي بضؤث ج٣غٍبا في
هٟـ الى٢ذ الظي بضؤ الٗغب ًدلمىن بالخ٩امل الا٢خهاصي.)1(.
في طل ٪الى٢ذ ٢ض بغػ زال ٫الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت ؤمل ٖغبي زلُجي لخىخُض الٗملت الخلُجُت ،بالغٚم ؤن َظا الىىٕ
ٚحر مىظىص بال بضو ٫الُىعو .بن بغوػ الغٚبت الجامدت بخ٩ىًٍ وخضة زلُجُت ،ؤحى بى٢ذ حٗه ٠الٗىان ٠بمىُ٣ت الُىعو،
٦ما ؤهه بىٟـ الى٢ذ ًىٓغ ُٞه ال٨شحرون بلي الاًجابُاث و اإلاغوهت التي جخمخ٘ بها الضو ٫ألاوعوبُت ٚحر ألاًٖاء بالُىعو ،مشا٫
الؿىٍض و الضهماع ٥وبغٍُاهُا الظًً ججىبىا الضزى ٫بمىُ٣ت الُىعو)2( .
َىا ٥وظهاث هٓغ مسخلٟت مً الا٢خهاصًحن والؿُاؾُحن ،وعظا ٫ألاٖما ،٫والتي جتراوح بحن :اإلادكاثمحن ،الىاُٗ٢حن،
والخاإلاحن.
بن الخٛحراث الٗاإلاُت الضاثمت التي جاصي ًىما ًٖ ًىم بلى ػٍاصة خضة اإلاىاٞؿت في ألاؾىا ١الضولُت و جٟغى ٖلى الضو٫
الٗغبُت الٗمل الجاص والضاثم لخُىٍغ و جىؾُ٘ ؤؾىا٢ها ،وػٍاصة ٢ضعتها الخىاٞؿُت ،والٗمل ٖلى ب٢امت ج٨خالث ا٢خهاصًت ؤو
ٖلى ألا٢ل اجٟاُ٢اث ججاعٍت مكتر٦ت٣ٞ ،ض ناع ما٦ضا ؤن البلضان التي ال حؿخُُ٘ الاهضماط في ج٨خالث ا٢خهاصًت ؤو ؤي
اجٟاُ٢اث ججاعٍت ب٢لُمُت ؾدخدى ٫بلى ؤؾىاَ ١امكُت.
ّ
وٍخمخ٘ الخلُج الٗغبي ب٨شحر مً اإلا٣ىماث الا٢خهاصًت٧ ،اإلاىاعص البكغٍت والثرواث الُبُُٗت ال٨بحرة التي جم٨ىه مً بوكاء
بجى بهخاظُت ضخمت وؾى ١واؾٗت لخباص ٫اإلاىخىظاث والخضماث٦ ،ما ًم ً٨ؤن ّ
ً٩ىن مغا٦ؼ مالُت ٖاإلاُت للخمىٍل والا٢تراى
والاؾدشماع .وَى ما ًٓهغ بم٩اهُت ُ٢ام ج٨خل ا٢خهاصي ٖغبي صولي ًؼٍض مً ٢ضعاجه الخٟاويُت م٘ الخ٨خالث الا٢خهاصًت
ً
الضولُت ال٣اثمت خالُا ،وَى ما ًاصي بضوعٍ بلى جد ٤ُ٣همى ا٢خهاصي بمٗضالث حؿمذ بخد ٤ُ٣الخىمُت والغٞاَُت في الضو٫
واإلاجخمٗاث الٗغبُت.
 2001بة٢امت اجداص ه٣ضي بٗملت
و٢ض ٧ان ل٣غاع عئؾاء صو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي ،في اظخمإ ال٣مت ،في مؿ ،ِ٣في جهاًت
واخضة مكتر٦ت ،و٢ض ٧ان طلَ ٪ى الضا ٘ٞألاؾاسخي إلظغاء َظا البدض خى ٫اإلاٗى٢اث للىخضة الى٣ضًت ،مخبٗا ٞيها الخُىعاث
الىٓغٍت للخ٩امل الى٣ضي ومضي اهُبا٢ها ٖلى صو ٫الخلُج الٗغبي ،ومً زم ؤلام٩اهاث الٟٗلُت لخد ٤ُ٣ج٩امل ه٣ضي ٧امل بُنها

القومية تفضل وصف ذلك على أنو توحيد ورل س اندماجاً  .وبوسع األُناث الراىنة ،بتأكيدىا على االندماج بٌن األطراف الفاعلة من الدول ،أن تقدم رأياً
أبرت للعملية إن دل يتم إبالء اعتبار واجب ألغراض بناء األمم العائدة لعهود سابقة  .ثابت عبد احلافظ علي فتحي" ،النظرية السياسية" ،اإلسكندرية ،الدار
اجلامعية اجلديدة ،1997،ص.217
 )1وقد كانت الدول العربية سباقة يف الرغبة يف ٓنقيق التكامل االقتصادي منذ قيام جامعة الدول العربية يف عام  ،1945وعلى الرغم من ذلك فقد تعطل
مشروع التكامل العريب ألكثر من ستة عقود نتيجة للخالفات السياسية بٌن الدول العربية من جهة ،ونتيجة ال نشغال الدول العربية باحلروب مع اسرائيل ،من
جهة أخرى .التكامل االقتصادي العريب :الواقع والطموح  .أستاذ االقتصاد َنامعة الكويت  (.نشرت بكتاب كونا حول القمة االقتصادية العربية يف شهر يناير
.)2009د .رياض الفرس.
)2زلمد زلمود اإلمام" ،تطور األطر المؤسسية لالتحاد األو روبي :الدروس المستفادة للتكامل العربي " ،و ُنوث و دراسات القاىرة  ،ادلنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ،إدارة البحوث و الدراسات  ،1998ص.11-9
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ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ الىاعص في ٢غاع الغئؾاء الخلُجحن اإلاكاع له باإلا٣ضمت ؤٖالٍ ،والتي ؤعي ؤجها زُىة عاجٗت باججاٍ لم الكمل
الخلُجي بٗملت واخضة ،جًم ال٩ل في مدىع َام ،وبالخالي ؾىً ٝىلض ؾُاؾاث واخضة و٢اؾم مكتر ٥للمؿحرة الىاخضة.
ً
اهُال٢ا مما ؾبٞ ٤ةهه مً الجضًغ بالضعاؾت مٗغٞت ما بطا ٧اهذ صو ٫مجمىٖت الخلُج الٗغبي لضحها اإلاخُلباث ألاؾاؾُت
إلَالٖ ١ملُت ج٩امل هاجخت مً صو ٫اإلاجمىٖت بالىٓغ لىظىص بٌٗ الدكابه في البجى الا٢خهاصًت وازخال ٝفي اإلامحزاث
الا٢خهاصًت والخجاعٍت وَى ما جشبخه الهاصعاث ووعصاث صو ٫اإلاجمىٖت اإلاضعوؾت في الجؼء الخُبُ٣ي لهظا البدض.
ًب٣ى ؤن هُغح الؿاا ٫الخاليَ :ل حؿخُُ٘ بيُت الهاصعاث لبلضان الخلُج صٖم مؿخىي مغج ٟ٘مً الخجاعة البُيُت؟
بن جهضًغ صو ٫ألاًٖاء ج٩امل لٗضص ٦بحر ومخىىٕ مً اإلاىخىظاث ٌٗخبر ٖامال بًجابُا ،ؤما جغ٦ؼ الهاصعاث في ٖضص ٢لُل ٞهى
ٌٗخبر ٖامال مُٗ٣ا لؼٍاصة الخجاعة  .وَظٍ الدجت ٢اثمت ٖلى هٓغٍت بخال ٫اإلاىخىط ،ؤي ؤن بخال ٫مىخىظاث الضو ٫ألاًٖاء
مدل مىخىظاث الضوٚ ٫حر ألاًٖاء في الخ٩امل ًاصي بلى ػٍاصة خٓىّ زل ٤الخباص ٫الخجاعي .مما ًمشل ؤزغا بًجابُا للثروة
الىاظمت ًٖ الخ٩امل الا٢خهاصي بٗباعة ؤزغي ٞةن ناصعاث الضو ٫ألاًٖاء التي جخمخ٘ بضعظت ٖالُت مً الخىىٕ جؼٍض مً
خٓىّ بخال ٫اإلاىخىظاث مما ًؼٍض مً ٞغم هجاح الخ٩امل.
ؾخجغي مخابٗت َظا البدض في ٢ؿمحن:
ألاو :٫هٓغٍت الخ٩امل الا٢خهاصي ومى ٘٢الخ٩امل الى٣ضي مىه.
الشاوي:صعاؾت بم٩اهُاث الاجداص الى٣ضي الخلُجي واإلاٗى٢اث للىخضة الى٣ضًت الخلُجُت
اإلابدث ألاو :٫هٓغٍت الخ٩امل الا٢خهاصي ومى ٘٢الخ٩امل الى٣ضي مىه(:)1
بغػ مهُلر الخ٩امل الا٢خهاصي في الٗالم زال ٫الىه ٠الشاوي مً ال٣غن اإلااضخي ٦ىدُجت لغٚبت الٗضًض مً الضو ٫في
الاهًمام بلى ججمٗاث ب٢لُمُت لخدٖ ٤ُ٣ضص مً ألاَضا ٝالا٢خهاصًت ،والؿُاؾُت ،وألامىُت .و٢ض قهضث ٢اعة ؤوعوبا والصة
ؤو ٫وؤ٦بر ججم٘ ب٢لُمي في الٗالم ،وَى الاجداص ألاوعوبي٦ .ما قهضث الٗ٣ىص الشالزت ألازحرة ْهىع ٖضص مً الخجمٗاث
ؤلا٢لُمُت في آؾُا ،وألامغٍ٨خحن ،وبٞغٍُ٣ا.و٢ض ٧اهذ الضو ٫الٗغبُت ؾبا٢ت في الغٚبت بلى جد ٤ُ٣الخ٩امل الا٢خهاصي مىظ
 ،1945وٖلي الغٚم مً طل٣ٞ ٪ض حُٗل مكغوٕ الخ٩امل الٗغبي أل٦ثر مً ؾخت ٖ٣ىص
ُ٢ام حامٗت الضو ٫الٗغبُت في ٖام
هدُجت للخالٞاث الؿُاؾُت بحن الضو ٫الٗغبُت مً ظهت ،وهدُجت الوكٛا ٫الضو ٫الٗغبُت بالخغوب م٘ بؾغاثُل ،مً ظهت
ٞ 2009غنت زمُىت للٗغب لخجاوػ
ؤزغي .وحك٩ل ال٣مت الٗغبُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت اإلاؼم٘ ٖ٣ضَا في ال٩ىٍذ في ًىاًغ
زالٞاتهم الؿُاؾُت والتر٦حز ٖلى ما جم َغخه مً جُلٗاث لئلؾغإ في جد ٤ُ٣اإلاؼٍض مً الخ٩امل ،باإلياٞت بلى بدض ُ٢ام
ٖضص مً اإلاكاعَ٘ الاؾدشماعٍت اإلاكتر٦ت في قتى الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت(.)2

1عبد ا دلنعم السيد علي " الوضع االقتصادي النقدي الخارجي لألقطار العربية ودور الفوائض المالية في إمكانية تحقيق التكامل النق دي العربي "،ورقة
قدمت إرل:التكامل النقدي العريب"ادلربرات –ادلشاكل-الوسائل"ُ:نوث ومناقشات الندوة اليت عقدىا مركز الدراسات الوحدة العربية،بًنوت .1981،
)2زلمد زلمود اإلمام " ،الجوانب المؤسسية اإلدارية للتكامل
،1998،ص .4

االقتصادي العربي" ،ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
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اإلاُلب ألاو :٫مٟهىم الخ٩امل الا٢خهاصي(:)1
ٌٗخبر الخ٩امل الا٢خهاصي ؾمت مً ؾماث الخىمُت الا٢خهاصًت والخُل٘ للىخضة الا٢خهاصًت في الى٢ذ الغاًَ ،وَظا ما
جخُلبه م٣خًُاث البِئت الا٢خهاصًت الضولُت اإلاخىامُت باؾخمغاعٞ ،مً الىاخُت الخاعٍسُت جغظ٘ ٨ٞغة الخ٩امل الا٢خهاصي
وؤؾاؾُاجه بلى الا٢خهاصي »ٞاًجر « ؾىت ،1950خُض ؤن ق٩ل ؤو صعظت مً صعظاث الخ٩امل ججم٘ بحن ؤؾـ هٓغٍت الخجاعة،
الخغٍت ؤو الخماًت .لظا جإ٦ض ؤَمُت الخ٩امل في الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الٗكغًٍ ،وؤنبذ ظلُا ؤن ٖملُت النهىى
باال٢خهاصًاث هدى الخ٣ضم لً ًخد ٤٣بالؿغٖت والك٩ل اإلاُلىبحن صون ج٩امل ا٢خهاصًاث الضو ٫اإلاٗىُت في ق٩ل اجداصاث
ظمغُ٦ت ؤو مىاَ ٤ججاعة خغة…بلخ٦ ،ما اؾخسضم الخ٩امل في جل ٪الٟترة وظهت مدضصة بدُض ؤزظث الضعاؾاث الا٢خهاصًت
اهُال٢ا مً الشماهِىاث مً ال٣غن اإلااضخي لتربِ الخ٩امل الا٢خهاصي بمبضؤ الٟ٨اًت ؤلاهخاظُت مً زال ٫اؾخٛال ٫ؤلام٩اهاث
البكغٍت ،واإلاىاعص اإلااصًت بهىعة مكتر٦ت يمً مىُ٣ت ا٢خهاصًت ال جخٗضي الخضوص الىَىُت .و٢ض ؤزظث الضٖىة للخ٩امل
الا٢خهاصي جخىؾ٘ وجؼصاص ؤَمُتها في ؤوازغ ال٣غن الٗكغًٍ وبضاًت ال٣غن الىاخض والٗكغًٍٞ ،اػصاص ٖضص الضو ٫التي
اٖخمضث ؾُاؾت الخ٩امل الا٢خهاصي في الٗالم ؾىاء ٧اهذ َظٍ الضو ٫مخ٣ضمت ؤو صو ٫هامُت.
َىا ٥ازخال٦ ٝبحر بحن الا٢خهاصًحن خى ٫جدضًض مهُلر الخ٩امل الا٢خهاصيٞ ،البٌٗ منهم اؾخٗمل مهُلر
الاهضماط()2والبٌٗ آلازغ اؾخٗمل مهُلر الخٗاون وآزغون اؾخٗملىا مهُلر الخ٨خل .وٍغظ٘ َظا الازخال ٝبىظه ٖام بلى
الخباًً في وظهت هٓغ َاالء الا٢خهاصًحن خى ٫الخ٩امل اإلا٣ترح بحن مجمىٖت مً الضوَ ،٫ل َى في ق٩ل اجٟاُ٢اث زىاثُت ؤو
حٗاون بحن صولخحن ؤو في ق٩ل ج٩امل ب٢لُمي بحن مجمىٖت مً الضو ٫مً ؤظل بوكاء ٦خلت ا٢خهاصًت ؟ َىا ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن
الا٢خهاصًحن ٌؿخسضمىن مهُلر الخ٩امل لى٣ل مٗجى الخٗبحر ؤلاهجلحزي) (Integrationوفي اللٛت ؤلاهجلحزًت اقخَ ٤ظا اللٟٔ
مً ) ( Entegerالظي ٌٗجي الصخيء اإلاترا٦ب ًٖىٍا في ٧ل ال ًخجؼؤ ،مشل ما ٌؿمى في الغٍايُاث الىاخض الصخُذ).)3

 )1بأنو عبارة عن ٗنيع اإلجراءات اليت تتفق عليها دولتان أو أكثر إلزالة القيود علي حركة التجارة الدولية وعناصر اإلنتاج فيما بينها  ،وللتنسيق بٌن سلتلف
سياساهتا االقتصادية بغرض ٓنقيق معدل منو•صادر عن مؤسسة األىرام ضمن سلسلة كتاب األىرام االقتصادي  ،د• فؤاد أبو ستيت أستاذ االقتصاد وإدارة
األعمال َنامعة حلوان:،كتاب “التكتالت االقتصادية يف عصر العودلة ،ومن التعريف السابق يتضح أن التكامل االقتصادي بٌن دولتٌن أو أكثر البد أن دير
ّنراحل أوذلا ،التفضيل اجلزئي ،مث منطقة التجارة احلر ة ،فاالٓناد اجلمركي ،مث السوق ادلشرتكة ،ويعتمد ىذا التصنيف دلراحل التكامل االقتصادي علي
اإلجراءات والسياسات االقتصادية ادلتبعة بٌن دول التكامل.
)2إن االندماج عملية بالغة اإلقناع يف النظام السياسي العادلي ادلعاصر  .وقد كان تطورىا منذ  1945إذل حد كبًن على أسا س إقليمي وحدثت أعظم
عمليات التقدم ضمن أوروبا الغربية  .وقد كان تطور ٗناعة أمنية ىناك بعد احلرب العادلية الثانية شرطاً مسبقاً ىاماً  .وعلى الصعيد اخلارجي كان تشجيع
الواليات ادلتحدة اعتباراً من مشروع مارشال فصاعداً عامالً مسامهاً ىاماً يف ظهور كيانات جديدة يف القارة .ومع ازدياد عدد األطراف الفاعلة يف التجربة
األوروبية فقد رأى بعض ادلراقبٌن أن الدينامكية آخذة يف الضعف .ومن جهة أخرى ،فقد ازداد نطاق االندماج – الذي يقاس بعدد القطاعات /القضايا اليت
تنطوي عليها عملية االندماج.
)33يعرف » بيال بالسا « التكامل االقتصادي على أنو عملية و حالة ،فبوصفو عملية فإنو يشمل اإلجراءات والتدابًن اليت تؤدي إذل إلغاء التمييز بٌن

الوحدات ادلنتمية إذل دول قومية سلتلفة ،وإذا نظرنا إليو على أنو حالة فإنو باإلمكان أن تتمثل يف انتفاء سلتلف صور التفرقة بٌن االقتصاديات القومية .
انطالقا من ىذا التعريف نالحظ أن » بيال بالسا « يعتمد على مناقشة قضية التمييز أو التدخل احلكومي وعالقتها بسياسة ٓنرير التجارة الدولية ،إذ
يذىب ىذا االقتصادي إذل اعتبار أن اختفاء التمييز أو التدخل احلكومي يعد شرطا منطقيا ومدخال طبيعيا لتحرير التجارة بٌن رلموعة الد ول األعضاء يف
التنظيم التكاملي.
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بن الخ٩امل الا٢خهاصي ٖملُت لِؿذ بؿُُت بل هي ٖملُت ٖلى صعظت ٖالُت مً الخُٗ٣ض والكمى ٫ومً بٗض اإلاضي في
الٗال٢اث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت٦.ما ؤجها جغجبِ بخد ٤ُ٣حٛحراث وؤزاع ق٩لُت في الا٢خهاص الىَجي ألَغاٖ ٝملُت الخ٩امل،
ٞهىا ٥اججاَحن عثِؿحن ًم ً٨الخمُحز بُنهما:
الاججاٍ ألاو :٫اججاٍ ٖام ٌٗغ ٝالخ٩امل ٖلى ؤهه ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخٗاون ؤو الخيؿُ ٤بحن الضو ٫اإلاسخلٟت صون اإلاؿاؽ
بؿُاصة ؤي منهما .وٍيخ٣ض َظا الخٗغٍ ٠الحؿاٖه ،ألامغ الظي ًجٗل الٗال٢اث طاث الُاب٘ الخٗاووي بمشابت ٖال٢اث ج٩املُت
وَى ما ًجٗل مً الخ٩امل مٟهىم ال مٗجى له٦ .ما ؤهه ٌٟٛل الخمُحز بحن الخ٩امل مً هاخُت والخٗاون والخيؿُ ٤مً هاخُت
ؤزغي.
الاججاٍ الشاويٞ :هى اججاٍ ؤ٦ثر جدضًضا بط ٌٗخبر الخ٩امل ٖملُت لخُىٍغ الٗال٢اث بحن الضو ٫ونىال بلى ؤق٩ا ٫ظضًضة
مكتر٦ت بحن اإلااؾؿاث الخٟاٖالث التي جازغ ٖلى ؾُاصة الضولت.
ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن انُالح الخ٩امل الا٢خهاصي ٌكمل مجمىٖت مً الٗىانغ الخالُت:
 ًىٓغ بلى الخ٩امل ٖلى ؤهه خالت ج٣ىص الضو ٫ألاًٖاء في اإلاىُ٣ت الخ٩املُت بلى وي٘ ًخجه هدى الخسهُو ألامشل للمىاعصالا٢خهاصًت٦ ،ما ًخجه بلى بطابت الا٢خهاصًاث ال٣ىمُت في ُ٦ان ظضًض ٌٗغٖ ٝاصة بمغخلت » الخ٩امل الا٢خهاصي الخام «
٦هض ٝجهاجي جخجه بلُه ظهىص الضو ٫ألاًٖاء وحٗمل ٖلى جد٣ُ٣ه.
 حٛظًت الضو ٫ألاًٖاء باإلظغاءاث والخضابحر الًغوعٍت وال٩اُٞت إلخضار الخُٛحراث اإلاُلىبت في الهُا٧ل الا٢خهاصًت للضو٫ألاًٖاء في اإلاىُ٣ت الخ٩املُت.
اإلاُلب الشاوي:قغوٍ وصعحاث الخ٩امل الا٢خهاصي(:)1
للىنى ٫بلى ألاَضا ٝاإلاؿُغة مً الضو ٫اإلاخ٩املت وهجاح ج٩املها الا٢خهاصي ًجب ٖليها ألازظ بٗحن الاٖخباع قغوٍ
الخ٩امل والاهخ٣ا ٫الخضعٍجي في ؾلمه ؤو ؤق٩اله.

أما االقتصادي » ميردال «  ،فًنى أن مفهوم التكامل ال بد أن يشمل العمل على زيادة الكفاءة اإلنتاجية ضمن الكتلة االقتصادية ادلشكلة ،وذلك مع
إعطاء الفرص االقتصادية ادلتساوية لألعضاء يف ىذا التكتل بغض النظر

عن سياساهتم .يرى االقتصادي » ماخلوب « أن التعريف األكثر مالئم ة ذلذا

يناقش »
ادلصطلح ينصرف إذل أن فكرة التكامل االقتصادي التام تنطوي على اإلفادة الفعلية من كل الفرص اليت يتبعها التقسيم الكفء للعمل ،وىنا
ماخلوب « التعريف الذي يصدق على مفهوم التكامل االقتصادي ،فيضيف أنو يف نطاق أية منطقة تكاملية يتم استخدام عوامل اإلن تاج والسلع كما يتم
تبادذلا بالدرجة األوذل على أساس حساب الكفاءة االقتصادية البحتة وبصفة أكثر ٓنديدا دون ٕنييز وٓنيز متعلقٌن بادلكان اجلغرايف الذ ي نشأت فيو ىذه
السلعة.
أما االقتصادي » ىوفمان « يقول بأن قيام تكامل اقتصادي ال بد من وجود تساوي يف أسعار السل

ع وعناصر اإلنتاج يف ادلنطقة التكاملية .يعرف

» تنبرجن « التكامل على أساس احتوائو على جانبٌن سليب وإجيايب فيسًن التكامل يف جانبو السليب إذل إلغاء واستبعاد أدوات معينة يف السياسة اال قتصادية
الدولية ،أما الناحية اإلجيابية منو فتشًن إذل اإلجراءات التدعيمية اليت يراد هبا إلغاء عدم االتساق يف الضرائب والرسوم بٌن الدول الرامية إذل التكامل ،وبرامج
إعادة التنظيم الالزمة لعالج مشاكل التحول واالنتقال.

)1التكامل االقتصادي  :يتمثل يف تكوين األسواق االقتصادية ادلشرتكة ويتم ذلك بوسائل ومظاىر عديدة مثل توحيد التشريعات الضريبية واجلمركية وإزالة
كل العوائق اليت ٓنول دون التدفق احلر للسلع واخلدمات  ،وانسياب حركة العمل ورأس ادلال بٌن سلتلف مناطق السوق.
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 -1قغوٍ الخ٩امل الا٢خهاصي:
ؤ٦ضث الضعاؾاث إلاسخل ٠الخجاعب الخ٩املُت الا٢خهاصًت ؤن هجاح َظٍ ألازحرة ًخىٖ ٠٢لى مجمىٖت مً الكغوٍ لخجىب
ٞكل مداوالتها ومً ؤَم َظٍ الكغوٍ هظ٦غ ما ًلي:
 الخ٣اعب الجٛغافي:ٌٗخبر الخ٣اعب الجٛغافي مً ؤَم الكغوٍ ألاؾاؾُت لىجاح الخ٩امل الا٢خهاصي بين مجمىٖت مً الضو ٫التي ؤعاصث ؤن حك٩ل
٦خلت ا٢خهاصًت ،وَظا لدؿهُل اهخ٣ا ٫الؿل٘ والخضماث والٗمالت صازل اإلاىُ٣ت الخ٩املُت٦ ،ما ًس ٌٟمً ج٩الُ ٠الى٣ل
التي ٢ض ج٩ىن مخباٖضة ؤو مخىازغة ظٛغاُٞا ،لظا ٞةن الخ٣اعب الجٛغافي ٌٗض مً صٖاماث الخ٩امل بحن الضو ٫لؿهىلت الاجها٫
بُنهما واحؿإ هُا ١جباصلها الخجاعي وحؿُحر اهخ٣اٖ ٫ىانغ ؤلاهخاط ،وبالغٚم مً جىٞغ وج٣ضم وؾاثل الى٣ل واإلاىانالث بحن
الضو ٫اإلاخ٩املت في الى٢ذ الغاًَ ،بال ؤن الخ٣اعب الجٛغافي ًب٣ى له ؤَمُت ٦بحرة في الخ٩امل ولِـ قغَا يغوعٍا له.
 ؤلاعاصة الؿُاؾُت :ٌٗض ُٚاب ؤلاعاصة الؿُاؾُت بحن مجمىٖت الضو ٫التي ؤعاصث الخ٩امل ُٞما بُنها مً ؤَم ؤؾباب ٞكل الخ٩امل الا٢خهاصي،
لظا ًجب ٖلى الخ٩ىماث التي جخٟاوى لالعجباٍ بالتزاماث ؾخاصي في جهاًت ألامغ بلى زل ٤ماؾؿاث لالهضماط ؤلا٢لُمي ؤن
جضع ٥مىظ البضاًت،ؤن َظٍ الالتزاماث جىُىي ٖلى وي٘ خضوص مخٖ ٤ٟليها لخغٍت الٗمل الىَجي ،وَظٍ الخضوص ال ً٣بلها بلض
ما ،بال بطا ؤً ً٣اهه مً الًغوعي ؤو ٖلى ألا٢ل مً اإلاُٟض ا٢خهاصًا الاهًمام بلى ج٨خل ا٢خهاصي ب٢لُمي مً ؤظل ؤلاؾغإ في
ٖملُت الخىمُت الا٢خهاصًت٦ .ما ًجب ؤن ً٣ى٘ الغؤي الٗام في ٧ل بلض بإن ٧ل واخض مً ألاًٖاء في الخ٨خل الا٢خهاصي
ؾُداٖ ٔٞلى التزاماجه بإماهت ،وٍ٣ىم ببظ ٫الجهض اإلاُلىب إلهجاح الخ٨خل ٦ما ً٣بل ٧ل الخطخُاث اإلاا٢خت التي ًخُلبها
الٗمل اإلاكتر.٥
 وحىص العجؼ والٟاثٌ:ال بض ؤن جخىٞغ في صولت ما ؤعاصث الاهًمام بلى ٦خلت ا٢خهاصًت ،العجؼ والٟاثٌ في ا٢خهاصًاتها م٘ الخىاؾب والخىاْغ في
ؾض العجؼ والخسلو مً الٟاثٌ بحن الضو ٫اإلاخ٩املت ،ولَ ً٨ظا لِـ باألمغ الهحن ألن الضولت ال حؿخُُ٘ الخسلو مً
الٟاثٌ ؤو العجؼ بال بطا ٧اهذ جخىٞغ ٖلى مىا ٘ٞحؿدبضلها م٘ ٚحرَا مً الضو.٫
 ججاوـ الا٢خهاصًاث ال٣ابلت للخ٩امل:ًجب ؤن ً٩ىن الخ٩امل بحن ا٢خهاصًاث طاث َُا٧ل مخجاوؿت ومخمازلت و٢ابلت للخ٩امل ،وج٩املها ٌٗجي زلًٞ ٤اء خ٣ُ٣ي
مخًامً مً خُض ال وظىص لالزخالٞاث الا٢خهاصًت بحن الضو ٫ألاًٖاء ،وبال ؾِؿُُغ ا٢خهاص بلض ما ٖلى ا٢خهاصًاث
الضو ٫ألازغي .وفي َظٍ الخالت جدك٩ل وخضة ا٢خهاصًت مؿُُغة٦ ،ما ٧ان الخا ٫م٘ مجلـ الخٗاون الا٢خهاصي اإلاخباص) ٫
ال٨ىمُ٨ىن( خُض ؾُُغ الاجداص الؿىُٞاحي في اإلاجا ٫الا٢خهاصي والؿُاسخي ٖلى الضو ٫ألاًٖاء.
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 جىٞغ وؾاثل الى٣ل والاجها:٫ٖىض ٖضم جىٞغ وؾاثل الى٣ل والاجها ٫بحن الضو ٫اإلاخ٩املت ا٢خهاصًاٞ ،ةهه ًدض مً بم٩اهُت الخىؾ٘ الخجاعي والخسهو
ؤلاهخاجي بُنهم٦ ،ما ًهٗب حؿىٍ ٤اإلاىخجاث وُ٢ام الهىاٖاث ال٨بري وَظا ما ًاصي بلى اعجٟإ ج٩الُ ٠الى٣ل بحن َظٍ الضو٫
ؤي احؿإ اإلاؿاٞاث الا٢خهاصًت.
 جىاؾب ؾُاؾاث الُ٣م الاحخماُٖت والش٣اُٞت:الا٢خهاصًاث التي ج٩ىن مخىاؾبت ومخجاوؿت في الُ٣م والىٓم الاظخماُٖت والؿُاؾُت والش٣اُٞت هي ٢اصعة ٖلى جد ٤ُ٣ج٩امل
ا٢خهاصي بؿهىلتٖ ،لى ٖ٨ـ الا٢خهاصًاث اإلاخٗاعيت في الُ٣م والىٓم٩ٞ ،لما ٧اهذ اإلاجخمٗاث مخ٣اعبت ومخمازلت ٧لما ٧اهذ
وؿبت الىجاح في الخ٩امل مغجٟٗت.
 جيؿُ ٤الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ال٣ىمُت:خغٍت اهخ٣ا ٫الؿل٘ بحن مسخل ٠الضو ٫التي جىٓم ج٩امل ا٢خهاصي ال جٟ٨ي لًمان جيؿُ ٤الؿُاؾاث الا٢خهاصًتٞ ،ال بض
مً جىٞغ ظمُ٘ الكغوٍ التي حؿمذ للمىخج بالٗمل واإلاىاٞؿت في ْغوَ ٝبُُٗت وَظا الخيؿًُ ٤يبػي ؤن ًدىاو ٫قاون
الخٗغٍٟت الجمغُ٦ت ،والؿُاؾت الخجاعٍت ججاٍ الضو ٫الىاٗ٢ت زاعط اإلاىُ٣ت ،وقاون ألاويإ الاظخماُٖت وؾُاؾت
الاؾدشماع ،وال بض مً مٟاوياث َىٍلت ًخُلبها جيؿُ ٤الدكغَٗاث والؿُاؾاث الا٢خهاصًت ،ووي٘ ؤظهؼة مخسههت
وماؾؿاث جخمخ٘ بالهالخُاث اإلاُلىبت إلاخابٗت َظا الٗمل ٖلى يىء الخُٛحراث التي جُغؤ ٖلى الؿُاؾاث الا٢خهاصًت
وم٣خًُاث الٓغو ٝالا٢خهاصًت.
ؤوال :مغاخل الخ٩امل الا٢خهاصي:
جبحن ؤصبُاث ا٢خهاصًاث الخجاعة الضولُت ؤن الخ٩امل الا٢خهاصي بحن الضوً ٫خد ٤٣مً زال ٫اإلاغوع بسمـ مغاخل
مخخابٗت ،خُض ًخم في ٧ل مغخلت الخٛلب ٖلى ٖاث ٤مً ٖىاث ٤الخ٩امل.و وؿخٗغى بازخهاع ؤصهاٍ َظٍ اإلاغاخل ٧ي
وؿخسضمها ٦مضزل الؾخٗغاى وا ٘٢الخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي.
• مىُ٣ت ججاعة خغة:
حٗخبر َظٍ اإلاغخلت ألاولى مً مغاخل الخ٩امل وحٗخبر طاث ؤَمُت ٦بحرة ٧ىن الىجاح في اإلاغاخل الالخ٣ت ٌٗخمض بك٩ل ٦بحر
ٖليها .وبوكاء مىُ٣ت الخجاعة الخغة الهض ٝمىه َى جد ٤ُ٣خغٍت اهخ٣ا ٫الؿل٘ والخضماث بحن صولخحن ؤو ؤ٦ثر .وٍخم طلٖ ٪لى
مؿخىٍحن :جس ٌُٟؤو بلٛاء الخٗغٍٟاث الجمغُ٦ت ٖلى اهخ٣ا ٫الؿل٘ ٖبر الخضوص الىَىُت للضو ،٫وجدغٍغ ج٣ضًم الخضماث
الخجاعٍت مً زال ٫الؿماح بالخىاظض الخجاعي لؤلشخام الاٖخباعٍحن (الكغ٧اث) وألاشخام الُبُُٗحن (ألاٞغاص) ،بٛغى
ج٣ضًم الخضماث في الضولت ألازغي.

 ادلسافة االقتصادية بٌن أ ،ب = ) قيمة الواردات ب من أ – قيمة الواردات أ من ب (  /قيمة صادرات أ /ب  ) +قيمة واردات أ من ب – قيمة
صادرات أ/ب (  /قيمة صادرات ب/أ
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• اجداص حمغ٧ي:
جدب٘ ٖملُت بوكاء مىُ٣ت الخجاعة الخغة بوكاء اجداص ظمغ٧ي بحن الضو ٫ألاًٖاء .والخُىة ؤلاياُٞت َىا ،بٗض بلٛاء
الخٗغٍٟاث الجمغُ٦ت ،هي جىخُض الىٓم والخٗغٍٟاث الجمغُ٦ت بحن صو ٫الخ٨خل مً ظهت وبحن الٗالم الخاعجي .وٍخم طل ٪مً
زال ٫جىخُض الخٗغٍٟت الجمغُ٦ت لىاعصاث الضو ٫ألاًٖاء في ؤلاجداص ٖىض مٗض ٫مٗحن ،باإلياٞت بلى بوكاء نىضو ١مغ٦ؼي
لئلًغاصاث الجمغُ٦ت بهض ٝبٖاصة جىػَ٘ َظٍ ؤلاًغاصاث بحن الضو ٫ألاًٖاء بهض ٝحٗىٌٍ الضو ٫التي ٢ض جخًغع خهُلتها مً
ؤلاًغاصاث الجمغُ٦ت هدُجت إلوكاء لالجداص.
• ؾى ١مكتر٦ت:
اإلاغخلت الشالشت مً مغاخل الخ٩امل هي بوكاء الؿى ١اإلاكتر٦ت ،والتي جىُىي ٖلى خغٍت اهخ٣اٖ ٫ىانغ ؤلاهخاط (الٗمالت،
وعئوؽ ألامىا )٫بحن الضو ٫ألاًٖاءٞ .اؾدشماعاث الضو ٫ألاًٖاء جخم مٗاملتها مٗاملت الاؾدشماعاث الىَىُت وبالخالي جدهل
ٖلى هٟـ الخ٣ى ١والامخُاػاثِٞ .ؿخُٟض ألاٞغاص مً الخضماث الاظخماُٖت (٧الصخت والخٗلُم والًمان الاظخماعي) وحؿخُٟض
الكغ٧اث مً الضٖم وؤلاٖٟاءاث الًغٍبُت.
• اجداص ه٣ضي:
حٗخبر َظٍ اإلاغخلت مهمت ظضا في ؾلم الخ٩امل ،وجىُىي ٖلى جىخُض الؿُاؾت الى٣ضًت مً زال ٫زلٖ ٤ملت مىخضة وبوكاء
ؾلُت ه٣ضًت مغ٦ؼٍتٞ.خ٩ىن للضو ٫ألاًٖاء ٖملت مىخضة وؾُاؾت ه٣ضًت مىخضة ُٞما ًخٗل ٤بؿٗغ نغ ٝالٗملت وؤؾٗاع
الٟاثضة وؤؾـ الخىُٓم والغ٢ابت ٖلى الُ٣إ اإلاهغفي.
• ؾلُت ا٢خهاصًت مىخضة:
آزغ مغاخل الخ٩امل الا٢خهاصي جخُلب بوكاء ؾلُت ا٢خهاصًت تهُمً ٖلى ٧اٞت الىىاحي الا٢خهاصًت للضو ٫ألاًٖاءُٞ .خم
جيؿُ ٤الٗمل الا٢خهاصي ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث ٧اإلاالُت الٗامت ،والخجاعة الضولُت ،وؤؾىا ١الٗمل.
زاهُاٖ :ىامل هجاح الخ٩امل الا٢خهاصي :
وؿخٗغى ؤصهاٍ ٖضص مً اإلاخُلباث ألاؾاؾُت والٗىامل اإلاؿاٖضة في بهجاح الخ٩امل الا٢خهاصي وحؿغَ٘ وجحرجه واإلادآٞت
ٖلى مهالر الضو ٫ألاًٖاء.
 بَاع ٢اهىوي:
٧ي ًىجر ؤي ج٨خل ا٢خهاصي ال بض وؤن ً٩ىن َىا ٥بَاع ٢اهىوي ًدضص خ٣ى ١وواظباث الضو ٫ألاًٖاء ،وٍبحن ُُٟ٦ت الخٗامل
م٘ اإلاؿخجضاث التي ٢ض جُغؤ في اإلاؿخ٣بلٞ .ال ًم ً٨ؤن ً٣ىم الخ٩امل الا٢خهاصي ٖلى اجٟاُ٢اث قٟهُت ؤو ؤٖغا٢ ٝىمُت.
وَكخمل ؤلاَاع ال٣اهىوي ٖلى ٖضص مً الٗىانغ ،ومنها :وظىص اجٟاُ٢اث ظماُٖت ،ومىازُٖ ٤مل ،وحكغَٗاث مكتر٦ت.
 بَاع ماؾس ي:
بن وظىص بَاع ٢اهىوي بحن الضو ٫ألاًٖاء لِـ ٧اُٞا لخجىب الخالٞاث التي ٢ض جيكإ بحن ألاًٖاءٞ ،لظل ٪جىظض َىا ٥خاظت
ماؾت إلوكاء ماؾؿاث واجداصاث ٢ىمُت حكغٖ ٝلى جُبُ ٤الاجٟاُ٢اث ،وحؿً حكغَٗاث ظضًضة ،وحٗمل ٖلى خل
الخالٞاث البُيُت.
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 اؾدشماعاث مكتر٦ت:
هجاح الخ٩امل ًخىٖ ٠٢لى ؤلاهجاػاث الٟٗلُت وال ٌٗخمض ٖ ِ٣ٞلى الجىاهب ال٣اهىهُت واإلااؾؿُت اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍٞ .الخ٩امل
ًخُلب وظىص اؾدشماعاث مكتر٦ت صازل الخ٨خل ،وال ًخم طل ٪بال مً زال ٫بظ ٫الجهىص لخدؿحن مىار الاؾدشماع وحصجُ٘
الُ٣إ الخام ٖلى اإلاباصعة في الاؾدشماع.
 ججاعة بُيُت:
والٗىهغ اإلاهم في الىجاح َى مضي وظىص ججاعة بُيُت بحن الضو ٫ألاًٖاء ،وَى ما ٌٗ٨ـ صعظت اٖخماص صو ٫الخ٨خل ٖلى
بًٗها البٌٗ في جىٞحر ما جدخاظه مً ؾل٘ وزضماث .وٍخُلب اوؿُاب الؿل٘ بحن الضو ٫جس ٌُٟوبػالت الخىاظؼ الخجاعٍت
ُٞما بُنها مً زال ٫ج٣ضًم اإلاٗامالث الخًُٟلُت لؤلًٖاء.
زالشا :وا ٘٢الخ٩امل الٗغبي:
هيخ٣ل آلان للخضًض ًٖ وا ٘٢الخ٩امل الا٢خهاصي الخلُجي مً زال ٫التر٦حز ٖلى وا ٘٢اإلاخُلباث ألاؾاؾُت ألاعبٗت التي جم
الخُغ ١لها في الجؼء الؿاب ،٤وطل٧ ٪ي هدبحن مضي وظىصَا في الضو ٫الٗغبُت وبالخالي هُ٣م صعظت اؾخٗضاص الضو ٫الٗغبُت
1
لخد ٤ُ٣الخ٩امل الا٢خهاصي ُٞما بُنها.
أ .ؤلاَاع ال٣اهىوي :الا٢خهاص في اإلاىازُ ٤الٗغبُت:
ُٞما ًخٗل ٤في َظا الٗىهغُٞ ،بضو ؤن الضو ٫الٗغبُت ٢ض ُٗ٢ذ قىَا ال بإؽ به في جىٞحر ؤلاَاع ال٣اهىوي لخد ٤ُ٣الخ٩امل
الا٢خهاصي ،والضلُل ٖلى طل ٪وظىص ٖضص مً اإلاىازُ ٤والاجٟاُ٢اث التي جدض ٖلى الخٗاون وجدضص مجاالجه وجً٘ آلالُاث
الًغوعٍت لخُبُ٣ه .وؤصهاٍ هظ٦غ بًٗا مً َظٍ اإلاىازُ ٤والاجٟاُ٢اث.
.)1944
 )1بغوجى٦ى ٫ؤلاؾ٨ىضعٍت (
.)1945
 )2مُشا ١حامٗت الضو ٫الٗغبُت (
.)1980
 )3مُشا ١الٗمل الا٢خهاصي ال٣ىمي (
.)1981
 )4اجٟاُ٢ت جِؿحر وجىمُت الخباص ٫الخجاعي بحن الضو ٫الٗغبُت (
.)1997
٢ )5ىاٖض اإلايكإ الٗغبُت ألٚغاى جُبُ ٤اجٟاُ٢ت جِؿحر وجىمُت الخباص ٫الخجاعي بحن الضو ٫الٗغبُت (
.)1998
 )6بٖالن مىُ٣ت الخجاعة الخغة الٗغبُت ال٨بري (
ب .ؤلاَاع اإلااؾس ي:
ًبضو مً زال ٫وظىص ٖضص ٦بحر مً الاجداصاث واإلاىٓماث الٗغبُت اإلاخسههت ؤن الضو ٫الٗغبُت ومً زال ٫ظامٗت الضو٫
الٗغبُت واإلااؾؿاث الخابٗت لها ؤن ؤلاَاع اإلااؾسخي مىظىص وَُٛي ٖضصا ٦بحرا مً اإلاجاالث الا٢خهاصًت بحن الضو ٫الٗغبُت،

 )1عبد ادلنعم السيد علي  " ،االتحاد النقدي الخليجي و العملة الخليجية المشتركة " ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الشارقة ،بًنوت، 2008 ،ص 60
ومابعد.
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وَظا الىاٌٗ ٘٢خبر مصجٗا وَؿاٖض في جىمُت الجهىص اإلابظولت في ؾبُل جد ٤ُ٣الخ٩امل الٗغبي .ووؿخٗغى ؤصهاٍ هىٖحن مً
اإلااؾؿاث ال٣ىمُت الٗغبُت وهي :الاجداصاث واإلاىٓماث اإلاخسههت.
الاجداصاث الٗغبُت:
البي.
• الاجداص الٗغبي للى٣ل ع
• اجداص اإلاىاوئ البدغٍت الٗغبُت.
• الاجداص الٗغبي لٛغ ٝاإلاالخت البدغٍت.
• الاجداص الٗغبي للهىاٖاث الهىضؾُـت.
• الاجداص لٛغ ٝالخجاعة والهىاٖت والؼعاٖت.
•

الاجداص الٗام الٗغبي للخإمحنhttp://www.gaif-1.org/.

• الاجداص الٗغبي إلاىخجي
ألاؾماhttp://www.caeu.net/default.asp?pageid=5&CurrentLanguage=ArabLang&FedID=1.٥
اإلاىٓماث الٗغبُت اإلاخسههت:
• مجلـ الىخضة الا٢خهاصًت الٗغبُت.
• مىٓمت ألاُ٢اع الٗغبُت اإلاهضعة للبترو( ٫ؤواب.(٪
• اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت.
• اإلاغ٦ؼ الٗغبي لضعاؾاث اإلاىاَ ٤الجاٞت وألاعاضخي ال٣اخلت.
http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=149&level_id=126

• ألا٧اصًمُت الٗغبُت للٗلىم والخ٨ىىلىظُا والى٣ل
البدغيhttp://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=149&level_id=126.
• مىٓمت الٗمل الٗغبية .
• اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت الؼعاُٖت.
• اإلااؾؿت الٗغبُت لالجهاالث الًٟاثُت.
• اإلااؾؿت الٗغبُت لًمان الاؾدشماع.
ج .الاؾدشماعاث اإلاكتر٦ت:
بٗض ؤن اؾخٗغيىا مخُلباث الخ٩امل الا٢خهاصي واإلاخمشلت في ؤلاَاع ال٣اهىوي وؤلاَاع اإلااؾسخي ،وؿخٗغى آلان الاؾدشماعاث
اإلاكتر٦ت .وؾى ٝهدىاو ٫ؤوال مخُلباث هجاح الاؾدشماعاث اإلاكتر٦ت ،ومً زم وا ٘٢الاؾدشماعاث الٗغبُت اإلاكتر٦ت.
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 )1مخُلباث الىجاح:
اإلا٣هىص باالؾدشماعاث اإلاكتر٦ت ب٢امت مكاعَ٘ اؾدشماعٍت مباقغة بغئوؽ ؤمىا ٫مكتر٦ت مً ٢بل مؿدشمغًٍ ًيخمىن بلى
الضو ٫ألاًٖاء بالخ٨خل ،و ًم ً٨ؤن ًخم طل ٪بما بك٩ل ٞغصي ؤو زىاجي ؤو ظماعي .وَٗخمض هجاح الاؾدشماعاث اإلاكتر٦ت ٖلى
مجمىٖت مً الٗىامل ،هظ٦غ منها ماًلي:
 البيُت الدكغَُٗت:
وٍ٣هض بها ظىصة البِئت ال٣اهىهُت ومضي وظىص ال٣ىاهحن والدكغَٗاث التي جًمً خ٣ى ١اإلاؿدشمغًٍ وحصج٘ ٖلى الاؾدشماع في
الضو ٫ألاًٖاء في الخ٨خل .ومً ؤبغػ َظٍ ال٣ىاهحن جل ٪اإلاخٗل٣ت بخمل ٪الٗ٣اع ،والٗمل ،والاؾدشماع ألاظىبي ،والهىاٖت،
وبوكاء الكغ٧اث ،وجىُٓم ؤؾىا ١اإلاا.٫
 البيُت الخدخُت:
البيُت الخدخُت ألي صولت جخ٩ىن مً مجمىٖت مً اإلاغا ٤ٞالٗامت ٧الُغ ،١واإلاُاعاث ،واإلاىاوئ،وقب٩اث ال٨هغباء واإلااء،
والخضماث الصخُت والخٗلُمُت والاظخماُٖت .وحٗخبر البيُت الخدخُت يغوعٍت ظضا باليؿبت للمؿدشمغًٍ هٓغا الٖخماصَم ٖليها
في ٖملُاث ؤلاهخاط والخهضًغ والاؾخحراص.
 البيُت الخ٨ىىلىحُت:
وجخمشل في ُ٢اعي الاجهاالث واإلاٗلىماث ،وحكمل زضماث الاجهاالث بإهىاٖها اإلاسخلٟت مً َىاج ٠زابخت وه٣الت وٞا٦ـ،
وزضماث الاهترهذ .وال ق ٪ؤن ؤَمُت َظا الُ٣إ ٢ض اعجٟٗذ زال ٫الؿىىاث ألازحرة هدُجت للشىعة الخ٨ىىلىظُت في ُ٢اعي
الاجهاالث واإلاٗلىماث ،وهدُجت لتزاًض اٖخماص ُ٢اٖاث ألاٖماٖ ٫ليها ٦جؼء مهم لليكاٍ الٗام للكغ٧اث.
 البيُت اإلاالُت:
وحكمل ُ٢إ الخضماث اإلاالُت وما ًًمه مً ؤؾىا ١مالُت ،وبىى ،٥وقغ٧اث جإمحن ،وقغ٧اث اؾدشماع،
واؾدكاعٍىن مالُىن ،وقغ٧اث نغاٞت .وال ج٣ل البيُت اإلاالُت ؤَمُت ًٖ البيُت الخدخُت والبيُت الخ٨ىىلىظُتٞ ،الُ٣إ اإلاالي
ٌٗخبر الٗمىص ال٣ٟاعي لال٢خهاص وطل ٪هٓغا الٖخماص ٧اٞت اإلااؾؿاث ٖلُه في بهجاػ ؤٖمالهاٞ .جمُ٘ اإلااؾؿاث جدخاط
لخضماث الخمىٍل والخإمحن والاؾدكاعاث اإلاالُت.
٢ ىة الٗمل:
جخ٩ىن ٢ىة الٗمل مً ظمُ٘ ألاٞغاص ال٣اصعًٍ ٖلى اإلاؿاَمت في بهجاػ ألاٖما ،٫ومً اإلاهم جىاظضَا في صولت ما ٦ما وهىٖاٞ .مً
الًغوعي وظىص ٖضص ٧افي مً الٗمالت مً ٧اٞت اإلاؿخىٍاث والخسههاث ،و٦ظل ٪ؤن جخمخ٘ بمهاعاث ٖالُت ًخم الخهى٫
ٖليها مً زال ٫الخٗلُم ،والخضعٍب .وحٗخبر ٢ىة الٗمل مً ؤَم الٗىانغ التي ًبجي ٖليها اإلاؿدشمغون ٢غاعاتهم ،وٍسخاعون
الضو ٫التي ًماعؾىن ٞيها ؤٖمالهم.
اإلاُلب الشالث :ممحزاث ومُٗ٣اث هجاح ج٩امل الىخضة الا٢خهاصًت:
جم ً٨الخ٨خالث ؤلا٢لُمُت الضو ٫الىامُت مً جد:٤ُ٣
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ؤلاهخاط طي الىٞىعاث الا٢خهاصًت،الىٞغاث الدجم الضازلُت و الخاعظُت ،خُض باألولى ًم ً٨للمكاعَ٘ ألاٖما ٫زانت
الهىاُٖت منها،ؤن جد٣٣ها هدُجت الخىؾ٘ في حجم ٖملُاتها ،والتي جاصي بلى بهخاط ًٟى ١حجم الُ٣غ ،مما ًجٗل بمؿخُإ
الخ٩امل الا٢خهاصي ؤن ًد ٤٣ج٩الُ ٠ؤلاهخاط ؤ٢ل بؿبب احؿإ الؿى ١اإلاخ٩املت وػٍاصة الُلب ٖلي مىخجاث جل ٪اإلاكاعَ٘.
٦ما ؤهه وؾُلت لالؾخٟاصة مً اإلاىا ٘٢والخسهو ،وٖلي ؾبُل اإلاشا ٫ؤن جسهو ٧ل صولت مً الضو ٫الىامُت في ؾلٗت مُٗىت
جخمحز ٞيها باإلامحزاث اليؿبُت مما ًاصي بلي الاؾخٟاصة اإلاشلي مً اإلاىاص الخام والُا٢ت  ،وٍاصي َظا بضوعٍ بلي ج٣لُل ج٩لٟت
ؤلاهخاط ،ومً جل ٪اإلاؼاًا ً
ؤًًا ؤن الخ٩امل الا٢خهاصي ٌٗخبر وؾُلت لؼٍاصة ٟ٦اءة الُ٣إ الهىاعي ،وإلاا ٧اهذ ؤؾىا ١الضو٫
ً
الىامُت ؤؾىا٢ـا نٛحرة باإلياٞت بلى ؤن الخماًت التي جخمحز بها َظٍ الهىاٖاث مً ألامىع التي جاصي بلي يٗ ٠مؿخىي
الٟ٨اءة ،وٍخُلب عٟ٦ ٘ٞاءة َظا الُ٣إ الخيؿُ ٤بحن الؿُاؾاث الا٢خهاصًت والخانت بالخٗغٍٟاث الجمغُ٦ت وؾُاؾت
الخجاعة الخاعظُت “ججاٍ الٗالم آلازغ” والخيؿًُ ٤
ؤًًا في الؿُاؾاث اإلاالُت والى٣ضًت وؾُاؾاث حصجُ٘ الاؾدشماع٦ ،ما ؤن
وٞغاث الدجم الخاعظُت ،هي هدُجت الخىؾ٘ في الهىاٖاث وفي الا٢خهاص ٩٦ل .وٍ٨مً مهضع َظٍ الىٞغاث في جٟاٖل
ُ٢اٖاث الا٢خهاص اإلاسخلٟت م٘ بًٗها البٌٗ ،مما ٌٗجي ؤؾىا ١ا٦بر وٞغنا ا٦بر لخد ٤ُ٣وٞغاث الخسهو ٖلى هُا١
ؤوؾ٘ وبخالي جىؾ٘ باإلهخاط والضزل و الاؾخسضام.
ول ً٨هجاح الخ٨خالث الا٢خهاصًت في نىعَا اإلاسخلٟت ًخىٖ ٠٢لي الخيؿُ ٤الجماعي لضو ٫اإلاجمىٖت لخد ٤ُ٣ألاَضاٝ
اإلايكىصة مً مشل َظٍ الخ٨خالث٩ٞ ،ان البض مً جىاظض ؤؾلىب مٗحن حؿخُُ٘ الضو ٫مً زالله جىُٟظ الخ٩امل.
ٞجري ؤؾلىبان عثِؿُان للخ٩امل٣ً ،ىم ألاؾلىب ألاو“ ٫ؤلاَاع اإلانهجي” وَىا الاٖخماص ٖلى ٢ىي الؿى ١ؤو الاٖخماص ٖلى
الخيؿُ ٤والخسُُِ ،وحهض ٝبلى جد ٤ُ٣الخيؿُ ٤والخجاوـ بحن الؿُاؾاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لخىُٓم ؤصاء الا٢خهاص
ال٨لي في صو ٫اإلاجمىٖت ،وبػالت ٧اٞت الُ٣ىص ٖلى خغٍت اهخ٣ا ٫الؿل٘ والخضماث وٖىامل ؤلاهخاط والخىا ٤ٞفي الؿُاؾاث
الا٢خهاصًت ٌٗخبر مً ؤَم الٗىامل التي جاصي بلى بهجاح ججغبت الخ٩امل الا٢خهاصي ،ولٗل مً ؤَم الىماطط الخ٩امُلُت والتي
َب٣ذ اإلاىهج ؤلاَاعي ججغبت الؿى ١ألاوعوبُت اإلاكتر٦ت اإلااؾؿت ٖلى اجداص ظمغ٧ي.
مٗى٢اث الخ٩امل الا٢خهاصي:
ً
يُٟٗا ،وٍغظ٘ طل ٪لشالزت ؤؾباب :ؾُاؾُت ،جاعٍسُت،
ما ػا ٫الخ٩امل والخٗاون الا٢خهاصي وزانت بحن والضو ٫الٗغبُت
ا٢خهاصًتٞ ،األؾباب الخاعٍسُت جغظ٘ بلى اعجباٍ ؤؾىاَ ١ظٍ الضو ٫بإؾىا ١الضو ٫اإلاؿخ٣غة ،ولب٣اء الؿُاؾاث الا٢خهاصًت
اإلاؿخ٣غة والؿُاؾُت والخجاعٍت بالضو ٫اإلاؿخ٣غة ،وؤنبذ َىا ٥اٖخ٣اص لضي مٗٓم الضو ٫بإهه مً ألاَمُت وظىص قب٨ت
مىانالث بحن ؤوعوبا وَٗضون طل ٪ؤَم مً وظىصَا بحن الضو ٫ألاٞغٍُ٣ت.
ؤما الؿبب الشاوي وَى ؾُاسخي ٞحرظ٘ بلى الاهضماط وَى ٢غاع ؾُاسخي بالضعظت ألاولى ،في خحن ؤن مٗٓم الضو ٫ما ػالذ جداو٫
عؾم خضوص بالصَا ،ألامغ الظي ًجٗل مً الهٗب جدَ ٤ُ٣ظا الخ٩امل ،باإلياٞت بلى ؤن مٗٓم قٗىب َظٍ الضو ٫لِـ لها
عؤي مً جدَ ٤ُ٣ظا الىىٕ مً الخٗاون وبهما مغظٗه للخ٩ام.

172

الٗضص  : 11ؤًلى2015 – ٫

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

ؤما الؿبب الشالض ٞهى ؾبب ا٢خهاصي ،وٍغظ٘ بلى يٗ ٠اإلااؾؿاث وَكمل طل ٪وظىص ٖضص ٦بحر مً مىٓماث الخ٩امل
ؤلا٢لُمي ،وٖضم وٞاء مٗٓم الضو ٫بالتزاماتها للمىٓماث ؤلا٢لُمُت ،يَٗ ٠ظٍ اإلاىٓماث في ؤلاٖضاص الصخُذ للماجمغاث،
باإلياٞت بلى ٢لت الخٗاون واإلاكاوعة بحن َظٍ اإلاىٓماث(.)1
في بَاع هٓغٍت الخ٩امل الا٢خهاصي ،وَٗخبر الاجداص الجمغ٧ي ؤخض ؤق٩ا ٫الخ٩امل الا٢خهاصي وٍمشل ألاؾاؽ في ُ٢ام
الؿى ١اإلاكتر٦ت وَٗغ ٝالاجداص الجمغ٧ي بإهه ًخ٩ىن مً مىُ٣ت ا٢خهاصًت حكمل ألاًٖاء الظي ً٣ىمىن ُٞما بُنهم
باالمخىإ ًٖ ٞغى يغاثب ظمغُ٦ت بحن بًٗهم البٌٗ ،ؤو ٞغى ؤي هىٕ مً الًغاثب له هٟـ آلازاع ؤو ؤي مىاو٘ ٦مُت،
٦ما ؤجهم ًُب٣ىن يغاثب ظمغُ٦ت مكتر٦ت ٖىض حٗاملهم م٘ الضوٚ ٫حر الىاٗ٢ت في هُا ١الاجداص بدكغَ٘ ظمغ٧ي.
ؤما آلازاع الؿخاجُُ٨ت والضًىامُ٨ت للخ٩امل الا٢خهاصي:
ً٣ىم الخدلُل الضًىامُ٩ي بحن الضو ٫الىامُت ٖلى ؤؾاؽ الاٞتراى بإهه مً ألاًٞل الىٓغ بلى ما بٗض ؤهماٍ ؤلاهخاط
ً
اإلاىظىصة خالُـا بلى ما ًدمله اإلاؿخ٣بل في ْل ازخال ٝاإلامحزاث اليؿبُت والٗال٢اث الخجاعٍت ،وج٣ىم َظٍ الٟغيُت ٖلى ؤن
الخ٩امل الا٢خهاصي بحن الضوً ٫اصي بلى ػٍاصة الىمى الا٢خهاصي وبخضار الخٛحراث الهُ٩لُت في ا٢خهاصًاث الضو ٫الىامُت،
وٍ٣ىم ؤًًا الخدلُل الضًىامُ٩ي ٖلي اٞتراى ؤن ٖىانغ ؤلاهخاط وزانت الٗمل وعؤؽ اإلااً ٫خمحزان بهٟت الخٛحر والٟاٖلُت
والٟ٨اءة ؤي ؤن الخدلُل الضًىامُ٩ي ًىٓغ بلى آلازاع الضًىامُُ٨ت ولِـ آلازاع الاؾخ٩اجُُ٨ت ٖىض الخ٨م ٖلي الخ٩امل
الا٢خهاصي بحن الضو.٫
وججم٘ مٗٓم الخدلُالث ٖلى اإلاؼاًا التي ًم ً٨جد٣ُ٣ها مً ظغاء الخ٩امل الا٢خهاصي ومنها جد ٤ُ٣اإلاؼاًا الا٢خهاصًت
الىاظمت ًٖ ا٢خهاصًاث الىُا ،١ألجها جاصي بلي ػٍاصة صعظت الخسهو ومً زم ػٍاصة ؤلاهخاط هدُجت اهسٟاى الخ٩الُ٠
والاؾخٟاصة مً الىٞىعاث الا٢خهاصًت اإلاد٣٣ت والىاظمت ًٖ احؿإ هُا ١الؿى ،١خُض ًم ً٨الاؾخٟاصة ال٣هىي مً
اإلاىاعص الىاظمت ًٖ ؤلاهخاط ال٨بحر والتي ال جىاؾبها ألاؾىا ١اإلادلُت لهٛغَا ،ومً زم ٞةن ػٍاصة ؤلاهخاط جخُلب ؤؾىا٦ ١بحرة
ألامغ الظي ًاصي بلى ػٍاصة ؤبدار الؿى ١ومً زم جاصي ػٍاصة ألاؾىا ١بلي ػٍاصة خض اإلاىاٞؿت وهي محزة ؤزغي ًم ً٨ؤن جد٤٣
مً ظغاء الخ٩امل الا٢خهاصي ،ألامغ الظي ًاصي بضوعٍ بلي حُٛحر الهُا٧ل ؤلاهخاظُتٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشاً ٫خم اهتهاء واخخ٩اع
ال٣ىي لبٌٗ اإلاىخجاث وؾغٖان ما جدىَ ٫ظٍ اإلاىخجاث بلي اخخ٩اع ٢لت مً الؿى ،١وٍهبذ ألامغ ؤ٦ثر بًجابُت ٧لما ػاص
الىعي اإلاخباص ٫باليؿبت للمغا٦ؼ ؤلاهخاظُت في الؿى ،١ألامغ الظي ًاصي بلي اهسٟاى اخخ٩اع ال٣لت خُض ٌؿىص الخ٩امل في
الؿى.)2(١
 )1فرتي آناد ادلغرب العريب الذي أنشئ يف  1989ويضم كال من اجلزائر ليبيا ،موريتا نيا ،ادلغرب ،تونس ،وهتدف منظمة االٓناد ادلغاريب إرل ٓنقيق التكامل
أو االندماج االقتصادي واالجتماعي والثقايف  ،ولكن من ادلتوقع عدم صلاح ىذه التجربة وذلك لضآلة العائد ادلتوقع من االندماج ،إضافة إرل زيادة العقوبات
االقتصادية اليت تواجو معظم ىذه البالد شلا يؤدي إرل إثارة النزعة القومية.
وتوجد أيضـًا اجملموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،اليت أنشئت يف عام  1980من عدة دول وهتدف إرل إنشاء السوق ادلشرتكة لدول أفريقيا الوسطي ويف
خالل  12سنة ٓنقق ىذه الوحدة االقتصادية  ،وديكن ٓنقيق الوحدة االقتصادية من خالل استقرار وْنانس معدالت اجلمارك والسياسات ادلالية ،وإنشاء
صندوقٌن للتوزيع العادل للمكاتب  ،والتكاليف الناٗنة عن االندماج االقتصادي  ،وىناك العديد من العقبات ادلالية اليت توجو ىذه اجملموعة واليت أدت إرل
تأجيل االجتماع السنوي يف عام  ،1988عالوة علي عدم توحيد للسياسات ادلالية.
2
(MEADE, "the Theory of customs Unions, Scitovsky, Economic Theory and westerm
European Integration,andLispsey".The Theory of custom Unions;A General Equilibrium
Analysis.
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وم٘ ٦بر حجم الؿى ١في ْل الخ٩امل الا٢خهاصيً ،اصي طل ٪بلي ػٍاصة بهخاط الؿل٘ والخضماث ألامغ الظي ًاصي بلي زل٤
الٗضًض مً الٟغم الاؾدشماعٍت ؤمام الاؾدشماعاث اإلادلُت وألاظىبُت٦ ،ما ًاصي حصجُ٘ الاؾدشماع بلي ٞخذ مجاالث ظضًضة
للهىاٖاث التي حٗخمض ٖلي الخهضًغ ول ً٨ػٍاصة اإلاىاٞؿت الىاظمت ًٖ ٦بر حجم الؿى ١وػٍاصة ؤلاهخاط مً الؿل٘ والخضماث
ًخُلب حٛحراث ظىَغٍت في ألاؾلىب الخ٨ىىلىجي اإلاؿخسضم ،ومً زم هجض ؤن ؤخض اإلامحزاث الىاظمت ًٖ الخ٩امل الا٢خهاصي
َى بجبإ الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي في ؤلاهخاط والظي ًاصي بضوعٍ بلي جس ٌُٟالخ٩لٟت وػٍاصة الغبدُت ،وَظا ًخُلب مجهىص
مًاٖ ٠مً صٖم وجُىٍغ مغا٦ؼ البدىر للنهىى بالخ٣ضم الخ٨ىىلىجي.
بن َىا ٥ل ِٛفي بٌٗ اإلاٟاَُمٞ،مشال الٗىإلات وٖال٢تها بالخ٨خالث ؤلا٢لُمُت ،خُض ًغي ؤن الٗىإلات ؤنبدذ ْاَغة ال تهم
ألا٧اصًمُحن  ِ٣ٞبل امخضث ٖلى مؿخىي ؤظهؼة ؤلاٖالم والغؤي الٗام والخُاعاث الؿُاؾُت وال٨ٟغٍت اإلاسخلٟت ،ومً زم ٞال
ًىظض حٗغٍ ٠مدضص للٗىإلاتٞ ،البٌٗ ًىٓغ بليها بإجها ْاَغة ا٢خهاصًت مشل الخ٩امل الا٢خهاصي ،ؤو اهضماط بحن ألاؾىا ،١ؤو
احؿإ هُا ١الخجاعة والاؾدشماعاثُٞ ،ما ًغي البٌٗ آلازغ بإجها ْاَغة ا٢خهاصًت ،ؾُاؾُت ،اظخماُٖت ول ً٨في هٟـ
الى٢ذ ًىظض آعاء ماٍضة للضوع ؤلاًجابي للٗىإلات وَىا ٥آلاعاء اإلاٗاعيتٞ ،الغؤي ألاو ،٫والظي ًغي ؤن الٗىإلات ؾى ٝجاصي بلى
ػٍاصة الغٞاَُت وبُٖاء الخىمُت صٗٞت ٢ىٍت وزانت الضو ٫الىامُت مً زال :٫ػٍاصة الاٖخماص اإلاخباص ٫واإلاىاٞؿت الٗاإلاُت بحن
الضو ٫مما ًاصي بلي حكابه الؿُاؾاث الا٢خهاصًت بحن الضو ٫اإلاخ٣ضمت والىامُت ٖلي خض ؾىاء ،جاصي الٗىإلات بلي جم٨حن
الضو ٫الىامُت مً الىنى ٫بلي ألاؾىا ١الٗاإلاُت ،وبلى الاؾخٟاصة مً الخُىعاث الخ٨ىىلىظُت الهاثلت ،وبن الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي
اإلاالػم للٗىإلات ًاصي بلي جس ٌُٟج٩لٟت الى٣ل واله٣ٟاث اإلاالُت٦ ،ما ؤن بػالت الُ٣ىص ٖلي الخجاعة ؾىً ٝاصي بلي احؿإ
اإلاجا ٫في الخباصالث الخجاعٍت ،حؿاٖض الٗىإلات الضو ٫الىامُت في اجساط الٗضًض مً الؿُاؾاث ؤلانالخُت اإلاخٗل٣ت بخدغٍغ
الا٢خهاص الىَجي ،خُض وظض ؤن َىاٖ ٥ال٢ت جغابُُت ٢ىٍت بحن جدغٍغ الخجاعة ومٗضالث الىمى الا٢خهاصًت .
ؤما الغؤي الشاوي،الظي ًغي ؤن للٗىإلات جإزحراتها الؿلبُت ٖلي الخىمُت في الضو ٫الىامُت ،ألن الٗىإلات جاصي بلى ج٣لُو صوع
ً
الضولت مما ٢ض ًاصي بلى بٖا٢ت الىمى الا٢خهاصيٞ ،مشال الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،اهجلترا ،الُابان٧ ،ىعٍا الجىىبُت،
خ٣٣ىا مٗضالث همى ا٢خهاصًت مغجٟٗت ،وطل ٪للضوع الهام والٟاٖل للضولت٦ ،ما ؤن ٨ٞغة الٗىإلات ؤصي بلى ججاَل الٗضًض مً
اإلاهُلخاث الهامت التي قٛلذ ال٨شحر مً اإلا٨ٟغًٍ الا٢خهاصًحن ومخسظي ال٣غاع مشل :الٗالم الشالض ،الخ٣ضم ،خىاع الكما٫
والجىىب ،الخىمُت الا٢خهاصًت ،وٖلُه ٞةن الٗالم اإلاخ٣ضم ؤنبذ ًخجاَل مكا٧ل صو ٫الٗالم الشالض٦ ،ما ؤن ٖملُت الاهٟخاح
الا٢خهاصي والضٖىة بلى اؾخسضام الؿُاؾاث التي جاٍض جدغٍغ ألاؾىا ١اإلاالُت والى٣ضًت والتي ًضٖى بليها نىضو ١الى٣ض
الضولي والبى ٪الضولي ،جاصي بلى زغوط وصزى ٫ألامىاٖ ٫لى هُا ١واؾ٘ وباإلالُاعاث في لخٓاث ؾغٍت ً
ظضا ،ومً زم ٞةن
الؿلُاث الى٣ضًت جٖ ٠٣اظؼة ًٖ الضٞإ ًٖ ؤؾٗاع الهغ ٝوؤؾٗاع الٟاثضة وؤؾٗاع ،ألاوعا ١اإلاالُت في البىعناث ،وٖلُه
ٞةن الٗالم جدى ٫بلى عَُىت في ٢بًت خٟىت مً اإلاًاعبحن.
اإلابدث الشاوي :هٓغٍت الخ٩امل الى٣ضي واوسخاب صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة:
َىا ٥حٗغٍٟاث مسخلٟت إلاٟهىم الخ٩امل الى٣ضي في ال٨ٟغ الا٢خهاصي ،و ل ً٨ؤٚلبها ًغي ٖلى ؤهه مجمىٖت مً الترجِباث التي
حؿعى بلى حؿهُل اإلاضٞىٖاث الضولُت و طل ٪بةخالٖ ٫ملت واخضة مدل ٖمالث الضو ٫ألاًٖاء .و ٌٗغ F. Machlup ٝالخ٩امل
الى٣ضي ٖلى ؤهه" مجمىٖت مً الترجِباث الهاصٞت بلى حؿهُل اإلاضٞىٖاث الضولُت ًٖ َغٍ ٤بخالٖ ٫ملت مكتر٦ت مدل
الٗمالث الىَىُت للضو ٫ألاًٖاء في اإلاىُ٣ت الخ٩املُت" .وٍىٓغ  Machlupبلى الخ٩امل الى٣ضي ٖ ،لى ؤهه ؤَم جغجِباث الىخضة
الا٢خهاصًت خُض ؤن "خغٍت الخى٣ل و الهجغة وخغٍت جدىٍل عئوؽ ألامىا ، ٫وخغٍت الخجاعة لِؿذ قغَا ٧اُٞا لخد٤ُ٣
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الخ٩امل ال٩امل و ًٓهغ طل ٪بىيىح بطا ما جظ٦غها ما ًبِىه الىا ٘٢مً ؤن الخجاعة حؿخضعي اإلاضٞىٖاث  ،وان خغ٧اث عئوؽ
ألامىا ٫حؿخضعي بم٩اهُت جباص ٫الٗمالث اإلاسخلٟت وؤن الهجغة ٖلى هُا ١واؾ٘ حؿخضعي جىٞحر الٟغم للخهىٖ ٫لى ؤظىع زم
الُ٣ام بخدىٍلها  ،ومً َىا ُ٢ام هٓام مضٞىٖاث صولي ٌؿمذ بةظغاء اإلاضٞىٖاث الضولُت و بةظغاء ٖملُاث الهغ ٝألاظىبي بال
ُ٢ىص ؤو ع٢ابت و َى بازخهاع " الخ٩امل الى٣ضي" وَى ظؼء ال ًخجؼؤ مً هٓام ٧امل للخ٩امل الا٢خهاصي ".
و ًدبحن لىا مً َظا الخٗغٍ ، ٠ؤن ظىَغ الخ٩امل الى٣ضي َى في عؤي  Machlupاجساط الترجِباث التي حؿهل اإلاضٞىٖاث
ألاظىبُت ًٖ َغٍ ٤بخالٖ ٫ملت مكتر٦ت بضال مً الٗمالث الىَىُت اإلاىٟهلت  ،و بظل٩ً ٪ىن مخ٣ٟا م٘ مٗٓم ال٨خاب
آلازغًٍ في حٗغٍ ٠الخ٩امل الى٣ضي ال٩امل ؤو الاجداص الى٣ضي ٖ ،لى ؤؾاؽ بوكاء ٖملت مكتر٦ت٦،ما ؤهه ٖالج ؤًًا الخ٩امل
الى٣ضي باٖخباعٍ وؾُلت بلى ٚاًت هي الخ٩امل الا٢خهاصي " ،و ًخ ٤ٟبظل ٪م٘ الاججاٍ الغثِسخي لل٨ٟغ الا٢خهاصي الظي ٌٛلب
ٖلُه ج٣ؿُم الاجداص الى٣ضي مً ػاوٍت اإلاىا ٘ٞو الخ٩الُ ٠الا٢خهاصًت التي ًىُىي ٖليها،خُض ًدضص جل ٪اإلاىا ٘ٞؤؾاؾا ٖلى
ؤجها بػالت الٗ٣باث التي حٗى ١اإلاباصالث بحن اإلاىاَ ٤التي حؿخسضم ٖمالث مسخلٟت " ،و ل ً٨بطا ٧ان َىا ٥اجٟا ١خى ٫ؤَمُت
الخ٩امل الى٣ضيٞ ،هىا ٥ازخال ٝخىَ ٫بُٗت الخُىاث التي جخسظ لخد ٤ُ٣مشل َظا الخ٩امل "،ومً الىاضر ؤن ؤ٢صخى
صعظاث الخ٩امل الى٣ضي جخدٖ ٤٣ىضما ج٣ىم الضو ٫ألاًٖاء بخىخُض الٗمالث اإلاؿخسضمت ٞيها.وَظٍ الضعظت الٗالُت مً
الخ٩امل الى٣ضي جخُلب ؤن ً٩ىن َىا ٥بى ٪مغ٦ؼي واخض ل٩ل اإلاىُ٣ت التي جخ٩ىن منها الضو ٫ألاًٖاء وؤن ج٩ىن َىا ٥ؾلُت
ه٣ضًت واخضة هي التي جدضص الؿُاؾت الى٣ضًت".
اإلاُلب ألاو :٫مغاخل الخ٩امل الى٣ضي()1
ًغي الا٢خهاصًىن ؤن الخ٩امل الى٣ضي ًمغ بٗضة مغاخل ختى ههل بلى زلٖ ٤ملت مىخضة ما بحن الضو ٫ألاًٖاء و َظٍ
اإلاغاخل هي ٦ما ًلي :
 الخٗاون بحن الضو ٫ألاًٖاء ٖلى بػالت الُ٣ىص ٖلى اإلاٗامالث الى٣ضًت بجمُ٘ ؤهىاٖها و جد ٤ُ٣خغٍت خغ٦ت عئوؽ ألامىا٫
بحن الضو ٫ألاًٖاء.
 الُ٣ام بخيؿُ ٤الؿُاؾاث الى٣ضًت و اإلاالُت بحن الضو ٫ألاًٖاء  ،مً ؤظل جد ٤ُ٣صعظت ٖالُت مً الخ٣اعب الا٢خهاصي
بحن َظٍ الضو.٫
ُ٢ ام بى ٪مغ٦ؼي ٦ؿلُت ٞى ١وَىُت إلنضاع الٗملت اإلاىخضة و ؤلاقغاٖ ٝلى الخٗامل بها،و جيؿُ ٤الؿُاؾت الى٣ضًت
اإلاىخضة بما ًداٖ ٔٞلى ٢ىة و اؾخ٣غاع َظٍ الٗملت اإلاىخضة.
 وبهٟت ٖامت هجض ؤن مىيىٕ الخ٩امل الى٣ضي ًتر٦ؼ في الىا ٘٢خى ٫الُُٟ٨ت و ألاؾلىب و اإلاغاخل التي ًم ً٨مً زاللها
جدَ ٤ُ٣ظا الخ٩امل  ،و هظ٦غ مً بحن ؤَم َظٍ ألاصواث :
 ب٢امت اجداص للمضٞىٖاث بحن الضو ٫ألاًٖاء.
 ججمُ٘ ظؼء مً الاخخُاَي الى٣ضي للضو ٫ألاًٖاء لضي ظهت مغ٦ؼٍت ٌؿخسضم لخ٣ضًم حؿهُالث ما٢خت إلاىاظهت ازخال٫
مىاػًٍ اإلاضٞىٖاث في الضو ٫ألاًٖاء .
 جيؿُ ٤ؤؾٗاع الهغ ٝبحن ٖمالث الضو ٫ألاًٖاء .

 )1عبد ادلنعم السيد علي ،مرجع سابق ،ص 67ومابعدىا.
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 جيؿُ ٤الؿُاؾاث الى٣ضًت ُٞما بُنها ؤو اؾخسضام ٖملت مىاػٍت ٦إصاة لدؿىٍت اإلاضٞىٖاث و ٧ىخضة خؿابُت للضو٫
ألاًٖاء بلى ظىاع الٗمالث اإلادلُت ؤو جد ٤ُ٣الخ٩امل في الؿى ١اإلاالي.
لى ؤزظها ٦مشاً ٫دخظي به مىُ٣ت ألاوعو ،وحٗبر لؤلوعو ٗ٦ملت ص ٘ٞواخخُاٍ وخؿاب صولُت ًٖ ا٢خهاص ضخم٘٣ً ،
جغجِبه الشاوي في الٗالم ما بحن الا٢خهاص ألامغٍ٩ي و الُابان لى ؤزظها بٗحن الاٖخباع ماقغ الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي مشال.و بما ؤن
ؤَمُت ؤي ٖملت جيب٘ مً ؤَمُت حجم و َُ٩ل الا٢خهاص الظي جمشله ٞ ،الٗمالث ؤلاخضي ٖكغة التي حك٩ل منها ألاوعو جمشل
في الىا % 5.15 ٘٢مً الخجاعة الضولُت باٖخباعَا ٖملت بنضاع الٟىاجحر (م٣ابل  % 6.47للضوالع) و  % 20مً اخخُاَاث البىى٥
اإلاغ٦ؼٍت م٣ابل  % 5.61للضوالع و  % 5.18مً حجم اله٣ٟاث في ؤؾىا ١الهغ( ٝم٣ابل  % 5.41للضوالع).و جبحن مٗٓم
اإلاُُٗاث اإلاخىٞغة بن ا٢خهاص ألاوعو ( ) 2في حجمه و َُ٩له  ٘٣ً ،ما بحن الا٢خهاص ألامغٍ٩ي و الا٢خهاص الُاباوي  ،و ٖلى َظا
ألاؾاؽ ٞاهه ًمشل ال٣ىة الا٢خهاصًت الشاهُت بٗض الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.
اإلاُلب الشاوي :م٣ضمت للخ٩امل الى٣ضي بحن صو ٫مجلـ الخٗاون :
ٖلى الغٚم مً ؤلاهجاػاث الٗضًضة التي خ٣٣ها مجلـ الخٗاون زال ٫مؿحرجه بال ؤهه واظه ال٨شحر مً الخدضًاث ؤلا٢لُمُت
والٗاإلاُت ؾىاء ٧اهذ ؤمىُت ؤو ؾُاؾُت ؤو ا٢خهاصًت واؾخُإ اؾدُٗاب ٧اٞت الاوٗ٩اؾاث لهظٍ الخدضًاث مما ٧ان له ألازغ
ال٨بحر في الخٟاّ ٖلى ؤمً واؾخ٣غاع اإلاىُ٣ت.
ومً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت ًخم بل٣اء الًىء ٖلى مؿحرة مجلـ الخٗاون زال ٫الٟترة اإلاايُت م٘ التر٦حز ٖلى مكغوٕ الىخضة
ً
الى٣ضًت والتي حٗخبر جخىٍجا لخُلٗاث قٗىب اإلاىُ٣ت في بىاء ا٢خهاص مخ٩امل و٢اصع ٖلى اؾخٛال ٫زغواجه بالك٩ل ألامشل
والظي ًد ٤٣الخىمُت الكاملت واإلاؿخمغة بةطن هللا  ،م٘ الخإُ٦ض ٖلى صوع ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة في بىاء ماؾؿاث اإلاجلـ
وجىُٟظ الاجٟاُ٢اث اإلابرمت وألاؾباب التي ؤصث بلى اوسخابها مً اجٟاُ٢ت ؤلاجداص الى٣ضي (.)1
ً
ٌٗخبر الخٗاون الى٣ضي ظؼءا ال ًخجؼؤ مً الخٗاون في مسخل ٠مُاصًً الٗال٢اث الا٢خهاصًت بحن مجمىٖت مً الضو ،٫ولظل٪
ً
ً
ٌٗخبر َظا الخٗاون الى٣ضي ؤمغا يغوعٍا للىنى ٫بلى الخ٩امل الا٢خهاصي بحن َظٍ الضو ٫في النهاًت .ولظل ٪ال حٟٛل ؤًت
اجٟاُ٢ت ا٢خهاصًت لخد ٤ُ٣الخ٩امل بحن مجمىٖت مً الضو ٫بلى ( جيؿُ ٤الؿُاؾاث الى٣ضًت واإلاالُت وألاهٓمت اإلاخٗل٣ت بها في
ً
بلضان ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة جمهُضا لخىخُض الى٣ض بها ) ولظلٞ ٪مً ؤولىٍاث جد ٤ُ٣ؤلاجداص الى٣ضي َىاٖ ٥ضة ؤمىع ًجب
جد٣ُ٣ها ؤَمها :
 جىُٓم اإلاضٞىٖاث بحن الضو ٫ألاًٖاء . جيؿُ ٤وجىخُض الىٓم اإلاهغُٞت . جيؿُ ٤وجىخُض الىٓم الى٣ضًت .ً
وبدُض ًاصي ٧ل طل ٪في النهاًت بلى بًجاص ٖملت واخضة ومهغ ٝمغ٦ؼي واخض وهٓام مهغفي ميؿ ، ٤وَظا ٌٗخبر جخىٍجا
الهضماط ا٢خهاصي قامل  ،خُض ؤن الخ٩امل الى٣ضي في النهاًت حهض ٝبلى بلٛاء الخىاظؼ التي ج٣ام يض خغ٦ت وؾاثل
اإلاضٞىٖاث بٛغى جيؿُ ٤الؿُاؾاث الى٣ضًت .

)1مسيح مسعود "،وجهة نظر اقتصادية،أىمية العملة الخليجية الموحدة و استحقاقاتها" ،األسواق العربية2008/1/16/
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 اإلاىا ٘ٞالا٢خهاصًت التي جخد ٤٣مً زال ٫اجٟاُ٢اث ؤلاجداص الى٣ضي: حؿاٖض ٖلى جض ٤ٞعئوؽ ألامىا ٫لالؾدشماع في مجمىٖت الضو ٫اإلاىًىٍت في َظا ؤلاجداصً
ً
 بن وظىص ٖملت واخضة حٗخبر ججؿُضا ٧امال للىخضة الا٢خهاصًت والى٣ضًت. بن وظىص ٖملت مىخضة ٌٗخبر وؾُلت لخماًت الىاعصاث والهاصعاث وألاعنضة اإلاترا٦مت مً آٞاث الخطخم الٗالمي. حؿاٖض ٖلى حٗؼٍؼ خغ٦ت الخباص ٫الخجاعي بحن صو ٫اإلاىُ٣ت.ً
 بن زلٖ ٤ملت واخضة وزانت لضو ٫الخلُج ًم ً٨اؾخسضامها في جدضًض ؤؾٗاع الى ِٟاإلاهضع  ،وبظل ٪جىٞغ الخماًتً
للٗاثضاث الىُُٟت ٖىض ج٣لباث الٗمالث ألاظىبُت التي جدضص بها خالُا الٗاثضاث البترولُت .
ً
 بن زلٖ ٤ملت زلُجُت واخضة مً اإلام ً٨ؤن جغج٣ي بلى مجزلت الٗمالث الضولُت وزانت للخباصالث م٘ الضو ٫الٗغبُت ألازغي ،و٦ظل ٪اؾخسضامها ٗ٦ملت اخخُاٍ مً ٢بل الٗضًض مً الضو. ٫
اإلاُلب الشالث :اإلاحزاث اليؿبُت ال٢خهاص صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة :
ٖلى الغٚم مً ألاػماث الا٢خهاصًت الٗاإلاُت واوٗ٩اؾاتها ٖلى ا٢خهاص صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،وٖلى الغٚم مً نٛغ
الٟترة الؼمىُت التي جم ٞيها بىاء ا٢خهاص الضولت والتي ال جخٗضي ٖمغ ؤلاجداص م٣اعهت باال٢خهاصًاث ألازغي في اإلاىُ٣ت والٗالم ،
بال ؤهه وبًٟل الجهىص ال٨بحرة مً ٢بل الُ٣اصة واجساط ؾُاؾاث جىمىٍت مدؿاعٖت جلبي مخُلباث الخىمُت مما ظٗل الىمىطط
ً
ً
ً
ؤلاماعاحي همىطظا ممحزا اؾخُإ اللخا ١بغ٦ب الا٢خهاصًاث ألازغي ألا٦ثر ج٣ضما بل وٍخٟىٖ ١ليها في بٌٗ ألاخُان  ،ومما
ً
ؾاٖض ٖلى طل ٪الىٞغة اإلاالُت التي جد٣٣ذ بٟٗل ؤؾٗاع الى ِٟوزانت في الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت والتي ونلذ بلى ؤع٢ام
ُ٢اؾُت مما ؾاٖض ٖلى الاهُال ١هدى جىُٟظ اإلاكغوٖاث ال٨بحرة التي جد ٤٣الُمىخاث الخىمىٍت للمغخلت ال٣اصمت ،وبًٟل
الؿُاؾاث الا٢خهاصًت واإلاالُت للخ٩ىمت والتي ٧ان َضٞها ألاؾاسخي بىاء ؤلاوؿان ؤلاماعاحي ال٣اصع ٖلى جدمل جبٗاث الخىمُت
اإلاؿخ٣بلُت ،اؾخُاٖذ الضولت ؤن جد ٤٣ال٨شحر مً اإلاحزاث اليؿبُت ٖلى ٧اٞت ألانٗضة الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت،
ٗٞلى الهُٗض الا٢خهاصي ٧اهذ صولت ؤلاماعاث الضولت الؿبا٢ت في الالتزام باجٟاُ٢اث و٢غاعاث مجلـ الخٗاون وٍم ً٨جلمـ
طل ٪مً زال ٫اإلااقغاث الخالُت :
 2007خىالي%9.3
 2006و
 مٗضالث الىمى في الىاجج اإلادلي الخ٣ُ٣ي ،خُض بل ٜمٗض ٫الىمى في الىاجج اإلادلي الخ٣ُ٣ي لٗامي %8.3وَى ألاٖلى باليؿبت ل٩اٞت صو ٫اإلاجلـ وطل ٪خؿب بُاهاث مىٓمت ألاؾ٩ىا.
و
 2005وَى ألا٦بر بحن صو ٫مجلـ
 7670.5ملُىن صوالع في ٖام
 2005خىالي
 بل ٜحجم الخجاعة البُيُت لضولت ؤلاماعاث في ٖام %22.6مً حجم الخجاعة البُيُت لضو ٫مجلـ الخٗاون
الخٗاون بٗض اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت خُض ٌك٩ل ماوؿبخه خىالي
مجخمٗت.
 4763.7ملُىن صوالع وبما ٌك٩ل %22مً
 2005خىالي
 بلٛذ ناصعاث صولت ؤلاماعاث لضو ٫مجلـ الخٗاون ألازغي في ٖاممجمىٕ الهاصعاث البُيُت.
 %21.2وَى ألا٦بر مً
 2906.8ملُىن صوالع وبما ٌك٩ل
 بلٛذ واعصاث صولت ؤلاماعاث مً بُ٣ت صو ٫مجلـ الخٗاون ماُ٢مخهمجمىٕ الىاعصاث البُيُت لضو ٫مجلـ الخٗاون.
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 10834مخمل ٪وَى
 2006خىالي
 بل ٜبظمالي ٖضص مىاَجي صو ٫مجلـ الخٗاون اإلاخمل٨حن للٗ٣اعاث في صولت ؤلاماعاث ختى ٖام %32.7مً مجمىٕ مىاَجي اإلاجلـ الظًً ًمل٩ىن ٖ٣اعاث في بُ٣ت
ألا٦بر بحن ظمُ٘ صو ٫مجلـ الخٗاون بط ٌك٩ل ماوؿبخه
صو ٫اإلاجلـ .
 9784جغزُو في
 بل ٜبظمالي ٖضص الترازُو اإلامىىخت إلاىاَجي صو ٫اإلاجلـ إلاماعؾت ألاوكُت الا٢خهاصًت في صولت ؤلاماعاث 2005وبيؿبت %66.8مً بظمالي ٖضص الترازُو اإلامىىخت إلاىاَجي اإلاجلـ إلاماعؾت ألاوكُت ا٢خهاصًت في بُ٣ت صو٫
ٖام
اإلاجلـ .
ً
ً
ً
وُٞما ًخٗل ٤باإلااقغاث اإلاالُت و الى٣ضًت ٣ٞض خ٣٣ذ صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة جمحزا وؿبُا م٣اعهت بالضو ٫ألازغي في
مجلـ الخٗاون والتي ؤَمها :
 ، 2006وَى ألا٦بر بحن صو ٫مجلـ
 َىا 8٥مهاع ٝبماعاجُت يمً ؤ٦بر ؤل ٠مهغ ٝفي الٗالم بال٣ىة الغؤؾمالُت في ٖامً
الخٗاون والتي بل ٜمجمىٖها 23مهغٞا.
 906.9ملُاع صوالع لجمُ٘
 2007مً ؤنل
 333.1ملُاع صوالع في ٖام
 بل ٜبظمالي مىظىصاث اإلاهاع ٝالخجاعٍت في صولت ؤلاماعاث %36.7وَى ألا٦بر بحن ظمُ٘ صو ٫اإلاجلـ .
اإلاهاع ٝالخجاعٍت في ٧اٞت صو ٫مجلـ الخٗاون وبيؿبت
 2007وَى ألا٦بر بحن ٧اٞت صو ٫مجلـ الخٗاون .
 %41.7في ٖام
بل ٜمٗض ٫همى الؿُىلت اإلادلُت في صولت ؤلاماعاث %35.3وَى
 2007وبيؿبت
 187.2ملُاع صوالع في ٖام
 بل ٜبظمالي الىصاج٘ اإلاهغُٞت لضي اإلاهاع ٝالخجاعٍت في صولت ؤلاماعاثألا٦بر مً بظمالي الىصاج٘ اإلاهغُٞت في صو ٫مجلـ الخٗاون مجخمٗت.
 176.3ملُاع صوالع في ٖام
 بل ٜبظمالي ال٣غوى والدؿهُالث ؤلاثخماهُت اإلامىىخت مً ٢بل اإلاهاع ٝالخجاعٍت في صولت ؤلاماعاث %31.9مً بظمالي ال٣غوى في صو ٫مجلـ الخٗاون.
 2007وبيؿبت
 2007وبيؿبت %32.2مً بظمالي
 139.5ملُاع صوالع في ٖام
 بل ٜبظمالي اإلاُلىباث ٖلى الُ٣إ الخام في صولت ؤلاماعاثاإلاُلىباث ٖلى الُ٣إ الخام في صو ٫مجلـ الخٗاون.
 %36.9وَى ألا٦بر مً
 2007وبيؿبت
 35.6ملُاع صوالع في ٖام
 بلٛذ ال٣ىاٖض الغؤؾمالُت للمهاع ٝالخجاعٍت في صولت ؤلاماعاثمجمىٕ ال٣ىاٖض الغؤؾمالُت ل٩اٞت اإلاهاع ٝالخجاعٍت في صو ٫مجلـ الخٗاون.
 2007وبيؿبت %32.6مً بظمالي
 180.9ملُاع صوالع في ٖام
 بلٛذ الهاصعاث ؤلاظمالُت لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضةناصعاث صو ٫مجلـ الخٗاون.
 2007وبيؿبت %43.3وَى ألا٦بر مً
 121.1ملُاع صوالع في ٖام
 بلٛذ الىاعصاث ؤلاظمالُت لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضةبظمالي واعصاث صو ٫مجلـ الخٗاون .
. 2007
 %33.5في ٖام
 بل ٜههِب عنُض اإلاحزان الخجاعي لضولت ؤلاماعاث بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي بل ٜحجم الاخخُاَُاث الخاعظُت الغؾمُت لضولت ؤلاماعاث 75.7ملُاع صوالع في ٖام 2007وبيؿبت %50.8مً بظماليالاخخُاَُاث الخاعظُت الغؾمُت لضو ٫مجلـ الخٗاون مجخمٗت .
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 بلٛذ وؿبت بظمالي اإلاىظىصاث للمحزاهُت اإلاجمٗت للمهاع ٝالخجاعٍت بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي في صولت ؤلاماعاثٖ %142ام 2006وهي ألاٖلى بٗض البدغًٍ في بُ٣ت صو ٫اإلاجلـ.
 2006وهي ألاٖلى بٗض البدغًٍ في بُ٣ت
 %63.7في ٖام
 بلٛذ وؿبت وصاج٘ اإلاهاع ٝبي الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي في صولت ؤلاماعاثصو ٫اإلاجلـ.
 2006وهي ألاٖلى
 بلٛذ وؿبت الاثخمان اإلاخاح للُ٣إ الخام بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي في صولت ؤلاماعاث %63.8في ٖامباليؿبت لبُ٣ت صو ٫اإلاجلـ.
ً
ً
 2006وَى ألا٦بر مً ؤنل 135مهغٞا في ٧اٞت صو٫
 بلٖ ٜضص اإلاهاع ٝفي صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة 46مهغٞا في ٖاماإلاجلـ .
ً
 2006وبيؿبت %45.2مً مجمىٕ ٞغوٕ
 بلٖ ٜضص ٞغوٕ اإلاهاع ٝفي صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة 582مهغٞا في ٖاماإلاهاع ٝفي صو ٫مجلـ الخٗاون .
 2006وهي ؤ٢ل مً ال٨شاٞت ل٩اٞت صو٫
 بلٛذ ال٨شاٞت اإلاهغُٞت في صولت ؤلاماعاث 7.3ؤل ٠وؿمت ل٩ل ٞغٕ مهغفي في ٖام 12.7ؤل ٠وؿبت ل٩ل ٞغٕ مهغفي .
اإلاجلـ والتي بلٛذ
ً
ً
٦ ظل ٪البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ٢ض ظاءث ألاولى ٖغبُا وفي اإلاغجبتٖ 22اإلاُا يمً ماقغ
 2008والظي ٌكمل 118صولت في
اإلاىخضي الا٢خهاصي الٗالمي صاٞىؽ للضو ٫ألا٦ثر اهٟخاخا ٖلى الهُٗض الخجاعي لٗام
)1(.
الٗالم
اإلاُلب الغاب٘ :جضاُٖاث اوسخاب صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة مً اجٟاُ٢ت ؤلاجداص الى٣ضي الخلُجي :
َىا ٥ؤعبٗت مأػ ١وٗ٢ذ بها صو ٫الخلُج وهي:
.2010
 - 1مؿإلت الٗملت اإلاكتر٦ت ،وجاعٍش مىٖض بَال٢ها
 - 2مؿإلت الخطخم اإلاتزاًض في اإلاىُ٣ت.
 - 3مؿإلت الغبِ بالضوالع.
 - 4مؿإلت الكغٍ الالػم لخبجي ٖملت مىخضة مً ظهت ،و لخد ٤ُ٣الىخضة الى٣ضًت مً ظهت ؤزغي ،وَى ب٢امت ؾى١
زلُجُت مكتر٦ت.
لخدلُل ؤؾباب وجضاُٖاث اوسخاب صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة مً اجٟاُ٢ت ؤلاجداص الى٣ضي اإلاٗ٣ىصة بحن صو ٫مجلـ
الخٗاون  ،البض مً الخإُ٦ض ٖل ماًلي :
)1إضافةً إذل ذلك البد من اإلشارة إذل أنو يوجد يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة سوقٌن لألوراق ادلالية ومها سوق أبوظيب لألوراق ادلالية  ،وسوق ديب ادلارل،
وكذلك يوجد مركز ديب العادلي لألوراق ادلالية والسلع والذي يعترب أحدث مركز مارل دورل لتغطية الفجوة اجلغرافية والزمنية القائمة بٌن ادلراكز ادلالية الدولية يف
اخلريطة ادلالية
الغرب مثل نيويورك ولندن وتلك القائمة يف الشرق مثل طوكيو وىونج كونج  ،وتتمثل إسرتاتيجية مركز ديب ادلارل العادلي يف إعادة تشكيل
لتكون بوابة عادلية تستقطب رؤوس األموال واالستثمارات  ،كما يهدف ادل ركز يف الوقت نفسو إذل لعب دور زلوري يف حفز النمو والتطور والتنوع
االقتصادي يف ادلنطقة عرب تكريس دوره كمركز مارل مرموق على مستوى العادل .
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 بن ؤي ٖمل ظماعي بحن مجمىٖت مً الضو ٫البض ؤن ًىُل ٤مً ٢ىاٖاث جامت وؤَضا ٝمدضصة مً ؤن َظا الخٗاون ؾُٗىصً
ً
باإلاىٟٗت اإلاكتر٦ت لجمُ٘ الضو ٫وبالخالي ؾُ٩ىن الخسلي ًٖ بٌٗ ال٣غاعاث الٟغصًت لهالر ال٣غاعاث الجماُٖت ؤمغا مهما
لىجاح َظا الخٗاون .
 بن هجاح الٗمل اإلاكتر ٥بحن مجمىٖت مً الضو ٫ولى جباًيذ ؤحجامها و٢ىتها الؿُاؾُت والا٢خهاصًت ًجب ؤن ًبجى ٖلىالاخترام اإلاخباص ٫وؤلا٢ىإ بحن َظٍ الضو ٫ولِـ ٞغى الغؤي بإؾلىب ألامغ الىا ٘٢وؾُاؾاث الضولت ألا٢ىي .
 ل٣ض بُيذ ججاعب الخجمٗاث الضولُت ألازغي بإهه البض مً بٌٗ الخىاػالث مً بٌٗ الضو ٫لهالر الضو ٫ألازغي م٣ابلً
اإلاهلخت اإلاكتر٦ت اؾتراجُجُا .
ً
ً
 بن ججغبت صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة في الٗمل الجماعي مً زال ٫هجاخها ٦ضولت اجداصًت والتي حٗخبر همىطظا ٞغٍضا فيجاعٍسىا الٗغبي اإلاٗانغ وطل ٪بؿبب الضوع الخُ٨م مً ٢بل الُ٣اصة في بصاعة وصٖم َظا الٗمل الىخضوي  ،م٘ ؤلاقاعة بلى
ً
الضوع ال٨بحر الظي ماعؾه الًٗى ألا٦بر وَى بماعة ؤبىْبي في زل ٤وتهُئت ألاظىاء لبىاء الش٣ت بحن ظمُ٘ ألاًٖاء بُٗضا ًٖ
الهُمىت مما ؤصي بلى بىاء صولت خضًشت و٢اصعة ٖلى ألازظ ب٩اٞت مخُلباث الخُىع في ٧اٞت اإلاجاالث مما ظٗلها جدٓى باخترام
وج٣ضًغ ٧اٞت الضو.٫
 ل٣ض زبذ مً زال ٫ججاعب الضو ٫ألازغي في الاهضماط بإن ٖملُت جمغ٦ؼ اإلااؾؿاث والهُئاث اإلاكتر٦ت في م٩ان واخض لِؿذفي نالر اؾخمغاعٍت الٗمل اإلاكتر ، ٥بل الٗ٨ـ صخُذ خُض ؤن جىػَ٘ ماؾؿاث الٗمل اإلاكتر ٥بحن الضو ٫ألاًٖاء
ؾُ٣ىي الُ٨ان الاجداصي وطل ٪مً زال ٫حٗؼٍؼ الش٣ت بحن الجمُ٘ (.)1
ولٟهم جضاُٖاث ٢غاع ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة الاوسخاب مً ؤلاجداص الى٣ضي البض مً ؤلاقاعة بلى ماًلي :
 اخخلذ ؤلاماعاث اإلاغ٦ؼ ألاو ٫بحن صو ٫الخلُج الؿذ مً خُض الالتزام بدىُٟظ ٢غاعاث الخٗاون اإلاكتر ٥وطل ٪بدؿب ج٣غٍغمخابٗت جىُٟظ ال٣غاعاث الظي حٗضٍ اللجان الخابٗت لؤلماهت الٗامت لضو ٫اإلاجلـ ،بل حٗخبر الضولت الىخُضة التي التزمذ في
.1981
جىُٟظ ال٣غاعاث الهاصعة مىظ ُ٢ام مجلـ الخٗاون ٖام
 َالبذ ؤلاماعاث باؾخًاٞت م٣اع 3ظهاث جابٗت لؤلماهت الٗامت لضو ٫مجلـ الخٗاون  ،صون ؤن جدهل ٖلى ؤي واخضة منهاً
وهي َُ :ئت الخجاعة الال٨تروهُت وألاماهت الٟىُت إلا٩اٞدت ؤلاٚغا ١وؤلاجداص الى٣ضي  ،م٘ الٗلم ؤن َىا 20٥م٣غا وَُئت جابٗت
لؤلماهت الٗامت لضو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي.
 جم جىػَ٘ اإلا٣غاث والهُئاث ٖلى بُ٣ت صو ٫اإلاجلـ خُض خُٓذ الؿٗىصًت باإلاغ٦ؼ ألاو ٫خُض ًىظض ٞيها 10م٣اع وَُئت،و٦ظل ٪البدغًٍ 4م٣اع ،وُ٢غ 3م٣اع ،وٖمان2م٣غ  ،وال٩ىٍذ 2م٣غ  ،بِىما جسلى ؤلاماعاث الٗغبُت مً ؤي م٣غ مً م٣اع
 2004وطل٪
مجلـ الخٗاون  ،م٘ الٗلم ؤن ؤلاماعاث ٧اهذ ؤو ٫مً ج٣ضم باؾخًاٞت اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي الخلُجي وطل ٪في ٖام

 )1إن زلافظ البنك ادلركزي اإلمارايت قد صرح بأن تبين العملة اخلليجية ادلوحدة جيب أن يتم بعد استكمال السوق اخلليجية ادلشرتكة .وأشار السعيدي إرل أن
تبين العملة ادلشرتكة سيجري على ادلراحل التالية:
ٓ -1نقيق حرية انتقال رؤوس األموال بٌن بلدان اجمللس ،وىذا متحقق حاليا.
بت واحد.
-2إزالة الكلفة بٌن عمالت دول اجمللس أو احلد منها ،ويتطلب ذلك ربط العملة ّنث
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 2006بُلب الؾخًاٞت اإلاجلـ الى٣ضي زم
٦جؼء مً جغجِباث الضزى ٫في ؤلاجداص الى٣ضي الخلُجي  ،وج٣ضمذ ُ٢غ في ٖام
 2008ج٣ضمذ الؿٗىصًت بُلب الؾخًاٞت اإلاجلـ الى٣ضي .
جبٗتها البدغًٍ في هٟـ الٗام  ،وفي الٗام
 بن َلب صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة باؾخًاٞت اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي لضو ٫مجلـ الخٗاون هاب٘ مً ٢ىاٖتها بإجها ألاخ٤ً
وألاظضع بإن ج٩ىن م٣غا لهظا اإلاهغ ٝلالٖخباعاث الخالُت :
 بن الُ٣إ اإلاهغفي في صولت ؤلاماعاث ٌٗخبر ألا٢ىي وألاًٞل باليؿبت لبُ٣ت صو ٫مجلـ الخٗاون . بن صولت ؤلاماعاث جمخل ٪بيُت ج٣ىُت مخُىعة في ظهاػَا اإلاهغفي ًاَلها ؤن ج٩ىن اإلا٩ان ألاوؿب للمهغ ٝاإلاغ٦ؼي الخلُجي .ً ً ً
 البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة حٗخبر مغ٦ؼا مالُا صولُا وطل ٪مً زال ٫حكٗب ٖال٢اتها وماؾؿاتها
اإلاالُت واإلاهغُٞت والتي حٗخبر نلت الىنل بحن ألاؾىا ١اإلاالُت بحن الكغ ١والٛغب  ،وؤ٦بر مشا ٫وظىص مغ٦ؼ صبي اإلاالي الضولي
والظي ًًم الٗضًض مً اإلااؾؿاث اإلاالُت واإلاهغُٞت الضولُت
ً
ً
 ٦ظل ٪البض مً ؤلاقاعة ؤًًا بلى اخخًان صولت ؤلاماعاث لهىضو ١الى٣ض الٗغبي والظي ٌٗخبر عمؼا لخٗاون الضو ٫الٗغبُتوالظي ٌٗخبر مً ؤَم اإلااؾؿاث الٗغبُت اإلاالُت  ،وبالخالي ٞةن وظىص اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي الخلُجي في الضولت ؾُٗؼػ الخٗاون
الا٢خهاصي واإلاالي بحن صو ٫مجلـ الخٗاون وبُ٣ت الضو ٫الٗغبُت .
وَىا البض مً الدؿائ : ٫ؤلِـ مً خ ٤صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة وما جخمخ٘ به مً محزاث وؿبُت ٖلى اإلاؿخىي
ً
الا٢خهاصي واإلاالي ؤن ج٩ىن م٣غا للمهغ ٝاإلاغ٦ؼي لضو ٫مجلـ الخٗاون؟.
وٍب٣ي ال٣ى ٫بنهاًت ٢ى ٫جغٍٟحن "بن الخ٩امل الى٣ضي َى مؿإلت ؾُاؾُت ؤ٦ثر منها ا٢خهاصًت ،ألن الضوا ٘ٞباججاَاتها ،و
الٗ٣باث في ؾبُلها ،هي ق٩ل ؤؾاسخي طاث َبُٗت ؾُاؾُتٞ ،اإلعاصة الؿُاؾُت هي بالخالي قغٍ مؿب ٤ألي ج٩امل ه٣ضي
وا٢خهاصي"(.)1
٢اثمت اإلاغاح٘:
.1997
 ) 1زابذ ٖبض الخاٖ ٔٞلي ٞخخي" ،الىٓغٍت الؿُاؾُت" ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،الضاع الجامُٗت الجضًضة،
 )2عٍاى الٟغؽ "،الىا ٘٢والُمىح" .ؤؾخاط الا٢خهاص بجامٗت ال٩ىٍذ(،وكغث ب٨خاب ٧ىها خى ٫ال٣مت الا٢خهاصًت الٗغبُت
.)2009
في قهغ ًىاًغ
)3مدمض مدمىص ؤلامام" ،جُىع ألاَغ اإلااؾؿُت لالجداص ألاوعوبي:الضعوؽ اإلاؿخٟاصة للخ٩امل الٗغبي" ،و بدىر و صعاؾاث
. 1998
ال٣اَغة  ،اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت ،بصاعة البدىر و الضعاؾاث
ٖ) 4بض اإلاىٗم الؿُض ٖلي"،الىي٘ الا٢خهاصي الى٣ضي الخاعجي لألُ٢اع الٗغبُت وصوع الٟىاثٌ اإلاالُت في بم٩اهُت جد٤ُ٣
الخ٩امل الى٣ضي الٗغبي" ،وع٢ت ٢ضمذ بلى:الخ٩امل الى٣ضي الٗغبي"اإلابراعاث – اإلاكا٧ل-الىؾاثل":بدىر ومىا٢كاث الىضوة
.1981
التي ٖ٣ضَا مغ٦ؼ الضعاؾاث الىخضة الٗغبُت،بحروث ،

 )1أنظر يف ىذا الشأن ،رلدي ٘ناد" ،جامعة الدول العربية ،مدخل إلى المستقبل" ،عادل ادلعرفة،345 ،ط( الكويت :اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و
االداب.2007
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)5مدمض مدمىص ؤلامام" ،الجىاهب اإلااؾؿُت ؤلاصاعٍت للخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي" ،اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت ،بصاعة
.1998
البدىر و الضعاؾاث ،
ٖ ) 6بض اإلاىٗم الؿُض ٖلي" ،الاجداص الى٣ضي الخلُجي و الٗملت الخلُجُت اإلاكتر٦ت" ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،
. 2008
الكاع٢ت ،بحروث،
.2008
) 7ؾمُذ مؿٗىص ،وظهت هٓغ ا٢خهاصًت"،ؤَمُت الٗملت الخلُجُت اإلاىخضة و اؾخد٣ا٢اتها" ،ألاؾىا ١الٗغبُت/1/16/
 (ٍ،345ال٩ىٍذ :اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت و
) 8مجضي خماص" ،حامٗت الضو ٫الٗغبُت مضزل بلى اإلاؿخ٣بل"ٖ ،الم اإلاٗغٞت،
.2007
الٟىىن و آلاصاب،
7)MEADE," the Theory of customs Unions, Scitovsky, Economic Theory and westerm European
Integration,andLispsey".The Theory of custom Unions;A General Equilibrium Analysis.
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جإزحر اؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاحخماعي ٖلى ُ٢م الكباب الجامعي الجؼاثغي
"صعاؾت لُٗىت مً مؿخسضمي مى ٘٢الٟاٌـ بى"٥
ؤٖ.ؼوػ ول/حامٗت ٚغصاًت  -لُٟي ص٧اوي/باخث ص٦خىعاٍ -حامٗت ٖىابت
ملخو:
بغػث في آلاوهت ألازحرة قب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ وخُٓذ باهدكاع ٦بحر ٖلى الهُٗض الٗالمي،
بل و٢ض باث بًٗها مً ؤ٦ثر اإلاىا ٘٢ػٍاعة في الٗالم ،ختى بجها ؤنبدذ جُػى ٖلى ما ٧ان ٌٗغ ٝفي ٖلم الاظخمإ بـ ( اإلا٩ان
الشالض )٣ٞ ،ض ْهغث اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت ٦مهُلر ؤَلٖ ٤لى مجمىٖت اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت التي ْهغث م٘ الجُل الشاوي
للىٍب  ،وؤجاخذ الخىانل م٘ مجخم٘ اٞتراضخي له ممحزاجه وزهىنُاجه  ،ولٗل ؤقهغَا  Face Bookوٚحرَا ،وؾاَمذ في
الخإزحر ٖلى مىٓىمت الُ٣م وألازال ١التي ج٩ىن ؾلى ٥الٟغص .وٍدخل مٟهىم الُ٣م ؤَمُت ٦بحرة في الٗلىم ؤلاوؿاهُت
والاظخماُٖت باٖخباعَا اخض الٗىامل ألاؾاؾُت التي ج٩ىن ؾلى ٥الٟغص ،خُض ج٣ىم الُ٣م بمجمىٖت مً الىْاث ٠ألازالُ٢ت
والاظخماُٖت ٞهي جد ٤٣الخًامً الاظخماعي .ولخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت جم اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي ،والاؾخبُان
ؤلال٨ترووي ٦إصاة للُ٣اؽ ،و٢ض جىػَٗه بُغٍ٣ت ٖكىاثُت ٖلى ُٖىت الضعاؾت اإلا٣ضعة بـ 99مٟغصة بدشُت ومً بحن ؤَم الىخاثج
التي جىنلىا لها ،ؤن مى ٘٢الٟاٌؿبىً ٥م ً٨مً بظغاء ه٣اقاث وخىاعاث بحن الُلبت مً مسخل ٠ؤهداء الٗالم وبالخالي
الاهٟخاح ٖلى الش٣اٞاث ألازغي م٘ بم٩اهُت الخش ٠ُ٣والخٗلُم مً زال ٫الخضًض م٘ ؤشخام مً مسخل ٠اإلاؿخىٍاث،
زانت جدؿحن مؿخىي الخد٨م في اللٛاث ألاظىبُت.
بق٩الُت الضعاؾت:
ً
هٓغا إلاا حكهضٍ اإلاجخمٗاث الخضًشت مً ْاَغة جىامي اؾخسضام ج٣ىُاث الاجها ٫الال٨ترووي ٣ٞض ْهغ ظُل ظضًض لم ٌٗض
ًخٟاٖل م٘ ؤلاٖالم الخ٣لُضي ب٣ضع ما ًخٟاٖل م٘ ؤلاٖالم الال٨ترووي ٌؿمى بالجُل الكب٩ي ؤو ظُل الاهترهذٞ ،الهض ٝمً َظٍ
الكب٩اث باٖخباعَا مىهاث بل٨تروهُت جًم الٗضًض مً اإلاؿخسضمحن طوي اإلاُى ٫اإلاخ٣اعبت للخىانل وجباص ٫آلاعاء وألا٩ٞاع
وج٣ضًم ا٢تراخاث وخلى ٫لبٌٗ اإلاك٨الث التي جىاظه اإلادكاع٦حن في الخىاعٞ ،كب٨ت الٟاٌـ بى ٥واخضة مً ؤقهغ َظٍ
الكب٩اث التي ْهغث في ٖهغ ًمىط بالخٛحراث الٗاإلاُت اإلاٗانغةٟٞ ،ي ْل ٖهغ اإلاٗلىماث وهٓام ٖالمي ً٣ىم ٖلى الٗىإلات
ؤلاٖالمُت التي ؤزغث ٖلي الٗضًض مً اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت وز٣اٞتها وؤوؿا٢ها الؿاثضةٞ،اؾخسضاماث الُلبت إلاى ٘٢الِٟـ
بى٢ ٥ض ًخٗغى الكباب الجامعي بلى ؤهماٍ ٖضًضة مً الُ٣م واإلاغظُٗاث اإلاسخلٟت واإلاخباًىت ،واإلاخىاً٢ت ؤخُاها والتي ٢ض
جدىافى والُ٣م الؿاثضة في مجخمٗهَ ،ظا ما ًض ٘ٞبه بلى الخسلي ًٖ بٌٗ الاٖخ٣اصاث وألا٩ٞاع وجبجي بٌٗ الُ٣م الجضًضة
ب٩ل ما جدىٍه مً م٩ىهاث ؾلبُت٦ ،ة٢امت ٖال٢اث ٚحر قغُٖت ٖلى َظٍ الكب٩اث ،ؤو الىنى ٫بلى مدخىٍاث ٚحر ؤزالُ٢ت،ؤو
جبجي بٌٗ ألا٩ٞاع اإلاخُغٞت،ما ٢ض ًىٗ٨ـ ٖلى ؾلى٧اتهم ومُىلهم اججاٍ الٗضًض مً الً٣اًاٝ .ما مضي جإزحر اؾخسضام مى٘٢
الٟاٌؿبىٖ ٥لى ُ٢م الكباب الجامعي الجؼاثغي؟
ال٩لماث اإلاٟخاخُت  :مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي،الكباب الجامعي ،الُ٣م ،الٟاٌـ بى.٥
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حؿائالث الضعاؾت:
 الدؿائ ٫الغثِس ي:ما مضي جإزحراؾخسضام مى ٘٢الٟاٌؿبىٖ ٥لى ُ٢م الكباب الجامعي الجؼاثغي؟
 الدؿائالث الٟغُٖت :ما هي ٖاصاث ؤهماٍ اؾخسضام الُلبت إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؟َل ٌؿاَم اؾخسضام الُلبت إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في حٗؼٍؼ الُ٣م ؤلاًجابُت ؟َل ٌؿاَم اؾخسضام الُلبت إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في حٗؼٍؼ الُ٣م ؤلاًجابُتما مضي بؾهام قب٩اث الخىانل الاظخماعي في حُٛحر ُ٢م الكباب الجامعي الجؼاثغي؟َل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في صعظت بؾهام مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥في حٛحر ُ٢م الكباب الجامعي مً وظهت هٓغ -ؤٞغاصالُٗىت جبٗا إلاخٛحر جبٗا إلاخٛحر الجيـ؟
َل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في صعظت بؾهام مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥في حٛحر ُ٢م الكباب الجامعي مً وظهت هٓغ ؤٞغاصالُٗىت جبٗا إلاخٛحر جبٗا إلاخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي؟
َل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في صعظت بؾهام مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥في حٛحر ُ٢م الكباب الجامعي مً وظهت هٓغ ؤٞغاصالُٗىت جبٗا إلاخٛحر جبٗا إلاخٛحر الؿً؟
مهُلخاث الضعاؾت :
مىا ٘٢الخىانل الاحخماعي :حٗغٖ ٝلى ؤجها اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت التي جىٞغ ٞيها جُبُ٣اث الاهترهِذ زضماث إلاؿخسضميهاجدُذ لهم بوكاء نٟدت شخهُت مٗغويت للٗامت يمً مى ٘٢ؤو هٓام مٗحن ،وجىٞغ وؾُلت اجها ٫م٘ مٗاع ٝميصخئ
الهٟدت ؤو م٘ ٚحرٍ مً مؿخسضمي الىٓام ،وجىٞغ زضماث لخباص ٫اإلاٗلىماث بحن مؿخسضمي طل ٪اإلاى ٘٢ؤو الىٓام ٖبر
الاهترهِذ.وهي اإلاىا ٘٢التي حؿمذ بةوكاء نٟداث زانت باألشخام والخىانل م٘ ؤنض٢ائهم ومٗاعٞهم ،مشل مى" ٘٢ماي
1
ؾبِـ"ِٞ" ،ـ بى."٥
وٍم ً٨حٗغٍٟها خؿب صعاؾدىا بإجها جل ٪اإلاىهاث ؤلال٨تروهُت واإلاىا ٘٢الاظخماُٖت التي جدُذ إلاخهٟديها بم٩اهُت مكاع٦ت
اإلالٟاث و الهىع وجباص ٫م٣اَ٘ الُٟضًى  ،و٦ظل ٪م٨ىتهم مً بوكاء اإلاضوهاث الال٨تروهُت ،و بظغاء اإلاداصزاث الٟىعٍت،
وبعؾا ٫الغؾاثل.

 .1خالد غسان يوسف ادلقدادي "،ثورة الشبكات االجتماعية" ،دار النفائس للنشر ،األردن ،ط ،1،2013ه ،ص .25 ،24
.2سعد عبد احلليم شنك "،االتصاالت للشباب ومحاورتهم" ،2004 ،ص2

. 3القيم اإلسالمية والرتبية – "دراسة في طبيعة القيم ومصادرىا ودور التربية اإلسالمية في تكوينها وتنميتها " ،مكتبة إبراىيم حليب ،ادلدينة ادلنورة،
 ،1988ص .34
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ً
الُ٣م :مٟهىم ًضٖ ٫لى مجمىٖت مً الخهىعاث واإلاٟاَُم التي ج٩ىن بَاعا للمٗاًحر وألاخ٩ام واإلاشل واإلاٗخ٣ضاثوالخًُٟالث التي جخ٩ىن لضي الٟغص مً زال ٫جٟاٖله م٘ اإلاىا ٠٢والخبراث الٟغصًت والاظخماُٖت ،بدُض جم٨ىه مً ازخُاع
ؤَضا ٝوجىظهاث لخُاجه وٍغاَا ظضًغة بخىُْ ٠بم٩اهُاجه وجخجؿض مً زال ٫الاَخماماث ؤو الاججاَاث ؤو الؿلى ٥الٗملي
ؤو اللٟٓي بُغٍ٣ت مباقغة وٚحر مباقغة.1
ً
وٍم ً٨حٗغٍ ٠الُ٣م خؿب صعاؾدىا بإجها ؤخ٩ام ًهضعَا الكاب مً زال ٫اإلاى ٠٢الظي ًخٗغى له مهخضًا في طل ٪بمٗاًحر
ويٗها الٟغص لىٟؿه ؤويٗها اإلاجخم٘ له وَظٍ اإلاٗاًحر جخ ٤ٟم٘ َبُٗت وز٣اٞت اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه الٟغص بما ًخًمىه
مً هٓامٖ ،اصاث اظخماُٖت ختى ؤنبدذ ظؼء مً الترار الخًاعي والتي مً زاللها ًخدضص اإلاغٚىب ُٞه ؤو اإلاغٚىب ٖىه
مً الؿلى ٥وجخطر في اَخماماجه وؾلى٦ه.
 الكباب الجامعي :بن مغخلت الكباب هي مغخلت حٛحر ٦مي وهىعى في مالمذ الصخهُت جخمحز بضعظت ٖالُت مً الخُٗ٣ض بطجسخلِ ٞيها الغٚبت في جإُ٦ض الظاث م٘ البدض ًٖ صوع اظخماعي والخمغص ٖلى ما ؾب ٤بهجاػٍ ،بلى ظاهب ؤلاخؿاؽ باإلاؿئىلُت
والغٚبت في مجخم٘ ؤ٦ثر مشالُت م٘ الؿعي اإلاؿخمغ بلى الخُٛحر وبظلٞ ٪ةن جىٞغ َظٍ الٗىانغ ٌٗ٨ـ ما ًم٨ىىا ؤن ٌؿمُه
البٌٗ بالصخهُت الكابتً .2يبػي ؤن وكحر بلى ؤن َظٍ الضعاؾت ؾخدضص مغخلت الكباب جدضًضا بظغاثُا بحن ؾً ( 17ؾىت و
 35ؾىت)ٖ ،لى اٖخباع ؤهىا ؾىضعؽ الكباب الجامعي الجؼاثغي.
 الِٟؿبىَ :٥ى مى ٘٢ال٨ترووي للخىانل الاظخماعي ،ؤي ؤهه ًدُذ ٖبرٍ لؤلشخام الٗاصًحن والاٖخباعٍحن (٧الكغ٧اث) ؤنًبرػ هٟؿه وؤن ّ
ٌٗؼػ م٩اهخه ٖبر ؤصواث اإلاى ٘٢للخىانل م٘ ؤشخام آزغًٍ يمً هُا ١طل ٪اإلاى ٘٢ؤو ٖبر الخىانل م٘
 2004وَى ؤخض َلبت
مىا ٘٢جىانل ؤزغي  ،وبوكاء عوابِ جىانل م٘ آلازغًٍ 3.ؤؾـ َظا اإلاى" ٘٢ماع ٥ػا٦غبحرج" ٖام
َاعٞاعص  -الظي ؤنبذ ُٞما بٗض ٌٗض ؤنٛغ ملُاعصًغ في الٗالم  -وطل ٪بٛغى الخىانل بحن الُلبت في َظٍ الجامٗت ،ومً زم
اهدكغ اؾخسضامه بحن َلبت الجامٗاث ألازغي في ؤمغٍ٩ا وبغٍُاهُا و٦ىضا ،ولُخُىع اإلاى ٘٢وزهاثهه مً مجغص مى ٘٢إلبغاػ
الظاث والهىع الصخهُت بلى مى ٘٢مخسهو ،وٍخى ٘٢ؤن ًهل ٖضص مكترُ٦ه في  2015بلى ٢غابت ملُاع مكتر ،٥و لُهبذ
مؿخ٣بال ا٦بر ججم٘ ال٨ترووي بكغي ٖلى وظه ألاعى.4
.2الضعاؾت اإلاُضاهُت وبحغاءاتها :
 ُٖىت الضعاؾت:حٗخبر الُٗىت مً الىؾاثل ألاؾاؾُت في الضعاؾاث اإلاُضاهُت ،خُض و٢ض جم اٖخماص الُٗىت الٗكىاثُت  ،خُض جم الاٖخماص ٖلى
الاؾخبُان ؤلال٨ترووي مىظه إلاجمىٖاث ومىخضباث الكباب الجامعي ٖلى مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥بهض ٝجد ٤ُ٣ؤَضا ٝالبدض
وؤلاظابت ٖلى حؿائالجه ،ج٩ىن َظا الاؾخبُان مً ( )99مٟغصة بدشُت وُٞما ًلي هبرػ ؤَم زهاثهها:

.4مهاب نصر " :الفايسبوك" صورة ادلثقف وسًنتو العصرية ،وجوه ادلثقف على الفيسبوك ىل تعيد انتاج صورتو أم تصنع افقا مقابرا؟ جريدة القيس الكويتية
اليومية  ،العدد  3 ، 13446نوفمرب ،2010ص .10
 .5مهاب نصر  ، :مرجع سبق ذكره،ص.08
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 3زهاثو ُٖىت الضعاؾت :حضو ٫ع٢م (ً : )01ىضر زهاثو ؤٞغاص الُٗىت و ٤ٞمخٛحر الجيـ:
الجيــ
ط٦غ
ؤهشـى
اإلاجمىٕ

اليؿبت اإلائىٍت
% 29.3
% 70.7
% 100

الخ٨غاع
29
70
99

حضو ٫ع٢م (ً :)02ىضر زهاثو ؤٞغاص الُٗىت و ٤ٞمخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي
اإلاؿخىي الخٗلُمي
َالب ما ٢بل الخضعج

الخ٨غاع
41

َالب ماؾتر
َالب ماحؿخحر
َالب ص٦خىعاٍ
اإلاجمىٕ

28
16
14
99

اليؿبت اإلائىٍـت
%41.4
% 28.3
%16.2
%14.1
% 100

حضو ٫ع٢م (ً :)03ىضر زهاثو ؤٞغاص الُٗىت و ٤ٞمخٛحر الخسهو
الخسهو
ؤصبي
ٖلمي
اإلاجمىٕ

الخ٨ـغاع
65
34
99

اليؿبت اإلائىٍت
%65.7
% 34.3
% 100

حضو ٫ع٢م (ً :)04ىضر زهاثو ؤٞغاص الُٗىت و ٤ٞمخٛحر الؿً
الؿً
 23-17ؾىت
 29-24ؾىت
 35-30ؾىت
اإلاجمىٕ

الخ٨غاع
47
42
9
99

اليؿبت اإلائىٍت
% 47.5
%42.4
% 9.1
% 100

بىاء ؤصاة البدث ألاؾاؾُت :اؾخسضمىا (الاؾخبُان الال٨ترووي ) ؤصاجا لجم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث الالػمت للضعاؾت باٖخباعَا مً ؤَم وؤوؿب ؤصواث البدض
الٗلمي لخُبُ ٤البدىر ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت وإلاا ٧ان مىيىٕ جإزحر اؾخسضام قب٩اث الخىانل الاحخماعي ٖلى ُ٢م
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الكباب الجامعي الجؼاثغي "صعاؾت ُٖىت مً مؿخسضمي مى ٘٢الٟاٌـ بى ،"٥خُض اٖخمضها ٖلى اؾخبُان ؤٖض مً َغٝ
بىاءا ؤصبُاث الترار الىٓغي للمىيىٕ .
 ون ٠ألاصاة :ألاصاة ٖباعة ًٖ اؾخبُان ؤٖض مً َغٞىا بهض ٝال٨ك ًٖ ٠مىيىٕ جإزحر اؾخسضام قب٩اث الخىانل الاحخماعي ٖلى ُ٢م
الكباب الجامعي الجؼاثغي ،مً زالُٖ ٫ىت الضعاؾت التي قملذ 99مٟغصة بدض وٍخ٩ىن الاؾخبُان مًٖ21باعة مىػٖت ٖلى
زالزت ؤبٗاص (َ ،)03ظا باإلياٞت ألؾئلت مخٗل٣ت بالبُاهاث الصخهُت إلاٟغصاث ُٖىت الضعاؾت.
حضو ٫ع٢م ( :)05جىػَ٘ البىىص الاؾخبُان
البٗ ــض
آلازاع الاًجابُت اإلاترجبت ًٖ اؾخسضام الُلبت
إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي
آلازاع الؿلبُت اإلاترجبت ًٖ اؾخسضام الُلبت
إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي
بؾهام قب٩اث الخىانل الاظخماعي في حُٛحر
ُ٢م الكباب الجامعي الجؼاثغي

ٖضص البىىص
07

ؤع٢ام البىـىص
7-6- 5– 4– 3– 2– 1

07

14-13-12-11-10-9-8

07

21-20-19-18-17-16-15

21

اإلاجمىٕ

و٢ض جمذ ؤلاظابت ٖلى الاؾخبُان و٣ٞا لخضعط زماسخي ٖلى َغٍ٣ت لُ٨غث ( مىا ٤ٞبكضة  -مىا ٤ٞـ مداًض ـ ٚحر مىاٚ -٤ٞحر
مىا ٤ٞبكضة ) وصدخذ ٖلى الخىالي بالضعظاث (. ) 1-2-3-4-5
ٖ -4غى وجٟؿحر الىخاثج :
بٗض ظم٘ البُاهاث الالػمت٢ ،مىا بخٟغَٛها وجغمحزَا وبصزالها بغهامج الخؼم ؤلاخهاثُت للٗلىم الاظخماُٖت  ،SPSSو٢ض ٢ام
البرهامج بدؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت:
الىخاثج اإلاخٗل٣ت:ؤهماٍ وٖاصاث اؾخسضام الكباب الجامعي إلاى ٘٢الٟاٌـ بى٥
الجضو:)6( ٫اؾخسضام الٟاٌـ بىً ٥ىمُا
اؾخسضام الٟاٌـ بى٥
ًىمُا
وٗم
ال
اإلاجمـىٕ

الخ٨غاع

اليؿبت اإلائىٍت

85
14
99

%85.6
% 14.4
% 100

هالخٔ ؤن ؤ٦ثر مً % 80مً ؤٞغاص الُٗىت ٌؿخسضم مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥بك٩ل ًىمي وَظا عاظ٘ الهدكاع ج٨ىىلىظُا ؤلاٖالم
والاجها ٫مً خىاؾِب وَىاج ٠طُ٦ت وؤلىاح مسخُت واؾخسضمها الىاؾ٘ مً ٢بل الُلبت
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الجضوٖ:)7( ٫ضص الؿاٖاث التي جً٣يها في اؾخسضم ٪لى ٘٢الٟاٌـ بى٥
ٖضص الؿاٖاث التي جً٣يها في
اؾخسضم ٪لى ٘٢الٟاٌـ بى٥
ؤ٢ل مً ؾاٖت
مً ؾاٖت بلى زالر ؾاٖاث
ؤ٦ثر مً زالر ؾاٖاث
اإلاجمىٕ

اليؿبت اإلائىٍـت

الخ٨غاع

%19.2
% 31.4
% 49.4
% 100

19
31
49
99

هالخٔ ؤن هه ٠اإلابدىزحن ج٣غٍباً٣ً % 49.4ىن ؤ٦ثر مً زالر ؾاٖاث في اؾخسضامهم إلاى ٘٢الٟاٌـ بى ٥وَظا ماقغ
ؾلبي ،ألن ؤلاٞغاٍ في الاؾخسضام ؾُاصي بهم بلى ؤلاصمان ٖلى مى ٘٢الٟاٌـ بى.٥
الجضو:)8( ٫الٟترة اإلاًٟلت في الؾخسضام الُلبت إلاى ٘٢الٟاٌـ بى٥
الٟترة اإلاًٟلت في الؾخسضام الُلبت إلاى٘٢
الٟاٌـ بى٥
الهباح
اإلاؿاء
اللُل
٩ُٞل ألاو٢اث
اإلاجمىٕ

اليؿبت اإلائىٍت

الخ٨ـغاع

%11.1
% 25.3
%35.4
%28.3
% 100

11
25
35
28
99

 % 35.4مً مجمىٕ اإلابدىزحن ًًٟلىن جهٟذ مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥في اللُل وَظا ؤمغ َبُعي ألن َظٍ الٟترة حٗخبر
هالخٔ ؤن
ٞترة عاخت باليؿبت للٗضًض مً الُلبت.
الجضو :)9( ٫ججاوػ ٖضص ؤنض٢اث 500٪نضً ٤في نٟدخٖ ٪لى الٟاٌـ بى٥
 500نضً ٤في نٟدخٖ ٪لى
ججاوػ ٖضص ؤنض٢اث٪
الٟاٌـ بى٥
وٗم
ال
اإلاجمـىٕ

الخ٨غاع
24
75
99

اليؿبت اإلائىٍت
%24.2
% 75.8
% 100

هالخٔ ؤن %75مً ٖضص اإلابدىزحن لم ًخجاوػ ٖضص ؤنض٢ائهم ٖلى نٟدت الٟاٌـ بى 500٥نضً ٤وَظا عاظ٘ عبما ال٦خٟاء
الُلبت بالخىانل م٘ ؤنض٢ائهم مً اإلادُِ الجامعي مً ؤؾخاطة وَلبت.
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الجضوَ :)10( ٫ل حؿخسضم َىٍخ ٪الخُ٣ُ٣ت ٖلى مى ٘٢الٟاٌـ بى٥
َل حؿخسضم َىٍخ ٪الخُ٣ُ٣ت ٖلى مى٘٢
الٟاٌـ بى٥
وٗم
ال
اإلاجمىٕ

اليؿبت اإلائىٍت

الخ٨غاع

%31.3
%67.7
% 100

31
67
99

 % 67.7مً مجمىٕ اإلابدىزحن ال ٌؿخٗملىن َىاًتهم الخ٣ُ٣ت ٖلى مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥وَظا عبما عاظ٘ لٗضة ؤؾباب
هالخٔ ؤن
هٟؿُت وؤزغي و ؤزغي اظخماُٖت.
الجضو :)11( ٫ؤ٦ثر اإلاىايُ٘ التي جىا ٫اَخمام الُلبت
ؤ٦ثر اإلاىايُ٘ التي جىا ٫اَخمام الُلبت
ؾُاؾُت
احخماُٖت
عٍايُت
صًيُت
بٖالمُت
الدؿلُت والترُٞه
اإلاجمىٕ

اليؿبت اإلائىٍت
%51.3
% 36.3
%21.1
%7.1
%12.1
%12.1
ؤ٦ثر مً% 100

الخ٨غاع
51
36
21
7
22
12
99

هالخٔ ؤن اإلاىايُ٘ التي جىا ٫اَخمام الُلبت مخىىٖت ومخٟاوجت وطل ٪عاظ٘ الزخال ٝمُىليهم واججاَاتهم ال٨ٟغٍت
الجضو:)12( ٫اإلاىايُ٘ التي ًًٟل الُلبت وكغَا ٖلى الٟاٌـ بى٥
اإلاىايُ٘ التي ًًٟل الُلبت وكغَا ٖلى الٟاٌـ
بى٥
نىع شخهُت
خ٨م ومىأٖ
اخ٩ام وٞخاوي صًيُت
نىع اإلاىيت والجما٫
اإلاجمىٕ

الخ٨غاع

اليؿبت اإلائىٍت

48
36
21
14
99

%48.5
% 36.3
%21.1
%14.1
% 100
ؤ٦ثر مً

هالخٔ ؤن اإلاىايُ٘ التي ًًٟل الُلبت وكغَا مخٗضصة وطل ٪خؿب اإلاىايُ٘ التي حؿتهىي الُلبت ل ً٨هه ٠مجىٕ
اإلابدىزحن ًًٟلىن وكغ نىعَم الصخهُت وج٣اؾمها م٘ ؤنض٢ائهم ٖلى الٟاٌـ بى.٥
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الجضو ٫ع٢م (:)13الىخاثج اإلاخٗل٣ت باآلزاع الاًجابُت والؿلبُت وبؾهام قب٩اث الخىانل الاحخماعي في حُٛحر ُ٢م الكباب
الجامعي الجؼاثغي
االغ٢م

الضعحت ال٩لُت للبٗض(خؿاب ٧ل البىىص)

1

مضي آلازاع الاًجابُت اإلاترجبت ًٖ اؾخسضام
الُلبت إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي
مضي آلازاع الؿلبُت اإلاترجبت ًٖ اؾخسضام
الُلبت إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي
بؾهام قب٩اث الخىانل الاظخماعي في حُٛحر
ُ٢م الكباب الجامعي الجؼاثغي

2
3

الضعحت

اإلاخىؾِ
الخؿابي
2.94

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
0.60

مخىؾُت

3.81

0.61

مغجٟٗت

3.86

0.53

مغجٟٗت

وؿخسلو مً الجضو ٫ؤٖالٍ ؤن صعظت مضي آلازاع الاًجابُت التي جًمىتها ؤصاة البدض ظاءث بضعحت مخىؾُت ،وطل ٪مً
 . )0.60ؤما صعظت مضي آلازاع الؿلبُت التي جًمىتها
 )3.94واهدغا ٝمُٗاعي ٢ضعٍ (
وظهت هٓغ ؤٞغاص الُٗىت ،بمخىؾِ ٢ضعٍ (
. ،)0.61
 )3.81واهدغا ٝمُٗاعي ٢ضعٍ (
ؤصاة البدض ظاءث بضعحت مغجٟٗت ،وطل ٪مً وظهت هٓغ ؤٞغاص الُٗىت ،بمخىؾِ ٢ضعٍ (
ؤما صعظت مضي بؾهام مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥في حُٛحر ُ٢م الكباب الجامعي التي جًمىتها ؤصاة البدض ظاءث بضعحت مغجٟٗت،
.)0.53
 )3.86واهدغا ٝمُٗاعي ٢ضعٍ (
وطل ٪مً وظهت هٓغ ؤٞغاص الُٗىت ،بمخىؾِ ٢ضعٍ (
الىخاثج اإلاخٗل٣ت بالدؿائ ٫الخامـ َ :ل جىحض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في صعحت مضي بؾهام مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥في
حُٛحر ُ٢م الكباب الجامعيلئلظابت ٖلى َظا الؿاا ٫جم اؾخسغاط اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت وُ٢مت (ث) ،
للخٗغٖ ٝلى صاللت الٟغو ١جبٗا إلاخٛحر الجيـ (ط٧ىع  -بهار) والجضو ٫الخالي ًىضر طل: ٪
الىخاثج اإلاخٗل٣ت بالٟغو ١و٣ٞا إلاخٛحراث الجيـ ،اإلاؿخىي الخٗلُمي ،الؿً
الجضو ٫ع٢م(:)14اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت وازخباع (ث) لضاللت الٟغو ١في اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت
ً
جبٗا إلاخٛحر الجيـ.
الاؾخبُان

الجيـ

مضي بؾهام
مى ٘٢الٟاٌـ
بى ٥في حُٛحر
ُ٢م الكباب
الجامعي

الظ٧ىع
بهار

الٗضص اإلاخىؾِ
الخؿابي
3.89
35
3.86
66

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
0.46
0.42

ُ٢مت (ث) صعحت
الخغٍت
99
0.32

0.51

حكحر الىخاثج اإلاسجلت في الجضوٖ :)14( ٫ىض جُبُ ٤ازخباع (ث) للُٗىاث اإلاؿخ٣لت ،بلى ٖضم وحىص ٞغو ١طاث صاللت
 )0.05لضعظت.خُض ؤْهغ الجضو ٫ؤن ُ٢مت الضاللت اإلادؿىبت
بخهاثُت في اؾخجاباث الظ٧ىع و ؤلاهار ٖىض مؿخىي الضاللت (
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ً
 ،)0.05وبخالي ٞهي ٚحر صالت بخهاثُا ؤي ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت
( ) sigفي الضعظت ال٩لُت ؤ٦بر مً مؿخىي الضاللت (
ً
بخهاثُت في صعظت مضي بؾهام مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥في حُٛحر ُ٢م الكباب الجامعي جبٗا إلاخٛحر الجيـ( ط٦غ  -ؤهثى ).
* الىخاثج اإلاخٗل٣ت بمخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُميَ :ل جىحض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مضي بؾهام مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥في
حُٛحر ُ٢م الكباب الجامعي جبٗا إلاخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي:
لئلظابت ٖلى َظا الدؿائ ٫اؾخسضمىا ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصيONE-WAY ANOVAللٟغو ١بحن مخىؾُاث الُٗىت ًدبحن
0.59وُ٢مت  Sigحؿاوي
مً زال ٫الجضو ٫ؤن ُ٢مت  Fحؿاوي
 0.05وبالخالي ٞةن ُ٢مت ٚ Fحر
 0.62وهي ؤ٦بر مً مؿخىي الضاللت
صالت بخهاثُا ؤي ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث في صعظت مضي بؾهام مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥في حُٛحر ُ٢م الكباب الجامعي مً وظهت
هٓغ ؤٞغاص الُٗىت جبٗا إلاخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي٦ .ما َى مبحن في الجضو:)11( ٫
اإلاخٛحر

مهضع الخباًً

مضي بؾهام
مى٘٢
الٟاٌـ بى٥
في حُٛحر ُ٢م
الكباب
الجامعي

بحن اإلاجمىٖاث
صازل اإلاجمىٖاث

مجمىٕ
اإلاغبٗاث
0.33
18.50

مخىؾِ
اإلاغبٗاث

صعحت
الخغٍت

ُ٢مت ()ٝ

0.11
0.06

3
97

0.59

مؿخىي
الضاللت
Sig
0.62

الىخاثج اإلاخٗل٣ت بمخٛحر الؿًَ :ل جىحض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في صعحت مٗى٢اث جُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨ترووي جبٗا
إلاخٛحر الؿً:لئلظابت ٖلى َظا الدؿائ ٫اؾخسضمىا ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي ONE-WAY ANOVAللٟغو ١بحن
0.03وُ٢مت  Sigحؿاوي
مخىؾُاث الُٗىت ًدبحن مً زال ٫الجضو ٫ؤن ُ٢مت  Fحؿاوي
0.05
 0.99وهي ؤ٦بر مً مؿخىي الضاللت
وبالخالي ٞةن ُ٢مت ٚ Fحر صالت بخهاثُا ؤي ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث في صعظت مضي بؾهام مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥في حُٛحر ُ٢م
الكباب الجامعي مً وظهت هٓغ ؤٞغاص الُٗىت جبٗا إلاخٛحر الؿً٦ .ما َى مبحن في الجضو:)15( ٫
اإلاخٛحر

مهضع الخباًً

مضي بؾهام
مى٘٢
الٟاٌـ بى٥
في حُٛحر ُ٢م
الكباب
الجامعي

بحن اإلاجمىٖاث
صازل اإلاجمىٖاث

مجمىٕ
اإلاغبٗاث
0.01
18.84

مخىؾِ
اإلاغبٗاث

صعحت
الخغٍت

ُ٢مت ()ٝ

0.01
0.19

2
98

0.03
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 -5الىخاثج ؤلاخهاثُت للضعاؾت :
 مما ؾبً ٤م٨ىىا ال٣ى ٫ؤن مٗى٢اث جُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨ترووي باإلااؾؿاث التربىٍت الجؼاثغٍت مً وظهت هٓغ ألاؾخاطة ؾببهافي ٦شحر مً ألاخُان ظملت مً اإلاٗى٢اث والهٗىباث ؤلاصاعٍت ،الخ٣ىُت ،البكغٍت جسخل ٠وؿبتها وصعظتها بدؿب جإزحرَا ٖلى
ؤبٗاص الٗملُت الخٗلُمُت ٩٦ل وفي بَاع صعاؾدىا الخالُت التي اههبذ خى ٫ال٨ك ًٖ ٠ؤَم مٗى٢اث جُبُ ٤الخٗلُم
ؤلال٨ترووي ،بهض ٝاؾخيخاط وا٢تراح ظملت مً آلالُاث التي ٢ض حؿاَم في الخٛلب ٖلى َاجه اإلاٗى٢اث مؿخ٣بال – والخىظه
هدى الخبجي الخضعٍجي ألَم ألاؾالُب وَغ ١الخٗلُمُت الخضًشت ٦سُاع اؾتراجُجي للنهىى بُ٣إ الخٗلُم بالجؼاثغ  ،زغظىا
بالىخاثج آلاجُت:
ٌ /1ؿهم مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥بضعظت مغجٟٗـت في حٛحر ُ٢م الكباب الجامعي مً وظهت هٓغ ؤٞغاص الُٗىت.
ً /2ازغ مى ٘٢الِٟـ بى ٥بضعظت مخىؾُت في ا٦دؿاب بٌٗ الُ٣م ؤلاًجابُت مً وظهت هٓغ ؤٞغاص الُٗىت.
ً /3ازغ مى ٘٢الِٟـ بى ٥بضعظت مغجٟٗت في ا٦دؿاب بٌٗ الُ٣م الؿلبُت مً وظهت هٓغ ؤٞغاص الُٗىت
 /5ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في صعظت بؾهام مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥في حٛحر ُ٢م الكباب الجامعي مً وظهت هٓغ ؤٞغاص
الُٗىت جبٗا إلاخٛحر الجيـ.
 /6ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في صعظت بؾهام مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥في حٛحر ُ٢م الكباب الجامعي مً وظهت هٓغ ؤٞغاص
الُٗىت جبٗا إلاخٛحر إلاخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي.
 /7ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في صعظت بؾهام مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥في حٛحر ُ٢م الكباب الجامعي مً وظهت هٓغ ؤٞغاص
الُٗىت جبٗا إلاخٛحر جبٗا إلاخٛحر الؿً.
 6هخاثج الٗامت للضعاؾت : ًم ً٨إلاى ٘٢الٟاٌؿبى ٥مً بظغاء ه٣اقاث وخىاعاث بحن الُلبت مً مسخل ٠ؤهداء الٗالم ،مً م٩ان واخض و بخ٩الُ٠مىسًٟت.
 مؿاًغة الٗالم الخاعجي ومخابٗت ٧ل ما ًدضر خىلىا. بم٩اهُت الخش ٠ُ٣و الخٗلُم مً زال ٫الخضًض م٘ ؤشخام مً مسخل ٠اإلاؿخىٍاث ،زانت جدؿحن مؿخىي الخد٨م فياللٛاث ألاظىبُت.
 حؿاَم بك٩ل ٦بحر في حكُ٨ل الغوابِ والٗال٢اث الاظخماُٖت بحن ألاٞغاص. ًم ً٨الخٗغٖ ٝلى ؤشخام لهم اَخماماث مكتر٦ت ،وبالخالي الخٗاون وجباص ٫الخبراث ٧ل في مجاله. ًم ً٨ؤن ًاصي اؾخسضام مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥بلى اهدغا ٝالؿلى٧اث ،و ٞؿاص ؤزال ١الكباب الجامعي زانت بطا ما حٗغيىاللمىخضًاث التي حٗالج مىايُ٘ ٚحر ؤزالُ٢ت.
 ًاصي الاؾخٗما ٫اإلاؿخمغ بلى ؤلانابت باإلصمان ،وم٘ مغوع الى٢ذ ٌكٗغ اإلاؿخسضم باوٗؼاله الخام ًٖ اإلاجخم٘ ،وَكٗغبالىخضة الىٟؿُت ،وفي بٌٗ ألاخُان ًهِبه ؤلاخباٍ الىٟسخي.
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 ج٣لو اإلاضة اإلاسههت للضعاؾت واإلاُالٗت. ج٣لو ألاو٢اث التي ًً٣يها ألاٞغاص م٘ ألاَل وألانض٢اء ،وما ًترجب ٖنها مً ج ٪٨ٟاظخماعي وُُٗ٢ت بحن ألاٞغاص. ًم ً٨ؤن ًاصي اؾخسضام مى ٘٢الٟاٌـ بى ٥بلى جغاظ٘ الىاػٕ الضًجي ،وجغاظ٘ وؿبت الترصص ٖلى اإلاسجض ألصاء الهلىاث،وَظا بؿبب الضعصقت بك٩ل مٟغٍ والؾُما بطا ٧اهذ في مىايُ٘ بباخُت وٚحر ؤزالُ٢ت.
زاجمت:
زلهذ الضعاؾت بلى الخىنُاث الخالُت:
 جىُٖت الُلبت الجامُٗحن بإَمُتبؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي باٖخباعَا بخضي مؿخجضاث الخ٨ىىلىظُا ،وزانتالخٗلُمُت منها في الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث الٗلمُت اإلاخىىٖت،مً زال ٫جىػَ٘ اليكغاث الٗلمُت ،وٖ٣ض الىضواث والل٣اءاث.
 ٖمل صوعاث جضعٍبُت ووعقاث ٖمل م٨شٟت للخٗغٍ ٠باالؾخسضماث ؤلاًجابُت إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي لخضعٍب الُلبتالجامُٗحن ٖلى الاؾخسضام اإلاُٟض لها ،مً زال ٫جضعٍبهم ٖلى ُُٟ٦ت اهخ٣اء اإلاٗلىماث وازخُاع اإلاىاؾب منها في البدىر
والضعاؾاث الٗلمُت ،التي جسضم مؿحرتهم الٗلمُت.
 بنضاع وكغة بٖالمُت بعقاصًت مً ٢بل الجهت اإلاسخهت صازل الجامٗت  ،جىضر َغٍ٣ت اؾخسضام ؤلاهترهذ بالك٩ل ألاوؿب،وجدضص ؾاٖاث الاؾخسضام لها.
ً
 ؤَمُت بظغاء صعاؾاث مؿخ٣بلُت قاملت لٟئاث ٖمغٍت مخٗضصة ،هٓغا الهدكاع اؾخسضام مىا ٘٢الخىانل ؤلاظخماعي وجإزحراتهاً
اإلاباقغة في الخُاة الاظخماُٖت للُلبت ،خُض ال ػالذ الضعاؾاث في َظا اإلاىيىٕ مدضوصة ظضا ،وزانت مً اإلاىٓىع
الاظخماعي ،للخض مً آلازاع الؿلبُت لهظٍ الخ٣ىُت ،والاؾخٟاصة مً آلازاع ؤلاًجابُت لها.
ً
 بظغاء صعاؾاث لخدب٘ مضي اهدكاع َظٍ الخ٣ىُت ،وجدضًض ؤ٦ثر ٞئاث اإلاجخم٘ جإزغا بها ،وؤوظه الخإزحر.٢اثمت اإلاغاح٘:
.ٌ،2013
زالض ٚؿان ًىؾ ٠اإلا٣ضاصي "،زىعة الكب٩اث الاحخماُٖت" ،صاع الىٟاجـ لليكغ ،ألاعصن،1ٍ ،.2004
-2ؾٗض ٖبض الخلُم قى "،٪الاجهاالث للكباب ومداوعتهم"،
"-3الُ٣م ؤلاؾالمُت والتربُت صعاؾت في َبُٗت الُ٣م ومهاصعَا وصوع التربُت ؤلاؾالمُت في ج٨ىٍنها وجىمُتها" ،م٨خبت ببغاَُم
.1988
خلبى ،اإلاضًىت اإلاىىعة،
 -4مهاب ههغ " :الٟاٌؿبى "٥نىعة اإلاش ٠٣وؾحرجه الٗهغٍت ،وظىٍ اإلاشٖ ٠٣لى الِٟؿبىَ ٥ل حُٗض بهخاط نىعجه ؤم
.2010
 3، 13446هىٞمبر
جهى٘ ؤ٣ٞا م٣ابغا؟ ظغٍضة الِ٣ـ ال٩ىٍدُت الُىمُت  ،الٗضص
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ٖىامل نٗىباث حٗلم ال٨خابت لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت خؿب وحهت هٓغ
اإلاٗلمحن :صعاؾت مُضاهُت باإلاضاعؽ الابخضاثُت بىالًت جحزي وػو
ؤ.ق٣ُٟت صاوص/حامٗت مىلىص مٗمغي،جحزي وػو،الجؼاثغ ؤ.ههحرة لٗباؽ/حامٗت مىلىص مٗمغي،جحزي وػو،الجؼاثغ

ملخو :
يَضَٝظا البدث بلى مٗغٞت ٖىامل نٗىباث الخٗلم ال٨خابت لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت خؿب وظهت هٓغ اإلاٗلمحن
ببٌٗ اإلاضاعؽ الابخضاثُت بىالًت جحزي وػو،طل ٪ؤجها بن لم ججض الدصخُو اإلاىاؾب ٢ض جاصي بلى ؤلاٖا٢ت وٍ٩ىن لها جإزحر ٦بحر
لِـ  ِ٣ٞفي جدهُلهم الضعاسخي،بل في مسخل ٠ؤوكُتهم و٢ضعاتهم ومهاعاتهم ،و ٢ض جم الخىنل بلى َظٍ الٗىامل اإلاخمشلت في:
الخلمُظ ،اإلاىار البُضاٚىجي ،ألاؾغة.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :نٗىباث الخٗلم ال٨خابت ،الخلمُظ  ،الخٗلُم الابخضاجي .
م٣ضمت :
ّ
ٌٗخبر مىيىٕ نٗىباث الخٗلم مً ؤَم اإلاىايُ٘ التي قٛلذ وماػالذ حكٛل با ٫الباخشحن واإلاخسههحن في مجا ٫التربُت
ّ
والخٗلُم ،وظاء َظا الاَخمام بمىيىٕ نٗىباث الخٗلم لىظىص جالمُظ ٚالبا ما ًبضو ّؤجهم ٖاصًىن جماما في مٗٓم اإلآاَغ
ّ
الىٟؿُت بال ّؤجهم ٌٗاهىن ٢هىعا واضخا في مجا ٫ؤو ؤ٦ثر مً اإلاجاالث ألا٧اصًمُت .
ّ
بن جدضًض الٗىامل اإلاٟؿغة لهٗىباث ّ
الخٗلم في اإلاضعؾت وزانت في اإلاغاخل ألاولى مً الخٗلم له ؤَمُت بالٛت في الٗىاًت
ّ
بالخٗلُم وَؿاٖض ٖلى ٦ك ٠وجدضًض َظٍ ألاؾباب في بضاًت ْهىعَا ولظا ً٩ىن ٖالظها ؤؾهل٦ ،ما ٌؿاٖض اإلاٗلمحن ٖلى
ّ
الخٗلم لظوي نٗىباث ّ
جصخُذ ؤزُاء ّ
الخٗلم والخ٣لُل مً آزاع الٟكل في حٗلم اإلاهاعاث ألاؾاؾُت ٖلى ألاصاء اإلاؿخ٣بلي
للخالمُظ.
ؤلاَاع الٗام لإلق٩الُت :
ٌٗخبر الخٗلُم الابخضاجي طا ؤَمُت ٦بحرة في ّ
الؿلم الخٗلُمي ل٩ىهه ؤؾاؽ إلاغاخل الخٗلُمُت اإلا٣بلت ،خُض ً٨دؿب الخلمُظ
مسخل ٠اإلاهاعاث و الٗاصاث الؿلىُ٦ت ألاؾاؾُت الالػمت لخ٩ىٍىه و جىمُت ٢ضعاجه و اؾخٗضاصاجه ال٨ٟغٍت و اإلاهاعاث الًغوعٍت
لخم٨ىه مً جدهُل اإلاٗغٞت ٧ال٣غاءة ،الخؿاب ،و ال٨خابت.
٦ما حٗخبر ٞترة الخٗلُم الابخضاجي الخُىة ألاولى ٖلى صعب التربُت الُىٍل ،الظي ؤنبذ الُىم ال ًيخهي ٖىض مغخلت مُٗىت ؤو
ؾً مدضص بل ٌؿخمغ باؾخمغاع خُاة الٟغص .مما ظٗل اإلااؾؿاث التربىٍت و الخٗلُمُت بىظه زام في مسخل ٠اإلاجخمٗاث
جىظه عٖاًت زانت للخالمُظ في َظٍ اإلاغخلت هٓغا ألَمُتها في بىاء شخهِخه.
وبهظاٗٞ ،ىض الخدا٢هم باإلاضعؾت ًالخٔ اإلاٗلم جضعٍجُا الٟغو ١الٟغصًت بُنهم مشال مً خُض ٢ضعاتهم ٖلى اؾدُٗاب اإلاىاص
الضعاؾُت  ، 1و التي جهبذ ُٞما بٗض ق٩ل مً ؤق٩ا ٫نٗىباث الخٗلم .
 1بشًن معمرية " ،صعوبات التعلم األكاديمية لدى تالميذ و تلميذ ات الطورين األول و الثاني من التعليم االبتدائي " ،رللة شبكة العلوم النفسية
العربية  ،العدد ، 2005، 8ص. 40
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ومً ؤصبُاث اإلاىيىٕ،حٗخبر نٗىباث الخٗلم مً اإلاك٨الث التربىٍت الخانت ألجها طاث ؤبٗاص جغبىٍت وهٟؿُت واظخماُٖت
هٓغا لتزاًض ؤٖضاص الخالمُظ الظًً ٌٗاهىن منهاٞ ،منهم مً ًىاظهىن نٗىبت بالٛت في حٗلم ال٣غاءة ،ؤو الُ٣ام ببٌٗ الٗملُاث
الخؿابُت ،ؤو في حٗلم ال٨خابت ،وبك٩ل ٖام ٌعجؼون ًٖ الخٗلم باألؾالُب اإلاٗخاصة م٘ ؤجهم لِؿىا مخسلٟحن ٖ٣لُا ،و َظا
ٌٗىص لٗضة ٖىامل ؾاَمذ بٓهىعَا لضحهم و التي اَخم بها و حٗضصث وظهاث الىٓغ خى ٫الٗىامل اإلاٟؿغة ؤو اإلاؿببت في
وظىص َظٍ الهٗىباث لضي بٌٗ الخالمُظ .
و باٖخباع نٗىباث الخٗلم بق٩الُت ٢اثمت بظاتها ٣ٞض ْهغث ٖضث صعاؾاث حٗالج َظٍ الًُ٣ت هظ٦غ منها صعاؾت ؤظغاَا
ّ
ؤهىع الكغ٢اوي بٗىىان "صعاؾت بٌٗ الٗىامل اإلاغجبُت بهٗىباث الخٗلم لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بال٨ىٍذ"
مٗلما ّ
ج٩ىهذ الضعاؾت مً ّ 836
ومٗلمت٦ ،كٟذ الىخاثج اهسٟاى صعظت ز٣ت الخلمُظ بىٟؿه وظغح قٗىع الخلمُظ ؤمام
آلازغًٍ وٖضم الاقترا ٥في اإلاىا٢كاث وقضة الخباًً بحن ٢ضعاث الخالمُظ و٦ظل ٪الخالٞاث ألاؾغٍت وؤؾالُب التربُت،بياٞت
ّ
بلى طل،٪ظاءث صعاؾت ٢ام بها ؾُ ٠الضًً ٖبضون ) ٧ (1990ان الهض ٝمنها الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم
وٖىامل ٖؼو ؤؾبابها في اإلاغخلت الابخضاثُت باألػَغ ،ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً  132جلمُظا وجلمُظة باألػَغ ؤقاعث هخاثج
ّ
الضعاؾت بلى وظىص ٖال٢ت بًجابُت وصالت بحن نٗىباث الخٗلم و التي مً ؤَم ؤؾبابها :يٗ ٠ال٣ضعةٖ،ضم الٟ٨اًت بجهض
ّ
للمخٗلم ومؼاظه الؿحئ ونٗىبت اإلاهمت وؾىء الخٔ والهضٞت.
ومؼاط الخلمُظ ،والاججاَاث الؿلبُت
ّ
ّ
٦ما اقتر ٥ؤهىع ٖبض الغخُم وٖهمذ ٞسغو ) (1992في صعاؾت ًٖ نٗىباث الخٗلم واإلاخٛحراث اإلاخهلت بها ٦ما ًضع٦ها
ّ
اإلاٗلمىن في اإلاغخلت الابخضاثُت بضولت ُ٢غ ٖلى ُٖىت ٢ضعَاّ 170
مٗلما مً  25مضعؾت ابخضاثُت ،ؤوضخذ الىخاثج ؤن َىا٥
ّ
ؤعب٘ مخٛحراث مغجبُت بهٗىباث الخٗلم وهي ٖال٢ت اإلاض عؽ بالخلمُظ والٓغو ٝألاؾغٍت واإلاىهج الضعاسخي وؤلاخؿاؽ بالعجؼ
ّ
ّ
وٖضم الش٣ت بالىٟـ٦ ،ما ؤوضخذ الىخاثج ٖضم وظىص ٞغو ١بحن اإلاٗلمحن واإلاٗلماث في ج٣ضًغاتهم وطل ٪العجباٍ جل ٪الٗىامل
ّ
بهٗىباث الخٗلم .و٧اهذ الٗىامل ألا٦ثر جىاجغا لضي وؿبت ٦بحرة مً الخالمُظ في اإلاضعؾت الابخضاثُت خؿب جغجُبها بهٗىباث
ال٣غاءة وال٨خابت زم نٗىباث في الضاُٗٞت والخدهُل  ،زم نٗىباث الاهدباٍ والظا٦غة زم الهٗىباث الاهٟٗالُت الٗامت .1
بن ما هخج ًٖ نٗىباث الخٗلم مً مك٨الث صعاؾُت ق٩لذ جدضًا للمخسههحن في مجا ٫التربُت زانت في ّ
ْل ج٣لو
ّ
ّ
اليكاٍ الظاحي للمخٗلم وػٍاصة اإلاٗلىماث واإلاشحراث بهىعة مؿخمغة واعجٟإ ٦شاٞت الٟهى ٫الضعاؾُت وجغاظ٘ صوع اإلاٗلم
وؾُاصة مىار قبه مؿدؿلم ّ
ل٩ل َظٍ الٓىاَغ الؿلبُت في الٗملُت الخٗلُمُت٧ ،ل َظٍ الٓىاَغ ؾاٖضث ٖلى ْهىع واهدكاع
نٗىباث ّ
الخٗلم بىىٖيها الىماجي وألا٧اصًمي .2بدُض و التي جٓهغ بك٩ل مالخٔ و ملمىؽ و ال ًم ً٨ؤن ٌٟٛل منها اإلاٗلم ؤو
ألاؾغة في جدضًضَا بؿهىلت ؤال و هي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت و جخمشل في ال٨خابت ،ال٣غاءة ،و الخؿاب.
 ،%52.43وؤن وؿبت مً ٌٗاهىن مً
و ٢ض ؤقاع ؤخمض ٖىاص ؤن نٗىباث الخٗلم في اللٛت الٗغبُت  ،بك٩ل ٖام ٢ض بلٛذ
 ،% 73.44و الٟهم  ،% 6563.مً الٗضص ال٨لي إلاجمىٖت البدض
 ، % 91.41ال٣غاءة
 ،% 96.57الخٗبحر
نٗىبت الخٗلم في ال٨خابت
ً
3
البالٖ ٜضصَا  245جلمُظ ا مً اله ٠الخامـ الابخضاجي.
1زلمد مصطفى الديب" ،علم النفس االجتماعي التربوي -أساليب تعلم معاصرة " ،عادل الكتب للنشر و التوزيع و الطباعة ،ط  ،1القاىرة 2003 ،
،ص.317
2سعدة أ٘ند ابراىيم اوشقة " ،المهارات االجتماعية و صعوبات التعلم  -دراسة تجريبية"  ،مكتبة النهضة ادلصرية ،ط ،1القاىرة ، 2007،ص. 5
 3أ٘ند عواد  " ،مدى فعالية برنامج تدريبي لعالج بعض صعوبات التعلم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
جامعة الزقازيق  ،مصر، 1988،ص.1
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و مً ؤبغػ اإلاك٨الث اإلاضعؾُت اهدكاعا ُٞما ًسو نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت هجض نٗىبت ال٨خابت ،و لٗل الازخباع
البؿُِ للخالمُظ ،في ٚالبُت اإلاضاعؽ الابخضاثُت ٨ً ،ك ٠بؿهىلت َظٍ اإلاالخٓاث  ،طل ٪ألن مهاعة ال٨خابت بخضي اإلاهاعاث
ألا٧اصًمُت ألاؾاؾُت التي ًجب ؤن ًخم الاَخمام بها  ،بط ؤجها حك٩ل اإلاضزل ألاؾاسخي لخٗلم اإلاىاص ألا٧اصًمُت ألازغي مشل
ال٣غاءة والخؿاب.
و َظا ما ظاء به صعاؾت َىٍضا خىٟي عيىان )٣ٞ (1992ض جًمىذ ُٖىت مً َٟ 30ال مً طوي نٗىباث الخٗلم  ،جم
ج٣ؿُمهم بلى مجمىٖخحن مدؿاوٍخحن ؤخضَما ججغٍبُت ،وألازغي يابُت ،وجىنلذ بلى :ؤن َىا ٥نٗىباث حٗلم قاجٗت لضي
الُٗىت ومنها نٗىبت ال٨خابت وجخمشل في نٗىباث الخمُحز ؤزىاء ال٨خابت  ،ونٗىبت ٦خابت الخغو ٝاإلاض والخىىًٍ  ،والخلِ بِىه
وبحن خغ ٝالىىن. 1
بياٞت إلاا ؾب ٤ط٦غٍ ؤًًا ،جىنلذ صعاؾت ٖبض الكافي عخاب )(1994خُض ج٩ىهذ الُٗىت مً  127جلمُظ  65منهم
٦مجمىٖت يابُت،و  62مجمىٖت ججغٍبُت ،بلى ؤَم اإلاهاعاث الٟغُٖت للخِ الٗغبي و ٖضم الالتزام بال٨خابت ٖلى الؿُغ و
طل ٪بٗضم مغاٖاة ٧ل مً الخغو ٝاإلاٛل٣ت واإلاٟخىخت ٖ ،ضم ونل الخغو ٝونال ؾلُما مً ؤما ً٦ونلها  ،م٘ ٖضم مغاٖاة
الخىاؾب مً خُض ؤحجام الخغو ٝفي ال٩لمت الىاخضة.2
اإلاٗلم ،وبما ّ
وٍم ً٨ال٣ى،٫ؤن ؤَم َغً ٝم ً٨ؤن ً٩ىن لضًه صوع ؤؾاسخي في ٦ك ٠طوي نٗىباث الخٗلم َى ّ
ؤن في َظا
ّ
ّ
البدض ؾىً ٝخم جىاو ٫آعاء اإلاٗلمحن خى ٫الٗىامل اإلاٟؿغة لهٗىباث الخٗلم لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت٣ٞ ،ض جم
الازخُاع خهغ الىؾِ اإلاضعوؽ صازل ٞئت نٛحرة مً اإلاجخم٘ الجؼاثغي وَى الىؾِ الابخضاجي ،و مىه جم الخىنل بلى َغح
بق٩الُت البدض في الؿاا ٫الغثِسخي الخالي :بلى ؤي ٖىامل ًغح٘ مٗلم نٗىباث الخٗلم ال٨خابت لضي جالمُظ اإلاغخلت
الابخضاثُت ؟
جدضًض الٟغيُاث :ظاءث ٞغيُاث البدض ٧الخالي:
الٟغيُت ألاولى :جغظ٘ نٗىباث الخٗلم ال٨خابت لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بلى ٖىامل مخٗل٣ت بالخلمُظ.
الٟغيُت الشاهُت :جغظ٘ نٗىباث الخٗلم ال٨خابت لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بلى ٖىامل مخٗل٣ت باإلاىار البُضاٚىجي.
الٟغيُت الشالشت :جغظ٘ نٗىباث الخٗلم ال٨خابت لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بلى ٖىامل مخٗل٣ت باألؾغة.
ؤَمُت البدث:
ًبرػ ؤَمُت البدض الخالي مً زال ٫الخُغ ١لهٗىبت ال٨خابت ٦إخض ؤهىإ نٗىباث الخٗلم الباعػة في اإلاغخلت الابخضاثُت ،وَظا ما ًغنض مً زال ٫مالخٓاث  ،وق٩اوي اإلاٗلمحن اإلاخ٨غعة ؤزىاء ٢غاءة  ،الىاظباث اإلاضعؾُت و ٕاظاباث ؤزىاء
الامخداهاث،وما جدضزه مً مك٨الث مؿخ٣بال ٢ض حٗى ١الخٗلم الصخُذ.
حؿلُِ الًىء ٖلى ُٖىت الخالمُظ طوي نٗىبت ال٨خابت ومؿاٖضتهم إلخضار جىا٣ٞا هٟؿُا ،اظخماُٖا و صعاؾُا لضحهم.1ىويدا حنفي رضوان  " ،برنامج لعالج صعوبات تعلم القراءة و الكتابة و الرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع من التعليم األساسي "،رسالة دكتوراه
غًن منشورة كلية الرتبية اإلسكندرية  ،مصر، 1992 ،ص.41
 2ىدى مصطفى زلمد عبد الر٘نن" ،برنامج لتنمية مهارات الكتابة في المرحلة االبتدائية من التعليم األساسي
مصر1996،ص.40
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ًُٟض الٗاملحن في اإلاجا ٫التربىي و زانت اإلاٗلمحن مً اظل وي٘ بؾتراجُجُت ٖالظُت وبغامج بعقاصًت مً اظل جدؿحنحٗلم لل٨خابت.
ؤَضا ٝالبدث:
مٗغٞت ؤعاء اإلاٗلمحن خى ٫بٌٗ الٗىامل اإلاٟؿغة لهٗىباث الخٗلم الخانت بال٨خابت لضي الخالمُظ اإلاغخل الابخضاثُتبد٨م ؤن اإلاٗلم مً ؤَم ؤَغا ٝالٗملُت الخٗلُمُت وؤ٢غبها بلى الخلمُظ.
مداولت بًجاص خل إلاك٩لت البدض ومؿاٖضة مً ًغظى مؿاٖضة مً مغبحن ،ؤو باخشحن ؤو مٗلمحن ،ؤو ؤولُاء ؤمىع الخالمُظممً جخىاظض لضحهم َظٍ اإلاك٩لت واإلاخمشلت في نٗىبت ال٨خابت .
جدضًض اإلاٟاَُم بحغاثُا:
نٗىبت حٗلم ال٨خابت :والتي جٓهغ في ألاخغ ٝؤو في ألاٖضاص ؤو في ألاق٩ا ٫و حٗبر ًٖ اإلااقغاث آلاجُت :خظ ،ٝبياٞت ،ببضا، ٫
اوٗ٩اؽ  ،اهدغا ًٖ ٝؾُغ ال٨خابت ٖ ،الماث الترُ٢م ،وي٘ الى ِ٣في ٚحر م٩اجها ،نٗىبت في ب٦ما ٫الٟغاٚاث في الجملت
،جإزغ في مداولت جظ٦غ ال٩لماث و حكىٍ في الك٩ل .
الخلمُظَ :ى الُٟل اإلاخمضعؽ الظي ًتراوح ٖمغٍ مابحن 11-6ؾىىاثً ،ضعؽ في مغخلت الابخضاثُت و ًمشل اإلادىع ألاو ٫مً ّ
٧ل
ٖملُاث التربُت والخٗلُم.
الجاهب الىٓغي:
- 1ؤَضا ٝحٗلُم ال٨خابت في اإلاضعؾت الابخضاثُت ً :م ً٨بًجاػ ؤَضا ٝحٗلُم ال٨خابت في اإلاغخلت الابخضاثُت  ،بما ؤوعصٍ ٚاٞغ
ُٞ )2005ماًلي :
مهُٟى (
الىيىح في ال٨خابتٞ :ةهه ًم ً٨جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت مً جىيُذ ٦خابتهم م٘ مغاٖاة الجىصة ،والجما ،٫و الخيؿُ٤ٞيها ،ختى جهبذ َظٍ ألامىع ٖاصة مً ٖاصتهم في ال٨خابت ،بؿهىلت وؾغٖت ،صون ٖىاء ؤو ج٩ل.٠
جىمُت وجغبُت ال٣ضعاث الٗ٣لُت والٟىُت :جخمشل في الاهدباٍ ،ص٢ت اإلاالخٓت٢ ،ىة الخ٨م ،وجظو ١الجما.٫ا٦دؿاب الٗاصاث الخؿىت :بن ٖملُت جضعَـ ال٨خابت ٌؿمذ للخالمُظ ا٦دؿاب ال٨شحر مً الٗاصاث الخؿىت ٧الىٓام،الترجِب ،الىٓاٞت ،الهبر ،واإلاشابغة.
ا٦دؿاب اإلاهاعة الُضوٍت ٌٗ:جي طل ٪ؤن صعوؽ ال٨خابت ُج ُ٨ؿب الخالمُظ مهاعة ًضوٍت وحؿخٛل وكاَه الُٟغي  ،خبه
للخغ٦ت ،اإلادا٧اة في هاخُت ممخٗت  ،وهاٗٞت له في و٢ذ واخض .1
- 2حٗغٍ ٠نٗىبت ال٨خابت :و مً حٗاعٍ ٠نٗىبت ال٨خابت ماًلي :
 )2003ؤن نٗىبت ال٨خابت جدك٩ل ؾىاء في مجا ٫ؤلامالء ؤو الخٗبحر ال٨خابي ،وجغظ٘ مك٨الث الخٗبحر
ًغي مدمض ٖلي ٧امل (
بلى ال٣ل ٤وضخالت اإلاٗغٞت وٖضم ال٣ضعة ٖلى نُاٚت ظمل مترابُت جغاعي ال٣ىاٖض الىدىٍت والخى ،ُِ٣وٍ٨ثر ٞيها ٖ٨ـ
الخغو ٝووي٘ الى ِ٣في ٚحر م٩اجها وٖضم التزام الؿُىع في ال٨خابت . 2

1غافر مصطفى "،طرق تعليم القراءة و الكتابة للمبتدئين و مهارات التعليم " ،دراسة السالم للنشر و التوزيع  ،األردن ، 2005،ص .170
2زلمد علي كامل " ،صعوبات التعلم األكاديمية بين الفهم و المواجهة " ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،2003،ص . 18
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 )2005نٗىبت ال٨خابت جٓهغ مً زال ٫ال٨خابت ٚحر اإلايؿ٣ت التي جٟخ٣غ بلى ٖضم الخىُٓم ،
وجا٦ض مجى ابغاَُم اللبىصي (
1
والًبِ والض٢ت٦ ،ما حكُ٘ ٞيها ؤزُاء الخغو ٝؤو ػٍاصة خغو. ٝ
 )2006بإن نٗىبت ال٨خابت هي ٖباعة ًٖ حكىٍ في ق٩ل الخغو ،ٝؤو جباٖض
بياٞت إلاا جم ط٦غٍ ٣ٞض ؤقاع ٦غٍمان بضًغ(
حجمها وجباٖض اإلاؿاٞاث بحن ال٩لماث  ،م٘ جماًل الؿُىع  ،وجباٖض صعظاث ي ِٛال٣لم ؤزىاء ال٨خابت . 2
 )2007بلى ؤن وٍغَىلذ ٌٗغ ٝؤن ألاَٟا ٫طوي نٗىباث ال٨خابت ّ
بإجهم ألاَٟا٫
في خحن ًغي هىع ال٣مل و زلُل ٖبض هللا (
ّ
الظًً جٓهغ ٖليهم ايُغاباث في :وي٘ الجؿم ؤزىاء ال٨خابت ،حجم ألاخغ ٝاإلا٨خىبت ،الخىاؾ ٤بحن ق٩ل ألاخغ ٝوال٩لماث
وبًٗها اؾخ٣امت الخغ ٝخُض ج٩ىن ٚحر مخىاؾ٣ت ؾغٖت الُٟل في ال٨خابت.3
مً زالَ ٫ظٍ الخٗاعًٍ ،٠م ً٨ال٣ى ٫بن نٗىبت ال٨خابت جمشل في ٖضم الخىاؾ ٤في ال٨خابت و ٖضم مغاٖاة ال٣ىاٖض
الىدىٍت و الخى، ُِ٣و التي جٓهغ في مجا ٫ؤلامالء ؤو الخٗبحر ال٨خابي.
 )2012مٓاَغ نٗىباث ال٨خابت ٦ماًلي :
- 3مٓاَغ نٗىباث ال٨خابت  :خضص مؿٗض ؤبى الضًاع (
ؤلامؿا ٥بال٣لم.َغٍ٣ت ع ؾم الخغو.ٖٝضم ال٨خابت ٖلى الؿُغ.ٖضم جدب٘ الدؿلؿل الصخُذ للخغو.ٝؤخغ ٝاإلا٣اَ٘ اإلادظوٞت.الخضازل بحن ال٩لماث.الجمل ٚحر اإلاىتهُت.٢هىع الاهدباٍ وؤلاٞغاٍ في اليكاٍ .الضالالث الٟاع٢ت ألَٟا ٫طوي نٗىباث ال٨خابت.ّ
ص٣ُ٢ت.
بهىعة ٚحر
اليسخٍض
ٍض
مٟغَت إل٦ما ٫الٗمل ال٨خابي.
نىعة
و٢ذ َىٍل
الخاظت بلى ٍضٍض
ٍض
مىٟهلت.
بهىعة
٦خابت الخغو ٝاإلاخهلت في ال٩لمتٍض
ٍض
ً
ًجٗل الُٗىن ٢غٍبت مً الهٟدت ٖىض ال٨خابت.ً
ًمؿ ٪بال٣لم بمؿا٧ا زُإ.ٖضم ججاوـ حجم الخغوٖ ٝىض ال٨خابت.مخ٨غعة.
بهىعة
ًغج٨ب ؤزُاء ٖ٨ـ الخغوٍٝض
ٍض
حكىٍه نىعة الخغوٖ ٝىض ال٨خابت.1مىن ابراىيم اللبودي" ،صعوبات القراءة و الكتابة تشخيصها و استراتجيا عالجها " ،ط ، 1مكتبة زىران الشرق ،القاىرة  ،مصر، 2005،ص .104
2كرديان بدير "،التعلم االيجابي و صعوبات التعلم  ،رؤية تربوية و نفسية معاصرة"  ،ط ، 1عادل الكتب بالقاىرة  ،مصر، 2006 ،ص.164

3نوري القمش و خليل عبد اهلل ادلعايطة "،سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة"  ،دار ادلسًنة للنشر و التوزيع و الطباعة  ،األردن 2007
،ص .181
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ًغج٨ب ؤزُاء في جغجِب ال٩لماث في الجملت.مك٨الث في ج ٠ؾحر الجمل وجغُ٦بها.
ًىاظهٍض
ً
ًىاظه نٗىبت في ب٦ما ٫الٟغاٚاث في الجمل.ّ
ّ
ال٨خابُت ؤو ٧ليهما.
الكٟهُت ؤو
بِء في مٗالجت اللٛتنٗىبت في اؾخسالم ألا٩ٞاع مً الىو.ً
ّ
ًخإزغ ٦شحرا ٖىض مداولت جظ٦غ ال٩لماث.مك٨الث في ٞهم ٢ىاٖض اؾخسضام اللٛت.
ًىاظهٍض
عصاءة في جغُ٦ب الجمل وال٣ٟغاث.عصاءة في جىُٓم اإلا٣االث ال٨خابُت.ً
ؤزُاء في آلُاث ال٨خابت ) ٖالماث الترُ٢م(.
ًغج٨بال ًض ٤٢ما ً٨خب.العجؼ في جهىٍب ألازُاء التي ًغج٨بها.٢ض ج٩ىن ٦خابخه ٚحر مٟهىمه.1ّ
- 4زهاثو ألاَٟا ٫طوي نٗىبت ال٨خابت ً :مخاػ طوي نٗىباث حٗلم ال٨خابت بالٗضًض مً الخهاثو الؿلىُ٦ت التي
 )2005في الى٣اٍ الخالُت :
جمحزٍ ًٖ ٚحر مً ألاَٟا ٫ألاؾىٍاء  ،و التي ًلخهها ؤؾامت مدمض البُاهت و آزغون (
اليسخ بهىعة ٚحر ص٣ُ٢ت.الخاظت بلى و٢ذ َىٍل بهىعة مٟغَت إل٦ما ٫الٗمل ال٨خابي.ّ
٦خابت الخغو ٝاإلاخهلت في ال٩لمت بهىعة مىٟهلت.ًجٗلىن الُٗىن ٢غٍبت مً الهٟدت ٖىض ال٨خابت.ًمؿ ٪ال٣لم بهىعة زاَئت.ٖضم ججاوـ الخغوٖ ٝىض ال٨خابت وزلِ ما بحن الخغو ٝال٨بحرة والهٛحرة بهىعة مخجاوؿت.ًغج٨ب ؤزُاء ٖ٨ـ الخغو ٝبهىعة مخ٨غعة.حكىٍه نىعة الخغٖ ٝىض ال٨خابت.ًغج٨ب ؤزُاء في جغجِب ال٩لماث في الجملت.ًىاظه مك٨الث في جٟؿحر وجغُ٦ب الجمل. ًىاظه نٗىبت في ب٦ما ٫الٟغاٚاث في الجمل.بِء في مٗالجت اللٛت الكٟهُت ؤو ال٨خابُت ؤو ٧ليهما.نٗىبت في اؾخسالم ؤ٩ٞاع مً الىو.1مسعد أبو الديار" ،القياس و التشخيص لذوي صعوبات التعلم"  ،مكتبة الوطنية أثناء النشر  ،ط ، 1الكويت  ، 2012،ص .112
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ًخإزغ ٦شحرا ٖىض مداولت جظ٦غ ال٩لماث.ًىاظه مك٨الث في ٞهم ٢ىاٖض واؾخسضام اللٛت.العجؼ في جهىٍب ألازُاء التي ًغج٨بها .1- 5الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع نٗىبت ال٨خابتً :م ً٨جهيُٟها بلى:
ٖىامل مخٗل٣ت بالخلمُظ.ٖىامل مخٗل٣ت باإلاىار البُضاٚىجي.ٖىامل مخٗل٣ت باألؾغة.ٖ -1-5ىامل مخٗل٣ت بالخلمُظ :
َ )1998ظٍ الٗىامل بلى الٗىامل اإلاٗغُٞت الٗ٣لُت و التي حكحر بلى مؿخىي ط٧اء الخلمُظ
ًغظ٘ ٞخخي مهُٟى الؼٍاث (
ّ
و٢ضعاجه ،واؾخٗضاصاجه الٗ٣لُت ،وزلُٟخه ؤو بىِخه اإلاٗغُٞت ،وٟ٦اءة وٞاٖلُت ٖملُاث اإلاٗغُٞت اإلاخمشلت في :الاهدباٍ ،ؤلاصعا،٥و
ّ
الظا٦غة ،باإلياٞت بلى مضي ٟ٦اءة هٓام ججهحز اإلاٗلىماث لضًه و٢ض اج٣ٟذ الٗضًض مً الضعاؾاث ٖلى ؤن الخالمُظ طوي
ّ
نٗىباث الخٗلم ٖامت وطوي نٗىباث ال٨خابت زانتًٟ ،خ٣غون بلى ال٣ضعاث الىىُٖت الخانت التي جغجبِ بال٨خابت ٧الظا٦غة
البهغٍت وال٣ضعة ٖلى الاؾترظإ مً الظا٦غة ،بلى ظاهب ال٣ضعة ٖلى بصعا ٥الٗال٢اث اإلا٩اهُت ،و َم ٌٗاهىن مً ال٣هىع
ّ
الىُْٟي في الىٓام اإلاغ٦ؼي لخجهحز ومٗالجت اإلاٗلىماث وفي الىْاث ٠الىىُٖت اإلاخٗل٣ت باإلصعا ٥والخغ٦ت .
وبلى الٗىامل الاهٟٗالُت خُض ؤقاعث الضعاؾاث والبدىر بلى ؤن ايُغاب الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي وبٌٗ الىْاث٠
ّ
الىٟؿُت الٗهبُت لضي طوي نٗىباث الخٗلم جتر ٥بهماجه ٖلى الىىاحي الاهٟٗالُت الضاُٗٞتُٞ ،بضو الخلمُظ م٨ختبا
ومدبُا ،وٍمُل بلى الاوسخاب مً مىا ٠٢الخىاٞـ الخدهُلي ال٣اثم ٖلى اؾخسضام ال٨خابت والخٗبحر ال٨خابحن ٦ما لىخٔ
ٖلُه الُٛاب اإلاخ٨غع مً خهو الخٗبحر وؤلامالء ،وجٓهغ ٖلُه بٌٗ ٖالماث اإلاُل بلى الٗضوان اإلاؿخ٣غ ؤو ال٩امً ؤو
الهغٍذ.
٦ما ًٟخ٣غ َاالء ألاَٟا ٫بلى ال٣ضعة ٖلى الخأػع الخسخي الخغ٧ي واؾخسضام الُض وألاناب٘ ،وبصعا ٥اإلاؿاٞاث والٗال٢اث بحن
الخغو ٝوالغمىػ وال٩لماث .2
 )2002بلى طل ٪الٗىامل الىٟؿُت و الٗهبُت للخلمُظ ،خُض ؤوضخذ الضعاؾاث
في خحن ًًُ ٠ؾامي مدمض ملخم (
ّ
اإلاخٗل٣ت في َظا اإلاجا ٫ؤن خضور ؤي زلل ؤو ٢هىع ؤو ايُغاب في الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي لضًه الظي ٌٗاوي مً نٗىباث
ّ
ّ
الخٗلم ًىٗ٨ـ جماما ٖلى ؾلى٦ه ًاصي بلى ٢هىع ؤو زلل ؤو ايُغاب في الىْاث ٠اإلاٗغُٞت وؤلاصعاُ٦ت واللٛىٍت وألا٧اصًمُت
واإلاهاعاث الؿلىُ٦ت ومنها مهاعاث ال٨خابت .3
 )2006مً الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع نٗىبت ال٨خابت و اإلاخٗل٣ت
و بلى ظاهب طلً ،٪بحن مدمض ٖىى هللا ؾالم و آزغون (
بالخلمُظ في :
1اسامة زلمد البطانية و آخرون  "،صعوبات التعلم  ،النظرية و الممارسة" ،دار ادلسًنة للنشر و التوزيع و الطباعة ،األردن ،2005،ص .168

2فتحي مصطفى الزيات  ،صعوبات التعلم األسس النظرية و التشخيصية و العالجية  ،مكتبة النهضة ادلصرية  ،ط ، 1القاىرة ، 1998،ص.496
3سامي زلمد ملحم  ،صعوبات التعلم  ،دراسة ادلسًنة للنشر و التوزيع و الطباعة  ،ط ، 1األردن، 2002 ،ص .310
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ّ
ّ
 ايُغاب ؤلاصعا ٥البهغي:بن حٗلم ال٨خابت ًخُلب مً الخلمُظ ؤن ٌٗغ ٝوٍمحز بهغٍا بحن ألاق٩ا ٫والخغو ٝوال٩لماثوألاٖضاص و٦ظلً ٪محز بحن الاججاَاث الُمحن والِؿاع وجمُحز الخِ الغؤسخي والخِ ألا٣ٞي ومُاب٣ت ألاق٩ا ٫والخغوٝ
ّ
ّ
وألاٖضاص وال٩لماث ٖلى هماطظها وعؾم الخغاثِ واؾخسضامها ،و٧ل َظا بطا لم ًخٗلمه ًاصي بلى نٗىباث في حٗلم ال٨خابت. 1
 ايُغاباث الظا٦غة البهغٍت:بن الخالمُظ الظًً ال ٌؿخُُٗىن جظ٦غ ألاق٩ا ٫والخغو ٝوال٩لماث بهغٍا ٢ض ج٩ىن لضحهمنٗىباث في ّ
حٗلم ال٨خابت وحؿمى َظٍ الٗملُت ب٣ٟضان الظا٦غة البهغٍت ،و٢ض ٌٗىص طل ٪بلى يٗ ٠اؾخسضام الخسُل
والخهىع لضي َاالء وٚالبا ما جٓهغ َظٍ الٗملُت في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة خُض ٌكُ٘ اؾخسضام الخُا ٫واللٗب ؤلاحهامي في
مٗغٞت الخلمُظ خحن ٌعجؼ ًٖ ؤلاإلاام بالىا ٘٢ومٗغٞخه وَظا ًاصي به بلى نٗىبت في حكُ٨ل و٦خابت الخغو ٝوألاٖضاص
وال٩لماث وألاق٩ا.٫
ّ
 ه٣و الضاُٗٞت ٌٗ:خبر ه٣و الضاُٗٞت مً ألاؾباب الهامت في نٗىبت حٗلم ال٨خابت خُض ًبضو الخلمُظ في الٟهل الضعاسخيمدبُا واإلاالخٔ ٖلُه ٦ثرة الُٛاب في خهو ؤلامالء والخٗبحر وجٓهغ ٖلُه ٖالماث الايُغاب الاهٟٗالي ججاٍ ٖملُت ال٨خابت
ّ
و٢ض ًغظ٘ َظا بلى صوع ٧ل مً اإلاٗلمحن والىالضًً اإلاىٗضم وطل ٪في حصجُ٘ الُٟل واؾدشاعجه وم٩اٞإجه وحٗلُمه زُىة زُىة
ًٞال ًٖ مُله للخغ٦ت الؼاثضة وٞغٍ اليكاٍ واللهى واللٗب .
 اؾخسضام الُض الِؿغي :ال ٌٗخض بخًُٟل الخلمُظ بخضي الُضًً في ال٨خابت ٢بل مغوع ٖضة ؾىىاث مً ٖمغٍ وٍالخٔ ؤنٚالبُت ألاَٟا ٫خىالي  90 %منهم ًًٟلىن اؾخسضام الُض الُمجى وخىالي ٌ 9 %ؿخسضمىن الُض الِؿغي بِىما مً ًًٟلىن
وَؿخٗملىن ٧لخا الُضًً ال جخٗضي وؿبتهم ،% 2بن اؾخسضام الُض الِؿغي ال ًاصي بلى ؤي نٗىبت في ال٨خابت ول ً٨ما ٌؿبب
جل ٪الهٗىباث َى ٞكل ٖملُت الخضعَـ في جؼوٍضٍ ؤن ٌؿخسضم ًضٍ الِؿغي وجصخُذ ٦خابخه في اإلاغاخل اإلاب٨غة في وؾِ
٧ل مً ُٞه ً٨خبىن بالُمجى.2
ٖ -2-5ىامل مخٗل٣ت باإلاىار البُضاٚىجي :
ّ
ٖ )1998لى الغٚم مً ؤن الٗضًض مً الٗىامل التي ج ٠٣زل ٠نٗىباث الخٗلم بهٟت ٖامت
ًغي ٞخخى مدمض ػٍاث (
ونٗىباث ال٨خابت بهٟت زانت ج ٘٣زاعط هُا ١مجا ٫ؾُُغة اإلاضعؽ ،بال ؤن الضعاؾاث والبدىر حكحر بلى ؤن صوع اإلاضعؽ
ّ
وهىُٖت الخضعَـ ًٓالن الٗامالن الغثِؿُان اإلاضٖمان لخٗلم الخلمُظ.
ٞىىُٖت الخضعَـ وٗٞالُخه ًدُدان الٟغنت للخالمُظ لالؾخٛغا ١في ألاوكُت أل٦بر و٢ذ مم ،ً٨و٢ض الخٔ الٗضًض مً
الباخشحن ؤن ما ًهضع مً اإلاضعؾحن مً ؾلىُ٦اث ًشحر الٟىضخى في ال٣ؿم الضعاسخي وٍغجبِ ٖلى هدى ؾالب بالخدهُل
الضعاسخي .3
 )2006الا٢خهاع في مخابٗت الخلمُظ ٖلى خهو الخِ وخضَا صون ؤلامالء والخُبُ٤
و٦ما ًًُ ٠مدمض ٖىى هللا (
والخٗبحر و٦ظلٖ ٪ضم وظىص جدٟحز للخلمُظ بغٚبت في الضعاؾت ومخابٗت الخ٣ضم في حٗلُم مهاعاث ٖملُت ال٨خابت٧ ،ل َظٍ
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ألاؾباب والٗىامل جٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاضعؾت وٍجب ويٗها في الاٖخباع مً اظل وي٘ ٖملُت ال٨خابت وؾِ الٗملُاث الهامت في
ّ
الخٗلم اإلاضعسخي.1
ٖ -3-5ىامل مخٗل٣ت باألؾغة :
ّ
 )2002ؤهه ًخٗحن ؤال ً٣خهغ جىاو ٫نٗىباث الخٗلم مً الجاهب ألا٧اصًمي  ِ٣ٞبمٗؼًٖ ٫
ٌكحر ؾامي مدمض ملخم (
ّ
ّ
ّ
اإلاازغاث ألاؾغٍت والبُتُت طل ٪ؤن الٗضًض مً اإلاغبحن ًالخٓىن ؤن نٗىباث الخٗلم ْاَغة مخٗضصة ألابٗاص وؤجها طاث ؤزاع
ؾلبُت ومك٨الث جخجاوػ الىىاحي ألا٧اصًمُت بلى هىاحي ؤزغي اظخماُٖت واهٟٗالُت جتر ٥بهماتها ٖلى مجمل شخهُت الخلمُظ
ّ
مً ٧اٞت الىىاحي ،مما ػاص مً اَخمام الباخشحن للٗىامل ألاؾغٍت ومضي ٞاٖلُتها في جىمُت وجُىٍغ ٖملُت الخٗلم ٖىضٍ.2
ّ
و ٖلى َظا ألاؾاؽ ،حٗخبر ال٨خابت مهاعة جخُلب الخضعٍب اإلاؿخمغ واإلاخابٗت الضاثمت ،والق ٪ؤن و٢ذ الخهت في اإلاضعؾت ال
ّ
ًٟ٨ي لخضعٍبه ٖلى ال٨خابت الصخُدت ولظلً ٪جب ؤن ًخاب٘ ولي ألامغ اإلاخمشل في ألاؾغة همى ٢ضعة الابً ٖلى بج٣ان وجدؿحن
ّ
ال٨خابت الُضوٍت وان الٟكل وؤلاَما ٫في َظا ٚالبا ما ًاصي بلى نٗىباث حٗلم ال٨خابت ومً زم ًٟكل وال ٌؿخُُ٘ ٦خابت ٦شحر
مً ال٩لماث والجمل بك٩ل صخُذ.3
- 6حصخُو نٗىباث ال٨خابتً :خم حصخُو نٗىبت ال٨خابت مً ٖضة هىاحي جسو الخلمُظ ،والتي ؤَمها الٟدو الىٟسخي
الاظخماعيُ٢ ،اؽ الخإػع الخغ٧ي الٗهبي،و الٟدو الُبي٦،ما ًخم الخٗغى بلُه ٦ما ًلي:
 -1-6الٟدو الىٟس ي الاحخماعي:
وٍخًمً بظغاء الازخباعاث الظ٧اء للخإ٦ض مً اإلاؿخىي الٗ٣ل و اإلاٗغفي للخلمُظ ،و التي ًىضخها هبُل ٖبض الٟخاح خأٞ
 )2000في ماًلي :
(
الخٗغٖ ٝلى الُض اإلاًٟلت في ال٨خابت  :خُض ًُلب مىه ؤصاء اإلاهام الخالُت :٦خابت الاؾم بالُض بك٩ل مخىا.٫٦خابت ج٣اَٗاث ؤُ٣ٞت وٖمىصًت بالُض بك٩ل مخىا.٫مٗغٞت الٗحن اإلاًٟلت وال٣ضم اإلاًٟلت في الغ٧ل.مٗغٞت ال٣ضعة ٖلى الخمُحز بحن الاججاَحن ألاًمً وألاٌؿغ.الخٗغٖ ٝلى مهاعاث ال٨خابت  :وحكمل ٖكغ مهاعاث ٖلى الىدى الخالي: وي٘ الجؿم  ،والُض  ،و الغؤؽ ،و الظعاٖحن  ،والىع٢ت ؤزىاء التهُا لل٨خابت. َغٍ٣ت مؿ ٪ال٣لم. الخُىٍ الىاججت ًٖ ال٨خابت ألاُ٣ٞت  ،الٗمىصًت ٞ ،ى ،١جدذ ،الُمحن،الِؿاع. ٦خابت الخغو ٝوحكُ٨لها مً هاخُت الك٩ل صخُذ ؤم ال  ،والدجم مىاؾب ؤم ال.1نفس ادلرجع السابق 2006 ،
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 اؾخ٣امت مؿاع ال٨خابت ؤو حٗغظه ٖلى الؿُغ. الٟغاٚاث بحن الخغو ٝوالهىامل. هىُٖت الخِ هدُجت الً ِٛبال٣لم ٖلى الىع٢ت صا ً٦ؤم ز.٠ُٟ وي٘ الخُِ الخيؿُُ٣ت لل٨خابت زانت مً خُض الهىامل ،و٦خابت ال٣ٟغاث . ب٦ما ٫الخغو ٝؤو ٖضم اؾخ٨مالها. الخ٣اَ٘ في ٦خابت الخغو ٝوألاق٩ا.1٫ُ٢ -2-6اؽ الخأػع الخغ٧ي الٗهبي :
ًخم مً زال ٫اؾخالم الخلمُظ ٢لم عنام ووع٢ت بها ٧لماث م٨خىبت بك٩ل زاَئ  ،وٍُلب مىه قُب ال٩لماث  ،و٦خابت
الخٗضًل ٞى ١ؤو ؤؾٟل ما جم جصخُده مً ال٩لماث  ،بضون مسر باإلامداة ٦،ما ً٣ىم ب٨خابت ؤخغ ٝمُبىٖت بسِ اليسخ
بإ٢صخى ؾغٖت  ،وَظا الىىٕ ٌؿمى اإلاشحراث ؤلامالثُت ،ؤما اإلاشحراث ٚحر ؤلامالثُت ٣ُٞىم بيسخ ألاق٩ا ٫الهىضؾُت اإلاتزاًضة في
الهٗىبت م٘ ألازظ في الاٖخباع ٖىهغ الض٢ت  ،والؿغٖت وطلَ ٪ب٣ا إلاٗاًحر مُٗىت ،صون الاَخمام بالى٢ذ في حسجُل الىخاثج .2
 -3-6الٟدو الُبي :
جخم بضعاؾت خالت ظؿم الخلمُظ ،وزلىٍ مً ألامغاى وؤلاٖا٢اث الخؿُت ؤو الخغُ٦ت  ،ؤو وظىص جل ٠في وْاث ٠اإلاش
وألاٖهاب اإلاؿاولت ًٖ الخغ٦ت الخؿُت التي حؿبب ايُغابا واضخا في ٖملُت ال٨خابت م٘ صعاؾت اإلاؿخىي الاظخماعي
والا٢خهاصي  ،واإلاىار الؿاثض الظي ٌِٗل ُٞه  ،ومٗغٞت مضي مخابٗت ألاؾغة لُٟلهم في اإلاضعؾت.
ٖ- 7الج نٗىبت ال٨خابت ً :خٗغى َظا الٗىهغ بلى ٖالط نٗىبت ال٨خابت  ،والظي ٌكمل  ،و اؾتراججُاث ما ٢بل ال٨خابت ،
ٖالط حكُ٨ل الخغو، ٝالخٗلُم الصخُذ  ،الخدىٍل مً ال٨خابت اإلاىٟهلت بلى ال٨خابت اإلاخهلت ،و الٗالط الُبي ٦ما ًلي :
 -1-7اؾتراججُاث ما ٢بل ال٨خابت :
ًخم ٞيها جضعٍب الخلمُظ ٖلى جدغًٍٖ ٪الث ال٨خٟحن و الظعاٖحن والُضًً وألاناب٘ والخأػع الخـ خغ٧ي  ،اؾخسضام
ألالىان الُباقحرًت إل٦ؿابه مهاعاث الض٢ت في ال٨خابت  ،عؾم الخغو ، ٝألاق٩ا ، ٫ألاع٢ام  ،واؾخسضام ؤما ً٦مغٍدت في
ال٨خابت لتهُئت الخلمُظ في ظلؿخه ؤزىاء ال٨خابت . 3
وٍم ً٨جضعٍبه ٖلى الىماطط الخغُ٦ت الًغوعٍت إلهخاط الخغو ٝوال٩لماث مً زال ٫الخمغًٍ  ،و الخ٨غاع  ،وجضعَـ
الخغو ٝالتي حكتر ٥في الىماطط اإلاكابهت.
 جدؿحن ؤلاصعا ٥البهغي اإلا٩اوي للخٛلب ٖلى نٗىبت الخٗغٖ ٝلى ق٩ل ال٩لمت. جدؿحن الخمُحز البهغي للخغو ٝوال٩لماث  ،وطل ٪بةجاخت الٟغنت له الزخُاع الاؾخجاباث الخمُحزًت.11نبيل عبد الفتاح حافظ " ،صعوبات التعلم و التعلم العالجي"  ،ط ،1مكتبة زىراء الشرق  ،عمان  ،األردن، 2000 ،ص .114
2نفس المرجع السابق 2006 ،
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ًم ً٨جدؿحن ؤلاصعا ٥البهغي بخٗلُم الخلمُظ ال٨خابت اإلاخهلت مً زال ٫مجمىٖت مً الخغو ٝوال٩لماث ًخم بًهالهالدكُ٨ل ٧لماث ؤو ظمل ٦،ما ؤن حكُ٨ل ،و ونل الخغو ٝفي َغٍ٣ت ال٨خابت اإلاخهلت  ،ج٣لل مً اخخما ٫الى٢ىٕ في ؤزُاء . 2
٦ما ًخم جدؿحن ؤلاصعا ٥البهغي مً زال ٫جمُحز ؤوظه الكبه والازخال ٝبحن ألاق٩ا ،٫ألاحجام ،الخغو ،ٝال٩لماث،وألاٖضاص. 3
جدؿحن الظا٦غة البهغٍت للخغو ٝوال٩لماث ًٖ َغٍ ٤ألاوكُت التي حؿاٖضٍ ٖلى بٖاصة جسُل الخغو ، ٝوال٩لماث بهغٍام٘ نىث الخغ ٝؤو ال٩لمت . 4
بن مً ظملت ألامشلت التي حؿاٖض في جدؿحن الظا٦غة البهغٍت ما ًلي:
ً
ً
ًُلب مىه ؤن ًغي ق٨ال ؤو خغٞا ؤو ع٢ما  ،زم ٌٛلُٖ ٤يُه وَُٗض جهىعٍ زم ًٟخذ ُٖيُه  ،وَُٗض جهىعٍ زم ًٟخذ ُٖيُه مغةؤزغي للخإ٦ض مً ؤلاإلاام به.
ٖغى ؾلؿلت مً الخغوٖ ٝلى بُا٢اث  ،زم بزٟائها ٖىه وٍُلب مىه بٖاصة ٦خابتها.ًُلب مىه ؤن ًىٓغ بلى الغ٢م  ،ؤو بلى الخغ ، ٝؤو ال٩لمت ؤو الك٩ل وٍىُ٧ ٤ل منها.ًُلب مىه ؤن ٌُٗض جدب٘ الخغو، ٝؤو ال٩لماث  ،ؤو ألاٖضاص ؤو ألاق٩ا ٫ختى ًلم بها  ،زم جبٗض ٖىه لُُٗض ٦خابتها مً الظا٦غة.5ٖ -2-7الج حك٩ل الخغو:ٝ
ًخم ٖالط حك٩ل الخغو ٝمً زال ٫الخضعٍب ٖلى الخماعًٍ آلاجُت:
 الىمظحت  :ؤي ج٣ضًم همىطط لخغ٧ ٝي ً٣لضٍ بٗض حؿمُخه. مالخٓت الٗىامل اإلاكتر٦ت بحن الخغو ٝمشال ب ث ر.اإلاشحراث الجؿمُت  :خُض ً٣ىم اإلاٗلم بمؿً ٪ض الخلمُظ في حكُ٨ل الخغو ٝوجىظُه خغ٦خه في جدب٘ الاججاَاث وجغجِبق٩ل الخغو ٝمً زال ٫ألاؾهم ؤو الى٣اٍ اإلالىهت.
الخدب٘ ً :خم طل ٪مً زال ٫عؾم هماطط مىُ٣ت  ،زم ً٣ىم بالؿحر ٖليها بال٣لم. اليسخ  :خُض ً٣ىم بيسخ ُٗ٢ت ؤي بٖاصة ٦خابتها ؤ٦ثر مً مغة ختى ًخٗغٖ ٝلى ٦خابت الخغو ٝفي ؤ٦ثر مً مىي٘ له فيال٩لماث.
 -ال٨خابت مً الظا٦غة  :ؤي ؤن ً٨خب الخغو ٝصون مؿاٖضة مً مشحراث اإلاٗلم.

1صالح عمًنة على " ،صعوبات التعلم للقراءة و الكتابة ( التشخيص و العالج)"  ،ط ، 1مكتبة الفالح  ، 2005 ،ص .77
2زلمد علي كامل " ،صعوبات التعلم األكاديمية االضطراب و التدخل السيكولوجي " ،ج ، 3دار الطالئح للنشر  ،مصر  ، 2005 ،ص .65
3نبيل عبد الفتاح حافظ " ،صعوبات التعلم و التعلم العالجي " ،ط ،1مكتبة زىراء الشرق  ،عمان  ،األردن ، 2000 ،ص 115
4صالح عمًنة على " ،صعوبات التعلم للقراءة و الكتابة ( التشخيص و العالج)"  ،ط ، 1مكتبة الفالح  ، 2005،ص 77
5المرجع السابق ، 2000 ،ص .115
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 الخٗؼٍؼ والخٛظًت الغظُٗت :وطل ٪مً زال ٫همىطط ًغظ٘ بلُه وٍ٣اعن به ما ٦خبه ،لحري الخُإ مً الهىاب مشا ٫طل ٪لىختالخغو ٝالهجاثُت  ،وٍخم مضخه  ،وحٗؼٍؼٍ ٖىض جصخُذ  ،وحكُ٨ل الخغو.1ٝ
-3-7الخدىٍل مً ال٨خابت بُغٍ٣ت مىٟهلت بلى َغٍ٣ت مخهلت :
ٌكمل الاهخ٣ا ٫مً ال٨خابت بك٩ل مىٟهل  ،بلى ق٩ل مخهل في الٗىانغ آلاجُت:
جضعٍب الخلمُظ ٖلى بًها ٫الخغو ٝبالخغ ٝالظي ٢بله  ،والخضعٍب ٖلى ُُٟ٦ت ٦خابت الخغ ٝؤو ، ٫وؾِ  ،ؤزغ ال٩لمت.جضعٍبه ٖلى ٦خابت ال٩لماث مً زال ٫هماطط مٗضة مؿب٣ا  ،و٦خابت الخغو ٝالتي ًخٗلمها بإلىان ججظب اهدباَه لخب٣ى فيالظا٦غة
جضعٍبه ٖلى ٦خابت ما ًملئ مً الخغو ، ٝال٩لماث  ،والجمل.جضعٍب ٖلى اؾخسضام الضالالث اللُٟٓت لل٩لمت اإلاىُى٢ت إلاٗغٞت ق٩ل الخغ ٝواججاَاث ج٩ىٍىه.-الخضعٍب ٖلى اؾخسضام اإلاؿاٞاث في ؤحجام الخغو ، ٝوويٗها باليؿبت لؿُىع الهٟدت

2

-4-7الٗالج بالخٗلُم الصخُذ :
ً
ً
ًخُلب طل ٪جُُ٣ما خُ٣ُ٣ا إلاؿخىي ؤصاء الخلمُظ ووي٘ ألاَضا ٝالُٟ٨لت لخد ٤ُ٣ال٨خابت اإلاُلىبت  ،التي جدىاؾب م٘
ٖمغٍ الؼمجي ُ٢اؾا بإ٢غاهه آلازغًٍ  ،وٍجغي التر٦حز ٖلى مبضؤ ؤؾاسخي َى البضء مً الؿهل بلى الهٗب  ،ومً البؿُِ بلى
اإلاغ٦ب  ،وطل ٪باؾخسضام ٖضة ؤؾالُب ؤَمها:
الغبِ بحن ال٨خابت  ،وبحن ألالٗاب  ،وألاقٛا ٫الُضوٍت التي ً٣ىم بها .عؾم ال٩لماث  ،وج٩ىٍنها مً ؤٖىاص زكبُت نٛحرة ؤو مً ؤٖىاص الش٣اب.ٖمل ٧لماث مً الىع ١اإلالىن و ٕالها٢ها ٖلى وع ١ؤبٌُ. 3 -5-7الٗالج الُبي :
٢ض ج٩ىن نٗىبت ال٨خابت هدُجت ٢هىع خسخي ؤو ًٖىي وبالخالي ًمٖ ً٨الط َظٍ ألاؾباب  ،مً زال ٫الىؾاثل اإلاُٗىت
الؿمُٗت والبهغٍت ألن ال٣هىع الؿمعي والبهغي ًازغ ؾلبا في حٗلم ال٨شحر مً اإلاهاعاث ومً يمنها ال٨خابت  ،و٢ض ً٩ىن
الؿبب ًٖىٍا مغجبُا بسلل في اإلاش ،مما ًخُلب اؾخسضام ؤظهؼة حٗىًٍُت  ،ؤو ؤَغا ٝنىاُٖت  ،و٢ض جدخاط الخالت بلى
ٖ٣ا٢حر َبُت و ٤ٞالخالت الدصخُهُت للخلمُظ .4

1نفس المرجع  ، 2000 ،ص .116

2زلمد عوض اهلل سادل و آخرون " ،صعوبات التعلم  ،التشخيص و العالج"  ،دار الفكر للنشر و التوزيع  ،ط ، 2األردن2006 ،

 ،ص .176

3غافر مصطفى " ،طرق تعليم القراءة و الكتابة للمبتدئين و مهارات التعليم"  ،دراسة السالم للنشر و التوزيع  ،األردن ، 2005 ،ص.15
4قحطان أ٘ند الظاىر "،صعوبات التعلم"  ،دار النشر و التوزيع  ،ط ، 1عمان  ،األردن  ، 2004 ،ص .252
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و بلى ظاهب طل ، ٪حٗضًل ويُٗت ظلىؽ الخلمُظ ؤزىاء ال٨خابت  ،ومضي اؾخٗضاصٍ لل٨خابت بهىعة مغٍدت  ،ووي٘ ٧ل مً
ال٨غسخي ومىًضة ال٨خابت بمضي مالءمتهما للٗمغ الؼمجي له  ،وهمىٍ الجؿمي الخغ٧ي ٌٗض ؤمغ ؤؾاؾُا ٦ ،ما ًم ً٨الخإ٦ض مً
اعجٟإ وي٘ الؿبىعة باليؿبت لُى٢ ٫امخه. 1
٦ما ًخًمً ٖالط نٗىبت ال٨خابت جضعٍبه ٖلى ُُٟ٦ت ؤلامؿا ٥بال٣لم بدُض ًًٗه بحن ؤلانب٘ ؤلابهام وألاوؾِ وًٍ٘
ٞى٢ه الؿبابت.2
الجاهب الخُبُ٣ي :
ؤوال -ألاؾـ اإلاىهجُت للبدث مً حاهبها الخُبُ٣ي :
-1مىهج البدث :اٖخمض في َظا البدض ٖلى اإلاىهج الىنٟي  ،وطل ٪إلاىا٣ٞخه إلاشل َظا الىىٕ مً البدض ،خُض ًم ً٨مً
زالله الاَالٕ ٖلى وا ٘٢نٗىباث الخٗلم الخانت بال٨خابت التي جىاظه جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت  ،التي جدخاط بلى الىن٠
والخدلُل والخٟؿحر واؾخٗما ٫الخ٨ٟحر اإلاىيىعي اإلاىُ٣ي الظي ٌؿتهل بةصعا ٥الٗىامل اإلااصًت لٓهىع نٗىباث الخٗلم
الخانت بال٨خابت لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت خؿب وظهت اإلاٗلمحن وٍدب٘ طل ٪اهبشا ١خل م٣ترح.
ُٖ-2ىت البدث :جم ازخُاع ُٖىت مً مٗلمي ومٗلماث للخٗلُم الابخضاجي ممً جخىٞغ ٞيهم الٟ٨اءة والخبرة اإلاهىُت في مجا٫
الخٗلُم وطل ٪مً  21مضعؾت بىالًت جحزي وػو ،والجضو ٫الخالي ًىضر طل.٪
الجضو ٫ع٢م (ً : )1مشل جىػَ٘ ُٖىت البدث ٖلى اإلاضاعؽ الابخضاثُت .
اؾم اإلاضعؾت
مضعؾت ؤلازىة بغ٧اوي1
مضعؾت ؤلازىة بغ٧اوي2
مضعؾت ؤلازىة بىػ٢ان
مضعؾت صو٧اع ؾُٗض
مضعؾت اٖمغ ٖمغ
مضعؾت مى ٤ٞبل٣اؾم
اإلاجمىٕ ال٨لي

ٖضص اإلاٗلمحن
15
15
15
15
15
15

ٖضص اإلاٗلمحن الظًً ؤحابىا ٖلى الاؾخبُان
12
12
9
10
8
12

90

63

 -3م٩ان و ػمان بحغاء البدث :جم اللجىء بلى اإلاضاعؽ الؿذ اإلاىظىصة بىالًت جحزي وػو و اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا  ،خُض جم جىػَ٘ و
. 2015
ظم٘ الاؾخبُان ٖلى مٗلمي الابخضاثُت لهظٍ اإلاضاعؽ و طل ٪زال ٫الٟترة اإلامخضة ما بحن 21بلى 26ظاهٟي
 ؤصواث البدث :باٖخباع ؤ ن اإلاىهج اإلاؿخسضم في َظا البدض َى اإلاىهج الىنٟيٞ ،ةن ؤخؿً وؾُلت للبدض َى الاؾخبُان والظي ًخ٩ىن مًٖ12باعة و ًدخىي ٖلى زالزت مداوع و اإلاخٗل٣ت بٗىامل نٗىباث حٗلم ال٨خابت لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت
خؿب وظهت هٓغ اإلاٗلمحن و اإلاخمشلت في الخلمُظ  ،اإلاىار البُضاٚىجي و ألاؾغة ( ؤهٓغ اإلالخ ٤ع٢م (. ) )1
 -4الىؾاثل ؤلاخهاثُت اإلاؿخٗملت  :جم اللجىء في َظا البدض بلى ألاصواث ؤلاخهاثُت إلاٗالجت البُاهاث اإلاخدهل ٖليها بٗض
جُبُ ٤الاؾخبُان في يىء ؤَضا ٝالبدض و ٞغويه و مىهجه و اإلاخمشل في اليؿبت اإلائىٍت .
1فتحي مصطفى الزيات " ،صعوبات التعلم األسس النظرية و التشخيصية و العالجية"  ،مكتبة النهضة ادلصرية  ،ط ، 1القاىرة  ، 1998،ص.528
2نبيل عبد الفتاح حافظ " ،صعوبات التعلم و التعلم العالجي " ،ط ،1مكتبة زىراء الشرق  ،عمان  ،األردن، 2000 ،ص .115
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زاهُا  :جدلُل و جٟؿحر هخاثج البدث و م٣ترخاجه :
بن الىخاثج اإلاغاص ٖغيها وجدلُلها وجٟؿحرَا في َظٍ الىُ٣ت مً الضعاؾت مؿخ٣اة مً الاؾخبُان لهٗىباث الخٗلم الخانت
بال٨خابت و اإلاكاع بلُه ؾاب٣ا ،وؾى٩ً ٝىن التر٦حز ٖلى الىخاثج طاث ألاَمُت  ِ٣ٞلخىيُذ ٞغيُاث الضعاؾت ،م٘ ألازظ في
الاٖخباع ججىب بنضاع ؤخ٩ام ٢ضع ؤلام٩ان ،وُٞما ًلي جبُان طل ٪بصخيء مً الخًُٟل.
- 1جدلُل و جٟؿحر هخاثج الٟغيُت ألاولى:
جغح٘ نٗىباث الخٗلم ال٨خابت لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بلى ٖىامل مخٗل٣ت بالخلمُظ .
- 1الٗباعة ( : )1اهسٟاى ز٣ت الخلمُظ ب٣ضعاجه اإلاٗغُٞت .
حضو ٫ع٢م (ً )2ىضر هخاثج الٗباعة ع٢م ()1
البضاثل
الٗباعة
الخ٨غاع
اهسٟاى ز٣ت الخلمُظ ب٣ضعاجه
50
اإلاٗغُٞت

ال

وٗم
اليؿبت اإلائىٍت
%79.36

الخ٨غاع
13

اليؿبت اإلائىٍت
%20.63

ٖ %79.36لى الٗباعة ع٢م (ٌٗ ،)1جي طل٪
مً زال ٫الجضو ٫ع٢م (ً ) 2خطر ؤن 50مٗلم مً ؤنل63و َى ما ًمشل وؿبت
الخلمُظ الىاز ٤مً ٢ضعاجه اإلاٗغُٞت ً٣ىم ٖلى الخٗلم بجض لخىٗ٢ه ؤهه ؾِىجر بسال ٝمً ً٣ٟضَا خُض ًخٗلم و َى ًدمل في
َُاث هٟؿه الٟكل ٢بل قغوٖه للخٗلُم ٞ ،ال ًبظ ٫ؤي مجهىص ألهه ًًٓ اهه لً ً٩ىن َىا ٥هدُجت في هٓغٍ،بالخالي ًيكإ
لضًه قٗىع بالىٟىع مً الضعاؾت و ً٣ٟض الغٚبت في ا٦دؿاب اإلاٗغٞت و الٗلم ألامغ الظي ًاصي به نٗىبت في الخٗلم و التي
جٓهغ بهٟت ألاولى في ال٨خابت زانت في مغخلت ألاولى بٗض صزىله للضعاؾت.
- 2الٗباعة ع٢م ( :)2جغاح٘ مؿخىي صاُٗٞت الخلمُظ .
حضو ٫ع٢م (ً :)3ىضر هخاثج الٗباعة ع٢م (. )2
ال
البضاثل وٗم
الٗباعة
اليؿبت اإلائىٍت
الخ٨غاع
اليؿبت اإلائىٍت
الخ٨غاع
جغاح٘ مؿخىي صاُٗٞت الخلمُظ
%28.57
18
%71.42
45
 % 71.72مً اإلاٗلمحن ؤي ما ٌٗاص45٫مٗلم مً٢ 63ض وا٣ٞىا ٖلى الٗباعة ٞ .الخٗلم مً
بحن الجضو ٫ع٢م ( )3ؤن وؿبت
وكاَاث اإلاخٗلم و ل٨ىه ال ًخد ٤٣ؤي و ٤ٞقغوٍ و ٖىامل مُٗىت زانت الضاُٗٞت ٞ ،هي بمشابت الُا٢ت التي ججٗل الخلمُظ
ًدـ بالخاظت اإلالخت و اإلاُل و الغٚبت بلى الخٗلم ،و لهظا ٧لما ٧اهذ الضاُٗٞت للخٗلم ٢ىٍت ٧لما ٧ان الخٗلم ؤخؿً و ؤؾغٕ و
بك٩ل ظُض ،ل ً٨بطا جغاظ٘ مؿخىي صاُٗٞت لضًه ؾُاصي به بلى الٟكل و بِء في الخٗلم مما ٌعجؼ ًٖ الخٗلم في مسخل٠
اإلاىاص مما ًاصي بتراظ٘ مؿخىاٍ اإلاٗغفي م٣اعهت بإ٢غاهه و َظا ًٓهغ ؤ٦ثر في ٖضم جغ٦حزٍ ٖلى ما ً٨خب .
- 3الٗباعة ع٢م ( :)3ه٣و عٚبت الخلمُظ في الخٗلم.
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حضو ٫ع٢م (ً :)4مشل هخاثج الٗباعة (.)3
البضاثل
الٗباعة

الخ٨غاع

اليؿبت اإلائىٍت

الخ٨غاع

اليؿبت اإلائىٍت

ه٣و عٚبت الخلمُظ في الخٗلم .

48

%76.19

15

%23.80

ال

وٗم

ٖ % 76.19لى الٗباعة ع٢م (ٌٗ ،)3جي طل ٪ؤن
مً زال ٫الجضو ٫ع٢م (ً )4خطر ؤن 48مٗلم مً 63و َم ما ًمشل وؿبت
الغٚبت قغٍ ؤؾاسخي في ٖملُت الخٗلُم و الخٗلم ،و ال ًم ً٨للخلمُظ ؤن ًخٗلم صون ؤن ج٩ىن لضًه َظٍ الغٚبت مما حعجؼٍ ًٖ
اهخ٣اء اإلاشحراث اإلاالثمت للخٗلم و التر٦حز ٖليها باالؾخمغاع  ،مما ًهٗب ٖلُه الاهدباٍ بلى ؤؾاؾُاث الخٗلُم زانت ال٨خابت و
التي جمشل ال٣اٖضة جم٨ىه إلاخابٗت الضعوؽ ألازغي منها ال٣غاءة و الخؿاب وبخالي إلاىانلت مؿاعٍ الخٗلُمي بالىجاح .
- 4الٗباعة ع٢م (٢ : )4لت الاهدباٍ و ؤلاصعا. ٥
حضو ٫ع٢م (ً: )5ىضر هخاثج الٗباعة ع٢م (. )4
ال
وٗم
البضاثل
الٗباعة
اليؿبت اإلائىٍت
الخ٨غاع
اليؿبت اإلائىٍت
الخ٨غاع
٢لت الاهدباٍ و ؤلاصعا٥

%88.88

56

7

%11.11

٢ % 88.88ض وا٣ٞىا ٖلى الٗباعة ع٢م ( ،)4بِىما 7مٗلمحن ؤي
ًىضر الجضو ٫ع٢م ( )5بن56مٗلم مً 63ؤي ما ٌٗاص ٫وؿبت
 %11.11هٟذ الٗباعة (.)4و ٌٗجي طل ٪بن الاهدباٍ و ؤلاصعا ٥لهما اعجباٍ وزُ ٤بصخهُت الخلمُظ ،و ٌٗضان مً
ما ًمشل وؿبت
ؤَم اإلاخُلباث لخضور الخٗلم و طل ٪بالتزامه لئلعقاصاث التي حُٗي له ؤزىاء الخضعَـ ،و اطا لم ً٣م بظلٞ ٪اهه ؾىً ٝىاظه
نٗىبت في جىُٓم اإلاهام و اليكاَاث التي ً٩ل ٠بها ،خُض اهه ٚالبا ما هجضٍ ً٨غٍ ؤو ًترصص ؤو ًخجىب الاجهما ٥في مهام جدخاط
بلى ج٣ضًم ظهض طَجي مؿخمغ و التي جٓهغ باؾخمغاع في ال٣غاءة و الخؿاب و الخهجئت و َظا ٌٗىص ل٣لت الاهدباٍ و ؤلاصعا٥
لٗملُت ال٨خابت في مغاخله ألاولى مً الخٗلم .
- 2جدلُل و جٟؿحر هخاثج الٟغيُت الشاهُت :
جغح٘ نٗىباث الخٗلم ال٨خابت لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بلى ٖىامل مخٗل٣ت باإلاىار البُضاٚىجي .
- 1الٗباعة ع٢م ( :)1ا٦خٓاّ ألا٢ؿام حُٗ ٤جىنُل اإلاٗلىمت للخلمُظ و ُٚاب مخابٗت حٗلُم مهاعاث ٖملُت ال٨خابت.
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حضو ٫ع٢م (ً: )6ىضر هخاثج الٗباعة ع٢م (.)1
البضاثل
الٗباعة
ا٦خٓاّ ألا٢ؿام حُٗ ٤جىنُل اإلاٗلىمت
للخلمُظ و ُٚاب مخابٗت حٗلُم مهاعاث
ٖملُت ال٨خابت

ال

وٗم
الخ٨غاع

اليؿبت اإلائىٍت

الخ٨غاع

اليؿبت اإلائىٍت

40

%63.49

23

%36.50

 %63.49ؤ٦ضوا ٖلى الٗباعة (ٞ ،)1اال٦خٓاّ
مً زال ٫الجضو ٫ع٢م (ً )6خطر بن 40مٗلم مً63و َى ما ًمشل وؿبت
ألا٢ؿام حُٗ ٤جىنُل اإلاٗلىمت للخلمُظ و ُٚاب مخابٗت للضعؽ مٗٓم ٧ل الخهو مما ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى الٗملُت الخٗلُمُت
زانت في مغخلت الخٗلُم الخدًحري  ،ألن الا٦خٓاّ ًاصي بلى نٗىبت ج٩ىًٍ ٖال٢ت بحن اإلاٗلم و الخلمُظ ،و٦ظا ًهٗب ٖلى
اإلاٗلم الخٗغٖ ٝلى زهاثهه و بصعا ٥الٟغو ١الٟغصًت لدؿهُل جىنُل مٗلىماث مٗغُٞت زانت للمىاص ألاؾاؾُت مً بُنها
ال٨خابت و ا٦دؿابها مً َغ ٝالخلمُظ بك٩ل ظُض و حُٗ٣ه ٖلى ال٣غاءة و الخؿاب في اإلاغاخل الالخ٣ت،و بالخالي ٌكٗغ الخلمُظ
باإلخباٍ و اإلالل،مما ًاصي به بلى ٖضم التر٦حز و حكدذ الاهدباٍ بؿغٖت زانت ٖىض حٗغيه إلاشحراث نٗبت و ظضًضة و ال
جىاؾب م٘ ٢ضعاجه الٗ٣لُت لخٗلم مهاعاث ال٨خابت.
- 2الٗباعة ع٢م ( : )2ه٣و وؾاثل حظب اهدباٍ الخلمُظ لٗملُت الخٗلم ال٨خابت .
حضو ٫ع٢م (ً: )7ىضر هخاثج الٗباعة ع٢م (. )2
وٗم

البضاثل

ال

الٗباعة

الخ٨غاع

اليؿبت اإلائىٍت

الخ٨غاع

اليؿبت اإلائىٍت

ه٣و وؾاثل حظب اهدباٍ الخلمُظ لٗملُت الخٗلم
ال٨خابت

38

%60.31

25

%39.68

٢ %60.31ض وا٣ٞىا ٖلى الٗباعة ( ، )2و َظا ٌٗىص بهٟت
ًىضر الجضو ٫ع٢م ( )7ؤن38مٗلم مً 63ؤي ما ٌٗاص ٫وؿبت
زانت ٖلى اإلاٗلم و مضي ٟ٦اءجه في ٖملُت جضعَـ ال٨خابت  ،وطل ٪لجظب اهدباٍ الخلمُظ ٖلى اإلاٗلم ؤن ًلجإ بلى ؤؾالُب التي
جغ٦ؼ ٖلى الخىاؽ الغثِؿُت التي حٗخمض ٖليها الخٗلم اإلاضعسخي و هي خىاؽ الغئٍت و الؿم٘ م٘ يغوعة يبِ زهاثو
اإلاجا ٫الظي ًدضر ُٞه ٖملُت جضعَـ ال٨خابت مشل الخغ٦ت  ،الدجم  ،الخ٨غاع  ،و ألالىان  ،ألن اهدباٍ الخلمُظ ؾُىظه ؤ٦ثر
بلى َظٍ الٗىامل و طل ٪باؾخٗما ٫جل ٪الخىاؽ و بالخالي ًخم ً٨باإلاخابٗت و الخٟى ١في حٗلم ال٨خابت مما ٌؿهل له ال٣غاءة و
الخؿاب .
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- 3الٗباعة ع٢م (َ : )3ى ٫البرامج الضعاؾُت و ٦شاٞت اإلاٗلىماث .
حضو ٫ع٢م (ً )8ىضر هخاثج الٗباعة ع٢م (. )3
وٗم

البضاثل

ال

الٗباعة

الخ٨غاع

اليؿبت اإلائىٍت

الخ٨غاع

اليؿبت اإلائىٍت

َى ٫البرامج الضعاؾُت و ٦شاٞت اإلاٗلىماث .

37

%58.73

26

%41.26

 % 58.73ؤي ما ًمشل 37مٗلم ؤ٦ضوا ٖلى الٗباعة ( ، )3و َظا ان جلمُظ ال
ًخطر مً زالَ ٫ظا الجضو ٫ع٢م ( )8ؤن وؿبت
ًم٨ىه مخابٗت البرامج بإ٦ملها بما جخه ٠بُى ٫و ٦شاٞت اإلاٗلىماث زانت بن اإلاٗلم ال ًم٨ىه الخى ٠٢ؤو بٖاصة الضعؽ ٖضة
مغاث ؤو جصخُذ ألازُاء التي ًغج٨بها الخلمُظ ؤزىاء ال٨خابت ألهه مُ٣ض بالى٢ذ و باهتهاء البرهامج  ،مما ٌكٗغ باإلعَا ١و ال٣ل٤
و الخىجغ زانت ٖىضما جسخلِ ٖلُه اإلاٗلىماث  ،و ًهبذ ٚحر ٢اصع ٖلى اإلاخابٗت و التر٦حز مما ؾُسل ٤له نٗىباث في جىُٟظ
ما ًُلب مىه .
- 4الٗباعة ع٢م (ٖ : )4ضم جم ً٨اإلاٗلم مً ج٣ضًم بُضاٚىحُت ٖالحُت ألزُاء ال٨خابت .
حضو ٫ع٢م (ً :)9ىضر هخاثج الٗباعة ع٢م (. )4
وٗم

البضاثل
الٗباعة

الخ٨غاع

ٖضم جم ً٨اإلاٗلم مً ج٣ضًم بُضاٚىحُت ٖالحُت ألزُاء
ال٨خابت

32

ال
اليؿبت
اإلائىٍت

%50.79

الخ٨غاع
31

اليؿبت
اإلائىٍت
%49.20

 % 50.79مً اإلاٗلمحن ؤي ما ٌٗاص 32٫مً٢ 63ض وا٣ٞىا ٖلى الٗباعة (ٗٞ ، )4ضم ٢ضعة
ًبحن مً الجضو ٫ع٢م ( )9بن وؿبت
اإلاٗلم ٖلى ج٣ضًم بُضاٚىظُت ٖالظُت و ظهله بضوع الخُإ و م٩اهخه في ٖملُت الخٗلم زانت ألازُاء ال٨خابُت التى ًغج٨بها
الخلمُظ ،مما ًجٗله ال ٌؿخُٟض مً جل ٪ألازُاء و بهما ًب٣ى ًٞ ٘٣يها في مؿاعٍ الخٗلُمي و التي جالخٔ ؤ٦ثر ؤزىاء ال٣غاءة مشال
و َظا ما ًجٗل اإلاٗلم ًد٨م ٖلُه بإهه يُٗ ٠ألاصاء مما ؾُازغ ٖلى حٗلمه و ًسل ٤له نٗىباث حُٗ ٤ج٣ضمه الضعاسخي.
- 3جدلُل و جٟؿحر هخاثج الٟغيُت الشالشت:
جغح٘ نٗىباث الخٗلم ال٨خابت لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بلى ٖىامل مخٗل٣ت باألؾغة .
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- 1الٗباعة ع٢م ( : )1ه٣و الغٖاًت ٖلى مؿخىي ألاؾغة .
حضو ٫ع٢م (ً )10ىضر هخاثج الٗباعة ع٢م (. )1
وٗم
البضاثل
الٗباعة
اليؿبت اإلائىٍت
الخ٨غاع
ه٣و الغٖاًت ٖلى مؿخىي ألاؾغة

47

%74.60

ال
الخ٨غاع

اليؿبت اإلائىٍت

16

%25.39

٢ % 74.60ض وا٣ٞىا ٖلى الٗباعة ( ، )1و َظا ًغظ٘ ؤن ألاؾغة
ًىضر الجضو ٫ع٢م ( )10ؤن47مٗلم مً 63ؤي ما ٌٗاص ٫وؿبت
هي مهضع الغٖاًت ُٞ ،ه ًىمى و جخ٩ىن شخهُت الخلمُظ و ٖاصاجه و اججاَاجه و مُىله  ،و ؤن ٌكٗغ اهه مغٚىب ُٞه ،
مدبىب  ،و جد ٤ُ٣خاظاجه الىٟؿُت مً زال ٫والضًه و ؤلازىة  ،و ٌٗخبر جد٣ُ٣ها الضٖامت ألاولى لخ٣ىٍت الغوابِ الىظضاهُت
بُنهم  ،مما ًد ٤٣جىا٣ٞا هٟسخي و اظخماعي ما ًجٗله ًخىا ٤ٞصعاؾُا و ًخم ً٨مً اإلاخابٗت و الاهدباٍ و التر٦حز ٖلى صعوؾه و ال
ًجض نٗىبت في الخٗلم و الٗ٨ـ صخُذ .
- 2الٗباعة ع٢م ( : )2الخالٞاث الؼوحُت.
حضو ٫ع٢م (ً )11ىضر هخاثج الٗباعة ع٢م (. )2
ال
وٗم
البضاثل
الٗباعة
اليؿبت اإلائىٍت
الخ٨غاع
اليؿبت اإلائىٍت
الخ٨غاع
الخالٞاث الؼوحُت

40

%63.49

23

%36.50

 %63.49ؤي ما ًمشل 40مٗلم ؤ٦ضوا ٖلى الٗباعة ( ، )2و َظا ؤن الخالٞاث
ًخطر مً زالَ ٫ظا الجضو ٫ع٢م ( )11ؤن وؿبت
اإلاخ٨غعة و ٖضم ٢ضعة الؼوظحن ٖلى ججاوػَا مما ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى الخٗامل م٘ ألابىاء و جإمحن مؿخلؼماتهم التربىٍت  ،مً
الغٖاًت و الُمإهِىت و اإلادبت و الاؾخ٣غاع الٗاَٟي و الىٟسخي ،و طل٧ ٪له ًىٗ٨ـ ٖلى جُٟ٨ه الصخصخي و الاظخماعي ،مما
ًؼٍض مً مؿخىي ال٣ل ٤وؤلازاعة و ٖضم الاَمئىان وزىٞه مً الٟكل مما ًدؿبب في حكدذ الاهدباٍ و اليؿُان و ْهىع ؤق٩ا٫
مً الؿلىٚ ٥حر ؾىٍت ُٞه و التي حٗغ٢له مً مخابٗت و مؿاًغة صعوؾه بك٩ل ظُض و التي جٓهغ ؤزىاء ال٨خابت .
- 3الٗباعة ع٢م ( : )3ؤؾالُب مٗاملت الىالضًً الخاَئت للُٟل
حضو ٫ع٢م (ً: )12ىضر هخاثج الٗباعة ع٢م (. )3
ال
وٗم
البضاثل
الٗباعة
اليؿبت اإلائىٍت
الخ٨غاع
اليؿبت اإلائىٍت
الخ٨غاع
ؤؾالُب مٗاملت الىالضًً الخاَئت للُٟل

34

%53.96

29

%46.03

 %53.96مً اإلاٗلمحن ؤي ما ٌٗاص 34٫مً٢63ض وا٣ٞىا ٖلى الٗباعة (،)3بن مُل
ًبحن مً الجضو ٫ع٢م ( )12بن وؿبت
الىالضًً بلى مماعؾت ألاؾالُب الخاَئت في مٗاملت الُٟل ًاصي بلى ال٨شحر مً اإلاك٨الث الىٟؿُت و الاظخماُٖت ٖلُه،و ؤهه
لِـ ٧ال٨بحر ال ٌؿخُُ٘ الخٗبحر ًٖ م٨ىىهاث هٟؿه،زانت في ؾىىاجه اإلاب٨غة،لهظا ٞان مٗاهاجه الىٟؿُت جإزظ ؤق٩اال ؤزغي
في طاجه  ،مما ٢ض ٌٗاوي مً ؤلاخباٍ و اإلالل ؤو الىبظ و الغ ٌٞمً اإلادُُحن به،و مىه ً٣ٟض الش٣ت في طاجه،و ًبل ٜطل ٪ختى في
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مؿاعٍ الخٗلُمي خُض ًجض نٗىبت في الخٗلم في مغاخله ألاولى لضزىله اإلاضعسخي مً الخٗلُم الخدًحري زانت مما ًازغ طل٪
ٖلى جد ٤ُ٣جىا٣ٞه الضعاسخي و بالخالي ًيخهي صون حٗلم مباصت ال٨خابت مما ًهبذ ٖاث ٤في مغاخل الخٗلُمُت الالخ٣ت .
- 4الٗباعة ع٢م (ٖ :)4ضم مخابٗت ألاؾغة الخلمُظ في صعاؾخه
حضو ٫ع٢م (ً )13ىضر هخاثج الٗباعة ع٢م (. )4
ال
وٗم
البضاثل
الٗباعة
اليؿبت اإلائىٍت
الخ٨غاع
اليؿبت اإلائىٍت
الخ٨غاع
ٖضم مخابٗت ألاؾغة الخلمُظ في صعاؾخه

51

%80.95

12

%19.04

 %80.95ؤ٦ضوا ٖلى الٗباعة ( ،)4و َظا ًغظ٘ بلى
مً زال ٫الجضو ٫ع٢م (ً )13خطر بن 51مٗلم مً 63و َى ما ًمشل وؿبت
ؤن ال٨خابت مهاعة جخُلب الخضعٍب اإلاؿخمغ و اإلاخابٗت الضاثمت و ال ق ٪ؤن و٢ذ الخهت الضعاؾُت ال ًٟ٨ي للخضعٍب ٖلى
ال٨خابت الصخُدت ،لظا وظب اؾخ٨ما ٫مً َغ ٝألاؾغة اإلاخمشلت في مخابٗت همى ٢ضعة ؤلاج٣ان لضًه ،لظلٞ ٪اإلَما ٫و ٖضم
جىُٓم الى٢ذ و جضعَـ الخاَئ ٚالبا ما ٌؿبب له ؤلاخؿاؽ بالعجؼ و اهسٟاى مؿخىي الضاُٗٞت مما ًجض نٗىبت في
ال٨خابت.
الىخاثج الٗامت للبدث :ل٣ض جم الخد ٤٣مً ٞغيُاث البدض مً زال ٫بىاء اؾخماعة بدض يمذٖ 12باعة مىػٖت ٖلى زالزت مداوع ،وػٖذ ٖلى
ّ
ّ
مٗلمي ّ
ومٗلماث اإلاغخلت الابخضاثُت ٢ضعث ب 63مٗلم مىػٖحن ٖلى اإلاضاعؽ الابخضاثُت بىالًت جحزي وػو  .وبٗض جدلُل
ُٖىت مً
اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت البدض و٣ٞا لؤلؾلىب ؤلاخهاجي باٖخماص اليؿب اإلائىٍت جم الخى نل بلى الىخاثج الخالُت :جد٣٣ذ
ّ
ّ
ّ
الٟغيُاث الشالر  ،خُض ؤ ن ؤٚلبُت مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي ؤ٦ضوا ؤ ن نٗىباث الخٗلم ال٨خابت لضي جلمُظ اإلاغخلت
ّ
الابخضاثُت جغظ٘ بلى ٖىامل ّ
مخٗل٣ت بالخلمُظ وٖىامل مخٗل٣ت باإلاىار البُضاٚىجي و ٖىامل مخٗل٣ت باألؾغة و َظا خؿب
الخالت .
بن َظا البدض ما َى ب ال مداولت لضعاؾت مىيىٕ مً اإلاىايُ٘ طاث ألاَمُت ال٨بحرة والخؿاؾت في مجا ٫الخٗلُم وَى
ّ
ّ
ّ
ؤؾباب ؤو ٖىامل نٗىباث الخٗلم ال٨خابت لضي الخالمُظ ،زانت و ؤن نٗىباث الخٗلم ال٨خابت لم ججض اجٟا ١بحن الباخشحن
اإلاخٗل٣ت بالخلمُظ والٗىامل ّ
خى ٫ألاؾباب الٟٗلُت لها ،لهظا جم اإلاداولت في َظا البدض الخُغ ١بلى بٌٗ الٗىامل ّ
اإلاخٗل٣ت
باإلاىار البُضاٚىجي و الٗىامل اإلاخٗل٣ت باألؾغة مً وظهت هٓغ ّ
مٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت.
جىنُاث البدث :ظاء البدض ببٌٗ الخىنُاث جخمشل في:
الدصخُو اإلاب٨غ لظوي نٗىباث الخٗلم ال٨خابت مً ٢بل اإلاٗلمحن بالخيؿُ ٤م٘ مسخو ٖلم الىٟـ اإلاضعسخي وَظا ٢هضازخُاع ألاؾالُب اإلاىاؾبت للخٗامل مٗهم بهض ٝػٍاصة ٟ٦اًت وٗٞالُت الٗملُت الخٗلُمُت.
حُٗحن مسخو هٟسخي في ٧ل مضعؾت ابخضاثُت ػٍاصة ٖلى اإلاسخو الاظخماعي إلاخابٗت مك٨الث الخالمُظ وخاالتهم الىٟؿُتالتي ٢ض ج٩ىن ؾببا في وكىء نٗىباث الخٗلم ال٨خابت لضحهم.
ّ
مداولت الخٗغٖ ٝلى الخالمُظ طوي نٗىباث الخٗلم الخانت بال٨خابت وج٣ضًم الخضماث الٗالظُت لهم.ّ
الٗمل ٖلى جىمُت مُى ٫الخالمُظ طوي نٗىباث الخٗلم ال٨خابت هدى اإلاضعؾت واإلاىاص الضعاؾُت وجىمُت الغٚبت لضحهم فيّ
ّ
الخٗلم ،واإلاُل اججاٍ الىجاح.
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ّ
مغاٖاة الٟغو ١الٟغصًت بحن الخالمُظ زانت طوي نٗىباث الخٗلم.ّ
الخٗاون بحن اإلاٗلم وؤَغا ٝالٗملُت التربىٍت في وي٘ اإلا٣غعاث الضعاؾُت التي جدىاؾب م٘ ال٣ضعاث اإلاٗغُٞت لظويّ
نٗىباث الخٗلم.
زاجمت:
بن نٗىبت ال٨خابت جخإزغ بجملت مً الٗىامل الٗ٣لُت والىٟؿُت وختى الاظخماُٖت ٦ ،ما جلٗب البِئت ألاؾغٍت واإلاضعؾُت
الضوع ٦بحر في اؾخٟداَ ٫ظٍ الهٗىبت لضي الخالمُظ ،زانت في اإلاغخلت الابخضاثُت التي حٗخبر بمشابت ال٣اٖضة ألاؾاؾُت
للخلمُظ ال٦دؿاب ال٨خابت بك٩لها الصخُذ  ،وبٗض ؤن جم الخُغ ١في َظا البدض بلى بٌٗ الٗىامل اإلاازغة في نٗىبت ال٨خابت
ؾىاء بن ٧اهذ اإلاخٗل٣ت بالخلمُظ،ؤو باإلاىار البُضاٚىجي ؤو باألؾغة و بما ؤؾٟغث ٖلُه هدُجت البدض  ،مً يغوعة حٗضًل
نٗىبت ال٨خابت ببرامج جضعٍبُت الؾخضعا ٥بٌٗ الى٣اثو ُٞما ًسو َغ ١حٗلُم وا٦دؿاب ال٨خابت لخٗؼٍؼ َغ ١صخُدت
لل٨خابت ،و مؿاٖضة الخلمُظ ٖلى جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞالىٟسخي و الاظخماعي عٚم الًٛىَاث و اإلاك٨الث الخانت التي ًخل٣اَا مً
ألاؾغة و َظا لغ ٘ٞمً مؿخىي الش٣ت و الضاُٗٞت و الغٚبت للخٗلم.
اإلاالخ: ٤
اإلالخ ٤ع٢م ( :)1اؾخبُان مىحه للمٗلمحن اإلاغخلت الابخضاثُت .
في بَاع بهجاػ بدض خى ٫نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت  ،و طل ٪بهض ٝالخٗغٖ ٝلى
" ٖىامل نٗىباث حٗلم ال٨خابت لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت خؿب وحهت هٓغ اإلاٗلمحن"
ً
لظا هغظى مى٨م ؤلاظابت ٖلى ؤؾئلت الاؾخبُان ،وهدُُ٨م ٖلما ؤن َظٍ اإلاٗلىماث ؾغٍت جسضم بدشىا.
وج٣بلىا ٞاث ٤الاخترام و الخ٣ضًغ.
مالخٓت  :ؤلاظابت ج٩ىن بىي٘ ٖالمت (×) في الخاهت اإلاىاؾبت.
ؤلاحابت
الٗىامل

الٗباعاث
وٗم

الٗىامل اإلاخٗل٣ت
بالخلمُظ

الٗىامل اإلاخٗل٣ت
باإلاىار البُضاٚىجي

- 1اهسٟاى ز٣ت الخلمُظ ب٣ضعاجه اإلاٗغُٞت.
- 2جغاظ٘ مؿخىي صاُٗٞت اإلاخٗلم.
- 3ه٣و عٚبت اإلاخٗلم في الخٗلم.
٢- 4لت الاهدباٍ و ؤلاصعا.٥
- 1ا٦خٓاّ ألا٢ؿام حُٗ ٤جىنُل اإلاٗلىمت للخلمُظ و ُٚاب مخابٗت مهاعاث
ٖملُت ال٨خابت .
- 2ه٣و وؾاثل ظظب اهدباٍ الخلمُظ لٗملُت الخٗلم ال٨خابت .
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الٗىامل اإلاخٗل٣ت
باألؾغة

َ- 3ى ٫البرامج الضعاؾُت و ٦شاٞت اإلاٗلىماث.
ٖ- 4ضم جم ً٨اإلاٗلم مً ج٣ضًم بُضاٚىظُت ٖالظُت ألزُاء ال٨خابت.
-1ه٣و الغٖاًت ٖلى مؿخىي ألاؾغة .
-2الخالٞاث ألاؾغٍت.
-3ؤؾالُب مٗاملت الىالضًً الخاَئت للُٟل.
ٖ-4ضم مخابٗت ألاؾغة الخلمُظ في صعاؾخه.

٢اثمت اإلاغاح٘ :
" : )1988مضي ٗٞالُت بغهامج جضعٍبي لٗالج بٌٗ نٗىباث الخٗلم لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت"  ،عؾالت
- 1ؤخمض ٖىاص (
ماظِؿتر ٚحر ميكىعة ٧ ،لُت التربُت  ،ظامٗت الؼ٢اػٍ ، ٤مهغ.
 " : )20005نٗىباث الخٗلم ،الىٓغٍت و اإلاماعؾت " ،صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘ و
- 2اؾامت مدمض البُاهُت و آزغون (
الُباٖت  ،ألاعصن.
 " : )2005نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت لضي جالمُظ و جلمُظاث الُىعًٍ ألاو ٫و الشاوي مً الخٗلُم
- 3بكحر مٗمغٍت (
الابخضاجي" ،مجلت قب٨ت الٗلىم الىٟؿُت الٗغبُت  ،الٗضص. 8
" : )2002نٗىباث الخٗلم"  ،صعاؾت اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت  ، 1ٍ ،ألاعصن.
- 4ؾامي مدمض ملخم (
 " : )2007اإلاهاعاث الاحخماُٖت و نٗىباث الخٗلم _ صعاؾت ججغٍبُت"  ،م٨خبت النهًت
- 5ؾٗضة ؤخمض ابغاَُم اوق٣ت (
اإلاهغٍت  ،1ٍ،ال٣اَغة.
" : )2005نٗىباث الخٗلم لل٣غاءة و ال٨خابت ( الدصخُو و الٗالط) " ، 1ٍ ،م٨خبت الٟالح.
- 6نالح ٖمحرة ٖلى (
َ" : )2005غ ١حٗلُم ال٣غاءة و ال٨خابت للمبخضثحن و مهاعاث الخٗلُم"  ،صعاؾت الؿالم لليكغ و الخىػَ٘ ،
ٚ- 7اٞغ مهُٟى (
ألاعصن.
 " : )1998نٗىباث الخٗلم ألاؾـ الىٓغٍت و الدصخُهُت و الٗالحُت"  ،م٨خبت النهًت اإلاهغٍت
ٞ- 8خخي مهُٟى الؼٍاث (
 ، 1ٍ ،ال٣اَغة.
" : )2004نٗىباث الخٗلم " ،صاع اليكغ و الخىػَ٘ ٖ ، 1ٍ ،مان  ،ألاعصن.
٢ - 9دُان اخمض الٓاَغ (
 " : )2006الخٗلم الاًجابي و نٗىباث الخٗلم  ،عئٍت جغبىٍت و هٟؿُت مٗانغة "ٖ ، 1ٍ ،الم ال٨خب
٦- 10غٍمان بضًغ (
بال٣اَغة  ،مهغ.
" :)2003نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت بحن الٟهم و اإلاىاحهت " ،مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضعٍت لل٨خاب.
- 11مدمض ٖلي ٧امل (
 " : )2006نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت الايُغاب و الخضزل الؿُ٨ىلىجي"،ط ، 3صاع الُالثذ
 - 12مدمض ٖلي ٧امل (
لليكغ ،مهغ.
 " : )2006نٗىباث الخٗلم  ،الدصخُو و الٗالج"  ،صاع ال٨ٟغ لليكغ و الخىػَ٘ ،
- 13مدمض ٖىى هللا ؾالم و آزغون (
ٍ ،2ألاعصن.
ٖ " : )2003لم الىٟـ الاحخماعي التربىي  -ؤؾالُب حٗلم مٗانغة"ٖ،الم ال٨خب لليكغ و
- 14مدمض مهُٟى الضًب(
الخىػَ٘ و الُباٖت ، 1ٍ ،ال٣اَغة .
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 ":)2012الُ٣اؽ و الدصخُو لظوي نٗىباث الخٗلم"  ،م٨خبت الىَىُت ازىاء اليكغ ، 1ٍ ،
- 15مؿٗض ابى الضًاع (
ال٩ىٍذ .
 " : )2005نٗىباث ال٣غاءة و ال٨خابت حصخُهها و اؾتراججُا ٖالحها"، 1ٍ،م٨خبت ػَغان
- 16مجى ابغاَُم اللبىصي(
الكغ ،١ال٣اَغة ،مهغ.
" :)2000نٗىباث الخٗلم و الخٗلم الٗالجي"  ،1ٍ ،م٨خبت ػَغاء الكغٖ ،١مان  ،ألاعصن.
- 17هبُل ٖبض الٟخاح خا( ٔٞ
 ": )2007ؾُ٨ىلىحُت ألاَٟا ٫طوي الاخخُاحاث الخانت " ،صاع اإلاؿحرة
- 18هىعي ال٣مل و زلُل ٖبض هللا اإلاٗاًُت (
لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت  ،ألاعصن .
 :)1996ب"عهامج لخىمُت مهاعاث ال٨خابت في اإلاغخلت الابخضاثُت مً الخٗلُم
َ- 19ضي مهُٟى مدمض ٖبض الغخمً (
ألاؾاس ي " ،عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة  ،مهغ .
" :)1992بغهامج لٗالج نٗىباث حٗلم ال٣غاءة و ال٨خابت و الغٍايُاث لضي جالمُظ اله ٠الغاب٘
َ- 20ىٍضا خىٟي عيىان (
مً الخٗلُم ألاؾاس ي"  ،عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة ٧لُت التربُت ؤلاؾ٨ىضعٍت  ،مهغ .
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آلازاع الىٟؿُت و الاحخماُٖت و الصخُت لكب٩اث الخىانل الاحخماعي ٖلى مؿخسضميها
ؤ.مسخاع حلىلي/حامٗت الخاج لخًغ باجىت،الجؼاثغ

ملخو:
بن الخُىع ال٨بحر الظي ٖغٞخه ج٨ىىلىظُا ؤلاٖالم و الاجها ٫و الظي ٧ان مً هخاثجها بغوػ قب٨ت الاهترهذ ٦كب٨ت ٖاإلاُت
مٟخىخت ؤمام الجمُ٘ و التي ؤجاخذ بضوعَا لؤلٞغاص و الجماٖاث بم٩اهُت الخىانل و الخٟاٖل م٘ بًٗهم البٌٗ بٌٛ
الىٓغ ًٖ ؤٖغا٢هم و ؤظىاؾهم و ز٣اٞاتهم الُٚت بظلٖ ٪ىاث ٤الخضوص الؿُاؾُت و الجٛغاُٞت التي ٧اهذ مُغوخت ؾاب٣ا.
وم٘ الجُل الشاوي للىٍب ْهغث قب٩اث الخىانل الاظخماعي التي وٞغث الٗضًض اإلاؼاًا إلاؿخسضميها ٧الخٟاٖلُت و التزامىُت و
الالجؼامىُت و ٖاإلاُت الغؾالت و ج٣غٍب الش٣اٞاث و الخًاعاث مً بًٗها البٌٗ ...الخ .
وٖلى الغٚم مً َظٍ الاًجابُاث بال ؤن قب٩اث الخىانل الاظخماعي َغخذ ٖضًض آلازاع الؿلبُت ٖلى مؿخسضميها و التي
اعجبُذ ؤؾاؾا ب٨شاٞت الاؾخسضام و ؤبغػ َظٍ آلازاع جل ٪اإلاخهلت بالجاهب الىٟسخي و الاظخماعي و الهخي ٧الٗؼلت الاظخماُٖت
و الاهٟ٨اء الكب٩ي و ال٣ل ٤و الخىجغ الىٟسخي لضي اإلاؿخسضم بياٞت بلى بٌٗ آلازاع الصخُت ٧الخٗب و ؤلاعَا ١و يٗ٠
البهغ و آالم الٓهغ.
لظل ٪ظاءث َظٍ اإلاؿاَمت للخٟهُل في َظٍ آلازاع الىاظمت ًٖ الاؾخسضام اإلا٨ش ٠لكب٩اث الخىانل الاظخماعي مخًمىت
في هٟـ الى٢ذ حٗغٍٟا لهظٍ الكب٩اث الاظخماُٖت و مبرػة ؤَم زهاثهها و ممحزاتها بياٞت بلى ؤَم اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت و التي
ٖغٞذ اؾخسضاما ٦بحرا لخسخخم في ألازحر بٗغى ؤَم آلازاع الىٟؿُت و الاظخماُٖت و الصخُت لهظٍ الكب٩اث ٖلى مؿخسضميها.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت  :قب٩اث الخىانل الاظخماعي  ،آلازاع الىٟؿُت  ،آلازاع الاظخماُٖت ،آلازاع الصخُت .
م٣ضمت :
ل٣ض ٖغٞذ قب٨ت الاهترهذ ٖضًض الخضماث ؤمام مؿخسضميها ٞمً الؼزم اإلاٗلىماحي اإلاخاح ٖبر قب٨ت بلى زضمت الخىانل و
الخٟاٖل ٖبر ما ٌٗغ ٝبكب٩اث الخىانل الاظخماعيَ ،ظٍ ألازحرة التي ٚحرث الٗضًض اإلاٟاَُم و ٢لبذ مجغٍاث ألامىع و ؤنبذ
٧ل ما ًخم في الىا ٘٢باؾخُاٖخىا مماعؾخه ٖبر الًٟاء الاٞتراضخيٞ ،خدىلذ الٗال٢اث الاظخماُٖت بلى ٖال٢اث اٞترايُت ،و
اإلاجخم٘ الىا٢عي الخ٣ُ٣ي بلى مجخم٘ اٞتراضخي و ا٢ترب الٗالم مً بًٗه البٌٗ ٞلم ٌٗض مجغص ٧ىهُت نٛحرة ٦ما ٖبر طل٪
ماعقا ٫ما٧لىَان بل ؤنبدىا وِٗل صازل ٚغٞت واخضة ؤو بىاًت مدضوصة اإلاٗالم و ألابٗاص ٦ما ؤقاع بلى طل ٪اإلا٨ٟغ
ؤلاًُالي حكاعلؼ ٦ىلي  ،وجالقذ بظل ٪ألاػمىت و ألام٨ىت و الخضوص الجٛغاُٞت و لم ٌٗض لها ؤي اٖخباع٣ٞ ،ض باث مً بم٩ان ؤي
ٞغص مىا ؤن ًخىانل م٘ ؤي ٧ان ب ٌٛالىٓغ ًٖ لٛت آلازغ و َىٍخه و ز٣اٞخهٞ ،بالىٓغ إلاا جمخاػ به َظٍ الكب٩اث
الاظخماُٖت مً ؾهىلت الاؾخسضام و ؾغٖت ٞاث٣ت و جىٞغَا ٖلى ٖىهغ الخٟاٖلُت والخىىٕ و الخدضًض اإلاؿخمغ بال ؤن ٦ثرة
الاؾخسضام و الى٢ذ ال٨بحر اإلاسهو لها مً ظهت وؾىء الاؾخسضام مً ظهت ؤزغي باث ًٟطخي بلى آزاع ؾلبُت ولٗل الجاهب
الىٟسخي و الاظخماعي و الهخي ٢ض آزظا مً َظا الخإزحر خهت ألاؾض ٞإُٖض حكُ٨ل و َغح ٖضة مٟاَُم بًٗها ٧ان ٢ض جم
الخُغ ١بلُه ٖىض ْهىع وؾاثل ؤلاٖالم ألاولى ٧الصخاٞت و ؤلاطاٖت ٖلى ٚغاع الٗؼلت الاظخماُٖت و الهغوبُت و بًٗها آلازغ
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ظضًض ٧اإلصمان الكب٩ي و ال٣ل ٤و الخىجغ الىٟسخي ظغاء ٖضم اؾخسضام الكب٩اث و يٗ ٠البهغ و آالم الٓهغ و اإلاٟايل
ظغاء الى٢ذ ال٨بحر الظي ًًُ٣ه اإلاؿخسضم في الخىانل ٖبر َظٍ الكب٩اث م٘ آلازغًٍ و مً َىا ٧ان ألاظضع بىا ؤن هُغح
ؤلاق٩ا ٫الخالي :
ما هي ؤَم آلازاع الىٟؿُت و الاظخماُٖت و الصخُت لكب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖلى مؿخسضميها ؟ .
 )1مٟهىم قب٩اث الخىانل الاحخماعي:
جخٗضص اإلاٗاع ٝخى ٫مٟهىم قب٩اث الخىانل الاظخماعي و مً الخٗاعٍ ٠ألا٦ثر قُىٖا لضي الباخشحن هجض الخٗغٍ ٠الظي
ا٢ترخه بىٍضو ؤلِؿىن و َى ":ؤن مىا ٘٢قب٩اث الاظخماُٖت هي نى ٠مً اإلاىا ٘٢ج٣ضم زضماث ج٣ىم ٖلى ج٨ىىلىظُاث
الىاب جدُذ لؤلٞغاص بىاء قب٩اث مً الٗال٢اث و ؤلاَالٕ ٖلى قب٨ت ٖال٢اث آلازغًٍ (٢اثمت ألانض٢اء)" .1
ٞكب٩اث الخىانل الاظخماعي بطن هي جل ٪اإلاىا ٘٢خضًشت الٓهىع ٖبر قب٨ت الاهترهذ و ٌٗض الٟاٌؿبى ٥ؤقهغَا و ؤ٦ثرَا
اؾخسضاما بياٞت بلى جىٍتر،ماي ؾباٌـ،لُىٞ،ً٨لُ٨غ...الخ .و جدؿم بسانُت الخٟاٖلُت و الخدضًض اإلاؿخمغ و حؿخسضم
بٛغى الخىانل الاظخماعي بحن ألاٞغاص و الجماٖاث.
و اهدكغث َظٍ اإلاىا ٘٢الاظخماعي بك٩ل ٦بحر في ؤهداء الٗالم مما ؤصي بلى ٦ؿغ الخضوص الجٛغاُٞت له و ظٗله ًبضو ٣٦غٍت
نٛحرة جغبِ ؤبىاثه بًٗهم ببٌٗ،جُىعث َظٍ اإلاىا ٘٢قِئا ٞكِئا لخهبذ ألاقهغ اؾخسضاما بحن مغجاصي الاهترهذ و جهى٠
مىا ٘٢الجُل الشاوي للىٍب  ،وؾمُذ اظخماعي ألجها ؤجذ مً مٟهىم بىاء مجخمٗاث.2
و َىا ٥حٗغٍ ٠آزغ إلادمض ٖىاص ٖلى ؤجها":جغُ٦بت اظخماُٖت بل٨تروهُت جخم نىاٖتها مً ؤٞغاص ؤو ظماٖاث ؤو ماؾؿاث ،
وجخم حؿمُت الجؼء الخ٩ىٍجي ألاؾاسخي( مشل الٟغص الىاخض ) باؾم (الٗ٣ضة )Node -بدُض ًخم بًهاَ ٫ظٍ الٗ٣ض بإهىإ
مسخلٟت مً الٗال٢اث ٦دصجُ٘ ٞغٍ ٤مٗحن ؤو الاهخماء لكغ٦ت ما ؤو خمل ظيؿُت لبلض ما في َظا الٗالم  ،و ٢ض جهل َظٍ
الٗال٢اث لضعظاث ؤ٦ثر ٖم٣ا ُ٦بُٗت الىي٘ الاظخماعي ؤو اإلاٗخ٣ضاث ؤو الُب٣ت التي ًيخمي بليها الصخو" .3
 )2زهاثهها  :جخمحز قب٩اث الخىانل الاظخماعي بٗضًض الخهاثو و اإلاحزاث التي ظٗلتها ٞغٍضة و مىدتها الكهغة  ،مما ػاص
ٖضص مؿخسضميها الظي ًٟى ١الُىم اإلالُاعًٍ مؿخسضم " .و ًسلو الض٦خىع ٖباؽ مهُٟى ناص ١بلى مجمىٖت مً
الخهاثو و اإلامحزاث التي ًخمخ٘ بها ؤلاٖالم الجضًض ٖمىما و التي جهلر للخُبُٖ ٤لى قب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖلى
اٖخباع ؤن َظٍ ألازحرة ولضث في ؤخًاهه  ،مما ًدُذ للٟغص الٗاصي بًها ٫عؾالخه بلى مً ًغٍض في الى٢ذ الظي ًغٍض بُغٍ٣ت
الاججاَاث و لِـ مً ؤٖلى بلى ؤؾٟل و ٤ٞالىمىطط الاجهالي الخ٣لُضيًٞ ،ال ًٖ طل ٪خاالث الخٟاٖلُت و الدكٗبُت و

 : 1الصادق احلمامي ،كيف تفكر في مواقع الشبكات االجتماعية ؟إحدى عشر مسألة أساسية  ،جامعة منوبة  ،تونس  ،رللة أكاددييا شهرية  ،عدد
ماي  ، 2012ص . 01
2

 :ساعد مهاش " ،الشبكات االجتماعية و آثارىا على الفرد و المجتمع من منظور قيمي " ،اجلزائر ،دار الورسم للنشر و التوزيع  ،رللة الدراسات

اإلعالمية ادلعاصرة  ،العدد  ، 2اجمللد  ، 2012 ، 1ص .67

3

 :عواد زلمد ،شبكات التواصل اإللكتروني  ،موقع تأمالت ،أكتوبر
7300HTML

،2010متاح http:// www : taamolat .com/2010/10/blog-post- Oline
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جُبُ٣اث الىا ٘٢الاٞتراضخي و حٗضص الىؾاثِ و جد٣ُ٣ها إلاحزاث الٟغصًت و الخسهُو و ججاوػَا إلاٟهىم الضولت الىَىُت و
الخضوص الضولُت ".1
باإلياٞت بلى ما ؾبَ ٤ىا ٥زهاثو ؤزغي لكب٩اث الخىانل الاظخماعي و منها  :الخٗغٍ ٠بالظاث  ،ؾهىلت الاؾخسضام،
الاَخمام  ،جباص ٫الهىع و الغؾاثل اإلاداصزت الٟىعٍت  ،الخىانل الجماعي ٦ ، Les Groupesخابت الخٗلُ٣اث  ،ال٨خابت ٖلى
الخاثِ ، Statutالخٗبحر ًٖ الٗىاَ ٠باؾخسضام الاًمىجُ٩اث ... Emotiqueبلخ.
 )3آزاع قب٩اث الخىانل الاحخماعي :
ال ًسخل ٠ازىان ٖلى ؤن آلازاع اإلاترجبت ًٖ اؾخسضام قب٨ت الاهترهذ هي هٟؿها اإلاترجبت ًٖ اؾخسضام قب٩اث الخىانل
الاظخماعي ٖلى اٖخباع ؤن َظٍ ألازحرة ولضث في ؤخًان ألاولى  ،وبن وظض ازخالٞ ٝهى ق٨لي ال ٚحر ٞ ،االهترهذ َغخذ ٖضًض
آلازاع الىٟؿُت والاظخماُٖت والصخُت ٖلى مؿخسضميها.
)1-5آلازاع الىٟؿُت:
جخٗضص آلازاع الىٟؿُت لكب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖلى مؿخسضميها ً٣ٞ،اء و٢ذ َىٍل في البدض والخىانل ٖبر
الكب٩اث الاظخماُٖت ٌٗخبر في بٌٗ ألاخُان مًُٗت للى٢ذ وٍسلٖ ٠ضًض اإلاكا٧ل" ،بياٞت بلى ؤلانابت ببٌٗ ألامغاى
الىٟؿُت ؤو ما ٌٗغ ٝبالهؼة الىٟؿُت ؤو الخ٨ىىؾترؽ  ،technostresالتي جدضر ال٣ل ٤والًٛب والاهُىاء ٖلى الىٟـ ".2
و٢ض جىنل مجمىٖت مً الباخشحن الٗغب الظًً ٢امىا بةظغاء صعاؾت خى ٫آلازاع الىٟؿُت والصخُت والاظخماُٖت
الؾخسضام الاهترهذ بلى ؤن َىا ٥مجمىٖت مً آلازاع الىٟؿُت التي ٌٗاوي منها اإلاؿخسضمىن و٢ض ظاءث مغجبت مً ألاٖلى بلى
ألاؾٟل وهي :3
 )1-1-5ألاع ١و ٢لت الىىم :
و طل ٪بؿبب الى٢ذ الُىٍل الظي ًًُ٣ه الٟغص ؤمام الكب٨ت َى ما ًجٗله ً٣لو الى٢ذ اإلاسهو إلاسخل ٠ألاوكُت
ألازغي لهالر الخىانل ٖبر الكب٩اث.
الاوٗؼا ٫و الا٦خئاب ،وٍغظ٘ ط ٥ؤًًا للى٢ذ الُىٍل ٞالٟغص ًب٣ى جضعٍجُا ًيسخب مً اليكاَاث الاظخماُٖت و ظماٖاجه
الاهخماثُت و اإلاغظُٗت و ٌٗخ ٠٨ؤمام َظٍ الكب٨ت و ٢ض ًجض الكاب اإلاخٗت في الاهٟغاص و الخمغ٦ؼ خى ٫الظاث و ً٩ىن طل٪
خالت مغيُت مً هىٕ ألاهاهُت .
 )2-1-5الِٗل في ألاوَام و الٗال٢اث الخُالُت :
ٞاإلاؼط بحن ما َى خ٣ُ٣ي و ما َى عمؼي و زُالي و طل ٪اهه ً٩ىن ٖال٢اث اظخماُٖت اٞترايُت و ًىٛمـ ٞيها ؤ٦ثر لضعظت
بخؿاؾه بإن َظٍ الٗال٢اث اظخماُٖت اٞترايُت و ًىٛمـ ٞيها ؤ٦ثر لضعظت بخؿاؾه بان َظٍ الٗال٢اث هي خ٣ُ٣ت ٖلى
ؤعى الىا ٘٢و طل ٪هدُجت الٗؼلت التي ٌِٗكها.

 : 1عباس مصطفى الصادق  ،اإلعالم الجديد دراسة في مداخلو النظرية و خصائصو العامة ( بتصرف) البوابة العربية لعلوم اإلعالم و االتصال ٓنميل
بتاريخ  www.arab media studies.net 2012/03/25الساعة  18:10مساءا.

: 2برنيس نعيمة  ،الوظيفة اإلعالمية لشبكة االنترنت في عصر ثورة المعلومات  ،مذكرة ماجيستًن يف علوم اإلعالم واالتصال ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية  ،جامعة منتوري قسنطينة،2010/2009،ص.148
: 3زلمد خليفة مفلح وآخرون  ،األثار النفسية والصحية واالجتماعية الستخدام االنترنت من وجهة نظر المعلمين
النفسي  ،جامعة البحرين ،اجمللد  ،11العدد ، 2010 ،03ص.301
و ة
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 )3-1-5ال٣ل ٤و ٖضم الغاخت :
و طل ٪مً ظغاء ما ًخل٣اٍ مً عؾاثل ٖىض جٟاٖله م٘ ٚحرٍ ٢ض ًجٗل عبما في بٌٗ الخاالث ٢ل٣ا و مخىجغا زانت ٖىض
ا٦دكاَ ٝىٍخه الخُ٣ُ٣ت َظا بطا ٧ان مؿخٗمال لهىٍت اٞترايُت بياٞت بلى جل ٪الغؾاثل التي حؿخٟؼٍ ٦ما ؤن َىا ٥آزاع
هٟؿُت ؤزغي ٖلى اإلاؿخسضمحن ٦خٗلم ال٨ظب والجرٞؼة و ٢لت اليكاٍ و الخمى ٫و ال٨ؿل و ٚحرَا.
 )4-1-5الِٗل وؾِ ألاوَام و الٗال٢اث الخُالُت :
ٞاألهترهذ جىٞغ للكباب ٖاإلاا عمؼٍا ٢ض ال ً٩ىن ٢اثما في الىا ٘٢اإلاٗاٌل  ،الصخيء الظي ًٟخذ لهم باب الخُا ٫و الخإمل و
مٗاٌكت ٖىالم مخٗضصة ٚحر مُغوخت في مدُُه بالًغوعة  ،و ٢ض ً٩ىن الكاب واُٖا مٗٓم الى٢ذ بان ٖالم الاهترهذ لِـ
بالًغوعة خ٣ُ٣ت  ،و ٢ض ًسلِ بحن الٗاإلاحن و ل٨ىه ً٣بل قٗىعٍا ؤو بهٟت ٚحر قٗىعٍت بد٨م اهه ًلي ٖضص مً اخخُاظاجه
بلى خحن.1
 )5-1-5ال٣ل ٤و ٖضم الغاخت :
و ٢ض بضؤ ٖلماء الىٟـ ًخدضزىن ًٖ مغى هٟسخي ًغجبِ ب٨ثرة اؾخسضام الاهترهذ و َى مغى ؤلاصمان ٖلى
ألاهترهذ) (Internet addiction discordirو مً ؤٖغايه اؾخسضام الاهترهذ للمخٗت و ؤلاقبإ و جس ٠ُٟال٣ل ، ٤ؤلاخؿاؽ
2
بالخظمغ و ٖضم مغا٢بت و ؤلاخباٍ مً ظغاء ٖضم اؾخسضامها .
 )2-5آلازاع الاحخماُٖت لكب٩اث الخىانل الاحخماعي:
جازغ قب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖلى مؿخسضميها جازحرا ؾلبُا مً الىاخُت الاظخماُٖت و ٖلى الٗال٢اث الصخهُت للٟغص م٘
ؤ٢غاهه و ؤٞغاص ٖاثلخه و جخجلى َظٍ آلازاع ُٞما ًلي :
 )1-2-5الٗؼلت الاحخماُٖت :
بن اللجىء بلى الاجها ٫الال٨ترووي م٘ آلازغًٍ ممً ال ٌٗغٞهم الكاب ؤنال ٢ض ً٩ىن حٗبحر ًٖ خاظت بلى الاجها ٫ؤو
الاهخماء بلى آلازغًٍ ؤي الخهىٖ ٫لى الخـ الاظخماعي ٚحر ؤن َظا الاعجباٍ م٘ الٛحر لِـ خُ٣ُ٣ا و بهما عمؼٍا ؤو وَمُا.3
ٞاالهٟ٨اء الكب٩ي ًجٗل الٟغص ً٣لل مً جىانله الصخصخي م٘ آلازغًٍ و ٌٗىى طل ٪باالجها ٫الكب٩ي و َى ما ًجٗله
ًيسخب جضعٍجُا و ًضزله في ٖؼلت الاظخماُٖت ًٖ آلازغًٍ.
 )2-2-5الخإزحر ٖلى مهاعاث الاجها ٫الصخص ي و بيٗا ٝاليؿُج الاحخماعي :
٨ٞثرة الاؾخسضام ً٩ىن ٖلى خؿاب الٗال٢ت م٘ الٗاثلت  ،و الجماٖاث اإلاغظُٗت ألازغي مما ًًٗ ٠الاهخماء الٗاثلي و
الاظخماعي و ما ًترجب ًٖ طل ٪مً ابخٗاص الٟغص ًٖ اإلاؿاولُت الٗاثلُت و الاظخماُٖت و ألاصواع  ،و َى ما ًىلض هىٖا مً
الاوؿالر ًٖ اإلاجخم٘ الخ٣لُضي الخ٣ُ٣ي و ًاصي بالٟغص بلى الاهًمام للجماٖاث و اإلاجخمٗاث الاٞترايُت ٟٞي ال٩ىٍذ مشال
جىنلذ بخضي الضعاؾاث بلى ؤن قب٩اث الخىانل الاظخماُٖت ؤلٛذ و ٖىيذ جل ٪اإلاجالـ الكٗبُت الخمُمُت ؤو ما ٌؿمى
بالضًىاهُت .

 : 1عزي عبد الر٘نن  ،السعيد بومعيزة  "،اإلعالم و المجتمع " ،اجلزائر  ،دار الورسم للنشر و التوزيع  ،2010 ،ص .270
 : 2نفس ادلرجع  ،ص . 277
 : 3نفس ادلرجع  ،ص .276
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 )3-2-5الهغوب و ؤلاٞالث مً الىا ٘٢الاحخماعي:
ٞالٟغص ًلجإ بلى قب٩اث الخىانل الاظخماعي لخٗىٌٍ ما ًٟخ٣ضٍ في واٗ٢ه الخ٣ُ٣ي مً الٗال٢اث الاظخماُٖت م٘ آلازغًٍ
َظا مً ظهت و مً ظهت ؤزغي للهغوب مً مخاٖب الخُاة و مكا٧ل الٗمل و ٚحر طل. ٪
ٞالهغوبُت هي ؤبغػ الاقباٖاث التي ٌؿعى بٌٗ اإلاؿخسضمحن للخهىٖ ٫ليها بٛغى الخىِٟـ و الِٗل بُٗضا ًٖ عوجحن
الخُاة الاظخماُٖت وٍخسلى الٟغص قٗىعٍا ؤو ٚحر قٗىعٍا ًٖ مؿاولُاجه ٞالكب٩اث الاظخماُٖت جىٞغ له ملجإ ٌؿخ٣غ ُٞه
صون ؤن ٌٗىص بلى واٗ٢ه لخصخُده ؤو حُٛحرٍ.
 )4-2-5ج٨ىًٍ الٗال٢اث الاٞترايُت :
ؤمام الاهدكاع اإلاٟغٍ إلاىا ٘٢الكب٩اث الاظخماُٖت ٖلى الاهترهذ ؤنبذ ألاٞغاص ًمُلىن بلى ً٢اء و٢تهم في ٖالم ًىاػي ٖاإلاهم
الٟحزًاجي  ،ألامغ الظي صٗٞهم بلى الاهُ٣إ ًٖ الٗضًض مً اليكاَاث الاظخماُٖت و الخ٣لُل مً الٗال٢اث الاظخماُٖت
الخ٣لُضًت و الاؾختىاؽ ؤ٦ثر بىٓحرتها الاٞترايُت .2
و َظا ما ًسل ٤ؾلى٧ا اهُىاثُا لضي الٟغص في هٓغ ٖلماء الىٟـ  ،طل ٪ؤهه ًخىانل م٘ ٚحرٍ في الًٟاء الاٞتراضخي بمٗؼًٖ ٫
الخُاة الخُ٣ُ٣ت و َى ما ًجٗله جضعٍجُا ًيسخب مً اإلاكاع٦ت في مسخل ٠اليكاَاث الاظخماُٖت و َى بظلٌٗ ٪ىى جل٪
الى٣اثو اإلاىظىصة لضًه ٞهىا ٥بٌٗ ألاٞغاص الظًً لهم نٗىباث و ٖىاث ٤في ج٩ىًٍ و بىاء ٖال٢اث اظخماُٖت م٘ آلازغًٍ
لظلً ٪لجإوا بلى الكب٩اث الاظخماُٖت لخد ٤ُ٣طل. ٪
 )5-2-5بق٩الُت الهىٍت :
 2026خىالي 08ملُاعاث وؿمت مً بُنهم 03ملُاعاث ؾُ٩ىهىن مً
حكحر الخىٗ٢اث بلى ؤن ٖضص ؾ٩ان الٗالم ؾِبل ٜفي ٖام
مؿخٗملي قب٨ت الاهترهذ و بما ؤهه ًم ً٨ل٩ل واخض منهم ؤن ٌؿخٗمل ٖضة َىٍاث بل٨تروهُت ( و٢اًت ًٖ خؿً هُت ًٖ،
٢هض ؤو وؿُان ) ٞمً اإلام ً٨ؤن جىظض ٖبر الكب٨ت ملُاعاث مً الصخهُاث الىَمُت ؤو الهىٍاث الاٞترايُت مما ًُغح ٖضة
مكا٧ل في حؿُحر َظٍ الخٗضصًت الخٗغٍُٟت ٖبر الكب٨ت و ًاصي طل ٪بلى ؾً ٢ىاهحن حؿمذ بخدب٘ الهىٍاث اإلاُخت ؤو اإلاخسلي
3
ٖنها ؤو وي٘ سجل مضوي للصخهُاث الاٞترايُت بُٛت عنض والصتها و وٞاتها.
بن َظا ال٨م الهاثل مً الهىٍاث اإلاىظىصة ٖبر الكب٨ت ،ؾُسل ٤مكا٧ل ٖضة مً بُنها ػٍاصة وؿبت الاهدغا ٝو الجغٍمت ،
تهضًض خُاة ألاشخام  ،الخداًل ٖلى ال٣اهىن و ٚحر طل. ٪
 )6-2-5بَضاع الُ٣م الاحخماُٖت و جدُُضَا :
ل٣ض ؤْهغث صعاؾت ٧ىٍدُت ؤن %30مً الكباب ٌؿخسضمىن الكب٨ت لل٣اء الجيـ آلازغ ،و ٌٗجي ؤن الُ٣ىص الُ٣مُت
الخانت بل٣اء الجيـ آلازغ زاعط ألا٢اعب و الؼواط جم ججاوػَا  ،و ًٓهغ في الضعاؾت ؤن اإلاىايُ٘ التي جض ٘ٞؤلاهار بلى

 : 1نفس ادلرجع (بتصرف)،ص .281

 : 2الصادق رابح  "،التكنولوجيا االتصالية الحديثة و إشكالية الروابط اإلجتماعية " ،الشارقة  ،اإلمارات العربية ادلتحدة  ،رللة شؤون اجتماعية  ،العدد
 ،2008 ، 99ص .3
 : 3فضيل دليو" ،التكنولوجيا الجديدة لإلعالم و االتصال " ،األردن  ،دار الثقافة  ،للنشر و التوزيع  ،ط ، 2010 ،1ص .117
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الاخخ٩ا ٥بالجيـ آلازغ مٗغٞت مىٓىع الظ٧ىع و ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ ألانض٢اء ٦.ما اٖخبر الجيؿان ؤن الخىانل م٘ الجيـ
آلازغ ٖلى الكب٨ت ًىٞغ ألامً الصخصخي و ظظابا و البٌٗ مً الخىانل ًخدى ٫بلى ل٣اءاث خُ٣ُ٣ت في اإلا٣اهي مشال.1
ٞكب٩اث الخىانل الاظخماعي ؤجاخذ للبٌٗ مخىٟؿا للخٗبحر ٖىاَٟهم و ؾهلذ طل ٪و ل ً٨في طل ٪يغب لؤلٖغا ٝو
الخ٣الُض الاظخماعي ٖغى الخاثِ زهىنا في اإلاجخمٗاث اإلادآٞت و ؤلاؾالمُت ٞ ،هظٍ اإلاىا٦ ٘٢ؿغث جل ٪الخضوص و
اؾدباخذ في بٌٗ ألاخُان الُ٣م و الخ٣الُض الاظخماعي .
 )3-5آلازاع الصخُت لكب٩اث الخىانل الاحخماعي:
بن الجلىؽ الُىٍل ؤمام قاقخه الخاؾب آلالي ،و اؾخسضام الاهترهذ لؿاٖاث َىٍلت ًىمُا للخىانل م٘ آلازغًٍ ٖبر
الكب٩اث الاظخماُٖت ًاصي بال ق ٪بلى مخاٖب صخُت في الُٗىحن و الٓهغ  ،وقاقت الخاؾب آلالي مشل ؤي قاقت ؤزغي
جىُل ٤منها ؤقٗت ٦هغومٛىاَِؿُت ،جازغ في اإلاضي البُٗض ٖلى صخت الٟغص مً زال ٫الجغٕ ؤلاقٗاُٖت الىاَئت ؤو اإلاترا٦مت
ٖلى الجؿم ٞ ،مشال ًٖ مكاَضة الهىع ٖلى نٟداث آلازغًٍ ؤو ٢غاءة الخٗلُ٣اث و ٢غاءة الخاثِ ٞ STAUTةن اإلاؿخسضم
ًًُغ بلى الخمل٣ت في قاقت الخاؾب آلالي لى٢ذ َىٍل  ،و بهظا جازغ الاوٗ٩اؾاث الًىثُت ٖلى ُٖجي اإلاؿخسضم . 2
و ل٣ض جىنلذ الضعاؾت التي ٢امذ بها مجمىٖت مً الباخشحن الٗغب ًٖ آلازاع الىٟؿُت و الصخُت و الاظخماُٖت الؾخسضام
الاهترهذ مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن التي خهغ ظملت مً آلازاع الصخُت الىاظمت ًٖ اؾخسضام الاهترهذ و هي :
حٗب في الُٗىحن  ،بظهاص ًٖالث الٗحن هدُجت التر٦حز الُىٍل  ،نضإ في الغؤؽ ،آالم في ؤؾٟل الٓهغ  ،بعَا ١في ًٖالث
الظعاٖحن  ،بعَا ١في ًٖالث ألاَغا ٝالؿٟلى  ،آالم في الٗمىص ال٣ٟغي  ،يٗ ٠في التر٦حز ،قض في ألا٦خا ،ٝػٍاصة في الجهض
الًٗلي في ؤعبُت الخىى  ،ػٍاصة في الىػن،ػٍاصة الجهض لًٗالث الٓهغ  ،آالم في الىع،٥آالم في مٟهل الغ٦بت  ،حكىج
بالًٗالث  ،الخٗغى لئلنابت بالضؾ.3٪
و َى ما ؾُسل ٠آزاع صخُت ٖلى اإلاؿخسضمحن زهىنا ؤولئ ٪الظًً ٌٗاهىن مً الخؿاؾُت ٞ،الجلىؽ لؿاٖاث َىٍلت
ؤمام ال٩ىمبُىجغ ٌُٗل ٖمل بٌٗ الًٗالث ٦خل ٪اإلاىظىصة في الؿا٢حن و الٓهغ ...بلخ بياٞت بلى ز٣ل صوعان الضم صازل
الجؿم و ٖلى مؿخىي البهغ ؾُاصي طل ٪بلى ه٣و في الىٓغ و ؤلانابت بالخؿاؾُت مً ظغاء ٢ىة ألاقٗت الًىثُت و
اخمغاع الٗحن.
َظٍ ؤبغػ آلازاع الىٟؿُت و الاظخماُٖت و الصخُت لكب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖلى ظمهىعَا و جىظض آزاع ؤزغي ٖضًضة لهظٍ
الكب٩اث ٧الخإزحر الؿلبي ٖلى الضعاؾت مً خُض الؼمً اإلاؿخٖ ُ٘٣لى خؿاب اإلاغاظٗت واإلاُالٗت الخ٣لُضًت ،بياٞت بلى
ج٣لُو اإلادلي و جىؾُ٘ الٗالمي مً زال ٫الاَخمام و الاعجباٍ بما ًجغي في الٗالم الخاعجي مً ؤخضار و جُىعاث في قتى
اإلاجاالث و الابخٗاص ًٖ ٧ل ما َى مدلي و ما حهم الخُاة الُىمُت ٦ ،ما ؤن اؾخسضام َظٍ الكب٩اث لٟتراث َىٍلت ًمى٘ الٟغص
مً حُٗحر طاجه و ج٣مو ؤصواع الىجىم و الاَخمام بإزباع الٟىاهحن و اإلاكاَحر مً ممشلحن و مُغبحن و ٖاعيى ألاػٍاء ٖلى
خؿاب ٢اصة الغؤي و ال٨ٟغ و عظا ٫الضًً و الش٣اٞت في مجخمٗه...بلخ.

 : 1عزي عبد الر٘نن  ،السعيد بومعيزة " ،اإلعالم و المجتمع" ،مرجع سبق ذكره،ص.278

 : 2زلمد بن صاحل اخلليفي  " ،تأثير االنترنيت في المجتمع " ( بتصرف) الرياض  ،جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  ،عادل الكتب  ،اجمللد ،22
العدد 5و، 2001 ، 1422، 6ص .487
 : 3زلمد خليفة مفلح  "،اآلثار النفسية و الصحية و االجتماعية الستخدام االنترنت من وجهة نظر المعلمين"  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .303
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زاجمت :
ال ًم٨ىىا بإي خا ٫مً ألاخىا ٫ؤن هيسخى آلازاع ؤلاًجابُت لكب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖلى مؿخسضميها ٣ٞض ؤجاخذ
ًٞاءاث جىانلُت عخبت ؤمامهم و ٢غبذ اإلاؿاٞاث وألاٞغاص مً بًٗهم البٌٗ  ،و ؾاَمذ في زل ٤وعي ؾُاسخي و اظخماعي
و ظؿضث بد ٤مٟهىم الخ ٤في الاجها ٫ؤما ًٖ جل ٪آلازاع الؿلبُت ٞهي مؿاولُت جغجبِ ؤؾاؾا باإلاؿخسضم هٟؿه مً زال٫
خؿً اؾخسضام َظٍ الكب٩اث و جىُْٟها في ؤقُاء بًجابُت ٞلِؿذ َىا ٥وؾُلت بٖالمُت ؤو اجهالُت ؾِئت و بهما َىا٥
اؾخسضام سخيء ٦،ما ؤهه ال بض ؤن ً٩ىن َىا ٥وعي لضي َاالء اإلاؿخسضمحن بما ًد ٤٣ؤًٞل اؾخٟاصة مً َظٍ الكب٩اث
الاظخماُٖت و جُىٍغ مهاعاث الاؾخسضام الاًجابي لضحهم ( الاجها ،٫الخٟاٖل ،جباص ٫ؤلازباع و اإلاٗلىماث...بلخ) و الخدهً مً
ؾلبُاث بصمان َظٍ الكب٩اث و ما جسلٟه مً آزاع ؾلبُت ٖلى اإلاؿخسضم مً ؤظل مخابٗت و مغا٢بت اؾخسضام ألاَٟا ٫و
اإلاغاَ٣حن لهظٍ الكب٩اث الاظخماُٖت و جغقُض اؾخسضامهم.
٢اثمت اإلاغاح٘ :
ال٨خب :
.2010
 )1صلُى ًُٞل  ،الخ٨ىىلىحُا الجضًضة لإلٖالم و الاجها ، ٫ألاعصن  ،صاع الش٣اٞت  ،لليكغ و الخىػَ٘ ،1ٍ ،
.2011
 )2لٗ٣اب مدمض ،اإلاىاًَ الغ٢مي ،الجؼاثغ ،صاع َىمت،1ٍ ،
.2010
ٖ )3ؼي ٖبض الغخمً  ،الؿُٗض بىمٗحزة  ،ؤلاٖالم و اإلاجخم٘  ،الجؼاثغ  ،صاع الىعؾم لليكغ و الخىػَ٘ ،
اإلاجالث:
 )4الخمامي الهاص ٠ُ٦"، ١ج٨ٟغ في مىا ٘٢الكب٩اث الاحخماُٖت ؟بخضي ٖكغ مؿإلت ؤؾاؾُت" ،ظامٗت مىىبت  ،جىوـ
. 2012
 ،مجلت ؤ٧اصًمُا قهغٍت ٖ ،ضص ماي
 )5الهاص ١عابذ  "،الخ٨ىىلىحُا الاجهالُت الخضًشت و بق٩الُت الغوابِ الاحخماُٖت" ،الكاع٢ت  ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة
.2008
 ،مجلت الكاون الاظخماُٖت  ،الٗضص، 99
 )6مدمض بً نالر الخلُٟي  "،جإزحر الاهترهِذ في اإلاجخم٘ "،الغٍاى  ،ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت ٖ ،الم
. 2001
، 1422
ال٨خب  ،اإلاجلض ،22الٗضص5و، 6
 )7مدمض زلُٟت مٟلر وآزغون "،آلازاع الىٟؿُت والصخُت والاحخماُٖت الؾخسضام الاهترهذ مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن"،
2010
مجلت الٗلىم التربىٍت والىٟؿُت  ،ظامٗت البدغًٍ ،اإلاجلض ،11الٗضص،03
َ )8ماف ؾاٖض  "،الكب٩اث الاحخماُٖت و ؤزاعَا ٖلى الٟغص و اإلاجخم٘ مً مىٓىع ُ٢مي" ،الجؼاثغ  ،صاع الىعؾم لليكغ و
. 2012
الخىػَ٘  ،مجلت الضعاؾاث ؤلاٖالمُت اإلاٗانغة  ،الٗضص ، 2اإلاجلض، 1
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الغؾاثل الجامُٗت:
 )9بغهِـ وُٗمت "،الىُْٟت ؤلاٖالمُت لكب٨ت الاهترهذ في ٖهغ زىعة اإلاٗلىماث" ،مظ٦غة ماظِؿخحر في ٖلىم ؤلاٖالم
.2010
/2009
والاجها٧، ٫لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت  ،ظامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت،
ً
ؤهمىطحا)"،عؾالت ماظِؿخحر في ٖلىم
 )10ػوصة مباع"، ٥صوع ؤلاٖالم الاحخماعي في نىاٖت الغؤي الٗام (الشىعة الخىوؿُت
.2011
ؤلاٖالم والاجها٢ ،٫ؿم الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،قٗبت ٖلىم ؤلاٖالم والاجها، ٫ظامٗت الخاط لخًغ باجىت،
 )11هىماع مغٍم هغٍمان "،اؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاحخماعي وجإزحرٍ في الٗال٢اث الاحخماُٖت "،عؾالت ماظِؿخحر في
.2011
ٖلىم ؤلاٖالم والاجها٢، ٫ؿم الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،قٗبت ٖلىم ؤلاٖالم والاجها، ٫ظامٗت الخاط لخًغ باجىت ،
مىا ٘٢ؤلال٨تروهُت
ٖ )12باؽ مهُٟى الهاص" ،١ؤلاٖالم الجضًض صعاؾت في مضازله الىٓغٍت و زهاثهه الٗامت" ،البىابت الٗغبُت لٗلىم
ؤلاٖالم و الاجهاwww.arab media studies.net ٫
 ،2010مخاح : taamolat .com/2010/10/blog- Oline
ٖ )13ىاص مدمض "،قب٩اث الخىانل ؤلال٨ترووي" ،مى ٘٢جإمالث ،ؤ٦خىبغ
http:// ww :post-7300HTML .
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الغوح اإلاٗىىٍت إلاٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في اإلاضاعؽ الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل
صٖ .ؼام مدمض خضوف

صٖ .اص ٫ههاع ٞىاعٖه
مضًغٍت التربُت والخٗلُم /قما ٫الخلُل ٞ،لؿُحن

مضًغٍت التربُت والخٗلُم  /الخلُلٞ،لؿُحن

ملخو :
َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت ٖىض مٗلمي اإلاغخلت الشاهىٍت للمىاص الٗلمُت في مدآٞت
الخلُل،وبالخدضًض خاولذ الضعاؾت ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت آلاجُت:
 .1ما مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل مً وظهت هٓغَم؟
َ .2ل جسخل ٠ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت في مدآٞت
الخلُل بازخال ٝاإلاخٛحراث :اإلاضًغٍت ،الجيـ ،واإلااَل الٗلمي ،الخسهو ،وؾىىاث الخبرة؟
اؾخسضم الباخشان اإلاىهج الىنٟي ،وَىعا ؤصاة لجم٘ البُاهاث جم الخد ٤٣مً نض٢ها وزباتها بالُغ ١ؤلاخهاثُت التربىٍت
اإلاىاؾبت ،خُض بلٛذ ُ٢مت مٗامل الشباث ٦غوهبار ؤلٟا ) .(0.91وج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ظمُ٘ مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت
للمغخلت الشاهىٍت في اإلاضاعؽ الخابٗت إلاضًغٍاث التربُت والخٗلُم في مدآٞت الخلُل :قما ٫الخلُل ،الخلُل ،ظىىب الخلُل،
وٖضصَم خىالي 500مٗلم ومٗلمتَ ،ب٣ذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت م٩ىهت مً 159مٗلما ومٗلمت.
ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل مً وظهت
هٓغَم ظاء بضعظت ٖالُت (للضعظت ال٩لُت) وبمخىؾِ خؿابي م٣ضاعٍ ( )3.84و ٤ٞمُ٣اؽ لُ٨غث الخماسخي٦ ،ما ؤْهغث
الىخاثج ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صاللت ( )0.05 = αبحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث ؤٞغاص الُٗىت إلاؿخىي
الغوح اإلاٗىىٍت ٖىضَم.
ؤقاعث الىخاثج ؤًًا بلى ؤن مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن في مجا ٫اإلاٗلم والؼمالء وظا ٫اإلاٗلم والُالب ومجا ٫اإلاٗلم
ومضًغ اإلاضعؾت واإلاٗلم ومهىت الخضعَـ ٧ان بضعظت ٖالُت ،ؤما في مجا ٫اإلاٗلم واإلاكغ ٝالتربىي ومجا ٫اإلاٗلم والٗمل اإلاضعسخي
٩ٞان بضعظت مخىؾُت.
ؤونذ الضعاؾت بالٗمل ٖلى جس ٠ُٟألاٖباء اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤اإلاٗلم والتي جازغ ؾلبا ٖلى مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضًه
وبٖاصة الىٓغ في الٗال٢ت بحن اإلاٗلم واإلاكغ ٝالتربىي وبٖاصة التر٦حز ٖلى البٗض ؤلاوؿاوي في َظٍ الٗال٢ت وبظغاء جضعٍب
للمضًغًٍ واإلاكغٞحن ٖلى ُُٟ٦ت الٗمل ٖلى ع ٘ٞالغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن .وا٢ترخذ ؤًًا بظغاء صعاؾاث مكابهت خى٫
مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن مً جسههاث ومغاخل ؤزغي وصعاؾاث مكابهت خى ٫مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي اإلاٗلمحن
مً وظهاث هٓغ ؤزغي مشل اإلاضًغًٍ ؤو اإلاكغٞحن التربىٍحن.
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م٣ضمت :
ل٣ض اَخم الباخشىن التربىٍىن باإلاٗلم وبؿماجه الصخهُت وبغوخه اإلاٗىىٍت وعياٍ الىُْٟي باٖخباعٍ ًمشل ظىَغ الٗملُت
الخٗلُمُت والتربىٍت ،باٖخباعٍ مىظه ،وماصب ،ومش ،٠٣وال ًهلر خا ٫الخٗلُم وال اإلاى ٠٢الخٗلُمي بال بطا نلر خا ٫اإلاٗلم
صًىا ً
ً
ً
ً
وبٖضاصا ً
وزل٣ا ً
وجغبىٍا وشخهُا .وبطا ٧اهذ ٚاًت التربُت ألاولى وألازحرة هي نى٘ اإلاىاًَ الهالر،
ٞىُا
وٖلما وز٣اٞت،
ً
مىاَىا ً
ال٣اصع ٖلى ؤن ً٩ىن
هاٗٞا لىٟؿه وألمخهٞ ،البض مً بنالح خا ٫اإلاٗلم الظي ٌٗض الضٖامت ألاؾاؾُت في البيُت
الخٗلُمُتٞ.ةن اإلاٗلم ًً ٠٣
صاثما في َلُٗت الٗىانغ الىَىُت الكاٖغة بمؿاولُاتها الاظخماُٖت والؿُاؾُت والتربىٍت،
واإلاضع٦ت بىعي ً٢اًا مجخمٗها وٖهغَاٞ ،هى عؾى ٫الٗلم والخٗلُم ًبجي وٍيصخئ ً
ؤهٟؿا وٖ٣ىال.1
و٢ض ؤيخى الخٗلُم ؤولىٍت وَىُت جدؿاب ٤الضو - ٫مخ٣ضمها وهاميها ٖلى خض ؾىاء  -في الاَخمام به والاؾدشماع ُٞه ومغاظٗخه
ً
ً
ً
ً
ظضًضا لل٣ىة الا٢خهاصًت
مٟهىما
حٗلُمُا في اإلا٣ام ألاو ٫لُبرػ
بهض ٝجُىٍغٍ وجدضًشه٦ ،ما ؤنبذ الؿبا ١الضولي ؾبا٢ا
وللخىمُت ،مٟاصٍ ؤن مً ًمل ٪الٗلم واإلاٗلىماث ًمل ٪ال٣ىة الا٢خهاصًت ،وَؿحر بمجخمٗه هدى الخىمُت ،2وال٣ىي الا٢خهاصًت
ع٦حزتها ألاؾاؾُت ال٣ىي البكغٍتٞ ،اإلاٗلم ال ًم ً٨اؾدبضاله بألت مهما بلٛذ خضازتها وع٢يها وٞاٖلُتها في الؼمً الخايغ .
وبظل ٪مهما خهل مً ج٣ضم في الخ٣ىُت في ظمُ٘ اإلاجاالث وبًمنها اإلاجا ٫الخٗلُميٞ ،ةهه لً ً٩ىن لهظا الخ٣ضم ؤزغ ًظ٦غ في
الغقي بإي مجا ٫منها ،بطا ٧ان الٗىهغ البكغي ال ًاصي الضوع اإلاخى ٘٢مىه بٟاٖلُت وٟ٦اءة ٖالُخحن.
ً
و ل٣ض جُىع صوع اإلاضعؾت ً
٦بحرا ،خُض ؤنبذ ً
جُىعا ً
هٓاما مخ٩امال ًازغ وٍخإزغ بالبِئت اإلادُُت به ،لظل ٪جُىع الاَخمام
ً
يغوعٍا لجٗلها مىا٦بت الخخُاظاث الٗهغ ،وختى ج٩ىن ٢اصعة ٖلى ع٘ٞ
بةًجاص الجى الاهٟٗالي الؿلُم في اإلاضعؾت الظي باث
الٟ٨اءاث البكغٍت التي جمخل٨ها اإلاضعؾت ،وظٗلها ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالٗلمُت اإلايكىصة ،وَظا ٧له ٌٗخمض بالضعظت
ألاولى ٖلى الؿلى ٥الُ٣اصي إلاضًغ اإلاضعؾت و٦ظل ٪اإلاكغ ٝالتربىي التي ؤظم٘ ٖلماء التربُت والخٗلُم ٖلى ؤن ؾلى٦هما
الُ٣اصي ًازغ ً
جإزحرا ٦بحر ٖلى هجاح ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ؤو ٞكلها ،وطل ٪مً زال ٫الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت الُُبت التي جازغ ٖلى
الغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن واإلاٗلماث.3
َد
َّ ْح َد َد
َد ُث ْح َد َد ّ ً َد َد ْح َد ْح
و٢ض ظاء بظل٢ ٪ىله حٗالى في مد٨م الخجزًل ،في ٢ىله حٗالى " ِ ٞمب َدما َدع ْحخ َدم ٍةت ِمم ْحً الل ِمه ِملىذ ل ُثه ْحم َدول ْحى ٦ىذ ٓٞا ِ ٚملُٔ ال٣ل ِمب
ْح َد ْح َد َد ْح ُث َد ْح ُث ْح َد ْح َد ْح َد
َّ
َد َد َد َّ َد َّ
َد َد َد
ْح ُث َد ّ
َد
ْح
اله َدُّ ٟذ
اؾخِ ٛمْ ٟحغ ل ُثه ْحم َدوق ِماو ْحع ُثَ ْحم ِمفي ألا ْحم ِمغ ِ ٞمةطا َدٖ َدؼ ْحمذ ٞخ َدىْ ٧حل َدٖلى الل ِمه ِمب َّن الل َده ُثً ِمد ُّذب اإلاخ َدى ِمِ ٧ملحن " .
ًىا ِممً خى ِملٞ ٪اٖٖ ٠نهم و
ٞالُغٍ٣ت ألاؾاؾُت التي حؿاٖض ٖلى بًجاص ظى مغضخي هي اخترام شخهُت اإلاٗلمحن واإلاٗلماث الظًً ٌٗمل مٗهم مضًغ
ومضًغة اإلاضعؾت وَى ًخًمً الاَخمام بهم وبمك٨التهم ،وٍخًمً بُٖاء الاٖخباع الخام أل٩ٞاعَم وم٣ترخاتهم.5
لظا حٗخبر الُ٣اصة وؾُلت للخُىع والخ٣ضم هدى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالؿامُتٞ ،ال بض مً ؤلاًمان بُ٣مت ٧ل ٞغص في اإلاجمىٖت
ختى ً٩ىن َىا ٥ظى نالر لىمى ٢ضعاتهم٦.ما بن َىاً ٥
صوعا ً
٦بحرا لل٣اثض ؤلاصاعي في الٗمل وع ٘ٞالغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن
 .1زرديق خليفة العكرويت "،المعلم وتحديد مفاىيمو ودوره في العملية التعليمية" ،2002 ،ص .17
 .2جاسم الكندري وىاين فرج "،الترخيص لممارسة مهنة التعليم" ،2001 ،ص .63

 .3علي صاحل الزىراين"،السلوك القيادي لرؤساء األقسام القيادية وعالقتو بالروح المعنوية ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة الملك سعود بالرياض"،

 ،1993ص .1

.4القرآن الكرمي"،سورة آل عمران" ،اآلية .159

 .5وىيب مسعان وزلمد منًن مرسي "،اإلدارة المدرسية الحديثة" ،1988 ،ص .22
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لجٗل الٗمل ؤ٦ثر مخٗت ،وٍ٩ىن طل ٪مً زال ٫جىٞحر اإلاىار الىٟسخي اإلاغٍذ إلاؿاٖضة اإلاٗلمحن ٖلى جىظُه اَخمامهم هدى
جد ٤ُ٣ألاَضا ،ٝو٦ظل ٪الاَخمام بغاختهم وتهُئت الٓغو ٝاإلاىاؾبت للٗمل وججىب الخدحز في حٗامله مٗهم ،م٘ الٗمل ٖلى
جىمُت عوح الش٣ت بإهٟؿهم و٢ضعتهم ٖلى الٗمل اإلابضٕ.1
ً
ؤوال :مٟهىم الغوح اإلاٗىىٍت:
ًض ٫مهُلر الغوح اإلاٗىىٍت ٖلى خالت ٚحر ملمىؾتٞ ،ال ًم ً٨مالخٓخه بال ًٖ َغٍ ٤آزاعٍ وهخاثجه ،مما ؤصي بلى
حٗضص الخٗغٍٟاث مً ٢بل الباخشحن.2
وٍ٣هض بالغوح اإلاٗىىٍت الجى الٗام الظي ٌؿُُغ ٖلى الجماٖت وٍىظه ؾلى٦ها ،وحٗخبر الغوح اإلاٗىىٍت مدهلت ل٨شحر مً
الٗىامل التي حؿىص اإلاضعؾت ؤو اإلاىٓمت.3
٦ما ٖغٞذ ٖلى ؤجها الغوح ؤو اإلاؼاط الؿاثض بحن ظماٖت مً ألاٞغاص الظًً ًخمحزون بالكٗىع بالش٣ت في الجماٖت وبش٣ت الٟغص في
صوعٍ في الجماٖت ،و٦ظل ٪الكٗىع بالىالء ججاٍ الجماٖت والاؾخٗضاص مً اظل جد ٤ُ٣ؤَضا ٝالجماٖتٞ ،الغوح اإلاٗىىٍت
حكحر بلى الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بحن ؤٞغاص الجماٖت٦ ،ما حكحر بلى ٖال٢ت ألاٞغاص بال٣اصة والى بخؿاؽ الٗامل بالغيا ًٖ هٟؿه
وًٖ ٖمله.4
و٦شحر مً ٦خاب ؤلاصاعة وٖلم الىٟـ ًٟغ٢ىن بحن مهُلخي ؤلاقبإ الىُْٟي والغوح اإلاٗىىٍت ،خُض ًغون ؤن ؤلاقبإ
الىُْٟي َى ؤمغ ًخٗل ٤بالٟغص ،بِىما جدىاو ٫اإلاٗىىٍت ً
ونٟا للمجمىٖت ،بال ؤن الٗىامل اإلاازغة ٞيهما هي ٖىامل مكتر٦ه
بُنهما، 5وجغجبِ الخالت اإلاٗىىٍت بالضاُٗٞت ألجها جمشل اججاَاث الٟغص في ٖمله واإلاىٓمت التي ٌٗمل بها ،خُض ًاصي الٗاملىن
ؤٖمالهم بطا ٧ان قٗىعَم ؤًٞل ،وطل ٪مً زال ٫جد :٤ُ٣الٗضالت ،الكٟاُٞت ،الخ٣ضًغ ،الاؾخجابت ،اإلاكاع٦ت.6
ومً الخٗغٍٟاث الكاملت للمٗىىٍت ؤجها :م٣ضعة مجمىٖت مً ألاٞغاص ٖلى الخ٩اج ٠بةنغاع ومشابغة وبصباث لخدَ ٤ُ٣ضٝ
مكتر ،٥وحٗخمض الغوح اإلاٗىىٍت ٖلى ٖىامل عثِؿُت هي:
 . 1مضي ز٣ت اإلاىْ ٠بهض ٝالخىُٓم الظي ٌٗمل ُٞه والظي ٌؿاَم م٘ مجمىٖت الٗاملحن لخد٣ُ٣ه.
 . 2مضي ز٣ت اإلاىْ ٠في ُ٢اصجه.
 . 3مضي الش٣ت اإلاخباصلت بِىه وبحن ػمالثه في الٗمل.
ٟ٦ . 4اءة الخىُٓم ووكاَه ،ؾىاء ٧ان طل ٪مً الىاخُت الغؾمُت ؤو ٚحر الغؾمُت.

 .1شاكر عبد ادلنعم مسلم الشاللفة" ،العالقة بين إدراك المدير لنمطو القيادي وإدراك المعلمين لهذا النمط وأثر ىذه العالقة في مستوى الروح

المعنوية لدى المعلمين في المدارس الثانوية األكاديمية الحكومية التابعة لمديريتي التربية والتعليم ألمانة عمان الكبرى" ،1993 ،ص.43
 .2علي صاحل الزىراين" ،مرجع سابق"،1993 ،ص .35

 .3زلمد منًن مرسي "،اإلدارة المدرسية الحديثة"،2001 ،ص .134

.4بالل سالمة "،مستوى الروح المعنوية عند العاملين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية"،1995،ص .14
 .5مدين عبد القادر عالقي "،اإلدارة دراسة تحليلية للوظائف والقرارات اإلدارية" ،1999 ،ص .362
 .6دافيد راتشمان وآخرون "،اإلدارة المعاصرة"،2002 ،ص .251
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 . 5خالت اإلاىْٟحن الجؿمُت والٗ٣لُت والىٟؿُت.1
ً
ظمُٗا٦ ،ما ؤن يٗ ٠ؤخض َظٍ الٗىامل
وفي بٌٗ الخاالث ً٩ىن مً الٗؿحر جد ٤ُ٣الخىاػن بحن َظٍ الٗىامل الغثِؿت
الخمؿت ال ٌٗجي اهسٟاى الغوح اإلاٗىىٍت بال٩لُت للمغئوؾحن ،بط ؤن الخىُٓم الؿلُم ًم٨ىه ؤن ًد ٤٣اعجٟإ الغوح اإلاٗىىٍت
لضي ؤًٖاثه بباقي الٗىانغ والىا ٘٢ؤن الخٗغٍٟاث الٗضًضة للمٗىىٍت جا٦ض خ٣ُ٣ت مهمت جضع٦ها ؤلاصاعة الخضًشت وهي ؤن
ً
زُىعة وؤَمُت في الٗملُت ؤلاصاعٍت ،خُض بن مٗغٞت ٌٗ ٠ُ٦مل ألاٞغاص وٍخٟاٖلىن
ألاٞغاص في اإلاكغوٕ ً٩ىهىن ؤ٦ثر الٗىامل
م٘ بًٗهم ً
بًٗا ،وً ٠ُ٦خم الخإزحر في ؾلى٦هم وُ٢اصتهم ،و ٠ُ٦جخاح لهم الٟغنت لؤلصاء الجُض الٟٗا ،٫و ٠ُ٦وٛغؽ ٞيهم
ً
وٖمىما ًم ً٨ؤن وؿخسلو مً الخٗغٍٟاث الؿاب٣ت هخاثج
عوح الٟغٍ ٤والخٗاون٧ ،لها جمشل وْاث ٠خُىٍت لئلصاعة الخضًشت،
ٖضة منها:
ؤ .ؤن الغوح اإلاٗىىٍت خالت هٟؿُت ؤو ٖاَُٟت ًهٗب جدضًضَا بٗامل واخض ،خُض بن ٖامل واخض ال ًاصي بلى اعجٟإ الغوح
اإلاٗىىٍت ،خُض بجها جسً٘ في اهسٟايها واعجٟاٖها بلى مخٛحراث مخٗضصة.
ب .ؤن الغوح اإلاٗىىٍت للمىْ ٠ال جخإحى بالخىاٞغ اإلااصًت ،ؤو ًٖ َغٍ ٤الؿلُت الغؾمُت ،بل ًٖ َغٍ ٤اخخىاء ظى الٗمل
اإلادُِ وجدؿحن الٓغو ٝاإلاالثمت التي جم٨ىه مً ؤصاء الٗمل بسل ٤الش٣ت والاخترام والخٟاَم والخٗاون الٟٗا ٫بحن ال٣اثض
واإلاغئوؾحن .وٍترجب ٖلى ما ؾب ٤ؤن ال٣اصة ؤلاصاعٍحن َم اإلاؿئىلىن بالضعظت ألاولى ًٖ جىاٞغ الغوح اإلاٗىىٍت لضي مغئوؾيهم،
وَم الظًً ً٣ىمىن بضوع ؤؾاسخي في اعجٟاٖها.
ول٣ض ٧ان َض ٝخغ٦ت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ع ٘ٞمٗىىٍاث ألاٞغاص وجىلُض الكٗىع بالغيا لضحهم ًٖ َغٍ ٤ظٗل ألاٞغاص في
الخىُٓم ٌكٗغون بإجهم ً٣ىمىن بضوع مُٟض ومهم في اإلاجهىص ال٨لي.2
الٗىامل اإلاازغة في الغوح اإلاٗىىٍت:
َىاٖ ٥ضص مً الٗىامل التي جازغ في مٗىىٍت الٗاملحن ؤي ٖلى اججاَاتهم ومىاٟ٢هم ومكاٖغَم وحٗغ ٝبٗىامل اإلاٗىىٍت
 Morale Factorsومنها الٗىامل الخالُت:
ٟ٦ .1اًت َغ ١وؾاثل الاجها ٫في اإلاكغوٕ بدُض ًم ً٨للٗاملحن ؤن ًٟ٣ىا ٖلى خ٣ُ٣ت ما ًجغي باإلاكغوٕ وٖلى خ٣ُ٣ت صوع
٧ل منهم في خُاة اإلاكغوٕ ،وان ً٣خى٘ ٧ل منهم بإهه ًلٗب صوعا َاما في جد٣ُ٣ه ؤَضا ٝاإلاكغوٕ بلى ظاهب ٞهم خ٣ُ٣ت َظٍ
ألاَضا.ٝ
 .2جىاٞغ ٞغم الخ٣ضم والترقي وٖضالت ومىيىُٖت ؤهٓمت الترُ٢ت وج٣ضًغ الٟ٨اءة والى٣ل ومىذ الٗالواث وجُُ٣م الىْاث٠
وٚحرَا.
 .3وي٘ الٟغص اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب ل٣ضعاجه وٟ٦اءجه ومهاعاجه بدُض جشحر واظباث الىُْٟت اَخمامه وخماؾه.
ٞ .4اٖلُت ومىيىُٖت وٖضالت ؤهٓمت ؤلاقغا ٝوالُ٣اصة.
 .5جىاٞغ ٖال٢اث َُبت بحن الٗاملحن وجىاٞغ ٞغم الهضا٢ت والخٗاون بُنهم.1
 .1نواف سادل كنعان "،القيادة اإلدارية" ،2002 ،ص .176

 .2صالح الشنواين"،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية" ،1999 ،ص .81
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ً
زاهُا :ؤَمُت الغوح اإلاٗىىٍت:
ل٣ض ٦كٟذ ألابدار والضعاؾاث في مجا ٫الغوح اإلاٗىىٍت ًٖ ؤَمُت الٗامل ؤلاوؿاوي في ؤلاصاعة ،وبن ٟ٦اًت الٗىامل
ؤلاهخاظُت جخإزغ بلى خض ٦بحر بالغوح اإلاٗىىٍت لؤلٞغاص ،وؤن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت هي جل ٪الٗال٢اث التي جخًمً وجىُىي ٖلى
بًجاص الش٣ت والخٗاون والخٟاَم الخام بحن ؤلاصاعة وؤٞغاص ال٣ىي الٗاملت ،وؤْهغث ؤن الُا٢اث ال٩امىت للٗاملحن جىُل٤
وجخ٨كٖ ٠ىضما جخدؿً ٖال٢اث الٗمل باإلاكغوٕ ،وؤن مً ؤ٦بر اإلاك٨الث التي جىاظهها ؤلاصاعة هي جىمُت الخٗاون الازخُاعي
بحن ألاٞغاص ،وبض عوح الٟغٍٞ ٤يهم ختى جخًاٞغ الجهىص والُا٢اث وال٣ىي لدؿُحر اإلاكغوٕ بىجاح.
وهجض ؤن ال٨شحر مً ؤلاصاعٍحن جإزغوا بلى خض ٦بحر بإَمُت الغوح اإلاٗىىٍت بحن الٗاملحنٞ ،هم ًىٓغون بليها ٦مُ٣اؽ إلاضي
جإزحرَم في ٖملُت الخدٟحز٦ ،ما ؤجهم ٌٗخ٣ضون ؤن الغوح اإلاٗىىٍت هي ٖىهغ مً ٖىانغ الخدٟحز ،وؤن الاخخٟاّ بالغوح
اإلاٗىىٍت الٗالُت ال ً٣ل ؤَمُت ًٖ بُٖاء ؤظىع ٖالُت ؤو ج٣ضًم الغبذ والخضماث للٗاملحن.2
ول٣ض ؤزبدذ بٌٗ الضعاؾاث ؤن ٢ىة اإلاكغوٕ الخُ٣ُ٣ت هي في ؤٞغاصٍٞ ،ةطا ٧ان اإلاكغوٕ ً
٢اصعا ٖلى ع ٘ٞالغوح اإلاٗىىٍت
لؤلٞغاصٞ ،هى بالخالي ً
٢اصعا ٖلى جضُٖم مغ٦ؼٍ الخىاٞسخي ،وم٣ابلت الخدضًاث التي جىاظهه خُض ًؼٍض مً ؤلاهخاط ،وٍهبذ ألاٞغاص
ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الابخ٩اع ،وَظا ًا٦ض ألازغ ال٨بحر للغوح اإلاٗىىٍت ،لظل ٪بضؤث ؤلاصاعة في وي٘ البرامج التي تهض ٝبلى جىمُت
ً
وؤًًا وي٘ البرامج التي تهض ٝبلى ز ٌٟعصوص الٟٗل
الىؾاثل وألاؾالُب التي جاصي بضوعَا بلى مٗغٞت مكاٖغ ألاٞغاص،
الؿلبُت واإلادآٞت ٖلى الغوح اإلاٗىىٍت الٗالُت لضي ألاٞغاص.3
٦ما ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن ألاٞغاص ًدخاظىن بلى ٞغم للخٗبحر ًٖ ؤهٟؿهم وًٖ خغٍتهم في الٗمل ،وًٖ جدغعَم مً الؿلُت
الخد٨مُت،و٦ظا الٟغم اإلاخاخت لهم لخىمُت مهاعاتهم و٢ضعاتهم ومىاَبهم الصخهُت ،ختى ٌكٗغوا باإلاؿاولُت ججاٍ ٖملهم بطا
ٖملىا ٦إشخام مؿئىلحن ،وَم ًغٚبىن في الخٗاون ٖىضما حُٗيهم ؤلاصاعة الٟغنت لهظا الخٗاون .وبخٗبحر آزغ ٣ٞض ؤ٦ضث
َظٍ الضعاؾاث صخت وخ٣ُ٣ت ما عصصٍ ٖلماء الؿلى ٥ؤلاوؿاوي مىظ ٞترة َىٍلت مً ؤن ظهىص الٟغص جخإزغ بلى خض ٦بحر
باججاَاجه ؤ٦ثر مما جخإزغ بالبِئت الُبُُٗت ؤو اإلااصًت .وصوع ؤلاصاعة َىا– ومك٩لتها ٦ظلَ- ٪ى ا٦دكاَ ٝظٍ الاججاَاث والخيبا
ً
مباقغا ً
ً
ووزُ٣ا
بها ،والخإزحر ٞيها وجىظيهها الىظهت اإلاغٚىبتٞ ،الغوح اإلاٗىىٍت مغجبُت اعجباَا
باإلقبإ الىُْٟي.4
ختى ج٩ىن اإلاضعؾت م٩اها حؿىصٍ الؿٗاصة والبهجت واإلاىصة ،ال بض ؤن ًدترم ال٣اثض ظمُ٘ الٗاملحن ،وحهخم بمك٨التهم وٍ٣ضم
الٗىن لهم ،وَكٗغ ٧ل ٞغص منهم بإهه مدىع اَخمامه ،وٍجب ٖلُه ؤن ًبجي ٖال٢اث وصًت ؾلُمت م٘ الجمُ٘ ،وؤن ًخٗامل م٘
الجمُ٘ بُغٍ٣ت واخضٍ مىُل٣ت مً الىص والاخترام اإلاخباص٩ٞ ،٫ل َظا ًجٗل الغوح اإلاٗىىٍت لضي ألاٞغاص مغجٟٗت ألن َظٍ

 .1بالل سالمة" ،مرجع سابق" ،1995 ،ص .20

 .2سعيد مرسي الغامدي"،السلوك القيادي لمديري المدارس الثانوية في منطقة الباحة التعليمية وعالقتو بالروح المعنوية للمعلمين"،2001،ص
.31

 .3صالح الشنواين"،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية" ،1983 ،ص .461

 .4صالح الدين اذلييت"،أثر الروح المعنوية في رضا العاملين" ،2004 ،ص .30
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ً
بًجابُا في ؾلى٦هم .وٖلُه حٗخبر الغوح اإلاٗىىٍت ؤَم الٗىامل التي حؿاٖض ٖلى وظىص ٖمل حٗاووي مما ًاصي بلى
اإلاٗاملت جازغ
1
اعجٟإ مؿخىي ألاٞغاص ،وبالخالي ػٍاصة ؤلاهخاط للمجمىٖت .
ً
زالشا :ماقغاث و مٓاَغ الغوح اإلاٗىىٍت:
ً
وماقغا ً
ً
مهما إلاضي
اوٗ٩اؾا إلاكاٖغ الٟغص والجماٖت هدى اإلااؾؿت وهدى الٗمل الظي ً٣ىمىن به،
حٗض الغوح اإلاٗىىٍت
هجاح اإلااؾؿت وٞاٖلُت الُ٣اصة بها ،ومً ألاَمُت الخٗغٖ ٝلى ؤَم ماقغاث ومٓاَغ الغوح اإلاٗىىٍت مً ؤظل جىمُت َظٍ
الغوح واإلادآٞت ٖليها ٖالُت ،وٖلى طلٞ ٪ةن الخ٣ضًغاث الخانت بمؿخىٍاث الغوح اإلاٗىىٍت حٗخمض ٖلى بٌٗ الٓىاَغ،
مشل ألاٗٞا ٫والخٗبحراث والخٗلُ٣اث الكٟىٍت والاهخ٣اصاث.
وجخمشل الغوح اإلاٗىىٍت الٗالُت في قٗىع الٟغص والجماٖت هدى اإلاىٓمت ،والظي ًٓهغ ٖلى جهغٞاتهمٞ ،ةطا اَخم مضًغ
اإلاىٓمت بةًجاص الجى الظي ٌكٗغ ُٞه ٧ل مىْ ٠بالغيا واإلاُل هدى الٗمل م٘ آلازغًٍ لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلاىٓمتٞ ،ةهه بظل٪
ٌٗمل ٖلى ع ٘ٞالغوح اإلاٗىىٍت للٗاملحن ،ومً ألامىع التي حؿاٖضٍ ٖلى جد ٤ُ٣طل :٪جىٞحر ْغوٖ ٝمل ؾاعة في اإلاضعؾت،
اإلاٗاملت الٗاصلت في الٗمل ،اهسٟاى الك٩ىي والخظمغ مً الٗمل ،جماؾ ٪ألاٞغاص واجداصَم لخدَ ٤ُ٣ض ٝمكتر ،٥اعجٟإ
٦مُت ؤلاهخاط.2
ٞالغوح اإلاٗىىٍت هي صلُل واضر ٖلى هىٕ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت الؿاثضة ،خُض بن اهسٟاى ؤو اعجٟإ الغوح اإلاٗىىٍت ًضٖ ٫لى
ؾىء ؤو ظىصة الٗال٢اث ،وَىا ٥مٓاَغ عثِؿُت ًم ً٨ؤن ٌؿخض ٫بها ٖلى مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت ،ومً ؤَم َظٍ اإلآاَغ:
مؿخىي ألاصاء وؤلاهخاط ،مضي اؾخمغاع واؾخ٣غاع الٗاملحن ،مضي ُٚاب الٗاملحن ؤو اهُ٣اٖهم ًٖ الٗمل ،مضي ما ٌؿىص
ألاٞغاص مً ق٣ا ١ؤو هؼإ ؤو زال ٝبُنهم ،مضي ٦ثرة الك٩ىي والخٓلماث.3
ومً اإلااقغاث التي جضٖ ٫لى اهسٟاى الغوح اإلاٗىىٍت:
٣ٞ .1ضان الاَخمام :خُض بن ٖضم الاَخمام الٗام بالٗمل َى مً ؤ٦ثر الٗىامل التي حؿبب ٖضم اؾخ٣غاع ألاصاءً ،
و٦شحرا ما
ٌٗبر طل ًٖ ٪الخٗب واإلالل ،وبظلً ٪ضزل الخٗب واإلالل ٗ٦املحن مً ٖىامل الخإزحر ٖلى الغوح اإلاٗىىٍت.
 .2صوعان الٗمل :وَى مً ؤ٢ضم ؤق٩اٖ ٫ضم اؾخ٣غاع ألاصاء ،خُض بن اؾخسضام ألاٞغاص والاؾخٛىاء ٖنهم وبخال ٫بًٗهم
مدل بٌٗ ًاصي بلى ٖضم الاؾخ٣غاع.
 .3اإلآالم والك٩اوي :وهي ماقغ ًضٖ ٫لى ٖضم الغيا ووؾُلت للخ٣لُل مىه ،واإلآالم جمشل مىاٌ ٠٢كٗغ ٞيها ألاٞغاص بٗضم
ً
ماقغا مباقغا الهسٟاى الغوح اإلاٗىىٍت الٟغصًت.
الٗضالتٞ ،هي في َظٍ الخالت حٗخبر
 .4الخى ًٖ ٠٢الٗمل :حٗخبر ؤلايغاباث ؤ٦ثر مٓاَغ ٖضم الاؾخ٣غاع في ؤلاهخاط ،ولِـ ٧ل جى ًٖ ٠٢الٗمل بيغ ًاباٞ ،هىا٥
الاٖخهام وَى ٖاصة ما ً٩ىن م٣ضمت لئليغاب.
 .5الُٛابٌٗ :خبر اػصًاص مٗض ٫الُٛاب مٓهغ مً مٓاَغ اهسٟاى الغوح اإلاٗىىٍتٟٞ ،ي ألاخىا ٫الٗاصًت ً٩ىن الُٛاب
الٗاصي َى ؾخت ؤًام في الؿىت باليؿبت لؤلٞغاص الظًً ًخ٣ايىن ؤظىعَم بالؿاٖت ،وٍمشل طل ٪وؿبت ،%3وَظا اإلاٗضً ٫دىىٕ
 .1زلمد حسن العمايرة"،مبادئ اإلدارة المدرسية" ،2001 ،ص .119

 .2سليمان بن عبد الر٘نن احلقيل"،اإلدارة المدرسية وتعبئة قواىا البشرية في المملكة العربية 1417ىـ" ،ص.97
 .3زلمد منًن مرسي" ،مرجع سابق" ،2001 ،ص .134
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بدىىٕ الهٟاث الصخهُت وهىٕ الٗمل والهىاٖت والُ٣ـ ،ول ً٨بطا ػاص الُٛاب ًٖ اإلاٗض ٫اإلاخىً ،٘٢خىظب ٖلى بصاعة
ألاٞغاص صعاؾت ألاؾباب التي ؤصث بلى ػٍاصة اإلاٗض.٫
 .6مكا٧ل الىٓام:خُض بن ٦ثرة َظٍ اإلاك٨الث حكحر بلى اهسٟاى الغوح اإلاٗىىٍت ،ومغج٨بي جل ٪اإلاك٨الث واإلاسالٟاث
ً
ؤخُاها ؤن مسالٟت الخٗلُماث هاشخئ ًٖ ٖضم جىظُه ؤو ٖضم
ًبضون ٖهبُحن وال ٌكٗغون بالخٟائ ٫ججاٍ اإلاىٓمت ،و٢ض ًبضو
ً
اإلاٗغٞت بهظٍ الخٗلُماث ،ؤو ه٣و ؤلاقغا ،ٝول ً٨ال٨شحر منها ًغظ٘ بلى ؤؾباب ؤ٦ثر ٖم٣ا مً طل ٪مشل ؾىء الازخُاع ؤو
الى٣ل الخاَئ للٟغص مً وُْٟت ألزغي .وجخإزغ مٗىىٍاث ألاٞغاص بال٣ىاٖض الخىُٓمُت هٟؿها وبُغٍ٣ت الالتزام بهظٍ ال٣ىاٖض،
ً
ً
ٞبٌٗ َظٍ ال٣ىاٖض ٚحر م٣بى٫
مخىاؾبا م٘ الظهب٦ ،ما ؤن ٖضم
مىُُ٣ا ،وبًٗها آلازغ مجخ ،٠و٢ض ال ً٩ىن الجؼاء
صعاًت وٟ٦اًت الغئؾاء في ٞغى الخٗلُماث ٢ض ًاصي بلى ٖضم الغيا بحن الٗاملحن.
 .7جُُ٣ض ؤلاهخاج :خُض بن حٗمض ز ٌٟؤلاهخاط َى صلُل ٖلى قٗىع ألاٞغاص باهسٟاى الغوح اإلاٗىىٍت بُنهم ،ومٗجى جُُ٣ض
ؤلاهخاط َى ؤن ًيخج الٟغص ٦مُت ؤ٢ل مما ٌؿخُُ٘ بهخاظه ،وَم بظلًًٗ ٪ىن مٗضالث لئلهخاط ًلؼمىن ػمالئهم بها ،وبظل٪
ٞهم ًًٗىن ٢ىاٖض جدى ٫صون ٟ٦اءة الٗمل ،وٍم ً٨صعاؾت طلَ ًٖ ٪غٍ ٤مغاظٗت ؤلاهخاط بحن خحن وآزغ.1
ً
عابٗا :الغوح اإلاٗىىٍت ٖىض الٟغص والجماٖت:
بن زل ٤الغوح اإلاٗىىٍت ال ً٩ىن بال باخخىاء ظى الٗمل اإلادُِ بالٟغص ٖلى الٓغو ٝاإلاىاجُت لخىمُتها .والغوح اإلاٗىىٍت ال
ج٣خهغ ٖلى الٟغص  ِ٣ٞبل ً
ً
ؤؾاؾا هي مؿالت ٞغصًت جه ٠مكاٖغ الٟغص ججاٍ
ؤًًا للجماٖت عوح مٗىىٍتٞ ،الغوح اإلاٗىىٍت
ٖمله ومضي عياٍ ٖىه؛ لظلٞ ٪ةن هجاح ؤلاصاعة ًخىٖ ٠٢لى ما ًٓهغٍ ألاٞغاص مً ججاوب واؾخٗضاص وحٗاون مٗها َظا خحن
ج٩ىن لضي ؤلاصاعة الُ٣اصة الجُضة.2
وبن جدؿحن ْغو ٝالٗمل لها ؤزغ ٦بحر في ع ٘ٞمٗىىٍاث الٟغص ،وبالخالي في الخإزحر ٖلى ما ًض ٘ٞبصاعة ألاٞغاص بلى الٗىاًت بهظا
ألامغ بُٛت ؤلاٞاصة مً ال٣ضعاث ال٩امىت لضي ؤٞغاص التي ٢ض ٌعجؼون ًٖ اؾخٛاللها لؿىء خالتهم ،ؤو ٖضم مالثمت بِئت الٗمل
لهم ،و٦ظل ٪بلى بعياء قٗىعَم بتهُئت الاؾخ٣غاع الىٟسخي لهم وجإمُنهم في الكُسىزت ٖىض العجؼ ،وبةقغا٦هم في بٌٗ
هىاحي ؤلاصاعة ،وٞخذ مجا ٫الخمخ٘ بمؼاًا مسخل ٠الخضماث التي ًم ً٨للمىٓمت ؤن ج٣ىم بخىٞحرَا لهم .وبن إلاٗىىٍاث الٗاملحن
ً
مُ٣اؾا إلاضي ٗٞالُت ألاصاءٞ ،ةطا ٧اهذ مٗىىٍت الٗاملحن مغجٟٗت ٞةن طلً ٪اصي بلى هخاثج مغٚىب
ؤَمُت ٦بحرة خُض حٗخبر
ٞيها ،وٍىٓغ بٌٗ اإلاضًغًٍ بلى ؾلى ٥الٗاملحن ٦ضلُل ؤو اوٗ٩اؽ إلاٗىىٍاتهمٞ ،ةطا ٧ان الؿلى ٥بالك٩ل ٚحر اإلاُلىب اٖخبر
طل ٪صلُال ٖلى اهسٟاى الغوح اإلاٗىىٍت لضحهم ،و ج٣ؿم الغوح اإلاٗىىٍت بلى ٢ؿمحن:
 .1الغوح اإلاٗىىٍت للٟغص:وحٗخبر مؿإلت ٞغصًت جه ٠مكاٖغ الٟغص ججاٍ ٖمله ومضي عياٍ ًٖ َظا الٗمل ،وحٗبر ً
ؤًًا ًٖ
مكاٖغٍ ججاٍ ػمالثه في الٗمل واججاٍ عئؾاثه ،باإلياٞت بلى عصوص الٟٗل لضًه ججاٍ ؾاٖاث الٗمل التي ًاصحها وهىٕ ؤلاقغاٝ
الخاي٘ له وؾُاؾاث ألاٞغاص وٚحر طل ٪مً ْغو ٝالٗمل.
 .2الغوح اإلاٗىىٍت للجماٖت:وهي جه ٠عصوص الٟٗل الاظخماُٖت للمجمىٖت وجغ٦ؼ ٖلى اإلاكاٖغ ججاٍ الُ٣م الاظخماُٖت
ً
اَخماما ؤ٦بر للمكاٖغ الجماُٖت خى ٫ؤلاهجاػاث التي ج٣ىم بها اإلاجمىٖت مما ًجٗل مهلخت الجماٖت ٞى ١مهلخت
وحُٗي

 .1ىاشم أنورٗنجوم" ،سيكولوجية اإلدارة" ،1991 ،ص .194
 .2صالح الشنواين "،مرجع سابق" ،1999 ،ص .464
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الٟغص ،وج٩ىن الغوح اإلاٗىىٍت َىا هي مجمىٕ خاالث الكٗىع بالغيا التي ًدهل ٖليها ألاٞغاص ًٖ َغٍ ٤مكاع٦تهم في
اإلاجمىٖت.1
باإلياٞت بلى طلً ٪يبػي الٗىاًت بإمغ الٗىانغ الُبُُٗت والىٟؿُت اإلا٩ىهت للغوح اإلاٗىىٍت ،خُض بن َىاٖ ٥ضة ٖىامل
حٗمل ٖلى جىمُت َظٍ الغوح بحن ألاٞغاص في اإلاىٓماث الخضًشت ،وهي:
 .1ال بض ؤن ٌكٗغ ٧ل ٞغص بإن ظهىصٍ ج٩ىن ً
صاثما مىي٘ الخ٣ضًغ مً ٢بل ؤلاصاعة.
 .2وظىب تهُئت ٞغم الخٗبحر ًٖ الىٟـ ل٩ل ٞغص في ٖمله ،وٞغنت ؤصاء الٗمل بضعظت مً ؤلاج٣ان ججٗله ٌٗتز بإصاثه.
 .3وظىب جدغع الٟغص مً ال٣ل ،٤مما ٌؿاٖضٍ ٖلى طل ٪قٗىعٍ ب٣ضع مٗ٣ى ٫مً الاَمئىان باالخخٟاّ بىُْٟخه ،وال بض للٟغص
اظخماُٖا ً
ؤن ًجض في مدُِ ٖمله ً
ً
ممخٗا.
ظىا
ً .4جب ؤن ٌكٗغ الٟغص باإلادبت هدى عثِؿه اإلاباقغ ،وؤن ًدـ بٗضالخه.2
ٞةطا ما جد٣٣ذ َظٍ الٗىامل والكغوٍ وجم جغؾُسها في قٗىع ؤٞغاص الخىُٓم وؤ٩ٞاعَم ،اعجٟٗذ عوخهم اإلاٗىىٍت ،وؤنبذ
ً
مؿاٖضا لٟاٖلُت ؤصاء ؤٞغاص الخىُٓم ،مما ًىٗ٨ـ بالًغوعة ٖلى ألاصاء الخىُٓمي والٟ٨اءة ؤلاهخاظُت .ومً
اإلاىار الؿاثض
الؿُاؾت الخانت بالغوح اإلاٗىىٍت التي حؿعى بصاعة ألاٞغاص بلى الخٟاّ ٖلى مؿخىي مً الغوح اإلاٗىىٍت الٗالُت بحن ألاٞغاص،
وزل ٤ؤي ؾُاؾت تهض ٝبلى الاخخٟاّ والاعجٟإ بمؿخىي جل ٪الغوح اإلاٗىىٍت ،وَظٍ الؿُاؾاث ٢ض جخُلب الُ٣ام بضعاؾاث
صوعٍت ال٦دكا ٝمؿخىٍاث واججاَاث الغوح اإلاٗىىٍت لضي ألاٞغاصً ،
ٖلما ؤن بٌٗ اإلاضًغًٍ ٌٗاعيىن الُ٣ام بضعاؾاث
وؤبدار صوعٍت ال٦دكا ٝمؿخىٍاث واججاَاث الغوح اإلاٗىىٍت٦ ،ما ؤن بٌٗ اإلاضًغًٍ ٌٗاعيىن الُ٣ام بضعاؾت عؾمُت للغوح
اإلاٗىىٍت لضي ألاٞغاص وَك٩٨ىن في هخاثج َظٍ الضعاؾاث.3
وٖلُه ًيبػي ؤن تهض ٝاإلااؾؿت التربىٍت بلى جىمُت الغوح اإلاٗىىٍت الٗالُت ٖىض ظمُ٘ الٗاملحن ٞيهاِٞ ،كٗغ ٧ل واخض
منهم ؤهه مؿئى ًٖ ٫هجاح اإلااؾؿت ،خُض بن طلً ٪ؼٍض مً جماؾ ٪الجماٖت وحٗؼٍؼ اهخماء الٗاملحن ٞيها.
ً
زامؿا :اإلاباصت ألاؾاؾُت لخد ٤ُ٣بِئت مٗىىٍت حُضة:
ً
ظمُٗا خُض بجها جخٗامل م٘ مكاٖغ البكغ
ًا٦ض ؤٚلب الٗاملحن في مجا ٫التربُت والخٗلُم ؤن َظٍ اإلاهىت مً ؤنٗب اإلاهً
التي جخٛحر في ٧ل لخٓت وال ًم ً٨بإي خا ٫مً ألاخىا ٫بًجاص َغٍ٣ت لخشبُذ الؿلى ٥وما ًدبٗها مً ؤخىا ٫مخٛحرة ولظل٪
حٗخبر ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ً
صاثما مؿئىلت مؿاولُت ٧املت ًٖ جد ٤ُ٣مؿخىي الث ٤مً الخالت الىٟؿُت لضي الٗاملحن في اإلاضعؾت.
ٖا ٫مً الغوح اإلاٗىىٍت ،وَظٍ
ولظلً ٪يبػي جد ٤ُ٣مجمىٖت مً اإلاباصت للىنى ٫بلى بِئت مضعؾُت ًخمخ٘ ؤٞغاصَا بمؿخىي ٍض
اإلاباصت هي:
ً
. 1اإلادآٞت ٖلى ظٗل الٗمل ممخٗا مً زال ٫زُت مضعوؾت وَمىخه للٗام الضعاسخي.
. 2مكاع٦ت ظمُ٘ ؤًٖاء الهُئت الخٗلُمُت في وي٘ َظٍ الخُت وجؼوٍضَا باأل٩ٞاع الجضًضة واإلاُٟضة.
 .1حسن زلمد إبراىيم حسان وزلمد حسنٌن العجمي" ،اإلدارة التربوية" ،2007 ،ص .382
 .2يعقوب حسٌن نشوان" ،اإلدارة واإلشراف التربوي" ،1992 ،ص .74
 .3صالح الدين اذلييت" ،مرجع سابق" ،2004 ،ص .40
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. 3جىمُت ؤلاخؿاؽ باالهجاػ زانت ٚحر اإلادؿىؽ ختى ٌكٗغ الجمُ٘ ؤجهم مدل ج٣ضًغ.
. 4ج٣ضًغ الجهىص ٚحر الٗاصًت والاٖترا ٝبها ختى لى ٧اهذ مسخلٟت م٘ وظهت هٓغ ؤلاصاعة.
. 5اإلاىيىُٖت في الخٗامل وجد ٤ُ٣ؤلاهها ٝوالبٗض ًٖ اإلاجاملت والخدحز.
.6ال٣ضعة ال٩املت ٖلى جدمل اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للٗمل الخٗلُمي م٘ الاٖترا ٝبإَمُخه ومك٣خه.
.7ػٍاصة الضٖم للىمى الصخصخي ً
بًماها بالٟغو ١الٟغصًت بحن ألاٞغاص.
.8بجاخت الٟغنت للخٗبحر ًٖ اإلاك٨الث صون زى.ٝ
.9بجاخت الٟغنت لل٨ك ًٖ ٠ؤلابضاٖاث والابخ٩اعاث والٗمل ٖلى ج٣ضًغَا بهىعة جغضخي الظاث وجد ٤٣مؿاخت ؤ٦بر في ػٍاصة
الابخ٩اع.1
مك٩لت الضعاؾت وؤؾئلتها:
جخدضص مك٩لت َظٍ الضعاؾت في الخٗغ ٝبلى مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت ٖىض مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في اإلاغخلت الشاهىٍت في مضاعؽ
ً
مدآٞت الخلُل ،وجدضًضا ٞةن الضعاؾت الخالُت جداو ٫ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت آلاجُت:
.1ما مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل مً وظهت هٓغَم؟
َ.2ل جسخل ٠ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت في مدآٞت
الخلُل بازخال ٝاإلاخٛحراث :اإلاضًغٍت ،الجيـ ،واإلااَل الٗلمي ،الخسهو ،وؾىىاث الخبرة؟
ؤَمُت الضعاؾت:
ج٨مً ؤَمُت الضعاؾت في ؤَمُت الضوع الظي ًلٗبه اإلاٗلم في الٗملُت التربىٍت وفي ؤَمُت مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت ٖىضٍ،
وفي ؤَمُت الخٗغٖ ٝلى الجىاهب التي عَ ٘ٞظا اإلاؿخىي مً الغوح اإلاٗىىٍت ،و٢ض جُٟض َظٍ الضعاؾت ؤصخاب ال٣غاع في الٗمل
ٖلى ع ٘ٞالغوح اإلاٗىىٍت لضي اإلاٗلمحن مً زال ٫الخضعٍب إلاً َم ٖلى ٖال٢ت باإلاٗلم وٖمله.
خضوص الضعاؾت:
. 2014
/2013
الخضوص الؼماهُت :جم جُبُ ٤الضعاؾت في الٟهل الشاوي مً الٗام الضعاسخي
الخضوص البكغٍت :جم جُبُ ٤الضعاؾت ٖلى مٗلمي ومٗلماث اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت في اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت في مدآٞت
.2014
/2013
الخلُل للٗام الضعاسخي
٦ما جخدضص َظٍ الضعاؾت باألصاة التي اؾخسضمذ في َظٍ الضعاؾت.

 .1حسن زلمد إبراىيم حسان وزلمد حسنٌن العجمي "،مرجع سابق" ،2007 ،ص .434
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مهُلخاث الضعاؾت:
الغوح اإلاٗىىٍت :حٗبر وحكحر بلى اإلاكاٖغ الىٟؿُت التي ٌكٗغ بها الٟغص هدى ٖمله وهدى بصاعة َظا الٗمل ،وهي ؤلاخؿاؽ
اإلابهم لضي الٗاملحن ،وهي ؤلاخؿاؽ ؤلاًجابي الظي ًض ٘ٞالٗاملحن بلى الٗمل والىٓغة اإلاخٟاثلت والىص هدى الجماٖت ،ؤو
ؤلاخؿاؽ الؿلبي واإلاُل بلى الى٣ض والدكائم.1
اإلاغخلت الشاهىٍت :هي اإلاغخلت الضعاؾُت التي جخ٩ىن مً الهٟحن الخاصي ٖكغ والشاوي ٖكغ في اإلاضاعؽ الٟلؿُُيُت.
اإلاىاص الٗلمُت :هي مىاص الغٍايُاث والٗلىم والٟحزًاء والُ٨مُاء وألاخُاء والش٣اٞت الٗلمُت والخ٨ىىلىظُا.
الضعاؾاث الؿاب٣ت :
ؤظغٍذ ٖضة صعاؾاث طاث نلت بمىيىٕ الضعاؾت الخالُت ،ازخاع الباخشان مجمىٖت منها:
ؤوال :الضعاؾاث الٗغبُت:
َ : )2010ضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى صعظت جىاٞغ الٟ٨اًاث ؤلاصاعٍت لضي مضًغي اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت في
 .1صعاؾت ٖىصة (
مدآٞت ماصبا وٖال٢تها بالغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن ،ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً 357مٗلما ومٗلمت ،واؾخسضمذ الباخشت ؤصاجحن
بخضاَما للٟ٨اًاث ؤلاصاعٍت للمضًغًٍ وألازغي لل٨ك ًٖ ٠مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن ،ؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلى ؤن
مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت إلاٗلمي اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت في ماصبا ٧ان مخىؾُا ،وؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مؿخىي
الغوح اإلاٗىىٍت حٗؼي إلاخٛحراث الجيـ والخبرة واإلااَل.
َ :)2008ضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى ألاهماٍ الُ٣اصًت وجىػَ٘ الؿماث الصخهُت إلاضًغي اإلاضاعؽ
 .2صعاؾت الٗخُبي (
اإلاخىؾُت بمدآٞت الُاث ،٠و٦ظل ٪الخٗغٖ ٝلى مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي اإلاٗلمحن في اإلاغخلت اإلاخىؾُت بمدآٞت
الُاث.٠باإلياٞت الخد ٤٣مً وظىص ٖال٢ت بعجباَُت صالت بحن ألاهماٍ الُ٣اصًت والؿماث الصخهُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ
وبحن الغوح اإلاٗىىٍت لضي اإلاٗلمحن في اإلاغخلت اإلاخىؾُت بالُاث .٠اؾخسضم الباخض ؤصاة لُ٣اؽ مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت
للمٗلمحن .ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ظمُ٘ مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت باإلاضاعؽ الخ٩ىمُت النهاعٍت بمدآٞت الُاث ٠البالٜ
ً
ً
 )300مٗلما .ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن ج٣ضًغ الغوح
 )1167مٗلما وجم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت بيؿبت ( ) %30بلٛذ (
ٖضصَم (
اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاضاعؽ اإلاخىؾُت بالُاث٧ ٠ان بضعظت ٖالُت ،وؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي
ً
الضاللت (  )0.05= بحن مخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت خى ٫الغوح اإلاٗىىٍت و٣ٞا للمخٛحراث الٗمغ ،وؾىىاث الخبرة،
واإلااَل الٗلمي ،وهىٕ اإلااَل ،والخالت الاظخماُٖت.
َ :)2007ضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك ًٖ ٠مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت ومهاصعَا لضي مٗلمي
 .3صعاؾت ٖؿا ٝوٖؿا( ٝ
ومٗلماث اإلاغخلت ألاؾاؾُت الضهُا في يىء مخٛحراث (الجيـ ،والٗمغ ،والخالت الاظخماُٖت ،والضعظت الٗلمُت ،والخبرة
 .1ىاشم أنور ٗنجوم ،مرجع سابق.1991 ،

 .2ىديل زلمد عودة ،الكفايات اإلدارية لمديري المدارس األساسية في محافظة مادبا وعالقتها بالروح المعنوية للمعلمين.2010 ،
 .3نواف بن سفرالعتييب ،األنماط القيادية والسمات الشخصية لمديري المدارس وعالقتها بالروح المعنوية للمعلمين في محافظة الطائف التعليمية،
.2008
 .4عبد عساف وىدى عساف ،الروح المعنوية ومستواىا ومجاالتها لدى معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا في مدينة نابلس.2007 ،
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ً )121
مٗلما ومٗلمت.
الٗملُت) والخٟاٖل بحن مخٛحر الجيـ وَظٍ اإلاخٛحراث .ؤظغٍذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت ٖكىاثُت ٢ىامها (
 )2.73بضعظت مىسًٟت.
ؤقاعث الىخاثج بلى ؤن مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت ٖىض مٗلمي اإلاغخلت ألاؾاؾُت الضهُا ٧ان بمخىؾِ (
ً
و٧ان جغجِب مجاالث الغوح اإلاٗىىٍت جىاػلُا :مجا ٫الٗال٢اث م٘ الؼمالء ،مجا ٫الخىاٞؼ وألاظىع والترُ٢اث ،مجاْ ٫غوٝ
الٗمل ،مجا ٫ؤلاصاعة و الُ٣اصة ،مجا ٫ألاهٓمت والخٗلُماث٦ ،ما بُيذ الىخاثج وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في الغوح
اإلاٗىىٍت حٗؼي إلاخٛحر ظيـ اإلاٗلم خُض جبحن ؤن لضي اإلاٗلمحن عوح مٗىىٍت ؤٖلى مً اإلاٗلماث ،بِىما ال جىظض ٞغو ١طاث
صاللت بخهاثُت في الغوح اإلاٗىىٍت حٗؼي للمخٛحراث ألازغي.
َ : )2002ضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت بحن الؿماث الصخهُت والغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي
 .4صعاؾت ٖبضاث (
التربُت الخانت في الًٟت الٛغبُت في ٞلؿُحن ،و٦ظل ٪الخٗغٖ ٝلى ؤزغ مخٛحراث الخالت الاظخماُٖت ،وؾىىاث الخبرة
واإلاؿخىي الخٗلُمي والغاجب ،وهىٕ ؤلاٖا٢ت التي ٌٗمل مٗها اإلاٗلم والجهت اإلاكغٞت ٖلى اإلااؾؿت.
ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت ً 2٥0
مٗلما ومٗلمت مً مٗلمي التربُت الخانت في مضاعؽ الخٗلُم الٗام بٟلؿُحن ،و٢ض اؾخسضم
الباخض ؤصاة لُ٣اؽ الغوح اإلاٗىىٍت مً بٖضاص ؾالمت .ؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلى جضوي مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت بك٩ل ٖام لضي
مٗلمي ماؾؿاث التربُت الخانت في الًٟت الٛغبُت.وؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت ٖىض
مٗلمي التربُت الخانت ً
جبٗا إلاخٛحراث الخالت الاظخماُٖت ،وؾىىاث الخبرة ،واإلاؿخىي الخٗلُمي.
جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت ً
جبٗا إلاخٛحراث الغاجب ،وهىٕ ؤلاٖا٢ت ،والجهت اإلاكغٞت ٖلى
اإلااؾؿت.
َ : )2001ضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى الؿلى ٥الُ٣اصي إلاضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت في مىُ٣ت الباخت
 .5صعاؾت الٛامضي (
الخٗلُمُت وٖال٢خه بالغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن .ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ظمُ٘ مضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت في مىُ٣ت الباخت،
َب٣ذ ٖليهم ؤصاجحن َما اؾدباهه ون ٠ؾلى ٥ال٣اثض اإلاٗىىٍت مً بٖضاص الباخض ،هخاثج الضعاؾت ؤقاعث بلى اعجٟإ مؿخىي
الغوح اإلاٗىىٍت لضي اإلاٗلمحن في اإلاضاعؽ الشاهىٍت في مىُ٣ت الباخت الخٗلُمُت .
َ :)1998ضٞذ الضعاؾت بلى مٗغٞت مهاصع ومؿخىي الً ِٛالىٟسخي للمٗلمحن في يىء مخٛحراث الجيـ
 .6صعاؾت هضي )
واإلااَل الٗلمي والٗمغ  ،والخٗغٖ ٝلى صعظت الغوح اإلاٗىىٍت وؤبٗاصَا ،والٗال٢ت بحن الغوح اإلاٗىىٍت ومهاصع الًِٛ
ً
ً
 ( 144مٗلما ومٗلمت ؤزظَا الباخض مً مجخم٘ الضعاؾت البال 575ٜمٗلما
الىٟسخي ،وَب٣ذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت م٩ىهت مً )
ُ
ومٗلمت مؿخسضما اؾدباهخحن ،ألاولى لُ٣اؽ الًٛىٍ الىٟؿُت ،والشاهُت اؾدباهه ؾالمت لُ٣اؽ مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت .
ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن الغوح اإلاٗىىٍت مخىؾُت لضي اإلاٗلمحن ،و٧ان جغجِب مجاالث الغوح جىاػلُا :الٗال٢ت م٘ الؼمالء،
الىمِ ؤلاصاعي والُ٣اصةْ ،غو ٝالٗمل ،ألاهٓمت والخٗلُماث ،الخىاٞؼ وألاظىع والترُ٢اث.
َ :)1997ضٞذ الضعاؾت بلى بُان همِ الُ٣اصة لغئؾاء ألا٢ؿام وٖال٢خه بالغوح اإلاٗىىٍت
 .7صعاؾت الهاَىح (
 .1روحي مروح عبدات ،العالقة بين السمات الشخصية والروح المعنوية لدى معلمي التربية الخاصة في الضفة الغربية في فلسطين.2002 ،
 .2سعيد مرسي الغامدي"،السلوك القيادي لمديري المدارس الثانوية في منطقة الباحة التعليمية وعالقتو بالروح المعنوية للمعلمين".2001 ،

 .3حيٍن ندى" ،مصادر ومستوى الضغط النفسي وعالقتها بالروح المعنوية كما يراىا معلمو وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية".1998 ،

 .4زلمد بن راشد الصاطوح" ،النمط القيادي لرؤساء األقسام وعالقتو بالروح المعنوية ألعضاء ىيئة التدريس بكليات المعلمين في المملكة العربية

السعودية".1997 ،
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ألًٖاء َُئت الخضعَـ ب٩لُاث اإلاٗلمحن في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ومضي جإزحر الىمِ الُ٣اصي لغئؾاء ألا٢ؿام وٖال٢خه
بمخٛحراث الضعاؾت :اإلاغجبت الٗلمُت ،الؿً ،والخبرة ،والخسهو ،والجيؿُت ،اؾخسضم الباخض في صعاؾخه مُ٣اؽ ُٟٞغ
الخام بخدضًض الىمِ الُ٣اصي ومُ٣اؽ الغوح اإلاٗىىٍت وَكمل اإلاُ٣اؽ اإلاٗىىي للماؾؿت ،واإلاُ٣اؽ اإلاٗىىي لئلصاعة،
ً
واإلاُ٣اؽ اإلاٗىىي ألًٖاء َُئت الخضعَـ .هخاثج الضعاؾت ؤقاعث بلى وظىص ٖال٢ت مىظبت صالت بخهاثُا بحن همِ الُ٣اصة
الخام بالبٗض ؤلاوؿاوي والغوح اإلاٗىىٍت ألًٖاء َُئت الخضعَـ بػاء اإلااؾؿت وبػاء ؤلاصاعة وَىاٖ ٥ال٢ت مىظبت صالت
ً
بخهاثُا بحن همِ الُ٣اصة الخام بالبٗض الىُْٟي والغوح اإلاٗىىٍت ألًٖاء َُئت الخضعَـ ججاٍ ؤلاصاعة  ِ٣ٞولِـ َىا ٥ؤي
ٖال٢ت طاث صالت بخهاثُت للىمِ الُ٣اصي ؾىاء ببٗضٍ الىُْٟي ؤو ؤلاوؿاوي والغوح اإلاٗىىٍت ألًٖاء َُئت الخضعَـ.
َ :)1995ضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت ٖىض الٗاملحن في الجامٗاث الٟلؿُُيُت،
 .8صعاؾت ؾالمت (
في الًٟت الٛغبُت وٖال٢تها بمخٛحراث الجيـ ،الٗمغ ،ؾىىاث الخضمت ،واإلااَل ألا٧اصًمي ،والغاجب ،و٢ض ؤظغٍذ الضعاؾت
ًٖ )193ى َُئت جضعَـ بيؿبت ( )%20مً مجخم٘ الضعاؾت ،وؤْهغث الىخاثج جضوي مؿخىي الغوح
ٖلى ُٖىت م٩ىهت مً (
اإلاٗىىٍت ٖىض الٗاملحن في ظامٗاث الًٟت الٛغبُت بك٩ل واضر  ،و٧ان جغجِب ؤبٗاص الغوح اإلاٗىىٍت مً ألاٖلى ٧الخالي :الٗال٢ت
م٘ الؼمالء وْغو ٝالٗمل والىمِ ؤلاصاعي والُ٣اصة وألاهٓمت والخٗلُماث والخىاٞؼ وألاظىع والترُ٢اث.
َ : )1994ضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك ًٖ ٠ؤزغ ٖىامل جغبىٍت مسخاعة في مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي
 .9صعاؾت ؤبى الؿمً (
مٗلمي اإلاغخلت الشاهىٍت في مدآٞت البل٣اء في ألاعصن .ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مًً 312
مٗلما ومٗلمت ،اؾخسضمذ الباخشت
مُ٣اؽ الغوح اإلاٗىىٍت الظي َىعجه مً بٖضاصَا وجهمُمها.هخاثج الضعاؾت ؤقاعث بلى ؤن مٗض ٫اليؿبت اإلائىٍت إلاؿخىي الغوح
ً
اإلاٗىىٍت للمٗلمحن ٧ان مخىؾُا ،وؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن اإلاخىؾِ ال٨لي للغوح اإلاٗىىٍت حٗؼي للجيـ ؤو
الغواجب ؤو اإلا٩اهت اإلاهىُت ،وؤهه جىظض ٞغو ١حٗؼي طاث صاللت بخهاثُت ألٖماعَم و زبراتهم وللخالت الاظخماُٖت.
الضعاؾاث ألاحىبُت:
َ :)2000ضٞذ الضعاؾت بلى مٗغٞت الٗال٢ت بحن ؾلى ٥ال٣اثض إلاضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت والغوح اإلاٗىىٍت
 .1صعاؾت ماعجً (
للمٗلمحن في اإلاضاعؽ الابخضاثُت في م٣اَٗت َامبخىن في والًت ٞغظُىا .وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مًً 278
مٗلما مً مٗلمي
ً
اإلاضاعؽ الابخضاثُت مىػٖحن ٖلى 19مضعؾت ،هخاثج الضعاؾت ؤقاعث بلى اعجٟإ مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي اإلاٗلمحن وبلى ٖضم
وظىص ٞغو ١ظىَغٍت بحن الغوح اإلاٗىىٍت إلاٗلمي الخٗلُم الخام ومٗلمي الخٗلُم الٗام.
 .2صعاؾت صوحالؽ ):(Douglas,2000
َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى جهىعاث اإلاٗلمحن لغوخهم اإلاٗىىٍت في ظمُ٘ اإلاضاعؽ الٗامت لؿاهذ لىَـ .واؾخسضم
الباخض اؾدباهه اججاَاث اإلاٗلمحن إلاٗغٞت مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضحهم خُض ج٩ىهذ ؤصاة الضعاؾت مً٣ٞ 100غة.ؤقاعث

 .1بالل سالمة" ،مرجع سابق".1995 ،

 .2مي ٘ندي أبو السمن" ،أثر عوامل تربوية مختارة في مستوى الروح المعنوية لدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظة البلقاء".1994 ،
3

. Dennis Walker Martin, AStudy of The Relationship Between Elementary principal leadership Behavior and
Teacher Morale, 2000.
4
. Melvin Lowe Douglas, A Quantitive Study Of ThePerception Of Teacher Morale In The St Louis Public
School (Missouri), 2000.
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هخاثج الضعاؾت بلى ؤن الغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن ٧اهذ مخىؾُت اإلاؿخىي ،وؤن ٖامل الخضعَـ ؤُٖى اإلاٗلمحن ً
هىٖا مً الغيا
الصخصخي ،ولِـ للغاجب ؤي ؤزغ في مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت.
 .3صعاؾت اًٟاهؼ ):(Evans,1998
َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى جإزحر ؤلاصاعة الٗلُا في الغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن وعياَم الىُْٟي في اإلاضاعؽ الابخضاثُت
إلا٣اَٗت عوُٟ٦ل في بغٍُاهُا .واؾخسضمذ الباخشت اإلاالخٓت اإلاُضاهُت لٗضة قهىعًٞ ،ال ًٖ اإلا٣ابالث اإلاٗم٣ت مً٘ 12
مٗلما،
َب٣ذ ٖليهم ؤصواث الضعاؾت ،هخاثج الضعاؾت ؤقاعث بلى وجضوي مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضحهم.
:)1993
 .4صعاؾت ( Carroll
َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى الغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن وٖال٢تها بؿلى٢ ٥اثض اإلاضعؾت الابخضاثُت التي حكخمل ٖلى
مضًغا مً مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت ،ومًً 433
الهٟى ٝمً الغويت بلى اله ٠الشامً .وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ً 24
مٗلما
مً مٗلمي اإلاضاعؽ الابخضاثُت ،جم ازخُاعَم بالُغٍ٣ت الٗكىاثُت ،واؾخسضمذ الباخشت اؾدباهه لىن ٠ؾلى ٥ال٣اثض،
واؾدباهه ؤزغي ٢امذ بخُىٍغَا لُ٣اؽ الغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن .هخاثج الضعاؾت ؤقاعث بلى اعجٟإ مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت
لضي اإلاٗلمحن.
بحغاءاث الضعاؾت:
 .1مجخم٘ الضعاؾت وُٖىتها:
ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ظمُ٘ مٗلمي ومٗلماث اإلاىاص الٗلمُت في اإلاضاعؽ الشاهىٍت الخ٩ىمُت الخابٗت إلاضًغٍاث التربُت
 )500مٗلما ومٗلمت.
والخٗلُم بمدآٞت الخلُل (ظىىب الخلُل ،الخلُل ،وقما ٫الخلُل) ،والبالٖ ٜضصَم خىالي (
 ) 180مٗلما ومٗلمت ،جم جىػَ٘ ؤصاة الضعاؾت ٖليهم ،اؾترظ٘ منهم 159اؾدباهت ،والجضو ٫ع٢م
ؤما ُٖىت الضعاؾت ٞخ٩ىهذ مً (
(ً )1بحن جىػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خؿب مخٛحراتها.
حضو ٫ع٢م (:)1جىػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خؿب اإلاخٛحراث
اإلاخٛحر
اإلاضًغٍت
الجيـ

اإلااَل الٗلمي

مؿخىي اإلاخٛحر
قما ٫الخلُل
الخلُل
ظىىب الخلُل
ط٦غ
ؤهثى
صبلىم

4

ب٩الىعٍىؽ

145

ماظؿخحر ٞإٖلى

10

الٗضص
52
46
61
55
104

1

. Linda Evans, The Effects Of Senior Management Teams OnTeacher Morale And Job Satisfaction, 1998.
. Diane Faye Ownby Carroll, Teacher Morale as Related to school Leadership Behavior, 1993.

2
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الخسهو

ؾىىاث الخبرة

عٍايُاث

45

ٞحزًاء

30

ُ٦مُاء

37

ؤخُاء

30

ٖلىم

8

ج٨ىىلىظُا

9

 5– 1ؾىىاث

28

 10- 6ؾىىاث
 15– 11ؾىت
 16ؾىت ٞإ٦ثر

44
41
46

 .3ؤصاة الضعاؾت :بىائَا ونض٢ها وزباتها:
لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت ؤٖض الباخشان اؾدباهت،جم بىائَا وجُىٍغَا باالؾخٗاهت باألصب التربىي ،والضعاؾاث الؿاب٣ت
اإلاخٗل٣ت بمىيىٕ الضعاؾت،و٦ظل ٪جم الاؾخٟاصة مً آعاء بٌٗ اإلاٗلمحن واإلاكغٞحن التربىٍحن والٗاملحن في الخ٣ل التربىي.
وج٩ىهذ ألاصاة مً زالزت ؤظؼاء ،الجؼء ألاو ٫زام باإلاٗلىماث الصخهُت للمبدىر ،والجؼء الشاوي ًخٗل ٤بالغوح اإلاٗىىٍت
للمٗلمحن ج٩ىهذ في نىعتها ألاولُت مً (٣ٞ )57غاث مىػٖت ٖلى ( )7مجاالث ،وللخد ٤٣مً نض٢ها جم ٖغيها ٖلى مجمىٖت
مً اإلاد٨محن ،بلٖ ٜضصَم( )8مد٨محن مً طوي الخبرة والازخهام ممً ًدملىن صعظت الض٦خىعاٍ واإلااظؿخحر في ؤلاصاعة
التربىٍت وؤلاقغا ٝالتربىي ،وطل ٪إلبضاء مالخٓاتهم وآعائهم خى ٫مًمىن وؾالمت اللٛت وويىح ومالثمت ال٣ٟغاث ألٚغاى
الضعاؾت ،مً خُض قمىلُتها وحُُٛتها إلاجاالث الضعاؾت ،و٢ض جم ألازظ بمالخٓاث اإلاد٨محنٞ ،دظٞذ بٌٗ ال٣ٟغاث
وؤُٖضث نُاٚت بٌٗ ال٣ٟغاث ؤًًا ،وؤنبدذ الاؾدباهت في نىعتها النهاثُت م٩ىهت مً (٣ٞ )48غة مىػٖت ٖلى ( )6مجاالث
٧اآلحي:


اإلاٗلم والُالب٣ٞ 7:غاث.



اإلاٗلم ومهىت الخضعَـ٣ٞ 7:غاث.



اإلاٗلم والٗمل اإلاضعس ي٣ٞ 9:غاث.



اإلاٗلم ومضًغ اإلاضعؾت٣ٞ 9:غاث.



اإلاٗلم والؼمالء٣ٞ 8:غاث.



اإلاٗلم واإلاكغ ٝالتربىي٣ٞ 8:غاث.

وجم الخإ٦ض مً زباث ألاصاة بةًجاص مٗامل الشباث ٦غوهبار ؤلٟا ( ،)Cronbach-Alphaخُض بلٛذ ُ٢مخه للضعظت ال٩لُت
( ،)0.91في خحن بلٛذ ُ٢م مٗامل الشباث للمجاالث الٟغُٖت لالؾدباهت خؿب ما َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (.)2
حضو ٫ع٢م (:)2مهٟىٞت مٗامالث الشباث إلاجاالث ألاصاة خؿب مٗاصلت ٦غوهبار ؤلٟا
238

الٗضص  : 11ؤًلى2015 – ٫

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن
ٖضص ال٣ٟغاث
اإلاجا٫
اإلاٗلم والُالب
7
اإلاٗلم ومهىت الخضعَـ
7
اإلاٗلم والٗمل اإلاضعسخي
9
اإلاٗلم ومضًغ اإلاضعؾت
9
اإلاٗلم والؼمالء
8
اإلاٗلم واإلاكغ ٝالتربىي
8
مٗامل الشباث لهظا ال٨لي

مٗامل الشباث
0.81
0.85
0.76
0.89
0.80
0.92
0.90

 .4مخٛحراث الضعاؾت:
جًمىذ الضعاؾت ؾخت مخٛحراث مؿخ٣لت هي :اإلاضًغٍت وله زالر مؿخىٍاث (قما ٫الخلُل ،الخلُل ،ظىىب الخلُل) ،الجيـ
وله مؿخىٍان (ط٦غ ،ؤهثى) ،واإلااَل الٗلمي وله زالر مؿخىٍاث (صبلىم ،ب٩الىعٍىؽ ،ماظؿخحر ٞإٖلى) ،الخسهو وله ؾخت
مؿخىٍاث (عٍايُاثٞ ،حزًاءُ٦ ،مُاء ،ؤخُاءٖ ،لىم ،ج٨ىىلىظُا ) ،وؾىىاث الخبرة وله ؤعب٘ مؿخىٍاث ( 5-1ؾىىاث10-6 ،
ؾىىاث 15-11،ؾىت ،ؤ٦ثر مً 15ؾىت) ،ؤما اإلاخٛحراث الخابٗت ٞهي مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في
مدآٞت الخلُل.
 .5اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت:
وػٖذ الٗالماث مً 5– 1في ٖلى الىدى آلاحي:
حُٗى الُ٣مت الغ٢مُت ( )5لالؾخجابت (ؤوا ٤ٞبكضة).حُٗى الُ٣مت الغ٢مُت ( )4لالؾخجابت (ؤوا.)٤ٞحُٗى الُ٣مت الغ٢مُت ( )3لالؾخجابت (مداًض).حُٗى الُ٣مت الغ٢مُت ( )2لالؾخجابت (ؤٖاعى).حُٗى الُ٣مت الغ٢مُت ( )1لالؾخجابت (ؤٖاعى بكضة).وألٚغاى الخدلُل ؤلاخهاجي ،جم اؾخسضام الىؾِ الخؿابي والاهدغا ٝاإلاُٗاعي ،وجم جٟؿحر اإلاخىؾُاث الخؿابُت
إلاٗى٢اث حٗلُم اإلاىاص الٗلمُت الاظخماُٖت خؿب اإلاُ٣اؽ الىػوي آلاحي:
 : 2.33-1 مؿخىي مخضوي للغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن.
 : 3.67مؿخىي مخىؾِ للغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن.
- 2.34
 : 5- 3.68مؿخىي ٖالي للغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن.
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هخاثج الضعاؾت:
ؤوال :هخاثج الؿاا ٫ألاو :٫ما مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل مً
وظهت هٓغَم؟
لئلظابت ًٖ ؾاا ٫الضعاؾت ألاو ،٫جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت الؾخجابت ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ل٩ل
مجا ٫مً مجاالتها ،وٍىضر الجضو ٫ع٢م (َ )3ظٍ الُ٣م إلاجاالث ؤصاة الضعاؾت.
حضو ٫ع٢م (:)3اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت إلاجاالث ؤصاة الضعاؾت
ع٢م اإلاجا٫

اإلاجا٫

ألاو٫
الشاوي
الشالث

اإلاٗلم والُالب
اإلاٗلم ومهىت الخضعَـ
اإلاٗلم والٗمل اإلاضعسخي

الغاب٘
الخامـ
الؿاصؽ

اإلاٗلم ومضًغ اإلاضعؾت
اإلاٗلم والؼمالء
اإلاٗلم واإلاكغ ٝالتربىي

الضعحت ال٩لُت للغوح اإلاٗىىٍت

اإلاخىؾِ
الخؿابي
4.06
3.79

الاهدغا ٝاإلاُٗاعي

الضعحت

0.44
0.61

3.57

0.65

3.92
4.14

0.61
0.46

3.64

0.72

3.84

0.42

ٖالُت
ٖالُت
مخىؾِ
ة
ٖالُت
ٖالُت
مخىؾِ
ة
ٖالُت

الغجبت
2
4
6
3
1
5

ًخطر مً ُ٢م اإلاخىؾُاث الخؿابُت الىاعصة في الجضو ٫ع٢م ( )3ؤن َظٍ الُ٣م ٢ض جغاوخذ بحن ( )4.14و (٣ٞ ،)3.57ض خهل
مجا ٫اإلاٗلم والؼمالء ٖلى ؤٖلى مخىؾِ خؿابي وم٣ضاعٍ ( ،)4.14ؤما ا٢ل مخىؾِ خؿابي ٩ٞان إلاجا ٫اإلاٗلم والٗمل اإلاضعسخي
وم٣ضاعٍ ( )3.57وَى بضعظت مخىؾُت .في خحن بل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي للضعظت ال٩لُت (لجمُ٘ اإلاجاالث) (  )3.84وَى بضعظت
مخىؾُت.
ؤما ُٞما ًخٗل ٤مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت ل٩ل مجا ٫مً مجاالث الضعاؾت٣ٞ ،ض
اؾخسغظذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث َظٍ اإلاجاالث ،و٧اهذ ٦ما ًلي:
اإلاجا ٫ألاو :٫اإلاٗلم والُالب:
اؾخسغظذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت ل٣ٟغاث َظا اإلاجا٦ ،٫ما َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (.)4
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حضو ٫ع٢م (:)4اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت ل٣ٟغاث الغوح اإلاٗىىٍت في مجا ٫اإلاٗلم والُالب مغجبت
جىاػلُا.
ع٢م
ال٣ٟغة
1.

الغجبت

ال٣ٟغة

.1

.22
.36
.8
.43
.15
.29

.2
.3
.4
.5
.6
.7

ؤقٗغ بالؿٗاصة وؤها ؤؾاٖض َالبي في خل مك٨التهم
اإلاضعؾُت.
ؤٞخسغ بالخدهُل اإلاخمحز لُالبي.
ؤخاو ٫ؤن ؤ٧ىن مبضٖا في الخضعَـ.
ؤقٗغ ؤن جدهُل َالبي ًخدؿً بخُىٍغي لُغ ١جضعَسخي.
ؤقٗغ ؤن َلبتي ً٣ضعون ما ؤ٢ىم به مً ظهض في الخضعَـ.
ؤٖمل بٟ٨اءة م٘ يٗا ٝالخدهُل مً َالبي.
ؤٖخ٣ض ؤن خالتي الىٟؿُت جازغ في جدهُل َالبي.
الضعحت ال٩لُت للمجا٫

الىؾِ
الخؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

4.54

0.64

4.35
4.32
4.11
3.76
3.76
3.57
4.06

0.84
0.73
0.65
0.99
0.70
1.11
0.44

الضعحت
ٖالُت
ٖالُت
ٖالُت
ٖالُت
ٖالُت
ٖالُت
مخىؾُت
ٖالُت

جٓهغ الىخاثج الىاعصة في الجضو ٫ع٢م ( )4ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابُت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت
الشاهىٍت في مجا ٫اإلاٗلم اهدهغث بحن ( )4.54و ( ،)3.57وؤن اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام لجمُ٘ ٣ٞغاث َظا اإلاجاَ ٫ى (،)4.06
و٢ض خهلذ ال٣ٟغة ؤقٗغ بالؿٗاصة وؤها ؤؾاٖض َالبي في خل مك٨التهم اإلاضعؾُت ٖلى ؤٖلى مخىؾِ خؿابي ( )4.54و٧اهذ
بضعظت ٖالُت ،في خحن خهلذ ال٣ٟغة ؤٖخ٣ض ؤن خالتي الىٟؿُت جازغ في جدهُل َالبيٖ.لى ؤصوى مخىؾِ خؿابي ()3.57
و٧اهذ بضعظت مخىؾُت.
اإلاجا ٫الشاوي :اإلاٗلم ومهىت الخضعَـ:
اؾخسغظذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت ل٣ٟغاث َظا اإلاجا٦ ،٫ما َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (.)5
حضو ٫ع٢م (:)5اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت ل٣ٟغاث الغوح اإلاٗىىٍت في مجا ٫اإلاٗلم ومهىت الخضعَـ
مغجبت جىاػلُا.
ع٢م
ال٣ٟغة
.16
.2
.30
.9
.44
.23

الغجبت
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ال٣ٟغة
ؤقٗغ بالخٟائٖ ٫ىضما ؤ٢ىم بٗملي.
ؤٖخ٣ض بإهجي ؤخ ٤٣طاحي في مهىت الخضعَـ.
ٖملي في اإلاضعؾت ٌؿاٖضوي ٖلى جُىٍغ ز٣اٞتي و٢ضعاحي اإلاهىُت.
مهىت الخضعَـ مهىت ممخٗت.
ؤقٗغ ؤن مهىتي ج٣ابل باخترام وج٣ضًغ مً آلازغًٍ.
ؤها ؾُٗض الزخُاع مهىت الخضعَـ.
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الىؾِ
الخؿابي
4.09
4.06
4.01
3.77
53.6
3.62

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
0.70
0.93
0.72
1.01
0.92
1.15

الضعحت
ٖالُت
ٖالُت
ٖالُت
ٖالُت
مخىؾُت
مخىؾُت
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Q37

.7

ؾإشج٘ َلبتي ٖلى ازخُاع مهىت الخضعَـ.
الضعحت ال٩لُت للمجا٫

3.25
3.79

0.99
0.61

مخىؾُت
ٖالُت

جٓهغ الىخاثج الىاعصة في الجضو ٫ع٢م ( )5إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت في مجا ٫اإلاٗلم
ومهىت الخضعَـ اهدهغث بحن ( )4.09و ( ،)3.25وؤن اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام لجمُ٘ ٣ٞغاث َظا اإلاجاَ ٫ى ( ،)3.79و٢ض
خهلذ ال٣ٟغة ؤقٗغ بالخٟائٖ ٫ىضما ؤ٢ىم بٗملي ٖلى ؤٖلى مخىؾِ ( )4.09و٧اهذ بضعظت ٖالُت في خحن خهلذ ال٣ٟغة
ؾإشج٘ َلبتي ٖلى ازخُاع مهىت الخضعَـ ٖلى ؤصوى مخىؾِ ( )3.25و٧اهذ بضعظت مخىؾُت.
اإلاجا ٫الشالث:اإلاٗلم والٗمل اإلاضعس ي:
اؾخسغظذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت
الشاهىٍت في مجا ٫اإلاٗلم والٗمل اإلاضعسخي٦ ،ما َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (.)6
حضو ٫ع٢م (:)6اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت ل٣ٟغاث الغوح اإلاٗىىٍت في مجا ٫اإلاٗلم والٗمل
اإلاضعس ي مغجبت جىاػلُا.
ع٢م
ال٣ٟغة
.45
.38
.10
.31
.24
.3
.17
.11
.4

الغجبت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ال٣ٟغة
ؤخغم ٖلى الىنى ٫بلى اإلاضعؾت ومٛاصعتها في الى٢ذ
اإلادضص.
ؤقٗغ باالعجُاح والاهخماء لٗملي في َظٍ اإلاضعؾت.
عٚبتي في الخًىع بلى اإلاضعؾت ؤ٢ىي مً عٚبتي في الخُٛب
ٖنها.
ؤقٗغ بىيىح اإلاهماث اإلاىىَت بي في اإلاضعؾت.
ؤ٢ىم بإٖما ٫جُىُٖت جسضم مضعؾتي.
ؤقخا ١للمضعؾت ٖىضما ؤ٧ىن في بظاػة.
ؤقٗغ ؤن الُىم اإلاضعسخي ٢هحر.
ؤقٗغ بإن ٢ىاهحن وحٗلُماث الٗمل اإلاضعسخي ٖاصلت.
ؤقٗغ بإن ٢ىاهحن الٗمل اإلاضعسخي حؿاٖض ٖلى الخ٣لُل مً
ي ِٛالٗمل.
الضعحت ال٩لُت للمجا٫

الىؾِ
الخؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

4.69

3.29

4.04

0.71

3.90

1.04

ٖالُت
ٖالُت

3.88
3.77
3.55
3.04
2.27

0.77
0.89
0.97
1.00
1.04

2.18

1.04

ٖالُت
ٖالُت
مخىؾُت
مخىؾُت
مخضهُت
مخضهُت

3.57

0.65

مخىؾُت

الضعحت
ٖالُت

جٓهغ الىخاثج الىاعصة في الجضو ٫ع٢م ( )6ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابُت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت
الشاهىٍت في مجا ٫اإلاٗلم والٗمل اإلاضعسخي اهدهغث بحن اإلاخىؾُاث ( )4.69و ( ،)2.18وؤن اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام لجمُ٘
٣ٞغاث َظا اإلاجاَ ٫ى ( ،)3.57و٢ض خهلذ ال٣ٟغة ؤخغم ٖلى الىنى ٫بلى اإلاضعؾت ومٛاصعتها في الى٢ذ اإلادضص ؤٖلى
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مخىؾِ ( )4.69و٧اهذ بضعظت ٖالُت ،في خحن خهلذ ال٣ٟغة ؤقٗغ بإن ٢ىاهحن الٗمل اإلاضعسخي حؿاٖض ٖلى الخ٣لُل مً يِٛ
الٗمل ٖلى ؤصوى مخىؾِ ()2.18و٧اهذ بضعظت مخضهُت.
اإلاجا ٫الغاب٘ :مجا ٫اإلاٗلم ومضًغ اإلاضعؾت:
اؾخسغظذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت
في مجا ٫اإلاٗلم ومضًغ اإلاضعؾت٦ ،ما َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (.)7
حضو ٫ع٢م (:)7اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت ل٣ٟغاث الغوح اإلاٗىىٍت في مجا ٫اإلاٗلم ومضًغ اإلاضعؾت
مغجبت جىاػلُا
ع٢م
ال٣ٟغة
.25
.26
.32
.12
.46
.39
.19
.18
.5

الىؾِ
ال٣ٟغة
الغجبت
الخؿابي
4.12
.1
ؤقٗغ ؤن ٢ىىاث الاجها ٫بُجي وبحن مضًغ اإلاضعؾت مِؿغة.
4.04
.2
ً٣ضع اإلاضًغ ما ؤبظله مً ظهض في اإلاضعؾت.
4.03
.3
ؤقٗغ ؤن مضًغ اإلاضعؾت ٌصج٘ ما ؤ٢ىم به مً ؤوكُت لُالبي.
4.00
.4
ٌٗاملجي اإلاضًغ بٗضالت.
3.97
.5
ؤٖخ٣ض ؤن باؾخُاٖتي بدض ؤي مك٩لت م٘ مضًغي.
3.97
.6
ؤٖخ٣ض ؤن مضًغي ًضٖم آعاجي ؤلابضاُٖت.
3.84
.7
ًغاعي اإلاضًغ ْغوفي واخخُاظاحي الخانت.
3.65
.8
ؤقٗغ ؤن مضًغ اإلاضعؾت ٌٗاملجي ٦ؼمُل ولِـ ٦مؿئى.٫
ؤقٗغ ؤن مضًغي ٌصجٗجي للمؿاَمت في اجساط ال٣غاعاث
43.6
.9
اإلاضعؾُت.
الضعحت ال٩لُت للمجا٫
3.92

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
0.77
0.79
0.79
0.78
0.84
0.74
0.91
0.99
.910
0.61

الضعحت
ٖالُت
ٖالُت
ٖالُت
ٖالُت
ٖالُت
ٖالُت
ٖالُت
مخىؾُت
مخىؾُت
ٖالُت

جٓهغ الىخاثج الىاعصة في الجضو ٫ع٢م ( )7ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابُت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت
الشاهىٍت في مجا ٫اإلاٗلم ومضًغ اإلاضعؾت اهدهغث بحن اإلاخىؾُاث ( )4.11و ( ،)3.63وؤن اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام لجمُ٘
٣ٞغاث َظا اإلاجاَ ٫ى ( ،)3.92و٢ض خهلذ ال٣ٟغة ؤقٗغ ؤن ٢ىىاث الاجها ٫بُجي وبحن مضًغ اإلاضعؾت مِؿغة ٖلى ؤٖلى
مخىؾِ ( )4.11و٧اهذ بضعظت ٖالُت في خحن خهلذ ال٣ٟغة ؤقٗغ ؤن مضًغي ٌصجٗجي للمؿاَمت في اجساط ال٣غاعاث اإلاضعؾُت
ٖلى ؤصوى مخىؾِ ( )3.63و٧اهذ بضعظت مخىؾُت.
اإلاجا ٫الخامـ :مجا ٫اإلاٗلم والؼمالء:
اؾخسغظذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت الخؿابُت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت
للمغخلت الشاهىٍت في مجا ٫اإلاٗلم والؼمالء٦ ،ما َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (.)8
حضو ٫ع٢م (:)8اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت ل٣ٟغاث الغوح اإلاٗىىٍت في مجا ٫اإلاٗلم والؼمالء مغجبت
جىاػلُا
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ع٢م
ال٣ٟغة
.13
.47

الغجبت

ال٣ٟغة

.1
.2

.33

.3

.27

.4

.20

.5

.34
.6
.40

.6
.7
.8

ؤمُل بلى الجلىؽ م٘ ػمالجي في اإلاضعؾت.
ؤقٗغ بإهجي م٣بى ٫بحن ػمالجي اإلاٗلمحن.
ؤقٗغ ؤن ٖال٢احي م٘ ػمالجي ٢ىٍت صازل اإلاضعؾت
وزاعظها.
ؤقٗغ بإهجي ؤجمخ٘ بم٩اهت مدترمت بحن ػمالجي.
ؤقاع ٥ػمالجي في الٗمل ٖلى ج٩ىًٍ ٖال٢اث بًجابُت م٘
الجمُ٘.
ؤقٗغ بإن َىا ٥حٗاوها بُجي وبحن ػمالجي في الٗمل.
ؤقاع ٥ػمالجي في بًجاص الخلى ٫إلاك٨التهم اإلاهىُت.
ؤجىظه بلى ػمالجي إلاكاع٦تي في خل ؤي مك٩لت جىاظنهي.
الضعحت ال٩لُت للمجا٫

الىؾِ
الخؿابي
4.26
4.23

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
0.74
0.63

4.23

0.67

4.23

0.67

4.19

0.76

ٖالُت
ٖالُت

4.14
3.99
3.64
4.14

0.75
0.60
0.80
0.46

ٖالُت
ٖالُت
مخىؾُت
ٖالُت

الضعحت
ٖالُت
ٖالُت
ٖالُت

جٓهغ الىخاثج الىاعصة في الجضو ٫ع٢م ( )8ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابُت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت
الشاهىٍت في مجا ٫اإلاٗلم والؼمالء اهدهغث بحن ( )4.25و ( ،)3.84وؤن اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام لجمُ٘ ٣ٞغاث َظا اإلاجاَ ٫ى
( ،)4.14و٢ض خهلذ ال٣ٟغة ؤمُل بلى الجلىؽ م٘ ػمالجي في اإلاضعؾت ٖلى ؤٖلى مخىؾِ ( )4.25و٧اهذ بضعظت ٖالُت ،في خحن
خهلذ ال٣ٟغة ؤجىظه بلى ػمالجي إلاكاع٦تي في خل ؤي مك٩لت جىاظنهي ٖلى ؤصوى مخىؾِ ( )3.64و٧اهذ بضعظت مخىؾُت.
اإلاجا ٫الؿاصؽ :مجا ٫اإلاٗلم واإلاكغ ٝالتربىي:
اؾخسغظذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت الخؿابُت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت
للمغخلت الشاهىٍت في مجا ٫اإلاٗلم واإلاكغ ٝالتربىي٦ ،ما َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (.)9
حضو ٫ع٢م ()9
اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت ل٣ٟغاث الغوح اإلاٗىىٍت في مجا ٫اإلاٗلم واإلاكغ ٝمغجبت جىاػلُا
ع٢م
ال٣ٟغة

الغجبت

.21

.1

.48

.2

.7

.3

.14

.4

ال٣ٟغة
ؤٖخ٣ض ؤهه باؾخُاٖتي بدض ٧ل ما ًسو ٖملي م٘
مكغفي بهغاخت.
ؤقٗغ ؤن ٢ىىاث الاجها ٫بُجي وبحن اإلاكغ ٝالتربىي
مٟخىخت.
ؤقٗغ ؤن اإلاكغ ٝالتربىي ً٣ضع ما ؤ٢ىم به مً
ؤوكُت م٘ َالبي.
ؤٖخ٣ض ؤن مكغفي ً٣ضع مباصعاحي ؤلابضاُٖت وَٗممها.
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الىؾِ
الخؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

الضعحت

3.76

0.97

ٖالُت

3.70

0.86

ٖالُت

3.66

0.96

مخىؾُت

3.65

0.80

مخىؾُت
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.42

.5

.28

.6

.35

.7

.41

.8

ؤٖخ٣ض ؤن اإلاكغ ٝالتربىي ً٣ضع ما ؤبظله مً ظهض
ٖلى مؿخىي جسهصخي.
ؤقٗغ ؤن اإلاكغ ٝالتربىي ٌٗاملجي بٗضالت
ومىيىُٖت.
ؤقٗغ ؤن اإلاكغ ٝالتربىي ًغاعي ْغوفي واخخُاظاحي
الخانت.
ؤقٗغ ؤن اإلاكغ ٝالتربىي ٌٗاملجي ٦ؼمُل ولِـ
٦مؿئى.٫
الضعحت ال٩لُت للمجا٫

3.64

1.01

مخىؾُت

3.63

1.02

مخىؾُت

3.57

0.88

مخىؾُت

3.44

1.11

مخىؾُت

3.64

0.72

مخىؾُت

جٓهغ الىخاثج الىاعصة في الجضو ٫ع٢م ( )9ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابُت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت
الشاهىٍت في مجا ٫اإلاٗلم واإلاكغ ٝالتربىي اهدهغث بحن ( )3.76و ( ،)3.44وؤن اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام لجمُ٘ ٣ٞغاث َظا
اإلاجاَ ٫ى ( ،)3.64و٢ض خهلذ ال٣ٟغة ؤٖخ٣ض ؤهه باؾخُاٖتي بدض ٧ل ما ًسو ٖملي م٘ مكغفي بهغاختٖ.لى ؤٖلى
مخىؾِ ( )3.76و٧اهذ بضعظت مخىؾُت ،في خحن خهلذ ال٣ٟغة ؤقٗغ ؤن اإلاكغ ٝالتربىي ٌٗاملجي ٦ؼمُل ولِـ ٦مؿئى٫
ٖلى ؤصوى مخىؾِ ( )3.44و٧اهذ بضعظت مخىؾُت.
زاهُا :هخاثج الؿاا ٫الشاويَ :ل جسخل ٠ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت
للمغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل بازخال ٝاإلاخٛحراث :اإلاضًغٍت ،الجيـ ،واإلااَل الٗلمي ،الخسهو ،وؾىىاث الخبرة؟
لئلظابت ٖلى َظا الؿاا ٫وي٘ الباخشان زمـ ٞغيُاث للٟغو ١بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح
اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل التي حٗؼي بلى اإلاخٛحراث :اإلاضًغٍت ،الجيـ ،واإلااَل
الٗلمي ،الخسهو ،وؾىىاث الخبرة؟
الٟغيُت ألاولى:
 )0.05بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي
"ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت (= 
الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في اإلاغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل حٗؼي بلى مخٛحر مضًغٍت التربُت والخٗلُم ".
جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت لخ٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي
اإلاىاص الٗلمُت في اإلاغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل خؿب مخٛحر مضًغٍت التربُت والخٗلُم ،وطل٦ ٪ما َى مىضر في الجضو٫
ع٢م (.)10
الجضو ٫ع٢م (:)10اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت لخ٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت
لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في اإلاغخلت الشاهىٍت مدآٞت الخلُل خؿب مخٛحر مضًغٍت التربُت والخٗلُم.
اإلاضًغٍت
قما ٫الخلُل
الخلُل

الٗضص
52
46

اإلاخىؾِ الخؿابي
3.8658
3.7717
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الاهدغا ٝاإلاُٗاعي
.47504
.37169

الٗضص  : 11ؤًلى2015 – ٫

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

61
159

حىىب الخلُل
ال٨لي

.39429
.41649

3.8822
3.8449

وللخد ٤٣مً صخت الٟغيُت جم اؾخسضام جدلُل الخباًً ألاخاصي ) (ANOVAللٟغو ١بحن ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت٦ ،ما
َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (.)11
الجضو ٫ع٢م (:)11هخاثج ازخباع) ) ANOVAللٟغو ١بحن ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص
الٗلمُت في مدآٞت الخلُل خؿب مخٛحر مضًغٍت التربُت والخٗلُم
مجمىٕ
اإلاغبٗاث
.35

مخىؾِ
اإلاغبٗاث
0.177

صعحاث
الخغٍت
2
156

27.05

1.73

158

27.4

مهضع الخباًً
بحن اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
اإلاجمىٕ

ُ٢مت ٝ
اإلادؿىبت
1.02

الضاللت
ؤلاخهاثُت
0.36

 )0.05بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث
ًدبحن مً الجضوٖ )11( ٫ضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت (= 
ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في اإلاغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل خؿب مخٛحر
مضًغٍت التربُت والخٗلُم.
الٟغيُت الشاهُت:
 )0.05بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي
ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت (= 
الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في اإلاغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل حٗؼي إلاخٛحر الجيـ.
للخد ٤٣مً صخت الٟغيُت الشاهُت اؾخسضم ازخباع (  ) t - testللٟغو ١بحن ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح
اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في اإلاغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل خؿب مخٛحر الجيـ ،وطل٦ ٪ما َى مىضر في
الجضو ٫ع٢م (.)12
الجضو ٫ع٢م (:)12هخاثج ازخباع (  ) t - testللٟغو ١بحن ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي
اإلاىاص الٗلمُت في اإلاغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل خؿب مخٛحر الجيـ.
الجيـ

الٗضص

ط٦غ
ؤهثى

55
144

اإلاخىؾِ
الخؿابي
3.89
3.82

الاهدغا ٝصعحاث
اإلاُٗاعي الخغٍت
0.54
157
0.33

الضاللت
ُ٢مت ث
اإلادؿىبت ؤلاخهاثُت
0.925

0.35

 )0.05بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث
ًدبحن مً الجضو ٫ع٢م ( )12ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت (= 
ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في اإلاغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل حٗؼي مخٛحر
الجيـ.
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الٟغيُت الشالشت:
 )0.05بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي
ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت (= 
الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في اإلاغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل حٗؼي بلى مخٛحر اإلااَل الٗلمي.
جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت لخ٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي
اإلاىاص الٗلمُت في اإلاغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل خؿب مخٛحر اإلااَل الٗلمي ،وطل٦ ٪ما َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (.)13
الجضو ٫ع٢م (:)13اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت لخ٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح
اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت مدآٞت الخلُل خؿب مخٛحر اإلااَل الٗلمي
اإلااَل

الٗضص

صبلىم
4
ب٩الىعٍىؽ 145
ماحؿخحر ٞإٖلى 10
اإلاجمىٕ
159

الاهدغا ٝاإلاُٗاعي

اإلاخىؾِ
الخؿابي
3.69
3.83
3.99
3.84

0.78
0.41
.410
0.42

وللخد ٤٣مً صخت الٟغيُت جم اؾخسضام جدلُل الخباًً ألاخاصي) )ANOVAللٟغو ١بحن ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٦ما
َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (.)14
الجضو ٫ع٢م (:)14هخاثج ازخباع)  )ANOVAللٟغو ١بحن ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت
لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في مدآٞت الخلُل خؿب مخٛحر اإلااَل الٗلمي
مهضع الخباًً
بحن اإلاجمىٖاث
صازل اإلاجمىٖاث
اإلاجمىٕ

صعحاث
الخغٍت
2
156
158

مجمىٕ
اإلاغبٗاث
0.332
27.65
27.408

مخىؾِ
اإلاغبٗاث
0.166
0.174

ُ٢مت  ٝاإلادؿىبت
0.957

الضاللت ؤلاخهاثُت
0.386

 )0.05بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث
ًدبحن مً الجضو )14( ٫ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت (= 
ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في اإلاغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل حٗؼي بلى مخٛحر
اإلااَل الٗلمي.
الٟغيُت الغابٗت:
 )0.05بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت لضوع
ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت (= 
إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في مدآٞت الخلُل حٗؼي بلى مخٛحر الخسهو.
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جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت لخ٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي
اإلاىاص الٗلمُت في مدآٞت الخلُل خؿب مخٛحر الخسهو ،وطل٦ ٪ما َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (.)15
الجضو ٫ع٢م (:)15اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت لخ٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت
لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في مدآٞت الخلُل خؿب مخٛحر الخسهو
الخسهو

الٗضص

عٍايُاث
ٞحزًاء
ُ٦مُاء
ؤخُاء
ٖلىم
ج٨ىىلىحُا
ال٨لي

45
30
37
30
8
9
159

اإلاخىؾِ
الخؿابي
3.88
3.88
3.78
3.89
3.72
3.78
.843

الاهدغا ٝاإلاُٗاعي
0.33
0.35
0.50
0.45
0.51
0.49
0.42

وللخد ٤٣مً صخت الٟغيُت جم اؾخسضام جدلُل الخباًً ألاخاصي ) )ANOVAللٟغو ١بحن ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٦ما
َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (.)16
الجضو ٫ع٢م (:)16هخاثج ازخباع)  )ANOVAللٟغو ١بحن ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي
اإلاىاص الٗلمُت في مدآٞت الخلُل حٗؼي بلى مخٛحر الخسهو
مهضع الخباًً
بحن اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
اإلاجمىٕ

صعحاث
الخغٍت
5

مجمىٕ
اإلاغبٗاث
0.437

مخىؾِ
اإلاغبٗاث
0.087

153

26.971

0.176

158

27.408

ُ٢مت ٝ
اإلادؿىبت
0.496

الضاللت ؤلاخهاثُت

0.77

 )0.05بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث ؤٞغاص
ًدبحن مً الجضو )16( ٫ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت (= 
ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في مدآٞت الخلُل حٗؼي بلى مخٛحر الخسهو.
الٟغيُت الخامؿت:
 )0.05بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي
ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت (= 
الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في مدآٞت الخلُل حٗؼي بلى مخٛحر ؾىىاث الخبرة.
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للخد ٤٣مً صخت الٟغيُت الغابٗت جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت للٟغو ١بحن ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت
الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في مدآٞت الخلُل خؿب مخٛحر ؾىىاث الخبرة ،وطل٦ ٪ما َى
مىضر في الجضو ٫ع٢م (.)17
الجضو ٫ع٢م (:)17اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت لخ٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت
لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت في مدآٞت الخلُل خؿب مخٛحر ؾىىاث الخبرة
 5- 1ؾىىاث

الٗضص
28

اإلاخىؾِ الخؿابي
3.83

الاهدغا ٝاإلاُٗاعي
0.44

 10– 6ؾىىاث

44

3.87

0.38

 15– 11ؾىت

41

3.77

0.50

 16ؾىت ٞإ٦ثر
اإلاجمىٕ

46
159

3.90
3.84

0.36
0.42

اإلااَل

وللخد ٤٣مً صخت الٟغيُت جم اؾخسضام جدلُل الخباًً ألاخاصي) ) ANOVAللٟغو ١بحن ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٦ما
َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (.)18
الجضو ٫ع٢م (: )18هخاثج ازخباع)  )ANOVAللٟغو ١بحن ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت
لضي ملمي اإلاىاص الٗلمُت في مدآٞت الخلُل خؿب مخٛحر ؾىىاث الخبرة
مهضع الخباًً
بحن اإلاجمىٖاث
صازل اإلاجمىٖاث
اإلاجمىٕ

صعحاث
الخغٍت
3
155
158

مجمىٕ
اإلاغبٗاث
3.55
27.053
27.408

مخىؾِ
اإلاغبٗاث
0.118
0.175

ُ٢مت ٝ
اإلادؿىبت
0.67

الضاللت
ؤلاخهاثُت
0.56

 )0.05بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث
ًدبحن مً الجضو )18( ٫ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت (= 
ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت إلاٗى٢اث حٗلُم اإلاىاص الاظخماُٖت مً وظهت هٓغ مٗلميها ومكغٞيها في مدآٞت الخلُل حٗؼي بلى مخٛحر
ؾىىاث الخبرة.
مىا٢كت وجٟؿحر الىخاثج:
ؤوال :مىا٢كت هخاثج الؿاا ٫ألاو:٫
" ما مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل مً وظهت هٓغَم؟"
ًخطر مً هخاثج الؿاا ٫ألاو ٫ؤن مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل مً
وظهت هٓغَم ظاءث بضعظت ٖالُت ،خُض بل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي للضعظت ال٩لُت ( )3.84والاهدغا ٝاإلاُٗاعي ( ،)0.42وخهل
مجا ٫اإلاٗلم والؼمالء ٖلى مخىؾِ خؿابي ( )4.14وَى بضعظت ٖالُتً ،لُه مجا ٫اإلاٗلم والُالب خُض ٧ان بمخىؾِ خؿابي
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( )4.06بضعظت ٖالُت ؤًًاً ،لُه مجا ٫اإلاٗلم ومضًغ اإلاضعؾت بمخىؾِ خؿابي ( )3.92بضعظت ٖالُتً ،لُه مجا ٫اإلاٗلم ومهىت
الخضعَـ بمخىؾِ خؿابي ( )3.79بضعظت ٖالُتً ،لُه مجا ٫اإلاٗلم واإلاكغ ٝالتربىي بمخىؾِ خؿابي ( )3.64بضعظت
مخىؾُتً ،لُه مجا ٫اإلاٗلم والٗمل اإلاضعسخي بمخىؾِ خؿابي ) (3.57بضعظت مخىؾُت .وَظا ٌكحر بلى ؤن ؤ٦ثر اإلاجاالث جإزحرا
ؾلبُا ٖلى مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي اإلاٗلم هي ما ًخٗل ٤بالٗمل الُىمي اإلاضعسخي ومخُلباجه وما ًخٗل ٤ؤًًا باإلاكغٝ
التربىي الظي ًخاب٘ عؾمُا ما ًخٗل ٤بهظا الٗمل ،خُض ٌكٗغ اإلاٗلم بإن ٢ىاهحن الٗمل اإلاضعسخي ٚحر ٖاصلت وؤجها ال حؿاٖض ٖلى
الخس ٠ُٟمً يَ ِٛظا الٗمل ،بل جؼٍض مىه ،وؤن اإلاكغ ٝالتربىي ال ٌٗامله ؤًًا بٗضالت ومىيىُٖت مىاؾبخحن ،وعبما
ًٟؿغ طل ٪ب٨ثرة ألاٖباء التي ً٩ل ٠بها اإلاٗلمَ ،ظٍ ألاٖما ٫التي ًخاب٘ ٚالبُتها اإلاكغ ٝالتربىي .و٢ض اج٣ٟذ هخاثج َظا الؿاا٫
 )2001خُض ٧ان مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت بضعظت ٖالُت ،وازخلٟذ م٘
 )2008وصعاؾت الٛامضي (
م٘ هخاثج صعاؾت الٗخُبي (
)1998خُض ٧ان مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت بضعظت خُض ٧ان مؿخىي
 )2007وصعاؾت هضي (
 )2010وصعاؾت ٖؿا( ٝ
صعاؾت ٖىصة (
 )1995خُض ٧ان مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت بضعظت
 )2002وصعاؾت ؾالمت (
الغوح اإلاٗىىٍت بضعظت مخىؾُت ،وصعاؾت ٖبُضاث (
خُض ٧ان مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت بضعظت مخضهُت٦ ،ما اج٣ٟذ هخاثج َظٍ الضعاؾت م٘ مٗٓم هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت في
جغجِب مجاالث مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت وزانت مجا ٫اإلاٗلم والؼمالء.
زاهُا :مىا٢كت هخاثج الؿاا ٫الشاوي:
"َل جسخل ٠ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت لمؾخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت في مدآٞت
الخلُل بازخال ٝاإلاخٛحراث :اإلاضًغٍت ،الجيـ ،واإلااَل الٗلمي ،الخسهو ،وؾىىاث الخبرة؟"
ؤقاعث الىخاثج بلى ٖضم وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا في ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت لمؾخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي
اإلاىاص الٗلمُت للمغخلت الشاهىٍت في مدآٞت الخلُل حٗؼي بلى مخٛحراث الضعاؾت ،وٍم ً٨جٟؿحر طل ٪بإن الٓغو ٝالتي ٌِٗكها
اإلاٗلمىن واخضة مً خُض ؤٖباء الٗمل الىُْٟي ومخُلباجه ،و٦ظل ٪مً خُض همُُت اإلاخابٗت ؾىاء مً ٢بل ؤلاصاعة اإلاضعؾُت
ؤو مً ٢بل ؤلاقغا ٝالتربىيٞ ،الىٓام هٓام واخض في ظمُ٘ اإلاضاعؽ ،ؾىاء ٧اهذ َظٍ اإلاضاعؽ في مضًغٍت التربُت
والخٗلُم/قما ٫الخلُل ؤو الخلُل ؤو ظىىب الخلُل ،وؾىاء ٧اهذ اإلاضعؾت مضعؾت ط٧ىع ؤو بهار ؤو مسخلُت ،وؤًا ٧ان ظيـ
 )2010وصعاؾت الٗخُبي
اإلاٗلم ؤو جسههه ؤو ماَله ؤو ؾىىاث زبرجه .و٢ض اج٣ٟذ هخاثج َظٍ الضعاؾت م٘ هخاثج صعاؾت ٖىصة (
 )2010وصعاؾت
 )1994في ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت حٗؼي للجيـ ،وم٘ صعاؾت ٖىصة (
 )2008وصعاؾت ؤبى الؿمً (
(
 )1997في ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت حٗؼي إلاٗٓم
 )2007وصعاؾت الهاَىح (
 )2002وصعاؾت ٖؿا( ٝ
ٖبُضاث (
اإلاخٛحراث.
الخىنُاث والا٢تراخاث:
ً
بىاء ٖلى الىخاثج التي جىنلذ بليها الضعاؾتً ،ىص ي الباخشان بما ًلي:
 .1الٗمل ٖلى جس ٠ُٟألاٖباء اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤اإلاٗلم والتي جازغ ؾلبا ٖلى مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضًه .
 .2بٖاصة الىٓغ في الٗال٢ت بحن اإلاٗلم واإلاكغ ٝالتربىي وبٖاصة التر٦حز ٖلى البٗض ؤلاوؿاوي في َظٍ الٗال٢ت.
 .3بظغاء جضعٍب للمضًغًٍ واإلاكغٞحن ٖلى ُُٟ٦ت الٗمل ٖلى ع ٘ٞالغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن.
 .4بظغاء صعاؾاث مكابهت خى ٫مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن مً جسههاث ومغاخل ؤزغي.
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 .5بظغاء صعاؾاث مكابهت خى ٫مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي اإلاٗلمحن مً وظهاث هٓغ ؤزغي مشل اإلاضًغًٍ ؤو اإلاكغٞحن
التربىٍحن.
٢اثمت اإلاغاح٘ :
"،)1994ؤزغ ٖىامل جغبىٍت مسخاعة في مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي اإلاغخلت الشاهىٍت في
 .1ؤبى الؿمً ،مي خمضي )
مدآٞت البل٣اء" ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعةٖ ،مان ٧:لُت الضعاؾاث الٗلُا ،الجامٗت ألاعصهُت.
 "،)1991ؾُ٨ىلىحُت ؤلاصاعة" ،صاع الكغو ،١ظضة.
 .2ظمجىمَ ،اقم هىع (
"،(2007ؤلاصاعة التربىٍت"ٖ ،1 ٍ ،مان :صاع اإلاؿحرة لليكغ
 .3خؿان ،خؿً مدمض ببغاَُم ،ومدمض خؿىحن العجمي (
والخىػَ٘.
َ 1417ـ) "،ؤلاصاعة اإلاضعؾُت وحٗبئت ٢ىاَا البكغٍت في اإلامل٨ت الٗغبُت"،7 ٍ ،
 .4الخُ٣ل ،ؾلُمان بً ٖبض الغخمً( ،
الغٍاى :صاع الكبل.
 .5عاحكمان ،صاُٞض"،(2002) ،ؤلاصاعة اإلاٗانغة" ،جغظمت ومغاظٗت مدمض عٞاعي ومدمض ؾُض ٖبض اإلاخٗا ،٫الغٍاى :صاع
اإلاغٍش.
"،)1993الؿلى ٥الُ٣اصي لغئؾاء ألا٢ؿام الُ٣اصًت وٖال٢خه بالغوح اإلاٗىىٍت ألًٖاء َُئت
 .6الؼَغاويٖ ،لي نالر (
الخضعَـ في حامٗت اإلال ٪ؾٗىص بالغٍاى" ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧،لُت التربُت  ،ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص.
"،(1995مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت ٖىض الٗاملحن في الجامٗاث الٟلؿُُيُت في الًٟت الٛغبُت" ،عؾالت
 .7ؾالمت ،بال( ٫
ماظؿخحر ٚحر ميكىعةٖ ،مان :ظامٗت ٖمان الٗغبُت للضعاؾاث الٗلُا.
 "،( 1989ؤلاصاعة اإلاضعؾُت الخضًشت" ،4ٍ ،ال٣اَغة :صاع اإلاٗاع.ٝ
 .8ؾمٗان ،وَُب ،ومدمض مىحر مغسخي (
 .9الكاللٟت ،قا٦غ ٖبض اإلاىٗم مؿلم ( "،(1993الٗال٢ت بحن بصعا ٥اإلاضًغ لىمُه الُ٣اصي وبصعا ٥اإلاٗلمحن لهظا الىمِ
وؤزغ َظٍ الٗال٢ت في مؿخىي الغوح اإلاٗىىٍت لضي اإلاٗلمحن في اإلاضاعؽ الشاهىٍت ألا٧اصًمُت الخ٨ىمُت الخابٗت إلاضًغٍتي
التربُت والخٗلُم ألماهت ٖمان ال٨بري" ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعةٖ ،مان ٧:لُت الضعاؾاث الٗلُا ،الجامٗت ألاعصهُت.
"،)1999بصاعة ألاٞغاص والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ،مضزل ألاَضا،"ٝماؾؿت قباب الجامٗت لليكغ
 .10الكىىاوي  ،نالح (
والخىػَ٘ .ؤلاؾ٨ىضعٍت.
"،)1983بصاعة ألاٞغاص والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت"،ماؾؿت قباب الجامٗت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،
 .11الكىىاوي ،نالح (
ؤلاؾ٨ىضعٍت.
"،)1997الىمِ الُ٣اصي لغئؾاء ألا٢ؿام وٖال٢خه بالغوح اإلاٗىىٍت ألًٖاء َُئت
 .12الهاَىح  ،مدمض بً عاقض (
الخضعَـ ب٩لُاث اإلاٗلمحن في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت "،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ٧ ،لُت التربُت  ،ظامٗت اإلال٪
ؾٗىص.
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"، ) 2002الٗال٢ت بحن الؿماث الصخهُت والغوح اإلاٗىىٍت لضي مٗلمي ماؾؿاث التربُت
ٖ .13بضاث  ،عوحي مغوح (
الخانت في الًٟت الٛغبُت" ،عؾالت ماظؿخحر ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا  ،ظامٗت الىجاح الىَىُت  ،هابلـ.
"،) 2008ألاهماٍ الُ٣اصًت والؿماث الصخهُت إلاضًغي اإلاضاعؽ وٖال٢تها بالغوح اإلاٗىىٍت
 .14الٗخُبي ،هىا ٝبً ؾٟغ(،
للمٗلمحن في مدآٞت الُاث ٠الخٗلُمُت"،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة،ظامٗت ؤم ال٣غي،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
"،) 2007الغوح اإلاٗىىٍت ومؿخىاَا ومهاصعَا ومجاالتها لضي مٗلمي ومٗلماث
ٖ .15ؿاٖ ،ٝبض و ٖؿاَ ،ٝضي (
اإلاغخلت ألاؾاؾُت الضهُا في مضًىت هابلـ" ،مجلت ظامٗت الىجاح لؤلبدار الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،اإلاجلض.3، ٕ 21
ٖ .16القي ،مضوي ٖبض ال٣اصع ( "،)1999ؤلاصاعة صعاؾت جدلُلت للىْاث ٠وال٣غاعاث ؤلاصاعٍت" ،9ٍ،ظضة  :م٨خبت صاع ظضة.
 "، )2001مباصت ؤلاصاعة اإلاضعؾُت "ٖ ، 2ٍ،مان  :صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘.
 .17الٗماًغة  ،مدمض خؿً (
"،)2010الٟ٨اًاث ؤلاصاعٍت إلاضًغي اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت في مدآٞت ماصبا وٖال٢تها بالغوح اإلاٗىىٍت
ٖ .18ىصةَ ،ضًل مدمض (
للمٗلمحن" ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ.
")2001الؿلى ٥الُ٣اصي إلاضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت في مىُ٣ت الباخت الخٗلُمُت وٖال٢خه
 .19الٛامضي ،ؾُٗض مغَسخي (
بالغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن" ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة  ،م٨ت اإلا٨غمت ٧:لُت التربُت ،ظامٗت ام ال٣غي.
َ1420ـ) "الؿلى ٥الُ٣اصي إلاضًغي اإلاضاعؽ الشاهىٍت في مىُ٣ت الباخت الخٗلُمُت
 .20الٛامضي  ،ؾُٗض بً مغَـ(
وٖال٢خه بالغوح اإلاٗىىٍت للمٗلمحن " ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ٧،لُت التربُت٢ ،ؿم ؤلاصاعة التربىٍت والخسُُِ  ،ظامٗت
ؤم ال٣غي.
 .21ال٨ىضعي ،ظاؾم و ٞغطَ ،اوي )"،(2001الترزُو إلاماعؾت مهىت الخٗلُم"،اإلاجلت التربىٍت ،اإلاجلض الخامـ ٖكغ ،58ٕ،
ال٩ىٍذ.
"،(2002الُ٣اصة ؤلاصاعٍت"ٖ ،1ٍ ،مان :م٨خبت صاع الش٣اٞت.
٦ .22ىٗان ،هىا ٝؾالم (
 .23مغسخي،مدمض مىحر (  "،) 2001ؤلاصاعة اإلاضعؾُت الخضًشت" ،ال٣اَغة :صاع ٖالم ال٨خب لليكغ والخىػَ٘.
"،)1998مهاصع ومؿخىي الً ِٛالىٟس ي وٖال٢تها بالغوح اإلاٗىىٍت ٦ما ًغاَا مٗلمى و٧الت الٛىر في
 .24هضيً،دحى (
هابلـ الخٗلُمُت"،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة  ،ظامٗت الىجاح الىَىُت  ،هابلـٞ ،لؿُحن.
"،)1992ؤلاصاعة وؤلاقغا ٝالتربىي"،الُبٗت الشالشتٖ،مان:صاع الٟغ٢ان لليكغ والخىػَ٘.
 .25وكىان٣ٌٗ،ىب خؿحن (
"،)2004ؤزغ الغوح اإلاٗىىٍت في عيا الٗاملحن"،صمك،٤مجلت ظامٗت صمك ٤للٗلىم الا٢خهاصًت،
 .26الهُتي،نالح الضًً (
اإلاجلض ع٢م ) ،( 20الٗضص (.)5
 .27الٗ٨غوحي ،ػعٍم ٤زلُٟت"،(2002)،اإلاٗلم وجدضًض مٟاَُمه وصوعٍ في الٗملُت الخٗلُمُت"،مجلت صعاؾاث،11ٕ ،
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"Individual- group transformation" A triple academic approach to
understand human social nature
غصي – اإلاجخم٘ يٟ ال٫الخدى
اصًمي زالسي اإلاضزل في الُبُٗت الاحخماُٖت البكغٍت٧بدث ؤ
Abla Hasan PhD/Department of Modern Languages & Literatures /University of
Nebraska-Lincoln USA
Abstract
Individuals think and act differently as they form groups. This paper studies the differences
occur to individuals' mentality as they form groups, and the impact of these differences on any
attempt to influence them. More precisely speaking, in this paper I explain a phenomenon
essential for any possible human leadership; this phenomenon takes place in the life of all
individuals as they form members of groups. This phenomenon will be referred to as the
individual- group transformation.
The paper considers three different approaches: the economic approach, the psychological
approach and the philosophical approach. The provided analysis of the nature of individuals and
groups ends by suggesting some effective ways according to leaders can positively affect groups
and get the best out of them.

: ملخو
حر والخدلُل٨ٟ الخ٤ ًدؿ٘ لِكمل ختى َغاثَٝظا الازخال. الٗؼلت٫ الاظخمإ ٖنها في خا٫ الُبُٗت البكغٍت في خا٠جسخل
ما٦.جماٖاث٦ ٗالهمٞغاص و عصوص ؤُٞاث ألا٦حراث التي جُغؤ ٖلى ؾلىٛغؽ لضعاؾت و جدلُل الخ٨ َظا البدض م. ي٣ُاإلاى
حراث التي جهاخب الاهخماء بلى ظماٖت ما ؤو خؼب ؤوًٛ لخدلُل الخ٨ ًم٠ُ٦  الخإزحر في الجماٖاث و٤ٌٗالج البدض َغاث
غصيٟ ال٫ البدض ْاَغة الخدى٫ ًدىاو. الاظخماعي البكغي و الخإزحر ٖلُه٥هم الؿلىٟ ل٤ٍمجخم٘ مٗحن ؤن ًمهض الُغ
.يٟلؿٟسخي وزالشا الخدلُل الٟ زاهُا الخدلُل الى،خهاصي٢ الخدلُل الا، ؤوال: الاحخماعي مً زالر ػواًا
Effective leadership of any group depends on the deep understanding of the nature of this group.
Any leader who aims at influencing others should start first by analyzing his audience and
identifying the best ways he can use to understand them and to be best understood by them.
Otherwise his efforts might not be fully appreciated or might even turn to be useless. But how
can one understand the mentality of public? And what changes occur to individuals as they form
groups? Do individuals have the same rational and mental abilities they show as they gather
themselves in groups? What variations set our individual mind apart from our collective mind as
we become members in groups?
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In fact, many economic, psychological and philosophical studies were able to identify to a
serious and easily observable decrease in individuals’ rational abilities as they form groups, or
even when they think together. But these studies are still struggling when it comes to the real
explanation of this dramatic change in behavior or even this change in collective cognitive
abilities, as Duane Elgin
asserts, ―Collective consciousness is a largely unexplored territory‖
(Elgin, 1997, 32).
People in groups tend to be more emotional and less rational.Some might even feel more
motivated to take hasty decisions they don't and can't take alone. In many ways, group behavior
seems to be less responsible than individual behavior, as if the group unconsciously feels that
they can share the responsibility and the consequence of their deeds no matter how wrong those
consequents might be.However, this feeling of shared responsibility can make groups not only
act more recklessly but also more bravely, more emotionally and even more zealously. The
individual’s reaction in a group is more intense, loud and sometimes moreunpredictable. All
these changes of the nature of groups and the new characteristics of individuals as they form
members in these groups should be taken in consideration by any leader aiming at developing the
life of individuals as they gather into groups. These changes can be collectively referred to as the
individual-group transformation.To be more precise, what I mean by the individual-group
transformation is the transformation that takes place in the mentality of individuals when they
form groups.
In fact, this concept has been a subject of interest for many studies, however in the following; I
will briefly discuss three academic approaches to individual –group transformation: first, the
philosophical approach, second, the psychological approach and third the economic approach.
The philosophical approach to individual-group transformation:
According to the Deindividuation theory: the theory that aimed at explaining the changes in
the individuals’ behavior and thinking when they acquire their new social identities as members
in groups;the individual losses in the crowd his identity and loses along with it all the restraints
which normally limit the personal behavior of individuals. Despite the deep differences that
accompanied the development of this theory, many of its most essential concepts regarding the
nature of the crowd are rooted in the early work of Gustave Le Bon ―the Crowd‖ which was
written in 1896, and was translated into 16 languages and it is now in its 47th French editionand
wasregarded by some as the most influential work of social psychology in history! Now, whether
this evaluation is true or not is another issue, but what matters here is the elements of the
psychological analyses of the crowd this book successfully provides.
As Professor Tom Postmes explains, Le Bon argued that ―the crowd replaces theindividual
identity by a collective mind ― (Postmes,2005).Now, this collective mind is what can explain the
way in which voters act or think, which radically differs from their ways of acting and thinking
when they are alone. But what are the properties of this collective mind and in what ways it is
different from the mind in its individual situation? In his answer Le Bon, in ―the Crowd‖
describes the crowds as being unconscious and doubtless. He says,―The sentiments and the ideas
of all the persons in the gathering take one and the same direction, and their conscious
personality vanishes‖ ( Le Bon, 1896.)
As Le Bon explains, the most striking peculiarity presented by a psychological crowd, is
the fact that whenever they compose a group, individuals transform into a new possession of a
new sort of collective mind, which makes them feel, think and act in a way ―Quite different from
that in which each individual of them would feel, think and act when he is in a state of isolation‖
( Le Bon, 1896.)
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Now, although it is very easy to observe the way in which peoples' behavior changes when they
are in crowds it is not that easy to explain this change in behavior or to find its reasons. In a
crowd, we do what we will never do when we are alone, and we commit mistakes so irrational to
be committed when we are in our individual rational state. This is a fact that any just reading to
the history of nations can assert.
The economic approach to the individual-group transformation:
Bryan Caplan1 addressed in his essay ―The Myth of the rational voter‖ the critical question: ―Do
voters know what they’re doing?‖, the question which is answered according to him by; No.
Caplan asks the question; how can the public keep making costly policy mistakes, year after
year, century after century? In his argument, he rejects the way public choice economists usually
adopt for answering this question, i.e., by way of shifting the blame for the economic crises and
point at irrelevant factors like what is usually referred to as ―rational ignorance‖. In his analysis
he decomposes and rejects theconcept of ―rational ignorance‖ of the public(Caplan,2006.)
For Caplan ― rational ignorance‖ cannot explain why people gravitate toward false beliefs,
neither can explain why people who have barely scratched the surface of a subject are so
confident in their judgments — and even get angry when you contradict them. According to
Caplan, there are symptoms not of ignorance, but of irrationality that can be easily observed in
political as well as in religious main domains .Some beliefs are adopted simply because they
sound and feel more emotionally appealing than others. For example, it feels a lot better to blame
sneaky foreigners for the American economic problems than it does to blame ourselves. This
creates a temptation to relax normal intellectual standards and insulate cherished beliefs from
criticism. In short, as Caplan assets, it is easier and more relaxing to be irrational.
However, because false beliefs about politics and religion are cheap, they can be adopted
more easily than false believes in our more personal life, which can be more expensive. As
Caplan makes clear, if I didn’t make sure of the qualities of the car I buy, I will lose by making a
bad choice and consequently, I will be in a way or another paying for that bad choice. In
contrast, if I underestimate the benefits of immigration, or the evidence in favor of the theory of
evolution, I might spend the rest of my life without being affected by the consequences of my
choice in believing. Or to put it this way, it will be the same whatsoever the nature of my
political and religious believes was. This observation makes Caplan believe that, when all
choices appear to have the same effect on the individual’s life, it is natural for him to go with the
choice which can at least give him a kind of psychological benefit, at least if nothing else. This
means that even when all the individual’s views about politics are completely wrong, he will still
at least be getting the psychological benefit of those emotionally appealing political beliefs.
What people do while voting for some policies can be best described according to Caplan as a
rational choice for irrational choices? The rationality of it is in choosing what can be of a most
recent and direct benefit. Naturally, it is more rational to spend our time on what can change our
life in a way or another more than spending our time on political issues that may or may not
affect us, at least immediately. But the problem is when the total sum of these rational choices
taken individually turns to be irrational in regard to their social application. To illustrate this
idea, Caplan gives the following example:if one person pollutes the air, we barely notice; but if
millions of people pollute the air, life can be very unpleasant. Similarly, if one person holds

1

An associate professor of economics at George Mason University in Fairfax Virginia.
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irrational views about immigration, we barely notice; but if millions of people share these
irrational views, socially harmful policies prevail by popular demand.
Caplan suggests a remedy for the voter’s ―rational irrationality‖. This remedy is in the
hands of those people who ―know more than the average voter‖ (Caplan, 2006); those who
should stop being so modest. Therefore, when experts address a broader audience — in the
media, in their writings, or in a classroom — they need to focus on the questions where experts
and the public disagree, and clearly explain why the experts are right and the public is wrong.
This means that those experts “should challenge the public’s misconceptions about markets;
foreigners, saving labor, and progress‖ (Caplan, 2006.) In short, for Caplan, those who know
should challenge those who don’t know. Obviously, the first party is constituted by the elite of
the individuals who can be the political, economic and intellectual leaders of their societies.
Not only is the remedy described by Caplan, but also the way of giving this remedy to the
public. Because, if the public were as irrational as he believe them to be, their leaders will not
reach any satisfactory result by the rational dealing with the irrationality of the crowds. Caplan
says it clearly; ―If people accept beliefs, in part, because they feel good, it is important to wrap
your message in the right emotional packaging. ―I’m right, you’re wrong, you should change
your opinion‖ can’t work here. But, putting it this way ―I’m right, the people outside this
classroom are wrong, and you don’t want to be like them, do you?‖ can be more effective while
dealing with such a situation(Caplan,2006)
The psychological approach to individual-group transformation:
What happens to individuals when they become members in a psychological group? One answer
depends on Sigmund Freud’s psychology of the crowd behavior, the theory which statesthat,
people in a crowd act differently towards people than those who are thinking individually.
Charles Mackay, in a study published more than a century ago wrote similar notes. He says,"We
find that whole communities suddenly fix their minds upon one object and go mad in its pursuit,
that millions of people become simultaneously impressed with one delusion, and run after it, till
their attention is caught by some new folly more captivating than the first‖ (Mackay,1852). In
this work, the author used examples of the most remarkable instances of those moral epidemics
which have been existed, to show how easily the masses can be lead astray, and to prove how
―imitative and gregarious men are, even in their infatuations and crimes‖(Mackay,1852). But
out of all Mackay’s important observations, the most essential for our discussion is the
following,―Every age has its peculiar folly …into which it plunges ,spurred on either by the love
of gain ,the necessity of excitement ,or the mere force of imitation‖ (Mackay,1852.)
Indeed, imitation is the key to inter the unconscious level of the psychology of the crowd and the
first step for understanding this ambiguous transfer which takes place in the life of all
psychological groups. In the collective mind - the most essential concept of Le Bon’s analysis to
the life of psychological groups- the conscious individual properties of individuals are weakened
and the unconscious qualities obtain the upper hand. Individuals byforming part of a
psychological crowd lose their conscious of theiracts, as in the case of the hypnotized subject.
And we know that an individual brought into such a condition entirely loses his conscious
personality and obeys all the suggestions of the operator who has deprived him of it. All feelings
and thoughts are lent in the direction determined by the hypnotizer. Such is the case of the
individual in a group who will be easily seen as imitating the same ways of acting, dressing and
even thinking. Those who can be strong enough to resist the suggestion are very few, indeed,
those few how are able to stand alone in the opposite direction or stand within others just
because they have chosen by their full willingness to stand there and not because they are
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dominated by the power of suggestion, those minority will turn sooner or later to be the leaders
of their herds. But still true, their leadership will be conditioned by acquiring the psychological
tools needed for every successful leadership in all fields of specialization. Successful leaders
should be ―unconscious psychologists‖ who can ―posses an instinctive and often very sure
knowledge of the character of crowds"(Mackay, 1852.)
The fact of suggestion which is more certain to be denied and the applications of it in the
psychology of crowds can explain how people can become a subject to the type and the duration
of the impulses they receive. Therefore, the crowd -as historically observed- can be criminal but
also can be heroic, and everything is dependent on the type of suggestion the crowds are
submitted to. An individual person by a simple reasoning can know that asking for more
governmental programs will entail more taxes. But as a group, people will tend to vote for
policies that promise them with fewer taxes and more governmental programs! They just want
everything to be better, without bothering themselves to reason how and when this can be
happen,simply because reasoning is a task that has to do with the individual and not with the
collective mind.
Crowds sentenced Socrates, the great Greek philosopher and reformer, to death after accusing
him of corrupting the youth of Athens! Crowds crucified Jesusand killed Galileo for his
scientific revolutionary new ideas.None of these acts can be understood if one is not to take the
individual- croup transfer in consideration.
The individual-group transformation and effective leadership:
Understanding the new characteristics of individuals as they turn to be members in groups is the
key factor for any successful leadership. Dealing with individuals inside a group as if they are
the sum of the same individuals as they live and think in isolation has proven nothing but its
inadequacy. Consequentially, addressing the emotional aspect of the group becomes a must for
any hope of understanding groups. A leader should be extremely careful when addressing issues
of a sensitive nature for the group. These issues might vary from society to another. For
example, religious issues might trigger the angriness of somecrowds;therefore, a leader should
be very careful not to be understood as underestimating any religious beliefs or rituals. For other
crowds, sexual subjects might be of a more sensitive nature, racial and gender topics might be in
other communities and so on.
Suggestion plays a significant role in the life of any group. A successful leader is one who can
have a charismatic influence on them. He is the one to lead and not to follow. But what kind of
suggestion do we mean when we refer to a suggestion that can direct the crowd?First, what we
should assure is the fact that t what we are talking about is not an abnormal case that can be
applied exclusively to some, rather, it is a leadership strategy that can take place in the normal
unconscious life of any individual participates as a member in a psychological group. In his book
―The psychology of suggestion‖ Boris Sidis says ―Every man in his full normal waking state is
more or less suggestable‖ (Boris, 1898.). What can guarantee the success of suggestion? Well,
many elements are involved as responsible for the success of such suggestion which the place
can’t be enough for explaining or even mentioning, such as: the repetition of the suggestion, the
successful usage of words that can invoke certain meanings and feelings according to each
group, and above all there is the attractiveness of the indirect suggestion which surpasses the
direct suggestion in an immeasurable degree.Again what we are talking about is established in
the unconscious level of our mind, therefore, it should not be surprising to us to admit that after a
while of hearing the same comment or being exposed to the same opinion, we start believing
it.Finally, what deserves also to be considered is the too many tangled new ways according to
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new kinds of suggestion can be effectively applied to public. As Duane Elgin rightly points out,
―The communication revolution is supporting a revolution in consciousness‖ (Elgin, 1997, 25)
The advent of this tremendous cyber social communicational changecreated an
overwhelminginvolvement of social media in our daily lives. However, this relatively new type
of human interacting is challenging our most essential sociological concepts. As Rogerio Da
Costa argues even the concept of community as we know it today is not the same as it used to be:
If solidarity, neighborhood and kinship were prevailing aspects when trying to define a
community, they are now only some among the many possible patterns of social networks. At
present, what structural analysts seek to assess are the ways in which alternative structural
patterns affect the flow of resources between the members of a social network. We are faced
with new forms of association, immersed in a complexity called social network, with several
dimensions, that mobilizes the flow of resources between countless individuals distributed
according to variable patterns (Costa, 2006, 3)
More importantly, cyber social networks are increasinglymaking us more vulnerable to
suggestion than any time before. Ideas, ideologies, visuals, philosophies, all types of personal
obsessions and trivialities keep on breaking into our personal lives, and keep on replacing our
individual rational ability of judging and making decisions by collectively shared grounds of
common thinking and rationalizing; negative or positive. With no doubt, understanding the many
ways in which electronic, group or individual communication, replaced traditional face to face
bonding is essential in terms of identify our role: both as leaders and as effective members of
our groups, no matter what the nature of these groups might be.
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The relationship between the methods of family upbringing
and the emergency of social phobia in children aged between
11 and 13 years.
Doctorant: BENLEBBAD Ahmed

ؤ.بً لباص ؤخمض/حامٗت جلمؿان،الجؼاثغ

ملخو:
يهض ٝالبدث الخالي بلى صعاؾت و مٗغٞت الٗال٢ت بحن ؤؾالُب الخيكئت ألاؾغٍت وْهىع الٟىبُا الاظخماُٖت ٖىض ألاَٟا٫
الظًً جتراوح ؤٖماعَم بحن 11و 13ؾىت.
و جم جدضًض زالزت ؤؾالُب جغبىٍت حٗخمض ٖليها ألاؾغة في مٗاملتها ألَٟالها هي  :ألاؾلىب اإلادكضص ،ألاؾلىب اإلاهمل و ألاؾلىب
اإلاغن.
واهُل ٤الباخض مً بق٩الُت مٟاصَا َل جىظض ٖال٢ت اعجباَُت طاث صاللت اخهاثُت بحن ؤؾالُب الخيكئت ألاؾغٍت وْهىع
الٟىبُا الاظخماُٖت لضي ألابىاء؟
و قمل َظا البدض ُٖىت حجمها 182جلمُظا مً الجيؿحن ) ط٧ىعا و بهازا( مً جالمُظ الُىع ألاو ،٫الشاوي و الشالض مً
الخٗلُم اإلاخىؾِ ) مخىؾُت الكهُض بً مىهىع بىمضًً ( جتراوح ؤٖماعَم بحن 11و 13ؾىت ،و َبٖ ٤ليهم اؾخماعجان
اؾخماعة زانت بإؾالُب الخيكئت ألاؾغٍت و الشاهُت زانت بالخى ٝالاظخماعي.
و بٗض ظم٘ البُاهاث و اإلاُُٗاث الخانت بمىيىٕ الضعاؾت و جدلُلها جم الخىنل بلى الىخاثج الخالُت :
 َىا ٥ازخال ٝبحن ألاَٟا ٫في هٓغتهم الى ألاؾالُب التربىٍت اإلاٗخمضة مً ٢بل الىالضًً. جىظض ٖال٢ت اعجباَُت مىظبت بحن ألاؾلىب اإلادؿلِ و ْهىع الٟىبُا الاظخماُٖت ٖىض ألاَٟا.٫ جىظض ٖال٢ت اعجباَُت بحن ألاؾلىب اإلاهمل و ْهىع الٟىبُا الاظخماُٖت ٖىض ألاَٟا.٫ جىظض ٖال٢ت ؾالبت بحن ألاؾلىب اإلاغن وْهىع الٟىبُا الاظخماُٖت ٖىض ألاَٟا. ٫ال٩لماث اإلاٟخاخُت :ؤؾالُب الخيكئت ألاؾغٍت  ،ألاؾلىب اإلادؿلِ ،ألاؾلىب اإلاهمل ،ألاؾلىب اإلاغن ،الٟىبُا الاظخماُٖت.
Abstract:
Current search aims to study and know the relationship between the methods of family
upbringing and the emergency of social phobia in children aged between 11 and 13
years. And the identification of three educational methods relies on the family in the
treatment of their children are: hard-line method, the negligence method and flexible
approach. And the search launched from the problem that there is a relationship
between social phobia and family upbringing.
)And this search includes a sample size of 182 pupils of both sexes (male and female
students from the first stage, second and third intermediate (Benmansour Boumedienne
Middle school) aged between 11 and 13 years, and applies on, two forms: a special
form in ways of family upbringing and second concerning social phobia.

261

2015 – ٫ ؤًلى: 11 الٗضص

ؼ حُل البدث الٗلمي٦مغ

After data collection and data on the subject of study and analysis the following results
were reached:
1-There is a difference between the awareness of children about the educational
methods adopted by the parents, and with widespread agreement among children about
the prevailing method, which depends on the neglect and indifference. 2-There is
positive correlation between authoritarian style and the emergence of social phobia in
children. 3-There is not a relationship between the method of negligence and the
emergence of social phobia in children. 4-There is a negative relationship between the
flexible approach and the emergence of social phobia in children but rather the
relationship of negative trend
Kay words : methods of family upbringing ; authoritarian style; negligence style; the
flexible style; social phobia
Introduction:
The family was and still is the first area in which the child resides and interact with, and
this priority makes the impact of the family very deep on the child; it is the natural place
to provide protection, safety and the satisfaction for the basic needs of the child, since it
is the way in which the upbringing of the child in the early years play an important role in
influencing on his psycho-social configuration, and forming a more general character.
Parents have an important role in the process of socialization of their children, since
both father and mother have a particular role to make the child live in the big society
and try develop his behavioral models that should follow their example, and provide him
with appropriate values and attitudes to rely on himself to get self – confidence that is
very necessary in his life, , but if the family atmosphere deteriorates for any reason, the
child is surrounded by a social troublous atmosphere where he feels anxiety and
instability ; thus, he will lose self-confidence and won't trust in his surrenders;
consequently, may be confused by things that disturb his social relationships inside and
outside the family .
There is no doubt that the child's bad relationship with his parents may lead him not to
satisfy his needs for security and reassurance draws attention to the importance of the
study of childhood, because depriving a child to satisfy his needs may spoil the
psychological growth and makes it ready for mental disorders in the following stages of
life. What the child suffered of attitudes and events suppress at the same depth and
remain besieged and stop the growth and development of his personality, which could
cause him psychological fears and become captivated along his lifetime, and fears
represent kinds of responses are strong and sudden stimuli, it is also a common feeling
among all people and children in particular, where they may take multiple forms that
affect the construction of the child's personality and growth. While the emotion of fear is
a natural thing in a child's life and leads to his protection, it could harm him, but the
severity of what shown by the child to his relationship, with the quality of the mutual
relations between him and the family, would reduce the child's self-confidence, make
him feel the insecurity, or threatened to fail or what would degrade appreciation for
himself in front of others can increase the likelihood that becomes more susceptible to
fear and suffer which also leads to diminish the ability to cope with effects of life.
As shown above, that our study of social fear in children is moving towards linking the
relationship between the social fear of family upbringing methods and this is what we
will try to know in this study.
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1- Problem:
Is there a statistically significant relationship between the methods of family upbringing
and the emergence of social phobia among children?
And the answer to this problem, the researcher formulates the following questions:
• how do children see their parents treatment towards them?
• Is there a statistically significant relationship between hard-line method and the
emergence of social phobia in children?
• Is there a statistically significant relationship between the neglected method and the
emergence of social phobia in children?
• Is there a statistically significant relationship between the flexible method and the
emergence of social phobia in children?
2- Hypotheses:
A general hypothesis of the research is set as follow:
There is a positive relationship between the emergence of social phobia among
children and parenting methods practiced by the family, represented in the parents.
And the ramifications on this assumption is divided into the following partial hypotheses:
• There is a difference between children in their outlook for the upbringing methods
approved by the parents.
• There is a statistically significant relation between the authoritarian method and the
emergence of social phobia in children.
• There is a statistically significant relation between the neglected method and the
emergence of social phobia in children.
• There is a statistically significant relation between the flexible approach and the
emergence of social phobia in children.
3- Importance of the study: This study derives its importance from the following
considerations:
1. This study adds some facts in the field of understanding the nature and the
emergence of social phobia as well as to the possibility of standing on some related
factors.
2. Taking advantage of the current study regarding methods of family-related treatment
and social phobia in extension programs for parents planning to prevent the occurrence
of this disorder within children, and can also help workers and specialists in the field of
psychotherapy.
3. Due to the lack of research in the Arab environment and in particular in the Algerian
society, the current study will pave the way for research and other studies in this area.
4. Motivated choice of the subject: There are several reasons that make the
researcher of any subject, look for knowledge of the most important aspects which
highlight the different elements related to it, and among the motives that made us
choose this topic:
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- The family upbringing methods and its relationship to the emergence of social phobia
whose topics that have not been given enough attention by researchers in Algeria and it
is the primary motivation to carry out this study.
- The big change in family relations, which occurred in the family style and its functions
nowadays, such as the small size of the family, women's work and separation from
relatives....
5. Objectives of the study:
- Identify the impact of family upbringing methods in the emergence of social phobia
among children.
- Disclosure of the relationship between the family upbringing methods and forms of
social phobia in children.
- Understanding the differences between males and females in the emergence of social
phobia.
6. Procedural definitions:
6 - 1 Family upbringing methods:
Many researchers identified family upbringing methods with multiple definitions
Tahir defined it as: "It is characterized by the treatment of parents for their children,
which is also conscious and unconscious reactions that characterize the treatment of
parents during permanent interaction operations between the two parts 1
And is defined by Askar as: "The extent to which the child can recognize the treatment
of his parents in the context of socio-upbringing towards acceptance, which represents
the recognition of the child for warmth, love and affection, attention , approbation and
safety, in a verbal or non-verbal, or in the direction of rejection that is assimilated in the
perception of the child to his parents aggression , anger and dissatisfaction towards him
, or their sense of bitterness , disappointment ,criticism, defamation , underestimating ,
and deliberately insulting , and reprimanding him through insults , sarcasm , cynicism ,
indifference, neglect in spite of his behavioral unlimited and mysterious rejection to this
fact2
Notably of those definitions, it is noticed that parental treatment is seen through two
different destinations, some of them seen from the perceptions of children in terms of
what is the treatment of parents, and some of them are seen generally as routes used
by parents in their dealings with the children, however, it emphasizes on the content
and one that parental treatment reflects the different forms of dealing with parents who
follow their children during the socialization process, and recognize the children of this
deal, and which means for them an important factor that determines the extent to which
the mental disorder they can have.
Therefore, the definition of family upbringing procedural methods has been adopted as
a treatment or behaviors issued from the parents towards their child in various life
situations and are also measured by all methods of family upbringing form which are
summarized in the authoritarian style and flexible method.

.64 ص1989، درا اذلدى الرياض، سلسلة ُنوث نفسية و تربوية،"" أساليب المعاملة الوالدية و بعض جوانب الشخصية، طاىر ميسرة كايد1
.239  ص1988 ،1 ط، االصللو ادلصرية القاىرة،" "االكتئاب النفسي بين النظرية والتشخيص، عسكر عبد اهلل2
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6 - 2 Authoritarian method:
6-2-1 Concept: What is meant by the radical way which parents use to impose morals
and rules that are consistent with the ages of the children through forbiddance and
reprimand1 and this means restricting both the father and mother of the child exposure
to his opinion so as not to show his point of view and never prevent his automatic
desires which rarely allow him to freely express himself since it is an educational
method that depends on the stiffness and militancy with the individual under the
educational process, as it is characterized by the intervention of parents who keep tabs
for their children in order to assess their behaviors based on a set of values and
absolute standards2. in addition to the lack of tolerance and the imposition of do's and
don'ts and rigor in the treatment and cruelty and corporal punishment, intimidation, and
intimidation which is also known as authoritarian or dictatorial manner.
The procedural method is an authoritarian way in which the parents in the imposition of
morals and rules are consistent with the ages of the children through forbidding and
reprimanding.
6-2-2 Properties: through our review of the definitions of hard-line method, it has been
clear to us some of the characteristics and advantages of this method, which are as
follows:
The large number of commands and prohibitions: The commands and prohibitions are
the most important advantages of this method in breeding the child, during which the
child learns obedience, but within this method, obedience is enforced as a basis for the
of parenting treatment, thus the child finds himself trapped between the phrases "do
this" and "do not do this" without clarifying why.
Rigor and militancy: is the direction that the breeder tends to in his relation and his
dealings with the child, being intransigent in his positions and non tolerant with him if he
does not apply or do what is required of him3 .
Punishment: The punishment in the hard-line method is the inevitable result of the fault
of the child or for breach of order or not to obey; which is a way that the parents follow
to impose a set of morals and rules that are consistent with the ages of the child through
forbidding and a reprimanding.
6-2-3 Aspects: The hard-line approach is reflected in several aspects so that parents
may follow one of them or more during the upbringing of the child, and these aspects
we mention the following:
Authoritarianism: It is to impose father's opinion on the child's and oppose to his
automatic wishes preventing being achieved, even if they are legitimate and may
continue to shed the parents until the child is older and choose the ones who determine
his scientific and academic choices and lead to the unconscious and self-confidence of
the child that shall be established, and Jasper scared the subject to other easy injury

 ص2003 ،5  الطبعة،  اإلسكندرية،  دار املعرفة اجلامعية،"  " علم النفس االجتماعي نظريته وتطبيقاته، رشاد حممد صاحل دفهوري،  عباس زلمد عوض1
.88

2

Maurice Rochehins- les différances individuelles à l’école – P.U.F –première édition – 1991 p227.

.231  ص2000 –  – القاىرة2 ىدى زلمد قناوي – علم النفس النمو – دار قباء ج، حسن مصطفى عبد ادلعطي
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and mental disorders , also having a weak character ,not strong enough to compete or
discuss an opinion, and scared of society who does not not exercise social activity.
Extra protection: of not giving the opportunity for the child to act in their own affairs and
the parents or one of them on his behalf to act in these matters arise child's personality
had lost confidence in itself lacks the courage to face different situations, as the child is
exposed to the failure to adapt to social harmony that results from the child deprivation
opportunities that help him to learn who discovers through his environment and builds
relationships with others.
Cruelty: is to use the threat of deprivation methods or the use of corporal punishment
methods as a basis in the process of social normalization, and in this is Missidine's
regard who says in her book (Your inner Child of the past): "I grew up most of us in the
house was overwhelmed by issuing instructions and strict controls fever, and few of us
are the ones who are affected by this cruel method that grew up in it and raised it, and
in a manner of concern, covered with a language of threats and dominated by irritability
and disturbance and carries it the language and forbidding orders as: Stand Up from
sleep now, do not forget to clean your teeth, have delayed, ....1 .
Stir psychological pain: and be done by the child notice guilt exaggerated if the child
did not conduct pleasing parents or by belittling the child down.
6-2-4 Results: The repeated the child and hold him accountable on every small and big
punishment make him feel insecure and stability, there will be comfortable in most of the
conditions of and reflect on social relationships, it is understood that lose of social civility
and social sense do not improve assessment and determine the appropriate time to
start talking or termination, and which focuses on itself and does not pay any attention
to the other and ignores from interfering in its affairs, despite his involvement in their
affairs and all that prevents the build successful social relationships 2 also leads also to
the use of punishment problems, which is about the mechanisms used until the child
escapes punishment such as lying, cheating, forgery.
6-3 Neglected method:
6-3-1 Neglected method concept: There are several definitions about the neglected
method .Some researchers call it negligent manner and others easy-going style .Here
are some definitions of this method:
It is an expression of the parents of not to oblige the child of the rules of the house
system and to overcome his mistakes and not to care about the repeated threats in
spite of being punished for the undesirable acts he has commited, yet allow him to act
as he likes3.
The Idler method is the awareness of the child according to his parents treatment during
which they neglect him, and are not satisfied of him, so he does not know exactly their
feelings towards him, whether they are positive or negative. The child is not known at
this method of treatment because the attitudes and actions of parents differ from one

.44  ص1997 ،1  ط،  القاىرة،  دار الفكر للطباعة و النشر،" "بناء الثقة و تنمية القدرات في تربية األطفال، زلمد عبد الرحيم عدس

1

.137  نفس ادلرجع السابق ص،"" بناء الثقة و تنمية القدرات في تربية األطفال،  زلمد عبد الرحيم عدس2

.273  ص،"" المرجع السابق، ىدى زلمد قناوي،  حسن مصطفى عبد ادلعطي3
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situation to another, thus, he does not know if they are for or against. In this method, the
child feels that his parents are directed educational force.
But procedurally, it is an expression of not to oblige the child of the rules of the house
system and to overcome his mistakes and not to care about the repeated threats in
spite of being punished for the undesirable acts he has committed, yet allow him to act
as he likes .
6-3-2 Neglected method characteristics: The most important characteristic of this
method is as follows:
- Granting absolute freedom for the child who acts as he likes at home away from the
rules and behavioral principles of the respect of the system.
- Leaving the child without encouraging the desirable behavior, and not judging him for
the unwanted behavior.
- Excessive emotional which means to encounter the child with affection and tenderness
more than needed; because despite the perception of some fathers and mothers of their
duties towards their children , they cannot do as it should done and that is due to the
excess of affection and flow of passion to the point where parents become subservient
to the wishes of the child and become more willing to comply with him 1 and being
careful not make him angry through realizing all his demands and in the way he wants.
The pampering is the most important aspect of this method, it is a kind of
exaggeration in the leniency with the child so that the parents or one of them accepts
his demands, whatever those demands are and ignores everything even if these acts
require discipline and punishment; this method also is to encourage the child to achieve
the most desires in a way that pleases him and not direct him to assume any
responsibility appropriate with his growth stage, and this also includes Encouragement
to the child to do some behaviors which usually express social undesirable acts, and
also may include parents defense of these behavioral unwanted patterns against any
criticism issued to the child from abroad.
6-3-3 Effects: A child lives nicely in this type of treatment though it has a negative
impact on his personality and his habits foremost. Thus, a child who grows up in
accordance with this type, is characterized by Reliability and an inability to self-reliance
and immaturity2
However, the results of this method in terms of social relationships, create easy-going
and irresponsible people, who do not respect the laws and regulations acquire growth of
selfishness and love of acquisitions in their personality... In addition to the large number
and variety of behavioral problems in the family and the school.
6-4 Flexible method:
6-4-1 Concept: Several definitions and labels include flexible style, such as the two
approaches already seen, among which we quote:

.270  ص1995 ، األردن،  عمان، 1  ط،  دار الفكر للطباعة، " "دور العاطفة في حياة اإلنسان، زلمد عبد الرحيم عدس1
.59  ص1995 3دار الشروق للنشر و التوزيع – القاهرة – ط، " " التنشئة االجتماعية، معن جليل عمر2
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What is meant by flexible method is the fixed behaviors or general rules for some
parents, that could change at any circumstances ,yet the child should sleep, for
example, at a specific time but if the day after is a holiday,he can watch and TV when
he wants with respect to certain conditions , as the kind of programs and the time and
duration of the transmission, and can be engaged in activities he desires to achieve on
conditions, and this means that the rules here are not static but change depending on
the circumstances and events1
The procedural flexible method are those fixed behaviors or general rules for some
parents, that can alter depending on the circumstances and events.
6-4-2 Properties: El Habet Mohammed2 summed the most important characteristics of
the flexible method in the following points:
a. The Contact models used in the family is characterized by clarity and trust of
expression.
b- The advantage of the atmosphere that prevails in the family relationships is
characterized by love and positive and democratic compassion.
c- Strong guidance and leadership in the family is parental one away from
authoritarianism.
d- Everyone in the family feels the independence of his character and his being in the
family pattern.
c- Parents agreement on one method in parenting under an atmosphere of love and
understanding.
6-4-3 Characteristics:
Kindness: It is the tendency to move away from punishment and oppression and
hardship and cruelty in the transaction3 and the value and importance of compassion is
shown in the practice of this educational method where the parents alert the child to his
mistake and try to remedy the error without the use of cruelty and hardship until the
child could know his mistake and be convinced of that, which leads him to avoid the
same mistake in the future.
Reward: It is all that can lead to the sense of satisfaction through encouragement using
verbal or physical or emotional expression, such as a tender offer gifts or to respond to
the wishes and needs of the special physiological aspects4
Model: The model is the most serious and influential means of moral education in the
psyche of the individual from the first upbringing since members of the
جامعة فاس، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه غًن منشورة، " " أسلوب معاملة الطفل بين األسرة و المدرسة و عالقتو بتوافقو الدراسي،  الطيب أوراق1
.21  ص1991-1990 ادلغرب

 ادلكتب اجلامعي احلديث- ("  مشكالت األطفال وعالجها-  األمراض العقلية- " التكيف والصحة النفسية ( األمراض النفسية،  اذلابط زلمد2
.196  ص1983 – 2االسكندرية ط

-2004 ، جامعة وىران، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،"(  "عالقة األنماط السلوكية لطفل باألنماط التربوية األسرية )دراسة ميدانية، أ٘ند ىامشي3
.52  ص2005
.1972  ص1971 ،1 ط،  الكويت، دار التعلم،""علم النفس التربوي األسري،زلمد خليفة بركات
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community acquire habits and traditions at a young age through which they hear and
observe from the vocabulary, behaviors and emotions of older individuals.
Some researchers added a range of parental educational methods which they
considered as a flexible method, we find, for example, Dr. Hashemi Ahmed who
included sermon, stories, advice, conversation, discussion, and be closer to the child
and try understanding him1.
6-4-4 Results: Social studies made it clear, that when the baby is surrounded by the
atmosphere of democracy in his transaction, the result is that the child becomes more
responsible in the future and more enthusiastic about the principles ... and more selfcontrol, as well as a sense of security and self-confidence and integration with others
and interact with them2 .
6-5 social phobia:
6-5-1 Definition:
It is the fear, confusion and anxiety that faces a person when he performs an action words or deeds – either in front of the sight of others, or being heard by, leads him by
the time to avoid social attitudes and events3 .
It is a kind of unfounded fears that appear when a person is talking or doing
something in front of a group of people, such as events or classroom or in prayers and
in situations where the person feels himself under the microscope and everyone looking
at him, so he is afraid to show his shame or fear or make mistakes or stutter, which
leads him to tremors and palpitations, shortness of breath and dry throat and sweating
... etc.
So social phobia is an upset and a kind of unfounded fear which the person feels
when he does something - words or deeds - either in front of the sight of others, or
being heard by, which leads him by the time to avoid social attitudes and events 4 .
6-5-2 Symptoms: It includes the following symptoms: palpitations in speaking or
sometimes inability, facial flushing, chills in the limbs, heart palpitations, sweating, dry
throat, blurred view, something of vertigo, the feeling of not being able to continue
standing and perhaps nausea sometimes5 .
The focus of the individual fear of making mistakes and marred by confusion in front of
others, are also increasingly fear for the greater number of attendees. The large number
of people is not a condition for the occurrence of social phobia, as it may happen to the
patient when facing only one person. And the intensity of phobias increases in front of a
more important person such as when patients with social phobia discuss with their boss
at work. Symptoms may occur when the patient is in every social occasion, while some
of them concentrate in limited exclusively clashes.
.52  ادلرجع السابق ص،(" " عالقة األنماط السلوكية لطفل باألنماط التربوية األسرية )دراسة ميدانية،أ٘ند ىامشي

1

.40 ص23  بدون سنة النشر العدد، األردن،  جملة الشباب،" " الفوبيا االجتماعية عند األطفال،اللصري
حممد رّي

3

.36  ص1998 ، 1 ط،  دار نوبار للطباعة شربا القاىرة،""الخوف،صمويل حبيب

5

.351  ص1979  بريوت،-  دار النهضة العربية-"  " النمو التربوي للطفل دروس في علم النفس االرتقائي، كمال الدسوقي2
4

Henri Lehalle, Daniel Millier – la psychologie de développement, enfance et adolescence (cours et exercice)Dunod –PARIS -2002 p 47.
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6-5-3 Causes: There is complete agreement among researchers that there is no
specific reason given to lead to the emergence of this disorder, but a bunch of reasons
has been monitoring to contribute in this appearance, including the following:
- Conditions of the home environment, shrouded with fights, and strife and insults
and insult, between family members, and gets worse, when it occurs between parents,
in front the children, thus, the child comes out of this environment, feeling the perception
of the world around him, full of problems and threats, which reflects on his character
that is characterized with fear, and then lives obsession, in an environment lost of
security, and there are shock and hurt hypotheses, because according to this
hypotheses, the patient's exposed to news or painful and cruel incident with a source of
panic and fear that leads to the feelings of fear, stored in the individual's memory and
feelings and thus viewing things or places related to this pain as a cause to raise the
fear again whenever being in the same circumstances1 .
- The wrong method which parents follow in the education and teaching of their children
may cause cases of phobias in them as a result of its acquisition and their learning.
- Wrong school educational attitudes: When the volunteer student or the student to
answer mistaken or gives wrong answer, then the teacher baptizes the student, and
makes his teammates and her classmates laugh at him or her with some cynicism
movements and thus he would be reluctant to participate in the discussion later.
7- Methodology: Basing on the subject of study, the researcher adopted a descriptive
analytical method.
8- Sample of the study: The researcher selected a random sample of the study
concerning pupils of Ben Mansour Boumediene Middle school in Sabra, willaya of
Tlemcen of Tlemcen including both sexes, (male and female) aged between 11 and 13
years old, and the sample size was estimated to 182 students.
Table 01: Distribution of respondents according to the school level.
Study level
First year
Second year
Third year
Total

The number of male pupils
44
25
17
86

The number of Female pupils
59
26
11
96

Total
103
51
28
182

9- Tools of the study:
9-1 Family upbringing methods form: It is the one designed by the researcher after
reviewing the studies that talked about family upbringing and after psychometric
treatment of the form by calculating the degree of validity and reliability. The total
number of the Form was estimated to 40 questions which were divided on the previous
three dimensions already seen above, and each dimension contains 13 questions
except Authoritarian Dimension which contains 14 questions.
9-2 Social phobia form:
It is adapted from the form, designed by the federal associations of the parents of the
official learning in Brussels, Belgium, and the research team has involved these
.47 الناشر دار الفارايب – لبنان – بدون طبعة ص، "– الصدمة النفسية أشكالها وأبعادىا الوجودية-" ، عدنان حب اهلل
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researchers: Gisela Da Silva, Christophe Desagher, and Johanna de Villers.
After psychometric treatment of the Form, 17 questions have been conditioned
and organized according to clinical symptoms of social phobia, also the form also
includes four possibilities to answer which are: 1.never , 2. a little, somewhat 3.,
4. Lot, 5. very much.
10- Statistical methods used: Since numbers are of the language science and
quantitative analyses require statistical treatments of the data obtained by the
researcher, the following statistical methods have been applied in this study:
- Arithmetic average by calculating the Pearson correlation coefficient.
- Pearson correlation coefficient.
- Percentages to realize the educational knowledge of the predominant method of
children,
- Sub-program SPSS unloading results using sub-program and it is a statistical
computer package for Social Sciences program SPSS and the version number is10.0.
11- Display and interpretation of the results:
11-1 children's look for methods of family upbringing:
Table 02 shows the distribution of scores on the subscales.
Grades
Upbringing methods

Total

Percentage

16

55

30.21

29

51

80

43.95

Flexible

18

29

47

25.82

Total

86

96

182

100

Male

Female

Authoritarian

39

Idler

Statistical reading:
Through the results listed in Table we note the high percentage
( 43.95% ) of children who believe that their parents follow the neglected direction
method, especially within females (51 girls with 20% compared to 29 boys with 13.9% )
the realization of children's educational authoritarian style has reached 30.21%, ranking
in the second place with the presence of differences between males and females, since
the ratio of perception of male to the authoritarian style is (21.42%) and that of female
is (8.78% ), while the flexible method comes at the third place with (25.82%) with also
the presence of differences between the two sexes. The male ratio is (9.88%) and the
female one is (15.93%).
Interpretation of the first hypothesis results: As shown in the results; there is a big
difference between the children in their perception of the methods of upbringing
exercised by parents on them. Some of them believe that their parents are engaged in
the kinds of cruelty and militancy and some of them believe that he is surrounded by the
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warmth and passion and flexibility while the third section opines that their parents
neglect them and it is indifferent for them.
All of this, is indicated by the presence of different upbringing and parental styles and
this has been confirmed by previous studies, which focused on studying parenting
trends like Symonds study, which found that family upbringing methods oscillate
between acceptance and rejection on one hand and between the control and
submission on the other hand, and the study of Professor Ahmed Hashmi, which ranked
family patterns as a tough, flexible and careless style.
But on the whole it was observed that the majority of children agreed that the
neglected parents' method is characterized by neglect and indifference that is made the
researcher think that parents follow this method according to the difference of
economic, cultural and social levels of families.
and this has been confirmed by studies such as Vaz Serra study, which concluded that
the option of parents to use the neglected style is to due the low Economic and Social
side1 on the other hand, the results showed that the percentage of consciousness within
male children of the neglected method is greater than that of female children, the
researcher attributed that to the nature of society (Algerian) who looks at the girl as a
weak and thin person who needs kindness in dealing with, especially since Islam urges
that.
There is no doubt that the child's perception of the way his parents followed with has
major influence in the formation of his character badly or abnormally and this is what we
will try to answer by discussing the following assumptions.
11-2 Relationship between the authoritarian method and social phobia:
Table 03: Shows the relationship between the authoritarian method and the emergence
of social phobia.
Authoritarian
method (S)

Social fear (X)

Total S = 961

Total X= 3654

Total S = 7197

Total X= 3654

The value of the
calculated (R)

0.69

Value of
tabular (T)

0.181

Statistical
significance

Signifiant

Total S * Total S = 22473
Reading statistics:We notice from Table 16, that the value of (t) is greater than the
calculated value (r) Tabulated at the level of 0.1 at a degree of confidence of 99% and
01% degree of doubt and then there is a positive correlation between authoritarian
method practiced by Parents and the emergence of social phobia within children.
Interpretation of the second hypothesis results:
A second hypothesis says that there is a positive correlation between the authoritarian
style and the emergence of social phobia within children; and according to the results of
.108 ص1992 – 2 الكويت –ط،  مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،" " علم النفس األسري،أمحد حممد مبارك، الكندري
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the statistical study, which confirms the existence of this positive relationship between
the authoritarian style and the emergence of social fear.
This is because the researcher relates this result to the criticism and rebuke baptized
by some parents through excessive criticism of their children without paying attention to
the seriousness of this punitive action that could lead to the development of feelings of
fear in children until they feel they cannot do anything right and expect criticism, and
often cowardice and servility which appear during continuous threat of the errors that
lead to fear and anxiety and here is an example of a child who is criticized on an
activity , he may become afraid socially or shy1 and this was confirmed by psychological
studies as the study of Salah Mohammed Ahmed Ghanem (1993) and Fatima victor
Ketani (1994) study of Noor EA (2002), where the latter stressed that parents play an
important role in the emergence of concerns by the wrong training, and they found that
the children's fears by the school is due to threats used by parents like a baby threaten
by Ghoul or the policeman and other phrases that are easy ways considered for the
child appropriate as sources of unwanted fears2.
On the other hand, the house, which is characterized by severity and overload rigor
and control contributes in the production of frightened children or children who are afraid
of power, in particular, parents with extra requirements realize that there is often a
natural fear which appear in different age groups, they do not tolerate temporary fears
that appear in their children as a result of lack of acceptance to such fears and expect
the child to be as wish to .They rather like to criticize the child because he is not acting
normally3.
There is another reason, in the opinion of the researcher that has led to the emergence
of social phobia within children which lies in the wrong training of children and which
means all bad customs the child acquires in his personal behavior in the relationship
with his surroundings by members .Such habit when acquired and enhanced becomes
inherent in reaction and response whenever the same positions are renewed, thus it is
clear that this is the wrong training that may be the result of the intensive care or child
militancy treatment .These are all ways to make the child responds and avoids damage
and this has been confirmed by some studies along the lines of Rabie Mubarak study
(1991)
The result of this hypothesis indicates that children frightened socially follow wrong
methods of treatment that is characterized with harsh and dominance and this confirms
the power of both parents, and that in the opinion of the researcher, would enhance
their sense of helplessness and inferiority and feelings of inferiority in the abilities and
experiences that develop in children weakness and the inability to cope with the
difficulties of life and therefore the children are susceptible to social phobia based on
the foregoing that can accept the previous hypothesis.

Thierry Bloss – les liens de famille , sociologie et rapport entre générations – PUFpremière édition – 1997 p133.
.50  ص1993 –  اإلسكندرية، دار الفكر العريب،"– "– مشكالت الطفل السلوكية،  أ٘ند زلمد إمساعيل2
1

 ص2004 يناير،25  جملة مركز البحوث الرتبوية جامعة قطر العدد،"  "السلوك العدواني وعالقتو بأساليب المعاملة الوالدية:  فاطمة مبارك، احلميدي3
.152
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11-3 Relationship between the neglected method social phobias:
Table 04: shows the relationship between the idler and the emergence of social phobia
method.
Authoritarian
method (S)

Social fear (X)

Total S = 1213

Total X = 3654

Total S = 10483

Total X= 83448

The value of the
calculated (R)

Tabular
value of (T)

Statistical
significance

0.03

0.181

Non
signifiant

Total S*X =24487
Reading period: It is illustrated through quantitative data from Table 17 that the
calculated (t) is smaller than Tabulated (t) which is not statistically significant at the 0.01
level of moral significance and thus the correlation between non-statistically significance
and the hypothesis has not been realized.
Interpretation of the results of the third hypothesis: It has been observed through
the presentation of the results of the third hypothesis, which stipulates the existence of
positive correlation between the idler method and the emergence of social phobia in
children being not realized on the whole.
In the opinion of the researcher , the unrealizable relationship does not mean that a
child who grows up in a family atmosphere characterized by neglect and indifference
has no sense of fear, but acquires feelings of fear as well , and that fear does not rise to
the degree of the disease, but it is due to the degree of anxiety excess because of the
child's inability to distinguish between acceptable and unacceptable behavior expecting
parents to accept him and be satisfied of him, and this was confirmed by Essam Abdul
Latif Abdul Hadi in his study, where he noticed the existence of a positive correlation
between the degree of concern and neglect relationship1.
This impotence and frustration lead children to commit behaviors anti-society such as:
aggression, theft, lying and this is what is indicated by the studies on the impact of
neglected method in the reality of individuals as the study of Symonds, who concluded
that the children abandoned by their parents emotionally faulty and their behavior
moves toward lying and delinquency2 and consequently to what has been already
seen, it is impossible to accept the third hypothesis.
11- 4 Flexible method and social phobia relationship:
Table 05: Shows the relationship between the flexible approach and the emergence of
social phobia.

.320  ص2003 ،  مركز اإلسكندرية للكتاب، "" أساليب تربية الطفل بين النظرية و التطبيق، سهًن كامل أ٘ند

.57 ادلرجع سبق ذكره ص،" "علم النفس االجتماعي نظريته وتطبيقاته،عباس زلمد عوض – رشاد حممد صاحل دفهوري
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The value of the
calculated (R)

Tabular
value of (T)

Statistical
significance

0.47_

0.181

Non
signifiant

Total S*X =17874
- Reading period: It is observed through Table 18 that calculated (t) is greater than
Tabulated (t) at a level of statistical significance of 0.01, but the correlation was
negative, which means that there is a negative correlation between the practice of
flexible method and the emergence of social Hollow and thus the hypothesis text does
not match this result.
Interpretation of the results of the third hypothesis: The Fourth hypothesis revealed
the existence of positive correlation between the flexible approach and the emergence
of social phobia relationship, have resulted in the outcome of the statistical study and
the absence of such relationship. On the contrary the results were indicative of a
negative correlation between the use of the flexible approach and the emergence of
social phobia and this means that whenever parents follow flexible method in the
upbringing of their children, there is a possibility for their children to feel very little social
fear.
And the researcher explains that good treatment by the parents and seeking to involve
the child to express love and appreciation of his opinion and his achievements,
responding him and getting closer to him through a good talk with him and proud of his
positive actions, playing with and using the annotation language
dialogue to explain things to him, avoiding to show resentment , and notify him of not
being wanted or having tendency to criticize and to reduce his capacity. All of this
develops the child confidence in himself and others since the first model which are
parents had given him this trust and this is what has been confirmed by various studies
as the study of Bloduin which found that democracy (flexibility) in the house provide
active and offensive children, not afraid , planners, curious tending to to leadership1 and
the study of Djemai Samia who confirmed in her study, that parental acceptance
commensurate with the growth of self-concept in a positive and normal direction2 .
In addition, this treatment makes the child accept himself because the positive parents
view reflects on him and helps to get a good psychological and social compatibility,
thus, he loves the others and trust in them and makes intimate social relations with
them, characterized with love and safety and therefore reflected on his behavior where
the accomplishes various types of desirable behavior and gets the other satisfaction
and appreciation ; consequently, he would be found involved in group ,school activities;
all these behaviors indicate that the child's psychological structure makes him interact
with his environment in a natural way, and this is consistent with the study of Mr.
.14  ص2 ط-1998 – الكويت،  مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،"" علم االجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية المعاصرة، وطفة على أسعد

 دراسة على عينة من تالميذ الطور الثاني بالمقاطعة الثانية بني-  أسلوب معاملة الوالدين و عالقتها بنمو مفهوم الذات لدى الطفل، ٗنعي سامية

1

2

.122  ص2005-2004 –  مذكرة لنيل شهادة املاجستري جامعة وهران- صاف
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Hashemi Ahmed, who concluded that each of the behaviors profile and positive
sociology of the child is associated with the educational type of flexible method1 .
In addition to these studies which dealt with the direct impact of the flexible method on
the psychological and social life of the children, there are other studies which focused
on studying this aspect indirectly and confirmed these results and concluded that the
family relationships that needs affection where parents mistreated their children and
make them feel rejected, or do not give them opportunities to deal with the fact
positively or provide them with love in exaggerated situations and try protecting them
excessively, pampering and submitting to their demands, which affects their
personalities and expose them behavioral, psychological and mental disorders that was
confirmed by psychological studies as the study of Asian bent Ali Rajah Barakat 2
Accordingly, the result reached agrees with previous studies, and all of them confirmed
that the flexible method contributes significantly to help the child to adapt psychosocially
t and thus the hypothesis is rejected it.
12 Conclusion:
I have exposed in this research the family upbringing methods and their relationship
with the emergence of social phobia in children, and it has been shown that the family is
the first environment that receives the child, and is the natural place to provide
protection and safety and satisfy his basic needs because the way to up bring the child
in the early years play an important role in the effect on the psychological and social
formation.
Parental treatment is one of the first social transactions that interacts with the
individual since the very beginning of his life, and it is the child who acquires first
building blocks of his normal personality, so if the treatment of parental style is
acceptable, seeking him to share and give love to the child through verbal and
behavioral expression or through any child participation and responsiveness and getting
closer to him. And also having good talk with him, playing with him and using dialogue
and explanation to convince him and clarify things to him when he is wrong and be
proud of his positive actions, this leads to help the child to satisfy psychological needs
and complete development and thus achieve psychological adaptation.
If parental treatment is characterized by authoritarianism and the imposition of the
parents opinion on the child and oppose his automatic wishes and prevent achieving
them, and not to give the opportunity for the child to act in his own affairs and use the
threat and deprivation methods or the use of corporal punishment and psychological
methods which lead to the obstruction of the child and thus cannot satisfy his
psychological needs and this is what lead to the emergence of social phobia, but if
parents adopt in their upbringing on the idler method , which appears in the form of
pampering and giving absolute freedom to the child without monitoring, leads the child
to poor compatibility without the appearance of phobias. Therefore the child- upbringing
and education of various skills that suit his developmental stages of physical and
cognitive helps to form a normal character, characterized by the ability to achieve the
psychological adjustment if parental treatment did not provide proper psychological
.123-120 ادلرجع سبق ذكره ص،(  عالقة األنماط السلوكية لطفل باألنماط التربوية األسرية )دراسة ميدانية، أ٘ند ىامشي1

2006 – Rabat Maroc net  "– التنشئة االجتماعية بالوسط الحضري بالمغرب " – ترٗنة زلمد بن الشيخ – مطبعة،  ادلصطفى حدية2
.78 ص
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atmosphere for the child, who may suffer from psychological problems in the future and
lead to the emergence of behavioral disorders.
Even parents can follow such method which is familiar with the characteristics and
features of each stage of growth, having private meanings of childhood understanding
that helps parents to be good parents to their children without excess or negligence.
A child needs to be within the family to feel protected with love where he can be
oriented and taught through discipline.
Complementing the current study, and in the light of the results, the researcher sees
the possibility of doing further studies in the field of family and relationship with some
variables relations, and thus raises current research topics that can focus on studies
and other research which can be refer to the following points:
- Conduct similar studies of the current study to determine the perceptions of new
samples from the children of the methods of family upbringing and the incidence of
neurotic disorders,( anxiety, obsessive-compulsive, hysteria ... )
- Characteristics of anger among the children and their relationship in ways of wrong
family upbringing.
- Wrong family educational method and its relationship with the jealousy of children.
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