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فا  :باإلاجلت لخٍٗغ

ا جهضع مدىمت صولُت  ٖلمُت مجلت ًٍ  صوع

 حٗجى الٗلمي البدث حُل مغهؼ ًٖ

 بةقغاف والاحخماُٖت، ؤلاوؿاهُت بالضعاؾاث

غ هُئت  وباخشحن ؤؾاجظة مً مكيلت جدٍغ

 الباخشحن مً هسبت مً جخإلف ٖلمُت وهُئت

. ٖضص ول في صوعٍا جدكيل جدىُم وهُئت

: ؤبٗاصها و اإلاجلت اهخماماث

 ؤلاوؿاهُت الٗلىم ظُل  مجلت

 مخٗضصة مجلت ًٖ ٖباعة والاظخماُٖت

 طاث اإلالاالث وكغ حؿتهضف الخسههاث،

 مجاالث مسخلف في الٗالُت الٗلمُت اللُمت

 حٗغى. والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗلىم

 مىكٗها ٖبر للٗمىم ملاالتها حمُ٘ اإلاجلت

 بيافتها م٘ ،الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ وهظا

 الجامُٗت، البدث مدغواث ؤٚلب لفهاعؽ

 البدث مىيىٖاث بزغاء في اإلاؿاهمت بهضف

. الٗلمي

:  باإلاجلت اليكغ مجاالث

: الخالُت اإلاجاالث في ألابدار اإلاجلت جيكغ

لىم الىفـ ٖلم ىفىهُا، التربُت ٖو  وألاَع

ش،  الفلؿفت الاحخمإ، ٖلم  ٖلم الخاٍع

الم ٖلىم والخىزُم، اإلاىخباث  والاجهاٌ، ؤلٖا

. آلازاع ٖلم

 ؤلاوؿاهُت الٗلىم حُل مجلت جيكغ 

 ألانُلت الٗلمُت البدىر والاحخماُٖت

 مً وافت الخسههاث هظه في للباخشحن

ت الجامٗاث صازل  زاعج ومً الجؼائٍغ

 الفغوؿُت ؤو الٗغبُت باللٛت مىخىبت الجؼائغ

ت ؤو  .ؤلاهجلحًز

 

غ    :هُئت الخدٍغ

االجامٗت ؤلاؾالمُت )ص ٖانم شحاصة ٖلي.ؤ  (.الٗاإلاُت،مالحًز

 (.،كاإلات،الجؼائغ1945ماي  8حامٗت )صبِل فاجذ .ص

ا)ص فلُذ مًخي ؤخمض الؿامغائي .م.ؤ  (.حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحًز

ٗم.ص (. حامٗت الٗغبي بً مهُضي،ؤم البىاقي،الجؼائغ)ؾامُت ابَغ

ا)ص الؿُض مدمض ؾالم ؾالم الٗىضخي .م.ؤ  (.حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحًز

 (.حامٗت الكهُض خّمه لخًغ،الىاصي،الجؼائغ)عيىان قافى.ص

 (.،الجؼائغ2حامٗت كؿىُُىت )ٖلي نباٙ .ص.ؤ: عئِـ اللجىت الٗلمُت

 :اللجىت الٗلمُت

 (.،الجؼائغ2حامٗت لىهِسخي ٖلي،البلُضة )وٗمىوي مغاص .ص

(. حامٗت جبؿت،الجؼائغ)بغان زًغاء .ص

احامٗت اإلاض)ص صاوص ٖبض اللاصع بًلُٛا.م.ؤ  (.ًىت الٗاإلاُت،مالحًز

 (.حامٗت مدمض الهضًم بً ًخي حُجل،الجؼائغ)بىػٍض مىمجي .ص

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

ان ٖاقىع،الجلفت،الجؼائغ)مغاص ٖلت.ص (. حامٗت ٍػ

 (.حامٗت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاٛغب)َُب الُٗاصي.ص

 (.حامٗت الُاعف،الجؼائغ)ؾاسخي ؾفُان .ص

(. حامٗت هحرالا،الهىض)جاج الضًً اإلاىاوي.ص

ت لهظا الٗضص   :ؤًٖاء لجىت الخدىُم الاؾدكاٍع

 (.جامعة تبسة،الجزائر)سلطاف بلغيث  .د
 (.حامٗت ابً عقض،هىلىضا) نالح مدمض ؾُضأشرؼ  .د

 (.حامٗت واؾِ،الٗغاق)بؾغاء واْم الحؿُجي .م.ص

 (.حامٗت اللضؽ،فلؿُحن)  مؿلم فاًؼ ؤبى خلى .ص

 (.،الجؼائغ2حامٗت ؾُُف)خؿان سخؿىر  .ص

 (.حامٗت بٛضاص،الٗغاق) نالح واْم هاصي الٗبُضي .ص.م.ؤ

 (.حامٗت اإلاغكب،لُبُا) لُلى مدمض الٗاعف.ص

اج،)  فاجً مباعن .ص  (.جىوـ حامٗت كَغ

ت،لُبُا) هىعي مدمض ؤخمض قلالبى.ص  (.حامٗت الؼاٍو

 :الخضكُم اللٛىي 

ت،)ؤخالم وٗمه لفخه  .ص  (.الٗغاق بٛضاص، الجامٗت اإلاؿدىهٍغ
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اث يمً اإلالضم البدث ًىىن  ؤن •   .بيكغها اإلاجلت حٗجى التي اإلاىيٖى
خدمل ، هفؿه الىكذ في ماجمغ ؤو ، مجلت ألي لليكغ كضم ؤو وكغ كض البدث ًىىن  ؤال •  وامل الباخث ٍو

  .لليكغ مٗغويت ؤو ميكىعة مؿاهمخه بإن اهدكاف خاٌ في اإلاؿاولُت

 : ٖلى البدث مً ألاولى الهفدت جدخىي  ؤن •

  .البدث ٖىىان -

ت، وصعحخه الباخث اؾم - َُّ   .بلحها ًيخمي التي والجامٗت الٗلم

ض -   .للباخث ؤلالىترووي البًر

و -
َّ
  .12 زِ وبحجم  ولمت 150 خضوص في للضعاؾت ملخ

  .اإلالخو بٗض اإلافخاخُت اليلماث -

ت الفغوؿُت الٗغبُت،: الخالُت اللٛاث بةخضي اإلالضمت البدىر جىىن  ؤن •   وؤلاهجلحًز

ضَد  ال ؤن • ٌ  واإلاغاح٘ والغؾىماث ألاقياٌ طلً في بما نفدت( 20) ٖلى البدث نفداث ٖضص ًٍؼ  والجضاو

  .واإلاالخم

  ؤن •
َد
  ًىىن

ُث
ا البدث ًُ ًَد  زال ت ألازُاءِم  مِم ت اللٍٛى ت والىدٍى َُّ   .وؤلامالئ

ها بالخُىٍ الباخث ًلتزم ؤن •   :آلاحي الىدى ٖلى وؤحجامِم

 م٘ الخِ هفـ الهامل وفي ، اإلاتن في( 16) الخِ وحجم( Traditional Arabic) الخِ هٕى: الٗغبُت اللٛت -

  (.12) حجم

 م٘ الخِ هفـ الهامل وفي اإلاتن، في( 14) الخِ وحجم(  Times New Roman ) الخِ هٕى: ألاحىبُت اللٛت -

  (.10) حجم

ً جىخب - ُت الغئِؿُت الٗىاٍو  جطخُم م٘ لىً الغئِسخي الىو مشل مشلها هلُت16  بحجم للفلغاث والفٖغ

  .الخِ

  .نفدت ول نهاًت في Microsoft Word بغهامج قغوٍ خؿب هٓامي بكيل الحىاشخي جىخب ؤن •

فا البدث ناخب ًغفم ؤن •   .والشلافي الٗلمي ووكاَه بىفؿه مسخهغا حٍٗغ

ض ٖبر إلاكاعهخه الباخث بعؾاٌ ٖىض •   . بظلً بقٗاع عؾالت مباقغة ؾِؿخلبل الالىترووي، البًر
للى مسخهت لجىت كبل مً والخدىُم لللغاءة للمجلت اإلالضمت ألابدار ول جسً٘ • ٌ  البدث ٍو  الجهائي اللبى

 . اإلادىمىن  ًُلبها التي الخٗضًالث الباخث ًجغي  ؤن بٗض

   . بلحها ًغؾل ما ول بيكغ اإلاجلت جلتزم ال •

 ٖلى ٖىىان اإلاجلت
ً
  :جغؾل اإلاؿاهماث بهُٛت الىتروهُت خهغا

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 

 قغوٍ اليكغ 
 

ُت جلتزم التي واإلا٣االث ألابدار  اإلاجلت ج٣بل  ٞحها وجخىاٞغ واإلاىهجُت، اإلاىيٖى
  :الخالُت اليكغ ٢ىاٖض وجدترم والجضًت والض٢ت الٗلمُت ألانالت
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 الفهغؽ

  

  الهفدت

9  الافخخاخُت 

11  ٌٗ  الٗلُا اإلاضعؾت/ٚاهم ببدؿام.ص ألاؾغة صازل اإلاؿىحن للمخلاٖضًً الاحخماُٖت اإلاكاول ب
 الخىىىلىجي،ؾىُىضة،الجؼائغ الخٗلُم ألؾاجظة

21  سُت  كابـ،جىوـ حامٗت/الىقاوي ٖاصٌ.ؤ الؿحروعة و اليكإة:الؿُاخُت الٓاهغة جاٍع

37  ت ؤػمت الم ْل في الهٍى ، الجؼائغ في الفِؿبىن مؿخسضمي مً ُٖىت ٖلى مُضاهُت صعاؾت:الجضًض ؤلٖا

 ٖ الجؼائغ  حامٗت/الضهخىعاه في ؾهام،باخشت بىكلىف.ؤ

53  ٘ غ واختي خالت:الىاخُت باإلاجاالث اإلاؿخضامت والخىمُت الؿُاخُت اإلاكاَع  مدمض.ؤ حٛمغث-ؤؾٍغ

 الخامـ،اإلاٛغب مدمض حامٗت/بىؾذ

67  ت بقيالُت ت الشلافُت الهٍى الم ْل في الجؼائٍغ  3الجؼائغ حامٗت/ػواع ؾهُلت.ؤ الجضًض ؤلٖا

85  فُت واللغي  بخىوـ الىاخُت اللغي  بحن الٗمغاهُت اإلآاهغ  فِؿت عابذ.ص ملاعهت صعاؾت بالجؼائغ الٍغ

 جلمؿان حامٗت/مدمض

103   اء جُىع  والٗلىم آلاصاب ولُت/ٌصخي َاعق .ص الىؾُِ الٗهغ زالٌ باإلاٛغب اإلاسُىٍ هخابت ٖو
 اإلاٛغب فاؽ اإلاهغاػ ؤلاوؿاهُت،ْهغ

111  ٘الٗؼلت بلى ؤلاصمان مً -اإلاجخم٘ ؤفغاص ٖلى ؤزغه و" بىن الفاٌـ" الاحخماعي الخىانل مىك 

 الكلف،الجؼائغ بىٖلي بً خؿِبت حامٗت/فغفىعي ًاؾحن.ؤ، الاحخماُٖت

125   ألاههاعي،َالب زالض والخٗلم الخٗلُم في وصزىلها والاجهاٌ اإلاٗلىماث جىىىلىحُا جُىع 
 الخامـ،اإلاٛغب مدمض باخث،حامٗت

141  م ٖبض زحري  زضًجت.ص الخٗلُمُت الٗملُت في وصوعها ألاهضلؿُت ألاخباؽ  الؼبحر الكهُض مىٓمت/الىٍغ
ىم،الؿىصان ت،الخَغ  الخحًر

155  بً خؿِبت حامٗت/َىالبُت مدمض.ص اإلاغحُٗت الخلفُاث في صعاؾت:الغكمي الفًاء ؤًضًىلىحُت 
 الكلف،الجؼائغ بىٖلي

 173  ػعٍم .حامٗت بؿىغة، ؤ/بً مٗخىق خمؼة.اإلافهىم والخهائو ؤ:الشلافت الخىُٓمُت

 2حامٗت البلُضة /الضعاجي
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181  الاحخماُٖت الٗلىم َلبت بحن ملاعهت:الجامعي الُالب لضي اإلاٗلىماجُت والشلافُت اإلاٗلىماحي الىعي 

لبت  ٖبض بلٗباؽ.ؤ -باإلاؿُلت بىيُاف مدمض بجامٗت مُضاهُت صعاؾت:  الُبُُٗت الٗلىم َو

 كاإلات حامٗت/هىاٌ عكُم.ؤ       بؿىغة حامٗت/الىهاب

195   ت اإلاضاعؽ صوع َُّ ؾالم ؼ في ؤلاِم ت اللُم حٍٗؼ َُّ زالك
َد
ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألا َُّ ىث في الابخضائ

ُث
 ه

ىاع
ُث
 )صًف

ٌة
  صعاؾت

ٌة
ت   هٓغٍَّ

ٌة
ت َُّ  حامٗت/هللا ٖبض الحىُم ٖبض.ص•صهخىاعه ؤخاهضو،َالب ؾِسخي: (جدلُل

ً الّؿلُان ا ٍػ  الٗابضًً،مالحًز

215   الغخُم ٖبض.ص: همىطًحا اللسخي نىاٖت:الىؾُِ باإلاٛغب باألؾلحت التزوص في الحغف صوع 

 باللىُُغة،اإلاٛغب الاوؿاهُت والٗلىم آلاصاب ولُت/الىىف

223  حامٗت/ًخي بً فغح.صعاؾُإ جدهُل -ٖاملت طاهغة -طواء:الخٗلم نٗىباث لخدضًض زالسي همىطج هدى 
 جلمؿان،الجؼائغ

233  ٖماوي،حامٗت مدمض بًاص.ص َىلىغم مدافٓت في مىْفاث مً اإلاتزوححن لضي الؼواجي الغيا 
 َىلىغم،فلؿُحن اإلافخىخت،فٕغ اللضؽ

251  ببٌٗ مُضاهُت صعاؾت:الكباب لضي اإلاىاَىت كُم جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث مؿاهمت 

 وعكلت،الجؼائغ مغباح كانضي حامٗت/الهاقمي للىقي.ؤ: بىعكلت الكباهُت اإلااؾؿاث

265  المُت اإلاٗالجت ت اإلادلُت ؤلاطاٖاث في الُالق إلاكيلت ؤلٖا  الٗلبي.ص ؤهمىطًحا الجلفت بطاٖت:الجؼائٍغ

 بؿىغة حامٗت/لخًغ َاهغي .ؤ•ألاػهغ

277   الم صوع اضخي ؤلٖا  ٖؼوػ.ؤ اللضم هغة مالٖب في الٗىف ْاهغة مً الخللُل في اإلاىخىب الٍغ

 ٚغصاًت حامٗت/ول

289  َغابلـ،لُبُا حامٗت/الىمِصخي ٖلى لُفُت.ص الالىتروهُت اإلاىخبت ْل في اإلاٗلىماث ؤزهائي 
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 ؤلافخخاخُت

لى مدمض اإلاغؾلحن،ؾُضها ؤقغف ٖلى والؿالم الٗاإلاحن،والهالة عب هلل الحمض  وصحبه آله ٖو

 :والخابٗحن

غ هُئت ٌؿغ  جً٘ ؤن الٗلمي البدث حُل مغهؼ« والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗلىم حُل» مجلت جدٍغ

ً الشاوي الٗضص كغائها ؤًضي بحن  .والٗكٍغ

  بدىر مجمىٖت الٗضص هظا جًمً وكض
ً
اث خُتها مً مىىٖت  حيؿُاث هاخُت ومً اإلاىيٖى

اث هاخُت فمً الباخشحن،  بدى الٗضص يم اإلاىيٖى
ً
الم مجاٌ في زا الم و ؤلٖا  ؤػمت :مشل الجضًض ؤلٖا

ت الم ْل في الهٍى ت ،بقيالُت"بىن الفاٌـ" الاحخماعي الخىانل مىك٘ الجضًض، ؤلٖا  الشلافُت الهٍى

ت الم ْل في الجؼائٍغ  والخٗلم، الخٗلُم في وصزىلها والاجهاٌ اإلاٗلىماث جىىىلىحُا جُىع  الجضًض، ؤلٖا

  الٗضص وجًمً الالىتروهُت، جبتاإلاً ْل في اإلاٗلىماث ؤزهائي
ً
،ؤخضهما بدىزا

ً
سُت ٌ  صاع جاٍع  جُىع  خى

اء  في وصوعها ألاهضلؿُت ألاخباؽ صعؽ وآلازغ الىؾُِ، الٗهغ زالٌ باإلاٛغب اإلاسُىٍ هخابت ٖو

 الٗضص ويم هما. الىؾُِ باإلاٛغب باألؾلحت التزوص في الحغف صوع  صعؽ والشالث الخٗلُمُت، الٗملُت

 
ً
. صعاسخي جدهُل -ٖاملت طاهغة -طواء:الخٗلم نٗىباث جدضًضٌ همىطج ًٖ بدشا

 الؿىصان، لُبُا، اإلاٛغب، جىوـ، الجؼائغ، بحن جىىٖذ فلض الباخشحن حيؿُاث هاخُت مً ؤما

ا فلؿُحن، .  ومالحًز

غ هُئت وجىص   ؤلاهترهذ قبىت ٖلى مىكٗها زالٌ مً مٗها ًخفاٖلىا ؤن كغائها مً اإلاجلت جدٍغ

ضها  ٖلى حُض مغصوص لها ًمىً ؤنها ًغون التي ملترخاتهم وجلضًم مالخٓاتهم بةبضاء ؤلالىترووي وبٍغ

غ   .بها والاعجلاء اإلاجلت جٍُى

 

 وهللا ولي الخىفُم والىجاح

غ   حماٌ بلبياي. ؤ/ عئِـ الخدٍغ
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غ اإلاجلت مؿاولُتها ًٖ ؤي اهتهان لحلىق  ت جسلي ؤؾغة جدٍغ اإلالىُت الفىٍغ

 ال حٗبر آلاعاء الىاعصة في هظا الٗضص بالًغوعة ًٖ عؤي بصاعة اإلاغهؼ

  2016  © حُل البدث الٗلمي  إلاغهؼحمُ٘ الحلىق مدفىْت 
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 ألاؾغة صازل اإلاؿىحن للمخلاٖضًً الاحخماُٖت اإلاكاول بٌٗ
 الخىىىلىجي،ؾىُىضة،الجؼائغ الخٗلُم ألؾاجظة الٗلُا اإلاضعؾت/ٚاهم ببدؿام.ص

 

 

: ملخو

ت اإلاكا٧ل بن  اإلاٗانغة الاظخماُٖت ال٣ًاًا ؤبغػ  مً الؿلبُت،حٗض واو٩ٗاؾاتها اإلاؿىحن اإلاخ٣اٖضًً ٞئت جىاظهها التي اإلاخىٖى
ا ًم٨ً بط ؾىاء، خض ٖلى والىامُت اإلاخ٣ضمت اإلاجخمٗاث لضي  الظي والخدؿً الاظخماُٖت للخٛحراث َبُُٗت جغظمت اٖخباَع

ه  لهظٍ اإلاهاخبت الخ٨ىىلىظُت للخُىعاث خخمُت هدُجت ٧اهذ والتي والٗالظُت، مجها الى٢اثُت الصخُت الكغوٍ حٗٞغ
٣لُت ظؿمُت ٢ضعاث وطاث وماَغة قابت ٖاملت ؤًاصي الخضًشت ؤلاهخاط ؤؾالُب ٞحها جخُلب ج٨ىىلىظُا الخٛحراث،  طاث ٖو

 الخ٣اٖض ٖلى -الؿىحن إلاغوع َبُُٗت ؤزاع حٗخبر التي – وال٣ٗلُت والًٗلُت الجؿمُت ل٣ضعاجه الٟا٢ض ٞحها ًدا٫ ٖالُت، ٦ٟاءة

 . ؾلبُت واظخماُٖت هٟؿُت مك٨الث ًسل٠ الظي

م ل٨ً ا ٞةن اإلاؿً، باإلاخ٣اٖض جلخ٤ التي اإلاكا٧ل َظٍ ؾلبُت مً وبالٚغ  وجخمٓهغ ألاؾغي، اإلادُِ صازل زهىنا جيكإ آزاَع
 اخخما٫ ٦ظل٪ ؤؾغجه، بإٞغاص جغبُه التي الٗال٢اث الؾُما الاظخماعي لضوعٍ ٣ٞضاهه ًٖ هاججت اظخماُٖت مكا٧ل في باألزو

. ؾاب٣ا اإلا٨دؿبت الاظخماُٖت اإلاهاعاث مؿخىي  ٖلى اليُغاباث حٗغيه

ت،مك٩ل الٗال٢اث مك٩ل ألاؾغي، اإلادُِ اإلاؿً، اإلاخ٣اٖض الاظخماُٖت، اإلاكا٧ل: اإلافخاخُت اليلماث  نغإ ألاؾٍغ
. الاظخماُٖت اإلاهاعاث ايُغاب ألاصواع،مك٩ل

 

: ملضمت

 ؤبغػ  مً حٗض وجبٗاتها ؤهىاٖها وبجمُ٘ -اإلاؿىحن اإلاخ٣اٖضًً ٞئت -وبالخدضًض الشالض الٗمغ ٞئت جىاظهها التي اإلاكا٧ل بن
ا ًم٨ً بط ؾىاء، خض ٖلى والىامُت اإلاخ٣ضمت اإلاجخمٗاث لضي الاظخماُٖت ال٣ًاًا  للخٛحراث َبُُٗت جغظمت اٖخباَع

ه الظي والخدؿً الاظخماُٖت  للخُىعاث خخمُت هدُجت ٧اهذ والتي والٗالظُت، مجها الى٢اثُت الصخُت الكغوٍ حٗٞغ
 وطاث وماَغة قابت ٖاملت ؤًاصي الخضًشت ؤلاهخاط ؤؾالُب ٞحها جخُلب الخٛحراث،ج٨ىىلىظُا لهظٍ اإلاهاخبت الخ٨ىىلىظُت

٣لُت ظؿمُت ٢ضعاث  َبُُٗت ؤزاع حٗخبر التي- وال٣ٗلُت والًٗلُت الجؿمُت ل٣ضعاجه الٟا٢ض ٞحها ٫ٖالُت،ًدا ٦ٟاءة طاث ٖو

 . ؾلبُت واظخماُٖت هٟؿُت مك٨الث ًسل٠ الظي الخ٣اٖض ٖلى -الؿىحن إلاغوع

م ل٨ً ا ٞةن اإلاؿً، باإلاخ٣اٖض جلخ٤ التي اإلاكا٧ل َظٍ ؾلبُت مً وبالٚغ  وجخمٓهغ ألاؾغي، اإلادُِ صازل زهىنا جيكإ آزاَع
حر الٟاثضة، ٖضًم ؤنبذ ؤهه اإلاؿً ٞحها ٌكٗغ اظخماعي َاب٘ طاث مكا٧ل في باألزو ىب ٚو  للٗؼلت ًمُل ٦ما ُٞه، مٚغ
. بلُه ماؾت خاظت في ٧اهىا ؤن بٗض الخانت خُاتهم ببىاء واَخمامهم ٖىه ألابىاء ابخٗاص هدُجت والىخضة
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لُه  وصعاؾت بها والاَخمام الٟئت، بهظٍ الخ٨ٟل ٖلُىا ًدخم للمؿً،ما ؾلبُت زبرة جمشل الخ٣اٖض بلى ؤلاخالت زبرة ٞةن ٖو

ظا  ًخٗؼػ  ؤن ًم٨ً خُض. مجخمٗاجىا في الخىمُت يغوعاث مً يغوعة ول٨ىه وخؿب بوؿاهُا مُلبا لِـ الاَخمام مكا٧لها،َو
 الخٛلب و٦ُُٟت اإلاؿىحن مك٨الث بضعاؾت تهخم التي الٗلمُت والىضواث اإلااجمغاث ٣ٖض مٓاَغ،ؤَمها ٖضة في الاَخمام َظا

النو ،(98ٕٔ) ٖام في ٣ٖضث التي للكُسىزت الٗاإلاُت للجمُٗت الضولُت الٗمل هسُتمجها، الخض ؤو ٖلحها  الٗاإلاي ؤلٖا

الهاث الًماهاث بغامج ،و٦ظل٪(998ٔ) ٖام في اإلاى٣ٗض ؤلاوؿان لحلىق   َظٍ مؿاٖضة ؤظل مً ويٗذ التي الاظخماُٖت وؤلٖا
. الٟئت

 ؤلاخالت لخضر اإلاهاخبت الاحخماُٖت اإلاكاول بٌٗ ببغاػ ٖلى الغاَىت الٗلمُت وع٢خىا في ؾىٗمل اإلابضثُت اإلاىُل٣اث َظٍ مً

  .ألاؾغة صازل اإلاؿً اإلاخلاٖض مجها ٌٗاوي ؤن ًم٨ً والتي الخ٣اٖض ٖلى

 الغاهىت الضعاؾت هضف  :

 .ألاؾغة صازل اإلاؿىىن  اإلاخ٣اٖضون  مجها ٌٗاوي ٢ض التي الاظخماُٖت اإلاكا٧ل بٌٗ ٖلى الخٗٝغ

 الغاهىت الضعاؾت بقيالُت :

ٌ  مً الضعاؾت  َظٍ جىُل٤ :  مٟاصٍ عئِسخي حؿائ

 ؟ ؤؾغهم صازل اإلاؿىحن اإلاخلاٖضًً جىاحه كض التي الاحخماُٖت اإلاكاول هي ما

 الغاهىت الضعاؾت مفاهُم :

ٟاث مً الضعاؾت اهُل٣ذ : في واإلاخمشلت اإلاؿخسضمت اإلاٟاَُم ألَم بظغاثُت حٍٗغ

 الؾُما الاظخماعي لضوعَم اإلاؿىحن اإلاخ٣اٖضًً ٣ٞضان ًٖ هاججت اظخماعي، َاب٘ طاث مك٨الث:الاحخماُٖت اإلاكاول -1
م، بإٞغاص جغبُهم التي الٗال٢اث  . ؾاب٣ا اإلا٨دؿبت  الاظخماُٖت اإلاهاعاث مؿخىي  ٖلى اليُغاباث حٗغيهم اخخما٫ ٦ظل٪ ؤؾَغ

ُٟتهم جغ٧ىا الظًً الجيؿحن ٦ال مً ألاشخام َم:اإلاؿىىن  اإلاخلاٖضون  -2 هم بؿبب ْو م جتراوح –الخ٣اٖض ؾً بلٚى  ؤٖماَع

 ًخٗغيىن  التي ألاخضار ؤ٢سخى مً لهم باليؿبت الخ٣اٖض خضر ٌٗض ،خُض(-ؾىت8٘-ٓٙ) بحن ما الٗلمُت الىع٢ت َظٍ في
 ٣ٞضاجهم ًٖ اظخماعي،هاججت َاب٘ طاث مك٨الث في ؤَمها اإلاكا٧ل،ًخمشل مً ٦شحرة ألهىإ حٗغيهم في حؿاَم ٢ض لها،والتي
 اإلاهاعاث مؿخىي  ٖلى اليُغاباث حٗغيهم اخخما٫ ٦ظل٪ ؤؾغتهم، بإٞغاص جغبُهم التي الٗال٢اث الؾُما الاظخماعي لضوعَم

 . ؾاب٣ا اإلا٨دؿبت  الاظخماُٖت

 .واخض ؾ٨ً هُا١ في ؤؾغجه ؤٞغاص بٌٗ ؤو ٧ل م٘ اإلاؿً اإلاخ٣اٖض مِٗكت وهي:ألاؾغة مدُِ -3

 ت الحُاة في الكُسىزت (: وجهىعاث عئي) ألاؾٍغ

دكغب الٟغص ٞحها ٌِٗل التي الُبُُٗت البِئت هي ألاؾغة  اإلاجخم٘، م٘ ًخٗامل بىاؾُتها التي والىؾاثل الُغ١  زاللها مً ٍو
 مغاخل ٧ل في ٖجها ٚجى ال ٞاألؾغة مؿىا، ؤو قابا ؤو َٟال الٟغص َظا ٧ان ؾىاء الٗاَٟي والاؾخ٣غاع باألمان ٌكٗغ زاللها ومً
هبذ خُاتها في ظضًضة ٞترة ألاؾغة وجضزل الؿً في ٦بحرا ؤ٦ثر ؤو ٞغصا ألاؾغة صازل ًهبذ الؿىىاث ج٣ضم الٟغص،وم٘ ٖمغ  ٍو
 ًٖ بُٗضة خُاة اإلاؿً لُدُا الؿبل ٧اٞت واجساط لها والاؾخٗضاص الجضًضة اإلاغخلت َظٍ م٘ الخإ٢لم ؤٞغاصَا ٖلى الًغوعي  مً
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 مٗها وج٠ُ٨ ٦ىٟها في الخُاة ٖلى وحٗىص ٞحها ٌِٗل التي ألانلُت اإلاؿً بِئت هي ٞاألؾغة والاظخماُٖت، الىٟؿُت الهٗىباث

.  وا٢خهاصًا وهٟؿُا اظخماُٖا

لُه ا ألاؾغة َظٍ ٦ُان وؤهه ال٨بحرة، بإَمُخه وبقٗاٍع بؾٗاصٍ ٖلى ٢اصعة ٞهي ٖو َؼ  مشلما مٗهم وظىصٍ بلى خاظت في وؤجهم ٖو
حر ًدؿاب٣ىن  وؤجهم ألاؾغة عاثض باٖخباٍع مٗهم ووظىصٍ بلحهم خاظت في َى  صخُت ومؿخلؼماث خىان مً ًلؼمه ما لخٞى

. وا٢خهاصًت وهٟؿُت واظخماُٖت

ام عثِسخي صوع  اإلاؿً ججاٍ ألاؾغة وصوع  لى َو اًت بلى بداظت ٞاإلاؿً به، ال٣ُام ألاؾغة ٖو  واظخماُٖت وهٟؿُت صخُت ٖع
لى اَُٟت،ٖو غوا ؤن ألاؾغة ؤٞغاص ٖو  والٗاَُٟت،ٞهى والىٟؿُت الاظخماُٖت خاظاجه بقبإ هاخُت مً للمؿً الضافئ الجى ًٞى

 وألاخٟاص ألابىاء والخٟاٝ الخُاة، في وزبرجه وههُدخه عؤًه بلى بداظت وؤجهم ألاؾغة، صازل ٢ُمت طا بإهه ٌكٗغ ؤن بلى ًدخاط
اث وعبُه ٖىه، والاهٟها٫ بالٗؼلت ٌكٗغ ال ٧ي خىله لُه الخاعجي، اإلاجخم٘ وؤخضار بمجٍغ  صٖم بلى بداظت ٞاإلاؿً ٖو

 حٛحر م٘ والؾُما اإلاجخم٘، مؿاٖضة صون  بها اإلاىٍى الضوع  بهظا ج٣ىم ؤن ألاؾغة حؿخُُ٘ ٞهل ألاؾغة، صازل وعٖاًت وخماًت

   .»مخفاوجت وبضعحاث. ٦بحر بك٩ل الخُاجُت الٓغوٝ وحٛحر الٗمل مُضان في اإلاغؤة واهسغاٍ آبائهم ًٖ ألابىاء واوكٛا٫ الخُاة

خباع بٗحن ؤزظ صون  ٖلحها الُاعثت والخدىالث الخُاجُت الٓغوٝ مخٛحر بلى الىٓغ ًم٨ً ال ل٨ً  والغ٢ٗت اإلا٩ان مخٛحر الٖا
 الؿاثضة اإلاجخمُٗت ألاهماٍ بازخالٝ جسخل٠ الجيؿحن مً للمؿىحن ألابىاء هٓغة ؤن اإلاجخمُٗت،بط واإلاٗاًحر وال٣ُم الجٛغاُٞت

 في الاظخماُٖت الخيكئت ؤن هجض خحن ٟٞي آلازغ، ًٖ مجخمعي همِ ٧ل في الاظخماُٖت الخيكئت ؤؾلىب ًسخل٠ خُض لضحهم،
تزاػ وؤعائهم الاظخماعي صوعَم وج٣ضًغ ال٨باع وجبجُل اخترام ٖلى جدض الخ٣لُضًت اإلاجخمُٗت ألاهماٍ  في واؾدكاعتهم بهم والٖا

 م٘ ٌِٗكىن  ألاخىا٫ ؤٚلب وفي مجها الخ٣لُضًت وزهىنا ؤلاؾالمُت الٗغبُت اإلاجخمٗاث في ألابىاء ؤن ٞىجض الخُاة، ؤمىع  قتى
ظا مجز٫  في والضحهم ال١ ٖلى هجضٍ ال ما واخض،َو  بلى ألابىاء هٓغة ازخالٝ ٖلى ًض٫ ما اإلاخدًغة، ألاوعوبُت اإلاجخمٗاث في ؤلَا

  .اإلاسخلٟت الش٣اٞاث في آلاباء

 كض التي والىفؿُت الاحخماُٖت والهٗىباث اإلاؿىحن مىيٕى جىاولذ التي والبدىر الضعاؾاث مً الٗضًض ؤظٍغذ و٢ض

: ،مجهاألاؾغة مدُِ صازل جىاحههم

 ىان ابغاهُم ؾمُت صعاؾت  صازل الؿً هباع  جىُف ٖضم ٖلى والىفؿُت الاحخماُٖت اإلاكىالث ؤزغ" بـ اإلاىؾىمت فٍغ

 بلحها جىنلذ التي الىخاثج ؤَم بحن ومً اللُبُت، َغابلـ ومضًىت ًٟغن  بمضًىت مُضاهُت م٣اعهت صعاؾت" ألاؾغة مدُِ وزاعج
 صازل للمؿىحن الىٟسخي الخىا٤ٞ ٖلى والىٟؿُت الاظخماُٖت اإلاكا٧ل بٌٗ آزاع بٌٗ مً ٌٗاهىن  ٧اهىا الُٗىت ؤٞغاص مٗٓم ؤن

  .ألاؾغة وزاعط

                                                           

دراسة ألوضاع المسنين وحاجاتهم، اللجنة الوطنية للتخطيط االجتماعي، طرابلس، : المسنوف في الجماىيربة(. 1997) الوحيشي بَتم كآخركف 1
 .23ص
 .149، دت، صدار الثقافة ،بَتكت، األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب الشيباين عمر التومي كآخركف،  2
، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية ("أي بدار المسنين)دراسة على المسنين الذين ىم داخل األسرة والذين ىم خارجها " فريواف إبراىيم مسية، 3

 ،  (.ت.د)جامعة السابع من أبريل، ليبيا، اآلداب كالعلـو
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 مُضاهُت صعاؾت ،"للخلاٖض والىفؿُت والاكخهاصًت الاحخماُٖت وألابٗاص آلازاع" بـ اإلاٗىىهت التروي هلل ٖبضا َاعق  صعاؾت 

ت ٖال٢ت ؤي جىظض ال ؤهه ٦كٟذ لُبُا، َغابلـ، بمضًىت اإلاخ٣اٖضًً مً لُٗىت ٍغ  الخ٣اٖض ٖلى ؤلاخالت بحن( خ٣ُ٣ُت) ظَى

   .الجحران ومٗاملت وألابىاء بالؼوظت والٗال٢اث

 حغحـ ماعي  صعاؾت Merry jorges (1997)  م٘ وجفاٖله اإلاؿً اهضماج صعحت" خى٫ ً  جهاًت في جىنل خُض ،"آلازٍغ
ان و ألاؾغة ؤٞغاص م٘ ٦بحرة جٟاٖل صعظت اإلاؿً لضي ج٩ىن  الٛالب في ؤهه بلى صعاؾخه  مٗه والخٟاٖل اإلاجخم٘ في الاهضماط ٧ان ٕ 

    .مىٗضما ٩ًىن  ٩ًاص

 شخو مً جسخل٠ ،اإلاؿىحن اإلاخلاٖضًً جىاحه كض التي الهٗىباث ؤن بلى حكحر الؿاب٣ت الضعاؾاث ؤٞغػتها التي الىخاثج بن

 :هظ٦غ -بلحها اإلااصًت ألاؾباب م٘ ٖال٢تها في -الهٗىباث َظٍ بحن ومً اإلادُُت، للٓغوٝ وجبٗا آلزغ

م الظي الضزل في اهسٟاى - . ألاؾاؾُت الخُاة مُالب جد٤ُ٣ ؤظل مً ؤ٦ثر ظهض بظ٫ بلى ًًَُغ

ل بلى ًًٍُغ مما مهىخه، ل٣ٟض الخ٠ُ٨ نٗىبت -  .ألاؾغة مدُِ بلى الٗمل في باالهجاػ الكٗىع  جدٍى

ًها ًجب والتي ًؼاولىهه الظي ٖملهم َبُٗت بؿبب ٢اثمت ٧اهذ التي الاظخماُٖت لهالتهم اإلاؿىحن ٣ٞضان -  بهضا٢اث حٍٗى

ال٢اث  .الجضًض مدُُهم في ظضًضة ٖو

 في ٞٗا٫ ٦ًٗى بال هٟؿه ًضع٥ ال الٟغص ؤن خُض ؤهٟؿهم، ًٖ اإلاؿىحن نىعة في ًازغ الظي للجماٖت الاهخماء ٣ٞضان -

 .ًؼاولها التي اإلاهىت

 ٌٗألاؾغة صازل اإلاؿىىن  اإلاخلاٖضون  مجها ٌٗاوي كض التي الاحخماُٖت اإلاكاول ب :

 ٣ٟ٦ضٍ الاظخماُٖت، م٩ىهاتها بٌٗ ؤو ؤخض ب٣ٟض للمؿً الاظخماُٖت اإلا٩اهت مىٓىمت بخ٣لو الٗمغ في الخ٣ضم مغخلت جدؿم
اصي الهض٤ً، إلا٩اهت ٣ٞضٍ ؤو للترمل هدُجت خُاة ٦كٍغ٪ لضوعٍ ٣ٞضٍ ؤو ؤلاظباعي  للخ٣اٖض هدُجت اإلانهي لضوعٍ  بلى َظا ٧ل ٍو

ظٍ الاظخماُٖت، مكاع٦خه في الخضَىع  وبلى باإلاجخم٘ الاجها٫ مهاصع ي٤ُ بلى بضوعٍ ًاصي الظي الاظخماعي لؤلمً ٣ٞضاهه  َو

 بلى جاصي ٢ض الخخمُت الخٛحراث َظٍ و٧ل ؛  وهٟؿُت صخُت حٛحراث خضور ٖلى حؿاٖض ٢ض اإلاؿً خُاة في الجضًضة اإلآاَغ

:  ألاؾغة مؿخىي  ٖلى ظلُا جٓهغ اظخماعي َاب٘ طاث مك٨الث في ؤَمها ًخمشل ٖضًضة مكا٧ل ْهىع 

ت الٗالكاث ومكيل اإلاؿً إلاخلاٖضا -1  :ألاؾٍغ

ت الٗال٢اث حٗخبر ذ ٧لما خُض وجماؾ٨ها، ألاؾغة جًامً ٖلى للخٟاّ َاما اظخماُٖا ٖىهغا ألاؾٍغ ت الٗال٢اث ٢ٍى  ألاؾٍغ

ت ٖلى اإلاؿاٖض الاؾخ٣غاع ٖمّم  ؤٞغاصَا بحن الخىا٤ٞ وؾاص اثٟهم ؤصاء في ؤٞغاصَا وهجاح ألاؾغة ٦ُان ج٣ٍى ت ْو  .اإلاخىٖى

 ت ؤن ٦ما ت والٗال٢اث الغوابِ ج٣ٍى ض ألاؾٍغ  اإلاسخلٟت والهغاٖاث الهؼاث جدمل ٖلى ال٣اصع والخًامً الخماؾ٪ مً ًٍؼ
 محزاتها ؤَم ألاؾغة ؤ٣ٞض ٢ض اإلاجخمٗاث مسخل٠ في ال٣اثم الخًاعي  الخُىع  ل٨ً الاجهُاع، بلى ألاؾغة جخٗغى ؤن صون 

                                                           

، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية العلـو االجتماعية، جامعة "اآلثار واألبعاد االجتماعية واالقتصادية والنفسية للتقاعد"طارؽ عبداهلل، العمارم  1
 .97، ص1998الفاتح، طرابلس، 

 .115، ص2000كالتوزيع، القاىرة، ، دار غريب للنشر رعاية الشيخوخةأسعد يوسف ميخائيل،  2
 .32ص ، 2005القاىرة،  كالتوزيع، كالنشر للطباعة غريب دار ،للمسنين والنفسية الجسمية الصحة يوسف مجعة، سيدمجعة  3
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 ًدباٖض الظًً الؿً ٦باع م٘ وزانت وصخُت، وا٢خهاصًت ٖاَُٟت مك٨الث طل٪ ناخب و٢ض ؤٞغاصَا ووْاث٠ ووْاثٟها
 ًىاظهها التي والًٍٛى اإلاك٨الث ٞمً للمؿىحن، والاظخماُٖت الىٟؿُت الخُاة ٖلى ؾلبُت آزاع ٖىه ًترجب مما ٖجهم ؤبىاءَم

ت للٗال٢اث هدُجت واإلاؿىىن  الكُىر ا في ج٩ىن  ال ٢ض التي ألاؾٍغ  : هظ٦غ الُبُعي مؿاَع

 .والىخضة بالٟغاٙ الكٗىع  -

 . ألاؾغة صازل الاظخماُٖت اإلا٩اهت في الخدى٫  بؿبب ال٣ل٤ -

باء اه٨ماف و الٗمل ًٖ الخى٠٢ ٖىض زانت الخُاة عجابت - ت ؤو اإلاجزلُت ألٖا  .ألاؾٍغ

 .وألا٢اعب ألاَل اَخمام باٞخ٣اص الكٗىع  ًٖ الىاظمت الخؿاؾُت -

 .مغيُت خاالث بلى جخدى٫  ٢ض التي الىٟؿُت اإلاك٨الث -

 .والا٢خهاصًت الصخُت اإلاك٨الث -

ت الٗال٢اث ؤَمُت الخٓىا و٦ما  خالت في زانت ألاَمُت في ٖجها ج٣ل ال باألنض٢اء الٗال٢ت ؤن هجض للمؿىحن، باليؿبت ألاؾٍغ
٣ت الغثِسخي اإلاهضع ٌٗخبرون َىا ألانض٢اء ٞةن خُاجه، لكٍغ٪ اإلاؿً ٣ٞض  ٌؿدبضلىن  ال اإلاؿىحن ؤن ٖلُىا ًسٟى وال للٞغ

اة ؤو بالبٗض بما ٣ًٟضوجهم الظًً ؤنض٢اءَم اٝ للِٗل، آزغ م٩ان بلى الاهخ٣ا٫ ؤو بالؿٟغ ؤو بالٞى ً،. للبٌٗ ٧األٍع  بأزٍغ
يذ و٢ض اإلاخىؾُت، الٗمغ ٞتراث مً وممخضة ٢ضًمت ج٩ىن  نضا٢اتهم ٞةن ولظل٪ ُّم  اإلاىخجت الٗىامل ؤَم ؤن البدىر ب

شل الؿً ٦باع ًىاظهها التي للمكا٧ل ض مما الؿاب٣ت ٖال٢اتهم ًٖ مىٟهلحن الخ٣اٖض ٞترة في ؤهٟؿهم ًجضون  ؤجهم في جخمّم  ًٍؼ

ة مً لُه. اإلاجخم٘ خُاة ًٖ والٗؼلت بالىخضة قٗىعَم خضّم ٣ض الٗال٢اث خهغ بلى ًاصي ٞالخ٣اٖض ٖو   .مجها ألا٦بر الجؼء ٞو

 و الدؿلُت بىؾاثل وجؼوٍضَا للمؿىحن اإلااؾؿاث وبٖضاص لتهُئت والهُئاث الخ٩ىماث بٌٗ جبظلها التي الجهىص وعٚم
٨ك٠ ٖلحهم، مؿُُغا ًٓل الظاث خى٫  والخمغ٦ؼ والاوٗؼا٫ بالىخضة الكٗىع  ٞةن ٞغاٚهم ؤو٢اث قٛل ومداولت لخش٠ُ٣،  ٍو

م، اإلاؿىحن ق٩ىي  ٦ثرة في هٟؿه ًٖ الكٗىع  َظا  الٗامت ألاويإ بلى ألاخُان مً ٦شحر في جمخض التي الك٩ىي  َظٍ وجظمَغ

 . الؿاب٣ت الٗهىص في ًدضر ٧ان بما وم٣اعهتها اإلاجخم٘ في الؿاثضة

تراب وهدُجت م ًٖ اإلاؿىحن اٚل ت الاجهاٝ بلى ًمُلىن  هجضَم ؤٞغاصَا، م٘ ٖال٢اتهم وايُغاب ؤؾَغ  الخهاثو مً بمجمٖى

 :في ٨ًمً ؤَمها التي الاظخماُٖت

ض والىخضة، الٗؼلت - ٍؼ  .البضوي وال٠ًٗ الؼوظحن ؤخض مىث ؤو ألابىاء ػواط اإلاؿً ٖؼلت مً ٍو

م اإلاؿىىن  ٣ًٟض - ٣ٟضون  الٗاثلُت الٗال٢اث في مغا٦َؼ م ٍو  ؾمت اإلاجخم٘ ًٖ واه٣ُاٖه اإلاؿً واوسخاب. ألاؾغة ٖلى جإزحَر
٩ىن  الؿً، في الخ٣ضم ؾماث مً   الاوسخاب َظا ٍو

ًال
 اإلاجخم٘ لىٓغة طل٪ ًغظ٘ و٢ض ٩٦ل، واإلاجخم٘ اإلاؿً بحن مخباصال

 .اإلاؿىحن ؤٞغاصٍ م٘ باإلاكاع٦ت الاظخماعي الازخالٍ بلى واججاَاجه

ت الٗال٢اث ٧اهذ بطا ؤهه بلى الاهدباٍ هلٟذ ؤن هىص الخدلُل َظا مً  ؤي ًٖ اإلاخمحزة ؤَمُتها لها ؤؾغة ؤي ؤًٖاء بحن ألاؾٍغ

: مجها ٦شحرة ألؾباب للمخ٣اٖض باليؿبت جؼصاص ألاَمُت ٞهظٍ ؤزغي، اظخماُٖت ٖال٢اث

                                                           

، رسالة (الوادي باب ةيببلد المسنين فئة ميدانية على دراسة" )اقتصادية لحدث التقاعد على فئة العمر الثالث اآلثار السوسيو"أمزياف نعيمة،  1
 .61-60ص ، ص2005-2004ماجستَت غَت منشورة، قسم علم االجتماع،كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة اجلزائر، 
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البا ؤؾغجه، ؤٞغاص مً ٖضص م٘ الاجها٫ مً هٕى بضون  شخو ًىظض ٞال الجمُ٘، بلى ممخض ألاؾغة جإزحر بن -  َظٍ جهبذ ٚو

ُت الىخُضة هي الٗال٢اث  .اإلاؿىىن  ٖلحها ًب٣ى التي والكٖغ

ت الٗال٢اث جخإزغ ٢ض -  الخىا٤ٞ ٖلى طل٪ ًازغ و٢ض( ألاب) الؼوط ًخ٣اٖض خحن وألابىاء الؼوظت الججاَاث هدُجت ألاؾٍغ

 .ألاؾغي 

ت الٗال٢اث ؤن -  .للمؿً الصخصخي للخىا٤ٞ ٖجها ٚجى ال ألاؾغة ٞٗال٢اث ٞغص ل٩ل َامت ألاؾٍغ

 (:ألاصواع نغإ) الاحخماُٖت ألاصواع ومكيل اإلاؿً اإلاخلاٖض -2

 ًخٗضاٍ بل الٗمل ًٖ الاه٣ُإ ٣ِٞ ٌٗجي ال ٞالخ٣اٖض الاظخماُٖت، ألاصواع مهُلر وبحن الخ٣اٖض مهُلر بحن ٖال٢ت َىال٪

ت حُٛحراث خضور بلى  في حٛحرا ٌٗخبر الخلاٖض ؤن « :الهضص َظا في (Donohue) صوهاهى ٣ًى٫  الاظخماُٖت، الٟغص ؤصواع في ظظٍع
 الٗمل، في صوعه اإلاغء ًفلض فدحن الاحخماُٖت، ألاصواع بلُت في ؤؾاؾُت حُٛحراث ًدضر فالخلاٖض للفغص، الاحخماعي الضوع 
 ألازغي، الاحخماُٖت الفغص ؤصواع حمُ٘ خىله جضوع  الظي اإلادىع  هى فالٗمل بها، ًلىم التي الاحخماُٖت ألاصواع بلُت جخإزغ

ً وهٓغة هفؿه بلى هٓغجه ًدضص الظي وهى مغهؼه، ًدضص الظي فهى      .» بلُه آلازٍغ

ُُٟت الخُاة لضوعة الجهاجي الك٩ل بلى ٌكحر الخ٣اٖض مٟهىم بن  الىٓغ ُٞم٨ً وبالخالي الٗمل، مغخلت جدب٘ التي الٟترة بلى ؤو الْى

. الاظخماعي الىٓام صازل الٟغص ٖلى اإلاٟغويت الاظخماُٖت ألاصواع ؤخض باٖخباٍع ؤو اظخماُٖت ٖملُت باٖخباٍع الخ٣اٖض بلى

 اإلاىا٠٢ في الٟاٖلحن مً جى٢ٗه ًم٨ً إلاا وهمِ همىطط بإهه الضوع  Berger & Luckman لىهمان و بحرحغ مً ٧ل ٌٗٝغ

ى الاظخماُٖت خالخه بلى الٟغصًت خالخه مً الصخصخي الىي٘ ًضٞ٘ الاظخماعي ٞالضوع .   الاظخماُٖت  بالًغوعة ٌٗٝغ َو
. آزغ صوع  م٘ بٗال٢خه

 ٖال٢ت ًٖ جىجم الضوع  ٞمماعؾت البيذ، ؤو الابً صوع  ٖلُه ًهض١ شخو َىا٥ ًىظض ؤن صون  ألاب صوع  جهىع  ًم٨ً ٞال

ى. اظخماُٖا جٟاٖال ًًمً بما آزغ صوع  م٘ جباصلُت .  الاظخماُٖت اإلاماعؾاث في الٗاصة جدضصٍ عاسخ ماؾؿاحي جىُٓم هخاط َو

 ٌٗخبر ؤًًا ٞهى طاجه، جإ٦ُض صون  للٟغص والاظخماعي الىٟسخي الاؾخ٣غاع جد٤ُ٣ في ؤؾاسخي صوع  له ٧ان وبن اإلاخ٣اٖض ٖمل بن 
ت حجغ  الخ٣اٖض ؤن ٌٗجي ما مىه، اإلاخى٢ٗت لؤلصواع جد٣ُ٣ا وطل٪ ٖلحها الخٗىص بٗض للٟغص اإلامحز الؿلى٥ ؤهىإ اؾخ٣غاع في الؼاٍو
 ٖلى ٢اصع ٚحر ؤهه ًغي  الٗمل ناخب ؤن حٗجي له باليؿبت الخ٣اٖض ٖلى ؤلاخالت ؤن طل٪ اإلاؿً، ؾلى٦ُاث ايُغاب بلى ًاصي

. اإلاُلىبت بال٨ٟاءة الاظخماُٖت ؤصواٍع ؤَم مً بضوع  ال٣ُام

ُٟخه الٟغص ٣ٟٞض ُٟي بالضوع  ٌؿدبضله آزغ صوع  ًٖ ًبدض ًجٗله لْى ا٦ض الْى  الجضًض، ويٗه م٘ لُخ٠ُ٨ طاجه زالله مً ٍو

. ػوظخه ٢بل مً ب٨ٟاءة مملىء بالٟٗل َى صوعا ًمؤل هٟؿه ًجض ٣ٞض ؤؾغجه في بدض ٞلى طل٪ وم٘

لُه  مىه اإلاخى٢ٗت بال٨ٟاءة بها ٣ًىم التي بإصواٍع الخانت الخى٢ٗاث ؤصاء ًٖ الٟغص ٌعجؼ خحن ًدضر ألاصواع نغإ ٞةن ٖو

 وبحن الٟغص جى٢ٗاث بحن الخًاعب هدُجت ًدضر ٞهى الضوع  نغإ ؤما. صازلُا الٗاث٤ ٩ًىن  خُض وشخهُا اظخماُٖا

                                                           

 .37ص، 1987، الدار الفنية للنشر كالتوزيع، القاىرة، العالقات األسرية للمسنين وتوافقهم النفسيعبد احلميد زلمد نبيل،  1
 . 146، ص1999اإلسكندرية،  ،، مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنيةنظرية الدور والمنظور الظاىري لعلم االجتماعالسيد علي شتا،  2
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ب ٣ٞض الاظخماعي، الٟغص لضوع  باإلاجخم٘ الخانت الخى٢ٗاث  الخ٣اٖض ٖلُه اإلاجخم٘ ًٟغى بِىما ٖمله في ٌؿخمغ ؤن اإلاؿً ًٚغ

ىا ؤلاخالت، ؾً لبلٙى     . زاعظُا الٗاث٤ ٩ًىن  َو

 َى ظضًض صوع  في لُبضؤ" الٗمل صوع " ًٖ الٟغص ًخسلى بىاؾُتها التي الٗملُت َى الخ٣اٖض بإن الخدلُل َظا زىاًا في لىا ًدبحن

.  اإلاؿً للمخ٣اٖض الاظخماُٖت ألاصواع ؤخض َى ٞالخ٣اٖض ،"اإلاخلاٖض صوع "

 :الاحخماُٖت اإلاهاعاث ايُغاب ومكيل اإلاؿً اإلاخلاٖض -3

ً، هدى الخدغ٥ ٖلى حؿاٖضٍ بط ؤلاوؿان، خُاة في ألاَمُت بالٜ صوعا الاظخماُٖت اإلاهاعاث جلٗب خٗاون  ُٞخٟاٖل آلازٍغ  ٍو
كاع٦هم مٗهم خسظ مسخلٟت، وؤٖما٫ ومهام ؤوكُت مً به ٣ًىمىن  ما َو ٣ُم ألانض٢اء، مجهم ٍو يكإ الٗال٢اث، مٗهم ٍو  ٍو
  ُٞهبذ والُٗاء ألازظ بُجهم

ًال
  ًٖىا

ًال
ً، في ًازغ ظماٖخه في ٞٗاال خإزغ آلازٍغ ٗبر بهم، ٍو ، ًٖ َو  واججاَاجه واهٟٗاالجه مكاٍٖغ

م،  بلى الخىنل ومً مسخلٟت، اظخماُٖت مك٨الث مً ًهاصٞه ؤن ًم٨ً ما مىاظهت مً ؤلا٢با٫ َظا ًم٨ىه خُض هدَى
ى اإلاك٨الث، َظٍ إلاشل الٟٗالت الخلى٫   الجهاًت في ًم٨ىه الىٟؿُت الصخت مً م٣ٗى٫  ٢ضع جد٤ُ٣ في ٌؿاٖضٍ الظي ألامغ َو

. بُئخه ؤو ظماٖخه م٘ والخىا٤ٞ الخ٠ُ٨ جد٤ُ٣ مً

 ٖلى الٟغص ٢ضعة في ح٨ٗـ والتي اإلاؿً، لضي الاظخماُٖت اإلاهاعاث في ال٣هىع  بحن الاعجباٍ ٖلى الاظخماُٖت ألاصبُاث ؤ٦ضث و٢ض
حٗض مخٗضصة بُغ١  الاظخماُٖت البِئت في آلازٍغً م٘ الخٟاٖل   م٣بىلت ٕ 

ُا
 مً والٗضًض مخباصلت، ٞاثضة وطاث اظخماُٖا

 م٘ الاظخماُٖت، والٗؼلت بالىخضة والكٗىع  والُإؽ، والا٦خئاب، الٗضواوي، ٧الؿلى٥ والىظضاهُت الؿلى٦ُت الايُغاباث
لى ٖلحها، وؤلاب٣اء الاظخماُٖت اإلاهاعاث بغنض ال٨ُٟلت والؿبل البرامج بخهمُم الاَخمام يغوعة  ومكاع٦ت بصماط ؤَمُت ٖو
 الخُاة م٘ الاظخماُٖحن والخ٠ُ٨ الخىا٤ٞ مً مم٨ً مؿخىي  ؤٖلى لخد٤ُ٣ وطل٪ الاظخماُٖت ألاوكُت مسخل٠ في اإلاؿىحن

.  الجضًضة الاظخماُٖت

لى  مٗهم ٣ُُٞم ٦ٗاصجه آلازٍغً هدى ًخدغ٥ ٧ي اإلاؿً حؿاٖض ؤن قإجها مً الاظخماُٖت اإلاهاعاث ٞةن ألاؾاؽ َظا ٖو
ضم مٗهم، جٟاٖالجه زال٫ مً اإلاسخلٟت الٗال٢اث ت، اإلاسخلٟت الاظخماُٖت والخٟاٖالث اإلاىا٠٢ مً اوسخابه ٖو ى واإلاخىٖى  َو

ت، خُاة ًدُا ؤن بلى به ًاصي الظي ألامغ   ًد٤٣ وؤن ؾٍى
ًال
  ٢ضعا

ًال
 بُئخه، م٘ ًخ٠ُ٨ ؤن ٖلى ٌؿاٖضٍ الىٟؿُت الصخت مً م٣ٗىال

ت ٖلى ال٣ضعة ٣ًٟض ٖىضما الاظخماعي الخغمان مً ٌٗاوي ؤن ًم٨ً ٞالصخو والاظخماعي؛ الصخصخي الخىا٤ٞ ًد٤٣ وؤن  خٍغ

. وعٚباجه لخاظخه َب٣ا الاظخماعي الاجها٫

 مٗحن، َضٝ جد٤ُ٣ ٌؿتهضٝ الظي اليكاٍ مً مخىاؾ٤ هٓام: بإجها اإلاهاعة (1998) "الضًب ومدمض الجبري، ؤؾماء"  وحٗٝغ
٣ىم آزغ، م٘ ٞغص ًخٟاٖل ٖىضما اظخماُٖت اإلاهاعة َظٍ وجهبذ  الٟغص به ٣ًىم ما بحن لُىاثم مهاعة ًخُلب اظخماعي، بيكاٍ ٍو

   . اإلاىاءمت َظٍ بظل٪ لُد٤٣ وكاٍ مؿاع ولُصدر َى ًٟٗله ما وبحن آلازغ

ا آلازٍغً اهٟٗاالث واؾخ٣با٫ الاظخماعي الاهٟٗالي الخٗبحر ٖلى الٟغص ٢ضعة ٖلى جض٫ الاظخماُٖت ٞاإلاهاعاث  ووُٖه وجٟؿحَر
 الضوع  ؤصاء ٖلي و٢ضعجه اللُٟٓت ٚحر حٗبحراجه وجىُٓم يبِ في ومهاعاجه الاظخماعي الخٟاٖل ؤق٩ا٫ وعاء اإلاؿخترة بال٣ىاٖض

: مجها مُٗىت بسهاثو الاظخماُٖت اإلاهاعاث وجىٟغص. اظخماُٖا الظاث وتهُئت

                                                           

 .41-40ص ص ،مرجع سبق ذكرهعبد احلميد زلمد نبيل،  1
 .14 ص ،2004زىراء الشرؽ، القاىرة،  ، مكتبةالمهارات سيكولوجية زلمد، ىاشم السيد أبو 1
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ً، ًٖ بمٗؼ٫  الِٗل ًم٨ىه ال ٞاإلوؿان ؤلاوؿان، ؾلى٥ في خايغة وجبضو باإلوؿاهُت جدؿم  -1  اإلاهاعاث ؤن ٦ما آلازٍغ
 هدى وجىظهه الؿلى٥ جدغ٥ ٞهي زم ومً اإلاجخم٘، في لخٟاٖله ٦ىدُجت ؤلاوؿان زبرة صازل وجستزن  جخ٩ىن  الاظخماُٖت

 .آلازٍغً م٘ الاًجابي الخٟاٖل

 الٟغص ٞحها ٣ً٘ التي اإلاسخلٟت الاظخماُٖت الؿلى٦ُت ٞاإلاىا٠٢ الٓاَغ الؿلى٥ مً الاظخماُٖت اإلاهاعاث ٖلى ٌؿخض٫  -2
 ومً اإلاسخلٟت، للمىا٠٢ الٟغص اؾخجاباث جٓهغ ومالخٓخه الخاعجي الٓاَغي  الؿلى٥ زال٫ مهاعاث،ٞمً مً لضًه ما ح٨ٗـ
 التي الاظخماُٖت اإلاهاعاث ٖلى الخٗٝغ ًم٨ً الاظخماُٖت والخٟاٖالث اإلاىا٠٢ ججاٍ الٓاَغي  الٟغص ؾلى٥ مالخٓت زال٫

 .الٟغص بها ًخه٠

 .آلازٍغً م٘ جٟاٖالجه ؤق٩ا٫ ومسخل٠ الاظخماُٖت ليكاَاجه الٟغص ؤصاء في والخبرة ال٨ٟاءة الاظخماُٖت اإلاهاعاث حكمل  -3

 .لؿلى٦ه اإلاٗغفي الًبِ ٖلي الٟغص ٢ضعة الاظخماُٖت اإلاهاعاث حكمل  -4

 .الاظخماعي للمى٠٢ مالءمتها بَاع وفي وزهاله الٟغص ؾلى٥ مً مُٗىت ظىاهب يىء في الاظخماُٖت اإلاهاعاث جخدضص  -5

 الخىا٤ٞ له ًد٤٣ الظي بالك٩ل ٞحها ٌِٗل التي البِئت مً الاظخماعي الخضُٖم ٖلي الخهى٫  ؾلى٦ه وعاء مً الٟغص حهضٝ  -6
 .والاظخماعي الىٟسخي

 .اإلادُُت البِئت بسهاثو الاظخماُٖت اإلاهاعاث ؤصاء ًخإزغ  -7

 : الاحخماُٖت اإلاهاعاث في اللهىع / العجؼ/ الًٗف حىاهب

 ٖلى ًا٦ضون  وآزغون ألاصاء في العجؼ ٖلى ًغ٦ؼ الٗلماء ٞبٌٗ الاظخماُٖت، اإلاهاعاث في ال٣هىع / العجؼ/ ال٠ًٗ ؤوظه جخٗض
ُت، الىىاحي ؾببه العجؼ بإن ًغي  والبٌٗ الؿُُغة، ي٠ٗ  في الايُغاب ظىاهب جهي٠ُ ًم٨ً ٖام بىظه ول٨ً اإلاٗٞغ

 الىدى ٖلى ؤنىاٝ ؤعبٗت بلى آزغ، بلى مؿً مً جدباًً مخٟاوجت بيؿب اإلاؿً مجها ٌٗاوي ؤن ًم٨ً والتي الاظخماُٖت اإلاهاعاث

:  الخالي

ت اإلاهاعة لضحهم لِؿذ ألاٞغاص ٞبٌٗ: الاظخماُٖت اإلاهاعة في عجؼ -1 ٣ت للخٟاٖل الًغوٍع  مهاعة مشل ػمالئهم، م٘ مالثمت بٍُغ

.                      ػمالئهم م٘ الخٗاون  ومهاعة الجماعي الٗمل

 مماعؾتها ٌؿخُُٗىن  ال ل٨جهم الاظخماُٖت اإلاهاعاث مً ظُض مدخىي  ألاٞغاص لضي ًىظض: الاظخماُٖت اإلاهاعة ؤصاء في عجؼ -2

 .مؿخمغ بك٩ل الؿلى٥ ؤصاء ٞغنت اوٗضام ؤو الخاٞؼ ه٣و بلى طل٪ ًغظ٘ و٢ض الاظخماُٖت خُاتهم في اإلاُلىب اإلاؿخىي  ٖىض

 جىاؾب مُٗىت اظخماُٖت مهاعاث لضحهم جىظض ال ألاٞغاص ٞبٌٗ: الاظخماُٖت باإلاهاعة اإلاغجبِ الظاحي الًبِ في عجؼ -3
لى للمىا٠٢، اإلاالثمت اإلاهاعاث ا٦دؿاب مً جمىٗهم الاهٟٗالُت الاؾخجابت ألن مُٗىت مىا٠٢  ٖلى ًهٗب ٢ض اإلاشا٫ ؾبُل ٖو

 .الاظخماعي جٟاٖلهم حٗى١  ٢ض اإلاغيُت اإلاساٝو ؤو الاظخماعي ال٣ل٤ ألن ؤ٢غاجهم م٘ ًخٟاٖلىا ؤن ألاٞغاص

 بؿبب ًاصوجها ال ول٨جهم الاظخماُٖت اإلاهاعة لضحهم ألاٞغاص ٞبٌٗ: الاظخماُٖت اإلاهاعة ؤصاء ٖىض الظاحي الًبِ في ٢هىع  -4
ظا والالخ٣ت، الؿاب٣ت الًبِ ومك٨الث الاهٟٗالُت ؤلاقاعاث ًٖ الهاصعة الاؾخجابت  ٠ُ٦ ٌٗٝغ الٟغص ؤن ٖلى ًض٫ َو

ا ال ول٨ىه اإلاهاعة ًخٗلم ؤهه ؤي. مخ٨غعة بهٟت لِـ ول٨ً اإلاهاعة ًاصي ٣ت ًٓهَغ ظا صاثمت بٍُغ  ؤو الخٝى بلي ٌٗىص عبما َو
 .لٟٓي ٚحر ؤو لٟٓي ؾلى٥ مً مىه ًهضع ما بػاء الاهٟٗالُت آلازٍغً ٞٗل عصة خى٫  اإلاؿب٣ت الخى٢ٗاث ؤو ال٣ل٤
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 ؤن ًم٨ً التي آلازاع ؤَم ٖلى الخٗٝغ َى الاظخماُٖت اإلاهاعاث في اللهىع / العجؼ/ الًٗف ظىاهب جىاو٫  مً الهضٝ بن
 ؤَم بلى الخُغ١  الؿُا١ َظا في لىا ًم٨ً خُض اإلاهاعاث، بهظٍ مباقغة ٚحر ؤو مباقغة ٖال٢ت لها والتي اإلاؿً باإلاخ٣اٖض جلخ٤

:  في واإلاخمشلت اإلاهاعاث، َظٍ مؿخىي  ٖلى ايُغاب وظىص ٖلى الضالت الؿلبُت الخمٓهغاث َظٍ

ؼصاص بالىخضة الكٗىع  .1  .اليؿاء ٖىض وزهىنا اإلاؿخ٣بل خى٫  بال٣ل٤ قٗىع  م٘ خضًشا اإلاترملحن ٖىض الكٗىع  َظا ٍو

ا ولِـ الخامت الاظخماُٖت الٗؼلت .2 م ٖؼلت في ٌِٗل ٢ض بل وخُضا اإلاؿً ٩ًىن  ؤن قَغ  .ألاؾغة ٦ى٠ في مِٗكخه ٚع

ى الىٟسخي الا٦خئاب .3  .الاظخماعي ألامً ٖضم ًٖ مغضخي حٗبحر َو

 م٩اهاث وقٛل الخضًشت الخ٨ىىلىظُت الشىعة وعاء الالَض الاظخماعي الخٛحر ْغوٝ م٘ الخ٠ُ٨ ٖلى ال٣ضعة ي٠ٗ .4
 .ؤصواع مً بها ًغجبِ ما ولٗب ظضًضة اظخماُٖت

بضؤ اإلاجخم٘، خُاة ًٖ والٗؼلت بالىخضة الكٗىع  .5  جال٠ ٧اهذ والتي الٗاثلُت الٗال٢اث مً الخغمان بدُاة الكٗىع  َظا ٍو

 
ًال
  ظؼءا

ًال
ال٢اتهم اإلاؿىحن جدغ٧اث ٖلى ال٣ُىص ًً٘ مما الُىمُت، واَخماماجه وكاَه مً ٦بحرا  .اإلاجخم٘ بإٞغاص الصخهُت ٖو

: الخىنُاث

: باآلحي الباخشت جىصخي الضعاؾت جىاولخه ما ؾُا١ في

حر -1 ٩ىن  ومك٨التهم، الاظخماُٖت اإلاؿىحن بداظاث اإلاغجبُت والخش٣ُُٟت الى٢اثُت البرامج جٞى ُت صوعَا ٍو  ألاؾغة ؤٞغاص جٖى
المُت الجهىص وج٨ش٠ُ اإلاسخلٟت ومكا٧لهم الؿً، ٦باع م٘ الخٗامل ب٨ُُٟت وألابىاء  والخٍٗغ٠ الٗمل َظا مؿاٖضة في ؤلٖا

 .بإَمُخه

ت والجمُٗاث الخ٩ىمُت الاظخماُٖت اإلااؾؿاث م٘ والخٗاون  الخيؿ٤ُ -2 م اإلاؿىحن لهالر الخحًر  .وؤؾَغ

غ للمؿىحن ؤهضًت بوكاء ٖلى الٗمل -3 ُه وؾاثل ٖلى جخٞى  و٢ذ جمًُت ٖلى ٌؿاٖض الظي اإلاىاؾب والخش٠ُ٣ اإلاسخلٟت التٞر

٣ت اإلاؿً ٞغاٙ  .مجضًت بٍُغ

ً للمؿىحن الؿماح -4  و٢ذ إلاك٨الث وجٟاصًا ظضًض ا٢خهاصي وي٘ لهم ًًمً ختى ُٞه باالؾخمغاع الٗمل ٖلى ال٣اصٍع

 .الٟغاٙ

ا اإلاخ٣اٖضًً إلاؿاٖضة مىاؾبت ؾبل وي٘ -5 ًاًل ت الخُاة مخُلباث مىاظهت في لضٖمهم ماص حر الخ٣اٖض، بٗض ألاؾٍغ  ٞغم ٦خٞى

 .ًُٟض ُٞما ٞغاٚهم وو٢ذ زبراتهم اؾدشماع ٖلى ٌؿاٖضَم بما للمخ٣اٖضًً اإلاىاؾبت الخُىعي الٗمل

اصاث بظغاء يغوعة -6 اصاث ًدىاؾب بما اإلاخ٣اٖضًً مٗاقاث في مؿخمغة ٍػ  .ألاؾٗاع ٖلى جُغؤ التي والٍؼ

 إلصزالهم اإلاىاؾبت الهُٜ وي٘ زال٫ مً وطل٪ للمخ٣اٖضًً الصخُت بالىاخُت لالَخمام اإلاىاؾبت الصخُت البرامج وي٘ -7

 .الهخي الخإمحن ؤهٓمت في

ت ٖلى الٗمل اإلااؾؿاث ٖلى -8 اعاث جىُٓم زال٫ مً وطل٪ مجها اإلاخ٣اٖضًً م٘ ٖال٢اتها ج٣ٍى ٟحن ٍػ  لؼمالئهم الٗاملحن للمْى

 .اإلاخ٣اٖضًً لضي الهضا٢ت ٖال٢اث ٖلى اإلاداٞٓت في ٌؿهم بما اإلاخ٣اٖضًً

ض بظغاء -9  .ألاؾغة مدُِ صازل اإلاؿً مجها ٌٗاوي التي اإلاسخلٟت اإلاكا٧ل خى٫  الضعاؾاث مً اإلاٍؼ
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م اإلاؿىحن جىاظه التي الاظخماُٖت اإلاك٨الث ٖالط -10  :زال٫ مً وؤؾَغ

ؼ - م بإٞغاص للمؿىحن الاظخماُٖت الٗال٢اث قب٨ت حٍٗؼ  .ومجخمٗهم ؤؾَغ

 .اإلاؿىحن لضي الاظخماُٖت اإلاهاعاث جىمُت -

: اإلاغاح٘ كائمت

غاء م٨خبت ،اإلاهاعاث ؾُىىلىحُت مدمض، الؿُض َاقم ؤبى -1  .2004 ال٣اَغة، الكغ١، َػ

اًت مُساثُل، ًىؾ٠ ؤؾٗض -2  .2000 ال٣اَغة، والخىػَ٘، واليكغ للُباٖت ٍٚغب صاع ،الكُسىزت ٖع

ان -3  اإلاؿىحن فئت ٖلى مُضاهُت صعاؾت" )الشالث الٗمغ فئت ٖلى الخلاٖض لحضر اكخهاصًت الؿىؾُى آلازاع" وُٗمت، ؤمٍؼ

 ظامٗت والاظخماُٖت، ؤلاوؿاهُت الٗلىم ٧لُت الاظخمإ، ٖلم ٢ؿم ميكىعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت ،(الىاصي باب ببلضًت

 .2005-2004 الجؼاثغ،

 .2005 ال٣اَغة، والخىػَ٘، واليكغ للُباٖت ٍٚغب صاع ،للمؿىحن والىفؿُت الجؿمُت الصحت ظمٗت، ًىؾ٠ ؾُض -4

ت قخا، ٖلي الؿُض -5 ت، الٟىُت، ؤلاقٗإ ومُبٗت م٨خبت ،الاحخمإ لٗلم الٓاهغي  واإلاىٓىع  الضوع  هٍٓغ  .1999 ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الىفؿُت ألاؾـ  وآزغون، الخىمي ٖمغ الكِباوي -6 اًت والتربٍى  .صث الش٣اٞت، صاع بحروث، ،الكباب لٖغ

ت الٗالكاث هبُل، مدمض الخمُض ٖبض -7  .1987 ال٣اَغة، والخىػَ٘، لليكغ الٟىُت الضاع ،الىفسخي وجىافلهم للمؿىحن ألاؾٍغ

 ميكىعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت ،"للخلاٖض والىفؿُت والاكخهاصًت الاحخماُٖت وألابٗاص آلازاع" ٖبضهللا، َاع١  الٗماعي  -8
 .1998 َغابلـ، الٟاجذ، ظامٗت الاظخماُٖت، الٗلىم ٧لُت

ىان -9  عؾالت ،("اإلاؿىحن بضاع ؤي) زاعحها هم والظًً ألاؾغة صازل هم الظًً اإلاؿىحن ٖلى صعاؾت" ؾمُت، ببغاَُم ٍٞغ
ل، مً الؿاب٘ ظامٗت والٗلىم، آلاصاب ٧لُت ميكىعة، ٚحر ماظؿخحر  (.ث.ص) لُبُا، ؤبٍغ

ت في اإلاؿىىن " وآزغون، بحري  الىخِصخى -10  للخسُُِ الىَىُت اللجىت ،"وخاحاتهم اإلاؿىحن ألويإ صعاؾت: الجماهحًر
 .1997 َغابلـ، الاظخماعي،
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سُت الٓاَغة الؿُاخُت  اليكإة و الؿحروعة:جاٍع

جىوـ ،حامٗت كابـ/ٖاصٌ الىقاوي.ؤ

 

 

: ملخو

سُت اليكإة ج٣صخي الى الضعاؾت َظٍ زال٫ ؾُٗىا     ٢ؿمىاَا ل٣ض و.جُىعَا مغاخل مسخل٠ جدب٘ و الؿُاخُت للٓاَغة الخاٍع
سُا مىخى ُٞه هدىها ألاو٫  ال٣ؿم.٢ؿمحن بلى سُت، ؾحروعتها و الٓاَغة َظٍ وكإة ُٞه صعؾىا خُض جإٍع  ُٞه عنضها ٦ما الخاٍع

ا مىخى ُٞه هدىها زان ٢ؿم و.20 ال٣غن  مً ألاو٫  الغب٘ بلى اإلاُالص ٢بل 4 ال٣غن  مً جُىعَا ٖىامل مسخل٠  صعؾىا خُض جٟؿحًر
 الؿُاحي،و باالهٟجاع ٌٗٝغ ما ؤو ٖالمي، مؿخىي  ٖلى ٧اسر اظخماعي اهدكاع مً قهضجه ما و الٓاَغة َظٍ نحروعة ُٞه

. الُىم بلى 20 ال٣غن  زالزِىاث مً بضاًت طل٪ و ؤلاهدكاع َظا في ؾاَمذ التي الٗىامل مسخل٠

. الؿُاخت،اليكإة،الخُىع،الؿحروعة،الهحروعة:اإلافخاخُت اليلماث 

: الضعاؾت ؤهضاف

 صو٫  ؤٚلب  في ٩َُلُا جطخمذ الٗالم،خُض في َٟىخا ألا٦ثر الٓىاَغ مً هي الؿُاخت ؤن ال٣ى٫  شخيء في اإلاٛاالة مً لِـ
سها ُٞضعؽ الٓاَغة َظٍ بضعاؾت ٌٗجى للؿُاخت ٖلم بٗض ًخإؾـ لم طل٪ م٘ و مىه مٟغّم  ال ٖاإلاُا ٢ُاٖا  ناعث و الٗالم  جاٍع

اتها و  مٟاَُمها ًانل مىاهجها،و ًبجي جُىعَا،و مغاخل مسخل٠ و  جىظهاتها ٌؿدكٝغ او٩ٗاؾاتها،و و جإزحراتها ًغنض و هٍٓغ

تها جترنض ػالذ ال الؿُاخت بن...آٞا٢ها و  ولم.مخٗضصة الٓاَغة لهظٍ الٗلمي الخإؾِـ ،ٞمداوالث حؿخد٣ها التي الٗلمُت ٍَى
ا١ بٗض ًخد٤٣ سُتها خى٫  اإلاسخهحن و الٗلماء بحن الٞى ش َظا خى٫  بُجهم ٞالى٣اف،الٗلمُت م٩اهتها  و جاٍع  اإلا٩اهت َظٍ و الخاٍع

 .ؤقضٍ ٖلى

ت بهخاط في وؿاَم ؤن زاللها مً خاولىا التي الضعاؾت َظٍ جخجز٫  الىاؾ٘ الٗلمي الجض٫ َظا يمً ت اإلاٗٞغ  خى٫  الىٍٓغ

سها عنض بمداولت طل٪ و الؿُاخت  .جُىعَا مغاخل مسخل٠ و جاٍع

 :ملضمت

ا ٣ًًىن  الظًً  الؿُاح ٖضص بلٜ الٗالم،بط في اهدكاعا ألا٦ثر الٓىاَغ مً  واخضة هي الؿُاخت الٓاَغة بن      ُٖلت ؾىٍى

(.  الٗالم ؾ٩ان 1/7 خىالي) بوؿان ملُىن 1000 مً ؤ٦ثر ألانل بلضاجهم زاعط ؾُاخُت عخلت بَاع في الؿىت آزغ

اناتها ؤن وٗخ٣ض ؤهىا ،ٚحر1*م15 ال٣غن  بلى حٗىص  الٓاَغة َظٍ وكإة ؤن بلى الضاعؾحن بٌٗ ًظَب  ؤٖم٤  ألاولى الخإؾِؿُت بَع
ش َظا مً ش َظا امخضاص ٖلى  ب٣ُذ ؤجها م،ٚحر ١ 4 ال٣غن  بلى وكإتها جمخض بط. ب٨شحر الخاٍع  و الاظخماعي الاهدكاع مدضوصة الخاٍع

                                                           

 :أنظر .ـ 15من أىم الدارسُت الذين يذىبوف إىل أف تاريخ السياحة يعود إىل القرف  Marc BOYER يعد     
Marc BOYER : HISTOIRE GÉNÉRALE DU TOURISME ; L'Harmattan, Paris France 2005. 
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 الٗامل ؤن ؤي الُب٣اث، بهظٍ مخهلت اظخماُٖت ز٣اُٞت ٖىامل جدغ٦ها و الىاٞظة، الاظخماُٖت الُب٣اث ٖلى خ٨غا
ً، ال٣غن  زالزِىاث مً بضاًت ل٨ً، الٓاَغة، لهظٍ مدغ٧ا ٨ًً لم الا٢خهاصي ش في ألاَم الخدى٫  ؾيكهض الٗكٍغ  الخاٍع

 طل٪ مً  اهُال٢ا الاظخماُٖت،لىخدضر الُب٣اث ٧ل بحن الؿُاخت لٛغى الؿٟغ ْاَغة ؾدىدكغ خُض الؿُاخُت الٓاَغة

ش  ٦ما .tourisme pour tous للجمُ٘ الؿُاخت ًٖ و tourisme populaire الكٗبُت الؿُاخت ًٖ الؿُاحي،و ؤلاهٟجاع ًٖ الخاٍع
ر  . الا٢خهاصًحن التربذ و الاؾدشماع خ٣ى٫  ؤَم مً اخضة و الٓاَغة َظٍ ؾخهبذ خُض الؿُاحي،  الا٢خهاص ًٖ ؾيخدضّم

سُت اليكإة الٟهل َظا في ؾجرنض  َظا في ألاَم الخدى٫  ؤن بما ل٨ً. جُىعَا مغاخل مسخل٠ و الؿُاخُت للٓاَغة الخاٍع
ش، ً، ال٣غن  بضاًت في الٗالم قهضٍ الظي الٓاَغة لهظٍ الىاؾ٘ الاظخماعي الاهدكاع َى ؤؾلٟىا، ٦ما الخاٍع  ٞةهىا الٗكٍغ

سُا مىخى ُٞه ؾيىدى ألاو٫  ال٣ؿم:   ٢ؿمحن بلى الٟهل َظا ؾى٣ؿم  و الؿُاخُت الٓاَغة وكإة ُٞه ؾىضعؽ خُض جإٍع

سُت، ؾحروعتها  ؤما. 20 ال٣غن  زالزِىاث بلى م ١ 4 ال٣غن  مىظ جُىعَا في ؾاَمذ التي الٗىامل مسخل٠ ُٞه ؾجرنض ٦ما الخاٍع
ا و ٖالمي مؿخىي  ٖلى قُٕى مً قهضجه ما و الٓاَغة َظٍ نحروعة بلى ُٞه ٞؿيخٗغى الشاوي ال٣ؿم  الاظخماعي اهدكاَع
 في ؾاَمذ التي ألاؾباب و  الٗىامل مسخل٠ و الؿُاحي باإلهٟجاع ٌٗٝغ ما ؤو الاظخماُٖت الُب٣اث ٧ل َا٫ الظي ال٩اسر

         .                                                                                                                            الُىم بلى 20 ال٣غن  زالزِىاث مً بضاًت طل٪ و... الاهدكاع َظا

.Iاللغن  زالزِىاث بلى م ق ٗ اللغن  مً وجُىعها الؿُاخُت الٓاهغة وكإة ٕٓ. 

ش ٌٗىص ٣ُت الغوماهُت الخًاعجحن في ال٨بري  اإلاضن وكإة ؾُا١ في وطل٪ م ١ 4 ال٣غن  بلى الؿُاخت جاٍع ٍغ  ٖانمت ٞغوما. وؤلٚا

ت، ظٛغاُٞتها في جىؾٗا Cicéron   خ٨م ببان قهضث الغوماهُت ؤلامبراَىعٍت  1.5 خىالي)  ؾ٩اجها ٖضص في واعجٟاٖا الخًٍغ
حر في طاجُا ا٦خٟاءا ا٢خهاصَا،و في وهمىا)  ؾا٦ً ملُىن  ت وخضة و خاظُاتها، جٞى  بلى بصاعتها، في واهخٓاما مباصالتها، في ًٍٖى

-Economie  ٖالم  –ا٢خهاص  مٟهىم ٖلُه ًىُب٤ اإلاضًىت َظٍ ا٢خهاص ؤن ال٣ى٫  بلى" بغوصاٌ فغهان" مٗه طَب الظي الخضّم 

monde  .بؿبب الؿ٩ان ٖلى الًِٛ اعجٟإ اإلاباقغة هخاثجه مً ،٧ان اإلاضًىت َظٍ قهضجه الظي البالٜ الخًغي  الىمى َظا 
 ٞاٖلُاث ًٖ البدض بلى الىاٞظة الاعؾخ٣غاَُت بالُب٣ت صٞ٘ الظي ألامغ ٦شاٞتهما، و الا٢خهاصي و الٗمغاوي التر٦ؼ خضة

اث زاللها مً هسٌٟ بها زانت  الٗى٠ ٖغوى ٞحها ج٣ام التي الٗامت والؿاخاث اإلاؿاعح ٩ٞاهذ مجها، جدضّم  و الًَٛى

ُهي  الٟغظىي  ت مً  والتٞر  Les jeux de gladiateurs ou .اإلاٟترؾت الخُىاهاث وبحن وألاؾغي،وبُجهم اإلاؿاظحن بحن و٢خا٫ مهاٖع

de bêtes sauvages  .ٍحهُت الٟاٖلُاث َظ ىذ الٗمىمُت التٞر ُه ٞٗال ؤمّم  الخكض مً بَاع في ٧ان طل٪ ؤن ،بال الٟغظىي  التٞر
 م٘ ال٣ُ٘ بلى الغامُت الاعؾخ٣غاَُت الُب٣ت جُلٗاث في اإلاخمشلت ؤَضاٞها ًد٤٣ لم الظي الهازب،ألامغ والطجُج اإلا٨خٔ

اث ُه بها جامً زهىنُت ٞاٖلُت اؾخيباٍ بلى صٞٗها مما وضجُجه، الخكض ا٦خٓاّ و اإلاضًىت يَٛى  مً بَاع في التٞر

 الًىاحي في بها زانت مؿا٦ً الاعؾخ٣غاَُت الُب٣ت قُضث. الًىاحي ؾ٨ً هي الجضًضة الٟاٖلُت َظٍ.الاوٗؼا٫ و الهضوء

ُٟت ُه والاؾترزاء بالهضوء لالؾخمخإ وألازغ الخحن بحن بلحها جلجإ عوما، إلاضًىت والؿاخلُت الٍغ  َظٍ. الٗامت م٘ ولخ٣ُ٘ وللتٞر

تي مشل ؾُاخُت، ٢غي  بلى الخ٣ا جدىلذ عوما مضًىت ًٖ وؿبُا البُٗضة الًىاحي  ٣ًى٫  (Baiae)."  باي و (Cumae)" ٧ىماي" ٢ٍغ

اث مً الهغوب بلى للخاظت هدُجت جىلضث الؿُاخُت ال٣غي  َظٍ"   "هاف"  و" جىعهغ"   الخُاة بلى والٗىصة اإلاضًىت يَٛى
 ال٣غي، َظٍ في الؿُاخت مغا٤ٞ جطخمذ ل٣ض.1"والخجىا٫ ٧الهُض َبُُٗت اؾخمخاُٖت ؤوكُت ومماعؾت البؿُُت الُبُُٗت

                                                           
1 Turner.L, Ash.J : The golden hordes : International  tourism  and the   pleasure  priphery , London, constable and 

Co , 1975, P 49-50. 
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ا جطخمذ ٦ما حهُت ٢ُمها و الاؾخجمامُت ؤظىاَئ  الى٣ضي ال٨ٟغ ببىا٦حر" حؿمُخه ًم٨ً ما ؤهخج الظي الخض بلى التٞر

ى" . للؿُاخت . وألاظىاء ال٣ُم  ولهظٍ اإلاغا٤ٞ لهظٍ الٟٗلي الخطخم  لىال لُبرػ ٧ان ما ٨ٞغ َو

ُه الخالٖت إلاباوي  اإلاٗماعي  و الٟجي الظو١  عصاءة مً البالٜ جإٟٞه Satyricon1  السجُٗت عواًخه في PETRON   لـ ه٣غؤ  التي والتٞر
ُٟت الؿاخلُت الًىاحي في قُضث ه مً وامخٗايه عوما، إلاضًىت والٍغ     لـ ه٣غؤ ٦ما.الُبُعي اإلاكهض ظما٫ َا٫ الظي الدكٍى

HORACE٢هُضجه في   Epitre   اظه ه و ٞؿاص مً الُبُٗت لخ٤ مما الكضًض اهٖؼ  الخالعي الؿ٨ً لؼخ٠ هدُجت وطل٪ حكٍى
حن ٖلى الؼخ٠ لهظا الؿلبُت للخإزحراث الخاص اؾدى٩اٍع و والترفي،  بلى الٟالخحن خى٫  بط والاظخماعي، الا٢خهاصي   اإلاؿخٍى

ُحن .  الىباحي الُٛاء ٖلى ٢طخى ٦ما الٟالحي اليكاٍ ٖلى و٢طخى البىاء، ًمتهىىن  خٞغ

ت في الب٣اء ًخدمل لم ٞةهه" ؾاها٥" ألازالقي الُٟلؿٝى ؤما  ألازالقي الخٟسخ بؿبب وطل٪ واخض  ًىم مً ؤ٦ثر Baiae باي ٢ٍغ
اٍ لؿ٩اجها .                  ِٖكهم لىمِ البظدي والٞغ

 في الخٗلُم مىاهج ؤن طل٪ مىٓما، ماؾؿاجُا مىخى الؿُاخُت الٓاَغة جُىع  اإلاُالص،ؾُإزظ بٗض الخامـ ال٣غن  مً بضاًت
دت ج٨دؿب ؤن يغوعة ال٣غن،ؾخ٣غ َظا في ؤزِىا ت ألاؾُاص مً الكابت الكٍغ ش مٗم٣ت مُضاهُت مٗٞغ  وخًاعتها ؤمتهم بخاٍع

سُت اإلاىا٢٘ ألَم اؾخ٨كاُٞت عخالث زال٫ مً وطل٪   الخاٍع

 2 .لؤلمت الخًاعي  البىاء ح٨ٗـ التي

سُت، اإلاىا٢٘ ألَم زغاثِ بىي٘ اَخمام ٖىه ؾُيخج الاؾخ٨كاُٞت للغخالث اإلااؾؿاحي الخىظه َظا ُٟت مالٟاث و الخاٍع  حٍٗغ

 هىىػ "  صلُل اإلاالٟاث َظٍ ؤَم مً ولٗل. بخىظحهاتها ٌؿخضلىا و بخىنُاتها ٌؿترقضوا بإن عخالتهم في الُالب مجها ٌؿخُٟض لها

 للؿٟغ جٟهُلُا مؿاعا ُٞه وبحن( 150 ؾىت خىالي) Pausanias" بىػاهُاؽ" ويٗه الظي الضلُل ؤًًا و ، Delphes"صًلفؼ
 . الُىهان ٖبر الاؾخ٨كافي

سُت باإلاىا٢٘ اإلاغخلت جل٪ في الاَخمام بلٜ ل٣ض  جهيُُٟت مً طل٪ ٖلى ؤص٫ ولِـ ، طعوجه وحؿخ٨ك٠ جؼاع ؤن ًجب التي الخاٍع

سُت اإلاىا٢٘ الخهيُُٟت َظٍ وحكمل. الُىم خض بلى ياعبت قهغتها الػالذ التي الؿب٘ الضهُا عجاثب :  الخالُت الؿب٘ الخاٍع

(.                                    مهغ) الجحزة ؤَغاماث -

(.                              الُىهان)عوصؽ َلُىؽ جمشا٫ -
ت مىاعة -  (.مهغ)ؤلاؾ٨ىضٍع

ذ -                                                         (.      الُىهان)َال٩ُاعهاؾىؽ يٍغ
(.                                        الُىهان) ٍػىؽ جمشا٫ -

(.  جغ٦ُا)ٞؿىؽ باع صًاها مٗبض -

                          3(.الٗغا١) اإلاٗل٣ت بابل خضاث٤ -

                                                           
1
 Petron : Le Satyricon :Trad ;Luis De Langle ; Coll Les maitres de  l’amour ; pari 1923. 

 
2
 Jean-Marie André. Marie-Françoise  Basley :   Voyager   dans l’antiquité .  Fayard, Paris, 1993.                

3
 Valery Patin :Tourisme et patrimoine . La  documentation    Française . Paris . 2005. P 11 

 
 



 
 
 

 

 
 

    2016 –  ًىلُى    : 22الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

24 

 

 الؿٟغ صواعي الهُمجي اإلاى٤ُ َظا يمً وؾخٟغى الش٣اٞت و اإلاجخم٘ صوالُب ٧ل ٖلى ال٨ىِؿت ؾتهُمً الىؾُى ال٣غون في

 اعجٟ٘ ول٣ض. اإلا٣ضؾت اإلاؼاعاث مً واخض بلى الدج ؤي ، اإلا٣ضؽ الؿٟغ َى ؾىاٍ ال٨ىِؿت جباع٥ ال الظي الؿٟغ بن.  ووظهاجه
ا" ال٣ضٌؿت و٦ىِؿت" جىع " في" ماعجان" ٦ىِؿت مشل   اإلاغخلت، جل٪ في اإلا٣ضؾت اإلاؼاعاث ٖضص  ٦ىِؿت و" ٞحًزالي" في" ماصالن ماٍع

ا" في" ماع٥" ال٣ضٌـ  والظي" الٗالم خى٫  ؾٟغ" بٗىىان  1356 ؾىت"  ماهضًُٟل صي ظان" ويٗه الظي اإلاال٠ وختى"...ُٞىحًز
اعة الجضًغة اإلاىا٢٘ ؤَم يمىه  ألامغ ًخٗل٤ خُىما طل٪ و   ؾُدُا وختى الازتزا٫ بالٜ ٧ان اإلاىا٢٘ لهظٍ ونٟه ٞةن بالٍؼ

 بن .الضًيُت اإلاؼاعاث ومسخل٠ بال٨ىاجـ ألامغ ًخٗل٤ خُىما وجٟهُلُا مؿهبا ًهبذ الىن٠ َظا ول٨ً صًجي، ٚحر ػمجي بمى٢٘
 هٟؿها، الؿٟغ ل٩لمت الضاللي اإلاًمىن  في الخد٨م بلى ججاوػٍ بهما و ووظهاجه، الؿٟغ صواٞ٘ ٖلى ج٣خهغ لم ال٨ىِؿت َُمىت

تها الؿٟغ حٗجي والتي Peregrinatio الالجُيُت ٞال٩لمت ت صالالتها مً ال٨ىِؿت ؤٞٚغ   ٧لمت  مجها اقخ٣ذ بإن ألانلُت اللٍٛى

Pèlerinage ى مدٌ صًجي لٛغى الؿٟغ حٗجي والتي .                                                                                       الدج َو

ت، جهًتها جبجي ؤوعوبا بضؤث 15 ال٣غن  مىخه٠ مً بضاًت . لخىٟظٍ خضا وجً٘ ال٨ىِؿت صوع  ؾخذجم التي الجهًت وهي ال٨ٍٟغ
ت وظهاجه و الخغة صواٞٗه للؿٟغ ٖاصث ؤن الخذجُم َظا هخاثج ومً  الب٣إ بلى الؿٟغ ْاَغة ؾخبرػ اإلاغخلت َظٍ في. الازخُاٍع

 َظا ًبرػ ختى جًاٞغث مسخلٟت ٖىامل ؤنّم  والخ٣ُ٣ت ألازغي، والخًاعاث اإلاسخلٟت الكٗىب ٖلى الخٗٝغ ٢هض الىاثُت

:       الخالي الىدى ٖلى هجملها الٗىامل َظٍ. الؿٟغ مً الىمِ

ؿخٝى" و"  ٢اما صي ٞاؾ٩ى" ؤمشا٫ بؾ٨ىضهاُٞىن  عخالت بها ٢ام التي الىبري  الاؾخىكافُت الغخالث - "  ٧ىلىمبـ ٦َغ

 ومجهىلت هاثُت ب٣إ بلى الاؾخ٨كاُٞت عخالتهم في ونلىا الظًً الغخالت، َاالء" ... بحزاعو  ٞغاوؿِؿ٩ى"  و" ٧ىعجاػ َحرمان"و
 ؤجها و الاؾخ٨كاٝ، ٖلى ٖهُت لِؿذ ألاعى، ٧ل ألاعى، ؤن مٟاصٍ الٛغب لضي ظضًض وعي حك٨ُل في ؾاَمىا ألاعى، مً
" ماظالن ٞغصًىان"  ٢ام خُىما وطل٪ عؾىزا اػصاص الىعي َظا  L’acte de voyageالؿٟغ ٞٗل زال٫ مً ؤلاوؿان مخىاو٫  في

.                            1521 -1519 ؾىتي بحن ُٞما ألاعى خى٫  ٧املت بضوعة

 امخضاصا لِؿذ ألاعى ؤن ؤ٢غوا الٗلماء َاالء"... هُىجً" و" ٧لُبر" و" ٢الُلي" ؤمشا٫ الفلً لٗلماء الٗلمُت الاهدكافاث -
 حجمذ الا٦دكاٞاث َظٍ. ال٨بر بالٜ ٧ىن  في الهٛغ بالٜ ٧ى٦ب ؾىي  لِؿذ ؤجها ٦ما ، الك٩ل ٦غوٍت هي بهما و مىبؿُا

.  ب٣اٖها ٧ل بلى الؿٟغ بةم٩اهُت الىعي ٦غؾذ و  ألاعى
ً و ٖلماء بغوػ - ما بإن والاؾخىكاف الؿفغ ٖلى خفؼوا مفىٍغ  ٞغاوؿِـ"  مشل ، ٞىُت طو٢ُت و ٖلمُت م٣اعباث ٢اعبَى

ً الكباب جغبُت في الؿٟغ ٌؿاَم ٠ُ٦ "   Of travel" "الؿٟغ خى٫ "  ٦خابه في بحن الظي"  ب٩ُىن   ًمتن ٦ما شخهُتهم، وج٩ٍى
ثرحها اإلاؿىحن ججغبت  ُٞما ٞحها، ٦خب والتي ألاوعوبُت اإلاضن ؤٚلب ٞحها ظا٫ التي عخلخه ؤزىاء مضوهاجه في"  مىهخاوي"  ٦ظل٪ . 1ٍو

                        L’art de vivre.الِٗل ًٞ يمً ًىضعط الؿٟغ ؤن ٦خب،

 الخدٟحز في ؤًًا َى ؾاَم ؤهه وٗخ٣ض  الٗامل َظا .م ٓ٘ٗٔ ؾىت ٚىجاهبىعٙ حىهاهؼ"  ألاإلااوي كبل مً اإلاُبٗت ازترإ -
إل ز٣اٞت ووكغ الؿٟغ ٖلى  الخًاعاث ظٛغاٞحي مضوهاث َباٖت اإلاُبٗت ؤجاخذ ٞل٣ض ال٣ضًمت، الخًاعاث جغار ٖلى ؤلَا

"  الغوماوي الجٛغافي مضوهت هظ٦غ اإلاضوهاث َظٍ مً ، اإلاىضعؾت لخًاعاتهم جىنُٟا جًمىذ التي و ماعزحها، و ال٣ضًمت

 ؤزىاء مالخٓاجه   يمجها التي" بىلى ماع٧ى"  الاًُالي ةالغخا٫ ومضوهت" بخىلُمُ٪ ٧لىص" الُىهاوي الجٛغافي ومضوهت" ؾىن  ؾتراث

 .                        آؾُا بلى عخلخه

                                                           
1 Cit in : Robert Lanquar : Sociologie de  tourisme,  PUF , 1994, P 4. 
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ُاهُت الاعؾخ٣غاَُت ؾخُٗض 18 ال٣غن  في     اإلاُالص ٢بل ألاولى ال٣غون في ؤزِىا في الؿُضة الُب٣ت ؤعؾخه الظي الخ٣لُض البًر

ت ألاعؾخ٣غاَي الكباب ٨ًدؿب ؤن يغوعة في واإلاخمشل سُت باإلاٗالم مُضاهُت مٗٞغ ت الخاٍع .  والخًاٍع

ت َظٍ جد٤٣ بن  اإلاغخلت جل٪ في قهضث التي اًُالُا وزانت  ؤوعوبا ؤعظاء مسخل٠ في   Grand tour ٦بري  ظىلت ٣ًخطخي اإلاٗٞغ

ت الدك٨ُلُت الٟىىن   مجاالث في وزانت ٖالُت جهًت ت والؼزٞغ  الخ٣ا مجها ؾِكخ٤ التي هي Le grand-tour  ٧لمت بن.اإلاٗماٍع

 للخغا٥ الجٛغاُٞت الضاثغة احؿإ ؤؾاؽ ؾخ٩ىن  التي هي ؤوعوبا في ال٨بري  الجىالث َظٍ ؤن ٦ما . Le tourisme مٟهىم
.  الضولُت الؿُاخت ًٖ الخ٣ا مٗه ؾيخدضر الظي الخض بلى الؿُاحي

 الصخهُت، ججغبخه هطج و الاعؾخ٣غاَي، للكباب اإلاٗغفي البىاء ا٦خما٫ في ًخمشل ال٨بري  الجىالث َظٍ مً الٛغى بن

اء الغظا٫ لٟئت الاهخماء ظضاعة  ا٦دؿابه بالخالي و الٟجي، طو٢ه واعج٣اء  لِـ الاعؾخ٣غاَي ٞاالهخماء Homme Gentil  الكٞغ
. ؾلى٧ي و طوقي باألؾاؽ َى بهما و ٞدؿب، ا٢خهاصًا و اظخماُٖا ؤهخماء

 الخـ و الخٟاٖلي والظو١  اإلاٗغفي الاحؿإ الاعؾخ٣غاَي الكباب ج٨ؿب بإن اإلاغؾىمت ؤَضاٞها جد٤٣ لم الجىالث َظٍ بن

 مشال" بىب ؤل٨ُؿاهضع" ٝ اإلاغخلت، جل٪ ٦خاب  مً الٗضًض ؾازغة ه٣ضًت بلٛت ٖجها ٖبر مٛاًغة هخاثج بلى اهتهذ بهما و الٟجي،

 ًًُ٘ ، ألاعى عطاثل ٧ل ًجم٘ ، شخيء ؤي ًٟهم وال شخيء ٧ل ًغي  بًُالُا بلى ال٨بري  ظىلخه في ألاه٣لحزي  الكباب بن" ٦خب،

خه ًًُ٘ ، ؤزغي  لٛت ؤي ًخٗلم وال لٛخه  ٦خب الته٨مي الاؾلىب َظا بىٟـ و"  1... ؤنُلت مٗاٝع ؤي ٨ًدؿب وال ألانلُت مٗٞغ
ىه بلى" قٍغ٠" لهٟت خضًشا اإلا٨دؿب الاعؾخ٣غاَي الكاب ٌٗىص خُىما": " ؾِخىالـ بًضًض"  في ظىلخه بٗض به٩لترا َو

ت واؾ٘ ؤنبذ بإهه ؤًًا ًضعي ٢ض واؾٗت، بجىلت ٢ام ب٩ىهه ًدباهى ٢ض بًُالُا، إل اإلاٗٞغ  وؤلابضاٖاث الٟىىن  بمسخل٠ وؤلَا

 ال...اإلا٨ٗغوهت"هىاصي مً واخض بلى اهدؿب ٢ض ؤهه َى به ًدباهى ؤن ٞٗال بةم٩اهه الظي الىخُض الصخيء ؤن والخ٣ُ٣ت... الاًُالُت
  2." ؤ٦ثر

إل بلى ٌؿٗىن  ال الاه٣لحز الجىالت َاالء ؤٚلب ؤن" " صوباحي" ٦خب ٦ما ت، بلى وال الا٦دكاٝ  بلى وال ؤلَا  ًٟٗلىهه ما بن اإلاٗٞغ
م... بإمتهم والخباهي ألازغي  ألامم اٚخُاب في وؤلامٗان البلُاعصو لٗب وفي الكاي قغب في الى٢ذ َضع َى  بال ٣ًغئون  ال َو

ض ٦خب          3.جهلهم التي اإلاغاؾالث و البًر

ذي الؿُا١ هٟـ في ٞغوؿا في ْهغث به٩لترا، في ال٨بري  الجىالث ظاهب بلى  ؾُاخت وهي ظضًضة ؾُاخُت ججىالُت مماعؾت الخاٍع
 ه٣ضي  ؤؾاؽ ٖلى جإؾؿذ التي الُبُُٗت للٟلؿٟت هخاط هي الجبا٫ حؿل٤ َىاًت مماعؾت بن. L’alpinisme الجبا٫ حؿل٤

اناتها ٧اهذ ول٣ض ،"عوؾى ظا٥ ظىن "  ؤؾؿها الٟلؿٟت َظٍ. ألاهىاع ل٣ٗالهُت  الخٟاوث ؤنل في عؾالت"  ٦خابه في ألاولى بَع

 الُبُٗت ًٖ ٞهلخه بط الُبُُٗت ؾٗاصجه ؤلاوؿان ؾلبذ اإلادًت ال٣ٗالهُت ؤؾاؾها التي الخًاعة ؤن بحن خُض"  البكغ بحن
اصة الُبُٗت بلى الٗىصة في ٨ًمً والخل. وماصًاتها وخؿاباتها ال٣ٗالهُت ؾحروعة في ؤصعظخه و وظمالها، وبؿاَتها  بخُاء إٖل

اصة ألا٩ٞاع لخيكُِ وألاخاؾِـ اإلاكاٖغ  حؿل٤ ؾُاخت مماعؾت زال٫ مً ؾخ٩ىن  الٗىصة َظٍ" . طاجه بلى ؤلاوؿان وإٖل

                                                           
 
       Boyer Mark: Histoire générale du tourisme  de 16é au 21 siècle  Ed L’Harmattan, 2005,P 45                         

Sitwell Edith : Les excentriques anglais,  Paris 1988.                                                                            
3
Dupaty : Lettres sur L Italie .1785 ,cit in Boyer Mark : Histoire générale du tourisme .Op cit   ,P46. 
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ايت مماعؾت زال٫ مً ؾخ٩ىن  ٦ما الجبا٫ لت إلاؿاٞاث اإلاصخي ٍع  بلى الؿُاحي الؿٟغ ًخُلب طل٪ و. الُبُٗت ؤعظاء بحن ٍَى

.                    الخًغاء اإلاىا٤َ َظٍ بلى و الجبا٫ َظٍ

ت بضؤث ،19 ال٣غن  في  ٢ُاٖاث مسخل٠ ٖلى اإلاباقغ جىٟظَا و الهُمىُت بصًىلىظُتها ج٨غؽ ؤوعوبا في الىاقئت البىعظىاٍػ

 ؤجها بال ، الىاٞظة الُب٣ت مؿخىي  بلى الترقي مً ٞٗال جم٨ىذ لئن و.  الش٣اُٞت و وؤلاظخماُٖت ؤلا٢خهاصًت و الؿُاؾُت اإلاجخم٘
ت ".ألاعؾخ٣غاَُت ب٣ٗضة"  حؿمُخه ًم٨ً مما جخسلو لم  بهاظـ مؿ٩ىهت ٧اهذ" ٞابلً" بحن ٦ما ، الهاٖضة ٞالبىعظىاٍػ

 في ؤلامٗان ، الىظاَت َظٍ ال٦دؿاب ٦مضزل جىزذ، ل٣ض و. ألاعؾخ٣غاَُت الُب٣ت  بها جدٓى ٧اهذ التي الىظاَت ا٦دؿاب
ُه ومماعؾت بالغاخت الاؾخمخإ ٣ت الاعؾخ٣غاَُت ٧اهذ ل٣ض. التٞر ُه للغاخت مماعؾتها ج٨ً لم و وظاَتها، في ٍٖغ  وللتٞر
ا الِٗل مً ؤؾلىبا ٧اهذ بهما و لها، بزباجا ال و للخٓىة اؾخٗغايا والؿُاخت ت ا٢ضام ؤما َبُُٗا، و ٍٖٟى  البىعظىاٍػ
 لِـ وظاهي ِٖل بإؾلىب الخٓاَغ يمً و الجضًضة، إلا٩اهتها بزباحي مى٤ُ يمً ٩ٞان اإلاماعؾاث َظٍ ٖلى الهاٖضة

.                                                        1ؤنُل

لذ ل٣ض ت ؤٚو ُه، مماعؾت في البىعظىاٍػ  جماما بظل٪ مىا٢ًت وظاهي بؾخٗغاضخي بإؾلىب الؿُاحي، الؿٟغ مىه وزانت التٞر
ملذ بها هاصث التي الٗمل ٢ُم ؿها ٖلى ٖو ُه الغاخت ؤن مًامُجها مً والتي الٗاملت الُب٣ت نٟٝى في ج٨َغ  ٧ابدان والتٞر

.                    2والاظخماعي الا٢خهاصي للىمى زُحران

ت جىظهذ  ألا٦ثر الُبُُٗت اإلاىا٤َ ٞخسحرث هٟؿها، مجخمٗاتها بلى بالؿُاخت ٖهضَا بضاًت في الهاٖضة ألاوعوبُت البىعظىاٍػ

 التي الجز٫  بن... الٟغوسخي الالػوعصي الؿاخل في  هِـ" و"  ٧ان"  ومضًىتي ، ؤإلااهُا في" باصن باصن" ٦مضًىت ؤوعوبا، في ظماال
اٍ بالٛت ال٣هىع  قا٧لت ٖلى ٧اهذ الُب٣ت َظٍ ؾُاخت بمىاؾبت قُضث . ل٣هىعَا َبُُٗا امخضاصا ج٩ىن  ختى طل٪ و     الٞغ

ٗض  الُب٣ت الهخٓاعاث اؾخجاب هؼ٫  ؤو٫  1805 ؾىت قُض الظي ألاإلااهُت،Baden-baden   مضًىت في  Badische- hof هؼ٫  َو
ت، ُٗض لخهىنُاتها، مىاؾب ًٞاء ٞهى البىعظىاٍػ  الجز٫  َظا جضًغ. ٢هىعَا في ٧اهذ لى ٦ما جماما ِٖكها همِ ؤهخاط َو

 الخُل وؾاؾت والُبازحن والىضالء والبىابحن الخماًت و ألامً ًٖ اإلاؿاولحن و الٗمل مغا٢بي و   اإلاضًٍغً مً م٣ٗضة جغاجبُت

ىن  َاالء ٧ل بن...الىٓاٞت ٖلى والؿاٍَغً   و ؤلاؾدكٟاثُت الخماماث و الخضاث٤ و  الىىم ٚٝغ في الجزالء زضمت ٖلى ٌكٞغ

 بلى اإلاخب٘ ألاؾلىب عؾم 1805 ؾىت اإلاكُضBadische- hof  هؼ٫  بن... الهىلجان مالٖب و   الخُل مغابٌ و اإلاؿابذ و اإلاغا٢و

ها و الخضماث جىٕى في ؾىاء الُىم خض ت جىظهذ ٦ما 3.ؤلاصاعة في ؤو جٞغ  ج٣لُضا ،19 ال٣غن  زال٫ الهاٖضة البىعظىاٍػ
 ٣ٞض مكا٢ه، و الدؿل٤ مساَغ جخجىب ول٩ي ل٨ً، ؾٟىخها، ٖلى الخجى٫  و الجبا٫ حؿل٤ ؾُاخت بلى آلاٞلت، لؤلعؾخ٣غاَُت

 هاصي ؤو٫  قُض ول٣ض. اإلاساَغ ججىِب و الخماًت جإمحن ٖلى حٗمل و الؿُاخت، مً الىٕى بهظا حٗجى ؾُاخُت هىاصي ؤؾؿذ

اٍ بالٛت هؼال ؤؾؿذ ٦ما. 1874 ؾىت الجبا٫ حؿل٤ بؿُاخت ٌٗجى  الجبا٫ ٢مم ٖلى ؤولها قُض  الجبا٫، ٢مم ٖلى الٞغ
ت ؿٍغ .   18204 ؾىت الؿَى

                                                           
 :حوؿ ىذه األطركحة أنظر  

T. Veblen, Théorie de la classe de loisir, Paris, Gallimard1970. 

   نظرأ حوؿ التناقض بُت ما كانت ترفعو البورجوازية الصاعدة من شعارات تثمن اإللتزاـ بضوابط اإلنتاج ، كبُت شلارساهتا اخلمولية اخلالعية ،  
Lafargue Paul: Le droit a la paresse, Paris, Editions Maspero, 1972. 

 .21، ص 2006مكتبة عالء الدين ، صفاقس ، .دراسة سوسيولوجية لسيرة  خياؿالوضعية الحدودية في القطاع السياحي  : الوشاين عادؿ   3
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لى وظىصَا همِ ٖلى جخٗٝغ ألازغي  اإلاجخمٗاث بلى ؾُاختها في الُب٣ت َظٍ جىظهذ ٦ما  لى اظخماٖها ٖو سها، ٖو  ؤن ٚحر جاٍع

 مً ٧ان الخ٣ُُم َظا ؤن طل٪ في الؿبب لٗل و.  مٛالُا ٧ان ؤخُاها مبؿُا،و و مستزال ٧ان الخٗٝغ لهظا الخ٣ُُمي الخانل
.   الٟٗلي ووا٢ٗها اإلاجخمٗاث َظٍ وظىص مغ٦ؼ مً ولِـ الُب٣ت َظٍ وظىص مغ٦ؼ

٣ُت ٞاإلزيُت  ٣ىؾها،ازتزلذ ٖغا٢تها ب٩ل مشال، ؤلاٍٞغ ه الاؾباوي الكٗبي الترار و٧ل الجاػ، وهي ٦الؾ٨ُُت ع٢هت في َو  بدىٖى

ت وفي الٟالمى٩ى ع٢هت في ازتز٫  وزغاثه  هٓغة له هٓغ الكٗىب لبٌٗ الهٗب الىا٢٘ ٞةن طل٪ مً ؤ٦ثر بل. الشحران مهاٖع

٣ت بضاثُت بخ٣اهاث وال٩اصح اإلاًجي والٗمل الُبُعي، ؤلاوؿان بؿاَت ؤنبذ اإلاؿخٟدل ٞالجهل: ٚغاثبُت حؿُُدُت  مَغ
 له هٓغ بهما و ومٗاهاة خغمان و ٣ٞغ ؤهه ٖلى له ًىٓغ لم اإلاض٢٘ ال٣ٟغ ختى و والخام، الانُل خُض البضاًاث ظما٫ ؤنبذ

                                                                   1الًغوعي  ٖلى الِٗل بؿاَت ؤهه ٖلى

 زمت مً و الىا٢٘، في هي ٦ما ؤَلها ز٣اٞت حٗٝغ و الؾخ٨كاٞها البلضان بلى ٌؿاٞغوا لً اللخٓت، َظٍ مً بضاًت الؿُاح، ان
  ز٣اٞاتهم، و ؤَلها و البلضان جل٪ ًٖ ًدملىجها ما٢بلُت نىع  بلى ؾِؿاٞغون بهما و الظاجُت، اإلاٗاٌكت مً اهُال٢ا ٖلحها الخ٨م

ستزلىن   اإلاىخى َظا ٦غؽ ل٣ض و .الهىعة ٦غؾتها ٦ما ما٢بلُت ٞهي الاهُباٖاث و  ألاخ٩ام ؤما. الهىع  جل٪ في طل٪ ٧ل ٍو

غاُٞت للهىع  و  guides de toute nature   اإلاهىعة الؿُاحي الضلُل ل٨خب الهاثل الاهدكاع الجضًض الؿُاحي  cartes الٟىجٚى

postales, 2 .

ت، الُب٣ت ب٣ُذ الٗكٍغً ال٣غن  مً ألاو٫  الغب٘ خضوص بلى  ا ٖلى خغنها  بَاع في البىعظىاٍػ  في جخجىب الُب٣ي،  جماًَؼ

 و البكغة بُاى ؤن طل٪  .للؿمغة جٟاصًا طل٪ و لٟدها و الكمـ ألقٗت الخٗغى الُىمُت خُاتها في وختى الؿُاخُت عخالتها

اٍ و للغاخت الخٟٙغ ٌٗجي لُىهتها  مً ٖىىاها البدغ و الكمـ بإقٗتle bronzage  الدؿٟ٘ ؾُهبذ و ؾختراظ٘ الىٓغة َظٍ .للٞغ
ً  زال٫ جد٣ُ٣ه ًغجى َضٞا الجؿض حؿُٟ٘ ؤنبذ ل٣ض. الجؿض ظما٫ ٖلى الاهٟا٢ُت وال٣ضعة الاظخماُٖت الخٓىة ٖىاٍو
ت ؤن الخ٣ُ٣ت و الؿُاخُت، الغخلت  و ٣ِٞ، البدغ ملىخت و  الكمـ ؤقٗت ٍَغ٤ ًٖ َبُُٗا ال٦دؿابه حؿ٘ لم البىعظىاٍػ

 صلُله زاللها الاؾخمخإ مضي و الؿُاخُت  الُٗلت ظىصة ٞم٣ضاع اإلا٨ملت، والُالءاث الضَىن  باؾخٗما٫ مىه اؾتزاصث بهما
ت وألن الدؿٟ٘، م٣ضاع دت ٞةن اؾخمخاٖها، مضي بْهاع في جبالٜ البىعظىاٍػ  ٖلى ٖملً اليؿاء، وزانت مجها، واؾٗت قٍغ

ى٫  ؤظؿاصًَ حؿٟ٘ ٖلى اإلاداٞٓت  قاَئ مً والكمـ الخغاعة لٟهى٫  الؿُاحي بالخ٣ٗب  وطل٪ الؿىت، مً مم٨ىت مضة أَل

 . آزغ بلى بلض مً و آزغ بلى

با ، 1841 ؾىت خضوص بلى . اإلاىؾغة الُب٣اث بال حكمل لم خُض  ، نٝغ هسبىي  اظخماعي  َاب٘ طاث الؿُاخت ب٣ُذ ، ج٣ٍغ
لُت 5 ًىم مً بضاًت ل٨ً ما٫ عظل ؾ٣ُىم 1841 ظٍى  لالؾدشماع الٗاإلاُت ٧ى٥ قغ٦ت ناخب ٧ى٥، جىماؽ ؤلاه٣لحزي  ألٖا

ُاحي ذي باه٣الب.  الؿّم ُاخُت زضماجه ٌٗغى لم خُض للؿُاخت، ؤلاظخماعي الُاب٘ مؿاع في جاٍع ب٣ت ٖلى الؿّم
ّم
ت، الُ  البىعظىاٍػ

ما و
ّم
ب٣اث ٖلى ٖغيها به

ّم
ٗبُت الُ

ّم
م ٣ٞض. الك

ّم
٫  الُىم طل٪ في هٓ " لى٢بىعو" بلى  Leicester"الٌؿؿتر" مً ؾُاخُت عخلت ؤوّم

Loughborough  البؿُِ اإلابلٜ َظا واخض،" قُلُى٤" م٣ابل ً َاب جظ٦غة زمً جًمّم
ّم
 ٦إؽ بلى بياٞت ال٣ُاع ٖلى وؤلاًاب الظ

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Turner. L, Ash.J : The golden hordes : Op cit, P 49.                                                                                      
 :أنظر. sight-seeing لقد تبلورت نظرية ىامة تدرس عالقة السياحة بالصورة ادلاقبلية ك ىي نظرية  

Burgelin Olivier, Le tourisme jugé, In: Communications, 10, 1967,PP, 65-96. 

 



 
 
 

 

 
 

    2016 –  ًىلُى    : 22الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

28 

 

اي مً
ّم

٠ُ و الك . للؿُاخت اإلاىٓمت الكٗبُت الغخالث الجضًض الخىظه بهظا ؤوكإ ٧ى٥ بن.  الٗىب بٌٗ و الخبز مً ٚع

 Le voyage organisé 

ع  مً الاؾدشماعي  مكغوٖه الهجاح'' ٧ى٥'' اؾخٟاص ل٣ض   ىاعي الخُىّم ت و الهّم ٣ل وؾاثل مجا٫ في زانّم  في ٢ا٫ ٢ض و ، الىّم
ت الؿ٨٪ بن'':طل٪ ًّم ت اإلاغا٦ب و   الخضًض  الؿٟغ الغ٧اب مً ٦بحر لٗضص جدُذ ؤجها طل٪ ُٖٓم، اظخماعي م٨ؿب هي البساعٍّم

غ 1863 و 1848 ؾىتي بحن ُٟٞما" . مىسًٟت ب٩لٟت ّٟم غ 1867 ؾىت وفي ."ب٩ًىؾا" بلى" بى٫  لُٟغ" مً ؾاثذ 75000 خىالي ؾ ّٟم  ؾ

ل و ٞغوؿا بلى ؾاثذ 20000 مً ا٦ثر ا" IIIهابلُىن '' مً الك٨غ باإلاىاؾبت ج٣بّم ُّم ٘ زمّم . شخه ت اإلاؼاعاث صاثغة في وؾّم ُّم م الؿُاخ
ّم
 ٞىٓ

ؿغا ؤإلااهُا و وبلج٩ُا لىضن بلى عخالث ز٫  ٢ؿاثم'' ٧ى٥'' ازتٕر 1860 ؾىت في و… والهىض ومهغ  وؾَى
ّم
٣ل الج  Le coupon  والىّم

d'hôtel et de transport  .ٍم ال٣ؿاثم َظ
ّم
اثذ بلى حؿل ٣ا ًضٞ٘ ؤن بٗض الؿّم ٨ً الى٣ل ج٩لٟت مؿبّم  َظٍ.والكغاب والٛظاء والؿّم

٣ت ؾخاؾـ ال٣ؿاثم ٣ت هي الجز٫،و ؤٚلب في الُىم اإلاٗخمضة الؿُاخُت للٍُغ  Formule tout  " مخًمً شخيء ٧ل" ٍَغ

compris /All inclusive package  ٖت ؾُاحي هؼ٫  1200 ؤنبذ بظل٪ و ٗامل ج٣بل ، الٗالم ؤهداء ٧لّم  في مىػّم  ب٣ؿاثم الخّم

ه ؤخض ٣ًى٫ . 1890 ؾىت''٧ى٥'' . The world belongs to thomas cook"  ٧ى٥ جماؽ" بلى ًيخمي الٗالم بنّم '' مٗانٍغ

ً ل٣ض  
ّم
ىاٖت جغ٦حز مً 19 ال٣غن  ؤوازغ في'' ٧ى٥'' جم٨ ت الهّم ُّم ٣ا الؿُاخ ٘ في الاظخماُٖت اإلاؿاواة بظل٪ مد٣ّم  بد٤ّم  الخمخّم

ت الغّمخالث ُّم ت ؤن واضخا ًبضو. الؿُاخ ُّم ُاخت هٖى  Tourisme de  الكٗبُت الؿُاخت هي جإؾِؿها في'' ٧ى٥ جىماؽ'' بضؤ التي الؿّم

masse ، للؿُاخت الاظخماعي الاهدكاع ًٖ ٞهاٖضا َىا مً لىخدضر. 

.II     للؿُاخت الاحخماعي الاهدكاع: الؿُاحي الاهفجاع: 

سها، في ألاَم الخدى٫  الؿُاخت ؾدكهض 20 ال٣غن  مً الشالزِىاث ؤوازغ في ش طل٪ مىظ حٗض لم بط جاٍع  الُب٣ت ٖلى خ٨غا الخاٍع

ىاث ٧ل ؾدكمل بهما و الىاٞظة،  Tourisme الكٗبُت الُب٣اث طل٪ في بما للجمُ٘ مخاخت ؤنبدذ ؤجها الاظخماُٖت،ؤي الخ٩ٍى

de masse/Tourisme pour tous  ؾُاحي اهٟجاع ًٖ الخضًض مٗه ًم٨ىىا الظي للخض بالٛا ٧ان الخىؾ٘ َظاExplosion 

touristique .ٖبر ل٣ض و J.D.Urbain الٟلؿٟي الىظىصي الؿاا٫ ٖىى خحن الؿُاحي الخطخم َظا ًٖ ؾازغة بضٖابت 

 الخدى٫  َظا وعاء بن Tourist or not tourist » « 1 ال ؤم ؾُاخا ٦ىا بطا ٖما بالؿاا٫     To be or not to be" ه٩ىن  ال ؤو ه٩ىن "
:  الخالي الىدى ٖلى وٗغيها ، ؤؾبابه لخيهئ ظمُٗها جًاٞغث ، م٣ٗضة و مدكٗبت ، ٖضًضة ٖىامل

. 1. II     للؿُاحى ؤلاحخماعي ؤلاهدكاع في اإلاؿاهمت الٗىامل.     

    .1.1 . II   ٘اإلاخجاوـ الحغ الؼمً جىؾTemps libre homogène. 

 ألاؾبٕى في ؾاٖت 40 بلى 20 ال٣غن  مً بضاًت ؾُتراظ٘ الٗضص َظا ، الُىم في ؾاٖت 15 ًخجاوػ  19 ال٣غن  زال٫ الٗمل ػمً ٧ان

 ػمىُت ٞىانل ٩ًىن  لً ؤهه والاَم ، وجىؾٗه الخغ الؼمً امخضاص م٣ابل في ؾِخ٣لو الٗمل ػمً ؤن ؤي... ؾاٖت 30 بلى زم
لت ػمىُت مضص ق٩ل ٖلى مخجاوؿا ؾ٩ُىن  بهما و ، ومخباٖضة ٢هحرة  ؾخمخض زم ٧امال ًىما ؾخهبذ  ألاؾبٕى جهاًت ُٞٗلت. ٍَى

ت والُٗلت.  الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث بٌٗ في ؤًام زالزت وختى وهه٠ ُٞىمحن ًىمحن بلى   ؤؾابُ٘ 6و 4 بحن ؾختراوح الؿىٍى
 للؼمً، طاجُا جمل٩ا ٞهاٖضا، َىا مً ، للٗامل ؾُدُذ الظي ألامغ ألاظغ زالو ؾ٩ُىن  اإلاخجاوـ الخغ الؼمً َظا. مخجاوؿت

                                                           

      J.D.Urbain :L’idiot du voyage : .Cit in :Marc Boyer: Histoire générale de Tourisme , OP CIT ,P 5-6.        
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 الصخصخي الؼمً و الٗمل، ػمً م٣ابل الغاخت ػمً و الجماعي، الؼمً م٣ابل الٟغصي الؼمً ًٖ الخضًض باإلم٩ان ؾُهبذ و
 جدضًضي ػمً م٣ابل مه٩ُل ٚحر خغ ػمً ،و الجؿضي الاهٟا١ ػمً م٣ابل الظَجي الاهٟا١ ػمً و الٗمىمي، الؼمً م٣ابل

ت ب٩ل جىْبُه ًم٨ىه و  مه٩ُل ٚحر و خغ و خمُمي  و شخصخي و ٞغصي للغاخت لؼمً الٗامل جمل٪ بن... مه٩ُل  ج٣ؿُمه و  خٍغ
اث ًٖ بمىإي  ؤوظه ٞٗال ًسخاع ؤن له زى٫  خغة، بعاصة ب٩ل له ًغو١ ُٞما اؾخٛالله ًم٨ىه ٦ما ا٦غاَاجه، و   الٗمل  يَٛى

لت الُٗلت، ؤن طل٪. الؿُاخُت الغخلت ٧اهذ ألاوظه َظٍ مً و.بهٟا٢ه و الؼمً َظا اؾخٛال٫  يغوعي  قٍغ وؿبُا، اإلاضي ٍَى

: الخالي الىدى ٖلى هجملها ٖضًضة ٖىامل زمغة هي و.الؿُاخت قغوٍ مً

.2.1 . II الىلابي الٗمل :

 الٗما٫ ٌكٛلىا ؤن  الٗمل ؤصخاب بم٣ضوع  ٌٗض لم و. 20 ال٣غن  وبضاًت 19 ال٣غن  ؤوازغ في ؤوعوبا في الى٣ابي الٗمل اخخضم
٣ا  ،مدل...ؤزغي  مهىُت خ٣ى١  و ٖمل ؾاٖاث و ؤظغ مً ٌٗىُه بما الٗمل، ؤنبذ اإلادًت،و الغبدُت إلاهالخهم ٞو

 الٗمالي الًِٛ ؤصواث جُىعث و  .ٖكىاثُت و ٞغصًت ٧اهذ ؤن بٗض مىٓمت و ظماُٖت الٗمالُت اإلاُالب ؤنبدذ ٦ما.جٟاوى

 حهضص ؤنبذ ٦ما ؤلاهخاط حهضص ؤنبذ الظي ألامغ...  حُُٗله و لئلهخاط ٦بذ و بيغاباث و اخخجاظاث و مٟاوياث مً وؾاثله و
٘ اإلاباقغة، هخاثجه ؤَم مً ؾ٩ُىن، الى٣ابي الخغا٥ َظا. الضو٫  بٌٗ في الؿُاسخي الاؾخ٣غاع ختى و الاظخماعي الؿلم  ٞع

 ؤ٢غث ل٣ض و. آهٟا بِىاٍ الظي الىدى ٖلى ألاظغ زالو اإلاخجاوـ الخغ الؼمً جىؾٗت و الٗمل ؾاٖاث زٌٟ و ألاظىع 
الن جًمً ٦ما. ألاظغ زالهت ُٖلت في الٗما٫ خ٤ ،1936 ؾىت مً بضاًت للٗمل، الٗاإلاُت اإلاىٓمت  لخ٣ى١  الٗالمي ؤلٖا

 .24 ماصجه في طل٪ و الخ٤ َظا هٟـ 1948 صٌؿمبر 10 في الهاصع ؤلاوؿان

.3.1 . II  الهىاعي الخُىع: 

غ ؤلاهخاط، مؿخىي  ٖلى ٌٗجي، الهىاعي الخُىع  بن  م٣اًِؿه جىخُض ،وL’équipementججهحزاجه، و  ؤلاهخاط مٗضاث جٍُى

normalisation La ، ضخمت ب٨مُاث ؤلاهخاط ؤزحرا و La  production en série. 

 بض٣ُ٢ت وؿبه و ؤلاهخاط ٦مُاث يبِ بةم٩اجها ناع خُض الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث مىه اؾخٟاصث الجضًض الهىاعي الىا٢٘ َظا
 مىؾ٘ ػمً مً الٗما٫ جم٨حن خا٫ في ختى طل٪ و الؿٗغ، و الُلب و الٗغى مٗاصلت ٖلى جداٞٔ و الؿى١  اخخُاظاث حُٛي

. للٗامل الجؿضي الجهض ٖلى باألؾاؽ ٌٗخمض ؤلاهخاط ٧ان خُىما مم٨ىا ٨ًً لم الظي ألامغ للغاخت،

.4.1 . II      اإلااعهسخي  الفىغ ؤَغوخاث مً الٛغبُت الغؤؾمالُت اؾخفاصة.                                                                                                                                                                                                                              

ت اؾخٟاصث  طل٪ و ػواله بدخمُت ج٣خطخي التي و الغؤؾمالي، الىٓام خى٫  اإلااع٦ؿُت َغوخاثألا مً الٛغبُت البىعظىاٍػ

 الاقترا٦ُت)  بى٣ًُه اؾدبضاله زمت ومً الُب٣ي، الهغإ حٗاْم و الاؾخٛال٫ اخخضام مغاخل مً ما مغخلت في ٖلُه بالشىعة

غوخاث لهظٍ وا٢ُٗا مهضا٢ا عوؾُا في البلكُٟت الشىعة بضث ل٣ض و(.  ت صٞ٘ الظي ألامغ. خُجها في ألَا  بلى الٛغبُت بالبىعظىاٍػ
ى ألاظغ، زالهت الُٗلت الخ٣ى١  َظٍ مً و الهغإ، جسٌٟ خ٣ى١  مً م٨ىتها بإن  الٗمالُت للُب٣ت اؾخٛاللها زٌٟ  َو

.  ؾُاخُت بغخلت ال٣ُام قٍغ

 هُل و الاؾخٛال٫ ٖلى الشىعة َى ألاؾاسخي مُلبها ٧ان اإلاؿخٛلت الكٗىب ؤن الهضص َظا في H Enzensberger ٦خب ل٣ض
ت ذ الغؤؾمالُت ؤن ٚحر...الخٍغ  جمّم  خُض الجُض للمُلب الؿحئ الخل بمشابت الؿُاخت ٩ٞاهذ مُٗتها، و اإلاُالب َظٍ خٞغ
 بالخُٛحر الِٗل لٓغوٝ البيُىي  الخُٛحر ًٖ ٖىيا طل٪ و آزغ، مجخم٘ بلى الٓغفي باالهخ٣ا٫ الِٗل لٓغوٝ الٓغفي الخُٛحر
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ت خىلذ الغؤؾمالُت بن 1.ألانل إلاجخم٘ البيُىي   في ( اإلا٩ان ؤ٢اصخي في ،و)الخلم في( الىعي ؤ٢اصخي في ميكىصة نىعة بلى الخٍغ

ش ؤ٢اصخي في و )الؿُاخت بالص سُت اإلاٗالم في( الخاٍع  و...( الكٗبُت الٟىىن  في و الترار في( الش٣اٞت ؤ٢اصخي في و) آلازاع في و الخاٍع
خه ًٖ اإلاؿخلب و اإلاؿخٛل و اإلا٣هىع  ؤلاوؿان ًبدض ؤن ٖىى  الؿُاخت في ٖجها ًبدض ظماعي، ٦ٟٗل الشىعة في الجماُٖت خٍغ

م في و الخلم في و اٍ، ُِٞٗل ٞغصي، ٦ٟٗل الَى ُا، الٞغ ا، ٌِٗكه، ؤن ًجب ٧ان ما الؿُاخت بلض في واَما ْٞغ  في خ٣ُ٣ت بيٍُى

تراب ٖحن َظا و...الانل بلضٍ  .  الٚا

.5.1 . II الٗلمُت الضعاؾاث مً الٛغبُت الغؤؾمالُت اؾخفاصة  ٌ  .الٗمل ْغوف و الٗماٌ خى

 اؾخٟاصث ول٣ض الٗمل، ْغوٝ و الٗما٫ خى٫  الٗلمُت الضعاؾاث مً الٗضًض 20 ال٣غن  بضاًت و 19 ال٣غن  ؤوازغ في ؤهجؼث
 الُٗلت ومجها َامت امخُاػاث مً الٗما٫ م٨ىذ و الٗمل ْغوٝ خؿيذ بإن الضعاؾاث َظٍ مً الٛغبُت الغؤؾمالُت الُب٣ت

ى ألاظغ، زالهت  ؤن بلى الضعاؾاث َظٍ هبهذ ل٣ض. ؾُاخُت بُٗلت ال٣ُام بم٩اهُت ٞهاٖضا، َىا مً للٗما٫، ؾُدُذ ما َو

ًم الٗما٫ بَما٫ دؿبب مغصوصَم ٠ًًٗ ؤن قإهه مً جغيُتهم ٖضم و خ٣ى٢هم َو  َظٍ مً. اإلااؾؿت زؿاعة في بالخالي ٍو

 قاعلؼ" وصعاؾاث .3ٞغوؿا في الاظخماعي ؤلانالح و٦ُُٟت 2 ألاوعوبُحن الٗما٫ خى٫   F .Le . Play  ؤٖما٫ هظ٦غ الضعاؾاث

 إلنالح ٖملُت م٣ترخاث ٢ضم ٦ما ، لىضن مضًىت قغ١  لٗما٫ الاظخماُٖت الاويإ جغصي مضي ٞحها بحن التي  C.Booth"بىر

٩ا في ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث مضعؾت ججاعب و4      .الاويإ َظٍ ا التي ؤمٍغ  ؤن بُيذ التي و  E . Mayo"   ماًى بلخىن "  ؤصاَع
 الٗما٫ بخؿاؽ َى ألامغاى لهظٍ ألاؾاسخي اإلاهضع و. ؤلاهخاط ٖملُت ح٤ُٗ ؤن قإجها مً ؤمغاى لٗضة مٗغيت اإلااؾؿت

 .5اإلااؾؿت صخت لًمان يغوعي  قٍغ بهم والاظخماُٖت الىٟؿُت الٗىاًت ٞةن ٖلُه و الخغمان، و ؤلاَما٫ و بالٛبن

.6.1 . II  ت الُبلت بؾدشماع  :الؿُاخت مىه و الترفُه خلل في البىعحىاٍػ

ت هدذ ل٣ض و.الُب٣ُت زانُاتها مً ٦سانُت الؿُاخت واخخ٨غث لظاتها، الاعؾخ٣غاَُت الُب٣ت اؾخمخٗذ  في البىعظىاٍػ
ا، و خٓىتها ٖلى صالت ٦مماعؾت الؿُاخت ألازغي  هي اخخ٨غث خُض اإلاىخى َظا نٗىصَا بضاًت  الىطج ؤن ٚحر جماًَؼ

حها و  الُب٣ت لهظٍ الا٢خهاصي  الغبذ بم٩اهُاث ٧ل مً ل٣هىي  الاؾخٟاصة ٌكتٍر اإلاا٫ لغؤؽ الخُىي  اإلاى٤ُ بإن ٖو

ت، بن. الٗمالُت للُب٣ت الخغ الؼمً خ٣ل في لالؾدشماع صٞٗها واإلاغا٦مت،  ممخض خغ ػمً مً الٗما٫ م٨ىذ ما ب٣ضع البىعظىاٍػ
 ًٖ ٖاَال ُٖلخه ؤزىاء الٗامل ٞهاع الؼمً، َظا زال٫ ب٨شاٞت  الاؾتهال٥ ٖلى خملهم ٖلى ٖملذ ما ب٣ضع مخجاوـ و

ت ؤقاٖذ ل٣ض. الؿُاخت الاؾتهال٥ طل٪ ؤوظه بحن مً و. الاؾتهال٥ جهم ؤنبذ اإلا٣ابل في ول٨ىه ؤلاهخاط  ز٣اٞت البىعظىاٍػ

ٟت الؿى١، بكغوٍ ولTourisme pour tousً٨   للجمُ٘ الؿُاخت  اإلاماعؾت َظٍ ٖلى خٟؼث ٖمال٢ت صٖاثُت آلت طل٪ في مْى

                                                           
1
H. M. Enzensberger, Une théorie du tourisme, in Culture ou mise en condition ?, Paris, Julliard, 1965,

                
 p. 161-162 
2 Fréderic Le Play : Les ouvriers  européens, 2em  Edition , 6 volume, Paris, 1855. 

                                                 
3
Fréderic Le Play : La reforme social   en France, 1864.                                                                                         

 
 

4
Booth Charles : Lif and labour of the  people of London.                                                                                        

. Mac millan , 17eme  volume.1897 
أْتاث تركزت حوؿ  من الويسًتف إلكًتيك سلسلة " ىاكثورف"بإدارة إلتوف مايو يف  كرشات " ىارفارد"باشر مجاعة من الباحثُت من  ،1927عاـ   

  :حوؿ نتائج ىذه الدراسات انظر...  1932بسيكولوجية العمل امتدت حىت سنة 

 Friedman Georges : Problemes humains du  machinismes industriel,1
er

 éd 1964 ,ed revue et   augmentee , Paris, 

Gallimard, 1968.  
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ت اإلااؾؿاث مً م٣ٗضة قب٨ت زال٫ ومً زم ،Besoin  خاظت ظٗلتها ؤن لخض  بصاعة وفي ٞحها جد٨مذ الخضماجُت، و ؤلاصاٍع
 .بقباٖها

ُت خاظت الؿُاخت ؤنبدذ الُىم  ؤو ؾُاعجه  ٌؿدبض٫ ال ٢ض مشال،  ٞاألإلااوي ، خ٣ُ٣ُت ول٨جها مٟاع٢ت وهي ،Besoin de luxe جٞغ
.  الؿىت جهاًت ُٖلت في الؿُاخُت عخلخه  ًٖ ؤبضا ًدىاػ٫  ال اإلا٣ابل في ول٨ىه بهٟاقي، بغهامج ؤي ًاظل ٢ض مجزلُت، آلت ؤي

.7.1 . II  الٛغبي ؤلاحخمإ في اللُم ؤػمت  :

 ج٨ٟ٪ ؤن بلى  Hugues Puel ًظَب اإلا٣ىلت، لهظٍ جدلُله وفي. الُٗلت ٢ُم ؤهخجذ ال٣ُم ُٖلت ؤن"  مىعان بص٢اع" ٣ًى٫ 
٣ضاجها الٛغبُت، للمجخمٗاث اإلاجخمعي اليؿُج ها الؿُاخت اهدكاع في مباقغ بك٩ل ؾاَم ال٣ُمُت، إلاىظهاتها ٞو  ٧ىجها  وقُٖى

ٌ ؾاهدت بم٩اهُت  الٛغب إلا٨ٟغي  ٦شحرة ه٣ضًت ؤصبُاث ؤنّم  والخ٣ُ٣ت 1.الٟغاٙ ويٍٛى بالًٗت ؤلاخؿاؽ ًٖ للخٍٗى

ب ٞغص بلى ؤلاوؿان خىلذ ألاػمت َظٍ. ؤٍَغ ٧ل َالذ ؤػمت مً الاظخمإ َظا في ٌٗخمل ما شخهذ  ومٛترب ؤلاعاصة مؿخٖى
 َا٢ت ٌؿخجٝز( باألؾاؽ بٖالمي ا٢خهاصي) َُمجي  جىٟظي ظهاػ ٖلُه ٌؿُُغ قامل بؾخالبي وا٢٘ في ال٨ٟغ ومؿخلب الىعي

ٛغ٢ه، وظهضٍ، ؤلاوؿان دىله واإلالظاث، اللهى في الى٢ذ، هٟـ في َو ت بلى ٍو باث مً مجمٖى ىظهها ًدغ٦ها الٚغ   2.ٌكاء ٦ُٟما ٍو

 مً بإعزبُل ؤقبه الىاخض اإلاجخم٘ ناع ختى الىاؽ بحن الٗاَُٟت ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث جباٖضث ؤلاؾخالبي، الىا٢٘ َظا في
ً، ألاشخام  ٢ُم وجغسخذ والىُٟٗت، الض٤ُ٢ الخؿاب ٖلى وج٣ىم شخهُت وال باعصة ٚضث ؤلاظخماُٖت والٗال٢اث اإلابٗثًر

اهاجه و اهدباَاجه و اَخماماجه ٧ل جىظهذ و. الخانت خُاجه وم٣او٫  طاجه مغظ٘ الٟغص ناع ختى الٟغصًت  ؤقُاثه بلى َع

 ألاخاؾِـ ًٖ بدشا الضازلي الٗالم في الٛىم  ناع و. بهم التزام ؤو باالزٍغً ا٦ترار صون  ٌكبٗها الخمُمُت و الصخهُت
ت والجزواث الكاطة بُت الكىاعص و اإلاخُٞغ ا الٚغ ت لخجمُ٘ مىنىال وظهضا مالػما وظىصًا َمّم  بِئت في مجؼؤة شخهُت ٍَى

 ًىهذ بظاجه نلخه ٣ِٞ وبهما" البغواًاع" ٣ًى٫  ٦ما مؿُذ وال ؤنض٢اء وال ؤَل ال للٟغص ٞحها ٌٗض لم اظخماُٖت ز٣اُٞت
باجه، و قهىاتها و َىاماتها و ألَىائها  م٘ الُا٢ىي  الالتزام َظا.ؾُض بىعي الكٗىع  وبقباٖها لها الاؾخجابت مً ٌٛٝغ و ٚع

، خ٣ُ٣ُت ٞغنت الؿُاخت في وظض"  لىبغوجىن  صاُٞض"  بخٗبحرة ، الٗالم ٍغ  وهي والغ٢ابت، الًبِ هُا١ زاعط ػماهت ٞهي لخدٍغ
ٚبىي  إلقبإ بم٩اهُت ي و الغّم

ّم
ظ

ّم
زوي و الل

ّم
. الج

.8.1 . II  اث    .الىبري  اإلاضن في الؿىً يَٛى

اث مً حؿببه بما وطل٪ بؾدبضاصًت بِئت في ؾ٨ً َى ال٨بري  اإلاضن في الؿ٨ً بن  مؿخىي  بلى حؿخٟدل  ٢ض خاصة يَٛى

ى. الٗهاب ت قا٧لت ٖلى ج٩ىن  ألن لها مسُِ ٞاألبيُت .3 اإلاضن َظٍ ؾ٩ان بحن ٞٗال اؾخٟدل الظي اإلاغى َو  مً مهٟٞى

                                                           
1
Puel Hugues : Aspects du tourisme . Revue : Economie et humanisme, 226,novembre/décembre  1975,           

Paris, P 2. 
2
Fromm Eric : The same society.  Holt     Rinehart and Winston, New-York , Eleventh  pringtin 1962, P 166.

 
   

 حوؿ ضغوطات السكن يف ادلدف الكربل ك األمراض النفسية النإتة عن ذلك أنظر   
Mitscherlich Alexandre : Psychanalyse et urbanisme , Edition Gallimard, 1970. 
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 بن . للخىاؽ و للجؿض ماصًت امخضاصاث هي مما ؤ٦ثر" وػٍُه ٧ىعص"  ٣ًى٫  ٦ما للٗمل و للؿ٨جى باآلالث ؤقبه هي اإلا٨ٗباث

ُُٟت َىضؾتها ُت بال و ظامضة اؾدُٗابُت ْو ُت بال إلوؿان هٖى . 1هٖى

الماث بلؼامُت، بمٗاًحر مد٩ىمت اإلاضن َظٍ في الجؿض صًىام٨ُُت بن ت مغانض و جىظحهُت، ٖو  ب٦غاَُت بقاعاث و ، ٣ٖابُت ػظٍغ

 اهخٟاء مً طل٪ ًٖ ًترجب ما م٘ الخكض في ال٣ؿغي  للخىاظض هدُجت وطل٪ مىته٨ت  الضًىام٨ُُت َظٍ زهىنُت ؤن ٦ما... 

 مؿخىي  بلى مغجٟ٘ نىحي ٖم٤ ًد٨مه ٞالؿم٘ جماما، خغ ٚحر ٞةصعا٦ها الخىاؽ ؤما .الخمُمي ختى و الصخصخي للخحز
ى الهضاعي، الطجُج  ػهست ج٩ىن  و٢ض بل الصخصخي، الظو١  جالثم ال ٢ض عواثذ بازترا١ مد٩ىم الكم و. مُل٣ا ًخى٠٢ ال َو

ا، ألابيُت بترام مبخىع  البهغ و .٦غحهت و لَى ٤ و ٖو   الؿ٨جي الىا٢٘ َظا مً للخسلو   2... ألايىاء و ألالىان بدىاٞغ مَغ
 طل٪ و ، ؤوؾ٘ وجى٣لُت خؿُت مى٣ُت في للِٗل ، ما٢خت ولى ، َغوبُت ٞغظت ًٖ الٛغبي الٟغص ًبدض ، الًاِٚ اإلاضًجي

اصة ت ٖال٢ت اإلاا٢خت الٟغظت َظٍ في ًبجي ٦ما. الخىاؽ وم٘ الجؿض م٘ ألالٟت بىاء إٖل  و خؿه ب٩امل ٌعي و بالٗالم، طاجُت خٍُى

ُت بخؿاؾه خه وحه٩ُل ، به ًدُِ ما هٖى  .الؿُاخُت الُٗلت هي الؼمىُت الٟغظت َظٍ... 3الصخهُت ٍَى

.9.1 . II اث  .الغؤؾمالي الهىاعي اإلاجخم٘ في الٗمل يَٛى

 ٞمخٗخه ؤلاهخاظُت، وكاَاجه ؤوظه ٧ل في Séparation ؤلاهٟها٫ مً خالت الغؤؾمالي الهىاعي اإلاجخم٘ في ؤلاوؿان ٌِٗل
ت ؤمام  ٢ُمتها ٣ٞضث بوؿاهِخه و ٖاثضٍ، ًٖ اهٟهل وظهضٍ ، ٖمله ًٖ اهٟهلذ .  اإلاخىانل ؤلاهخاجي صوعاجها و آلالت ؤولٍى

ً الٗمل ًٖ اٚتراب و ، 4 وحكُِئها الظاث ؾلب مً خالت بةػاء هدً  في ٢ُمت بال ا٢خهاصًت طعة بلى وجدى٫  مٗا، الٗمل هاجج ٖو
 .٦صخيء و ٦غ٢م الاوؿان ٌٗامل ا٢خهاصي  مىىا٫

 زٌٟ ؤن و به، الكٗىع  بهخٟاء ٌٗجي ال الًِٛ بؾدبُان ؤن ؤلاؾخ٣هاثُت الٗلمُت بإصواجه ًضع٥ الغؤؾمالي الىٓام بن
 ٢ض الخىجغ واخخضام الًِٛ اعجٟإ ألن ، للٗالط ًًُغ ال ختى و٢اثُت الُاث بعؾاء ٖلى ٖمل ٞةهه لظل٪ ػواله، ٌٗجي ال الخىجغ

 ٖىانٍغ لخ٠ُُ٨ وؾاثل الغؤؾمالي الىٓام انُى٘ الى٢اًت، بظغاءاث بَاع وفي.  ٖالظها ًخٗظع اخخجاط ؤػمت بلى ًاصًان
ت ُها و 5البكٍغ  البالٛت ٞٗالُتها ؤزبدذ الىؾاثل َظٍ...م٨بىتها جهُٗض و يٛىَاتها ًٖ الخىِٟـ و بقباٖها و وتهضثتها حكٍغ

ُت، ٧اهذ وبن ختى  ٖلى الغؤؾمالي الىٓام ٖمل التي الٟاٖلُاث مً واخضة هي الؿُاخت بن. بحهامُت ٧اهذ بن ختى و بل ْٞغ
ُٟها       .لضحهم الاهٟها٫ ٢هغ بها لُسٌٟ و الٗما٫ جىجغ بها لُهغّمٝ جْى

.10.1 . II للٗمل اإلاغؤة زغوج :

                                                           
صاصيال ، منشورات  ادلؤسسة اجلامعية للدراسات ك النشر ك التوزيع، بَتكت لبناف، ، ترمجة زلمد عرب أنتروبولوجيا الجسد و الحداثة. لوبركتوف دافيد   

 .105،ص 1993
                                               أنظر.لفيليب ديك تبُت فكرة اإلفراط يف تعريض ادلكاف للضوء كالنظرة ادلبتذلة " موت-جوىر"إف ركاية  2

Dick .K .Filipe : Substance-mort , Ed, Denoël ,1978                                                                                                  
 .161أنًتكبولوجيا اجلسد ك احلداثة ، مصدر مذكور سابقا ،ص.لوبركتوف دافيد    
 .  96-95ص  1970ك النشر ،  ترمجة فؤاد زكرياء ، اذليأة ادلصرية العامة للتأليف. ، ىيقل و نشأة النظرية اإلجتماعيةالعقل و الثورة  :ماركوز ىاربرت  4
مقاؿ كرد يف . التقنية ك السلطة ك العنف . بَتك االف:حوؿ نظرية الضبط التحكمي ك الًتكيض ادلنهجي الذم ديارسو النظاـ الرأمسايل على أفراده أنظر   

أنظر كذلك سلتلف الدراسات .  55-34، ص 1985ك التوزيع ، الطبعة الثانية  ادلؤسسة اجلامعية للنشر ك الدراسات. اجملتمع ك العنف  :مجاعيمؤلف 
 . بنيامُتايريك فرـك ك ماكس ىوركادير ك يورغُت ىابرماز ك تيودكر آدكرنو ك الفريد مشيدت ك ىاربرت ماركوز ك كالًت: النقدية لعلماء مدرسة فرانكفورت
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 بلى باإلياٞت اإلاضهُحن، الغظا٫ مً ظضا مغجٟ٘ ٖضص ججىُض بلى الٛغبُت الضو٫   الشاهُت زم ألاولى الٗاإلاُت الخغب ايُغث

ًه جم الى٣و َظا. الش٣ُلت اإلاٗملُت الهىاٖاث في زانت و الٗاملت، الُض في خاص ه٣و في حؿبب الظي الصخيء الجِل،  حٍٗى
.  وؿاثُت ٖاملت بُض

 مً  طل٪ و الا٢خهاصي لئلهخاط الخُىي   بؾىاصَا و الخكً، الا٢خهاصي ال٣ُإ في ؤي الش٣ُلت، الهىاٖاث في اإلاغؤة ٖمل  بن
 الخ٣لُضًت ؤصوعَا جاصي الضازل في ٞهي طاتها، خضّم  في الش٣ل بالٛت ظضًضة بإصواع ؤز٣لها الغظا٫، زلٟه الظي للٟغاٙ  ملئها زال٫

٤ ا٢خهاصي ٢ُإ في ٦ٗاملت الجضًض صوعَا جاصي الخاعط في هي و البِذ، لكاون ٦مضبغة و ٦ؼوظت و ٦إم  َظٍ. مجه٪ و مَغ
باء  ال مدضوصة، لى ػماهت،و ؤصوى  جىتهؼ ٦ما للغاخت، مخىٟؿا ٚىم لها حؿىذ بم٩اهُت ٧ل ًٖ جبدض اإلاغؤة ظٗلذ الًاُٚت ألٖا
. ، البِذ لكاون اإلاجه٪ بالخضبحر ؤو البِذ، زاعط ال٩اصح  بالٗمل ؾىاء حك٣ى ال و ٞحها جًجى

ل ٖملها م٣ابل جخ٣اياٍ اإلاغؤة ؤنبدذ الظي ألاظغ بن   
ّم
ال ، مً،هاخُت مش  بصعاط به حؿخُُ٘ ألاؾغة إلاحزاهُت َاما  ماصًا م٨مّم

 في ظضًضة ا٢خهاصًت ؾلُت اإلاغؤة ؤ٦ؿب ألاظغ َظا ٞةن زاهُت هاخُت ومً. لؤلؾغة الٗامت الى٣ٟاث يمً  الغاخت ه٣ٟاث

ت و ألاؾغة، ُّم  . خاظاتها و ألاؾغة َظٍ لى٣ٟاث الخسُُِ في اإلاكاع٦ت ؤخ٣

ُه و للغاخت ػمً هي بما الؿُاخُت، الُٗلت ؤن     و ؤمىال٪ م٣ابل ًسضم٪ مً زمت خُض الالٖمل، ػمً ؤي الاؾخجمام، و التٞر
 ٦ضح مً مدضوصة، لؼماهت لى و للخسلو، ٞٗال الؿاهدت ؤلام٩اهُت  الٗاملت الٛغبُت للمغؤة باليؿبت مشلذ خاظاج٪، ٧ل ًلبي

.  البِذ في الٗمل ؤٖباء و اإلاهى٘ في الٗمل

 .مماعؾاتها يمً و ألاؾغة ه٣ٟاث يمً الؿُاخُت الُٗلت بصعاط في للمغؤة الا٢خهاصي الخىٟظ ؾاٖض ٣ٞض ٞٗال و   

 الدؿى١  بٗملُت ج٣ىم التي هي ؤجها ٦ما ألؾغتها، الؿُاخُت الىظهت جسخاع التي هي اإلاغؤة ؤن جدٟٔ بال ال٣ى٫  ًم٨ىىا الُىم، و     

ت ْاَغة هي الؿُاخت ؤن هجؼم ؤن ه٩اص ختى الؿُاحي .  phénomène féministe   بامخُاػ وؿٍى

.11.1 . II ىُْف
ّ
: للؿُاخت الّؿُاسخي الخ

ُاؾت ؾاَمذ ل٣ض    ض 1933 ؾىت ٟٞي.  الٟغيُت َظٍ ؾىض ألاإلااهُت الخجغبت لٗل و. للؿُاخت ؤلاظخماعي الاهدكاع في الؿّم "  ٖو
ش َظا ٢بل ٧اهذ م٩اؾب زالر مً بخم٨ُىه ألاإلااوي الكٗب ٧ل" هخلغ ؤصولف  َظٍ.  الىاٞظة الُب٣اث به جخمخ٘ بمخُاػا الخاٍع

ت ظمُٗت جإؾِـ جم البرهامج َظا لخىُٟظ و. الؿُاخُت الُٗلت و والؿُاعة اإلاظًإ هي الشالر اإلا٩اؾب    (KDF)  هي و هاٍػ

Kraft durch frend  ان ٦بٗض الشالض للغاًش  الاظخماعي البٗض بإَمُت ألاإلااوي الكٗب ب٢ىإ ٖلى ٖملذ التي  ٖلُه جإؾـ َع
هىى و لضٖمه الخؼب َظا .   به الجّم

اَت مً ههِب مً بخم٨ُجهم طل٪ و الٗما٫ والء ٦ؿب  ٖلى  KDF ٖملذ ل٣ض  في صازلُت بما ؾُاخُت عخالث ق٩ل في الٞغ
.   الاوعوبُت الضو٫  مسخل٠ في زاعظُت ؤو ؤإلااهُا ؤعظاء

 و(  الجغماهُت ؤإلااهُا)   ال٨بحرة ال٣ىمُت لؤلؾغة باالهخماء ؤلاخؿاؽ جضُٖم في ُٞخمشل الضازلُت الؿُاخت مً للٛغى باليؿبت
         1ألاإلااوي الخدال٠ لؿُاؾت الضٖاًت وكغ مجها ٞالٛغى الخاعظُت للؿُاخت باليؿبت ؤما

.12.1 . II الضولُت اإلاىٓماث جىنُاث  ٌ                :للخىمُت ؤؾاسخي همدغن الؿُاخت باٖخماص الىامُت للضو

                                                           
  :حوؿ توظيف السياحة يف خدمة السياسة ، انظر   
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 مىظ وطل٪ للخىمُت اؾتراجُجي ٣٦ُإ الؿُاخت ؤلاؾخ٣ال٫ ٖلى خهىلها بٗض مباقغة الىامُت الضو٫  مً الٗضًض اٖخمضث

 ؤ٢غث 1963 ؾىت ٟٞي. بمالءاتها و الضولُت اإلاىٓماث لخىنُاث اؾخجابت ٧ان الخىمىي  اإلاىىا٫ َظا.  الاولى ؤلاهماثُت مسُُاتها
 البى٪ هدا ل٣ض و.   1الىامُت للضو٫  الا٢خهاصي للبىاء الخ٣ُ٣ي الخُىي  اإلاضزل ج٩ىن  ؤن ًم٨ً الؿُاخت ؤن اإلاخدضة ألامم

 الىامُت للضو٫  باليؿبت جمشل الؿُاخت ؤن( صاِٞـ. م) ؤلاؾتراجُجُحن زبراثه ؤخض لؿان ٖلى ظاء خُض ، اإلاىخى َظا الضولي

 الضولي اإلااجمغ في و. 192  ال٣غن  في ألاوعوبي لئل٢خهاص الٟٗلي اإلادغ٥ هي الهىاٖت ٧اهذ ٦ما جماما ، للخىمُت الخ٣ُ٣ي اإلادغ٥
 جاؾـ  ؤن قإجها مً الؿُاخت ؤن الخإ٦ُض جم ، 1980 ؾىت ماهُال في للؿُاخت الضولُت اإلاىٓمت هٓمخه الظي الؿُاخت خى٫ 

 مً ألازحرة، لهظٍ ًخاح خُض الىامُت والضو٫  اإلاخ٣ضمت الضو٫  بحن  الا٢خهاصًت الٟجىة ُٞه ججؿغ ظضًض صولي ب٢خهاصي لىٓام

ا ا٢خهاصًا همىا جد٤٣ ؤن ، الؿُاحي الا٢خهاص زال٫  . 3 مدؿاٖع

 للُب٣اث ؤجاح الظي الصخيء ، الضولُت للؿُاخت اؾخ٣بالُت بيُت الىامُت الضو٫  ؤٚلب ؤؾؿذ" الخىنُاث"  َظٍ يىء في

 .بسؿت بإؾٗاع و ؾهلت ؾُاخُت وظهاث ، الضزل مدضوصة الٛغبُت، الكٗبُت

. 13.1 . II     ًالؿُاحي الىلل  زضماث جدؿ :

ُىع  بن غص الخّم
ّم
غ م٣اًِؿها،و جىخُض و الى٣ل وؾاثل قهضجه الظي اإلاُ  الطخمت ال٨مُت الخضماث و  ججهحزاتها و مٗضاتها جٍُى

ت و وألامً اإلاىاُٖض ص٢ت خُض مً زضماتها وجدؿً ج٣ضمها التي اَت و الؿٖغ ها بلى ،باإلياٞت الٞغ  الزخُاعاث واؾخجابتها جىٖى

ُتها خُض مً ؤطوا٢هم و اإلاؿاٍٞغً  اإلاىاؾبت الىؾُلت ازخُاع ( بم٩اهُاتهم و) ال٣ُاع،الخاٞلت،الؿُاعة،الُاثغة،البازغة( هٖى
تها و )البر،البدغ،الجى( ومجالها )الؿٗغ خؿب  ٖلى الخإمحن و لؤلشخام الؿٟغ ٖلى الخإمحن زضماث جدؿً ؤًًا و. ؾٖغ

ه و الؿُاخت لٛغى الؿٟغ ٖلى الدصجُ٘ في ؾاَمذ ٖىامل ٧لها... الخل٠ و الًُإ يض ألاصباف ه٣ل  ...قُٖى

: زاجمت

ض َامخان مؿإلخان زمت : ٖلحهما الخإ٦ُض هٍغ

 و خضتها ٧اهذ مهما ، الٗالم قهضَا التي ألاػماث ٩ٞل ٖالمي، مؿخىي  ٖلى مىه مٟغّم  ال ٢ُاٖا اؾخ٣امذ ٢ض الؿُاخت ؤن ؤوال

اب ًٖ الخضًض ٧ل و ،2001 ؾبخمبر 11 ؤػمت و ٦بحر، ٦ؿاص مً ؾببخه ما و 1973 ؾىت الىِٟ زُىعتها،٦إػمت ٧اهذ مهما  ؤلاَع

 ٞةن طل٪ مً ؤ٦ثر بل. ٖلحها ج٣ٌ لم ل٨جها و مدضوصة إلاضة الٗالم في الؿُاخت حجم وؿبُا زًٟذ ٢ض... طل٪ ٚحر و الٗالمي
 خضزا الى٨بت ؤو هٟؿها ألاػمت جهبذ بإن طل٪ الى٨باث،و و     ألاػماث ػمً في جيخٗل ؾُاخُت ؤهماَا ابخضٖذ ٢ض ؤلاوؿاهُت

                                                           
Lanfant, M.F :Le tourisme dans le processus d’internationalisation. RISS  .Vol XXXII, PARIS UNESCO ,
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ر للؿُاح، ظاطبا ...  .grief tourism  ؤو   Dark tourism الخؼن  ؾُاخت ؤو الؿىصاء بالؿُاخت ٌٗٝغ ٖما الهضص َظا في هخدضّم

  1.الٗلماء بٌٗ ٣ًى٫  ٦ما une poussée de l’humanité بوؿاهُت صٞٗت الؿُاخت ؤن ًبضو

حهُت الاؾخمخاُٖت اإلااصًت الخؿُت الؼمىُت بمًامُىه اإلاٗانغ ٖاإلاىا في الُاٞذ الؿُاحي الىمِ ؤن زاهُا ث التي التٞر  و لىا، جبضّم
سه باؾخجالء ٢مىا الظي ش ؾُا١ في جُىع  و اهبجـ ٚغبي، هبذ َى ؾحروعجه اؾخ٨كاٝ و جاٍع  و ز٣اٞخه و الٛغبي ؤلاظخمإ جاٍع

... جهىعاجه و مٟاَُمه و ٢ُمه  مسخل٠ و ا٢خهاصٍ

 هللا ٣ًى٫ ) الدج بَاع في مدضصة مىاؾ٨ُت صًيُت بما ج٩ىن  ؤن ًجب التي ؤلاؾالم في الؿُاخت ًٖ مشال مسخل٠ الىمِ َظا بن

 "حٗالى
ْن
ن

ّ
طِم
َد
ؤ ي وَد اؽِم  فِم

َّ
ّ  الى  ِم

 َد
ْن
ال ىنَد  بِم

ُث
ج
ْن
إ   ًَد

ً
اال ى عِمحَد

َد
ل َٖد ّ  وَد لِم

ُث
غٍر  و امِم

َد
  ي

َد
حن جِم

ْن
إ ًْن  ًَد ّ  مِم لِم

ُث
ّ  و جٍر

َد
ُمٍر  ف مِم

 بحن حٗاٝع بَاع في ،ؤو(( الدج ؾىعة 27" )َٖد
 ٖىض ؤهغمىم بن لخٗاعفىا كبائل و قٗىبا حٗلىاهم و ؤهثى و طهغ مً زللىاهم بها الىاؽ ؤيها ًا" حٗالى هللا ٣ًى٫ )الكٗىب

٧اع و  لئلٖخباع طل٪ و الباقي جغاثها و الٛابغة ألامم آزاع ٖلى حٗغّمٝ بَاع في ؤو( 13 الدجغاث")زبحر ٖلُم هللا بن ؤجلاهم هللا
ّم
. ؤلاط

بحن ٖاكبت وان هُف اهٓغوا زم ألاعى في ؾحروا كل" حٗالى هللا ٣ًى٫ )
ّ
(. 11/ألاوٗام"اإلاىظ

خباع و  الٗٓت و الغوحي ؤلاقبإ َى ؤلاؾالم في الؿُاخت مً ألاؾاسخي الهضٝ بن  و الدؿلُت و اإلاخٗت إلاجغص لِـ و الخضبغ و الٖا

ُه  صًيُت عوخُت ؤلاؾالم الؿُاختفي بن .اإلااصي الخسخي ؤلاقبإ َضٞها التي الٛغبُت للؿُاخت  باليؿبت الكإن َى ٦ما.التٞر
ضًت حٗبضًت  التي الخؿُت ؤلاقباُٖت الؼمىُت بمًامُجها الٛغبي الاظخمإ في َُمىذ التي الؿُاخت ًٖ جماما مسخلٟت َػ

ُىاَا
ّم
 لهظا الخامل الؿُاحي الىمِ ًٖ الىٓغ بٌٛ خانل، ألامم و الكٗىب بحن الخٗاٝع ب٣اهىن  ال٣غآوي ؤلا٢غاع ل٨ً..ظل

. له اإلاٟٗل و ال٣اهىن 

 : اإلاغاح٘ كائمت

 الجامُٗت اإلااؾؿت  ميكىعاث ، نانُال ٖغب مدمض جغظمت الخضازت، و الجؿض ؤهتروبىلىظُا.  صاُٞض لىبغوجىن . . 
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ت وكإة و ٣َُل ، الشىعة و ال٣ٗل : َاعبغث ماعهىػ . .  اء ٞااص جغظمت. ؤلاظخماُٖت الىٍٓغ ت الهُإة ، ػ٦ٍغ  الٗامت اإلاهٍغ
 . 1970 ، اليكغ و للخإل٠ُ
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ت ؤػمت الم ْل في الهٍى  الجضًض ؤلٖا
 الجؼاثغ في الِٟؿبى٥ مؿخسضمي مً ُٖىت ٖلى مُضاهُت صعاؾت

 3 الجؼاثغ  ظامٗت/الض٦خىعاٍ في ؾهام،باخشت بى٢لٝى.ؤ

 

 

: ملخو

ت مىيٕى ٖلى البدشُت الىع٢ت َظٍ في هغ٦ؼ  اإلاُغوح الدؿائ٫  ًٓل بدُض وز٣اُٞا بٖالمُا الٗالم اهٟخاح ْل في الش٣اُٞت الهٍى
اث ق٩ل َى صاثما  مٗالجت مباقغا،هداو٫  تهضًضا حك٩ل ز٣اُٞت ؾل٘ بلى اإلاٗاٝع جدىلذ ؤن بٗض اإلاؿخ٣بل في الش٣اُٞت الهٍى
ت ؤػمت حن ق٣حن زال٫ مً وطل٪ الهٍى ؼ جمخُجها ؤو جهضٖها بما مخىاٍػ ت بلى الاهخماء وحٍٗؼ  جماػط ْل في مىخضة ز٣اُٞت ٍَى

الم ٚؼو  ْل في مجخمٗىا ٖلى الضزُلت بال٣ُم واإلاكبٗت اإلاسخلٟت الش٣اٞاث  ٖلى الاؾخدىاط ج٣ىُاث مً ًمل٨ه بما الجضًض، ؤلٖا
ت، ًٖ اإلا٩ان ٞهل ٖلى الخ٨ىىلىظُا ٢ضعة بٟٗل الٟغص ت ٢ًُت قٛلذ ٣ٞض الهٍى  والٗلماء اإلا٨ٍٟغً با٫ الش٣اُٞت الهٍى

ت، في جدى٫  ٖجها هخج هٟؿُت ؤزاعا جغ٥ الظي الٗىإلات ٖهغ في زانت الٗالم، صو٫  في وال٣اصة واإلاش٣ٟحن  الهضص َضا في الهٍى

ٌ  َغح ٖلى ؤلاظابت زال٫ مً مُضاهُا ألازغ جبُحن هداو٫  الم جإزحر َى ما: الخالي الغئِسخي الدؿائ ت ٖلى الجضًض ؤلٖا  الهٍى
 الجؼاثغ؟ في قبابىا لضي الش٣اُٞت

ت،:اإلافخاخُت اليلماث ت الهٍى الم الش٣اُٞت، الهٍى  .الجضًض الٖا

:  ملضمت

الم وؾاثل ؤخضزذ  والخىانل الاجها٫ ٖملُت في ٖم٣ُت حٛحراث الاظخماعي، الخىانل مىا٢٘ ألازو ٖلى ومجها الجضًض، ؤلٖا
اث ألاشخام بحن الاظخماعي ت، واإلاجمٖى اث، الؿلى٦ُاث مً ال٨شحر حُٛحر في وؾاَمذ البكٍغ ملذ والخهٞغ  بخضار ٖلى ٖو

ه ما م٣اومت قٗىبها حؿخُ٘ لم التي الٗغبُت، اإلاجخمٗاث صازل والٗاصاث والخ٣الُض ال٣ُم مىٓىمت في حُٛحراث  جُاع ًجٞغ
اهه مباصت، وال ٢ُم جد٨مه وال خضوص، ج٣ُضٍ ال ٧ى٦بي، ٖالم، َاب٘ طاث اظخماعي جىانل مىا٢٘ ٖبر الؼاخ٠ الٗىإلات  َى َع

لى 1ٚالبها، في واؾتهال٧ي آوي  َاب٘ طاث ومٗلىماث ؤ٩ٞاع ووكغ والخىؾ٘ الاهدكاع   والخ٣ىُت الخ٨ىىلىظُت الخُىعاث َضٍ ازغ ٖو
ت ُت اإلاىخجاث اهخ٣ا٫ جم اإلادؿاٖع  ؤلاوؿاهُت اإلاجخمٗاث في الش٣افي الاهدكاع وؾاثل ؤَم بخضي حٗض التي اإلاجخمٗاث بحن اإلاٗٞغ

                                                           
حوؿ ،مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ادللتقى الدكيل الثاين، العالقات االجتماعية  في ضوء استخداـ مواقع التواصل االجتماعيعبد الكرمي تفرقنيت،  1

 2013ديسمرب  3/4:نظريات اإلعالـ ادلعاصرة، يومي: نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالـ
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 ٞخاصي اإلاجخم٘ في ألازغي  الاظخماُٖت ال٣ُم مً ؤي قإن قإجها واًجابُت ؾلبُت ؾلى٦ُت لجىاهب ال٣ُم بٌٗ جبجي هدُجت

  1...الٛغبُت للمجخمٗاث الخُاجُت ألاهماٍ ه٣ل ٖلى حٗمل ؤجها بط اإلاجا٫، َضا في ألاَم الضوع  الخضًشت الاجها٫ وؾاثل
 َضا الاؾخسضام، ٦ثرة خُض مً الخ٨ىىلىظُت الؿاخت ٖلى َػى الخالي الى٢ذ في مىخج ؤَم الاظخماعي الخىانل قب٩اث حٗض

 م٘ ؤٚلبها في واإلاخباًىت جماما اإلاسخلٟت الش٣اٞاث بحن بالخىانل ًخٗل٤ ُٞما زهىنا والخمدٌُ الضعاؾت يغوعة ٌؿخضعي ما
م ازخالٞها، ٖلى الخ٣اعباث بٌٗ وظىص  ؤهه بال الؼمً مً ال٣ٗضًً بٗض ًخجاوػ  لم الخ٣جي الىخاط َضا مشل ْهىع  ان ٞبالٚغ
 وبلٛاء الٟٗا٫ الخىانل زال٫ مً جٓهغ بًجابُت هاخُت مً ؾىاء الجىاهب مسخل٠ مؿذ ألانٗضة مسخل٠ ٖلى ؤزاعا زل٠

 مدل ٩ًىن  ما ٚالبا ؾلبي  ازغ مكغ١  ظاهب ل٩ل ان هجض خحن في اإلاؿخسضمحن، بحن الجٛغاُٞت الخىاظؼ وصوبان التزامىُت

شحر واؾ٘ ظضا٫ ت بق٩الُت ؤبغػَا لٗل ٖضة وبق٩الُاث مؿاثل ٍو ت  ٖامت الهٍى . الخهىم وظه ٖلى الش٣اُٞت والهٍى

: ؤلاقيالُت

هىع  الٗىإلات لٓاَغة اإلاخىامي الخُىع  ْل في    ًمحٍز ما ؤَم الىا٢عي، للٗالم وججمٗاجه زهاثهه في مىاػي  اٞتراضخي ٖالم ْو
حر اإلاباقغ والاجها٫  الخغ الخباص٫  ظضا بُٗضة ٣ِٞ بُٗض ٚحر ػمً مىض ٧اهذ التي والٗىالم الضو٫  مسخل٠ بحن اإلاباقغ ٚو

ت الٗالم مً ظٗلذ الخ٨ىىلىظُا بٟٗل ل٨ً ان ماعقا٫ ٢ى٫  خؿب نٛحرة ٧ىهُت ٢ٍغ  الخخمُت ًٖ خضًشه في ما٧لَى
 الخضوص بضل٪ مخسُُت  ألازغي  في ز٣اٞت ٧ل ٞاهٟخدذ والش٣اٞاث الكٗىب مسخل٠ بحن الخضوص ٞخدذ التي الخ٨ىىلىظُت

ت اإلاك٩لت الش٣اُٞت اإلاىٓىمت مـ الظي الاوؿالر ؤهىإ ؤزُغ ؤخض ق٩ل الاوؿُاب َضا والؼم٩اهُت، الجٛغاُٞت  بٟٗل للهٍى
ت ًٖ اإلا٩ان ٞهل ٖلى للخ٣ىُت الهاثلت ال٣ىة  مما واحؿاٖها الجٛغاُٞت الخىاظؼ طوبان  ْل في الش٣اُٞت الخضوص وجؼاوط الهٍى
 ٖلى ٖملذ الخ٨ىىلىظُا ٞهضٍ اإلادلي، باالهخماء الكٗىع  بيٗاٝ ٖىه هجم مٗحن، خحز بلى الاهخماء خـ بيٗاٝ في ؾاَم
اث اهخاط  ظٗلها الاٞتراضخي بالًٟاء واعجباَها الاٞتراضخي ٞخىاظضَا ؤظله مً ؤوكئذ الضي الهضٝ م٘ مخماقُت اٞترايُت ٍَى
٣ىا في هدً بل بم٩ان، ختى وال بضًً وال بش٣اٞت وال بؼمً ال مغجبُت ٚحر ت لدك٨ُل ٍَغ اث ظمُ٘ ججٗل مىخضة ٍَى  الٗالم ٍَى

ت ٖلى جيبجي مدضصة ؤَضاٝ جسضم واخضة بىز٣ت في  الش٣افي الٛؼو  ٞهضا مجخمٗىا، الى بهلت جمض ال اإلاٗاًحر مً مجمٖى
ت يمً الاهضعاط  بىاصع َُاجه في ًدمل اهما البرا١ الاٞتراضخي الًٟاء وصا٥ والٗىلمي  مً جدمل مجخمٗىا ٖلى صزُلت ٍَى

ت مً الاظؼاء بٌٗ اوؿالر في ٞدؿاَم الٗغبُت مجخمٗاجىا في مإلٝى ٚحر َى ما واإلاٗاًحر ال٣ُم  واخض إلاجخم٘ اإلاىخضة الهٍى
ت ًٖ الجماعي الضٞإ زاهت في الىاعي ٚحر الاؾتهال٥ م٘ مدالت ال وجًٗىا  الخ٣ىُت جٟغيها التي اإلاىخضة الاٞترايُت الهٍى

ت بخُىعاتها  هللا ٖبض حٗبحر خض ٖلى اإلاُضًاج٩ُي الؼمً خؿب وا٢ُٗت ؾىىاث( 04) ؤعب٘ ٌٗاص٫ الاٞتراضخي ٞالٗام اإلادؿاٖع

 ؾُا١ يمً والخ٣ضم الخُىع، حِٗل التي اإلاجخمٗاث مىٓىمت يمً الُىم الجؼاثغي  ٞاإلاجخم٘ 2الخُضعي،
 لهظا و٧ان الخٛحر، لهظا ٞاع٢ت ٦ٗالمت الخ٣جي الجاهب بغوػ ٍػيًم ما ؤن بال اإلاؿخمغ، والخٟاٖل الضاثم الخٛحر

احي الترابِ ٖلى ال٨بحر ؤزٍغ الًٟاء ظا والش٣افي، الاظخماعي الهٍى المي، مدلي ظاهبحن ٖلى ٧ان ألازغ َو  ٖو
ت ؤن اٖخباع ٖلى مبرع، ٚحر ؤمغا وؿبُت حٛحراث ؤخضزذ التي الكب٩اث لهظٍ الؿلبي الجاهب ٞةٟٚا٫  الش٣اُٞت الهٍى

 اَخماماجه يمً مً الاٞتراضخي مجخمٗه ٌٗض الُىم اإلاؿخسضم ؤنبذ ٣ٞض اإلاجخم٘، ٖلُه ًبجى الظي ألاؾاؽ هي

 حؿخى٠٢ التى اإلاٟاَُم مً" الاٞتراضخي اإلاجخم٘" مهُلر ٌٗض ٞلم الىا٢عي، الاظخماعي الجاهب ٖلى َػى وعبما

                                                           
ـك الًتبوية، رللد ، مقالة منشورة ، رللة القادسية يف االداب كالعلوسائل االتصاؿ الحديثة ودورىا في احداث التغير االجتماعيفالح جابر الغرايب،  -1
  .2009، 2، العدد8
 

: ، متاح على الرابط التايلمواقع التواصل االجتماعي المكاف االفتراضي والزمن الميدياتيكيعبد اهلل الزين احليدرم، -
http://bouhoot.blogspot.com/2015/04/blog-post_48.html،  د22:45، على الساعة 2016-جانفي-28فتح بتاريخ .

http://bouhoot.blogspot.com/2015/04/blog-post_48.html
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 اإلاؿخسضمحن مً الٗضًض ٖىض مخضاوال مٟهىما ؤنبذ خُض واهدكاع، ٖمىمُت طا ؤنبذ بط ؾماٖه، ٖىض الاهدباٍ
ت مىيٕى  ٖلى البدشُت الىع٢ت َضٍ في هغ٦ؼ الاظخماعي، الخىانل لكب٩اث  بٖالمُا الٗالم اهٟخاح ْل في الش٣اُٞت الهٍى
اث ق٩ل َى صاثما اإلاُغوح الدؿائ٫  ًٓل بدُض وز٣اُٞا  ز٣اُٞت ؾل٘ بلى اإلاٗاٝع جدىلذ ؤن بٗض اإلاؿخ٣بل في الش٣اُٞت الهٍى
اث لخل٪ مباقغا تهضًضا حك٩ل حن ق٣حن زال٫ مً وصل٪ الش٣اُٞت الهٍى ؼ جمخُجها ؤو جهضٖها اما مخىاٍػ ت الى الاهخماء وحٍٗؼ  ٍَى
الم ٚؼو  ْل في مجخمٗىا ٖلى الضزُلت بال٣ُم واإلاكبٗت اإلاسخلٟت الش٣اٞاث جماػط ْل في مىخضة ز٣اُٞت  بما الجضًض، ؤلٖا
ت، ًٖ اإلا٩ان ٞهل ٖلى الخ٨ىىلىظُا ٢ضعة بٟٗل الٟغص ٖلى الاؾخدىاط ج٣ىُاث مً ًمل٨ه ت ٢ًُت قٛلذ ٣ٞض الهٍى  الهٍى

 ٖجها هخج هٟؿُت ؤزاعا جغ٥ الظي الٗىإلات ٖهغ في زانت الٗالم، صو٫  في وال٣اصة واإلاش٣ٟحن والٗلماء اإلا٨ٍٟغً با٫ الش٣اُٞت
ت، في جدى٫   جإزحر َى ما: الخالي الغثِسخي الدؿائ٫  َغح ٖلى ؤلاظابت زال٫ مً مُضاهُا ألازغ جبُحن هداو٫  الهضص َضا في 1الهٍى

الم ت ٖلى الجضًض ؤلٖا  زالر بلى البدشُت الىع٢ت َضٍ ٢ؿمىا الُغح َضا ٖلى ولئلظابت الجؼاثغ؟ في قبابىا لضي الش٣اُٞت الهٍى

: عثِؿُت مداوع 

 الُغح ٖلى ؤلاظابت ؤظل مً الىٓغي  الجاهب زال٫ مً  الخإزحر لضعاؾت الخإؾِـ مً لىا البض مُضاهُا الضعاؾت وإلؾ٣اٍ
ت اإلاخٗل٣ت اإلاٟاَُم مً اهُال٢ا الؿاب٤ ؤلاق٩الي الم الش٣اُٞت، بالهٍى  الاظخماعي، الخىانل قب٩اث مؿخسضمي الجضًض، ؤلٖا
 بدض ٦ُٗىت للِٟؿبى٥ اإلاؿخسضم الكباب ٞئت مخسضًً اإلاُضاهُت، الضعاؾت ٖلُه بىِىا ٦إهمىطط الِٟؿبى٥ بالظ٦غ وهسو

ت، مدىع  مداوع، 4 ًًم ال٨ترووي اؾخبُان اعؾا٫ زال٫ مً مٟغصة، 250 ٢ىامها . الضًً مدىع  اللٛت، مدىع  الهٍى

اع/ 1  :الضعاؾت إلاهُلحاث اإلافاهُمي ؤلَا

الم - -  ٟه في باٞل٪ ظىن  ًظَب :الجضًض ؤلٖا الم بخ٨ىىلىظُاث الخام اإلاكهض ان: ٢ىله في الجضًض لئلٖالم حٍٗغ  ؤلٖا
ت بمشل ًخٛحر الجضًضة ٣ت ًخٗل٤ ما ٧ل في عاص٩ًالُا حُٛحرا جدضر وهي الخ٨ىىلىظُاث، َضٍ جُىع  ؾٖغ  بها هخىانل التي بالٍُغ

 زل٤ بلى الصخهُت الٗال٢اث بىاء مً وِٗكها التي الخُاة ؤوظه ٧اٞت حٛحر ؤجها ٦ما مٗهم، هخىانل الضًً وألاشخام

اًت اإلاالُت اإلاهاصع ا الصخُت والٖغ حَر  2".ٚو

لى الم ًدُل الىدى َضا ٖو  الخىانل مىٓىمت ًٖ اقخٛالها َغ١  في مسخلٟت ظضًضة جىانلُت مىٓىمت بلى الجضًض ؤلٖا

 بحن مدضص هٓام ٖلى اإلاىٓىمت َضٍ ج٣ىم بص ،(الجماَحر بٖالم الىدً، بٖالم) الجمعي الخىانل مىٓىمت ؤو اإلااؾؿاحي
ٟه في ظىوـ ًظَب خحن في 3.صازلها الٟاٖلحن  ؤهىإ مً ؤق٩ا٫ لىن٠ ٌؿخسضم مهُلر اهه ٖلى الجضًض لئلٖالم حٍٗغ
 ظغاثض مً  اإلا٨خىبت الصخاٞت حكمل التي ال٣ضًم  لئلٖالم ٦م٣ابل ال٩ىمبُىجغ باؾخسضام مم٨ىا ؤنبذ الال٨ترووي الاجها٫

ا ،..ومجالث حَر خمحز الؿا٦ىت، الىؾاثل مً ٚو الم ٍو حن، بحن الخىاع بسانُت ال٣ضًم ًٖ الجضًض ؤلٖا  الغؾالت ناخب الُٞغ

                                                           

برنامج مقترح لتفعيل دور أنشطة نادي الطفل لتأصيل الهوية الثقافية لمواجهة التحديثات الحضارية بمراكز إعالـ : زلمد أمحد زلمد إمساعيل   1 -
       373، ص  2006مكتبة زىراء الشرؽ ، : ، القاىرة  3، ج  30، ع  مجلة كلية تربية عين شمس،  محافظة قناة السويس

، من فانفربوش إىل نيكوالس نيغركبونيت، االمارات العربية ادلتحدة، مصادر التنظير وبناء المفاىيم جوؿ االعالـ الجديدعباس مصطفى الصادؽ،   - 2
 .31دراسة منشورة، ص 

،  تونس، دراسة منشورة يف رللة خباراألاالعالـ الجديد، مقاربة تواصلية، معهد الصحافة وعلـو  :قضيتاف للطرح والحوارحلمامي، الصادؽ ا  - 3
 .04، ص 2006، 4إٖتاد إداعات الدكؿ العربية، عدد 
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الم بحن الٟىانل ٞةن صل٪ وم٘ ومؿخ٣بلها، ىه ؤُٖض هٟؿه ال٣ضًم الن طابذ، وال٣ضًم الجضًض ؤلٖا  ومغاظٗخه وجدؿِىه ج٩ٍى

 1.ظىاهبه بٌٗ في الجضًض م٘ لُلخ٣ي

الم ؤن هجض الؿاب٣ت الخٗاٍع٠ زال٫ مً ت َى الجضًض ؤلٖا  ال٨مبُىجغ بحن التزاوط مً جىلضث التي الخ٨ىىلىظُاث مجمٖى

غ الُباٖت لئلٖالم، الخ٣لُضًت والىؾاثل غافي والخهٍى   2.والهىعة والهىث الٟىجٚى

الم في الجضة بإن ؤلاظمإ ًم٨ً  لضا الم ؤن مً اؾخ٣غاءَا ًم٨ً ؤلٖا  ألاق٩ا٫ في الخىٕى مً خالت بلى ٌكحر الجضًض ؤلٖا
 الٟغصًت خالت بةٖالء ًخٗل٤ ُٞما زانت الخ٣لُضًت ًٖ اإلاؿخدضزت الىؾاثل خملتها التي والخهاثو والخ٨ىىلىظُا

ما والخسهُو   3.الخٟاٖلُت هي عثِؿُت إلاحزة ٦ىدُجت جإجُان َو

 : الاحخماعي الخىانل مىاك٘ -1-2

 زال٫ مً عبُه زم ومً به، زام مى٢٘ بةوكاء ٞحها للمكتر٥ حؿمذ التي الال٨تروهُت الكب٩اث مً مىٓىمت ؤجها ٖلى حٗٝغ

ت ؤو الجامٗت ؤنض٢اء م٘ ظمٗه ؤو هٟؿها والهىاًاث الاَخماماث لضحهم آزٍغً ؤًٖاء م٘ ال٨ترووي اظخماعي هٓام  في 4.الشاهٍى
هم ال ظضص ؤٞغاص م٘ جخىانل خُض الخ٣لُضًت الاظخماُٖت الكب٩اث ٨ٞغة ٖلى مبيُت مىا٢٘ هي حٗجي اجها هجض خحن  ًٖ حٗٞغ

هم ؤٞغاص ٍَغ٤  ٢ؿمحن بلى مؿخسضمحها ٖضص خُض مً اإلاىا٢٘ َضٍ جهي٠ُ جم لضل٪  5(.MySpace و FaceBook) مشل حٗٞغ
اث آو ؤٞغاص جدخىي  مىا٢٘ ًٖ ٖباعة ؤجها ٖلى ألاو٫  ال٣ؿم ًخمدىع  عثِؿُحن،  زانت مكتر٦ت مهلخت جغبُهم مجمٖى
ت ًاء لٛحر ٌؿمذ وال بلحها الضزى٫  ٣ِٞ للمؿخسضمحن ًم٨ً مدضصة بمجمٖى  ال٣ؿم في هجض طل٪ م٣ابل في بضل٪، ألٖا

ت او نٟدت ؤي بلى الاهًمام مً جم٨جهم الاهترهذ، مؿخسضمي لجمُ٘ مخاخت مىا٢٘ ًٖ ٖباعة ؤجها: الشاوي غ ٦ما مجمٖى  جخٞى

ت لضحهم  في إلاؿخسضمحها الخىانل جدُذ جٟاٖلُت اظخماُٖت قب٩اث:  بإجها ؤًًا وحٗٝغ 6.الِٟؿبى٥ مشل ألانض٢اء ازخُاع خٍغ
 و اإلاغجي الخىانل مً ؤًًا وجم٨جهم ؾىىاث مىظ الاهترهِذ قب٨ت ٖلى ْهغث الٗالم، مً م٩ان ؤي في و ٌكاءون  و٢ذ ؤي

ا و الهىع  وجباص٫ الهىحي ض التي ؤلام٩اهاث مً ٚحَر  7.بُجهم الاظخماُٖت الٗال٢ت جَى

  8:الاحخماعي الخىانل قبياث وزهائو ممحزاث -1-3

 الكب٨ت َبُٗت جٟغيها بممحزاث ألازغي  ًٖ بًٗها جخماًؼ بِىما ؤؾاؾُت زهاثو في الاظخماُٖت الكب٩اث حكتر٥

 :الخهاثو جل٪ ؤبغػ  .ومؿخسضمحها

                                                           
  1

 - Steve Jones , Encyclopedia of New Media : An Essential Reference to Communication and Technology . 

SAGE Publications. 2002. 6عباس مصطفى الصادؽ، االعالـ اجلديد، دراسة يف مداخلو النظرية كخصائصو العامة، ص : عن.  
. 31، ص2008األردف، –، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، عماف االعالـ الجديد، المفاىيم والوسائل والتطبيقاتعباس مصطفى الصادؽ،    - 2

.07منشورة، ص، دراسة  ، االعالـ الجديد، دراسة في مداخلو النظرية وخصائصو العامةعباس مصطفى الصادؽ   - 3  
. 23ص -األردف-،جامعة عماف االىلية2003، 15، رللة الًتبية، العدداستخداـ مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربيراضي زاىر،   - 4
، ْتث مقدـ للجمعية ادلصرية خصائي والمكتبةاألالشبكات االجتماعية وتأثيرىا على د خليفة عبد العاؿ، أمينة عادؿ سليماف السيد، ىبة زلم   - 5

. 6، ص2009خصائي ادلكتبات، جامعة حلواف، مصر، أل 13للمكتبات كادلعلومات ضمن فعاليات ادلؤ٘تر 
6 - Bolter, Jay David. Grusin Richard, "Remediation: Understanding New Media", USA: The MIT Press; 1st 

edition, . (February 28, 2000) p. 21. 

183، ص 2011،األردف،1،دار كائل للنشر، طاإلعالـ الجديد و الصحافة االلكترونية :عبد الرزاؽ زلمد الدليمي -  7  
.13كره، صذأمينة عادؿ سليماف السيد، ىبة زلمد خليفة عبد العاؿ، مرجع سبق    - 8  
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 :(Profile Page) الصخهُت الهفداث/  الصخهُت اإلالفاث .1

ت الصخو اؾم ٖلى الخٗٝغ ًم٨ى٪ الصخهُت اإلالٟاث زال٫ ومً  ش ، الجيـ مشل ٖىه ألاؾاؾُت اإلاٗلىماث ومٗٞغ  جاٍع

ا بلى باإلياٞت الصخهُت والهىعة اإلاُالص،البلض،الاَخماماث  لٗالم الضزى٫  بىابت الصخصخي اإلال٠ ٌٗض و.اإلاٗلىماث مً ٚحَر
، الصخو وكاٍ مكاَضة ًم٨ى٪ الصخصخي للمل٠ الغثِؿُت الهٟدت زال٫ الصخو،ٞمً

ًال
 وما ؤنض٢اءٍ َم مً مازغا

ٗها التي الجضًضة الهىع  هي  .اليكاَاث مً طل٪ ٚحر بلى ٞع

(: (Friends/ Connections الٗالكاث/  ألانضكاء .2

م  ُل٤ الاظخماُٖت ٞالكب٩اث مٗحن لٛغى الصخو ٖلحهم ًخٗٝغ الظًً ألاشخام بمشابت َو
ُا
 َظا ٖلى نض٤ً مؿمى ج

حن الخانت الاظخماُٖت الكب٩اث مىا٢٘ بٌٗ جُل٤ بِىما ؤنض٢اث٪ ل٣اثمت اإلاًاٝ الصخو  ؤو اجها٫"  مؿمى باإلادتٞر
 .ل٣اثمخ٪ اإلاًاٝ الصخو َظا ٖلى"  ٖال٢ت

 :الغؾائل بعؾاٌ  .3

 ال ؤو لضً٪ ألانض٢اء ٢اثمت في ٧ان ؾىاء للصخو، مباقغة عؾالت بعؾا٫ بم٩اهُت الخانُت َظٍ وجدُذ 

 وبجاخت ٞحها الهىع  مئاث وعٞ٘ ألالبىماث مً جهاجي ال ٖضص بوكاء إلاؿخسضمحها الاظخماُٖت الكب٩اث جدُذ :الهىع  ؤلبىماث .4
 .خىلها والخٗل٤ُ لالَإل ألانض٢اء م٘ الهىع  َظٍ مكاع٦ت

اثا .5 ت بوكاء زانُت الاظخماُٖت الكب٩اث مىا٢٘ مً ٦شحر جدُذ :إلاجمٖى   ًم٨ى٪ خُض اَخمام، مجمٖى

ت بوكاء غ مدضصة وؤَضاٝ مٗحن بمؿمى مجمٖى ٞى ت إلاال٪ الاظخماُٖت الكب٨ت مى٢٘ ٍو  مؿاخت بلحها واإلاىًمحن اإلاجمٖى

 Events بـ ٌٗٝغ ما ٍَغ٤ ًٖ الاظخماٖاث جيؿ٤ُ زانُت جدُذ ٦ما مهٛغ نىع  وؤلبىم مهٛغ خىاع بمىخضي ج٩ىن  ما ؤقبه
ت جل٪ ؤًٖاء وصٖىة ألاخضار ؤو ت له اإلاجمٖى  .الخايٍغً ٚحر ٖضص مً الخايٍغً ٖضص ومٗٞغ

 :الهفداث  .6

ا بى٥،واؾخسضمتها الِٟـ ال٨ٟغة َظٍ ابخضٖذ  ٣ت ججاٍع بٍُغ الت ًإل ّٗم  بٖالهُت خمالث بوكاء ٖلى ًإل  خالُا حٗمل خُض ٞ
هت ت اإلاىخجاث ألصخاب جدُذ مىظّم ا نٟداتهم جىظُه الٟٗالُاث ؤو الخجاٍع  وج٣ىم اإلاؿخسضمحن مً ًدضصوجها لٟئت وبْهاَع

الن ٖلى بالى٣غ ٢ام مؿخسضم ؤي ٢بل مً لها الىنى٫  ًخم ه٣غة ٧ل ًٖ مبلٜ باؾخ٣ُإ الِٟؿبى٥  ٨ٞغة ج٣ىم ، ؤلٖا
٣ىم الخضر ؤو الصخهُت ؤو اإلاىخج ًٖ مٗلىماث وي٘ ٞحها ًخم نٟدت بوكاء ٖلى الهٟداث  طل٪ بٗض اإلاؿخسضمحن ٍو

 ملٟهم بلى بةياٞتها ٣ًىمىن  الهٟدت بخل٪ ًإل  اَخماما وظضوا بن زم مدضصة ج٣ؿُماث ٍَغ٤ ًٖ الهٟداث جل٪ بخهٟذ

 .الصخصخي

 1:ؤَمها ألازغي  الخهاثو بٌٗ هجض ٦ما

                                                           
ضلو »ْتث مقدـ ادلؤ٘تر . أىمية التخطيط اإلتصالي واإلعالمي لتوظيف وسائل اإلعالـ الجديد في التوعية بخطورة المخدراتمحزه أمحد أمُت،   -1

 .3، ص(2011)مركز النشر العلمي ّتامعة ادللك عبدالعزيز، بيت ادلاؿ،  اسًتاتيجية فعالة للتوعية بأخطار ادلخدرات كأضرارىا،
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٣هض(media fragmentation) الجماهحر جفخِذ .7 اصة بظل٪ ٍو الم وؾاثل مؿتهل٩ي ؤمام الخُاعاث وحٗضص ٍػ  والظًً ؤلٖا
  و٢تهم ؤنبذ

ًال
 وؤلٗاب الظ٦ُت والهىاج٠ الاظخماُٖت الخىانل وقب٩اث ؤلال٨تروهُت اإلاىا٢٘ مشل الىؾاثل مً الٗضًض بحن مىػٖا

ىن  وبطاٖت صخ٠ مً الخ٣لُضًت الىؾاثل بجاهب الال٨تروهُت الُٟضًى  .وجلٍٟؼ

٣هض :التزامىُت ُٚاب .8  اإلادخىي  ٖلى الخهى٫  بةم٩اهه ٞاإلاخل٣ي الى٢ذ، هٟـ في واإلاخل٣ي اإلاغؾل لىظىص الخاظت ٖضم به ٍو
ضٍ و٢ذ ؤي في  .ًٍغ

اإلاُت الاهدكاع .9 ٣هض :الخىانل ٖو ه باالهدكاع ٍو با، اإلاجخم٘ قغاثذ ظمُ٘ بلى وونىله قُٖى  ٖاإلاُخه بلى بياٞت ج٣ٍغ
 .الجٛغاُٞت الخضوص ججاوػ  ٖلى و٢ضعجه

الم زهاثو ًٖ جدضر للمدخىي، اإلايصخئ وم٣اًِـ مىانٟاث ًٖ الىٓغ بهٝغ والخفاٖل الخىانل كابلُت .10  ؤلٖا
المُت الٗملُت بٗىانغ باإلعجباٍ الجضًض  الاؾخجابت  -اإلاخل٣ي  -الىؾُلت  -الغؾالت  -اإلاهضع: ألاؾاؾُت ؤلٖا

 ٨ٟ٦غة بضؤ الاظخماُٖت، الكب٩اث مؿخىي  ٖلى ألاولى اإلاغجبت ًدخل بط الٗالم في اظخماُٖت قب٨ت ؤقهغ ٌٗخبر: الفِؿبىن

غص، َلبت ألخض بؿُُت  خ٤٣ اإلاى٢٘ اهُال١ م٘ و ،2004 ُٟٞغي  في ججؿُضَا مً ال٨ٟغة ناخب" ػو٦حربحرط ماع٥" وجم٨ً َاٞع
حن ًٚىن  في ٦بحرا هجاخا  م٣خهغا ٧ان الضزى٫  ألن للمى٢٘ باالهًمام باإلاُالبت بىؾًُ َلبت هه٠ بضؤ و ٣ِٞ، ؤؾبٖى

غص َلبت ٖلى ت هاخُت مً الاظخماُٖت الكب٩اث مىا٢٘ ؤ٦بر ٌٗض ٣ٞ1ِ، َاٞع  ٖالُت الؿى٢ُت ٢ُمخه ، والخىؾ٘ الاهدكاع ؾٖغ

 ٞحها الكب٨ت ؤجاخذ التي"  الخُب٣ُاث"  هي بى٥ الِٟـ في ألاؾاؾُت ال٣ىة ه٣ُت ، الكغ٧اث ٦بحراث يمه ٖلى وجدىاٞـ
ل.  ألاؾاسخي للمى٢٘ وبياٞتها اإلاسخلٟت جُب٣ُاتهم ببرمجت الٗالم ؤهداء مسخل٠ مً للمبرمجحن  بى٥ الِٟـ في الٗاملحن ؾهّم

 وبىاء الصخصخي إلالٟ٪ الىنى٫  في وحؿاٖضَم ٖلحهم ال٨شحر جسخهغ – مؿاٖضة بغمجُت ؤ٧ىاص - API بةوكاء للمبرمجحن اإلاهمت

غي   2.مىه حؿخُٟض جُب٤ُ برط ماع٥ الِٟؿبى٥ مستٕر ٍو  ولِـ  Social Movement اظخماُٖت خغ٦ت َى ِٞؿبى٥ ؤن ػو٦ٍغ
ذ ؾٝى وؤهه للخىانل، وؾُلت ؤو ؤصاة مجغص ض ًٍؼ دل الال٨ترووي البًر  اليكاٍ هىاحي ٧ل ٖلى ٌؿُُغ وؾٝى مدله، ٍو

 ؤن الٗاصًحن لؤلٞغاص ًدُذ مى٢٘ وؤهه" الٗالم ؾ٩ان صلُل" ب٩ىهه ًىن٠ ٞةن وبالخالي. الٗى٨بىجُت الكب٨ت ٖلى البكغي 
ضون  بما واإلاكاع٦ت ؤلاصالء زال٫ مً ٖام ٦ُان ؤهٟؿهم مً ًهىٗىا م واَخماماتهم ؤهٟؿهم خى٫  مٗلىماث مً ًٍغ  ومكاَٖغ

  الٗالم ظٗل َى الازترإ َظا مً الهضٝ ٞةن ولظل٪ بهم، الخانت الُٟضًى ول٣ُاث الصخهُت ونىعَم
ًال
 ؤ٦ثر م٩اها

 
ًال
  3.اهٟخاخا

ت  اإلاخٗللت اإلافاهُم/ٕ :  الشلافُت بالهٍى

ت  في الخُىع  مٗالم وجبرػ ، اإلاجخم٘ في اإلاؿخ٣بلُت الُمىخاث ججؿض التي ٞهي ، للمجخم٘ اإلامحزة الؿماث ؤَم مً ٞالهٍى
 ، مُٗىت ٚاًاث جد٤ُ٣ بلي ؤلاوؿان جضٞ٘ التي وال٣ُم اإلاباصت ٖلي جىُىي  بل ، اإلاسخلٟت اإلاجاالث في وبهجاػاتهم ألاٞغاص ؾلى٥

                                                           
1
 - http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_social_media-icrossing_ebook.p61,pdf/  

:   متاح على الرابط . – مواقع الشبكات االجتماعية وطريقة عملهامازف الدراب،  - 2
http://knol.google.com/k/mazen-aldarrab 22.33: ، على الساعة29/12/2015: ، تم الفتح بتاريخ .

 .15ص ، 2008، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، عماف، المفاىيم والوسائل والتطبيقات: عباس، اإلعالـ اجلديد صادؽ  3-

http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_social_media-icrossing_ebook.p61,pdf/
http://knol.google.com/k/mazen-aldarrab
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لي ت طل٪ يىء ٖو  ؤزال٢ُت ومباصت ٢ُمُت مٗاًحر وبلي ، ٢ىتها مجها حؿخمض ؤنى٫  بلي حؿدىض وؤن البض ما إلاجخم٘ الش٣اُٞت ٞالهٍى

اًاث اظخماُٖت  ويىابِ  1.وؤلاوؿاوي الٗالمي لالؾخ٣ُاب مغ٦ؼا ججٗلها ؾامُت ٚو

ت مفهىم. ٕ.1 ت حٗجي:الهٍى ً، ٖال٢خه ٞهم مً الٟغص جم٨ً الهٍى  الجاهب بلى جهل و٢ض وهٟسخي، شخصخي ظاهبحن ٖلى باآلزٍغ

ت بلى الاهدؿاب حٗجي مكاع٦ت ؤو جٟاٖل الاظخماعي،ٞإي ت ٌٗخبر: ٖابض مدمض الجابغي  هجض خحن في ،2مُٗىت، ٍَى  اإلاهضع الهٍى
 خضًشه في الٗالم مدمىص بلُه ؤقاع ما َظا 3وألاخضار، لؤلقُاء مٗاوي مً ٣ًضمىهه ُٞما ألاٞغاص ٖلُه ٌٗخمض الظي ألاؾاسخي

ت ؤَمُت ًٖ  4واإلاجخمُٗت، الٟغصًت الصخهُت حك٨ُل في الهٍى

ت حٗجي لل٩لمت ألانُل الٗغبي باإلاٗجى الش٣اٞت ؤن:  الٗغبُت الكاملت الخُت في ظاء:الشلافت مفهىم. ٕ.ٕ  والخض١ الخٗلُم ؾٖغ
ت وزباث والُٟىت  5".بلُه اإلاغء ًدخاط بما اإلاٗٞغ

ت بحن الٗالكت. ٕ.ٖ ٍى  6:والشلافت الهُث

ت بحن الٗال٢ت ؤما ٍى  طاث ُٚاب في ًخم ال ز٣افي بهخاط ؤي ؤن ق٪ وال الش٣افي، باإلهخاط الظاث ٖال٢ت حٗجي ٞةجها والش٣اٞت، الهُا
 ًجٗل الظي ؤو اإلاشالي، ال٣ٗالوي الاججاٍ مىيٕى ٖلى الظاث ؤؾب٣ُت بلى ًظَب الظي الجضا٫ في الخىى صون  م٨ٟغة،

 ٦ما( ؤلاوؿان طًَ) الهٟدت جل٪ ٖلى وجسُه الخىاؽ جدمله ما هدُجت َى الظًَ في ما ٧ل وبن الظاث، مً ؤؾب٤ اإلاىيٕى
بي والاججاٍ لى٥، ًظَب  .ٖام بك٩ل الخجٍغ

ها وجدضًض الش٣اٞت، بهخاط في ٦بحر بضوع  ج٣ىم اإلا٨ٟغة الظاث ؤن الخالنت تها وؤَضاٞها هٖى ٍى  ٧ل وفي بوؿاوي مجخم٘ ٧ل في َو
  هجض ؤن ًهٗب ٞةهه ؾب٤ ما ٖلى وبىاء الٗهىع، مً ٖهغ

ًال
ٟا   حٍٗغ

ًال
  ظامٗا

ًال
ت إلاٟهىم ماوٗا ٍى ت الش٣اُٞت، الهُا ٍى  الش٣اُٞت ٞالهُا

ت الخىظهاث بازخالٝ جسخل٠ ٦ما ٖهغ، بلى ٖهغ ومً آزغ بلى مجخم٘ مً جسخل٠   .الش٣اٞت إلاىخجي وألاًضًىلىظُت ال٨ٍٟغ

ت مفهىم.ٕ.ٗ ت مٟهىم ٌكحر:الشلافُت الهٍى غي  الشابذ الٗضص بلى الش٣اُٞت الهٍى  وال٣ؿماث الؿماث مً اإلاكتر٥ والجَى
ا ًٖ ألامت خًاعة جمحز التي الٗامت  ًٖ به جخمحز َابٗا ال٣ىمُت ؤو الىَىُت للصخهُت ججٗل والتي الخًاعاث، مً ٚحَر

ظا 7.ألازغي  وال٣ىمُت الىَىُت الصخهُاث ت ج٨خمل ال"  ؤهه عؤي خحن"  الجابغي  ٖابض"  ٖلُه ؤ٦ض ما َو  جبرػ وال الش٣اُٞت الهٍى

ت حٛضو وال زهىنُتها، : ٖىانغ زالزت ُٞه جخُاب٤ ٦ُان في مغظٗخحها ججؿضث بطا بال الٗاإلاُت وكضان ٖلي ٢اصعة ممخلئت  ٍَى

                                                           
مناىج " ، ادلؤ٘تر العلمي العشركف مستقبل األمة العربيةقيم ىوية وثقافة اإلنماء مدخل لتحديد دور التعليم العالي في بناء : الودكد مكرـك عبد - 1

، اجلمعية ادلصرية للمناىج كطرؽ التدريس ، ص  4بدار ضيافة جامعة عُت مشس ، رللد  2008يوليو  31  -30ادلنعقد يف الفًتة " التعليم كاذلوية الثقافية 
1375.  

 
2 - Telhami, Sh. & M. Barnett (2002), “Introduction: Identity and Foreign Policy" in the Middle East”in Telhami, 

Sh. & M. Barnett (eds.),  

. 27، ص1997، سلسلة الثقافة القومية، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت، 2، طالعروبة واالسالـ والغرب مسألة الهوية،اجلابرم زلمد عابد،   3-
 19، ص  1996دار ادلستقبل العريب ، : ، القاىرة  الفكر العربي بين الخصوصية والكونية: زلمود العامل  4- 

. 20، ص 2004،  دار النهضة العربية، بَتكت، أثر العولمة في الثقافة العربية: حسن عبد اهلل العايد  - 5
: التالي جامعة جيجل اجلزائر، دراسة منشورة على موقع ارنًتكبوس، متاح على الرابط ،إشكالية المفاىيم والعالقة: الثقافة والهويةشيهب عادؿ،  - 6

http://www.aranthropos.com/wp-content/themes/coffeedesk/style.css 
. 144، ص3، جامعة اجلزائر2006-2005سعاد كلد جاب اهلل، اذلوية الثقافية العربية من خالؿ الصحافة االلكًتكنية، مدكرة لنيل شهادة ادلاجستَت  غَت منشورة،   7 -

http://www.aranthropos.com/wp-content/themes/coffeedesk/style.css
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ً ش الجٛغاُٞت) الَى ً لىخضة ال٣اهىوي الخجؿُض) الضولت  ،(والخاٍع  جيسجه الظي الغوحي اليؿب)  وألامت ،( وألامت الَى

   1"اإلاكتر٦ت الش٣اٞت

ت مالمذ. ٕ.٘ :  لها اإلاكيلت والٗىانغ الشلافُت الهٍى

ض ؤبى ؤخمض الباخض ٖجها ٖبر: الٗغبُت اللٛت .1 ت ٦خابه في ٍػ  ٞهي ألام اللٛت ًٖ اهٟهالها اؾدبٗض خُض الٗغبُت الش٣اٞت ٍَى
ت م٣ىماث مً م٣ىم ؤَم حٗض اء بمشابت ألجها الش٣اُٞت الهٍى ت ُٞه جدك٩ل الظي الٖى  والخًاعي  الش٣افي ٦ُاهه وجدضص الهٍى

اث ال٣ىمُاث ؾاثغ ًٖ ًمحٍز الظي  وحٗضص مىاَجها ازخالٝ ٖلى الكٗىب بحن والخالخم ال٨ٟغ لٛت حك٩ل  2ألازغي، والهٍى

ها لهجاتها،  .وجىٖى

ت ج٨دؿب: ؤلاؾالمي الضًً .   ٢اثم ٦ُان ألامت لهضٍ ٨ًً لم ؤلاؾالم ٣ٞبل ؤلاؾالم، مً ألاؾاؾُت نُٛتها الش٣اُٞت الهٍى
كاثغ ٢باثل ٧اهذ وبهما الظاث ٗت مجغص ٨ًً لم الظي ؤلاؾالم ظاء ؤن بال بًمان، ًىخضَا وال ٣ُٖضة ججمٗها ال ٖو  هٓمذ قَغ

لُه مجها، ظؼء الش٣افي الجاهب ٌٗخبر والتي ٞهىلها ب٩ل خُاة مجهاط ًؼا٫ وما ٧ان وبهما صًيُا، الٗغبي اإلاجخم٘  ال٣غان ٌٗخبر ٖو
م ت ألاؾاؽ مهضع ال٨ٍغ  ل٩ل نالخا و٧ىهه واظخماُٖت، وؤزال٢ُت صًيُت حٗالُم مً ُٞه وعص إلاا هٓغا الٗغبُت، الش٣اُٞت للهٍى

 3.ومؿخجضاجه ٖهغ ٧ل إلاخُلباث ومؿاًغا وم٩ان ػمان

 :اإلاكترهت اإلاهلحت . 
ت م٩ىهاث ٖلى اإلاٟهىم َضا ًىُىي   ت اإلااصًت ال٣ُم مً الش٣اُٞت الهٍى  ؤظؼاء مً ظؼءا جال٠ والتي ألامت جخبىاَا والتي واإلاٗىٍى

ت اؾخ٣غاع ٖلى اإلاكتر٦ت اإلاهلخت حٗمل ٦ما ال٣ىمي، البىاء غ وبالخالي الش٣اُٞت الهٍى  واظخماُٖا، وا٢خهاصًا ؾُاؾُا ألامت جدٍغ

ض٫ مؿاواة مً جًُٟه بما ت ٖلى ٢اثم ومؼصَغ مؿخ٣غ خًاعي  مجخم٘ وبىاء ٖو  4.ألامت بها جمخاػ التي ال٣ُم مجمٖى

ت زهائو. ٕ.ٙ :   الٗغبُت الشلافُت الهٍى

ت جدؿم  5:هما ؤؾاؾِخحن بسانِخُتن الٗغبُت الشلافُت الهٍى

جها في الشابخت والٗىانغ ال٣ُُٗت باإلاهاصع ًخٗل٤ ُٞما: الشبىث . أ ٗاث ٣ٖاثض مً واإلاؿخ٣اة ج٩ٍى  .ومىاهج و٢ُم وحكَغ

خجلى :الخُٛحر . ب  . لالزخالٝ وبالخالي والهىاب للخُإ ال٣ابلت الٗغب اظتهاصاث في ؤؾاؾا ٍو
:  هجض صل٪ بلى بياٞت

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربية، مركز دراسات الوحدة : بَتكت /  228، رللة ادلستقبل العريب ، ع  العولمة والهوية الثقافية: زلمد عابد اجلابرم    - 1

 .22-14، ص ص 1998فرباير 
، على 31/12/2015: بتاريخ، فتح  www.alwahamag.com: بركات زلمد مراد، اللغة العربية كتشكيل ىوية الطفل العريب، متاح على الرابط - 2

. 4:20: الساعة
.151، ص ذكره، مرجع سبق    3- سعاد كلد جاب اهلل 

 .84، دراسة منشورة، صالهوية الثقافية في الفكر التربوي المعاصرالرقب سعيد عبد الرمحن،  - 4
 :متاح على الرابط التايل. 7، صإطار الرؤية المتكاملةالحفاظ على الهوية الثقافية االسالمية العربية في :عبد العزيز بن عثماف التوجيرم - 5

http://www.isslamtoday.net/nr/exers/  د04:33، على الساعة 06/01/2016، فتح يوم .

http://www.alwahamag.com/
http://www.alwahamag.com/
http://www.isslamtoday.net/nr/exers/
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ت بيُاث حٗضص هلمـ خُض: والازخالف الخٗضص . ث ت وؤَمُت الهٍى  جدك٩ل وال لها، اإلاك٩لت الٗىانغ في ج٨مً الىاخضة الهٍى
ت ًثري  ظاهب ومً الخىٕى بمىٓاع الازخالٞاث َضٍ الى ًىٓغ لم ٞةصا مٛاًغة ؤزغي  ز٣اٞت بىظىص بال الٗىانغ َضٍ  ال ٞاجها الهٍى

 .ونغاٖاث ٖى٠ الى جٟطخي جىا٢ًاث الى ثءصي مدالت

سُت الاحخماُٖت الؿُاكاث . ث ت البض :والخاٍع ذي اظخماعي ؾُا١ يمً جخإؾـ ان للهٍى  ًخٗا٢ب الؼمان ؤن وبما مدضص جاٍع
حهم وجُىع  جترا٦م وزبراتهم الىاؽ اؾخجاباث ٞان جخٛحر، والٗال٢اث ٩َُلخه ٌٗاص واإلا٩ان  جهىعاتهم حكٗب الى ًاصي ما ٖو

  1.ومؿاعاتهم

الم جإزحر ت ٖلى الجضًض ؤلٖا :   الشلافُت الهٍى
ت ٖلي جإزحراجه له ٩ًىن  عبما الظي الخ٨ىىلىجي والخ٣ضم والىمى الاهٟخاح في واإلاخمشل ، اإلاخٛحر الُىم ٖالم ٌكهضٍ ما ؤن  الهٍى

م 2للمجخم٘، الش٣اُٞت ت الٟٗا٫ الخىانل وبجاخت اإلاؿاٞاث ج٣ٍغب مً ٞبالٚغ  ٖلى وال٣ضعة اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  وؾٖغ

ت بغمخه الٗالم ز٣اٞاث ٖلى الخٗٝغ ت حجغ هي الش٣اُٞت ٞالهٍى ً في الؼاٍو ذي جغا٦م هدُجت ألجها ، ألامم ج٩ٍى ل، جاٍع  َضا 3.ٍَى
 مٗالم َمـ ٖلى ال٣ضعة لها ج٩ىن  ؤن َى بٟٚاله ؤو مىه الخىهل ًم٨ً ال والضي الؿلبي ق٣ها ان ٚحر الاًجابي ظاهبها في

اث  الخ٨ىىلىجي، الهُٗض ٖلى اإلاخمغ٦ؼة الضو٫  لهالر اإلاخسلٟت الضو٫  ز٣اٞاث جدُُم وبالخالي ج٨ىىلىظُا، اإلاخإزغة الضو٫  ٍَى
الم او الغ٢مُت للشىعة الىٓغ ًم٨ىىا ٞال  بهضا نلت جمخىا وال الٛغبُت الش٣اٞت ؤهجبخه اؾخصىاثُت ْاَغة ؤهه ٖلى الجضًض ؤلٖا

ه بما الغ٢مُت الشىعة ًٖ اإلاخمسٌ اإلاىلىص اث جهُضم ومٗاًحر اهخ٣اثُت مً جدٍى  ٖلى الؿلبُت َضٍ جىُىي  بدُض ؤزغي، بهٍى
٨غي، وز٣افي صًجي بٗض ى ٞو مي بٗالم مغجبِ الٟغص ًجٗل الظي الِٟؿبى٥ ٖلى ًىُب٤ ما َو  َا٢اجه ٌؿتهل٪ بل مىخج، ٚحر َو

٣ٟضٍ خه ٍو ا جباقغ الش٣اُٞت الٗىإلات ؤنبدذ وبضل٪ 4الصخهُاث، انُىإ ْل في الخ٣ُ٣ُت ٍَى  الجضًضة ألاظُا٫ ٖلي جإزحَر
ضاٞ٘ ًغصصَا الٗغبي الكباب وناع ، الٗغبُت لٛخىا ٖلي ٚغبُت ومٟغصاث ظضًضة مٟاَُم وؾغث ، اإلاجخم٘ ؤبىاء مً  بل ٖجها، ٍو

تزاػ الاهخماء ٢ُم له جخٗغى ؤن ًم٨ً ُٞما ًخمشل الخُىعة م٨مً ناع ً والٖا   5.تهضًض مً وؤلاؾالم والٗغوبت بالَى
ت ٧اهذ ٞةطا الم ٞان والخُاة، ال٩ىن  بلى وهٓغة ؾلى٥ ، و٢ُم  ٖاصاث مً جدمله ما ب٩ل الخٟغص حٗجي الش٣اُٞت الهٍى  ؤلٖا

م الجضًض ل ًٖؼ ت واخضة ز٣اُٞت مىٓىمت بلى الٗالم جدٍى ٍى اث َمـ هي والخالم مىخضة َو ت الهٍى  ج٣ُ٘ خُض اإلاخىٖى

 6.الخٟغص ه٣ٌُ جىمُِ مً الخ٨ىىلىظُا َضٍ جد٣٣ه بما زهىنُتهم، وحؿلبهم ألاظُا٫ بحن الهلت

                                                           
، 2012، جامعة اجلزائر، 4، رللة علـو االنساف كاجملتمع، عالحديثةالهوية الوطنية في ظل تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ خركف، آمصطفى عويف ك - 1

. 22-21صص
مناىج التعليم "، مؤ٘تر  دور مناىج التربية الفنية بالمملكة العربية السعودية في تعزيز القيم و إبراز الهوية الثقافية: سهيل سامل سلماف احلريب   2 -

 .531مرجع سابق ص " كاذلوية الثقافية 
 . 12، ص  1995مركز دراسات الوحدة العربية ، : ، بَتكت  العروبة واإلسالـ والغرب -مسألة الهوية : زلمد عابد اجلابرم  3 -  

االعالـ اجلديد، التكنولوجيا اجلديدة، لعامل : أْتاث ادلؤ٘تر الدكيل الهوية الثقافية العربية في ظل ثورة االتصاؿ واالعالـ الجديد،فؤاد البكرم،  4 -
  385، ص 2009جديد، جامعة البحرين، 

" مناىج التعليم كاذلوية الثقافية " ، مؤ٘تر  بعض مسئوليات المدرسة الثانوية تجاه تعزيز الهوية الثقافية لطالبها: نادية بنت سامل بن سعد الدكسرم  - 5
 196.ص مرجع سابق ، 

. 387فؤاد البكرم، مرجع سبق دكره، ص - 6
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ت ٖلى الخٟاّ باث ل٣ض ت الهٍى  ق٩لذ التي الخُىعاث ْل في مخىامي بك٩ل اإلاُغوخت الخدضًاث بخضي ؤمت ألي الخًاٍع

 خض ٖلى والىظضان ال٨ٟغ حك٩ل مسخلٟت جإزحراث مً ،(الاظخماعي الخىانل قب٩اث مجخمٗاث)الاٞترايُت اإلاجخمٗاث
  1.الؿىاء

: الىٓغي  للخإنُل اإلاُضاوي ؤلاؾلاٍ

ا، مؿخسضم وحؿٗت والؿخماثت اإلالُاع ججاوػ  الِٟؿبى٥ مؿخسضمي ٖضص ؤن ،2016 لؿىت ؤلاخهاثُاث حكحر :جمهُض  قهٍغ

 الٟئت ٖلى الاؾخدىاط َضا 2اإلاؿخسضمحن، ٖضص خُض مً ٖاإلاُا ألاو٫  للكب٩اث الٗالمي الترجِب في الِٟؿبى٥ نى٠ وبهضا
 مً ًمل٨ه ما ٖلى الخٟاّ ٖلى ال٣ضعة له ٌٗض ٞلم الاؾخالب ؤهىإ لكتى مٗغيا الٟغص مً ًجٗل اإلاؿخسضمحن مً الالمخىاَُت

ت ٖىانغ ٧ل ًمـ والضي ألاوظه، اإلاخٗضص الازترا١ ْل في ز٣افي، ٨ٞغي  مضزغ .  للكباب الش٣اُٞت الهٍى

 3صًجُخا٫، ؤع٢ام مى٢٘ خؿب

: اإلاُضاوي الاؾلاٍ

 جإزحرا لغنض  مىا مداولت في ؤؾاؾُت مداوع  4 ٖلى جدخىي  مخاخت ال٨تروهُت اؾخماعة بخهمُم ٢مىا اإلاُضاهُت الضعاؾت َضٍ في
ت ٖلى الجضًض لئلٖالم ٦ىخاط الِٟؿبى٥ اؾخسضام  الخىانل لكب٩اث اإلاؿخسضم الجؼاثغي  قبابىا لضي الش٣اُٞت الهٍى

لى الِٟؿبى٥ نٟداث ٖلى الال٨ترووي الاؾخبُان  عابِ بةجاخت ٢مىا الاظخماعي، اث ٖو لى اإلاجمٖى  الٟترة في الهٟداث ٖو

 لٗضم اؾخماعة 18 اؾدبٗاص جم ، اؾخماعة 268 ٖلى ؤلاظابت جمذ خُض ،2016 ظاهٟي 28 ٚاًت بلى 2015 صٌؿمبر 20 بحن ما اإلامخضة

ضم الكغوٍ ظمُ٘ اؾدُٟائها  َىا هداو٫  مٟغصة، 250: بــ ج٣ضع ٖكىاثُت الُٗىت ٩ٞاهذ ألاؾئلت، ٧ل ٖلى اإلابدىزحن بظابت ٖو
ت بلى ٞحها جىنلىا التي الجضاو٫  جدلُل ت ٖلى الِٟؿبى٥ جإزحر جبحن الىخاثج مً مجمٖى ت لضي الش٣اُٞت الهٍى  مً مجمٖى

. للكب٨ت اإلاؿخسضم الجؼاثغي  الكباب

  ٌ ت َبُٗت ًبحن -ٔ -عكم الجضو .  مؿخٗاعة ام خلُلُت اإلاؿخسضمحن  هٍى
اليؿبت الخ٨غاع اإلاخٛحراث 

ت خ٣ُ٣ُت   %18 45الهٍى

ت مؿخٗاعة   %82 205الهٍى

 %100 250اإلاجمٕى 

 ً82 وؿبت ٌك٩ل وما مؿخسضم 205 ٖضصَم البالٜ الُٗىت ؤٞغاص ؤٚلب ؤن لىا ًدبحن ؤٖالٍ ؤلاخهاثُت ال٣غاءة زال٫ م%، 

ت اؾخسضام ًًٟلىن   ًًٟلىن  اإلاؿخسضمحن مً ،%18 وؿبخه ما ؤن هجض خحن في الِٟؿبى٥، خؿاباث ٖبر مؿخٗاعة ٍَى

                                                           
، ادلكتبة االصللومصرية، القاىرة، القيم كما تعكسها الصحافة المحلية في قيم العمل الجديدة في المجتمع المصريالقليٍت يوسف فاطمة،   - 1

. 17، ص2007
، 10، رللة علـو االنساف كاجملتمع، عاجتماعية في عالم متغيراالتصاؿ الشخصي في عصر شبكات التواصل االجتماعي، ضرورة مجاؿ العيفة،   - 2

. 173، ص2010جامعة اجلزائر، جواف 
عدد  أساسحيتل الفيسبوؾ الصدارة عادليا من بُت الشبكات االجتماعية العادلية على ،  http://digital.argaam.com: متاح على الرابط - 3

. 2016جانفي  إحصائيات. ادلستخدمُت
 

http://digital.argaam.com/article/detail/114947
http://digital.argaam.com/article/detail/114947


 
 
 

 

 
 

    2016 –  ًىلُى    : 22الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

47 

 

تهم اؾخسضام ٗىص الخ٣ُ٣ُت، ٍَى ت اؾخسضام في الخدٟٔ َضا َو ت ؤن البٌٗ خؿب الخ٣ُ٣ُت الهٍى  حك٩ل اإلاؿخٗاعة الهٍى
ت مً ظاهب بت الخ٣ُ٣ي الىا٢٘ مً الهغوبُت مبضآ وججؿُض والخسٟي الخٗامل في الخٍغ  في َضا ًغظىهه، مؿخ٣بل في مجهم ٚع

ت وعاء الخسٟي َضا َُاث في ل٨ً الٓاَغي  الك٩ل ت م٣ىماث ؤولى مً الاوؿالر بضاًت ٌك٩ل مؿخٗاعة ٍَى  الظاجُت الهٍى

ا لؤلٞغاص  .خحن بٗض ولى شخهُاتهم ٖلى وجإزحَر

 ٌ ت هملىم  اللٛت ٖلى الفِؿبىن اؾخسضام جإزحر مضي ًبحن ٕ-ٕ عكم الجضو : الشلافُت للهٍى
اليؿبت الخ٨غاع اإلاخٛحراث 

 %14 35اللٛت الٗغبُت الٟهخى 

 %28 70اللٛت الاظىبُت 

 %58 145لٛت اظىبُت مٗغبت 

 %100 250اإلاجمٕى 

 ًاإلاٗغبت ألاظىبُت اللٛت ٌؿخسضمىن  الضًً اإلاؿخسضمحن ٖضص ؤن لىا جبحن ؤٖالٍ للجضو٫  ؤلاخهاثُت ال٣غاءة زال٫ م 

 ؤن هجض خحن في ،%28 بيؿبت ألاظىبُت اللٛت اؾخسضام  جلحها ،%58 بيؿبت الِٟؿبى٥ خؿاباث ٖبر وؿبت ؤ٦بر اخخلذ
 الخ٨ىىلىظُا زلٟخه ما بٟٗل هجُىت بضًلت لٛت ْهىع  ان ،%14 وؿبخه ما الٟهخى الٗغبُت باللٛت الِٟؿبى٥ مؿخسضمي

 وألاظىبُت الٗغبُت، اللٛت بحن التزاوط َضا البٌٗ، بال ًٟهمها ال التي واإلاسخهغاث الغمىػ  بٌٗ بياٞت م٘ الخساَب، حؿهل

 1اللٛاث، نغإ ٖلُه ًُل٤ ما ؤو ٦بحر اعجٟإ وفي  الىه٠ ججاوػث وؿبت هي %58 وؿبت الن ٢ىتها في زُحرا تهضًضا ٌك٩ل
ضا  ما بحن اللٛىي  التزاوط هي الاظخماعي الخىانل مىا٢٘ ٖبر والضعصقت للمداصزاث  الباعػة الؿمت ؤن ٖلى ًض٫ ٞةهه ص٫ بن َو

 ًاصي الخماػط َضا اإلاخضاولت، الغمىػ  وبٌٗ ألاظىبُت اللٛت به وه٣هض صزُل َى ما وبحن الٗغبُت اللٛت به وه٣هض ؤنُل َى

ت اإلاك٩لت الٗغبُت اللٛت يُإ بلى اإلاتزاًض الاؾخسضام م٘ ضا  2.الكباب لهٍى  مً والخسٝى الخُغ ها٢ىؽ بض١ ًىبئ ما َو
بت لٛت وجغسخ الٗغبُت اللٛت اوؿالر ت مدضص ؤَم يُإ وبالخالي الهاٖض، الاهترهذ ظُل بحن ٍٚغ ت الش٣اُٞت للهٍى  والخًاٍع

 .الٗغبُت لؤلمت

 ٌ . الضًً ٖلى الفِؿبىن اؾخسضام ؤزغ ًبحن  -ٖ -عكم الجضو
اليؿبت الخ٨غاع الخٛحراث 

 %59.2 148مخابٗت نٟداث جضٖىا للضًً الاؾالمي 

 %8.4 21مخابٗت نٟداث ؤظىبُت جىاصي بالخىهحر 

 %31.6 79حؿدىض للمغظُٗت الضًيُت في ٖال٢اج٪ 

اعة بٌٗ الهٟداث اإلاىاُٞت لؤلزال١   %0.8 02ٍػ

 %100 250اإلاجمٕى 

                                                           

جودة احلياة يف االسرة، جامعة قاصدم : ادللتقى الوطٍت الثاين حوؿ بناء،األباء واآلوسائل التكنولوجيا وتأثيرىا على االتصاؿ بين كازم الطاكس،   1-
. 5، ص2013-10-9مرباح كرقلة، 

-07اجلديد،  جامعة الشارقة، ديب،  اإلعالـ، ملتقى اللغة العربية يف كسائط الجديد اإلعالـاللغة العربنجليزية في وسائط عيساين الطيب رحيمة،   - 2
 .1، ص2013مايو  10
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 ًنٟداث جمجض ،%59.2: بـ واإلا٣ضعة اإلاؿخسضمحن مً وؿبت ؤ٦بر ؤن هالخٔ ؤٖالٍ للجضو٫  ؤلاخهاثُت ال٣غاءة زال٫ م 

 ههغة" نٟدت مشل ٧اٞت ألاعى ب٣إ في اإلاؿلمحن بىهغة الخانت الغوابِ مكاع٦ت زال٫ مً ؤلاؾالمي، للضًً الضٖىة
م هبِىا لصخو اإلاؿِئت الغؾىم اهدكاع بٗض ،"مدمض  وختى ؤلاؾالمي الٗغبي الٗام الغؤي ال٣ًُت َضٍ ق٩لذ ٣ٞض ال٨ٍغ

لبُت ب٣ى٫  الكباب، مً الخىهحر نٟداث مخابعي مً ،%8.4 وؿبخه ما هجض خحن في اإلاؿلمحن، م٘ الٛغب مً اإلاخًامىىن   ألٚا
ُب ٦إؾلىب الىهغاهُت الضًاهت حٗالُم ٖلى الخٗٝغ إلاجغص مجهم  اإلااصًت لئلٚغاءاث بياٞت الهٟداث َضٍ ممىلي َٝغ مً جٚغ

ض مٟاصٍ الاؾخالب مً الىٕى َضا ألازغي، الضًاهاث في والضزى٫   ؤلاؾالمي الضًً مً الخىهل م٣ابل  اإلاؿلم الكباب ججٍغ
 بىاصع جدمل ٞهي َُاتها في ؤما اإلاطخيء الجاهب بال مجها ًٓهغ ال صزُلت صًاهاث ٢ُم وػٕع ألاؾاؾُت م٣ىماجه مً ظؼثُت بهٟت

ت اإلاىخضة الضًاهت بىز٣ت في الاهههاع ؿتهل٨ها اإلاىخج الٛغب ًد٨مها التي اإلاىخضة والهٍى  بصعا٥، او جدلُل ؤو وعي صون  اإلاؿلم َو

ضا للمغظُٗت حؿدىض ،%31.6 وؿبت ؤن ولى الضًيُت إلاغظُٗخه الاؾدىاص ًٖ ٞكِئا قِئا البٗض به ًاصي ما َضا  مً الهضٝ َو

اعة ج٣ىم ،%0.8 وؿبت هجض خحن في اليؿبت، به٣ام  الغ٢ُب ُٚاب هدُجت عاصٖت يىابِ صون  لؤلزال١ مىاُٞت نٟداث بٍؼ
 بٌٗ الن وؤؾؿه م٣ىماجه في الضًً ويغب اليؿب ٢لب بةم٩اهُت ًىضع ما َضا الخؿاباث، لهضٍ الٟغصي والاؾخسضام

تها الضًيُت ال٣ُم يغب جسٟي باَجها وفي للضًً جضٖى الٓاَغي  ق٩لها في الغوابِ بٌٗ ٌؿخسضمىن  اإلاؿخسضمحن  .وػٖٖؼ

: اإلاُضاهُت الضعاؾت هخائج ؤهم

ت الضعاؾت بؾ٣اٍ زال٫ مً    :  الخالُت الىخاثج الى جىنلىا مُضاهُا الىٍٓغ

 ت ٖلى مباقغ جإزحر له الِٟؿبى٥ الاظخماعي الخىانل لكب٨ت الجؼاثغي  الكباب اؾخسضام  مخٗضصة بإق٩ا٫ الش٣اُٞت الهٍى
 لدك٩ل ٦ًٟاء اجسظٍ الظي الاٞتراضخي اإلاؿخدضر الًٟاء ًٖ ٌؿخٛجي ال ؤنبذ بص  الاؾخسضام ٖلى الغ٢ابت ُٚاب هدُجت
اث م٣ىماث جبُذ الاٞترايُت الظاث ٞدك٩ل الخمامي، الهاص١ خؿب الظاث ٍى  اإلاسخلٟت بخجلُاتها الٗىإلات ٞغيتها صزُلت َو
ى ومظَبه بًضًىلىظُخه ٌك٩ل وما اإلاجخم٘ ٖلُه ًيبجي ؤؾاؽ بإَم ٞبضءا ت ؤؾاسخي ٦م٣ىم الضًً َو ضٍ ومداولت للهٍى  ججٍغ

ٟه الؿامُت مٗاهُه مً ت الهجُىت اللٛت بلى ونىال اإلاسخلٟت، مغظُٗاجه بلى الاؾدىاص مً الكباب وسخب وجدٍغ  والهٍى
مُت والصخهُاث اإلاؿخٗاعة ا ق٩ل َضا ٧ل الِٟؿبى٥ ٖلى الخؿاباث وحٗضص الَى تراب مً هٖى  هدُجت الىا٢عي الٗالم ًٖ الٚا
خه، مً الٗغبُت اللٛت م٣ىم اؾخالب  الضولت، في الًبِ ؾلُاث َٝغ مً ؾىاء للغ٢ابت جسً٘ ال اإلاؿخدضزاث َضٍ ٧ل ٍَى

ت مُل٣ت مؿاخت ق٩ل ما َضا  ؤن بلى بياٞت الاؾخسضام، َضا جد٨م مباصت ؤو ٢ُم ؤي بلى الاؾدىاص صون  الاؾخسضام في للخٍغ
الم بت الٗغبُت لؤلمت بالىالء الكٗىع  بيٗاٝ في ٦بحر بك٩ل ؾاَم الجضًض ؤلٖا  ألازغي، الٛغبُت ألامم في الاوؿُاب في والٚغ
جي الاهخماء بيٗاٝ وبالخالي اث جغؾُش ٖلى وحٗمل الَى حر مىخضة اٞترايُت صزُلت ٍَى  ٦ما بؼمان، وال بم٩ان ال مغجبُت ٚو

ان إلااعقا٫ الخ٨ىىلىظُت الخخمُت مً وؿحر ؤهىا ت ما٧لَى ت بهخاط خخمُت بلى ال٩ىهُت وال٣ٍغ ت لهضٍ مىخضة ز٣اُٞت ٍَى  ال٣ٍغ
ت ٖلحها ج٣ىم التي ألاؾاؾُت للم٣ىماث جٟخ٣غ والتي مدكابهت والٛحر اإلاخباٖضة الاٞترايُت بًٟاءاتها ال٩ىهُت  صازل الهٍى

ت الش٣افي الازترا١ مٟهىم ًجؿض زُحرا تهضًضا حك٩ل واللٛت، ، الضًً ٦مغظُٗت اإلاجخمٗاث  الاهدباٍ ٖلُىا وظب لضل٪ للهٍى
اجُت الش٣اُٞت إلاىٓىمخىا تهضًضا ٌك٩ل الظي الُاغي الازترا١ َضا عصٕ ومداولت الخُغ لهضا  في م٣ىماتها ؤٖما١ في ياعبا والهٍى

 .الخالُت الغ٢مُت الشىعاث ؤوط في به همغ الظي الخ٣جي الدؿإع ْل

 :اإلاغاح٘ كائمت

م ٖبض .   يمً م٣ضمت مضازلت الاظخماعي، الخىانل مىا٢٘ اؾخسضام يىء في  الاظخماُٖت الٗال٢اث جٟغ٢ىِذ، ال٨ٍغ

ت خى٫  الشاوي، الضولي اإلالخ٣ى ٞٗالُاث الم في ال٣ُمُت الخخمُت هٍٓغ اث: ؤلٖا الم هٍٓغ . 2013 صٌؿمبر 3/4:ًىمي اإلاٗانغة، ؤلٖا
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 في ال٣اصؾُت مجلت ، ميكىعة م٣الت الاظخماعي، الخٛحر اخضار في وصوعَا الخضًشت الاجها٫ وؾاثل الٛغابي، ظابغ ٞالح . 

ت، والٗلىم آلاصاب  .2009 ،2الٗضص ،8 مجلض التربٍى

: الخالي الغابِ ٖلى مخاح اإلاُضًاج٩ُي، والؼمً الاٞتراضخي اإلا٩ان الاظخماعي الخىانل مىا٢٘ الخُضعي، الٍؼً هللا ٖبض . 

http://bouhoot.blogspot.com/2015/04/blog-post_48.html، ش ٞخذ . ص22:45 الؿاٖت ٖلى ،2016-ظاهٟي-28 بخاٍع

ت لخإنُل الُٟل هاصي ؤوكُت صوع  لخُٟٗل م٣ترح بغهامج:  بؾماُٖل مدمض ؤخمض مدمض .4  إلاىاظهت الش٣اُٞت الهٍى

ت الخدضًشاث ـ ٢ىاة مداٞٓت بٖالم بمغا٦ؼ الخًاٍع  م٨خبت:  ال٣اَغة ، 3 ط ، 30 ٕ ، قمـ ٖحن جغبُت ٧لُت مجلت ، الؿَى
غاء  .2006 ، الكغ١  َػ

الم ظى٫  اإلاٟاَُم وبىاء الخىٓحر مهاصع الهاص١، مهُٟى ٖباؽ .   هُٛغوبىهتي، ه٩ُىالؽ بلى ٞاهٟغبىف مً الجضًض، الٖا

. ميكىعة صعاؾت اإلاخدضة، الٗغبُت الاماعاث

الم: والخىاع للُغح ٢ًِخان الخمامي، الهاص١ .6 لىم الصخاٞت مٗهض جىانلُت، م٣اعبت الجضًض، الٖا  جىوـ،  الازباع، ٖو

. 2006 ،4 ٖضص الٗغبُت، الضو٫  بصاٖاث بجداص مجلت في ميكىعة صعاؾت

7. Steve Jones , Encyclopedia of New Media : An Essential Reference to Communication and 

Technology . SAGE Publications. 2002.  

الم الهاص١، مهُٟى ٖباؽ: ًٖ ت مضازله في صعاؾت الجضًض، الٖا  .الٗامت وزهاثهه الىٍٓغ

الم الهاص١، مهُٟى ٖباؽ .8  ،ألاعصن، ٖمان والخىػَ٘، لليكغ الكغو١ صاع والخُب٣ُاث، والىؾاثل اإلاٟاَُم الجضًض، الٖا
2008. 

الم الهاص١، مهُٟى ٖباؽ .9 ت مضازله في صعاؾت الجضًض، الٖا . ميكىعة صعاؾت الٗامت، وزهاثهه الىٍٓغ

 ٖمان ،ظامٗت2003 ،15الٗضص التربُت، مجلت الٗغبي، الٗالم في الاظخماعي الخىانل مىا٢٘ اؾخسضام ػاَغ، عاضخي  .0 
. ألاَلُت،ألاعصن

ا الاظخماُٖت الكب٩اث الٗا٫، ٖبض زلُٟت مدمض َبت الؿُض، ؾلُمان ٖاص٫ ؤمُىت .    واإلا٨خبت، الازهاجي ٖلى وجإزحَر

ت للجمُٗت م٣ضم بدض  مهغ، خلىان، ظامٗت اإلا٨خباث، الزهاجي 13 اإلااجمغ ٞٗالُاث يمً واإلاٗلىماث للم٨خباث اإلاهٍغ
2009 .

12. Bolter, Jay David. Grusin Richard, "Remediation: Understanding New Media", USA: The 

MIT Press; 1st edition, . (February 28, 2000) p. 21. 

الم: الضلُمي مدمض الغػا١ ٖبض. 13 . 2011،ألاعصن،1ٍ لليكغ، واثل الال٨تروهُت،صاع الصخاٞت و الجضًض ؤلٖا

المي ؤلاجهالي الخسُُِ ؤَمُت ؤمحن، ؤخمض خمٍؼ. 14 ٠ُ وؤلٖا الم وؾاثل لخْى ُت في الجضًض ؤلٖا . اإلاسضعاث بسُىعة الخٖى

ُت ٞٗالت اؾتراجُجُت هدى» اإلااجمغ م٣ضم بدض ا، اإلاسضعاث بإزُاع للخٖى  اإلال٪ بجامٗت الٗلمي اليكغ مغ٦ؼ وؤيغاَع
ؼ،  (.2011) اإلاا٫، بِذ ٖبضالٍٗؼ

15.http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_social_media-

icrossing_ebook.p61,pdf/  

http://bouhoot.blogspot.com/2015/04/blog-post_48.html
http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_social_media-icrossing_ebook.p61,pdf/
http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_social_media-icrossing_ebook.p61,pdf/
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٣ت الاظخماُٖت الكب٩اث الضعاب،مىا٢٘ ماػن  .6  ٍغ  ،http://knol.google.com/k/mazen-aldarrab: الغابِ ٖلى مخاح ٖملها، َو

ش الٟخذ جم  22.33: الؿاٖت ٖلى ،29/12/2015: بخاٍع

الم ٖباؽ، ناص١ .7   .2008 ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ الكغو١ صاع والخُب٣ُاث، والىؾاثل اإلاٟاَُم: الجضًض ؤلٖا

ت ٢ُم: م٨غوم الىصوص ٖبض .8   اإلااجمغ الٗغبُت، ألامت مؿخ٣بل بىاء في الٗالي الخٗلُم صوع  لخدضًض مضزل ؤلاهماء وز٣اٞت ٍَى
ت الخٗلُم مىاهج"الٗكغون الٗلمي  ، قمـ ٖحن ظامٗت يُاٞت بضاع 2008 ًىلُى 31  -30 الٟترة في اإلاى٣ٗض"  الش٣اُٞت والهٍى

ت الجمُٗت ، 4 مجلض غ١  للمىاهج اإلاهٍغ   . الخضَعـ َو
2
0 - Telhami, Sh. & M. Barnett (2002), “Introduction: Identity and Foreign Policy" in the Middle 

East”in Telhami, Sh. & M. Barnett (eds.),  

ت، مؿإلت ٖابض، مدمض الجابغي    .    الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ ال٣ىمُت، الش٣اٞت ؾلؿلت ،2ٍ والٛغب، والاؾالم الٗغوبت الهٍى

. 27م ،1997 بحروث، الٗغبُت،

 .1996 ، الٗغبي اإلاؿخ٣بل صاع:  ال٣اَغة ، وال٩ىهُت الخهىنُت بحن الٗغبي ال٨ٟغ: الٗالم مدمىص   .  

 .2004 بحروث، الٗغبُت، الجهًت الٗغبُت،صاع الش٣اٞت في الٗىإلات ؤزغ: الٗاًض هللا ٖبض خؿً   .  

ت الش٣اٞت ٖاص٫، قحهب .4   مى٢٘ ٖلى ميكىعة صعاؾت الجؼاثغ، ظُجل ظامٗت والٗال٢ت، اإلاٟاَُم بق٩الُت: والهٍى
 http://www.aranthropos.com/wp-content/themes/coffeedesk/style.css: الخالي الغابِ ٖلى مخاح اعهتروبىؽ،

ت هللا، ظاب ولض ؾٗاص .    ٚحر  اإلااظؿخحر قهاصة لىُل مض٦غة الال٨تروهُت، الصخاٞت زال٫ مً الٗغبُت الش٣اُٞت الهٍى

 .3الجؼاثغ ظامٗت ،2006-2005 ميكىعة،

ت الٗىإلات:  الجابغي  ٖابض مدمض .6   مغ٦ؼ الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ:  بحروث/  228 ٕ ، الٗغبي اإلاؿخلبل مجلت ، الش٣اُٞت والهٍى

 .1998 ٞبراًغ الٗغبُت، الىخضة صعاؾاث

ت وحك٨ُل الٗغبُت اللٛت مغاص، مدمض بغ٧اث .7  ش ٞخذ ، www.alwahamag.com: الغابِ ٖلى مخاح الٗغبي، الُٟل ٍَى : بخاٍع

. 4:20: الؿاٖت ٖلى ،31/12/2015

ت الغخمً، ٖبض ؾُٗض الغ٢ب .8   .ميكىعة صعاؾت اإلاٗانغ، التربىي  ال٨ٟغ في الش٣اُٞت الهٍى

ؼ ٖبض .9  جغي  ٖشمان بً الٍٗؼ ت ٖلى الخٟاّ:الخٍى  مخاح. 7م اإلاخ٩املت، الغئٍت بَاع في الٗغبُت الاؾالمُت الش٣اُٞت الهٍى

. ص04:33 الؿاٖت ٖلى ،06/01/2016 ًىم ٞخذ ، /http://www.isslamtoday.net/nr/exers: الخالي الغابِ ٖلى

ت وآزغون، ٖىفي مهُٟى  .0  الم ج٨ىىلىظُا ْل في الىَىُت الهٍى  واإلاجخم٘، الاوؿان ٖلىم مجلت الخضًشت، والاجها٫ الٖا

 .2012 الجؼاثغ، ظامٗت ،4ٕ

ت مؿإلت:  الجابغي  ٖابض مدمض .    .1995 ، الٗغبُت الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ:  بحروث ، والٛغب وؤلاؾالم الٗغوبت  -الهٍى

ت الب٨غي، ٞااص .   الم الاجها٫ زىعة ْل في الٗغبُت الش٣اُٞت الهٍى الم: الضولي اإلااجمغ ؤبدار الجضًض، والٖا  الجضًض، الٖا

ً، ظامٗت ظضًض، لٗالم الجضًضة، الخ٨ىىلىظُا  .2009 البدٍغ

http://knol.google.com/k/mazen-aldarrab
http://www.aranthropos.com/wp-content/themes/coffeedesk/style.css
http://www.alwahamag.com/
http://www.alwahamag.com/
http://www.isslamtoday.net/nr/exers/
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 اإلا٨خبت اإلاهغي، اإلاجخم٘ في الجضًضة الٗمل ٢ُم في اإلادلُت الصخاٞت ح٨ٗؿها ٦ما ال٣ُم ٞاَمت، ًىؾ٠ ال٣لُجي .  

ت،  .2007 ال٣اَغة، الاهجلىمهٍغ

 ٖلىم مجلت مخٛحر، ٖالم في اظخماُٖت يغوعة الاظخماعي، الخىانل قب٩اث ٖهغ في الصخصخي الاجها٫ الُٟٗت، ظما٫ .4 

 .2010 ظىان الجؼاثغ، ظامٗت ،10ٕ واإلاجخم٘، الاوؿان

 الٗاإلاُت الاظخماُٖت الكب٩اث بحن مً ٖاإلاُا الهضاعة الِٟؿبى٥ ًدخل ،  http://digital.argaam.com: الغابِ ٖلى مخاح .  

 .2016 ظاهٟي اخهاثُاث. اإلاؿخسضمحن ٖضص اؾاؽ ٖلى

ا الخ٨ىىلىظُا وؾاثل الُاوؽ، واػي  .6  جي اإلالخ٣ى والابىاء، الاباء بحن الاجها٫ ٖلى وجإزحَر  الخُاة ظىصة: خى٫  الشاوي الَى

 .2013-10-9 وع٢لت، مغباح ٢انضي ظامٗت الاؾغة، في

ت اللٛت عخُمت، الُُب ِٖؿاوي .7  الم وؾاثِ في الٗغبىجلحًز الم وؾاثِ في الٗغبُت اللٛت ملخ٣ى الجضًض، ؤلٖا   الجضًض، ؤلٖا
 .2013 ماًى 10-07 صبي، الكاع٢ت، ظامٗت
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٘  الىاخُت باإلاجاالث اإلاؿخضامت والخىمُت الؿُاخُت اإلاكاَع

غ واختي خالت (  ) حٛمغث-ؤؾٍغ

. الخامـ،اإلاٛغب مدمض صهخىعاه،حامٗت َالب/بىؾذ مدمض

 

 

: ملخو

٘ بحن الٗال٢ت اإلا٣ا٫ ٌٗالج غ واختي زانت الىاخُت باإلاىا٤َ اإلاؿخضامت الخىمُت في وصوعَا الؿُاخُت اإلاكاَع  وحٛمغث ؤؾٍغ
 لهظٍ ًم٨ً ٠ُ٦ وببغاػ الٗال٢ت لهظٍ ألاؾاؾُت الٗىانغ ٞهم إلاداولت وطل٪ اإلاٛغبي، بالجىىب ٧لمُم إل٢لُم الخابٗخحن

٘ ٘ بحن الٗال٢ت ؤن بلى الضعاؾت وزلهذ. اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ في اإلاؿاَمت باألؾاؽ اإلاكاَع  وبحن الؿُاخُت اإلاكاَع
ت اإلآاَغ  ج٠٣ التي والٗغا٢ُل الا٦غاَاث جدضًض ٖلى و٢ٟذ ٦ما. والش٣افي والاظخماعي الا٢خهاصي، اإلاؿخىي  ٖلى جبرػ الخىمٍى

ت اإلاؿاَمت صون   جبرػ جدىالث قهضث ٢ض الىاخاث َظٍ ٧اهذ وبطا مخٗضصة، ظىاهب في بضوعَا جبرػ والتي الخ٣ُ٣ُت الخىمٍى
 لدكمل ججاوػجه وبهما وبيُاجه، اإلاجخم٘ ٣ِٞ حكمل لم الخدىالث َظٍ ؤن ٚحر لها، زًٗذ التي الخٛحراث َبُٗت بىيىح
اثٟها في ظضًضة ماؾؿاث خًىع  الىاخت ؾخٗٝغ خُض الخاعجي الًٟاء ٘ َظٍ لىال جبرػ ؤن باإلم٩ان ٨ًً لم ْو  اإلاكاَع

٘ ججهحزاث مً بها اعجبِ وما الؿُاخُت، ت مى٣ُت مجها وظٗلذ م٩ىهاتها ب٩ل ازتر٢ذ ؤزغي  ومكاَع  ٦بري  ؤَمُت وطاث خٍُى

. اإلادلُت للؿا٦ىت باليؿبت

٘ الؿُاخت، :اإلافخاخُت اليلماث . الصخغاوي /الىاحي اإلاجا٫ اإلاؿخضامت، الخىمُت الؿُاخُت، اإلاكاَع

: جمهُض

ً لخٓحرة ٖىصتها بٗض الجىىبُت ألا٢الُم ق٩لذ  الىا٢٘ في جدخلها للم٩اهتالتي هٓغا الٗمىمُت الؿُاؾاث اَخمام مدِ الَى

سُت الىاخُت اإلاٛغبي،مً الٗام اهاث بخضي الخىمُت ب٩ىن . والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت الخاٍع  الضولتبلى جهبى التي الَغ
خبٗؼم بط. والٟغوسخي الاؾباوي الاؾخٗماع مً الصخغاء اؾترظإ بٗض جد٣ُ٣ها ت ٖملُت في اهسَغ  ا٢خهاصًت جىمٍى

. واظخماعي ا٢خهاصي ب٢إل وجد٤ُ٣ الجىىب ظهاث الخىمُتفي بخد٤ُ٣ ال٨ُٟلت الكغوٍ تهُئت بلى مجها واظخماُٖت،ؾُٗا

ت اإلاسُُاث وؤمام ت، ؾُاؾت جبجي مً البض ٧ان للضولت الخىمٍى  الش٣اُٞت الخهىنُاث م٘ مداوعَا ؤٚلب في جخالءم جىمٍى
سُت والُبُُٗت : ؤبغػَا بالخىمُت حٗجى ماؾؿاث زل٤ زم طل٪ ولخد٤ُ٣.واإلاجا٫ ؤلاوؿان جىمُت ؤظل مً اإلاىا٤َ لهظٍ والخاٍع

ت ٖلى حٗخمض التي الجىىبُت لؤل٢الُم والاظخماُٖت الا٢خهاصًت والخىمُت ؤلاوٗاف و٧الت  واإلاسُُاث،ؤبغػَا البرامج مً مجمٖى

                                                           
 

السياحة التدبَت الًتايب كالتنمية احمللية ٔتجاالت تدخل ككالة "ادلتوصل إليها يف ىذا ادلقاؿ مستخلصة من البحث ادليداين ادلنجز يف ْتث ادلاسًت ج النتائـ 
 .2014الرباط، إشراؼ احلسُت أمزيل، كلية اآلداب كالعلـو االنسانية " تغمرت-أسريراجلنوب منوذج ادلشاريع السياحية بإقليم كلميم كاحيت 
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اصة1الجىىب واخاث وجىمُت اه٣اص بغهامج ت اإلاىاعص جإَُل ،إٖل  الظي الش٣افي وؤلاعر والُبُُٗت اإلادلُت ؤلام٩اهُاث وجغقُض البكٍغ

 م٩ىهاث ٧ل جدٍغ٪ في اإلاؿاَمت اإلادلُت٢هض ؤلام٩اهُاث ٖلى جخإؾـ ظضًضة ؤوكُت ًٖ ًٞال. اإلاجاالث َظٍ به جخمحز الظي
.  اإلاىا٤َ َظٍ ؾا٦ىت وبمؿاَمت مؿخضامت، مدلُت جىمُت جد٤ُ٣ بهضٝ الصخغاوي  اإلاجا٫

 :الضعاؾت بقيالُت

٘ جلٗبه ؤن ًم٨ً الظي الخىمىي  الضوع  ؤمام  ٦مداولت م٣الىا اإلاؿخضامت،ًإحي الخىمُت في الصخغاوي  باإلاجا٫ الؿُاخت اإلاكاَع

ت ًٖ لئلظابت :  الخالي اإلاغ٦ؼي  الؿاا٫ في ؾىجملها ؤؾئلت مجمٖى

٘ فٗالُت مضي ما غ)باإلاجاالجالىاخُت اإلادلُت الخىمُت الؿُاخُتفي اإلاكاَع  ؟(حٛمغث-واخخُإؾٍغ

 :الخالُت ألاؾئلت بلى هدىعَا ؤن ًم٨ً وبُاجها، الاق٩الُت َظٍ ولخىيُذ

٘ لخ٣بل مؿخٗضان واإلاجخم٘ اإلاجا٫ َل  بها؟ اإلاغجبُت وألاوكُت الؿُاخُت اإلاكاَع

٘ ؤخضزتها التي والخٛحراث الخدىالث ؤَم ماهي  اإلاضعوؽ؟ واإلاجا٫ اإلاجخم٘ في الؿُاخُت اإلاكاَع

٘ الؿُاحي اليكاٍ جىاظه التي والخدضًاث الا٦غاَاث هي ما  الىاخُت؟ باإلاىا٤َ الؿُاخُت واإلاكاَع

: البدث مىهجُت

٘ بحن الٗال٢ت لضعاؾت  ؤن ًم٨ً التي الٗىاث٤ مسخل٠ ٖىض الى٢ٝى ؤظل ومً اإلادلُت، الخىمُت في وصوعَا الؿُاخُت اإلاكاَع

 إل٢لُم الصخغاوي  اإلاجا٫ ٞحها ٌك٩ل مُضاهُت صعاؾت بلى الخىظه ؾىداو٫  ٞةهىا. وخضوصَا م٩ىهاتها ٖلى الخٗٝغ في جىاظهىا
غمسخبرا ظماٖت زانت ٧لمُم، ٘ م٘ جٟاٖالجه في اإلاجا٫ ولُضة هي ظضًضة ٖىانغ إلبغاػ مُضاهُا ؤؾٍغ ت اإلاكاَع  الخىمٍى

توالىاخُت الؿُاخت  واإلاُضاوي الىٓغي  بك٣حها البدض َظا في ب٣ىة خايغة الؿىؾُىلىظُت ٞالضعاؾت جمت ومً. الصخغاٍو
٘ َظٍ خًىع  ًسل٣ها التي الخإزحراث مسخل٠ وجدلُل وجٟؿحر لغنض والخٟؿحري  الخدلُلي اإلاىهج بةجبإ  الؿُاخُت، اإلاكاَع
اث ٖلى جدضثها ؤن اإلام٨ً مً التي الخدىالث مسخل٠ صعاؾت ًٖ ًٞال  ؤن ٚحر. والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت اإلاؿخٍى
خماص مً ًمىٗىا لً اإلا٣اعبت َظٍ ٖلى جغ٦حزها  الا٦غاَاث حصخُو زال٫ مً الجٛغافي، البٗض زانت ؤزغي  م٣اعباث ٖلى الٖا

ا ٖلى والٗمل ال٣ىة ه٣اٍ ٖلى للى٢ٝى مجها حٗاوي التي سُت ألابٗاص ٖلى ؾيىٟخذ ٦ما.اؾدشماَع  َظٍ مً ٦بحرا ظؼءا ألن الخاٍع
ش بلى الٗىصة ًٟغى مما اإلاضعوؽ، للمجخم٘ ز٣افي ٦م٩ىن  الترار ٖلى ٣ًىم ألاوكُت  الش٣اٞت وم٩ىهاث ٖىانغ لٟهم الخاٍع

. هىن  واص إلاجا٫ اإلادلُت

 :الضعاؾت مجاٌ

غ واختي وبالخهىم ٧لمُم إل٢لُم الصخغاوي  اإلاجا٫ ق٩ل ىا بق٩الُت الزخباع حٛمغث،مُضاها-ؤؾٍغ  للخإ٦ض ومسخبرا مىيٖى

خباعاث وطل٪. مجها اهُل٣ىا التي الٟغيُاث مً  طاث الىاخاث مً الٗضًض بخىاظض الىاحي، اإلاجا٫ َبُٗت مجها اٖل

سُت واإلاجالُت ألاَمُتالترازُت ت لل٣ىاٞل ملخ٣ى ول٩ىجها والخاٍع لىدُت بالصخغاء الخجاٍع  اإلاجا٫ َظا ازخُاع ؤن ٦ما. ٢ضًما ألَا

                                                           
 

الذم يتم تنفيذه من طرؼ ككالة اإلنعاش . ، يف إطار التعاكف القائم بُت احلكومة ادلغربية كبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي2006ىذا الربنامج انطلق سنة  -
حمللية كاجلماعات القركية ادلعنية، من خالؿ مشركع كذلك بالتعاكف مع ادلديرية العامة للجماعات ا. كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية يف األقاليم اجلنوبية

 .السياحة ادلستدامة للواحة يف السهوؿ كاجلباؿ اليت تقطنها ساكنة صحراكية كأمازيغية ألقاليم طاطا ككلميم كأسا
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لى غ ال٣غوٍت الجماٖت الخهىم ٖو ا الخابٗت ألؾٍغ  ألاوكُت جىؾ٘ إلاى٤ُ اؾخجابت وبهما ٖكىاثُا ٨ًً لم ٧لمُم إل٢لُم بصاٍع

٘ الؿُاخُت . الىاخُت اإلاجاالث َظٍ مىه اؾخٟاصث الظي الجىىب واخاث بغهامج َٝغ مً بها اإلاغجبُت واإلاكاَع

غ حٗض ت ؤَم مً ؤؾٍغ غ" ٧لمت جُٟض بط ،1ال٣ضًمت اإلاضاقغألازٍغ ت ًخىؾِ الظي الؿهل" ؤؾٍغ  لىاص اإلاالػم ؤو ًَاب مجمٖى

غاُٞت الُبُٗت م٘ ًخماشخى الظي الصخيء. 2الدجم ٦بحر ت الُبٚى ت وؾِ جخىاظض التي لل٣ٍغ  الاؾم َظا. اإلاغجٟٗاث مً مجمٖى

ت وظىص بلى ؤقاع والظي هاٖمي خؿب" الدكٝى"  ٦خاب في مغة ألو٫  وعص الظي  بضاًت مىظ اللمُي ٖمغ بً مدمض ؾُضي ػاٍو
 بمداطاة وج٣٘ اإلاٛغبي، الجىىب واخاث وؤ٢ضم ؤَم ألازغًمً هي حٗض التي حٛمغث ًسو ُٞما ؤما.الهجغي  الؿاب٘ ال٣غن 

غ ُٛت ٧لمت حٛمغث ؤن ٞىجض بى٦ُلت، وواصي هىن  واع٥ بلى الغاٞضان ًخٟٕغ هىن،خُض واص يٟاٝ ٖلى مضقغؤؾٍغ  وخؿب ؤماَػ

ت حٗجي التي لخاعم٨ِؿذ مغاصٞت هاٖمي ٤ الغ٦ً ؤو الؼاٍو ذ و٢ض. 3اإلاٞغ ا حٛمغث ٖٞغ اث ٖضة ٖلى اػصَاَع  ْهىع  بٗض مؿخٍى
ت الخجاعة ت ال٣ىاٞل لتزوص جى٠٢ مدُت ؤنبدذ بال٣ىاٞل،خُض الصخغاٍو ت الخجاٍع  الؿىصان هدى اإلاخىظهت الصخغاٍو

. الٛغبي

٘ صعاؾت بن غ بىاختي ٖامت، بهٟت الؿُاحي واليكاٍ الؿُاخُت اإلاكاَع  اإلاجا٫ َظا وي٘ ٖلُىا جدخم وحٛمغث ؤؾٍغ

ت، م٩ىهاجه ٧ل وؿخدًغ الظي الؿُا١ في الصخغاوي  سُت الُبُُٗت الش٣اُٞت، البكٍغ  لىا حؿمذ التي الٗىانغ وهي. والخاٍع
٘ ٞحها ؾاَمذ التي الجىاهب بٌٗ ٖىض والى٢ٝى اإلاخٗضصة، ؤبٗاصٍ في اإلاجخم٘ جُىع  خى٫  واضخت نىعة بةُٖاء  اإلاكاَع

ت ا في الؿُاخُت الخىمٍى َغ . ؾلبا ؤو بًجابا جٍُى

 ؤعبٗت في الٗمل لهظا بلحها اإلاخىنل الىخاثج وج٣ضًم اإلا٣ا٫ َظا في اإلاخبٗت اإلاغاخل مسخل٠ ج٣ضًم اعجإًىا طل٪ وإلبغاػ
الث إلبغاػ ؾىسههه ألاو٫  ٞاإلابدضمداوع، غ التي الؿُاخُت وؤلام٩اهاث اإلاَا ت ٖلحها جخٞى  واص بمجا٫ الىاخاث مً مجمٖى

غ واختي ٖلى زام بك٩ل وؾجر٦ؼ هىن،  خى٫  اإلاؿخجىبحن الٟاٖلحن جهىعاث الشاوي اإلابدض في لىدىاو٫ . وحٛمغث ؤؾٍغ
٘ َظٍ مؿاَمت  جىاظه التي الا٦غاَاث ؤَم جدضًض ٖلى ُٞه ؾىٗمل الشالض اإلادىع  ؤما. الخىمُت جد٤ُ٣ في الؿُاخُت اإلاكاَع
٘  والخٛحراث الخدىالث ؤَم ٖلى ؾيخى٠٢ ألازحر اإلابدض وفي الخىمُت، الٟٗلُٟي الاهسغاٍ صون  جدى٫  التي الؿُاخُت اإلاكاَع

٘ َظٍ ؤخضزتها التي . ؾب٤ إلاا جغ٦ُب ًٖ ٖباعة للبدض زالنت بلى ألازحرؾىهل وفي واإلاجخم٘، اإلاجا٫ مؿخىي  ٖلى اإلاكاَع

: هىن  بىاص للىاخاث مجالُت-الؿىؾُى والٗغاكُل الؿُاخُت اإلااهالث: ؤوال

غ الث مً الٗضًض ٖلى هىن  واصي واخاث جخٞى ت، اإلاخمحزة الؿُاخُت اإلاَا  في الؿُاخُت اإلاداوع  ؤَم بحن مً ججٗلها التي واإلاخىٖى

ذ و٢ض. اإلاى٣ُت سها ٖبر والبُىالث اإلاالخم مً الٗضًض هىن  واص واخاث ٖٞغ ل، جاٍع  ز٣اُٞا زؼاها ؤَلهالخ٩ىن  مما الٍُى
ا سُا وخًاٍع ش ٖبر مدُُها ٖٝغ مهما،بط وجاٍع ٣ت مضن اػصَاع الخاٍع غ إلاُت ٦ىى٫  ٍٖغ  والتي بال٣هابي، وج٩ىؾذ بإؾٍغ

٣ُت للخًاعة بقٗإ مغ٦ؼ هىن  واص ق٩ل خحن ٦بحرا،في وز٣اُٞا ا٢خهاصًا بقٗاٖا ق٩لذ  ؤلاؾالمُت،وطل٪ الٗغبُت ؤلاٍٞغ

ت الاؾتراجُجُىؤَمُتها مى٢ٗها بًٟل ت ال٣ىاٞل لخجاعة الىؾُُي صوعَا في اإلاخجلُت الخجاٍع . الصخغاء يٟتي بحن الصخغاٍو

الث َظٍ وجخىػٕ سُت اإلاأزغ بحن الش٣اُٞت الؿُاخُت اإلاَا اب٘ الضًيُت اإلاىاؾم والش٣اُٞت،مشل الخاٍع  ًؼزغ الظي الٗمغان َو

م٨ً والش٣افي الُبُعي الترار بلى باإلياٞت خًاعي، بةعر : الخالي الك٩ل ٖلى جهيُٟها ٍو

                                                           
1
-Joumani Ahmed، l’Oasis d’Asrir، Eléments d’histoire social de l’oued Noun، el maarif Al jadida-rabat/ 2009، 

PP47. 
 .409، ص 2004-1425، مطابع سال 20ناعمي مصطفى، معلمة ادلغرب، اجلزء -2
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: َبُعي جغار الىاخت: الُبُُٗت اإلااهالث-ٔ

غ ظماٖت مجا٫ ًمخاػ  مجاالواخُا مىه ججٗل زهىنُت الجٛغافي مى٢ٗه ظاهب بلى واصهىن،-٧لمُم لجهت اإلاىخمي ؤؾٍغ

ت،وواخاث َبُُٗت مىاْغ مً مهمت مؿاخاث مجها ٧لم، 103.56 بدىالي ج٣ضع مؿاخت ٖلى جمخض خُض مخمحزابكؿاٖخه،  مخىٖى
غ جاعم٨حزث، جُٛمغث، بىاخاث ألامغ ًخٗل٤ ؤنُلت،  التي للؿا٦ىت ِٖل مهضع ؤَم الُبُعي الترار َظا ٌك٩ل بط. ؤؾٍغ

لى الؼعاٖت ٖلى حٗخمض . الىسُل به ًجىص ما ٖو

 التي الٗىانغ ٧ل ٌكمل ما ب٣ضع له، اإلاهاخبت والؼعاٖاث الىباحي الُٛاء ؤَمُت ٖلى ا٢خهاعها ٌُٛب ال الىاخت اؾخدًاع بن

 َظٍ ٖام، بك٩ل البُئُت باإلاىٓىمت ؤلازال٫ بلى م٩ىهاجه ؤخض تهضًض ُٞه ًاصي الظي"  الىاحي بالىٓام"  ٖلُه ًهُلر ما حك٩ل
 وؾِ ومخىٕى ٦ش٠ُ ػعاعي وهٓام مدلي بمىار ًخمحز ؤزًغ مجا٫ ب٩ىجها الىاحي اإلاجا٫ في جدضًضَا ًم٨ً التي اإلا٩ىهاث

٘ لتزاًض مجاال مجها ًجٗل الظي الصخيء للمى٣ُت زهىنُت جمىذ التي الٗىانغ وهي. ٢1اخل مدُِ  وظظب الؿُاخُت اإلاكاَع

. للمى٣ُت ظضص ػواع

 الظي ٧الهباع ؤزغي  ػعاٖاث ظاهب وبلى الىاخت، إلاجا٫ البُئُت اإلاىٓىمت صازل جىاػن  زل٤ في الُبُُٗت الثروة َظٍ حؿاَم 

 بلى الؿُاخُت اإلاضاعاث وجىمُت للىاخت الؼعاُٖت اإلاىخجاث ؾى١  جىمُت في حؿاَم ؤن ًم٨ً ٨َخاع، 3000 ج٣اعب مؿاخت ٌُٛي

جي الا٢خهاص في الىاخت ا٢خهاص بصماط ظاهب . الَى

م ؤهه بال  زهىنا الىباجُت الثروة َظٍ مً ٦بحرا ظؼءا ٞةن ج٣ضمها، التي الىاخت إلاىخجاث ال٣ىي  الخًىع  َظا  مً وبالٚغ
خٗل٤ حهضصَا مك٨ال ال٣ٍغب اإلاضي ٖلى ٌٗتريها مجها اإلاشمغة با ٣ٞضث التي جاعم٨حزث بىاخت زانت اإلااثُت باإلاىاعص ألامغ ٍو  ج٣ٍغ

 الا٩ًىلىظُت الخ٩لٟت ٖلى صالا ماقغا ٌٗخبرا الظي الصخيء حكخٛل، حٗض لم التي والخُاعاث اإلااثُت مىاعصَا ظل مضة مىظ
 حكظًبها ٖضم و الىسُل بؿاجحن بةَما٫ بنالخها ومكا٧ل للىاخت الُبُُٗت اإلاىاْغ جضَىع  ظاهب بلى البُئي، للخضَىع 

ًائها ٗت اإلاىا٢٘ مً الٗضًض ًجٗل الظي الصخيء اإلاُخت، أٖل  ؤهه ؤلاخهاثُاث حكحر بط. الٗكىاثُت واإلاؼابل بالخغاث٤ الخإزغ ؾَغ

٣ا 14 حسجُل جم غ %64 بيؿبت ،2008و ،2007 ؾىت بحن خٍغ ض بجالٝ مسلٟت لىخضَا بىاختؤؾٍغ  ٞهظا2هسلت، 1400 مً ؤٍػ
ا ٖاث٣ا ٌك٩ل الُبُُٗت اإلاىاْغ ظىصة ٖلى ًى٨ٗـ الظي الُبُعي الترار في الخضَىع   الىاخُت الؿُاخت جىمُت ؤمام ٢ٍى

. بالجهت

سُت اإلاىاك٘-ٕ ٌ : الخاٍع : ألاهلاى جدث مضًىت إلاُت هى

ت اإلاغا٦ؼ ؤ٢ضم مً إلاُت هى٫  مضًىت حٗخبر  سُتومجها اإلاهاصع ٖجها جدضزذ التي الخًٍغ سخي الب٨غي  الخاٍع  ولُىن  وؤلاصَع

٣ي، ا ؤوط بلٛذ والتي الاٍٞغ  مجها ٌكخ٤ ؤهه بال ٖغبُت نُٛت طاث ٧اهذ وبن" إلاُت" و٧لمت.3م11 ال٣غن  في اإلاغابُحن م٘ اػصَاَع

ػي الاؾم ٣ي خُىان ًمحز ٧ان والظي"  إلاُت"  ألاماَػ  ؾى٢ها َى الخايغة َظٍ به اقتهغث ما وؤَم.الٛؼالن ٞهُلت مً بٍٞغ
ل. اإلاغابُحن ٖهض في زانت ال٨بحر ت بحن ظض٫ ه٣ُت اإلاضًىت مى٢٘ ْو  ٩ًىن  اخخماألن َى ألاعجر ؤن بال الباخشحن، مً مجمٖى

                                                           
 

، 06اإلنسانية مكناس سلسلة ندكات زلمد ايت محزة، التوازف االيكولوجي الواحي بُت التنافس كالتكامل، جامعة ادلوىل إمساعيل كلية اآلداب كالعلـو -
 .78ص .1993

 .32ص .2014-2009ادلخطط اجلماعي للتنمية، للجماعة القركية ألسرير، ادلملكة ادلغربية جهة كلميم السمارة اجلماعة القركية ألسرير -2
 

 .69ص.1988الرباط  ناعيمي مصطفى، الصحراء من خالؿ بالد تكنة، تاريخ العالقات التجارية كالسياسية منشورات عكاظ-
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غ  و٢ض. 1باإلاى٣ُت قازهت جؼا٫ ما التي آلازاع بٌٗ مجها اإلاُٗى َظا جا٦ض التي اإلاى٣ُت في صالثل ٖضة لىظىص وطل٪ بىاختؤؾٍغ

ت الُغ١  ومغا٢بت الى٣ىص لؿ٪ مغ٦ؼا ب٩ىجها اإلاغابُي، الٗهض في اقتهغث لىدُت بالصخغاء الخجاٍع .  ظؼولت ٢بُلت ظاهب بلى ألَا

ٌ " مضًىت حك٩ل ٦ما ا ٖاإلاُا اإلاٗغوٞت" إلاُت هى ا ألاع٦ُىلىظُت بأزاَع  بلى ؤنىلها حٗىص التي ألانُل الضٞاعي وهٓامها وؤؾىاَع
غ ظماٖت بمى٢٘ الش٣اُٞت للؿُاخت بياُٞت محزة الىؾُِ الٗهغ  مً ٌؿخُٟض وال للخسٍغب مٗغى اإلاى٢٘ َظا ؤن ٚحر. ؤؾٍغ

حر ٢اهىهُت، خماًت ؤي  الٛحر الهدكاع بياٞت والهُاهت الترمُم ٖملُت في الى٣و ظاهب بلى خماًخه، لًمان مهى٠ ٚو

. اإلاى٣ُت بهظٍ الؿُاخت والػصَاع الش٣اُٞت، اإلاٗلمت لهظٍ تهضًضا ٌك٩ل مما لؤلبيُت، اإلاغا٢ب

سُت اإلاأزغ همىطج: واللهباث اًىىصاع-ٖ : للمىُلت اإلامحزة الخاٍع

ش، ٖبر الخًاعاث مً الٗضًض ٢ُام وؤَغاٞها الصخغاء قهضث ا، ٖمغاهُا مىعوزا وعاءَا زلٟذ الخاٍع  التي آلازاع في جمشل مخىٖى

سُت مغاخل بضاًاتهابلى جغظ٘ سُت ال٣هباث حك٩ل بط وألابغاط، ال٣إل في الؿالٟت الخًاعاث وجخجؿضمٗالم. ٢ضًمت جاٍع  الخاٍع
مخض والغمىػ، بالضالالث ةٚجي واظخماُٖت ز٣اُٞت بدمىلت مٗماعي  جغار ؤَم صعاؾدىا بمجا٫ الجماُٖت واإلاساػن   الىمِ َظا ٍو

.  الىاخاث ووؾِ ألاوصًت، َى٫  ٖلى الٗمغاوي

: مٗماعي  جغار: بهىصاعٖ -1

ذ ت مىازُت لٓغوٝ هدُجت والاؾخ٣غاع الترخا٫ ق٩ل في جمشل ٢ضًما، واؾدُُاها حٗمحرا هىن  واصي واخاث ٖٞغ  وججاٍع

سُت ٞتراث في اإلاى٣ُت خ٨مذ وؾُاؾُت بُٗت الِٗل ٖلىىمِ ٦بحر بك٩ل واو٨ٗؿذ. مُٗىت جاٍع ك٩ل.الؿ٨ً َو  الؿ٨ً َو

اث محز الظي الترخا٫ م٣ابل في ًدًغ الظي الاؾخ٣غاع مٓاَغ ؤخض ت مجمٖى  الىاخاث في( الؿ٨ً) اجسظ و٢ض مسخلٟت، بكٍغ
ت اإلاأزغ جغظمخه َابٗا اث٠ اإلاٗماٍع  لُبُٗت حؿخجُب ووْاث٠ ؤَضاٝ له الؿ٨ً مً زام همِ ٨ٖؿذ التي الٗلمُت والْى

ُت اإلاىار ش بهمذ التي الؿُاؾُت والٓٞغ .  ٖامت بهٟت اإلاٛغبي والجىىب هىن  واص جاٍع

 َظٍ ْهىع  في ٖىامل ٖضة ؾاَمذ و٢ض.2باؾمة٦ُضاع مدلُا اإلاٗغوٞت الجماُٖت اإلاساػن  مً الٗضًض جىاظض اإلاى٣ُت وحٗٝغ
ت الؿلُاث م٘ اإلاىاظهاث ؤو ال٣بلُت للهغاٖاث هدُجت ألامىُت الٗىامل مجها اإلااؾؿت،  باألمً ٦ظل٪ مغجبُت و٧اهذ ،3اإلاغ٦ٍؼ

ت الُبُُٗت آلاٞاث مً والخماًت ٓهغ الاظخماعي اإلاؿخىي  الخىُٓم ٨ٌٗـ مد٨م جىُٓمي ب٣اهىن  واحؿمذ. والبكٍغ  جإ٢لم ٍو

. والاظخماعي والا٢خهاصي الُبُعي مدُُه م٘ ؤلاوؿان

ت لؿ٩ان وج٩ىن  ظماُٖت صاثما ٞهي ؤ٧اصًغ مل٨ُت ؤما ت بلى جخٗضاَا ؤو واخضة ٢ٍغ ُٟتها بلى ال٣غي،بياٞت مً مجمٖى  في ْو
،ً غ الخسٍؼ  ال٣بُلت ممشلي وم٩ان ألامحن، ومؿ٨ً اإلااء، وزؼاهاث اإلاسجض مجها ظماُٖت مغا٤ٞ ٖلى ب٧ىصاع ؤٚلبُت جخٞى

ا ٣ًجن التي الجماُٖت اإلااؾؿاث َظٍ. بةهٟالؽ اإلاٗغوٞحن  ال٣ضاؾت مً َالت بها وجدُِ م٨خىبت ج٩ىن  ما ٚالبا بإٖغاٝ جضبحَر

خىاظض. والاخترام بت باإلاى٣ُت ٍو غ خحن ؤ٧لىي،ؤ٧اصًغهةصِٖؿىٟي ؤ٧اصًغن  ؤَمها ب٧ىصاع مً الٗضًض البدض مجا٫ مً ال٣ٍغ  جخٞى

                                                           
 

غربية، منشورات أمحد اجلوماين، األكلياء كالقداسة بواحة أسرير مسامهة يف التاريخ االجتماعي لوادم نوف، ضمن كتاب كاحات كادم نوف بوابة الصحراء امل-
 .333، ص 1999كلية اآلداب كالعلـو االنسانية ابن زىر أكادير 

 
 .فردىا أكاديرٕتمع على صيغيت إكيدار أك إكودار ـ-* -

تنسيق زلمد أيت محزة، . رامو حسن، أمسهرم احملفوظ، دينامية إكيدار منطقة أمطضي بالسفوح اجلنوبية لألطلس الصغَت الغريب، الًتاث ادلعمارم بادلغرب-3
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غ ظماٖت  للؿُاح وظهت حك٩ل التي. لُىب صاع هبىصمُ٘، ؤ٧اصًغ مجها ال٣ُاص و٢ضماء لؤلُٖان صوع  مً به بإؽ ال ٖضص ٖلى ؤؾٍغ

٘ ال٣انضًً  .حٛمغث بىاخت الؿُاخُت للمكاَع

خي الٗمم: اللهباث ٖ -2 : للىاخت الخاٍع

 مغاخل في والخماًت لؤلمً الاظخماُٖتوهٓام الخُاة جٟانُل مً ًستزله وما مٗماعي  ٦ترار الجماُٖت اإلاساػن  ظاهب بلى
سُت  الكبه واإلاىا٤َ ٖامت بهٟت اإلاٛغبي الجىىب زهىنُت ًٓهغ اإلاٗماع مً ؤزغ بىمِ صعاؾدىا مجا٫ مُٗىت،ًخمحز جاٍع

ت  اإلاؿا٦ً ؤو اإلاُاٍ، إلاجاعي  اإلاجاوعة ٧الخال٫ ٖالُت ؤما٦ً في اإلابيُت ال٣هباث في ًخمشل والظي زانت، بهٟت الصخغاٍو

بت اإلاىا٤َ في حكُض التي اإلادهىت ُٛت حؿمُاث  البىاًاث َظٍ ٖلى ًُل٤ و الصخغاء، مً ال٣ٍغ  ؤو بٚغم"  باألماَػ

 الخهاثو ببٌٗ بالدجاعة، الخاالث بٌٗ وفي اإلاض٧ى٥، بالتراب زهىنا ببىائها ال٣هباث َظٍ وجمخاػ،1"جُٛمغث
ش اعجبِ ول٣ض وهاصعة، عاجٗت ظمالُت ٢ُمت ٖلحها جًٟي التي الهىضؾُت  التي ال٣اثضًت باإلاغخلت ٦بحر بك٩ل ال٣هباث ْهىع  جاٍع

ذ  الاظخماُٖت اإلا٩اهت ًٖ حٗبر ٧اهذ والتي ،2الٗكٍغً ال٣غن  مً ألاو٫  والىه٠ م19 ال٣غن  ؤوازغ ال٣ُاص  ٢هباث ْهىع  ٖٞغ
ا، ًدخلها ٧ان التي ا شخيء ؤَم ؤن بال مال٩َى  التي ال٣باثل ٖلى الجىىب ٧اهخل٣ُاص التي والؿلُت الؿُاؾُت اإلا٩اهت َى ًمحَز

ظٍ. هٟىطَم جدض ٧اهذ  واخت صازل إلاخاخ٠ باخخًاجها الؿُاحي الاؾخٗما٫ بلى الُىم جدىلذ ال٣هباث مً الىماطط َو
ت بهىضؾت جمخاػ حٛمغث . الىاخت مجخم٘ في اإلادلُت الؿا٦ىت جغار حٛجي مٗماٍع

: للىاخت اإلادلُت الشلافت نُاهت:  اإلاخاخف-4

غ) الىاخت ؤبىاء بلى اإلاخاخ٠ َظٍ وكإة حٗىص بض لخبِب زانت( حٛمغث-ؤؾٍغ  مخد٠ بوكاء ٨ٞغة لهما ٧اهذ التي 3الؿالم، ٖو

ا ًخم الىاخت وؾِ زُمت مً جدىلذ بط ،1997 ؾىت مىظ  الصخغاء في ؤلاوؿان بِٗل اإلاغجبُت الترازُت ألاصواث ٖغى ٖبَر
ها ٧ان التي والاؾخ٣غاع الترخا٫ َبُٗت م٘ جإ٢لمه و٦ُُٟت  ؾىت في لُخم. ال٣ضًم في الصخغاوي  والكبه الصخغاوي  اإلاجخم٘ ٌٗٞغ

ل 2001 سُت وخمىلت بعر طاث ٢هبت باؾخٛال٫ ال٨ٟغة جدٍى  ولض ٖلي لل٣اثض ٢هبت ًٖ ٖباعة ال٣ضم في ٧اهذ ل٩ىجها جاٍع

 ػواع الؿُاح ًىلحها التي ألاَمُت بلى باإلياٞت.4اإلاضوي ال٣اثض م٘ جؼامىذ التي الاؾخٗماع ٢بل ما مغخلت في ٖاف الظي ال٩ىعي
ت ألاصواث لبٌٗ اإلاىا٤َ َاجه  اإلاغجبُت اإلادلُت الؿا٦ىت اهدباٍ ؤزاع الظي ألامغ بآَت بإزمىت ا٢خىائها ٖلى وؤلا٢با٫ ألازٍغ

٘ . ٖامت بهٟت الؿُاحي وباليكاٍ الؿُاخُت باإلاكاَع

ىه ًٖ ًبخٗض ؤن ًجب ال اإلاى٣ُت بإَمُتجغار ووٖحهم الترار، ٖلى الخٟاّ وبهضٝ  الكباب َاالء ٨ٞغ.  الىاخت ألانلي مَى
 ال٣ُمت طاث الترازُت ألاصواث ًٖ البدض بلى مجهم ظؼء لجإ بط لها، مىَىا ال٣ضًمت ال٣هباث مً ؤزظث مخاخ٠ بوكاء في

ش في الٗم٣ُت والضاللت اإلاًاٞت . اإلادلُت الؿا٦ىت مً الترازُت ألاصواث بٌٗ ا٢خىاء ٖلى ألازغ البٌٗ ٖمل ُٞما ،5الىاخت جاٍع

                                                           
التارخيية باجلنوب ادلغريب، ضمن كتاب الًتاث الثقايف ادلادم ّتهة سوس ماسة درعة، تنسيق زلمد أيت محزة كالوايف عليبنطالب، أمهية القصور كالقصبات -1

 .92، ص 2013نوحي، ادلعهد ادللكي للثقافة األمازيغية، مطبعة ادلعارؼ اجلديدة الرباط، 
 .93عليبنطالب، ادلرجع السابق، ص-2
 .اعة أسريرمالكي متحف القوافل بواحة تغمرت جم-3
 .2014-05-07مقابلة ميدانية مع صاحب ادلتحف بتغمرت مجاعة أسرير يـو  -4
اخلامس الرباط  حليم عائشة، السياحة القركية كالتنمية احمللية بإقليم زاكورة، دكتوراه يف علم االجتماع، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جامعة زلمد-5

 .137ص. حلي 301.364رقم .2010
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غ  مً ظؼءا جستز٫  والتي ٢ضًما حؿخٗمل ٧اهذ التي ألاصواث مً به الٌؿتهان ٢ضعا ًًمان مخدٟحن ٖلى الُىم الىاخت جخٞى

اث ال٣ُ٘ َاجه بحن مً.بهم اإلادُِ اإلاجا٫ م٘ وجٟاٖلهم ِٖكهم وهمِ ألاظضاص الجماُٖتلخُاة الظا٦غة ت مهىٖى  مً ًضٍو
اء وخلي الخٝؼ و٢ُ٘ ظلضًاث ت وؤصواث وؤٍػ ت، ومٗضهُت حجٍغ  ولىاػم ألامخٗت لخسٍؼً ونىاص٤ً ػعابي ًٖ ًٞال مخىٖى
ً وؤ٢ضاح وؤَبا١ الخُام  لخًُل٘ وجشمُجها نُاهتها ًخٗحن هٟاجـ وهي ال٣ىو، ٖملُت في حؿخٗمل ٧اهذ وؤصواث ومىاٍػ

ا  .والش٣اُٞت الؿُاخُت بإصواَع

غ حٛمغث واختي زانت هىن  واصي واخاث به جخمحز الظي الخىٕى زالإلااؾب٤ مً ًٓهغ الث خُض مً وؤؾٍغ  بها، جؼزغ التي اإلاَا

الث َظٍ.والخًامىُت الا٩ًىلىظُت بالؿُاخت مغجبُت ؤوكُت بمماعؾت حؿمذ ؤن ًم٨ً والتي  بالصخغاء اإلاغجبُت اإلاَا
.  الاؾدشماع بلى جدخاط زغوة ٌك٩ل مجا٫ مىه ججٗل مًاٞت ٢ُمت جمشل والىاخت،

٘: زاهُا :  اإلادلُت الخىمُت وعهان بالىاخت الؿُاخُت اإلاكاَع

غ واختي همىطط الىاخُت باإلاجاالث اإلادلُت والخىمُت الؿُاخت بق٩الُت بن  ًىا٦ب َاظؿا ٧لمُم،جب٣ى بة٢لُم حٛمغث ؤؾٍغ
ٜ زال٫ مً وطل٪ الٗمل، َظا زال٫ مً ؾى٣ضمها التي الخدلُل  مً اإلاضوهت الٗلمُت واإلاالخٓاث والاؾخماعاث اإلا٣ابالث جَٟغ

٘ بحن الٗال٢ت ًٖ ٞالخضًض.اإلاُضان  مسخل٠ اؾخدًاع يغوعة اإلاؿخضامتًٟغى الخىمُت وبم٩اهُت الؿُاخُت اإلاكاَع
اث ٘، َظٍ بها حؿاَم التي اإلاؿخٍى ت اإلادلُحن، الٟاٖلحن مسخل٠ جهىعاث زال٫ مً اإلاكاَع  ظىاهب ٖلى او٩ٗاؾها إلاٗٞغ

اث وفي خُاتهم .  ٖامت بهٟت واإلاجخم٘ اإلاجا٫ مؿخٍى

٘ خاملي -1 ٘: اإلاكاَع  :الخىمُت في اهسغاٍ الؿُاخت اإلاكاَع

٘ في اإلاكخٛلت الٟئت جهىعاث ٖلى الخٗٝغ بن ٘ زانت الؿُاخُت اإلاكاَع  َظٍ ؤن اٖخبرث التي الؿُاخُت، خاملُاإلاكاَع
٘  جغاظ٘ ْل في اإلاى٣ُت، وؤبىاء ألاؾغة ألٞغاص ظضًضة ٖمل ٞغم لخل٤ وؤصاة. اإلادلُت الخىمُت لخد٤ُ٣ وؾُلت حك٩ل اإلاكاَع
٘ َظٍ مً ظٗل الظي ألامغ للىاخت، والؼعاعي الٟالحي ؤلاهخاط ت الؿُاخُت اإلاكاَع  للٗاثالث ألاؾاؾُلِٗل اإلاىعص الخىمٍى

٠ًُ. بها اإلاغجبُت ٘ جىؾ٘ مضي مبرػا اإلاؿخجىبحن ؤخض ٍو ا اهٟخذ صًىامُت زل٤ في وصوعَا الؿُاخُت اإلاكاَع  اإلاجا٫ ٖبَر

٣ت ولى مجها والاؾخٟاصة ألاوكُت َظٍ مشل ٖلى الىاحي .  مباقغة ٚحر بٍُغ

٘ في اإلاكخٛلحن الٟاٖلحن بظاباث زال٫ مً ًٓهغ  الاظخماُٖت مىىيُٗتهم خؿً ألازحرة٢ض َظٍ صوع  ؤن الؿُاخُت، اإلاكاَع
 مً زهىنا وظىصَم مً والاؾخٟاصة الؿُاح ٖضص جؼاًض ؤمام اعجُاخهم ًٖ ٖبروا ٞحها،٦ما اقخٛالهم بٗض والا٢خهاصًت

 مً اإلاؿخُٟضًً والٛحر اإلاضعوؽ اإلاجا٫ بلى ًيخمىن  الظًً آلازٍغً اإلاؿدشمٍغً جهىعاث ؤن ٦ظل٪ واإلاالخٔ. اإلااصًت الىاخُت
 جىمُت في لهظَاألوكُت ألاؾاسخي الضوع  ٖلى ًا٦ضون  ٞبضوعَم ؤظىبُت، بلضان للمى٣ُتمً ال٣اصمحن ختى ؤو الكغا٧اث َظٍ

٘ جلٗبه الظي الضوع  ٖلى اإلاؿدشمٍغً َاالء ؤظىبت مسخل٠ ع٦ؼث بط.الىاخت  للمى٣ُت الؼواع اؾخ٣ُاب في الؿُاخُت اإلاكاَع
الث ٢ُمت ٠ًًُ الظي الجيؿُاث،الصخيء مسخل٠ مً  اإلاى٣ُت، ؤبىاء الكباب مً ٖضص حكُٛل زال٫ مً اإلادلُت للمَا

. الضولي الهُٗض ٖلى بالىاخت الخٍٗغ٠ ظاهب بلى اإلادلُت واإلاىخىظاث الترار وجشمحن

2- ٘  :للىاخت اإلادلي اإلاىخىج لدؿىٍم فغنت: الؿُاخُت اإلاكاَع

٘ جد٤٣ ؤن الُبُعي مً  ٖبر الخىمُت في اإلاؿاَمت مٓاَغ جخجلى بط اإلادلي، اإلاؿخىي  ٖلى اًجابُت هخاثج الؿُاخُت اإلاكاَع
 نىاٖت في اإلاسخهت ألازغي  ختى ؤو الٟالخُت، باألوكُت اإلاغجبُت للخٗاوهُاث الخ٣لُضًت للمىخجاث مخمحزة بياٞاث ج٣ضًم

ت بالىاخت جخىاظض بط. الصخغواًت والخُام والؼعابي اليؿُج ت الخٗاوهُاث مً مجمٖى  مىخىظاث نىاٖت ٖلى حٗمل التي اليؿٍى
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 ٞةجها اإلاؿاَمت، َظٍ ٢ُمت ج٨ً ومهما الهباعوالخمغ، وؤلابل، اإلااٖؼ قٗغ مشل مدلُت ؤصواث ٞحها وحؿخٗمل بالىاخت مغجبُت

ت الخاظُاث بٌٗ بخلبُت ألاخُان ٚالبُت في ٌؿمذ صزال جمىذ  الهضص َظا وفي. وؿبي بك٩ل ولى الخُاة جخُلبها التي الًغوٍع
٘ ؤن واإلاؿخجىباث اإلاؿخجىبحن مً الٗضًض اٖخباع وسجل  في اإلايكإة الخٗاوهُاث لٗمل م٨ملت ٦إوكُت حٗض الؿُاخُت اإلاكاَع

اع، هٟـ  ظاهب بلى. ألازغ ٖلى ٦بحر ظؼء في ٌٗخمض ٨ٞالَما ألازغ، صون  ؤخضَما جهىع  ًم٨ً ال ؤهه بال البٌٗ وطَب بل ؤلَا
اعاث في ٦ظل٪ جبرمج بالىاخت، اإلاخىاظضة الخٗاوهُاث َظٍ ؤن اإلاُضان مً اإلاؿخسلهت الىخاثج ويٗخىا ٣ٞض ؾب٤ ما  التي الٍؼ

٘ َظٍ ؤصخاب ٣ًترخها ٤ بلى ًاصي الظي الصخيء الؿُاح ٖلى الؿُاخُت اإلاكاَع .  الخٗاوهُاث َظٍ إلاىخىط مباقغ حؿٍى

٘ ؤن اإلاُضان مً اإلاؿخ٣اة الىخاثج ؤٚلب جا٦ض بظماال، ذ التي الؿُاخُت اإلاكاَع  بهىعة حؿاَم الىاخت، في اهدكاعا ٖٞغ
ت ٤ في مخىٖى ٘ الىاخت مىخىط حؿٍى  زهىنُت ٌك٩ل مدلي بمىخىط الخ٣لُضًت اإلاىخىظاث بظل٪ لخٗؼػ  اإلااصًت، ٢ُمخه مً والٞغ

. بالىاخت جغجبِ

ت خفٔ -3 ت/الىاخُت الهٍى  :الصحغاٍو

٘ الاًجابي الا٢خهاصي ظاهبالخضزل بلى اصة ٞغنت ٢ضمذ ألازحرة َظٍ ٞةن الؿُاخُت، للمكاَع ش ٢غاءة إٖل  ما و٧ل اإلاى٣ُت جاٍع

ش مغجبِ َى  َظٍ ٖملذ بط. والخ٣الُض والٗاصاث وال٣ُىؽ اإلاٗماع في ًخجلى مىعور مً جغ٧ٍى ألاظضاصوما وخُاة بالخاٍع

٘ غ ؤبىاء اهٟخاح ٖلى اإلاكاَع سهم ٖلى حٛمغث-واخخُإؾٍغ  ٖلى والخٗٝغ اإلاى٣ُت زهىنُت ا٦دكاٝ مً وم٨ىتهم ال٣ضًم جاٍع
ت مالمذ اث في ٖملذ بل ؤنىاٞه، ظمُ٘ في جغاثهم بلى ؤ٦ثر الاهدباٍ بزاعة في ؾاَمذ بط. اإلادلُت الش٣اُٞت الهٍى  ٖلى ٖضة مؿخٍى
ش محزث التي للخُمت باليؿبت الكإن َى ٦ما مىه مهم ظؼء بخُاء بٖاصة  بها ًيخ٣ل الظي للبضوي  مخى٣ل ٦مجز٫  الصخغاء جاٍع

٘ ٧ل في وب٣ىة خايغة هجضَا والتي.1الصخغاء الترخالٟي خُاة همِ مٗالم ؤَم وؤخض . الؿُاخُت اإلاكاَع

٘ َظٍ بةوكاء الؿُاحي ٞاالَخمام  ٖجها جسلذ بٗضما بها، الاَخمام يغوعة بلى صٞ٘ الظي َى الىاخت في الؿُاخُت اإلاكاَع
 جإزظ مؿخضامت مدلُت جىمُت جد٤ُ٣ ؤ٤ٞ في والخماًت الٗىاًت ٌؿخد٤ مخمحز بوؿاوي ٦ترار ٖلحها الخٟاّ زمت ومً الؿا٦ىت،

خباع بٗحن . اإلادلي اإلاجا٫ م٩ىهاث ٧ل الٖا

٘ ؤؾماء-ٗ خي الٗمم بحن:الؿُاخُت اإلاكاَع  :الخجاعي  والبٗض الخاٍع

٘ ًٖ الخضًض بن ت ًٖ خضًض بالًغوعة َى الؿُاخُت اإلاكاَع  ج٩ىن  ألازحرة َظٍ الؿُاحي، ؤلاًىاء وخضاث مً مجمٖى

 وصاللت زهىنُت له الاؾم ؤن اٖخبروا ٞجالإلابدىزحن. ؤزغي  ؾُاحي بًىاء وخضة ًٖ به جخمحز ججاعي  باؾم ومغجبُت مهىٟت

ت بحن ألاؾماء َظٍ وجخىػٕ. الؿُاحي اإلاكغوٕ ُٞه اإلاخىاظض اإلاجا٫ ٖلى سُت بالظا٦غة اإلاغجبُت الضالالث مً مجمٖى  الخاٍع

 اإلاؿخجىب ٖىه ٖبر ٦ما ألاو٫  ٞاالؾم ،((Hassani" خؿاوي"  ،(Oued Noune" )هىن  واص" ،(Nomade" )الغخل"  ومجها للمجا٫
 ٢ىاٞل م٘ الغخل الخ٣اء ه٣ُت ق٩لذ اإلاى٣ُت ؤن بلى بياٞت عخل، ًٖ ٖباعة ل٩ىجهم ألاظضاص بمجا٫ العجباَه ازخاٍع ؤهه

ت الخجاعة ا وآصعاعالؾخ٣امتها هىن  واص بحن الغابُت الٍُغ٤ حك٤ التي الصخغاٍو غة اإلاٗخض٫ الؿاخلي وظَى ا ولٞى  خحن في. 2آباَع

سُت صاللت ًدمل الظي هىن  واص ازخُاعاؾم جم  ؤن هجض خحن في. ق٣حن الىاخت ٣ًؿم الظي الىاص َظا ٖالمي، ؾُِ وله جاٍع
بت الى٢ذ هٟـ وفي بها، خؿان بجي باؾخ٣غاع اإلاى٣ُت اؾم ٖلى ًدُل خؿاوي ت الخؿاهُت بالش٣اٞت الخٍٗغ٠ في ٚع  والصخغاٍو

                                                           
رللة ثقافة الصحراء يف الكتابات الكولولونيالية، العدد طلنتية، ضمنبوبريك، اخليمة بيت البدك ادلتنقل، دراسة اثنوغرافية للخيمة يف الصحراء األرحاؿ -1
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ت عواٞض مً عاٞضا حك٩ل التي. ٖامت ػي البٗض خًىع  َى ألاؾماء َظٍ في ٦ظل٪ الاهدباٍ ًشحر وما. اإلاٛغبُت الهٍى  ٖبر بط ألاماَػ

ى( Tarmguisste" )جاعم٨ِؿذ"  اؾم ازخاع ؤهه اإلابدىزحن ؤخض ػي اؾم َو  التي ال٩لمت َاجه الجىىبُت، اإلاىا٤َ ٖلى ًُل٤ ؤماَػ
ذ ُٛت حٗجي والتي" ٦ِـ جمحرث"  مً خٞغ م. والاؾخ٣با٫ الًُاٞت خؿً ًٖ للضاللت باألماَػ ذي البٗض مً بالٚغ  والضاللت الخاٍع

ت الىُْٟت ًسٟىا لم ؤصخابها ؤن بال ألاؾماء، لهاجه الصخغاوي  اإلاجا٫ ٖلى  اؾخ٣ُاب في به حؿاَم الظي وصوعَا لها، الخجاٍع

. ٖجهم ظضًض مجا٫ اؾخ٨كاٝ ًٖ الباخشحن الؿُاح

: للىاخت اإلامحز اإلاٗماعي  الىمِ بخُاء-٘

٘ ؾاَمذ  زال٫ مً البىاء، في ال٣ضًم اإلاٗماعي  الىمِ ونُاهت خماًت في الىاخُت اإلاجاالث بلى بضزىلها الؿُاخُت اإلاكاَع

 َظٍ ؤن ٦ما. 1ؾُاخُت لٛاًاث ال٣هباث اؾخٛال٫ بلى الؿُاخُباإلياٞت ؤلاًىاء وخضاث ظل في اإلاخمحز الىمِ َظا خًىع 
٘ ُٟت حٛحر في ؾاَمذ ٢ض اإلاكاَع ُٟت مً البيُاث َظٍ ْو  الؾخٛال٫ مسههت ؤما٦ً وطاث اإلامخضة للٗاثلت ؾ٨ىُت ْو
ُٟت بلى الٟالحي حر ؤ٦بر ماصي عبذ ا٢خهاصًت،بهضٝ ْو  و٢ُم لش٣اٞت الخامل ألاظىبي الؿاثذ اؾخ٣با٫ ٖلى مىٟخذ ؾ٨ً وجٞى

 بال٨شحر صٞ٘ الظي الصخيء اإلاى٣ُت، ػواع ٌؿتهىي  ؤنبذ اإلاٗماعي  البىاء في اإلاخمحز اإلادلي الىمِ َظا. 2ؾاثضا ٧ان ٖما مسخلٟت
 بياٞت ال٣ضًم، اإلاٗماعي  بالىمِ والكبُه اإلاى٣ُت لخهىنُت ٌؿخجُب ج٣لُضي بىمِ مىاػ٫  وبىاء الاؾخ٣غاع بلى ألاظاهب مً

 .الاهضزاع مً وخماًخه بالترمُم خٓي الترار َظا مً ٦بحر ظؼء ؤن بلى

٘ ؤصث ٣ٞض ت اإلاكاَع ت اإلا٩ىهاث جشمحن بلى الؿُاخُت الخىمٍى  ؾُاخُت، مإوي  الًُاٞت، صوع  ق٩ل في الىاخُت باإلاجاالث اإلاٗماٍع

٘ بداملي صٞ٘ الىاخاث في الىمِ َظا ٖلى الُلب َظا ٞبروػ . ٢هباث في ؤؾاؾا مخمشلت مخاخ٠  ؤبىاء ؾىاء الؿُاخُت اإلاكاَع
 بضؤث الُىم البيُاث َظٍ ؤن ٚحر. اإلادلي بالترار اعجباَهم إلبغاػ الؿُاحي الاؾخٛال٫ بلى ألاظاهب اإلاؿدشمٍغً ختى ؤو اإلاى٣ُت

ت الخُاة وهمِ اإلادلُت الخُاة همِ بحن جمؼط  اإلاٗماعي  الىمِ خماًت لخترظم والؿُاحي التراسي الجاهب بحن.الجضًضة الٗهٍغ
ه الظي الخدى٫  ببغاػ الى٢ذ هٟـ وفي  واإلاساػن  ال٣هباث ٞحها َُمىذ ػمىُت ٞترة ًٖ حٗبر التي َىضؾخه ظهت مً الؿ٨ً ٖٞغ

٘ بصماط ؾهىلت ًٖ ج٨ك٠ ؤزغي  ظهت ومً الجماُٖت،  ومخاخ٠ ؾُاخُت ومإوي  يُاٞت ٦ضوع  اإلاؿخدضزت الؿُاخُت اإلاكاَع

 . للؿُاح مهمت ظظب ٦ى٣ِ

٘ نلت لها التي البدض ُٖىت َٝغ ٖجهمً اإلاٗبر الجىاب هي لِؿذ الخىمُت في اإلاؿاَمت ؤن ٚحر  وبهما الؿُاخُت، باإلاكاَع
٘ َظٍ ٖلى اٖخماصا الخىمُت جد٤ُ٣ اؾدبٗضث بظاباث َىا٥  مجها جىاظهها التي الخدضًاث بؿبب لىخضَا الؿُاخُت اإلاكاَع

٘ خاملي بمىا٦بت الجىىب وو٧الت الؿُاخُت اإلاىضوبُت زانت ؤلاصاعة جدب٘ ٖضم ظاهب بلى اليكاٍ مىؾمُت  الؿُاخُت اإلاكاَع

ى الاولي، الضٖم بٗض . ألازغي  الجىاهب بٌٗ جىمُت في الٟٗلُت اإلاؿاَمت ُٚاب ٌٗجي ما َو

٘ وجدضًاث اهغاهاث: زالشا  :الؿُاخُت اإلاكاَع

٘ صعاؾت بن ا الؿُاخُت اإلاكاَع  إل٢لُم الىاحي باإلاجا٫ اإلادلُت الخىمُت جد٤ُ٣ في اإلاٗىلٗلحها الجضًضة الىؾاثل ؤخض باٖخباَع
غ واختي زانت ٧لمُم  اإلاؿاَمت َظٍ ٖىانغ ج٨ُٟ٪ ما خض بلى جداو٫  التي الدؿائالث مً الٗضًض ًُغح وحٛمغث، ؤؾٍغ

٘ ؤظلها مً زل٣ذ التي الغثِؿت ألاَضاٝ مً اإلاؿخضامت اإلادلُت الخىمُت ٧اهذ بطا وؤهه زانت. ومدضوصًتها  اإلاكاَع
 وؤزغي  والخىُٓمي، اإلااؾؿاحي بالجاهب مغجبِ َى ما مجها الا٦غاَاث مً الٗضًض جىاظهها ؤجها ٚحر البدض، الؿُاخُتبمجا٫
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غ صون  جدى٫  التي الخدضًاث َاجه. ز٣اُٞت ٘ َظٍ جٍُى  ؤ٦ثر ببغاػ ٖلى ؾىٗمل لظل٪ مدضوصة، مؿاَمتها وؿبت وججٗل اإلاكاَع

٘ َظٍ جإؾؿذ ؤظلها مً التي الخ٣ُ٣ُت ألاَضاٝ ح٤ُٗ والتي الٗال٢ت َظٍ لدؿُج اإلاخضازلت الٗىامل . الؿُاخُت اإلاكاَع

٘ مىؾمُت -1 : الؿُاخُت اليكاَباإلاكاَع

٘ صعاؾدىا بن  ٖلى اإلابدىزحن ؤظىبت جغ٦ؼث و٢ض الؿُاخُت، ألاوكُت َظٍ ب٦غاَاث ًٖ الدؿائ٫  بلى ًضٞٗىا الؿُاخُت للمكاَع

غظ٘.  ًىهُى قهغ وؤوازغ ماي قهغ خضوص بلى قدىبر قهغ مً مىؾمي،ًىُل٤ ًماعؾٍى الظي اليكاٍ ؤن  ؤلا٢با٫ بلى َظا ٍو

ه الظي والهضوء الضاٞئت ألاظىاء ٖلى ال٨بحر  ٖباعة الٟتراث َظٍ في اإلاخىاٞضًً الؿُاح ؤن ٦ما. اإلاضة َظٍ زال٫ الىاخت حٗٞغ

 ُٞه حٗٝغ الظي الى٢ذ في َظا. 1"البًُاء الجما٫ ؤصخاب الغخل"  مدلُا ٖلحهم ًُل٤ ٦ما ؤو الٗغباث ؤصخاب ؾُاح ًٖ
٘ َظٍ اصة البيُاث جغمُم بٖاصة اله٠ُ ٞتراث زال٫ اإلاكاَع  وج٣ضًم ظضًض إلاىؾم اؾخٗضاصا للبىاًت والجمالُت الغوح إٖل

. اإلاُلىب اإلاؿخىي  في زضمت

ت اإلاؿاَمت ؤؾئلت جُغح التي الٗىامل ؤَم ؤخض ألاوكُت لهاجه اإلاىؾمي الُاب٘ ٌك٨ئلطن ٘ لهاجه الخىمٍى  في الؿُاخُت اإلاكاَع
 خاظُاث لخلبُت بالضًمىمت ًخمحز مكغوٕ ًٖ خضًض باألؾاؽ َى الخىمىي  اإلاكغوٕ ًٖ الخضًض اإلاى٣ُت،ألن جىمُت

 الاؾخمغاع يمان ٖلى ٢اصعة ٚحر مجخمٗت الٗىانغ َظٍ ٞةن اإلاىٓىع  لهظا وجبٗا. اإلادلُت الؿا٦ىت وخاظُاث ٞحها اإلاكخٛلحن

ت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ مً والبُٗضة لها اإلامتهىحن ألاشخام لٗضص . ٖضًضة مكا٧ل ًىاظه واحي مجا٫ في بها اإلاىَى

٘ وؤلاقهاع الدؿىٍم نٗىباث -   :الؿُاخُت للمكاَع
٘ مً الٗضًض هجاح ًخى٠٢ ٣ت ٖلى الؿُاخُت اإلاكاَع  وظىص ًٟغى الظي الصخيء ،2بها الخٍٗغ٠ بىاؾُتها ًخم التي الٍُغ
ت ؾُاؾت ٣ُت، بقهاٍع ا ًخم وحؿٍى ٘ بهاجه الخٍٗغ٠ ٖبَر الث الؿُاخُت اإلاكاَع  ًدخًجها الظي اإلاجا٫ بها ًؼزغ التي وباإلاَا
ا . اإلاى٣ُت جمحز ٦سهاثو وبصماظها إلبغاَػ

٘ َظٍ حٗترى بط ت والخًامىُت الا٩ًىلىظُت بالؿُاخت تهخم التي الؿُاخُت اإلاكاَع ٤ اإلاغجبُت الا٦غاَاث مً مجمٖى  بالدؿٍى
 هاثُت، واخُت مضاعاث في جىظض التي ؤو ال٨بري، الؿُاخُت اإلاضاعاث زاعط ج٩ىن  التي بالى٣اٍ ألامغ ًخٗل٤ إلاا زانت وؤلاقهاع

٘ َظٍ في الٟاٖلىن  ٌٗحها مؿإلت وهي ٗمض. الؿُاخُت اإلاكاَع ٘ َظٍ ؤصخاب َو ٤ بلى الؿُاخُت اإلاكاَع  الظاحي وؤلاقهاع الدؿٍى
ٗهم إلاىخىط بٍر مكاَع التها باإلاى٣ُت الخٍٗغ٠ ٖو ٣ت هي زانت وؾُلت ٖبر ؤو الاهترهِذ بىاؾُت ألازغي  وبمَا  بلى الٟم" مً ٍَغ

اعة ٖلى وحصجُٗهم ؤنض٢اثه بلى الاؾخًاٞت َظٍ ًى٣ل مً َى و٦غم بدٟاوة اؾخ٣باله ًخم ٖىضما الؿاثذ ؤن وهي :3" ألاطن  ٍػ

. الىاخت ؤو اإلاى٣ُت
ت الٗىاث٤ بلى جىًاٝ ٣ُت ؤلاقهاٍع ت ؤزغي  ٖىاث٤ والدؿٍى اعاجىا زال٫ مً ٖىضَا ماؾؿاجُتو٢ٟىا بصاٍع  للمُضان اإلاخ٨غعة ٍػ
 بالىخضاجاإلًىاثُت الؿُاح حٍٗغ٠ مىه ًيخٓغ الظي الىاخُت للؿُاخت وؤلاعقاص اإلاٗلىماث م٨خب اقخٛا٫ بٗضم مغجبُت

٘ َظٍ ظل ٖلى الؿُاح وجىػَ٘ اإلاى٣ُت، في اإلاخىاظضة ً اإلاكاَع ت ألاما٦ً ٖو  . واإلامخلئت مجها الٟاٚع

                                                           
 

خيمات ىذا النوع من السياح يستعمل سيارات عائلية خاصة كتكوف رلهزة بكل ما حيتاجو السائح يف زيارتو للواحة، كما أف ىذا النوع يقبل على امل -
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٘ ٖمل بٖا٢ت في اإلاخضازلت الٗىامل حٗضصث الث مً الىاخت به جؼزغ بما والخٍٗغ٠ الؿُاخُت، اإلاكاَع  طل٪ ًٖ ٖبر ٦ما مَا

٘ َظٍ مشل في الٟاٖلىن  ٤ لىؾاثل الخام الُٛاب حٗجي ال ٖىامل بالؤجها.الؿُاخُت اإلاكاَع  بال حكحر ما ب٣ضع باإلاىخىط، الدؿٍى
ت ؾُاؾت وي٘ ويغوعة ٦ٟاًتها ٖضم ٘ َظٍ بهجاػ في اإلاخضزلحن ٧ل جُب٣ُها في ٌؿاَم اإلاالمذ، واضخت بقهاٍع  اإلاكاَع

 آلُاث بةبضإ صٞ٘ الظي الصخيء. اإلادلُت الخىمُت عجلت جدٍغ٪ في حؿاَم ختى الصخُذ بالك٩ل مى٢ٗه مً ٧ل الؿُاخُت

. الخاعجي اإلاؿخىي  ٖلى اإلاؿى٢ت بالهىعة اإلاغجبُت الا٦غاَاث إلاىاظهت وطاجُت ظضًضة

 :الىاحي للمجاٌ الؿلبُت الاوٗياؾاث -3
٘ ؤمام ألاؾاؾُت بالٗىاث٤ ؤلاخاَت جدخم  للمجا٫ الؿلبُت الاو٩ٗاؾاث ب٩ل ؤلاخاَت اإلادلُت الخىمُت في الؿُاخُت اإلاكاَع

ها بضؤ التي الؿلبُت الجىاهب حك٩ل بط.الىاحي اعاث اإلاُضاهُت اإلا٣ابالث زال٫ مً ٖلحها جمالى٢ٝى والتي اإلاجا٫ َظا ٌٗٞغ  والٍؼ
٘ َظٍ صوع  ٖلى مؿخ٣بال الؿلبي الخإزحر طاث الجىاهب في جمغ٦ؼث والتي الضعاؾت، إلاجا٫ اإلاخ٨غعة اإلاُضاهُت  في الؿُاخُت اإلاكاَع

. اإلادلُت الخىمُت
٘ الاتهام ؤناب٘ جىظُه الًم٨ً ؤهه الخضزالث، مً الٗضًض جا٦ض  للؿا٦ىت جىظحهها ًخم ما ب٣ضع لىخضَا الؿُاخُت للمكاَع

ها بضؤ التي اإلآاَغالؿلبُت بٌٗ في اإلاخمشلت اإلادلُت  والىٟاًاث باإلاسلٟاث اإلاغجبِ والخلىر الخًغع  مً البُئي اإلادُِ ٌٗٞغ
ت جغ٦ُبتها ظاهب بلى والتي الُبُٗت م٘ مباقغة مىاظهت في جتر٥ والتي اإلاجزلُت،  بلى حٗمل الُبُعي للمدُِ اإلاضمغة ال٨ُماٍو

ه ى. الىباجُت الثروة وتهضًض للىاخت الٗام اإلاكهض حكٍى  وبالخالي اإلاى٣ُت، َظٍ ٖلى الىاٞضًً الؿُاح وؿبت ٖلى ؾلبا ًازغ ما َو
٘ َظٍ صوع  جغاظ٘ . الىاخت صازل للخُاة والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخىمُت في اإلاكاَع

ذ البُئي الخضَىع  ظاهب بلى  حٛحر في ألازغ َى ؾاَم الظي الصخيء الاؾمىذ، باٖخماص الٗهغي  للبىاء مهىال اهدكاعا الىاخت ٖٞغ

 ٖلى ؾلبُت او٩ٗاؾاث لها ج٩ىن  ٢ض اإلاجا٫ ظىاهب ٧ل مؿذ التي الخدىالث َظٍ. الىاخت لخهىنُت اإلامحز اإلاٗماعي  الىمِ
٘  َظٍ مً للخض الخضزل ًخم لم بن ويٗها، ٖلى جازغ ؤن ًم٨ً والتي للىاخت، اإلاؿخضامت الخىمُت في الؿُاخُت اإلاكاَع

٘ َظٍ ٖبر الخىمُت بعجلت الضٞ٘ الى٢ذ هٟـ وفي للبِئت اإلاهضصة الخمٓهغاث ت اإلاكاَع ها بضؤث التي الخىمٍى . الىاخت حٗٞغ

٘ ؤن ألازحر في ًبضو  مً الٗضًض جد٨مه وكاَا عنضَا، ٖلى ٖملىا التي الٗىامل َظٍ ب٩ل اعجباَها في الؿُاخُت اإلاكاَع
 الخىمُت في مؿاَمتها مً جدض مجخمٗت ٖىامل وهي والُبُعي، وؤلاصاعي  البكغي  الٗامل ٞحها ًخضازل التي والا٦غاَاث الٗىاث٤

. اإلادلُت

٘: عابٗا  :الىاخُت باإلاجاالث والخدىالث الؿُاخُت اإلاكاَع

٘ صعاؾت بن  اإلاضعوؽ اإلاجالىاإلاجخم٘ مؿخىي  ٖلى ؤخضزتها التي الخدىالجىالخٛحراث ؤَم جدلُل ٖلُىا ٞغيذ الؿُاخُت، اإلاكاَع
 الاظخماُٖت الخ٣اَٗاث في بظمالها ًم٨ً والتي ٖىضَا الى٢ٝى ألاظضع مً ؤجها هغي  التي الجىاهب زال٫ مً عنضَا ومداولت

ظا.وم٩ىهاجه الىاحي اإلاجا٫ مؿذ التي الخدىالث وفي والش٣اُٞت  التي الخدىالث َظٍ مالمذ بٌٗ بةبغاػ لىا ؾِؿمذ ما َو

تها ٘ َظٍ بدًىع  الىاخُت اإلاجاالث ٖٞغ ت الؿُاخُت اإلاكاَع ى الخىمٍى  .ٖغيه ؾىداو٫  ما َو

ٔ-٘ : الشلافُت الاحخماُٖت والخلاَٗاث الىاخُت باإلاجاالث الؿُاخُت اإلاكاَع

ٗالؿُاخت صعاؾت بن  خى٫  للدؿائ٫  مدلي،ًضٞٗىا َى إلاا مسالٟت واظخماُٖت ز٣اُٞت ل٣ُم الخامل ألاظىبي والؿاثذ اإلاكاَع

 والٟاٖل الٟٗل لهظا الجاهبُت الخإزحراث َغح وبلى. ٢ُاج٣ُٗمُت بىاء وعاء ج٩ىن  ؤن ًم٨ً التي الش٣اُٞت و الاظخماُٖت ال٣ُم
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ا الؿُاخت ؤن مىُل٤ ومً. واإلاجا٫ اإلاجخم٘ ٖلى الجضًض  ه٩ىن  ٞةهىا ٖامت بهٟت ولؤلزغ لؤلظىبي ًىظه ز٣افي مىخىط باٖخباَع

. اإلادلي اإلادُِ ٖلى واٞضة و٢ُم وج٣اَٗاث ومىا٠٢ ز٣اُٞت اججاَاث ؤمام باإلا٣ابل

٘ الؿ٩ان بحن للٗال٢ت ٞاإلاالخٔ حر في ج٨مً الؿُاخُت واإلاكاَع  واإلاغا٣ٞحن اإلاغقضًً زانت اإلاى٣ُت ألبىاء قٛل ٞغم جٞى
 ظهت مً الش٣اُٞت واإلاأزغ الؿُاحي ال٣ُإ بحن وما والؿ٩ان الؼواع بحن ونل نلت الى٢ذ هٟـ في ٌك٩لىن  الظًً اإلادلحن

ىا.زاهُت الث ًٖ مٗلىماث ج٣ضًم في الؿُاحي اإلاغقض ؤَمُت ج٨مً َو ذي واإلاىعور الش٣اُٞت اإلاَا  اإلا٩ىن  اإلادلي وؤلاعر الخاٍع

 اإلاساَب بحن الخٟاٖل ٖال٢ت زال٫ مً طل٪ مً ؤ٦ثر ًظَب بل الخض َظا ٖىض ٠٣ً ال َظا ؤن ٚحر. هىن  واصي واخاث إلاجا٫
 نغإ لُدضر ،1الكباب وزانت الؿ٩ان َٝغ مً بها ألازظ ًخم ظضًضة ز٣اُٞت ٢ُم حؿٍغب بلى ًاصي الظي الصخيء واإلاخل٣ي،

 الظي الصخيء اإلادلُت الش٣اُٞت ال٣ُم ػزم مً وجدغع  وجىاٞغ جًاص ٖىه ًخىلض الظي. الجضًضة الىاٞضة وال٣ُم اإلادلُت ال٣ُم بحن
. الكباب بها ًإزظ التي الىاٞضة ال٣ُم وبحن آلاباء بها ًإزظ التي اإلادلُت ال٣ُم بحن ٞجىة ؤمام ًجٗلىا

٘ جاصي ؤن ًم٨ً ؾالٟا ط٦ٍغ جم ما ظاهب بلى  لهظٍ تهضًضا ؾدك٩ل اظخماُٖت، نغاٖاث زل٤ بلى الؿُاخُت اإلاكاَع

 ٧ل لدكمل اإلاغقضًً ٞئت بحن والهغاٖاث. الؿُاحي باليكاٍ ا٢خهاصًا اإلاغجبُت الخ٣لُضًت اإلادلُت وللمىخجاث الاؾدشماعاث
اث بلى وال٣ُمي الش٣افي الهغإ َظا ًهل و٢ض اإلاخضزلحن، . مجها واخض ٧ل اؾخٟاصة صعظت خؿب وال٣بلُت الاظخماُٖت اإلاجمٖى

 :الؿُاحي اإلاكغوٕ بلى الفالخُت الاؾخٛاللُت مً: الىاخت-ٕ

ت واؾٗا اهدكاعا ألازحرة الؿىىاث في البدض مى٣ُت قهضث ٘ مً إلاجمٖى  ٖىض مهمت م٩اهت ؤزظث والتي الؿُاخُت، اإلاكاَع

٘ بلى ٞالخُت ؤعاضخي مً جدىلها بلى ؤصي مما الؿىىي  الؼعاعي واإلاغصوص الٟالخت م٩اهت لتراظ٘ هدُجت. اإلادلُت الؿا٦ىت  مكاَع

. الٟالخُت ألاوكُت ج٣ضمه ٧اهذ مما ؤ٦ثر ؤعباخا جضع ؾُاخُت

ه بضؤث الظي الخدى٫  َظا  الىٓام َبُٗت في حٛحر ٖىه هجم الؿُاخُت، الىخضة بلى الٟالخُت الاؾخٛاللُت مً اإلاى٣ُت حٗٞغ
 الاؾخٛاللُت صازل لؤلصواع مد٨م ج٣ؿُم وؤمام ظماعي، بك٩ل ٌكخٛلىن  الٗاثلت ؤٞغاص ٧ان ٢بل،خُض ُٞما ؾاثضا ٧ان الظي

 ؤبغػ  ٧اهذ التي الٟالخُت ٞاألوكُت.الىٓام َظا مالمذ مً ٦شحرا ٚحرث التي الجضًضة الؿُاخُت ألاوكُت ب٨ٗـ الٟالخُت
 جىػَ٘ في مىٓمت وؤؾالُب ٖلحها اإلاخٗاٝع وألاصواث ال٣ُىؽ مً بالٗضًض جمحزث اإلادلُت الؿا٦ىت َٝغ مً اإلاؼاولت ألاوكُت

٘ ؤن ٚحر. ال٣بُلت صازل جاصحها التي ألاصواع خؿب ؤو بلحها جيخمي التي الاظخماُٖت اإلا٩اهت خؿب اإلااء  في الؿُاخُت اإلاكاَع
ظا ألازحرة، َظٍ ازخٟاء بلى جاصي لً ٞةجها الٟالخُت ألاوكُت خؿاب ٖلى جخىؾ٘ ٧اهذ وبن اإلاضعوؽ اإلاجا٫  جىٕى ؤن ًٓهغ َو

. اإلاىا٤َ َظٍ في خايغ ج٣لُض َى اإلاضعوؽ اإلاجا٫ في ألاوكُت

ٖ-٘ : الٗائلي الؿىً ججضًض: الؿُاخت اإلاكاَع

٘ ظل جخمحز ا جغمُمها ٢ضًمت،جم ٖاثلُت مىاػ٫  ًٖ ٖباعة ب٩ىجها البدض قملها التي الؿُاخُت اإلاكاَع  مٗضة لخهبذ وتهَُا

 لخسٍؼً مسههت ؤما٦ً جىاظض م٘ الٗاثلت، مً الؼواع وبٌٗ الٗاثلت ؤٞغاص ٖلى م٣خهغة ٧اهذ بٗضما. الؿُاح الؾخ٣با٫

 في او٨ٗـ الظي والؼبىاء،الصخيء الؿُاح ؤٞىاط ؤما مٟخىخت الُىم اإلاىاػ٫  َظٍ. اإلااقُت لتربُت وؤزغي  للٟالخت الؿىىي  اإلاىخىط
لى اؾخٗمالها َغ١  ٘ ٖلى ٖملذ والتي ٖلحها ًدخىي  ؤنبذ التي الخجهحزاث َبُٗت ٖو  الظي الخُاة همِ في الاهضماط وجحرة حؿَغ

ت الخُاة ؤو اإلاضًىت في مىظىص َى ٖما ًسخل٠ ال . الٗهٍغ
                                                           

 
 11-10التنمية ادلستدامة يف العامل القركم كالواحات، أياـ : أعماؿ الندكة. عبد الرحيم عنيب، السياحة الثقافية كدكرىا يف تنمية الواحات تافيالت منوذجا-

 .71ص . 2012. 33، جامعة ادلوالل إمساعيل، سلسلة الندكات 2007مايو 
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 الٗاثلي الؿ٨ً وألن. اإلااضخي في ٧ان ٦ما الٗاثلت إلاجز٫  الخ٣لُضي الخىػَ٘ ًٖ ومًمىها ق٨ال جسخل٠ الُىم اإلاىاػ٫  ؤنبدتهظٍ
اثٟه مسخل٠ مؿذ لخدىالث حٗغى  مسههت ؤما٦ً ومً الؿُاحي، ؤلاًىاء ٚٝغ بلى ألاؾغة ألٞغاص الٗاثلي الؿ٨ً مً ْو
 والاهٟخاح اإلاجزلي الًٟاء والخدىلٟي الؿ٨ً في الخجضًض ٞهظا.ؤظاهب ؾُاح اؾخ٣با٫ في مسخهت ًٞاءاث بلى اإلااقُت لتربُت

 ؤمام مٟخىخا ؤنبذ ٦ما ظضًضة ؤؾاؾُت ججهحزاث ًدخًً الٗاثلي الؿ٨ً مجز٫  ظٗل الظي الصخيء. الؿُاخُت ألاوكُت ٖلى

. ٢بل مً ٧ان ما ٨ٖـ مدخمل ػاثغ ؤي

٘ ٖملذ  ُٟت ججضًض ٖلى بطن الؿُاخُت اإلاكاَع  ؾاثذ، ؤو ػاثغ ؤي وؤمام ظضًضة ويُٗاث ٖلى واهٟخاخه 1الٗاثلي الؿ٨ً ْو
ذ التي لؤلؾغ الٗاثلُت ألاصواع مؿخىي  ٖلى ججؿضث التي جل٪ الخدىالث َظٍ بلُه ؤًٞذ ما ٞإَم ٘ في اهسَغ  اإلاكاَع

م٨ً. الؿُاخُت اصاث ج٣الُض بلى بياٞت الٗاثلي الؿ٨ً زهىنُت جازض ٧اهذ التي الخهىعاث بٌٗ حٛحر في بظمالها ٍو  ٖو
. ألاظىبي م٘ بالٗال٢ت باألؾاؽ واإلاغجبُت الؿاب٤ في الؿ٩ان

 

: زاجمت

٘ الٗال٢تبحن َبُٗت ًٖ َىا اإلا٣ضمت الضعاؾت زلهذ  مً الىاخُت٧ل باإلاىا٤َ الخىمُتاإلاؿخضامت في وصوعَا الؿُاخُت اإلاكاَع
غ ت واإلاُُٗاث اإلاُضاهُت اإلاُُٗاث مً ل٩ل ال٣غاءةالخدلُلُت ؤن بلى وحٛمغث، ؤؾٍغ  جإَحر زاللها مً خاولىا التي الىٍٓغ

ت خى٫  م٣الىا بق٩الُت ٘ اؾتراجُجُت بىي٘ اإلاغجبُت مجها الىخاثج مً مجمٖى  بقغا٥ ؤن مً لىا بطجبحن الؿُاخُت اإلاكاَع
٘، َظٍ هجاح في ؤؾاؾُت يغوعة ٌٗض اإلادلحن الٟاٖلحن  الى٢ذ هٟـ وفي اإلاى٣ُت جىمُت في اإلاؿاَمت مً جخم٨ً ختى اإلاكاَع

٘ بحن الاًجابُت ؤهالٗال٢ت ؾب٤ ما بلى ًىًاٝ. للمى٣ُت الؿُاحي اإلاىخىط بٚىاء ت، اإلآاَغ وبحن الؿُاخُت اإلاكاَع  جبرػ الخىمٍى
 الصخيء بها، اإلاكخٛلت الٗاثالث مً للٗضًض ؤؾاؾُت مالُتظضًضة ومىاعص ٖمل ٞغم زل٤ زال٫ مً الا٢خهاصي اإلاؿخىي  ٖلى

٘ َظٍ مً ًجٗل الظي  بلى بياٞت. الكباب نٟٝى في زانت البُالت ؤٖضاص امخهام في ٦بحرا صوعا ًلٗب وكاَا اإلاكاَع

٤ ا جىؾٗا حٗٝغ ألازغي  هي بضؤث التي الٟالخُت الخٗاوهُاث مىخجاث حؿٍى ت الجخى٢ٟاألصواع ٦ما. الىاخت في ملخْى  الخىمٍى
٘ خباع بٖاصة لدكمل صاثغتها جخىؾ٘ بل الخض َظا ٖىض الؿُاخُت للمكاَع ت اإلادلُت الش٣اُٞت اإلا٩ىهاث مً للٗضًض الٖا  وللهٍى

ت ا ٍَغ٤ في ٧اهذ والتي للمجا٫ الصخغاٍو  لىمِ جاعر التي ألاصواث مً للٗضًض باليؿبت الكإن َى ٦ما ووؿُاجها، اهضزاَع

. الخُمت زانت الؿُاحي لئلًىاء وخضة ٧ل ؤنبدخخازض والتي الصخغاء وفي الىاخت صازل الخُاة

 :اإلاغاح٘ كائمت
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الم الجضًض  ت في ْل ؤلٖا ت الشلافُت الجؼائٍغ بقيالُت الهٍى

 3حامٗت الجؼائغ/ؾهُلت ػواع.ؤ

   

 

:  ملخو

ت مىيٕى في البدض ؤَمُت ببغاػ بلى الضعاؾت هظه تهضف الم ٖال٢تها في الش٣اُٞت الهٍى  ؤنبدذ التي ووؾاثُه،  الجضًض باإٖل
ت ٞحها بما اإلااصًت والٛحر مجها اإلااصًت الاظخماُٖت، اإلا٩ىهاث مسخل٠ ٖلى بٓاللها جل٣ي مؿخدضزاث جمشل  التي الش٣اُٞت، الهٍى
ا اوكٛاال ق٩لذ َاإلاا الم بٓهىع  ججضص والظي الش٣افي، الخُاب في مغ٦ٍؼ  قب٩اث ٞحها بما اإلاسخلٟت بإهىاٖه الجضًض ؤلٖا

ت م٘ ٖال٢تها في صعؾىاَا التي ألازحرة َظٍ الاظخماعي الخىانل ت الش٣اُٞت الهٍى  ؤلاؾالم، الٗغوبت،: م٩ىهاتها بمسخل٠ الجؼاثٍغ

ُٛت، سُت اإلادضصاث بلى باإلياٞت ألاماَػ  .والجٛغاُٞت الخاٍع

ت: اإلافخاخُت اليلماث الم الش٣اُٞت، الهٍى  .الجؼاثغ الش٣اُٞت، الٗىإلات الٗىإلات، الجضًض، ؤلٖا

: ملضمت

ت مؿإلت حٗخبر الم ٖال٢تها في الهٍى ت مؿإلت والاجها٫ باإٖل الم ظضص الش٣افي،خُض الخُاب في مغ٦ٍؼ  بإهىاٖه الجضًض ؤلٖا
ت مؿاثل في الخ٨ٟحر الاظخماعي الخىانل قب٩اث ومجها اإلاسخلٟت  ؤجها ٖلى الخُاب َظا ُٞهىعَا والٗىإلات، الش٣اُٞت الهٍى

ت، وجضمحر ز٣افي اٚتراب وؾاثل  ج٣ىم والتي الجؼاثغ، ومجها ٖمىما اإلاخسلٟت الضو٫  ؤو الشالض الٗالم صو٫  في زانت للهٍى
ذ وهمذ ولضث الخ٨ىىلىظُا َظٍ ؤن خُض جيخجها، ؤن صون  ومًامُجها الخ٨ىىلىظُا باؾتهال٥ ٖغ  وؾُا٢اث مجخمٗاث في وجٖغ

بت ج٨ىىز٣اُٞت . مجخمٗاجىا ٞحها بما ؤظم٘ الٗالم في واهٟجغث ٖىا، ٍٚغ

باصعون ٞاٖلىن  الاظخماعي الخىانل قب٩اث مؿخسضمي ؤن هجض اإلا٣ابل وفي  باصعون اإلاىا٢٘ ٖلى الخانت خؿاباتهم بٟخذ ٍو  ٍو
ٗل٣ىن  ٖضًضة، مًامحن بيكغ ىٓمىن  آلازغون، ٨ًخبه ما ٖلى َو ىانغون ظماٖاث بلى ٍو ٗاعيىن، ٍو  َخه زال٫ ومً َو

ت البؿُُت ألاٞٗا٫ خه ًٖ ٌٗبر اإلاؿخسضم ٞان والغمٍؼ يخجها ٍَى  ؤن الغؾمُت ؤلاخهاثُاث جا٦ض والُىم..طاجه الى٢ذ في ٍو
 مكتر٥ مالًحن زمؿت خىالي ًًم الجؼاثغ في لىخضٍ الٟاٌؿبى٥

ت ٢ًُت جُغح ٞباجذ الم ٢ضم خُض وح٣ُٗضاث وم٩ىهاث ٖىانغ مً جدمله ما ب٩ل هٟؿها الش٣اُٞت الهٍى  ٖمىما الجضًض ؤلٖا
ا بق٩اال زهىنا الاظخماعي الخىانل قب٩اث ومىا٢٘ المُت الٗىإلات ؤصواث ؤ٦بر ؤخض باٖخباَع  هٟـ وفي والش٣اُٞت، ؤلٖا
ت مً ٦بحرة مؿاخت للمؿخسضم ألازحرة َظٍ مىدذ الى٢ذ  في اعجبا٧ا بظل٪ ٞإخضزذ اإلاسخلٟت، جُب٣ُاتها زال٫ مً الخٍغ

ا اإلاخٗل٣ت اإلاىا٠٢ ت ٖلى والؿلبي الاًجابي ظاهبُه في بإزَغ ا الش٣اُٞت الهٍى ذي الجٛغافي ٧االهخماء اإلاسخلٟت بٗىانَغ  والخاٍع
ا، ؤَم حك٩ل التي والٗاصاث ال٣ُم ومىٓىمت واللٛت والضًً  ؾىدلل صعاؾدىا في جابٗت مخٛحراث لىا جمشل الٗىانغ َظٍ ٖىانَغ

ا مضي َغ
ُا
الم جإز ت خا٫ في ًبدض الظي الغئِسخي الؿااٌ ًٖ لئلظابت الجضًض باإٖل ت الش٣اُٞت الهٍى  اؾخسضام ْل في الجؼاثٍغ

. الاظخماعي الخىانل قب٩اث مىا٢٘
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ت .  ت الهٍى  :الشلافُت والهٍى

ت مٟهىم ٌٗخبر ا الخدضًض نٗبت اإلاٟاَُم مً الهٍى  التي الىيُٗاث زال٫ مً صاثم بىاء خالت وفي مخدغ٥ مٟهىم باٖخباَع

ُت والجماٖاث ألاٞغاص ٞحها ٩ًىن  ت جإ٦ُض في َامت بىُْٟت الاهخماء قٗىع  ٣ًىم بط بُجهم، اإلاىظىصة الٗال٢اث وهٖى ٗض ،1 الهٍى  َو
ت مٟهىم  ْهىع  م٘ ألازحرة الؿىىاث في الاَخمام َظا ػاص و٢ض الباخشحن ج٨ٟحر في ٦بحرا خحزا ؤزظث التي اإلاٟاَُم مً الهٍى

الم ج٨ىىلىظُاث  الٗىإلات ؤصواث مً ؤصاة( les TIC)  حٗض ؤضخذ خُض وألاًضًىلىظُاث، ألا٩ٞاع وكغ في وصوعَا والاجها٫ ؤلٖا
. الش٣اُٞت

ت مٟهىم ٞةن لظا ت الضاللت ٖلى بىاءا ًخدضص الهٍى سُت والؿىؾُىلىظُت والٟلؿُٟت اللٍٛى  لهظا وهدُجت والخ٨ىىز٣اُٞت، والخاٍع
ت ؤولى مغخلت في ؾى٣ضم الخ٣ُٗض ت، واإلاعجمي اللٛىي  اإلاؿخىي  مً ٖغيها في مخضعظحن الخٗاٍع٠ مً مجمٖى  بلى ونىال للهٍى
ت مٟهىم ت  مغوعا بظغاثُا الش٣اُٞت الهٍى ت، حٍٗغ٠ في الباخشىن  ٢ضمها التي اإلاداوالث مً بمجمٖى .  م٩ىهاتها ؤهىاٖها، الهٍى

ت مٟغصة بن ت، اللٛت في Identity  ٧لمت ٣ًابلها الهٍى ت ومٟغصة الٟغوؿُت، اللٛت فيIdentité  و٧لمت الاهجلحًز  اللٛت في الهٍى
ا الٗغبُت  الالخ٣ت في اإلا٣ُ٘ ومً ،(ا٫) الخٍٗغ٠ بإصاة اإلاٗٝغ الٛاثب اإلاٟغص يمحر( َى)  اإلا٣ُ٘ مً مغ٦ب نىاعي مهضَع

المت اإلاكضصة، (الُاء) في اإلاخمشلت  بىظىص جخٗل٤ التي اليؿبت ًاء هي الُاء ؤن ٞحري  وٗمان بً ؤخمض ؤما ،2الخاء ؤي (ة) الخإهِض ٖو
ت ،3بها ٌٗٝغ التي وممحزاجه بسهاثهه الىا٢٘ في َى ٦ما اإلاٗجي، الصخيء  خاله ٖلى الىظىص ؤو ال٨ُان اؾم هي اإلاٗجى بهظا والهٍى

 ناخب بصعا٥ مً جم٨ً مُٗىت وزهاثو ومىانٟاث م٣ىماث ٖلى بىاء هي ٦ما ألامت، ؤو الكٗب ؤو الصخو وظىص ؤي

ت  .ألاقُاء مً ؤمشاله م٘ اقدباٍ صون  بُٗىه الهٍى

ت ؤن الاظخماُٖت الٗلىم معجم في وظاء  بالخهاثو خالخه م٣اعهت زال٫ مً للٟغص الصخهُت اإلامحزاث جدضًض هي الهٍى

 4الٗامت الاظخماُٖت

ت" هُٛل ٞدؿب   تراٝ ًٖ جىجم الهٍى  الخٟاٖالث مً ٧ل بحن جيكإ نغاُٖت ٖملُت هدُجت ٞهي وآلازغ، لؤلها اإلاخباص٫ الٖا

ُت الاظخماُٖت واإلاماعؾاث الٟغصًت   )َى مً بةصعا٥ ٨ًخٟي وال  ٞىعا َى مً لِـ( ٞاإلوؿان ،"الظاجُت والخُىعاث اإلاىيٖى
خه بةصعا٥ ٨ًخٟي ال ؤهه ؤي )ٖلُه َى مً(  بل . 5ٞكِئا قِئا ٨ًدؿبها بل ٍَى

خه ٨ًدؿب ؤلاوؿان ؤن وؿخيخج ؾب٤ ما زال٫ مً  ٩ًىجها هٓغة زال٫ ومً لظاجه، الصخصخي وقٗىعٍ هٓغجه زال٫ مً ٍَى
خه وقٗىعا نىعة ٩ًىن  الٟغص ؤن ؤي ٖىه، آلازٍغً  آلازٍغً وألاٞغاص ٞاإلاجخم٘ ؤزغي  ظهت مً ظهت مً ؤبٗاصَا ب٩ل لهٍى

ً في َاما صوعا ًلٗبىن  ت ًٖ نىعة ج٩ٍى ٣ى٫  الٟغص، ٍَى  حٗخبر بأزغ الٟغص ٖال٢ت ؤن "لُىٜ liaing.R.D " :الؿُا١ َظا في ٍو

                                                           
 http://www.aranthropos.com موقع من العولمة، ظل في العربية-الثقافية-الهوية-تحديات: بولعشب حكيمة  

 
 اإلنسانية العلـو رللةالجزائر نموذجا،  الرياضي التسويق وفعالية الوطنية الروح النخبة بين ورياضة االجتماعية الهوية نور الدين غندير، بوبكر عباسي، 

. 614ص  اجلزائرم، اجملتمع يف السوسيوثقافية التحوالت ظل يف اإلجتماعية كاجملاالت اذلوية حوؿ األكؿ الدكيل ادللتقى خاص كاالجتماعية، عدد
. 23 ص ، 2005 اجلزائر، األمة، دار ،1ط الوطنية، الهويةنعماف،  بن أمحد  3
 .190، ص1998 أكاددييا، بَتكت، دبس، زلمد: مراجعة ،االجتماعية العلـو معجم: معتوؽ فريدرؾ  4
 االجتماع، علم الدكتوراه، قسم مكملة لنيل شهادة طركحةأ، الجزائري المجتمع في الجامعي الشباب ىوية على وتأثيره الثقافي الصراع :رتيبة طاييب  5

. 04ص ،الجزائر جامعة
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خه الٟغص بها ٌٗؼػ  التي الىؾُلت بمشابت بجي الظاجُت ٍَى ت بحن الٟهل ًم٨ً ال وؤهه طاجه، ًٖ نىعجه بىاؾُتها ٍو  الخانت الهٍى

ت بالٟغص ض الٟغص ألن طل٪ لآلزغ، اإلاىظهت والهٍى غى طاجِخه وجد٤ُ٣ هٟؿه زباث صاثما ًٍغ   1."آلازغ ؤمام شخهِخه ٞو

 َىا ومً اظخماُٖت، ٖال٢اث في الٟغص مٗها ًضزل التي مجخم٘ ؤو ؤوظماٖت ؤؾغة ؤو ٞغصا ٩ًىن  ٢ض َىا باآلزغ واإلا٣هىص

ت ؤنىاٝ جخدضص ٣ا الهٍى اتها ٞو . ز٣اُٞت ظماُٖت، ٞغصًت،: إلاؿخٍى

اث . أ ت مؿخٍى : الهٍى

ت  :الفغصًت الهٍى

ت اَخم باخض ؤو٫  ٩ي الىٟـ ٖلم في ألازهاجي َى ؤلاوؿاهُت الٗلىم مجا٫ في الٟغصًت بالهٍى ىؿىن  ألامٍغ  1950 ؾىت "اًٍغ
ت ًٖ البدض ؤػمت مٓاَغ بخدلُل ٢ام خُض  اإلاغا٤َ الكباب خى٫  ؤظغاٍ الظي البدض بَاع في وطل٪  الظاجُت ؤو الٟغصًت الهٍى

٨ُت الش٣اٞت يىء ٖلى وطل٪ ؾىت 20 و 12 بحن ما  اإلاتراوخت الٗمغ ٞئت ٖىض  وؤػمت اإلاغاهم" ٖىىان جدذ وكغ والظي ألامٍغ

ت ًٖ البدث ت بق٩الُت خُٓذ و٢ض "الهٍى ٨ُت اإلاخدضة بالىالًاث الٗلمي البدض مجا٫ في ٦بحر باَخمام الهٍى  بطا " ألامٍغ
ت مضلى٫  في جإملىا ت ٖلى للضاللت اإلاهُلر َظا ٌؿخٗمل ما ٚالبا ؤهه هجض الظاجُت ؤو الٟغصًت الهٍى  حٗجي والتي الصخهُت الهٍى

بلٜ ٚحٍر ولِـ هٟؿه َى ؤهه ؤي بٟغصاهِخه الٟغص قٗىع  الىا٢٘ في كغخها ، 2 ." اإلاغا٣َت مغخلت في طعوجه الكٗىع  َظا ٍو  َو

 ٖباعة َى ،(…الخ ه٣ابت ؤو خؼبا) مضهُت ظماٖت ؤو َاثٟت ؤو ٧اهذ ٢بُلت الىاخضة، الجماٖت صازل ٞالٟغص:" ٣ُٞى٫  الجابغي 
ت ًٖ  ج٩ىن  ٖىضما الضاثغة مغ٦ؼ في هٟؿها جً٘" ؤها: "هٟؿها الجماٖت صازل" آزغ" لها ،"ؤها" ًٖ ٖباعة. ومؿخ٣لت مخمحزة ٍَى

. 3"آلازغ" مً الىٕى َظا م٘ مىاظهت في

ت ٞةن اإلاىٓىع  َظا ومً  خُض ٞغصي ال ب٩اثيىا "صوع٧اًم اؾماٍ ُٞما ًىا٤ٞ الظي ألاها في اإلاخمشل الٟغصي ال٣ُب جخًمً الهٍى
بٗىا مؼاظىا ال٩اثً َظا ًخ٩ىن  اث ومجمٕى ووعازدىا َو سىا حك٩ل التي والخجاعب الظ٦ٍغ  ال٣ُب لظل٪ وزال "الخام جاٍع

  4."بالٛحر م٣اعهت ازخالٞاجىا وبالخالي جٟغصها، ٖلى ٌكهض الٟغصي ال٣ُب ٞةن الٛحر م٘ حكابها ًٓهغ الظي الاظخماعي

ت  :الاحخماُٖت الهٍى

 الاظخماُٖت واإلااؾؿاث الجماٖت في اإلاكاع٦ت و٦ظا الاهخماء ٍَغ٤ ًٖ وجترظم الاظخماعي مدُُه في الٟغص وجمىي٘ بصماط هي

٣ى٫  ؛5اظخماُٖا اإلادضصة ألصواٍع الٟغص مماعؾت زال٫ مً جبرػ التي  ٧األٞغاص هي ألامت، صازل والجماٖاث،:" ٖجها الجابغي  ٍو
ا ما مجها ل٩ل الجماٖت، صازل ت صازل ًمحَز بٍر زالله مً" آزغ"و بها زانت" ؤها" مجها ول٩ل اإلاكتر٦ت، الش٣اُٞت الهٍى  ٖو

 . 6"بًاٍ لِؿذ بىنٟها هٟؿها ٖلى جخٗٝغ

لُه ت ٞةن ٖو ت مً حؿخمض الاظخماُٖت الهٍى  بخضاَما خضًً بحن وج٣٘ مخباًىت الجماُٖت ٞالٗال٢اث  الجمإ، في الًٍٗى
ت ت في ٨ًمً وآلازغ الاظخماُٖت الهٍى ت وحٗض آلازٍغً ًٖ والخمحز الظاث مٟهىم ح٨ٗـ والتي الصخهُت الهٍى  الجماٖت ًٍٖى

                                                           
 .28ص ، 2002 كىراف، ،2 ط كالتوزيع، للنشر الغرب دار ،والعولمة الهوية :مسلم زلمد  1
. 96-95، ص2003 اجلزائر، ،2 ط اجلامعية، ادلطبوعات ديواف ،والهوية اللساف وقضايا الثقافية المسألة :خليفة كلد العريب زلمد   
 .14، ص1998، 228 العدد العريب، رللة ادلستقبل ،أطروحات عشر : الثقافية الهوية و العولمة ، عابد زلمد اجلابرم  3

4
 Robert campeau et Al : individu et société introduction a la sociologie, paris, 1993, p71. 

 .105ص  الذكر، سابق مرجع :خليفة كلد العريب زلمد   5
 .15مرجع سبق ذكره، ص، عابد زلمد اجلابرم  6
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ً في اظخماُٖا وؤؾاسخي َام ٖىهغ ت ج٩ٍى  والجماٖاث ألاٞغاص بن"  :بىعصًى بُاع ٣ًى٫  خُض الاظخماُٖت، الٟغص ٍَى
ت ًدضص ما و٧ل الخهي٠ُ، نغاٖاث في ٧لها الاظخماُٖت ٦ُىىهتهم ٌؿدشمغون ٍى  ًم٨ً ال ما و٧ل ؤهٟؿهم، ًٖ ٩ًىهىجها التي الهُا

خمؿ٩ىن  ”آلازغون”و” َم“ م٣ابل في” هدً”٦ـ ًدك٩لىن  زالله مً والظي ُٞه الخ٨ٟحر  ًٖ ُٞه الخ٨ٟحر ًم٨ً ال الظي بهظا ٍو

ى ظؿضي، قبه الخدام ٍَغ٤ ت ال٣ىة ًٟؿغ ما َو ت ًمـ ما ل٩ل الاؾخصىاثُت الخٗبٍى ٍى  1".الهُا

ت  :الشلافُت الهٍى

ت مٟهىم ؾى٣ضم  الخىاوالث بُبُٗت وؾيبضؤ َظٍ، صعاؾدىا في عثِؿُا مخٛحرا ٌٗض ألهه الخٟهُل مً بصخيء الش٣اُٞت الهٍى

ت الىاخُت مً صعاؾخه جمذ خُض اإلاٟهىم، لهظا البدشُت  الظاحي، والاججاٍ اإلاىيىعي الاججاٍ :َما ؤؾاؾُحن اججاَحن في الىٍٓغ
ت، ومٟهىم الش٣اٞت مٟهىم بحن جُاب٣ا َىا٥ ؤن اإلاىيىعي الاججاٍ ممشلي ًٖ ظاء خُض  و٦إجها الش٣اٞت ؤن ًغون ٞهم الهٍى

ً في جضزل وعازت ٣ترى الجُجي الٟغص ج٩ٍى ت مىيٕى مجغص َم ألاٞغاص ؤن اإلاىهجُت الىاخُت مً الاججاٍ َظا ٍو . الهٍى

ىن  الظًً ٞإولئ٪ ت في ًغون  مجها، الهغوب ًم٨ىىا وال بالىعازت جإجِىا” زابخت َبُٗت”بإجها الش٣اٞت ٌٗٞغ ٍى  ؤن قإهه مً مُٗى الهُا

ُبٗه جهاجي بك٩ل الٟغص ًدضص   الجض٫ ٣ًبل ال بك٩ل بُابٗه ٍو
ًال
با ت ًم٨ً  اإلاىٓىع، َظا في ج٣ٍغ  بلى بالًغوعة جدُل ؤن للهٍى

ت  .2”وألانل“ الٟغص بلحها ًيخمي التي ألانلُت اإلاجمٖى

ىا   َو
ًال
ت حٗغّمٝ ؤًًا ٍى ت وجبرػ الٟغص، وظىص ٖلى وظىصَا في ؾاب٣ت ؤجها ٖلى الش٣اُٞت الهُا ٍى  الخانت، للش٣اٞت مالػمت الش٣اُٞت الهُا

ل ؤن ًم٨ً التي الش٣اُٞت بالخهاثو ٢اثمت وي٘ بلى وؿعى ٞةهىا وبالخالي
ّم
  حك٩

ًال
ت خامال تها ؤي الجماُٖت، للهٍى ” ألاؾاؾُت“ ٍَى

  الشابخت
ًال
با  .ج٣ٍغ

ت جبضو الخٍٗغ٠ وبهظا ٍى  وبلحهم ؤٞغاصَا ٖبر بى٣لها ج٣ىم الجماٖت َظٍ ألن للجماٖت الػمت ؤؾاؾُت مل٨ُت بمشابت الش٣اُٞت الهُا

 .ألازغي  الجماٖاث بلى الغظٕى صون 

ت ؤن الظاحي الاججاٍ ؤصخاب ًغي  اإلا٣ابل وفي  جيخ٣ل ٞهي جهاجي، ؾ٩ىن  خالت في و٦إجها واإلاى٣ى٫  اإلاخىاعر بٗضَا جخجاوػ  الهٍى
لى ظُل بلى ظُل مً آلُا ت مؿخىي  ٖو  شخهُت ؾماث طاث ظماٖاث وظىص بلى طل٪ ًاصي بدُض البكغ، مً مجمٖى

 .مخُاب٣ت

ٟاث ال٢ذ ل٣ض ت حٍٗغ ٍى   َظٍ الش٣اُٞت الهُا
ًال
  ه٣ضا

ًال
ت، لٓاَغة الظاحي اإلاٟهىم ًٖ اإلاضاٞٗحن ٢بل مً قضًضا ٍى  ال ؤهه ًغون ٞهم الهُا

ت ازتزا٫ ًم٨ً ٍى ت لِؿذ وهي الىنٟي ببٗضَا الهُا  .جهاجي بك٩ل م٨دؿبت ٍَى

 وهي زابذ، بك٩ل مدضصة ظماٖت بلى جدُل ظامضة ؾ٩ىهُت ْاَغة بمشابت ٖضَا ٌٗجي الىدى َظا ٖلى الٓاَغة جل٪ بلى والىٓغ

غي  للخٛحر، ٢ابلت ٚحر هٟؿها ت ؤن” الظاجُىن “ ٍو ٍى  ظماٖت في الخماهي ؤو باالهخماء قٗىع  ؾىي  لِؿذ الش٣اُٞت -الٗغ٢ُت الهُا

ً الاظخماعي الىا٢٘ ًٖ ألاٞغاص ٩ًىجها التي الخهىعاث َى الخدلُالث َظٍ حهم وما ما، خض بلى زُالُت  .اه٣ؿاماجه ٖو

ىٓغ ت بلى الى٣ضي ال٣ٗالوي الخُاع َظا ٍو ٍى ت ٧ىجها في الهُا ا جخجضص مخجضصة مغهت ٍَى  ومؿخجضاث الخُىع  خؿب ٖىانَغ
ت ٧ىجها في بسهىنُتها اخخٟاْها م٘ الٗهغ، ب ٍَى ٟها آلازغ ز٣اٞت حؿخٖى ت وحك٩ل مىٟخدت، ز٣اٞت بىاء في وجْى ٍى  الهُا
ً ٖىض الٗغبُت الش٣اُٞت  للخُاع باليؿبت ٚغبي َى وإلاا ألاو٫، للخُاع باليؿبت بؾالمي جغاسي َى إلاا بالخٗهب جخمحز ألاولحن الخُاٍع
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ت ُٞدبجى الشالض الخُاع ؤما الشاوي، اث طواث هخاط ٞهي اإلاؿخمغ، اإلاخجضص والدك٩ل باإلاغوهت جخمحز ز٣اُٞت ٍَى  ومىيٖى

ت وز٣اٞاث، ٍى ً الاو٩ٗاؽ هي الش٣اُٞت ٞالهُا  اإلاؿخمغة الىالصة ؤي ،… ” مؿخمغة والصة ًٖ ٖباعة ألاها حك٩ل بن ” ألاها لخ٩ٍى
ت ؤو لؤلها ٍى ت والخُىع، والىمى والاؾخمغاع الخُاة حٗجي الش٣اُٞت الهُا ش صازل حِٗل ٞالهٍى  .ٖلُه مخٗالُت وال زاعظه ال الخاٍع

ت الظاجُت الىٓغ وظهت ؤن ٚحر ت ازتزا٫ بلى جاصي اإلاخُٞغ ٍى   مىا ؤيّم  ٩ًىن  بدُض ٖكىاجي ٞغصي ازخُاع مؿإلت مجغص بلى الهُا
ًال
 خغا

ت، اإلاخٛحر الُاب٘ جىضر التي جل٪ ٞهي ًُٞلت مً الظاجُت للم٣اعبت ٧ان جماَُاجه،بطا في   اججهذ اإلا٣اعبت َظٍ ل٨ً للهٍى
ًال
 ٦شحرا

ت اإلاا٢ذ اإلآهغ ٖلى التر٦حز بلى اث ج٩ىن  ؤن ُٞه ًىضع ال الظي الى٢ذ في للهٍى   زابخت الهٍى
ًال
 .1وؿبُا

م٨ً ت حٍٗغ٠ ٍو ت الش٣اُٞت الهٍى غي  الشابذ ال٣ضع " بإجها ألامم مً ألمت والخًاٍع  وال٣ؿماث الؿماث مً واإلاكتر٥ والجَى
ا ًٖ ألامت َظٍ خًاعة جمحز التي الٗامت ا ال٣ىمُت ؤو الىَىُت للصخهُت ججٗل والتي الخًاعاث مً ٚحَر ًاٗل  ًٖ به ًخمحز َاب

اث مً اإلاخجاوـ اإلاغ٦ب طل٪" ؤجها ،٦ما 2ألازغي  وال٣ىمُت الىَىُت الصخهُاث  والغمىػ  وال٣ُم والخهىعاث الظ٦ٍغ
ت لجماٖت جدخٟٔ التي والخُلٗاث وؤلابضاٖاث والخٗبحراث تها مٗىاَا في ما ؤو ؤمت حك٩ل بكٍغ ت بهٍى ه ما بَاع في الخًاٍع  حٗٞغ

   "3والُٗاء وألازظ للخىانل و٢ابلُتها الضازلُت صًىامُتها بٟٗل جُىعاث مً

ىا٥ ت ؤن" ًغي  مً َو ت الخٟغص، ألاؾاؽ في مٗىاَا الهٍى  مً الش٣اٞت مٗجى ًخًمىه ما ب٩ل الش٣افي، الخٟغص هي الش٣اُٞت والهٍى

غي  4"والخُاة ال٩ىن  بلى وهٓغة و٢ُم ؾلى٥ وؤهماٍ ٖاصاث ت ؤن الباخض ٍو  ما ب٩ل ؤمت ًٖ ؤمت ًمحز ما ٧ل هي الش٣اُٞت الهٍى
اصاث ٢ُم مً جدمله ش وؾلى٦ُاث ٖو ت ؤن اإلاٗانغ ال٨خاباث في وهجض مكتر٥؛ وجاٍع  بلى ألاخُان ٚالب في حكحر الش٣اُٞت الهٍى

ت  Alex ،مُىكُلي ؤلُىـ" الٟغوسخي اإلا٨ٟغ هجض والباخشحن اإلا٨ٍٟغً َٝغ مً ٢ضمذ التي الخٗاٍع٠ بحن ومً الىَىُت، الهٍى

Mekshelli"  ت ٌٗٝغ والظي ت والىٟؿُت اإلااصًت اإلاُُٗاث مً مخ٩املت مىٓىمت:" ؤجها ٖلى الىَىُت الهٍى  والاظخماُٖت واإلاٗىٍى
 زانُت ٖلى جىُىي  التي الضازلُت الغوح في جخجؿض التي بىخضتها وجخمحز اإلاٗغفي، الخ٩امل ٖملُاث مً وؿ٤ ٖلى جىُىي 

  5".بها والكٗىع  بالهىة ؤلاخؿاؽ

ت اث الش٣اُٞت والهٍى ت،ووَىُت: 6الجابغي  خضصَا ٦ما زالزت مؿخٍى اث َظٍ بحن والٗال٢ت. ٢ىمُت ٞغصًت،وظمٍٗى  اإلاؿخٍى

لى ،جىاظهه الظي" آلازغ" بىٕى ؤؾاؾا جخدضص ت جخدغ٥ الٗمىم، ٖو :  واخض مغ٦ؼ طاث مخضازلت صواثغ زالزت ٖلى الش٣اُٞت الهٍى
 ؤ٦ثر ألازحرة َظٍ ؤن ٚحر. ألازغي  ألامم بػاء الىاخضة وألمت ألامت، صازل والجماٖاث،  الىاخضة، الجماٖت صازل ٞالٟغص

ضا، اث َظٍ بحن والٗال٢ت والازخالٝ، والخىٕى للخٗضص ٢ابلُت وؤ٦ثر هُا٢ا، وؤوؾ٘ ججٍغ  في هي بل زابخت، وال ٢اعة لِؿذ اإلاؿخٍى
 والالجًامً، والخًامً والالنغإ، الهغإ وؤهىإ الٓغوٝ خؿب وي٣ُا، احؿاٖا مجهما ٧ل مضي ًخٛحر صاثمحن، وظؼع  مض

ت واإلاهالر الٟغصًت اإلاهالر: اإلاهالر جدغ٦ها التي . وال٣ىمُت الىَىُت واإلاهالر الجمٍٗى
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اث َظٍ بحن الٗال٢ت بن ؤزغي  وبٗباعة مىخاجه بمى٢ٗه ،"آلازغ" بىٕى ؤؾاؾا جخدضص الشالزت اإلاؿخٍى ٣٘ ،صازلُا ٧ان ٞةن: َو  ٍو

ت الجماٖت، صاثغة في ت ألامت صاثغة في ٣ً٘ ٧ان وبن ،"ؤها"٦ـ هٟؿها جٟغى التي هي الٟغصًت ٞالهٍى ت ٞالهٍى  ال٣بلُت،) الجمٍٗى

ً والضولت) ألامت زاعط ٣ً٘ ؤي ،زاعحُا" آلازغ" ٧ان بن ؤما. الٟغصي" ألاها" مدل جدل التي هي( الخ الخؼبُت الُاثُٟت، ( والَى
ت ٞةن ". ألاها" مجا٫ جمؤل التي هي -ال٣ىمُت ؤو –الىَىُت الهٍى

غي  الم ؤن الجابغي  ٍو تها الكٗىب ز٣اٞت ٖلى للخإزحر الٗىإلات وؾاثل بخضي مً ٌٗض الخ٨ىىلىظُت بىؾاثله ؤلٖا ٍى  الش٣اُٞت َو

ت ألاَمُت ٧ل بُٖاء:"٣ُٞى٫   ؤن باٖخباع والٗالمي، اإلادلي الهُٗض ٖلى اإلاُلىبت الخُٛحراث إلخضار لئلٖالم وألاولٍى

ت مً بلحها مىٓىعا الؿُاؾت ؤو ،"الجُىبىلُدُ٪"  مغا٢بت الُىم حٗجي ؤنبدذ الٗاإلاُت، الهُمىت وبالخالي الجٛغاُٞا، ػاٍو

الم ج٨ىىلىظُت ؾلُت ،"الالماصًت الؿلُت"  الا٢خهاصي اإلاجا٫ خضوص": الؿُبرهُتي الًٟاء" في الخضوص الُىم جغؾم التي ؤلٖا
٨ظا اإلاخُىعة، ؤلال٨تروهُت الاجها٫ وؾاثل جغؾمها التي الؿُاسخي  جُغح وال٣ىمُت، الىَىُت الش٣اُٞت، الخضوص مً ٞبضال َو

 وال٨ٟغ وألاطوا١ ٢خهاصالا ٖلى الهُمىت ٢هض الٗاإلاُت الكب٩اث جغؾمها مغثُت، ٚحر ؤزغي،" خضوصا" الٗىإلات بًضًىلىظُا

". 1والؿلى٥

ت ٖىانغ . ب : الهٍى

ت ٧اهذ بطا ظا الخهىنُت َظٍ للكٗىب ٌُٗي الظي ٞما والخمحز، الخهىنُت حٗجي الهٍى  ٌُٗحها الظي ما ؤي الخمحز؟ َو

تها؟ تها؟ الكٗىب َظٍ حؿخمض ؤًً مً: ؤزغي  بٗباعة ٍَى ت م٩ىهاث هي ما ؤو ٍَى  ومدضصاتها؟ الهٍى

ت م٩ىهاث ًٖ" مٗلىف ؤمحن" ٣ًى٫  اث ٦خابه في الٟغصًت الهٍى ت ؤن ال٣اجلت الهٍى ت:" هي شخو ؤي ٍَى  ال الٗىانغ مً مجمٖى

 للٛالبُت باليؿبت َىا٥ بل « la pièce  d’identité »  الخٍٗغ٠ بُا٢ت ؤو الغؾمُت السجالث في اإلاضوهت جل٪ ٖلى بالُب٘ ج٣خهغ

 وبلى ظيؿِخحن، وؤخُاها ظيؿُت بلى ؤو « l’appartenance à une tradition religieuse » صًجي ج٣لُض بلى الاهخماء الىاؽ مً

ت ت ؤو ازيُت مجمٖى  ووؾِ وماؾؿت مهىت وبلى احؿاٖا، ؤ٢ل ؤو ؤ٦بر ٖاثلت وبلى ، « groupe ethnique ou linguistique » لٍٛى

ظٍ  ..." ما اظخماعي ت اإلاك٩لت الٗىانغ َو  les gènes de » مىعوزاث بإجها مٗلٝى ؤمحن خؿب ٖجها ه٣ى٫  ؤن ًم٨ً الٟغصًت للهٍى

l’âme » ا لِـ مٗٓمها ؤن هىضر ؤن بكٍغ اث وحٛحر الؼمً، بخٛحر ًخٛحر ما ٞحها بل  « innés » ٍُٞغ  2.الخهٞغ

لُه ت حكخمل ٖو جها في جضزل التي الٗىانغ مً الٗضًض ٖلى الهٍى ت ؤ٧اهذ ؾىاء ج٩ٍى  ؤو الجماُٖت، ؤو الٟغصًت الهٍى

ىُت)ز٣اُٞت ت جهيُٟىا في وهدً ،(َو ت الش٣اُٞت للهٍى  ٣ٖض بمشابت ٌٗض الظي الجؼاثغ صؾخىع  ٖلى ؤوال ؾىٗخمض الجؼاثٍغ

 به ًخمخ٘ وما الخا٦محن ؾلُـت جىُٓـم مهضع"  ؤهه ٖلى الضؾخىع  ٌٗٝغ ًد٨مه،خُض مً م٘ الكٗب ًبرمه اظخماعي
م َظا" وواظباث خ٣ــى١  مً اإلادـ٩ىمىن   والىا٢٘ (الضؾخىع ) الغؾمي الخُاب مابحن الاؾخ٣ال٫ بٗض اإلاالخٔ ال٨بحر الخباًً ٚع

ػي، الغبُ٘ ؤخضار طل٪ ؤمشلت ومً:الاظخماعي هىع  ألاماَػ ػي البٗض) ،(اإلاىاَىت) الٗغوف خغ٦ت ْو ت ألاماَػ  الجبهت ،وخل(للهٍى

ت ؤلاؾالمي البٗض) لئله٣اط ؤلاؾالمُت حن ٖلى اإلاىظىصة الخىا٢ًاث ظاهب بلى ٖمىما (للهٍى  لٗىانغ والضازلي الغؾمي، :اإلاؿخٍى
ت ت الهٍى م 3الجؼاثٍغ ت مٗالم جخدض َظا ٚع ت الهٍى ٣ا الجؼاثٍغ  اللٛت) الٗغبُت ،(الضولت صًً) ؤلاؾالم:  4مً الجؼاثغ لضؾخىع  ٞو

                                                           
 .16اجلابرم زلمد عابد، مرجع سبق ذكره، ص   1

2
 Amin Maalouf, Les identités  meurtrières, France : Edition grasset & fasquelle, 1998,  p. 17 

 
 .06، ص2005العراؽ، آب ، 459، رللة رلتمع مدين، العدد تعريف الدستور لغة واصطالحاطارؽ حرب،  
 .02، ص2008 وثيقة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 4
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ُٛت) جماَػٛذ ،(والغؾمُت الىَىُت ىُت، لٛت ٦ظل٪ هي ألاماَػ ٣ا وعؾمُت َو ً(  2016 صؾخىعي للخٗضًل ٞو  ٌٗض الجٛغافي اإلاَى

ت، الضولت مباصت مً مبضؤ ؤًًا  مجالها ٖلى الضولت ؾُاصة جماعؽ"  الجؼاثغي  الضؾخىع  مً 12 اإلااصة في ظاء خُض الجؼاثٍغ
." 1البري 

امال صوعا ؤلاؾالمي الضًً ق٩ل  -ؤ ت حك٩ل في مهما ٖو  مىخضة ٢ىة ؤلٟذ ؤلاؾالمُت ال٣ُٗضة ؤن طل٪ الجؼاثغ في الضًيُت الهٍى
 و نغإ ٖىهغ ج٩ىن  ؤن ًٖ ابخٗاصَا طل٪ في ؾاٖضَا و٢ض ٞحها، جازغ بضوعَا هي ٧اهذ التي الٗغ٢ُت، الخجمٗاث مسخل٠ بحن

 ٞتراجه ؤٚلب في مدؿىما ًؼا٫ ال و ٧ان الضًجي ٞالخٗضص بؾالمُت، ز٣اٞت ؤوظض مما واإلاخضازلت، اإلاازغة للبجى مٟخذ ، جًاص

ت ٞةن زم ومً اإلاال٩ي، الؿجي ؤلاؾالم لهالر دُت الخٟاٖل مً بىٕى الضًً، مؿخىي  ٖلى اقخٛلذ، الهٍى  ألا٢ل ٖلى. 2وألاٍع
الث، الظاجُت للمُى٫  واؾ٘ مجا٫ جمشله ألن مؿخ٣ل، مىيىعي ٦م٩ىن  الضًً بلى بالىٓغة بضو والخإٍو  ؤلاًضًىلىظُت جإزحر َىا ٍو
ىن  ال ٞالٗلماهُىن  اإلا٩ىهاث، لهظٍ الىٓغة ازخالٝ في خاؾما ت، م٣ىماث مً م٣ىما بالضًً ٌٗتٞر  ُٞه ًغي  بِىما الهٍى

 3.ألاوخض اإلا٣ىم ؤلاؾالمُىن 

ُٛت الٗغبُت لٛخاه  -ب ٣ا وألاماَػ ٣ت في ألا٢ل ٖلى ألازغي، الكٗىب ٧ل ًٖ بهما ًىٟغص التي لضؾخىعٍ ٞو  اؾخٗمالهما ٍَغ
 هٟؿه الجؼاثغي  الكٗب ؤن ؤو وحؿخٗملها، جخٗلمها ؤزغي  قٗىب لضي جىدكغان ٢ض  اللٛخحن َاجحن ٧اهذ بن حهم وال وه٣ُهما

ؿخٗملها، ؤزغي  لٛاث ًخٗلم  .الجؼاثغي  والكٗب الجؼاثغ بإعى جغجبُان اللٛخحن َاجحن ؤن اإلاهم وبهما َو

حن الخام الجٛغافي اإلاىًَ. ط م صون  بالجؼاثٍغ ىا بالجؼاثغ، اإلاٗغوٞت ؤعيهم ؤي الكٗىب، مً ٚحَر  ظُضا الخمُحز ًجب َو

ً" بحن  ؤعى ٚحر ؤزغي  ؤعيا ٌٗجي ٢ض ألهه ألاو٫، م٘ بالًغوعة ًخُاب٤ ال ألازحر ٞهظا". الجٛغافي ألانل"و" الجٛغافي اإلاَى
سُت، ألؾباب مجها، َاظغ ٢ض اإلاٗجي الكٗب ٩ًىن  ؤن اإلام٨ً مً( ألازغي  ألاعى) والتي ،"اإلاىًَ"  به ٌؿخ٣غ ؤن ٢بل جاٍع

ً" الترخا٫"  ٦هجغاث مٗغوٝ، ٚحر ؤو مٗغوٝ الجٛغافي" ألانل" َظا ؤن بطن حهم ٞال. به زانت ؤعى ؤهه اإلاٗغوٝ باإلاَى

ش ٢بل ما الكٗىب ً وٗجي ولهظا. ال٨شحر الصخيء ٖجها وٗٝغ ال التي الخاٍع ىضما". وال٣اع الضاثم ؤلا٢امت مدل" باإلاَى  ه٣ى٫  ٖو
حر ما٢خت ؾاب٣ت" مىاًَ" َىا٥ ج٩ىن  ؤن اإلام٨ً مً ؤهه طل٪ ٞمٗجى ،"وال٣اع الضاثم"  .٢اعة ٚو

ذي البٗض في ًخمشل آزغ م٩ىها هضعط ٦ما ت، الخاٍع ت ٖىانغ يمً ؤٖضٍو الظًً 4الباخشحن مً الٗضًض وظضها خُض للهٍى  الهٍى
 .الىَىُت/ الش٣اُٞت

ش -ص ت م٩ىهاث ؤَم مً : الىَجي الخاٍع ش الهٍى جي الخاٍع  ٞحها قاع٥ التي ألاخضار مً مترا٦مت َب٣اث مً ًخًمىه بما الَى
ش. وألاظضاص آلاباء بلهُبها ؤخُاها وانُلى ت، حك٨ُل في صوع  ٞللخاٍع ش بال ٞمجخم٘ الهٍى  ؤي مؿخ٣بل، وال خايغ بال مجخم٘ جاٍع

ت بال سُت، ٍَى ُما ٞمشال جاٍع سه ٦شحرا ٞترجبِ اللجؼاثغي  للكٗب اإلاالػمت بالخهىنُت ًخٗل٤ ٞو ما١، في الًاعب بخاٍع  ألٖا
سُا عنُضا وعزذ الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ٖىانغ ؤن خُض ىا اإلاى٣ُت ؾا٦ىىا ؤن بل خاٞال، جاٍع ٜ ؤهٟؿهم ٖٞغ  ألاخغاع، ؤي باألماَػ
ش ٞغصص ت ماؾِىِؿا بُٗجها ؤؾماء الخاٍع َغ ٚى اع١  و٦ؿُلت وال٩اَىت ٍو اص بً َو غي  بً وبل٨حن ٍػ  ال٣اضخي وابً الشٗالبي وؾالم ٍػ

                                                           
 .3نفس ادلرجع السابق، ص 1

2 Dhina (A), Les états de l’occident musulman 13-14-15 siecle institution gouvernementales et administratives, 

Alger, O.P.U, 1984, p.303. 
. 31، ص2001دار الفكر ادلعاصر، : ،لبناف(ادلغرب العريب ادلعاصر)زلمد صاحل اذلرماسي، مقاربة يف إشكالية اذلوية   3
 . 1993دار كسيم للخدمات، : على كطفة ، سوريا: ترمجة، الهوية ، أليكس ميكشيلي 4
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 ًضزلىا لم وم٣اجلحن، إلاداعبحن ؤؾماء وهي بىلُٗض، بً ومهُٟى مهُضي بً والٗغبي وؿىمغ ٞاَمت والال ال٣اصع ٖبض وألامحر

ش ش، و اإلا٩ان الجٛغاُٞا خغعوا ألجهم بال الخاٍع ى الخاٍع م ما َو م ًٖ ًمحَز . ٚحَر

الم .2  :اإلاسخلفت وجهيُفاجه( New Media) الجضًض ؤلٖا

ت زال٫ مً الٗام، بمٗىاَا الش٣اٞت مؿذ ؤبٗاصا  الٗىإلات ؤزظث ا، ٢ُمها لها ٖاإلاُت، ز٣اُٞت نُاٚت بلى تهضٝ هٖؼ  و ومٗاًحَر

 واوٗاؾاتها الخ٨ىىلىظُت الشىعة مجها والخُٟت، الٓاَغة آلاًاث بٌٗ زال٫ مً ،1والكٗىب الضو٫  ؾلى٥ يبِ مجها الٛغى
الم ٌٗٝغ ما ْهىع  بلى ؤصث والتي الاجها٫، ؤصواث ٖلى  زهىنا، الاظخماعي الخىانل قب٩اث ومىا٢٘ ٖمىما الجضًض باإٖل

المُت الٗىإلات ؤصواث ؤ٦بر ؤجها ٖلى الى٣اص بٌٗ نىٟها والتي لُه والش٣اُٞت، ؤلٖا الم مٟهىم بلى الجؼثُت َظٍ في ؾيخُغ١  ٖو  ؤلٖا

 .اإلاسخلٟت وجهيُٟاجه الجضًض

الم مٟهىم ؤن بلى وكحر ؤن ًٟىجىا ال ٦ما ٞا اإلاٟاَُم ؤ٦ثر مً ٌٗض الجضًض ؤلٖا
ًال
الم ٖلىم في ازخال غظ٘ والاجها٫، ؤلٖا  طل٪ ٍو

 بٗض، ال٩املت زهاثهها جدبلىع  لم ظىُيُت خالت ظىاهبه مٗٓم في ٞماػا٫ ألا٧اصًمُت الضعاؾاث في اؾخسضامه لخضازت
ٗٝغ بُئخىا، ًٖ مسخلٟت بِئت في وهمى ولض مٟهىم ؤهه اٖخباع ٖلى جغظمخه ًٖ الىاججت والازخالٞاث الخ٣ُٗضاث بلى باإلياٞت  َو

الم المُت الضعاؾاث مُضان في( الاظخماعي الخىانل قب٩اث الال٨تروهُت، اإلاضوهاث ألاهترهذ،) الجضًض ؤلٖا  بىؾاثِ ؤلٖا
الم الجضًضة اإلاُضًا ؤو الىُىمُضًا، ؤو الجضًضة، الاجها٫ ا البضًل ؤلٖا حَر لُه الدؿمُاث، مً ٚو ت ٖغى ؾىداو٫  ٖو  مجمٖى

ٟاث مً واؾٗت اث ٦خبخه ما طل٪ في بما خالُا، اإلاخاخت الخٍٗغ  بلى هيخ٣ل زم الخ٨ىىلىظُا، في اإلاخسههت وال٣ىامِـ اإلاىؾٖى

ت الغئي مً ٖضص اؾخٗغاى إل لىا ؤجُذ التي الىٍٓغ . ٖلحها الَا

ه ه ،Computing Dictionary ال٨مبُىجغ ٢امىؽ ٌٗٞغ الم بن: "ؤولهما ب٣ؿمحن 2ُٞٗٞغ  جُب٣ُاث مً ظملت بلى ٌكحر الجضًض ؤلٖا
ىن  اإلاسخلٟت بإهىاٖها ؤلال٨ترووي اليكغ وجُب٣ُاث الغ٢مي الاجها٫   وؤلاهترهذ، الغ٢مي والخلٍٟؼ

ًال
 الخُب٣ُاث ًٖ ًٞال

سضم الؿُا١، َظا في اإلادمىلت وألاظهؼة لالجهاالث الالؾل٨ُت الم جُب٣ُاث ما، هدى ٖلى ال٩ىمبُىجغ ؤهىإ مً هٕى ؤي ٍو  ؤلٖا

  ًم٨ً الظي الى٢ذ في والُٟضًى الهىث حكُٛل ًم٨ً بط ،Digital Convergence الغ٢مي التزاوط ؾُا١ في الجضًض
ًال
 ؤًًا

ا الهاجٟي الاجها٫ ٖملُاث وبظغاء الىهىم مٗالجت حَر اث ٌؿمذ مما ٧ىمبُىجغ ؤي مً مباقغة ٚو  مً ألانٛغ للمجمٖى
اث لؤلٞغاص حؿمذ بِئت وهي واإلاٗلىماث، اإلاىاٞ٘ وجباص٫ ؤلاهترهذ ٖلى والخجم٘ الالخ٣اء بةم٩اهُت الىاؽ  بةؾمإ واإلاجمٖى

".  اظم٘ الٗالم بلى مجخمٗاتهم ونىث نىتهم

ت وؤقاعث بىصًا) 3الىاب مىؾٖى ٟها في"( Webopedia" ٍو  همِ في والخٛحر الضًىام٨ُُت زانُتي ٖلى الجضًض لئلٖالم حٍٗغ

 والخٗبحر ال٩ىمبُىجغ، بًٟل مم٨ىت ؤنبدذ التي ؤلال٨ترووي الاجها٫ هٓم مً اإلاؿخدضزت ألاق٩ا٫ مً الٗضًض" بن" الاجها٫
  مغجبِ

ًال
المُت بالىٓم ؤًًا  في ؾ٩ىن  بدالت جخه٠ التي الىع٢ُت الصخاٞت بحن م٣اعهت ب٣ٗض ٢مىا ما ٞةطا ال٣ضًمت، ؤلٖا

الم صخاٞت م٘ ونىعَا ههىنها  به، جخه٠ الظي اإلاؿخمغ الخٛحر خالت وفي صًىام٨ُُتها في الٟغ١  هلمـ الجضًض، ؤلٖا

الم وؾاثل ؤن بلى باإلياٞت ٣ت بما ومٗغوٝ، زابذ هٓام ٖلى ج٣ىم الخ٣لُضًت ؤلٖا -Point-To واخض بلى واخض مً الاجها٫ بٍُغ

                                                           
 
 .651باية بورغالة، العريب بن داكد، مرجع سبق ذكره، ص   
 

 (19/11/2015)ركجع يـو ، Computing Dictionary تعريف قاموس 
http://computing-dictionary.thefreedictionary.com/new+media> 

،Webopedia تعريف موسوعة 3
 (11/10/2015)ركجع يـو  

http://www.webopedia.com/TERM/N/new_media.html 

http://computing-dictionary.thefreedictionary.com/new+media%3E
http://www.webopedia.com/TERM/N/new_media.html%3E
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Point بلى واخض مً ؤو بالهاج٠، الاجها٫ طل٪ ٖلى ومشا٫ ً ىن  طل٪ ٖلى ومشا٫ Point-To-Many ال٨شحًر  ؤما. والغاصًى الخلٍٟؼ
الم خالت في  م٨ىذ ٣ٞض ظظعي، بك٩ل حٛحر الىمِ َظا ٞةن باإلهترهذ، اإلاغجبُت زانت اإلاسخلٟت، جُب٣ُاجه وفي الجضًض، ؤلٖا

   ."الاجها٫ ه٣اٍ مً اإلادخملت ألاق٩ا٫ ٧ل بلى الىنى٫  مً ؤلاهترهذ

غي  الم ًمحز ما ؤَم هي الىؾاَت ؤن الُٗاضخي الضًً ههغ ألاؾخاط ٍو  مً اهُال٢ا الىؾاَت بلى الىٓغ ًيبػي ٞال الجضًض، ؤلٖا
 الاجها٫، لٗملُت بياُٞت مٗان مً وجدُده ٖال٢اث مً ج٣ُمه إلاا بالىٓغ بل ٣ِٞ جخىؾُه ؤو جخضاوله ما مًمىن 

 Grusin Richard. & Bolter" ٌؿلِ الؿُا١ َظا وفي ، 1اإلاخباص٫ الخُابي والٟٗل اإلاخهلحن بحن الخ٩اٞا ٖلى ج٣ىم ٞالىؾاَت

.Jay David "٦خابهما في "Remediation: Understanding New Media "الم وؾاثل ٞهم ؤَمُت ٖلى الًىء  خُض ،2الجضًضة ؤلٖا
الم لخٍٗغ٠ مداوالث ٣ًضمىن  الباخشحن مً الٗضًض هجض : ًلي ٦ما مجها البٌٗ ؾىىعص الخام، بمٟهىمهم الجضًض ؤلٖا

الم ممحزاث ؤن بلى هُٛغوبىهتي ٌكحر  الم ًٖ جسخل٠ الجضًض ؤلٖا  بالغ٢مُت، اإلااصًت الىخضاث  اؾدبضاله: "في وطل٪ ال٣ضًم ؤلٖا

 ق٩ل في ولِـ بل٨ترووي ق٩ل في جىنُلها ًخم اإلاٗلىماث خمل في عثِؿت ٦إصواث Bits Not Atoms الظعاث بض٫ البخاث ؤو
اجي، ٣ت ٖلى بىاء جىػَٗها ًخم الخضماث مً والٗضًض والبرامج وألانىاث والهىع  وال٩لماث ٞحًز   الجضًضة، الٍُغ

ًال
 ًٖ بضال

.  3"مٛلٟت نىاص٤ً صازل ؤو الىع١ ٖبر جىػَٗها

الم وبم٩اهُاث إلاٟهىم جهىعاجه وخى٫  اعة مىا ؤي ٣ًىم ٖىضما: " Vin Crosbie  هغوؾبي: ٣ًى٫  الجضًض ؤلٖا  صخافي مى٢٘ بٍؼ
اث ألازباع هغي  ال ٞةهىا الاهترهذ، قب٨ت ٖلى  لخلبُت مسههت اإلاى٢٘ مً ؤظؼاء هغي  ول٨ىىا ٣ِٞ، ُٞه الغثِؿت واإلاىيٖى

ظا. بالؼاثغ الخانت الٟغصًت الاخخُاظاث  في الؼواع إلاالًحن جخم َظٍ الخسهُو، ٖملُت وبهما وخضٍ الؼاثغ َظا ٌٗجي ال ألامغ َو

ى واخض، و٢ذ  ٞهي الجضًض لئلٖالم الهاٖضة ال٣ىة ؤما. الؿاب٣ت الاجها٫ هٓم ْغوٝ في ًخد٤٣ ؤن ًم٨ً ال الظي ألامغ َو
كُ٘ ؾُدٟؼ ٧ىهه في جخمشل   ظضًضة آلُاث َو

ًال
  ظضًضة مٟاَُم ؾخسل٤ والخىػَ٘ لئلهخاط ٧لُا

ًال
المُت لؤلق٩ا٫ جماما  ؤلٖا

اتها  . 4"ومدخٍى

ت هجض الٗغب للباخشحن وباليؿبت : ًلي ٦ما وٗغيها اإلاداوالث مً مجمٖى

 م٘ والخ٣لُضًت الجضًضة والبض الاجها٫ ج٨ىىلىظُاث بحن ما Convergence التزاوط: "ٖملُت ُٞه ناصق ٖباؽ مهُٟى ًغي 
إزظ بٗض الجهاثُت زهاثهه جدبلىع  ولم ؤؾماٍئ حٗضصث وقب٩اجه، ال٩ىمبُىجغ  الاجها٫ وؾاثِ ٌكبه ال ألهه الاؾم َظا ٍو

ُل٤ ،5"وألانىاث والشابخت اإلاخدغ٦ت والهىع  الىهىم بعؾا٫ في جؼامً خالت صازله وكإث ٣ٞض الخ٣لُضًت، الم ٖلُه ٍو  ؤلٖا

                                                           

، رللة التفكير في أدوات التفكير في مواقع الشبكات االجتماعية في المنطقة العربية: وسائط جديدة وإشكاليات قديمةنصر الدين لعياضي،  1
 .38، ص 2013، الشارقة، 22العدد الباحث اإلعالمي، 

2
Bolter  Jay David. Grusin Richard.  Remediation: Understanding New Media, USA: The MIT Press; 1st 

edition  000 .  
 

تكنولوجيا جديدة لعامل :، يف كتاب أْتاث ادلؤ٘تر الدكيل لإلعالـ اجلديدمصادر التنظير وبناء المفاىيم حوؿ اإلعالـ الجديدعباس مصطفى صادؽ،  
 .31، ص 2009جديد، منشورات جامعة البحرين، 

 .195، مرجع سبق ذكره، ص "اإلعالـ الجديد دراسة في تحوالتو التكنولوجية وخصائصو العامة، ،صادؽ عباس مصطفى 4
 .28،مرجع سبق ذكره، صمصادر التنظير وبناء المفاىيم حوؿ اإلعالـ الجديدعباس مصطفى صادؽ،  5
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غث َاإلاا Interactive Media الخٟاٖلي ىن  الاهترهذ لكب٨ت اإلاؿخسضمحن بحن والاؾخجابت الُٗاء خالت جٞى  والغاصًى والخلٍٟؼ
ا الاهترهذ وصخاٞت الخٟاٖلُحن حَر المُت الىٓم مً ٚو . 1"الجضًضة الخٟاٖلُت ؤلٖا

هو تر بى٥ الِٟـ) بـ مخمشلت لالجها٫ الخضًشت الىؾاثل جل٪ بن: "بال٣ى٫  الضلُمي ؤًاص ٌٗٞغ ىجُىب وجٍى  ج٩ىن  ؤن ًم٨ً( ٍو
 الخ٣ىُت وبحن الغابٗت، الؿلُت ٖلحها وكإث التي الخ٣الُض ونغامت اإلاهىُت بحن ًؼاوط بٖالم لُيخج الخ٣لُضي، لئلٖالم م٨ملت

  ؤ٦ثر ل٩ُىن  الٟغنت الخ٣لُضي لئلٖالم جدُذ التي الخضًشت
ًال
  الىاؽ مً وبهما ٞدؿب، الخضر مً لِـ ٢غبا

ًال
ظا ؤًًا  َى َو

غ   2".اإلاىيٕى ظَى

الم به ٣ًىم الظي للضوع  ه٣ضًت عئٍت مياوي  الغخمً ٖبض مغام وج٣ضم لى الجضًض، ؤلٖا  عؤحها خؿب بها اإلابالٜ بم٩اهُاجه ٖو

  وحٗخبٍر
ًال
  بٖالما

ًال
الم ًخٗل٤ ُٞما ال٨بري  اإلاك٩لت:"بال٣ى٫  مًلال  ال٣ضعاث ًٖ وا٢ُٗت ٚحر نىعة ٣ًضم باث ؤهه هي الجضًض باإٖل

 ال٣ًُت ؤصخاب بحن والغبِ وألا٩ٞاع الغئي وجباص٫ اإلاٗلىماث جضاو٫  في مؿبى٢ت ٚحر عاجٗت ؤصواث ًمل٪ ًمل٨ها،ٞهى التي
 ال٨شحرون،وبهما ًغوط ٦ما الخضر نى٘ ٖلى ٢اصعة ٚحر بٖالمُت وؤصاة وؾُلت ألانل في َى ٦ما الجهاًت في ًٓل الىاخضة،ل٨ىه

. 3"الخضر َظا ًٖ الهٟاء قضًضة نىعة ه٣ل في ج٨مً ٢ضعجه

م٨ً   َىا٥ ؤن ال٣ى٫  ٍو
ًال
  حٛحرا

ًال
ا ٍغ المُت الىؾاثل قمل ظَى حرث والخُب٣ُُت، الخ٨ىىلىظُت الىىاحي مً ٧اٞت ؤلٖا  َظٍ ٚو

 والِؿحر، الؿهل الخىانل ًٖ هاَُ٪ الجمهىع، إلاخُلباث اؾخجابت ؤ٦ثر مىه وظٗلذ لئلٖالم، اإلاإلٝى الك٩ل الخُىعاث

ه وؤنض٢اثه الٟغص بحن ًغبِ الظي  .Jon. Dovey, Seth: " ٣ًى٫  الهضص َظا وفي ألاعى، مً ب٣ٗت ؤًت في وؤؾاجظجه وؤَله ومٗاٞع

Giddings, Iain. Grant,".٦خاب مالٟى وآزغون "New Media: A Critical Introduction "صزى٫  ٦ُُٟت ًٖ ٢هت َىا٥ بن 
الم وؾاثل المه امخال٦ه بم٩اهُت مجخم٘ ؤي وفي ٞغص ألي ًخد٤٣ خُض. 4لٗاإلاىا الجضًض ؤلٖا . الخام إٖل

الم ٖلى ؤَل٣ذ الدؿمُاث مً الٗضًض ؤن بال٣ى٫  الجؼثُت َظٍ وهسخم  الم جهٟه مً ٞمجها الجضًض، ؤلٖا   البضًل باإٖل
ًال
 ؤو ٖىيا

الم م٣اعهت   جغاٍ وؤزغي  ال٣ضًم، باإٖل
ًال
  بٖالما

ًال
  ع٢مُا

ًال
  ؤنبذ وؤهه لئلٖالم، الخمازلُت الهٟت ًٖ مبخٗضا

ًال
  بٖالما

ًال
  ؤو ؤ٣ُٞا

ًال
 وال قب٨ُا

الم مً الىاؾ٘ الٗالم َظا في الخانت صخاٞخه امخال٥ ٞغص ؤي بم٣ضوع  ناع وبهظا ُٞه، الغؤسخي لئلٖالم وظىص  والاجها٫، ؤلٖا

 ( اإلاىاًَ صخاٞت) حؿمُت ٞجاءث
ًال
ت َظٍ ًٖ حٗبحرا الم بن طل٪ بلى ًًاٝ الىلُضة، الخٍغ الم نٟت ؤزظ الجضًض ؤلٖا  ؤلٖا

الم مً الىٕى َظا العجباٍ ،Online Media الخِ ٖلى الخي الكب٩ي  بلى وهدُجت الاظخماُٖت، الكب٩اث مشل ؤلاهترهذ بكب٨ت ؤلٖا

الم َظا به جمحز ما  بحن لخىا٣ٞه ،Info Media اإلاٗلىماث بٖالم نٟت ٖلُه ؤَل٤ ٣ٞض للمٗلىماث، َاثل جض٤ٞ مً ؤلٖا

  والاجها٫، ال٨مبُىجغ
ًال
إزظ اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىظُا ٖلى مٗخمضا   ٍو

ًال
 صاللت ،Hypermedia اإلادكٗبت الىؾاثِ بٖالم حؿمُت ؤًًا

ى به، اإلاخهلت Links الدكٗبُت الىنالث لبٌٗ اؾخسضامه ٖلى   َو
ًال
 ٌٗجي الظي ،Multimedia اإلاخٗضصة الىؾاثِ بٖالم ؤًًا

(. والُٟضًى الهىعة، الىو،) الىؾاثِ َظٍ بحن الٟٗلي الخضازل

ت بقيالُت. .3 الم الشلافُت الهٍى  :الجؼائغي  الؿُاق في الجضًض وؤلٖا

                                                           
 .148، ص "اإلعالـ الجديد دراسة في تحوالتو التكنولوجية وخصائصو العامةصادؽ عباس مصطفى،  1
 .على متاح. 01-12-2011، يف ثورة وثروة العرب.. اإلعالـ الجديدالدليمي  أياد، 2

http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1447&artid=161413  
على  متاح. 25-05-2011، موقع الوطن أك الين،  يف تضليل اإلعالـ الجديدمكاكم مراـ عبد الرمحن،   

 http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=5795 
4
 Lister, Martin. Dovey, Jon. Giddings, Seth. Grant, Iain. Kelly, Kieran. New Media: A Critical Introduction, 

USA/UK Europe : Routledge; 2 edition, 2009. 

http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1447&artid=161413
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=5795
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الم ُٞه ًازغ ؤن ًم٨ً ما بحن ومً ألاٞغاص، خُاة في ؤزغ له و٧ان بال ما مجخم٘ في مبخ٨غ ؤي ْهىع  نب اث َى الجضًض ؤلٖا  الهٍى

ت الش٣اُٞت،  خؿب اهخماء ظماٖت ٖلى ؤو" طاث" ٖلى جض٫ وخضة بىاء بلى هخىنل زالله مً زُابي إلاؿاع هدُجت هي ٞالهٍى

Poirier1، ت ت ٩ٞل ، Hall 2 خؿب بًٟله جدك٩ل ٞهي بال٨ٗـ بل الاجهالي، للٟٗل ؾاب٣ت ٚحر بطن ٞالهٍى  هدُجت جبرػ ٍَى

. وجمشالث زُاباث لٗضة م٣ٗضة ؾغصًت ؾحروعة

ت مضزل خطخي  Stuart Hall  1996،Barkar 1999، Sergeصعاؾت ٚغاع الضعاؾاث،ٖلى مً الٗضًض اَخمام ٖلى الش٣اُٞت الهٍى

Proulx 2002 ،Thornhain et Purvis 2005 ،Poirier2004 ، Raynaud Joy 2011،  Stéfany Boisvert 2012ؤٚلب ع٦ؼث ،خُض 
ت ٖلى الضعاؾاث َظٍ الم وؾاثل م٘ ٖال٢تها في الش٣اُٞت الهٍى ت ؤلٖا ىن ) الجماَحًر الم ووؾاثل( ؤؾاؾا الخلٍٟؼ  الجضًضة ؤلٖا

: ؤؾاؾِخحن ه٣ُخحن م٣اعبت ٖلى ؤؾاؾا بق٩الُاتها جمدىعث والتي ؤهىاٖها، بمسخل٠

 ال جم :خُض مً والاؾخسضام اإلاكاَضة ٢ُاؽ Nie and Erbring 2000، الٟغص ًيسجها التي الٗال٢ت َبُٗت ؤي ،الخجغبت 

.    Eric Maigret ًهٟها ٦ما الىؾُلت م٘ اإلاؿخسضم

 ت خالت  Raynaud Joy 2011 الاؾخسضام مؿاع في جخجلى التي الش٣اُٞت الهٍى

ت ٖلى ؤزٍغ بلى لخهل الاؾخسضام َبُٗت مً اهُل٣ذ الضعاؾاث مٗٓم بطن  بدشىا ٞحها ًلخ٣ي التي الى٣ُت وهي الش٣اُٞت، الهٍى
ت زىاثُت م٣اعبت زال٫ مً لها امخضا صعاؾدىا ظٗل ٞؿىداو٫  الضعاؾاث، َظٍ م٘  الاظخماعي الخىانل وقب٩اث الش٣اُٞت الهٍى
 الجؼاثغي  الؿُا١ في

 ت للضعاؾاث باليؿبت الاؾخسضام حجم كُاؽ الم ٖمىما الاهترهذ جىاولذ التي الجؼائٍغ  مدمض، لٗلاب :هجض الجضًض وؤلٖا
الم مجخم٘ خى٫  ص٦خىعاٍ ؤَغوخت حن، لالهترهدُحن اؾخ٨كاُٞت صعاؾت واإلاٗلىماث، ؤلٖا  اؾخٗما٫ ؤن هخاثجها مً الجؼاثٍغ

ىن  ؼ صعاؾت هجض ٦ما ،%100 حٗاص٫ ؾىت ٧ل مغجٟٗت بيؿبت ًتزاًض لؤلهترهذ الجؼاثٍغ  جىنل التي الىخاثج ؤَم ومًببغاھُم، بٍٗؼ

 ٖالمؤلا ًٖ للماظؿخاع مظ٦غتها في فخُدت هدُل جىنلذ ٦ما ؾيخحن؛ مً أل٦ثر الضعصقت مىخضًاث ٌؿخٗملىن %   50ؤن بلحها
 مى٢٘ ٌؿخسضمىن  اإلابدىزحن مً 44.62% ؤن الاظخماعي،بلى الخىانل مىا٢٘ اؾخسضاماث في صعاؾت: البُئي الىعي ووكغ الجضًض

 الؿاٖخحن ًٟى١  خُض ٦بحرا اإلاى٢٘ َظا ٖبر اإلابدىزحن ٣ًًُه الظي الؿاعي الدجم ٌٗض ٦ما ، مىخٓمت بهٟت ٞاٌؿبى٥

م هىماع ؤما ًىمُا؛ مان مٍغ  صعاؾت: الاظخماُٖت الٗال٢اث في وجإزحٍر الاظخماُٖت الكب٩اث مىا٢٘ اؾخسضام ًٖ بدثها في هٍغ

م جتراوح الظًً الُٗىت ؤٞغاص  ؤن الجؼاثغ في الٟاٌؿبى٥ مى٢٘ مؿخسضمي مً ُٖىت  ٖلى بصماها ؤ٦ثر ؾىت36 و 26 بحن ؤٖماَع
ت الٟئاث بب٣ُت م٣اعهت اإلاى٢٘ م٘ ؾاٖاث زالر مً ؤ٦ثر ؤٚلبُتهم لجلىؽ هٓغا ٞاٌؿبى٥ الاظخماعي الدكبُ٪ مى٢٘  .الٗمٍغ
 ت خالت ت الش٣اُٞت الهٍى  بًًاح زال٫ مً ؾى٣اعبها والتي الاظخماعي، الخىانل قب٩اث مىا٢٘ اؾخسضام ْل في الجؼاثٍغ

الم ٖال٢ت ت م٩ىهاث مسخل٠ م٘ الجضًض ؤلٖا ت الش٣اُٞت الهٍى  .الجؼاثٍغ

الم ؤ ت ٖىانغ ؤَم ؤخض الضًً ٌٗض:ؤلاؾالمي الضًً ومىىن  الجضًض ؤلٖا  زال٫ مً ز٣اُٞا جإَحٍر ًم٨ً والظي الش٣اُٞت، الهٍى

الم وؾاثل جبثها عمىػ   مشا٫ ال٣ُاؽ ؾبُل ٖلى وؿى١ ( صًً -ظضًض بٖالم) الشىاثُت َظٍ هٟهم وختى اإلاسخلٟت، والاجها٫ ؤلٖا

                                                           
1
 Poirier.C, le cinema Quebecois: à la recherche d’une identité?Tome1: l’imaginaire filmique, Sainte-Foy, QC: 

Presses de l’université du Québec, 2004. 
2
 Hall.S, introduction : who needs identity ? dans S.Hall and P. Dugay, questions of cultutal identity, Sage 

publication, Londres, Angleterre ,1996, p1-17. 
3
 Eric Maigret, les publics : sociologies de la réception et cultural studies, communication et medias, paris, la 

documentation française, 2003. 
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ٌ  وؾاهضعا فلىع  صي ملفحن ت 1عوهِل بى خماص هٍٓغ الم وؾاثل ٖلى الٖا الم وؾاثل ؤنّم  ٨ٞغة ٖلى ج٣ىم والتي ؤلٖا  زال٫ مً ؤلٖا

اث ٖلى التر٦حز زال٫ ومً( مشال قُُٗت صًيُت،) مىخ٣اة ٖغوى  ظمهىعَا لضي اهُباٖا جد٤٣ ؤن حؿخُُ٘ مُٗىت، مىيٖى
٣ت جدضًضَا ًخم اإلاجخم٘ ؤٞغاص ظمُ٘ بىاؾُت وبجباٖها ٞهمها ًجب التي الٗامت ال٣ىاٖض هي الش٣اُٞت اإلاٗاًحر بإنّم   مُٗىت بٍُغ

ظٍ ب٣ا اليكاَاث، مً واؾٗا مضي حُٛي اإلاٗاًحر َو ت لهظٍ َو الم وؾاثل ٞةنّم  الىٍٓغ  ول٨ً ٣ِٞ ألاشخام في جازغ ال ؤلٖا
ت َظٍ وجخضازل ؤًًا، الش٣اٞت في جازغ ت م٘ الىٍٓغ   ؤن في الش٣افي الٛغؽ هٍٓغ

ًال
ً بلى ٌؿعى مجهما ٦ال  والاججاَاث آلاعاء، ج٩ٍى

الم وؾاثل مخابٗت ٖلى الجمهىع  مضاومت زال٫ مً  .ؤلٖا

لُه الم ؾاثل ٖو خماص هدُجت الجمهىع  في جازغ ؤلٖا لى -صاثما الجؼاثغ في وؿم٘ ؤنبدىا لهظا ٖلحها الٖا  ألاو٫  اإلاؿئى٫  لؿان ٖو
 ؤلاؾالمُت مغظُٗدىا ٖم٤ مً الىاب٘ اإلاسجضي الخُاب ججضًض ًٖ -2وألاو٢اٝ الضًيُت الكاون وػٍغ الضًجي ال٣ُإ ًٖ

ض ٖلُىا صزُلت ؤ٩ٞاعا ؤؾماَا ما إلاىاظهت اإلاال٨ُت الؿيُت مـ ؤوالصها ٣ٖى٫  حؿمُم جٍغ دىا؛ مٗالم َو  وؾاثل جبثها والتي ٍَى
الم الم وؾاثل ٧اهذ بطا ؤهه هجض مٛاًغة هٓغ وظهت مً ول٨ً ؤهىاٖها؛ بمسخل٠ ؤلٖا  بحن الش٣اُٞت اإلاٗاًحر بيكغ ج٣ىم ؤلٖا

هم لضعظت ظمهىعَا غاٝ اججاٍ ٞهمهم في ًخىخضون  ؤجّم  وؾاثل في ؤًًا جازغ الش٣اُٞت اإلاٗاًحر ٞةنّم  والضًاهت والخ٣الُض ألٖا
الم، المُت، وبغامجها جىظهاتها ٖلى وجازغ ؤلٖا  ليكغ ؾاهدت ٞغنت الخضًشت الاجهالُت الىؾاثِ في ًغي  مً َىا٥ ؤن ٦ما ؤلٖا

غنت الخى٠ُ صًيىا وحٗالُم مباصت ت الهىعة لخصخُذ ؤًًا ٞو . ٖىه اإلاكَى

الم  -ب ت عثِؿُا م٩ىها حٗض اللٛت ؤن ؤقغها وؤن ؾب٤:اللٛت ومىىن  الجضًض ؤلٖا  الش٣اُٞت الخهىنُت ًٖ ومٗبرة للهٍى
 بلى جغمي التي الخ٨ىىلىظُت اإلاىظت ٢اصتها التي الش٣اُٞت الٗىإلات بؿبب مهضصة ؤنبدذ التي ألازحرة الكٗىب،َخه إلاسخل٠
 في او٣ٗض ماجمغ زال٫ الؿاب٤ الٟغوسخي الش٣اٞت وػٍغ ومجهم طل٪ مً خظعوا ال٣اصة مً الٗضًض ؤنّم  عجب ألالؿً،ٞال جىمُِ

ًّم  خُض اإلا٨ؿُ٪ ت مً ٦بحرا ٢ضعا ٖلمخىا التي الضو٫ ”  ٢ا٫ و ٖىُٟا هجىما ق  ٖلى واخضة قاملت ز٣اٞت جٟغى ؤن جداو٫  الخٍغ

با ولِـ”  ؤظم٘ الٗالم ٩ي، للٛؼو  الٟغوؿُت الش٣اٞت ًٖ ألاو٫  الٟغوسخي اإلاؿئى٫  ًخهضي ؤن ٍٚغ  ٞغوؿا ؤنضعث خُض ألامٍغ
 في الخدضًض زم الش٣افي، الاؾخصىاء ٣٦اهىن  ألاهجلىؾا٦ؿىوي اإلاض مً هٟؿها جدمي ؤن زاللها مً جداو٫  ال٣ىاهحن مً جغؾاهت

ت للٗىإلات الخهضي مداولت ٖلى صلُل زحر جمشل والتي بهغي، الؿمعي الم وؾاثل حؿى٢ها التي اللٍٛى  الٗاإلاُت والاجها٫ ؤلٖا
المُت الخ٨خالث مىاظهت زاللها مً حؿخُُ٘ ٖلمُت ؤؾـ ٖلى مبيُت ز٣اُٞت ؾُاؾت جمل٪ ال ٞةجها للجؼاثغ وباليؿبت  ؤلٖا

اء هي اللٛت ؤن خُض ٧املت، ؤظُا٫ ز٣اٞت ٖلى جازغ ؤًضًىلىظُاث، مً جدمله وما Media conglomerate ال٨بري   ال٨ٟغ ٖو
 في اإلادلُت الش٣اٞت صٞ٘ بلى زالله مً جغمي والًت،والظي ٧ل في مدلُت بطاٖت ٦مكغوٕ اإلاداوالث بٌٗ باؾخصىاء وها٢لخه،

ت ؤػمت بخٗمُم ج٣ىم الش٣اُٞت الٗىإلات بنّم " ٚلُىن  بغهان”اإلا٨ٟغ ًغي  خُض الٗىإلات، مىاظهت  جؼاًض م٘ جخًاء٫ خُض الهٍى

 جُىع  ؤن ًغي  مً ؤزغي  هٓغ وظهت مً هجض ،ول٨ً"وهٟىطَا الىَىُت الش٣اٞاث ٖلى مٟخىح ًٞاء في ألا٢ىي  الش٣اٞاث
الم ج٨ىىلىظُاث غ اًجابي مُٗى ٌك٩ل ٢ض والاجها٫ ؤلٖا  الباخض ًغي  خُض الش٣افي الخىٕى وجضُٖم اإلادلُت اللٛاث لخٍُى

ت لخماًت والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا اؾخسضام  ؤن" الُٗض هبُل  ألاصواث اؾخسضام زال٫ مً الٗغبُت الش٣اُٞت الهٍى

                                                           
 .، القاىرة، الدار الدكلية للنشر كالتوزيعنظريات وسائل اإلعالـرككيتش ساندرا، ترمجة عبد الرءكؼ،    
 .تصرحيات كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ زلمد عيسى على ىامش احتفاالت ادلخلدة للمولد النبوم الشريف للسنة اجلارية 2



 
 
 

 

 
 

    2016 –  ًىلُى    : 22الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

79 

 

اث الىزاث٤ وخٟٔ سُت الش٣اُٞت اإلاىاص بلى الٗالمي الىنى٫  وبجاخت وألاعق٠ُ الضلُل ومىاص واإلاسَُى  وجدؿحن وجىلُض والخاٍع

 ."1والُبُعي الخًاعي  الترار مً ٦بحر ٦جؼء الٗغبي والترار الش٣اُٞت بالخُاة الاَخمام

الم.ط ت الجٛغافي واإلاىىن  الجضًض ؤلٖا الم بن:للهٍى  الؿ٩ان جدٍغ٪ زال٫ مً اإلاؿاٞاث ًىنل بم٩ىهاجه الجضًض ؤلٖا
اث يمً وج٩املهم خم مخىاؾ٣ت ز٣اُٞت مجمٖى اث حك٨ُل ٍو  اإلاىا٠٢ ؤنّم  بالظ٦غ ووكحر ٖلحها، والخٟاّ وجدضًضَا الهٍى

اث الم وؾاثل ؤنّم  اؾخيخاط في مٗا جخُاب٤ الخضازُت بٗض وما الخضازُت والىٍٓغ  حك٨ُل وبٖاصة بدك٨ُل وب٨ٟاءة ٢امذ ٢ض ؤلٖا
اث ل الاظخماعي بالىعي ظظعي  حٛحر بلى ؤصث ٢ض الجضًضة الش٣اُٞت،ٞاإلاُضًا زانت الهٍى  ؤؾاؽ ٧ان الظي اإلا٩ان ٖىهغ وؤٍػ

  وجٟاٖلهم، لخدالٟهم ٖلحها ًجخمٗىن  ؤعى وظىص مً البض ٧ان الخجم٘،بط
ّم
ه بال

ّم
الم وؾاثل وبىظىص ؤه  اإلاسخلٟت والاجها٫ ؤلٖا

 لئلٖالم ٞةنّم  لهظا الاجها٫ وؾاثِ ٖبر ًخم الخٟاٖل ؤنبذ بل للخجم٘، ألاو٫  الباٖض َى واخضة ؤعى ٖلى الخٟاٖل ٌٗض لم

ا٫ ألازغ ؤلال٨ترووي ّٗم اث ٖلى الٟ  الىا٢ض اإلاى٠٢ ًبرػ َىا ومً ،2واإلاؿاٞاث اإلا٩ان بلٛاء ٍَغ٤ ًٖ طل٪ الش٣اُٞت، ٍَى
الم لخ٨ىىلىظُاث  ٣ًضم الش٣اٞت ٖمل ٦ُُٟت خى٫  قُضؾىن  ٞخدلُل الىَىُت الضولت خضوص بلٛاء في وصوعَا والاجها٫ ؤلٖا

ل َامت جبهحراث الم،اإلا٩ان، بحن ال٣اثمت الٗال٢ت لخدٍى ت ؤلٖا . الهٍى

ذي البٗض في ًخمشل آزغ م٩ىها هضعط ٦ما ت، الخاٍع ت ٖىانغ يمً ؤٖضٍو الظًً 3الباخشحن مً الٗضًض وظضها خُض للهٍى  الهٍى
 .الىَىُت/ الش٣اُٞت

الم -ص ش ومىىن  الجضًض ؤلٖا  الهىعة ز٣اٞت ٖلى باٖخماصَا الاظخماعي والخىانل الاجها٫ وؾاثل ؾاٖضث ٢ض: الىَجي الخاٍع
 الخإزحر آلُاث ٖبر اإلاهُمً، الُاب٘ طاث الؿاثضة الش٣اٞت وجغوٍج الش٣اُٞت، الخضوص ازترا١ ٖلى ال٩لمت ز٣اٞت مً بضال

ُمىت الش٣افي الًٟاء وا٦دؿاح الاظخماُٖت، الكب٩اث مىا٢٘ في ممشلت ؤلال٨ترووي  الش٣اٞاث مهضصا الٛغبُت، الش٣اٞاث َو
ُت، ش اهدهاع زم ومً الهٛحرة، الجماٖاث وز٣اٞت الٟٖغ سُت ومٗالم ػمىع  وجمجُض اإلادلي والترار الخاٍع بت جاٍع  ؤو ٖىا، ٍٚغ
ا في والًُإ الؿاثضة الش٣اٞت زًم في الظوبان ، جُاَع  للخُب٣ُاث الخ٣ىُت الخُىعاث ٞةن ؤزغي  هٓغ وظهت ومً الجاٝع

تر، بى٥، الِٟـ )الاظخماعي، بالخىانل اإلاخٗل٣ت ا ؾبِـ، ماي جٍى حَر  الال٨تروهُت، اإلاىا٢٘ وبوكاء(  الخُب٣ُاث مً ٚو
سُت الغمىػ  مسخل٠ وكغ ٖلى ؾاٖضث  الاظخماُٖت الكغاثذ مسخل٠ اهٟخاح ٖلى وؾاٖضث والكٗىب، ألامم إلاسخل٠ الخاٍع

إل البٌٗ بًٗها ٖلى الٗالم مجخمٗاث بجمُ٘ سُت، وؾماتها عمىػَا ٖلى وؤلَا  في اإلاسخلٟت الش٣اٞاث وحكبُ٪ بل الخاٍع

ىذ الٗالم،
َّ
. ؾاب٣ا مخبٗت ٧اهذ التي آلالُاث مً ؤؾٕغ بهىعة اإلاجخمٗاث ٖبر الش٣اُٞت الغمىػ  جل٪ ه٣ل مً وم٨

: زالنت

 والىهىم وؤلاقاعاث الهىعة ٖلى حٗخمض ز٣اٞت هدى جدى٫  مً اإلااضخي ال٣غن  مً الدؿُٗيُاث ٣ٖض بضاًت مىظ ًدضر ما بن  
 الخُىعاث ٖؼػتها الاهترهذ، ٖبر الاجها٫ مً ظضًضة مغخلت بلى والاهخ٣ا٫ البض، الضاثمت ؤلال٨تروهُت الكاقاث ٖلى اإلاغثُت

ت للخُب٣ُاث الخ٣ىُت  بإظُالها الى٣الت الهىاج٠ ٖبر ؤو الخاؾىب، ؤظهؼة ٖبر ؾىاء الاظخماعي، والخىانل لالجها٫ اإلاخىٖى

 .ؤظم٘ الٗالم حكبُ٪ بلى ؤصي الظي ألامغ الاظخماُٖت، الكب٩اث مىا٢٘ جهٟذ ٖلى ال٣اصعة اإلاخٗا٢بت

                                                           
 :نبيل العيد، دكر تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت يف التنوع الثقايف كاللغوم كاحملتول احمللي، متوفر على ادلوقع 1

http://mogtamaa.telecentre.org/profiles ،(13/01/2016: )اطلع عليو يـو 
 (14/10/2014) اطلع عليو يـو wwwhttp://aljadidah.com: ؟، متوفر على ادلوقع…مصطفى قطيب، تشكيل اذلوية الثقافية بُت العودلة كادلواطنة 2
 .أليكس ميكشيلي، مرجع سبق ذكره 3

http://mogtamaa.telecentre.org/profiles
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ا " زم الجضًضة،ومً ألاويإ ْل في وحكتري  جبإ "ؾلٗت "آلان الش٣اٞت ؤضخذ  بٌٗ لضي ٢ُمتها مً والخ٣لُل " حكَُا
 الخُاة وؤهماٍ الىظىصًت اإلاغظُٗاث في وحُٛحرا الش٣اُٞت، ال٣ُم،والغمىػ  إلاىٓىماث تهضًضا ٌك٩ل الخُىع  طل٪ وباث الكٗىب،

اء بٗاعياث بضءا اإلاكاَض مسُلت بها جمخلئ ظضًضة وعمىػا ؤبُاال مٗها وجدمل  الًٟ عمىػ  بلى وونىال ، ال٨غة وهجىم ألاٍػ
ٗمت والؿِىما  والؿلى٦ُاث ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث مً ظضًضة ؤهماٍ ٖلى ٖالوة اإلاالبـ، ومىياث الؿلى٥ وؤهماٍ وألَا

 .1...اإلاسخلٟت،والهضا٢ت، الؼواط الاظخماُٖت،٦إهماٍ

ض وآزغ مٗاعى مى٠٢ وبحن  الش٣اٞت جخمشل خُض واإلادلي، الىاٞض بحن الجم٘ ًداو٫  زالض مى٠٢ ؾلٟا،ْهغ ؤقغها ٦ما مٍا

ً"  لدك٩ل ألانُلت، ؤو اإلاىعوزت الش٣اٞت اإلاىػ  ببٌٗ الاخخٟاّ م٘ وعمىػَا ب٣ُمها الىاٞضة  مً ومغ٦ب زلُِ " ز٣افي ج٩ٍى
ت، ؤهماٍ م البٌٗ، بًٗها م٘ جخٗاٌل مخىٖى ٩ىن  مجها، مٗحن همِ َُمىت ٚع لب في ٍو ُل٤ الىاٞض، الش٣افي الىمِ ألٚا  ٖلى ٍو

سُت اإلاغظُٗت ؤن الباخشت عؤي وفي الش٣افي، الخمٟهل " الىمِ َظا ت الؿىؾُىجاٍع  "  2الىَىُت الش٣اٞت ؤؾاؽ حٗض الجؼاثٍغ

سُت اإلاغحُٗت ت ؤؾاؽ  الؿىؾُىجاٍع ىُت الهٍى  :الَى

ماٌ": ٦خابه في (Heidegger) هُضٚغ" حؿاء٫  ؤهٟؿىا، هدً لؿىا ؤهىا والخا٫ ؤهٟؿىا، هدً ه٩ىن  ؤن ًجب ،٠ُ٦"الياملت ألٖا
 ه٩ىن؟ الظًً هدً ؤهىا مً ٣ًحن ٖلى ه٩ىن  ختى ه٩ىن، مً وٗٝغ ؤن صون  ؤهٟؿىا، ه٩ىن  ؤن ًم٨ً و٠ُ٦

ت ؤو الىدً جٟؿحر ًم٨ً ال ومىه سُت الخلُٟت بلى الغظٕى صون  مً الهٍى ذي الترا٦م بط ليكإتها الؿىؾُىجاٍع  ؤَمُت ؤزبذ الخاٍع
ذي الٗىهغ ت بىاء في الخاٍع ش بال ٞمجخم٘ ٖامت، الجؼاثغي  الكٗىب لضي الهٍى ت بال مؿخ٣بل،ؤي وال خايغ بال مجخم٘ جاٍع  ٍَى

ش ؤن بل جاعزُت، ت، ٖلُه جغج٨ؼ الظي ألاها َى هٟؿه الخاٍع  .البىاء في باألؾاؽ ؤقبه ٞهى زم ومً الهٍى

ش بن ت ألامت جاٍع ش مً الجؼاثٍغ ُٛت ألامت جاٍع ش ؤٖما١ في الًاعبت ألاماَػ ٣ُا، قما٫ مى٣ُت جاٍع ش طل٪ بٍٞغ  نىٗه الظي الخاٍع
ت، بلى ماؾُيؿا مً ألاظضاص َغ ؿُحن ؾاهذ الىىمُضًحن،وجغظمه صولت مشلخه مجضا وزل٣ىا ًٚى  الٟلؿُٟت مالٟاجه في ؤٚو
ب ؤن الخًاعة َظٍ اؾخُاٖذ ل٣ض ال٨بري، ت ٖلى وجداٞٔ ال٩ل حؿخٖى ٣ُا قما٫ ٍَى م بٍٞغ  التي الٛؼاة مداوالث ٚع
 مً مغوا ٧لهم والٟغوؿحن والتر٥ والاؾبان ٞالبزهُُحن الىهضا٫ زم الغومان بلى الٟى٣ُحن ٞمً ألامت َظٍ ؤؾىاع ٖلى جدُمذ
ت ألامت َىا،ل٨ً بذ الجؼاثٍغ ب،وخىث ولم اؾخٖى ٣ُا قما٫ ؤن ٣ًىلىا ؤن للماعزحن خ٤ جدخىي،وبظل٪ ولم حؿخٖى  بٍٞغ

اء ملخ٣ى ذي الخًاعاث،والٖى خه ٖلى طل٪ ًازغ ؤن صون  الش٣اٞاث، مسخل٠ ظم٘ الظي الخاٍع  بل والاظخماُٖت، الش٣اُٞت ٍَى

ها لم بياٞت و عاٞضا طل٪ ق٩ل  .3اإلاجخمٗاث ب٣ُت حٗٞغ

ت، بىاء في الىخُضة اإلاغظُٗت ؤلاؾالمي الضًً اجسظ والٗباسخي ألامىي  الٗهض في ٞمشال  ُت ٢ُام ٧ان ومىه الهٍى  مغجبِ الكٖغ
لى الٗشماوي، الٗهض في ؤما ٖغب، ٚحر ومؿلمحن ٖغب مؿلمحن وظىص طل٪ ًٖ ٞىخج بالضًً  جغ٦ؼث ٣ٞض الغؾمي اإلاؿخىي  ٖو
ت غة ألازحرة َظٍ جخمحز بط الجماُٖت، اليكاَاث ظمُ٘ في خايغا ْل الظي الضًجي، الكٗىع  ٖلى ؤ٦ثر الهٍى  مؿاظضَا بٞى

ض الٗشماهُت الضولت ٧اهذ ول4ً٨ ضاة الغؾمُت، الش٣اٞت جتًر٪ زال٫ مً لٛتها وكغ جٍغ  ؤن خاولذ للجؼاثغ ٞغوؿا اخخال٫ ٚو

                                                           
   ة، متوفر على ادلدكنة التايلالشبكات االجتماعية وأزمة الهوية في ظل تطور تكنولوجيا االتصاؿ والتواصل االجتماعيعبد الوىاب جودة احلايس،   1

http://elhyes-abdelwahab.blogspot.com  ،(15/2/2015: )ركجع يـو 
 .نفس ادلكاف  2
3   ، ، متوفر على ادلوقع رؤية تاريخية إستشرافية لظاىرة العنف في الجزائر: أشكلة الهوية في الجزائر بين األمزغة و العوربة و العولمةزلفوظ رمـو

 .12/11/2015: ركجع يـو،  http://www.aranthropos.com: ارنًتكبوس
4
 Sari (D): Les villes précoloniales de l’Algérie occidenontales, sned, Alger, 1978, 2ed, p47 

http://www.aranthropos.com/%d8%a3%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b2%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a9/
http://www.aranthropos.com/
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تها مٗالم جُمـ ا ؾُاؾاتها في َظا وهلمـ اإلام٨ىت، الىؾاثل بكتى الش٣اُٞت ٍَى َغ ) الججرا٫ ٣ًى٫  خُض الغؾمُت وج٣اٍع

غ في( Ducrot صو٦غو  ٗه ج٣ٍغ  بلى اؾخُٗىا ٧لما والؼواًا اإلاضاعؽ ؤمام الٗغا٢ُل هً٘ ؤن ًجب: "1864 ؾىت الشالض هابلُىن  بلى ٞع
ا ماصًا الجؼاثغي  الكٗب جدُُم َضٞىا ٩ًىن  ؤن ًجب ؤزغي  وبٗباعة...ؾبُال طل٪  واإلاؿاظض اإلاضاعؽ ٖضص ٞتراظ٘ ،1"ومٗىٍى

خان مسجضا، 37و مضعؾت، 39 اإلادخل ونى٫  ٢بل بها ٧ان  مشال ٖىابت مضًىت ٟٞي والؼواًا  بٗض مجها ًب٤ لم ،1832 ٖام وػاٍو

ا، مضاعؽ ال مسجضا 15و مضاعؽ، 3 ؾىي  الاخخال٫ ت بإ٦ثَر  َمـ الى الهاصٞت اإلادخل مداوالث واؾخمغث2.مهجىعة قبه وػاٍو
ت مٗالم ت الهٍى ت الخًاٍع ت جل٪ مدل الٟغوؿُت اإلاضعؾت جدل ختى الٟغوؿت ٢اهىن  ؾً زال٫ مً الجؼاثٍغ  ما ب٩ل الجؼاثٍغ
حن اإلاؿئىلحن ؤخض ٦خب خُض بهلت، الجؼاثغ لؿُا١ جمذ ال وبغامج و٢ُم ؤًضًىلىظُاث جدمله  ٖهض بضاًاث في الٗؿ٨ٍغ

ىا هيكغ ؤن هي الجؼاثغ، في وصاثم قامل ؾالم بلى للخىنل وؾُلت ؤهج٘ بن:" ٣ًى٫ " آحغون" اإلااعر ط٦غ ٦ما الاخخال٫  مٗاٞع

حن اإلاضهُحن الٟغوؿُحن واإلاؿئىلحن ال٣اصة مٗٓم ٢ىاٖت ٧اهذ وجل٪ ألاَالي بحن ولٛخىا  في الٟغوؿُىن  ًغي  ٧ان ٦ما ،3"والٗؿ٨ٍغ
٣خل بٟغوؿا الجؼاثغ ًغبِ ظؿغا اإلاؿُدُت حن هٟىؽ في ؤلاؾالم عوح ٍو ٣طخي الجؼاثٍغ س٠ٟ الٗغبُت اللٛت ٖلى ٍو  م٣اومت ٍو
ما٫ زال٫ مً طل٪ في وؾٗىا الاخخال٫، ت، ؤلاوؿاهُت ألٖا  ألاًخام وعٖاًت الجُإ، وبَٗام اإلاغضخى، ٦مضاواة والتربٍى

ت ظمُٗاث بها ايُلٗذ الهٛاع لخٗلُم مضاعؽ وبوكاء واإلادكضصًً،  البٌُ آلاباء ظمُٗت م٣ضمتهم في واإلاىهغون الخىهحًر

les pères blandcs امت  ،1962 في اؾخ٣اللها الجؼاثغ ؤزظث ؤن بلى َىاصة صون  اإلاداوالث َظٍ وعٚم ،4 الفُجغي  اللـ بٖؼ
 الؾترظإ وبىمضًً بلت بً الغاخلحن الغثِؿحن لىائها خمل التي الخٍٗغب ؾُاؾت ؾً زال٫ مً الش٣اُٞت ؤلانالخاث وبضؤث

ُما الٗغبُت، اللٛت م٩اهت ُٛت اللٛت ًسو ٞو خىاء ؤن وعٚم الاماَػ ػي الغبُ٘ ؤخضار بٗض  –مخإزغا ظاء بها الٖا  ؤن بال -الاماَػ
ت الضؾاجحر ىُت لٛت جغؾحهما زاللها مً بهها الجهىى بٖاصة ٖلى قضصث ألازحرة الجؼاثٍغ  لٛت زم 2008 صؾخىع  في بضاًت َو

.  2016 في اإلاغج٣ب الضؾخىعي الخٗضًل عؾمُت

م  ت مسخ بلى الغامُت اإلاداوالث ٚع ت الش٣اُٞت الهٍى ىام مغ ٖلى الجؼاثٍغ دىا في زضوف مً ؤخضزخه وما وال٣غون ألٖا  ٍَى

ت ؤن بال الش٣اُٞت، ت)للظاث جسهُها جب٣ى"الغخمً ٖبض بىػٍضة" الض٦خىع  عؤي خؿب الهٍى  ماَُت مً اهُال٢ا( الٟغصًت الهٍى

ت) مكتر٦ت ت ؤو (الجماُٖت الهٍى سُت ٞاألخضار ومىه.5 ؤلاوؿاهُت اإلااَُت وهي ؤولى قمىلُت ٍَى  الجؼاثغ ٖاقتها التي الخاٍع
ت اإلا٩ىهت الشالزُت الٗىانغ ٞغيذ ت للهٍى ُٛت، ؤلاؾالم، الٗغوبت، :في واإلاخَمشلت الجؼاثٍغ  اإلادضصاث بلى باإلياٞت ألاماَػ

سُت ... والجٛغاُٞت الخاٍع

: اإلاغاح٘ كائمت

ت وٗمان، بً ؤخمض .1 ىُت، الهٍى  . 2005 الجؼاثغ، ألامت، صاع ،1ٍ الَى

جغي  .2 ؼ ٖبض الخٍى ت ،الٍٗؼ . 1997 ، الاٌؿ٩ُى، ميكىعاث ،الشلافي الخىٕى خم مىٓىع  مً الٗىإلات و الهٍى

ت و الٗىإلات ، ٖابض مدمض الجابغي  .3  .1998 ،228 الٗضص الٗغبي، اإلاؿخ٣بل مجلت ،ؤَغوخاث ٖكغ : الشلافُت الهٍى

ت م٨ُكُلي، ل٨ُـؤ .4 ٟت ٖلى: جغظمت ، الهٍى  . 1993 للخضماث، وؾُم صاع: ؾىعٍا ، َو
                                                           

 .192، ص2007، القصبة للنشر، 2، طالجزائر األمة والمجتمعحنفي بن عيسى، : مصطفى األشرؼ، ترمجة 1
2
 Yvone Turin, les affrontements culturels dans l’algérie coloniale 1830-1880, paris, 1971, p134. 

3
   Ibid, p152. 

4
 .36منشورات دحلب، اجلزائر، ص  ،1904إلى  1830التعليم التبشيري في الجزائر من زلمد الطاىر كعلي،  
 .34، ص1993، 2، العددقراءة نقدية في األزمة الثقافية، في الثقافةبوزيدة عبد الرمحاف،   5
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فُت واللغي  بخىوـ الىاخُت اللغي  بحن الٗمغاهُت اإلآاهغ  ملاعهت صعاؾت بالجؼائغ الٍغ

 جلمؿان حامٗت/مدمض فِؿت عابذ.ص

 

 

 : ملخو

لى جىوـ بالص في الىاحي ال٣غوي الىؾِ بحن اإلاكتر٦ت الٗمغاهُت اإلآاَغ ببغاػ بلى َظٍ صعاؾدىا تهضف   في الخدضًض وظه ٖو
ُٟت مى٣ُت في الجؼاثغ بالص في ،وهٓحٍر ٢ٟهت ٢غي   ألاؾاسخي والضاٞ٘ ؾىىؽ، بجي ٢غي  وهي ؤال جلمؿان مضًىت بها اقتهغث ٍع
م اإلاى٣ُخحن بحن اإلاكتر٦ت الٗمغاهُت واإلآاَغ الخهاثو ببغاػ َى اإلا٣ا٫ َظا وعاء مً  بهٟت والبِئت اإلاىار ازخالٝ مً بالٚغ

 الهٗىبت خُض مً ٦شحرا جسخل٠ ال والتي وجًاَعـ مى٢٘ مً الُبُُٗت الخهاثو بةبغاػ البضاًت في ٢مىا ،لظا ٖامت
 اإلآهغ في طل٪ ٖلى ألامشلت وبُٖاء الىؾُان َظان في اإلاخجلُت الٗمغاهُت اإلآاَغ ٦بري  ط٦غ بلى طل٪ بٗض ٖغظىا وال٤ًُ،زم

 طل٪ جبُحن م٘ الا٢خهاصي اإلآهغ ًٖ جخٟٕغ التي اليكاَاث ؤَم بظ٦غ ٢مىا ،٦ما والا٢خهاصي الاظخماعي زم ؤوال الضًجي
 بالهىع  َظا بدشىا بخضُٖم ٢مىا ؤ٦ثر وللخىيُذ ، الُىم بلى ال٣غي  َظٍ في ٢اثمت الجؼا٫ التي اإلااصًت والكىاَض باألمشلت

.   البدض هخاثج زاللها مً جٓهغ بسالنت بدشىا بدشمحن ٢مىا ألازحر ؾىىؽ،وفي بجي ب٣غي  ٖال٢ت له ُٞما زانت واإلاسُُاث

 والهىاٖاث، الخٝغ الىاخت، ٢غي  اإلاكتر٦ت، الٗمغاهُت، اإلآاَغ الُىمُت، الخُاة ؾىىؽ، بجي ٢غي : اإلافخاخُت اليلماث
 .جاٞؿغة الخمِـ، جلمؿان،

: ملضمت

ابٗا زانت ؤَمُت والٍغ٠ البضو ؾ٩ان لضي الجماُٖت الخُاة حك٩ل     التي الضعاؾاث مً ال٨شحر ٖىه جدضزذ مخمحزا َو
ى صازلها، ووكاَهم بالجماٖت ألاٞغاص اعجباٍ مضي بلى جُغ٢ذ  الاوؿان ٖال٢ت ًٖ ًخدضر خُىما زلضون  ابً ٖىه ٖبر ما َو

 مً هجض ٞةهىا واخض الؿ٨جي الخجم٘ ؤنل ٧ان وبن ،ختى آلازغ م٘ بالخٗاون  بال ج٨خمل ال اخخُاظاجه وؤن البٌٗ، بًٗه م٘
 الٛىم مً الخُىان ٖلى ال٣ُام ًيخدل مً ومجهم والؼعاٖت الٛغاؾت مً الٟلر ٌؿخٗمل مً زلضون  ابً ًظ٦غ ٦ما ألاٞغاص
االء ًٞالتها واؾخسغاط لىخاظها والضوص والىدل واإلاٗؼ والب٣غ م والخُىان الٟلر ٖلى ال٣اثمىن  َو  بلى بض وال الًغوعة جضَٖى
حر للخُىان واإلاؿاعح والٟضن اإلاؼإع مً الخىايغ له ًدؿ٘ ال إلاا مدؿ٘ ألهه البضو  ؤمغا بالبضو َاالء ازخهام ،٩ٞان طل٪ ٚو

ا مغاجهم ومٗاقهم خاظاتهم في وحٗاوجهم اظخماٖهم خُيئظ و٧ان لهم يغوٍع ًّم  ال٣ىث مً ٖو  الظي باإلا٣ضاع َى بهما والضفئ وال٨

دهل الخُاة ًدٟٔ ٛت ٍو
ْ
ل ض ٚحر مً الِٗل بُا خطر،1طل٪ وعاء ٖما للعجؼ ٖلُه مٍؼ  خضور ؤن زلضون  ابً ٦الم زال٫ مً ٍو

 وكاَاجه وؤَم الؿ٩اوي الخجم٘ هٕى ًٖ جُلٗىا التي والا٢خهاصًت الاظخماُٖت بالخُاة مغجبِ صوما الٗمغاهُت الٓاَغة
، الهىاٖاث مغ٦ؼ ،ٞاإلاضًىت ومماعؾاجه ت والخٝغ ُٟت ؤو الىاخُت وال٣ٍغ  في حٗخمض التي الخ٣لُضًت الخُاة َاب٘ ٖلحها ٌٛلب الٍغ

ىام اإلاىاشخي وجغبُت الٟالخت ٖلى ؤؾاؾها  ٞلً الهىاُٖت اليكاَاث مً شخيء ؤو والهىاٖاث الخٝغ ٞحها وظضث ،وبن وألٚا

 . باإلاضًىت اإلاىظىصة جل٪ مً ؤ٦ثر الىاضخت والخىم٤ُ الض٢ت جى٣هها مدلُت ج٩ىن  التي اإلاداوالث بٌٗ ؾىي  ج٩ىن 

                                                           
 .67،ص2005،بيت الفنوف كالعلم كاآلداب ،الدار البيضاء ،1عبد السالـ الشدادم ،ط:،ٖتقيقكتاب المقدمةعبد الرمحاف ابن خلدكف، - 1
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اث لهظٍ الخُب٣ُُت و اإلاُضاهُت الضعاؾاث زال٫ مً ًٓهغ  وا٢ٗا جبضو ٞٗال ؤجها بلحها ؤقاع مً ؤو٫  زلضون  ابً ٧ان التي الىٍٓغ
 الٍغ٠ في ج٩ىن  التي جل٪ ؤو واخُت ٢غي  ق٩ل ٖلى ج٩ىن  التي الؿ٨ىُت الخجمٗاث لخل٪ الُىمُت الخُاة جدب٘ زال٫ مً مٗاقا

 بالخٗاون  زغواتها اؾخٛال٫ ومداولت اإلادُُت البِئت م٘ الخ٠ُ٨ لٛغى بال ج٣م لم ؤؾاؾها في ،والتي ٞالخُت ٢غي  ق٩ل ٖلى
 في  والاؾخ٣غاع ألامً يمان زالله مً ًم٨ً مِٗصخي همِ ق٩ل ٖلى وجغظمخه الخٟاٖل َظا نُاٚت ومداولت ألاٞغاص بحن ُٞما
غث ختى والاؾخ٣غاع الخجم٘ َظا لها ٌؿخ٣م لم الجماٖاث َظٍ ؤن ،٦ما ظهت مً َظا الخُاة مىاحي قتى  مً الٗضًض  لها جٞى

ا مً بض ال التي الكغوٍ َغ غة البكغي  الٗمغان لخضور جٞى  الخُاة ؤوظه مسخل٠ في حؿخٗمل التي ألاولُت واإلاىاص اإلاُاٍ ٧ٞى
ُٟت ؤو الىاخُت ال٣غي  في ؾىاء ىا ،ولٗل الٍغ ت الخجمٗاث َظٍ ؤَمُت ؾُبرػ َظا مىيٖى  الىاخُت ال٣غي  في اإلاىدكغة البكٍغ

ت) ()٢ٟهت مضًىت ؤَغاٝ في ج٣٘ التي جل٪ مجها ازترها والتي بخىوـ ت ٢ٍغ ت ال٣هغ،٢ٍغ  مىهىع،٢غي  ؾُضي اللت،٢ٍغ

  الظ٦غ، الؿاب٣ت الىاخُت ال٣غي  في اإلاىظىصة بخل٪ وم٣اعهتها ُٞه الٗمغاهُت اإلآاَغ هٕى إلبغاػ آزغا همىطظا ازترها ،٦ما(ال٣ُاع
ى ت) (**)ؾىىؽ ببجي الٍغ٠ ٢غي  همىطط َو ت جاٞؿغة ٢ٍغ ت ؤو الٗؼاًل ،٢ٍغ ت الشالزت،٢ٍغ  بمضًىت( ٖكحر بجي الخمِـ،٢ٍغ

 اإلاخماًؼة الؿ٨ىُت الخجمٗاث َظٍ زال٫ مً الٗمغاهُت اإلآاَغ صعاؾت ؤن بلى َىا الاقاعة ،وججضع بالجؼاثغ(***)جلمؿان
 اإلاجخمٗاث َظٍ زهىنُت مضي زالله مً ًدبحن مخمحزا َابٗا جًٟي التي الضعاؾاث مً َى البٌٗ ببًٗها وم٣اعهتها

غا٢تها .  ٖو

ـ اإلاىك٘ :  والخًاَع

إل زال٫ مً لىا ًبضوا  ت قبه مى٣ُت في ج٣٘ ب٣ٟهت الىاخُت ال٣غي  بإن والخًاَعـ الُبُعي اإلاى٢٘ ٖلى الَا  جمخاػ صخغاٍو
 الؿلؿلت بحن ونل َمؼة ظٗلها مما مىسٌٟ في ج٣٘ ٢ٟهت مضًىت م٘ ال٣غي  َظٍ ؤن بط الخًاَعـ ونٗىبت بال٤ًُ
اٝ ختى جخىانل التي الكغ٢ُت الجبلُت والؿلؿلت الجؼاثغ م٘ الخضوص ختى جمخض التي الٛغبُت الجبلُت  وؤعاضخي نٟا٢ـ ؤٍع

 هجضَا والتي اإلاغجٟٗت الجبا٫ جدضَا ٚابُت مى٣ُت في ج٣٘ بخلمؿان ؾىىؽ بجي ٢غي  بإن هجض خحن ،في(1)وهٟاث اإلاهاطبت ٖغوف

                                                           
 - ؽ مدينة من ادلدف اذلامة يف تونس ذلا تاريخ عريق يرجع حىت العهد الركماين ،كىي ٖتتل موقعا اسًتاتيجيا ىاما ْتكم كجودىا على مفًتؽ طر:قفصة
مصطفى التليلي،قفصة :للمزيد ينظر.دم إىل كل من القَتكاف كتونس اجلريد كسوؼ كضلو ميناء صفاقس كضلو قابس كقرل نفزاكة كفريانة كإفريقية كتبسة يؤ

 . 37،ص2009،نشر مجعية صيانة مدينة قفصة ،سنباكت،تونس ،(1881إلى  18من بداية القرف )والقرى الواحية المجاورة حوؿ الحياة الجماعوية 
زارىا احلسن ىي أسامي القرل األربعة اليت قمنا بدراستها ميدانيا،حيث مل يرد ذكرىا كذكر معانيها يف ادلصادر كادلراجع ،ما عدل قرية تافسرة اليت  - **

ذا منتشرة يف كامل أرجاء الوزاف كقاـ بوصفها كأكد بأهنا اشتهرت ببساتينها كخضارىا كأف أىلها يشتغلوف يف صناعة احلديد الذم كجدنا بقاياه إىل يومنا ق
ما عدل بعض  القرية ،كتبعو يف ذلك مارموؿ كار ٓتاؿ الذم أضاؼ إليها يف كصفو بأهنا مدينة مسورة أم ذلا سور،يف حُت أننا ال صلد ذكرا لباقي القرل

س أيضا اشتهرت تسميتها نسبة إىل السوؽ الذم االجتهادات من سكاف القرل بأف قرية الثالثا ىي تنسب إىل سوؽ كاف يقاـ يـو الثالثاء، كأف قرية اخلمي
ت العشرة بينهم ال زاؿ يقاـ إىل يومنا ىذا فيها،كما أف سكاف قرية بٍت عشَت يعتقدكف بأف قريتهم ىي قرية استقبلت العديد من القبائل يف آف كاحد ككاف

احليقيقة التارخيية ما مل يتم تدعيمها بادلصادر كالوثائق اليت تشَت إىل طيبة فسميت قريتهم ب بٍت عشَت،كتبقى مثل ىذه التخمينات كاالجتهادات بعيدة عن 
،بَتكت 2زلمد حجي كآخركف،دار الغرب اإلسالمي،ج:،تروصف إفريقيااحلسن الوزاف ،  :-ذلك ،ك للمزيد عن  قرية تافسرة يرجى االطالع على

 .323،ص 1984،الرباط، ادلغرب،2كآخركف،مكتبة ادلعارؼ للنشر كالتوزيع،جزلمد حجي كزلمد زنيرب :، ترمجة إفريقيامارموؿ كارٓتاؿ، .-24،ص1983،
كلم،كقد اعتربىا الزيانيوف عاصمة ذلم 550مدينة تلمساف مدينة عريقة ذلا تاريخ رليد ، كىي تقع بالغرب اجلزائرم كتبعد عن العاصمة اجلزائر ْتوايل  - ***

 باقة السوساف في التعريف بحاضرة تلمساف عاصمة دولة بني زيافرمضاف شاكش،  زلمدانظر يف ذلك، .،فهي مهد حضارهتم كمركز حكمهم 
 .45،46ـ،ص1984، اجلزائر، تلمساف عبر العصورزلمد عمرك الطّمار،  -،25،ص1985،اجلزائر

 .37،38مصطفى التليلي،مرجع سابق، ص  - 1
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با بها وجدُِ ال٣غي  جدخًً ى الجهاث ظمُ٘ مً ج٣ٍغ  بؿُُت م٣اعهت ،وبةظغاء الهام الاؾتراجُجي اإلاى٢٘ َظا لها ؤجاح ما ،َو
غ اإلاى٢٘ َظا ؤن لىا ًدبحن ٖامت بهٟت ال٣غي  إلاى٢٘ الٗغى َظا زال٫ مً  الٗىامل مً ٖامال ٧اهذ الهٗبت والخًاَعـ الٖى
 لىا ؾُدبحن ،التي اإلاىا٤َ َظٍ لؿ٩ان زام ماصة بمحزاتها البِئت َظٍ ق٩لذ و٢ض ال ٠ُ٦ ال٣غي  َظٍ في  الاؾخ٣غاع بلى ؤصث التي

غث ؤجها بٗض ُٞما ا ٞو . الخجمٗاث َظٍ مشل لخضور َبُُٗا ومهضعا  ؤؾاؾُا قَغ

٣ت ظاء ( )ال٣غي  َظٍ ٖمغان ؤن بلى البضاًت في الاقاعة مً البض الؿ٨ىُت الخجمٗاث لهظٍ الٗمغاهُت اإلآاَغ اؾخ٣غاء و٢بل  بٍُغ
ظا باإلاضًىت اإلاىظىص الٗمغاوي بالخسُُِ ٢ىعن ما بطا الخسُُِ ٖكىاجي ؤي مىخٓمت ٚحر  َظا في الخضًض بالصخيء لِـ ،َو

م بالهٟت زُُها ج٩ىن  ال٣غوٍت الخجمٗاث ٞمٗٓم اإلاجا٫،  َبُٗت ٞغيخه طاجه خض في الىٓام َظا ؤن مً الٗكىاثُت،بالٚغ
 ال٣غي  ؾ٩ان ًمى٘ لم الٗكىاجي الخسُُِ َظا ٞةن ٨ًً ،ومهما الؿ٨ىُت والخجمٗاث ال٣غي  مً ٦شحر في والخًاَعـ اإلاى٢٘

ُٟت الىاخُت  صٖم في ؾاَمذ التي الٗمغاهُت اإلآاَغ مً الٗضًض زالله مً جخجلى بهم زام ٖمغاوي وؿ٤ بخضار مً والٍغ

.  الب٣اء مٟهىم

 :الضًجي اإلآهغ -ٔ

ُٟت و الىاخُت ال٣غي  في الٗمغاهُت اإلآاَغ ؤَم بحن مً الضًجي اإلآهغ ٌٗخبر    (   الجضو٫ ) وألايغخت اإلاؿاظض في ممشال الٍغ
فُت ببجي ؾىىؽ اللغي الىاخُت بلفهت  ( الٗضص)ألايغخت  اإلاؿاحض اللغي الٍغ

ت  ت جافؿغة اللهغ كٍغ X          XX (4            )X (5 )كٍغ

ت اللت  ت الٗؼاًل ؤو الشالزا كٍغ X X(2 )   X(2 ) كٍغ

ت ؾُضي مىهىع  ت الخمِـ كٍغ X X(1            ) X(4 ) كٍغ

ت بجي ٖكحر كغي اللُاع  X                   X X(5            ) X(4 ) كٍغ

ٌ  قيل في بخهائُت كائمت فُت اللغي  بحن الفغق  لخبُحن حضو  الضعاؾت قي والىاخُت الٍغ

خٗلم اإلاسجض في نالجه الٟالح ًاصي    ٟهل وصهُاٍ صًىه ؤمىع  ٍو ٤ الٟالخحن ٢ًاًا في ُٞه ،ٍو ٗت ؤخ٩ام ٞو  ؤلاؾالمُت الكَغ

خٗلم ت ؤبىاء ٞحها ٍو ُٟت وال٣غي  الىاخُت ال٣غي  بجي الٟغ١  ٨ًمً ،٣ِٞ( )ال٣غآن ال٣ٍغ ا ال٨خاجِب ٧ىن  في الٍغ  ؤلخ٣ذ مٗماٍع

ُٟت ال٣غي  في هجضَا ؤهىا خحن ،في ( )الىاخُت ال٣غي  في وألايغخت باإلاؿاظض  ج٣٘ هجضَا بهىا بل ٣ِٞ باإلاؿاظض ؤلخ٣ذ الٍغ
ظا( 1:ع٢م الهىعة) صَالحز ؤو ؤ٢بُت ق٩ل ٖلى اإلاؿاظض ؤعيُاث جدذ  الؿ٩ان َاالء خغم مضي ٖلى ًض٫ ٞةهما ص٫ بن َو

 الُىمُت خُاتهم في هللا ٖلى واٖخماصا جضًىا ؤ٦ثر ال٣غي  ؾ٩ان اٖخبر ،لظل٪ صًيُا ؤبىائهم وجش٠ُ٣ حٗلُم ٖلى البؿُاء
ظٍ هباث بلى جخدى٫  البظوع  ،ٞخل٪ وحٗالى ؾبداهه هللا ب٣ىة الكٗىع  مً ٢غبا ؤ٦ثر ججٗلهم ،ٞالؼعاٖت الؼعاعي ووكاَهم  َو
ىن  خىلهم حِٗل التي والىباجاث الخكغاث مً ال٩اثىاث  ألاقُاء َظٍ ٧ل وال٩ىا٦ب وال٣مغ والكمـ خُاتها،والجى صوعة ٌٗٞغ

                                                           
العمراف رابح فيسة زلمد ، : ،كعن ٗتطيط عمراف قرل بٍت سنوس أنظر64-44عن ٗتطيط  ىذه القرل الواحية أنظر مصطفى التليلي ،مرجع سابق،ص -  

 .36،ص2013، أطركحة دكتوراة يف اآلثار اإلسالمية،معهد اآلثار،جامعة اجلزائر ،دراسة تاريخية أثرية  (تلمساف )الريفي في منطقة بني سنوس
،أطركحة دكتوراه ،قسم (ىػ1095-852()ىػ488-238)الملكيات الزراعية وآثارىا في المغرب واألندلسحيي أبوا ادلعاطي زلمد عباسي، - 2

. 845،ص2000التاريخ اإلسالمي جامعة القاىرة ،القاىرة،
 .294مصطفى التليلي،مرجع سابق، ص - 3
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م بهم اإلادُُت َغ
ّم
كٗغ وؤلابضإ الخل٤ ٖلى وحٗالى ؾبداهه هللا ب٣ضعة جظ٦  في ٌؿاٖضٍ ٧ي هللا بلى خاظت في بإهه صوما الٟالح ،َو

اح واله٤ُٗ ٧اإلاُغ الُبُُٗت بالٗىامل ًخإزغ الظي الٟالحي وكاَه ظٍ والٍغ  ًُٞا٠ٖ اإلاؼإع بعاصة ًٖ زاعظت وآلاٞاث،َو
٣ىم مجهىصٍ الخخه ؤعيه ججاٍ بىاظبه ٍو  الججي مىؾم في الٟالخُت الؿىت ٖلُه به حٗىص وما اإلادهى٫  ًًمً ال ول٨ىه ٞو

ىن  الٍغ٠ ؾ٩ان ظٗلذ الٗىامل َظٍ ،٩ٞل والخهاص  خى٫  ال٣غوٍحن مؿا٦ً جلخ٠ ما ،و٦شحرا( )جضًىا ؤ٦ثر زانت مجهم اإلاؼاٖع
ذ ٓهغ و٦غاماجه بهالخه ٖٝغ ٢ض ٩ًىن  ٢بُلتهم عمىػ  مً عمؼا ٩ًىن  ولي ؤو لهم ظض يٍغ ت في طل٪ ٍو  الىاخُت ال٣هغ ٢ٍغ
ت ازخاعث خُىما ت قما٫ الاؾخ٣غاع اإلا٣اصمُت مجمٖى ذ مجاوعتها بد٨م ال٣باًل بدىمت ال٣ٍغ م خظا ولحهم،و٢ض لًٍغ  في خظَو

ت ؾ٩ان بٌٗ ؤًًا ًىدؿب ،٦ما( )ال٣ُاع ٢غي  و٦ظا مىهىع  وؾُضي اللت  ٢غي   ؾ٩ان طل٪  بٍغ٠ ٖكحر وبجي الشالزا ٢ٍغ
ذ ؤيغختها بلى جلمؿان ذ مٛىحن ٖلي ؾُضي ٦ًٍغ تي مً ٧ل في ألايغخت َظٍ ؤَمُت ج٣ل مٛىحن،وال بً ٖلي ؾُضي ويٍغ  ٢ٍغ
 ال٨شحر ٢امذ ،و٢ض ؾىء ٧ل مً جدمحهم وؤجها بغ٦تها في ٌٗخ٣ضون  ال٣غي  َظٍ ؾ٩ان مً ال٨شحر ًؼا٫ ال والخمِـ،والتي جاٞؿغة

 ؤٖلى ؤو الٍُغ٤ خاٞت ٖلى بما ٩ًىن ( ال٣بت) ؤو( الىالي) ٧لمت الؿ٩ان ٖلُه ًُل٤ مبجى خى٫  والىاخاث الٍغ٠ في اإلا٣ابغ مً
ت اإلادُُت الخال٫ ت بد٤ اإلا٣ابغ َظٍ ،وحك٩ل ال٣ضًمت اإلا٣ابغ ب٣اًا ٖلى ؤو بال٣ٍغ ت بجاهب ألامىاث ٢ٍغ ا ال٣ٍغ ت ؤَل ًؼوَع  ال٣ٍغ

ًٗىن  ال٣غآن ٣ُٞغئون  الضًيُت اإلاىاؾباث في اع الٛهىن  بٌٗ ٍو  ألاولُاء َاالء ق٩ل ٣ٞض ،( )الىع١ الضاثمت وألاَػ
ُٟت وال٣غي  الىاخُت بال٣غي  وؤيغختهم الهالخىن   وخُاتهم الؿ٩ان مٗخ٣ضاث في الهامت الٗىانغ ؤخض  ؾىاء خض ٖلى الٍغ

 بلى باالهخماء الكٗىع  وجضُٖم اإلادلُت والجماٖاث ألاٞغاص بحن الاظخماعي الترابِ يمان في وظىصَم ؾاَم الضًيُت،خُض
ت صازل الجماٖت خ٣اص و الدكبض زال٫ مً ألازغي  ال٣غي  بلى طل٪ ،وامخضاص الىاخضة ال٣ٍغ م الخضًً َظا صخت في الٖا  ٚع

 للجماٖاث طل٪ ؾمذ ،و٢ض السخ٤ُ اإلااضخي بلى حٗىص مٗخ٣ضاث م٘ اإلاؼاوظت ومداولت وال٣ُىؽ اإلاماعؾاث في والخباًً الخىٕى
٤ُ  بمٟهىم ؤلازال٫ صون  بالخٟغص الكٗىع  بضاٞ٘ اإلادلُت بالهبٛت واإلاهُبٛت ال٣ًُت بسهىنُاتها جمؿ٨ها بحن بالخٞى

. ( )الش٣اُٞت بشىابتها والدكبض الىاؾٗت ؤلاؾالم ؤمت بلى الاهخماء

: الاحخماعي اإلآهغ -ٕ

ُٟت الىاخُت ال٣غي  في ويىخا ؤ٦ثر الاظخماعي اإلآهغ ًبضوا   اإلاجخم٘ ؤَُاٝ ٧اٞت بحن ججم٘ التي الٗال٢اث زال٫ مً والٍغ
ت ؾ٩ان ٖلى ج٣خهغ لم ،والتي ال٣غوي  ؾ٨ىذ التي الحهىصًت ألا٢لُاث اخخىاء بلى حٗضتها بل ٣ِٞ واخضة ل٣بُلت اإلاىخمىن  ال٣ٍغ

 خاعة ؤي ألا٢لُت َظٍ باؾم ؾمُذ ٢ٟهت ومى٣ُت ال٣ُاع ٢غي  في الخاعاث بٌٗ هجض ؤهىا مب٨غة،ختى ٞتراث مىظ ال٣غي  َظٍ
ٗىص ألاؾىاع جدمُه الظي اإلابجي الًٟاء صازل ج٣٘ وهي الحهىص  اخخًان بلى الىاخُت ال٣غي  في ألا٢لُت َظٍ اؾخ٣غاع ؾبب ،َو

ش مغ ٖلى لها اإلاؿلمحن  م٘ الخٗامل في ؾالؾتها َى اؾخ٣غاعا ألا٢لُت َظٍ ػاص ومما بُجهم وظىصَا وج٣ضًغ وال٣غي  اإلاضن في الخاٍع

 بىٟـ ألا٢لُت َظٍ جمحزث ،و٢ض ( )مٗهم َُبت ٖال٢ت زاللها مً عؾمذ الخٗامالث مً مخمحزة قب٨ت وبًجاص اإلاؿلمحن الؿ٩ان

                                                           
 .79،78،ص2003،ادلكتب العريب احلديث،االسكندرية، علم االجتماع الريفي أمحد رشواف حسن عبد احلميد، - 1
. 66-59مصطفى التليلي،مرجع سابق، ص - 2
 .305، ص2ج1988،دار السالسل اإلسالمية،1،ج1،طالمدف في االسالـ حتى العصر العثمانيمصطفى شاكر،  - 3
 .98،صمرجع سابقرابح فيسة زلمد، - 4
 .228-225مصطفى التليلي،مرجع سابق، ص - 5
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ُٟت ال٣غي  ؾ٩ان م٘ الٗال٢اث  ٧اهذ والتي الُاثٟت َظٍ ٖلى خ٨غا ٧اهذ والهىاٖاث الخٝغ بٌٗ ؤن بط ؾىىؽ بجي في الٍغ

ت صازل جماعؽ ها ؤن ،صون ( )ال٣ٍغ  . ال٣غوي اإلاجخم٘ ؤَُاٝ باقي ٞحها جىاٖػ

ٓهغ  ،ٞال ال٣غوي اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٧امل بها ًخمحز التي ألاَمُت زال٫ مً ؤًًا ال٣غي  َظٍ ؾ٩ان لضي الاظخماعي الخ٩امل ٍو
ٓهغ والغظل اإلاغؤة بحن ٞغو١ جىظض  ال٣غي  في ؾىاء الخُاة بها حكتهغ التي اليكاَاث مٗٓم في بقغا٦ها زال٫ مً طل٪ ،ٍو

ُٟت ال٣غي  في ؤو ( )الىاخُت  وظجي ٧الغعي الخاعجي اإلادُِ بلى ًخٗضاٍ بل ٞدؿب اإلاجز٫  صازل وكاَها ًىدهغ ،وال( )الٍغ
ما٫ مً ٦شحر للغظا٫ ؤن ،٦ما( 2:ع٢م الهىعة)والُٗىن  اإلاىاب٘ مً اإلاُاٍ وظلب اإلادانُل  ٞحها ًدكاع٧ىن  التي واليكاَاث ألٖا

. ألازغي  الٟالخُت اليكاَاث بلى باإلياٞت َظا مشال ٧اليؿُج زانت اإلاىاػ٫  صازل جماعؽ التي والهىاٖاث ٧الخٝغ واليؿاء

ٟي و الىاحي ال٣غوي اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن والخالخم الترابِ َظا في ٌؿاَم َاما آزغا ٖىهغا ولضًىا ى الٍغ  جىاعزخه هٓام َو
 ،وطل٪ ال٣ضم مىظ ال٣غي  ؾ٩ان ٖلحها حٗاٝع مُٗىت بإ٢ؿاٍ وجىػَٗها اإلاُاٍ ج٣ؿُم في واإلاخمشل البٌٗ بًٗها ًٖ ألاظُا٫

اث زال٫ مً ْاَغا ًبضوا  ختى ،و والبؿاجحن ألاعاضخي صازل ألا٢ؿاٍ بهظٍ الخانت( 3:ع٢م الهىعة)واإلاجاعي  الؿىاقي جٟٖغ
ُٟت، الىاخُت ال٣غي  بحن ومكتر٥ واخض الهضٝ ٞةن اإلاُاٍ لهظٍ الخىػَ٘ َغ١  ازخلٟذ وبن  الدؿاوي  مبضؤ جُب٤ُ ؤي والٍغ

 الُبُُٗت اإلاهاصع َظٍ حؿُحر في الٗامت اإلاهلخت ٖلى والخغم الاؾخ٣غاع في ٌؿاَم ؤؾاؾُا مبضؤ ٌٗخبر الظي والٗض٫
ُٟها اث بٌٗ ألاخُان بٌٗ في جدضر ٧اهذ الٗامت،وبن الخُاة مجاالث قتى في وجْى ان ل٨ً اإلاُاٍ خى٫  اإلاىاٖػ  ًخم ما ؾٖغ

ت اإلاُاٍ مً ألا٢ؿاٍ َظٍ ألن ًٞها  ب٩ل الخانت اإلااء ٦مُت اإلاىاٍعض وخؿب زاللها مً جٓهغ عؾمُت وؤوعا١ ب٣ٗىص مًبَى
كٍغً ألاعب٘ زال٫ اإلاُاٍ مً خهتها جدضص ٖاثلت،والتي ؤو ٢بُلت ى ؾاٖت ٖو  لهظا همىطط ،ولضًىا واللُلت الُىم ؾاٖاث ٖضص َو

ى ال٣ُاع ٢غي  في للمُاٍ الخىػَ٘ : ٧اآلحي َو

. الٗهغ بلى الجهاع مىخه٠ مً -

(. الٛغوب)الخماسخي بلى الٗهغ مً -

(. لُال ٖكغ الخاصًت الؿاٖت ٢غابت)الخباف بلى الخماسخي مً -

. الٟجغ بلى الخباف مً -

(. نباخا الشامىت الؿاٖت خىالي ؤي ٢ضما 12)ٖحن ؾاٖت بلى الٟجغ مً -

.  ( )الجهاع مىخه٠ بلى ٖحن ؾاٖت مً -

دب٘ ُٟت بال٣غي  وج٣ؿُُها اإلاُاٍ جىػَ٘ ٍو : آلاحي الىٓام ؾىىؽ ببجي الٍغ

. َىال ؤ٢ضام ؾبٗت الغظل ْل زالله ًبلٜ نباخُت ٞترة وهي ؤ٢ضام، ؾبٗت اإلاؿمى الى٢ذ بلى الٟجغ مً  -

. الٓهغ نالة بلى ؤ٢ضام ؾبٗت مً -

                                                           
 .44،صمرجع سابقرابح فيسة زلمد، - 1
. 285،صمرجع سابقمصطفى التليلي،:عن أىم النشاطات ادلمارسة من طرؼ النساء يف القرل الواحية أنظر - 2
. 285،صمرجع سابقمصطفى التليلي،:عن أىم النشاطات ادلمارسة من طرؼ النساء يف القرل الواحية أنظر - 3
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 .99، ص مرجع سابقمصطفى التليلي، - 



 
 
 

 

 
 

    2016 –  ًىلُى    : 22الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

90 

 

.  الٗهغ نالة بلى الٓهغ مً  -

(. الكمـ ٚغوب) اإلاٛغب نالة بلى الٗهغ مً -

.  الٗكاء نالة بلى اإلاٛغب مً -

(. الؿاب٤ الضوع  ٌؿخٛغ٢ها التي اإلاضة هٟـ) وهه٠ ؾاٖت مضة ،ؤي 22:30 الؿاٖت ٖلى الىىم، و٢ذ بلى الٗكاء مً -

. ( ) الٟجغ نالة بلى الىىم و٢ذ مً -

 في ؾاَم الظ٦غ الؿاب٣ت بالىٓم باإلاؿاواة اإلاُاٍ بخ٣ؿُِ وال٣ُام ال٣غوي اإلاجخم٘ في اإلاغؤة صوع  وجشمحن ألا٢لُاث اخترام بن
ؼ  مٓهغا بد٤ ٌك٩ل الىاخض،وطل٪ ٧الجؿض ال٣غي  جل٪ مجخمٗاث لخهبذ الؿ٩ان بحن والٗال٢اث الاظخماُٖت الغوابِ حٍٗؼ

اٝ الىاخاث في ٢امذ التي ال٣غي  صازل ألامشلت مً ال٨شحر لها هجض التي الٗمغاهُت اإلآاَغ مً  الٗالم ؤهداء مسخل٠ في  وألاٍع
م َظا ًىمىا بلى مؿخٗملت جؼا٫ ال ،والتي زانت الٗغبي  الظي والجهض الى٢ذ ازخهاع بةم٩اجها التي الخلى٫  وظىص مً ،بالٚغ

.  الُىمُت وكاَاتهم مسخل٠ في ال٣غي  ؾ٩ان ًبظله

: الاكخهاصي اإلآهغ -ٖ

ُٟت الىاخُت ال٣غي  ؾ٩ان لضي الا٢خهاصي اإلآهغ ٌك٩ل  ًم٨ً والتي وكاَاتهم ٧اٞت ُٞه جىدهغ الظي الخُاة ٖهب والٍغ

: ٧اآلحي وهي البكغي  الاظخمإ لهظا الغثِؿُت الخل٣ت ق٩لذ والتي َامت ظىاهب زالزت في جلخُهها

.   الٟالحي الجاهب     -ؤ

.  الهىاعي الجاهب   -ب

.  الخجاعي  الجاهب   –ط

: الفالحي الجاهب -ؤ

ُٟت الىاخُت ال٣غي  ؾ٩ان جم٨ً    غ زال٫ مً والٍغ ا وحٗضص اإلاُاٍ جٞى  في ٞحها الخهٝغ بدؿً ال٨ُٟلت الُغ١  وبًجاص مهاصَع
لى الهٗب الُبُعي اإلاجا٫ َظا ض ،٧اهذ مسخلٟت ٞالخُت ؤوكُت مماعؾت الٗهىع  مغ ،ٖو  اإلااصًت ألاويإ خؿب وجى٣و جٍؼ

ت،ٞالٟالخت ألٞغاص ٟي الٗمغان قغوٍ مً ؤؾاسخي قٍغ ،وهي الؿ٩ان َاالء خُاة مً َاما خحزا حك٩ل والؼعاٖت ال٣ٍغ  الٍغ
ت اإلابجي للًٟاء اإلا٨ملت اإلاؿاخت اإلاٛغوؾت اإلاؿاخاث جمشل وخضوزه،خُض اثٟها حٗضصث ،ٞمهما لل٣ٍغ  اإلاهضع ٞهي ْو

حر  ألاؾاسخي  مً آزغ مٓهغ هي مدضصة ٞالخُت ج٣ىُاث واٖخماص بها الٗىاًت ٞةن ،لظل٪ ولؿ٩اجها لها ألاؾاؾُت الخاظُاث لخٞى
 م٘ بالخإ٢لم زانت لهم وحؿمذ اإلادُُت الٓغوٝ خؿب الخهٝغ ٖلى ٢ضعتهم ،جشبذ الؿ٩ان لضي والابخضإ الخل٤ مٓاَغ

ظا الاؾخٛال٫ ج٨ش٠ُ زال٫ مً ألاؾاؾُت إلاهالخهم زضمت وج٨ُُٟها الُبُعي الىؾِ زهاثو  بلُه حؿعى ما الٟالحي،َو
ت في الٟالح ظهىص  ج٣ىُاث بابخ٩اع ووٗم زحراث مً ألاعى جضٍع مما والاؾخٟاصة الٗمل لخِؿحر ٢ضعاجه ٧امل حسخحر في ، ال٣ٍغ

غ١  . بها الخٗامل ٌؿهل ج٣لُضًت َو

غة َى لها ٞاإلادضص ال٣غي  جل٪ في الٛغاؾاث ؤهىإ لخىػٕ باليؿبت ؤما    ت ال٣ُ٘ ًٖ بٗضَا ؤو و٢غبها اإلاُاٍ ٞو  ؤو اإلاؼعٖو
بت باألظؼاء وجتر٦ؼ الٛغاؾاث جدىٕى ،خُض اإلاى٣ُت في الؿاثض اإلاىار هٕى و٦ظا اإلاٛغوؾت  طل٪ ًٓهغ ٦ما الىصًان مً ال٣ٍغ
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 زانت( 2،1:الخغاثِ)جاٞىت وواصي الخمِـ واصي خى٫  جىدكغ ٚغاؾاتها مً ال٨شحر هجض التي ؾىىؽ بجي ٢غي  في زانت
خىن  ٚغاؾت  ألاولى بالضعظت اإلاُاٍ بلى جدخاط التي الٛغاؾاث ج٣ل اإلااثُت اإلاهاصع ًٖ ابخٗضها و٧لما الٟىا٦ه ؤشجاع وبٌٗ الٍؼ
بضوا ألامُاع مُاٍ ٖلى زانت حٗخمض التي والؼعاٖاث الخ٣ى٫  وج٨ثر  في بها ٢مىا التي اإلاُضاهُت اإلاٗاًىت زال٫ مً والدؿا٢ِ،ٍو
ا و٦ُُٟت ألاعى اؾخٛال٫ َغ١  في ال٨بحر الخىٕى ؤن ؾىىؽ بجي ٢غي   لخظلُل اإلابظولت اإلاجهىصاث مضي لىا ًبرػ اؾدشماَع

حر بهخاط ٖلى الخهى٫  ؤظل مً الُبُُٗت ال٣ٗباث  باالؾخٟاصة ألاؾاؾُت الخاظُاث مً ًم٨ً ما ؤ٢صخى لخُُٛت ومخىٕى ٞو
اجحن مً ا والخًغ اإلاشمغة وألاشجاع الٍؼ حَر  ٣ٞض الىاخُت الٟالخت ًٖ ٧لها،ؤما باإلاى٣ُت والاؾخ٣غاع الب٣اء ًدٟٔ مما ٚو

ىن  الٟالخت ٞىٕى واإلاىاب٘ الُٗىن  مُاٍ بضوعة وز٣ُا اعجباَا اعجبُذ ا التي اإلاُاٍ بيؿبت مَغ َغ  ؾاب٣ا بلحها ؤقغها التي ال٣ؿمت جٞى
٘ ؤم٨ً ٢هحرا اإلااء صوع  ٧ان ،٩ٞلما ىضما الاؾخٛال٫ وج٨ش٠ُ الخىَى ال الضوع  ٩ًىن  ٖو اجحن ٚغاؾت ٖلى الا٢خهاع ًخم ٍَى  الٍؼ

. ( )الُٗل جخدمل التي

 الٟالخُت اإلاىاؾم ببٌٗ وز٣ُا اعجباَا اعجبُذ التي الكٗبي الٛىاء ز٣اٞت ٖامت بهٟت ال٣غي  َظٍ ؾ٩ان لضي جغسخذ و٢ض
م  حكبشه مضي ٖلى ؤًًا حٗبر ؤجها ٦ما البؿُِ الٟالح مسُلت في ًضوع  ٖما حٗبحرا ؤ٦ثر جبضوا ؤجها بال  ٧لماتها بؿاَت ،ٞٚغ
٠ التي الضًيُت وألاصُٖت الخٗابحر بٌٗ زال٫ مً بالضًً اوي َظٍ مشل في جْى  ًيكض ب٣ٟهت الىاخُت ال٣غي  ،ٟٞي ألٚا

: ألابُاث َظٍ الىسُل جظ٦حر بٗملُت ال٣ُام ؤزىاء الٟالخىن 

 **** الخسضًض مً ؾلمها ًاعبي

 خضًض ٢ىاثمها واظٗل

  ٞحها وباع٥ ؾلمها ًاعبي

 بحها صاًغ مدمض واظٗل

 الىبي ٖلى والهالة مدمض مدمض

  ( 7ٔ) ٖلي مىالها م٘ الٗكغة ًٖ واعيىا

اوي وجٓهغ  ،خحن الٟالخُت اليكاَاث إلاسخل٠ مماعؾتهم ؤزىاء جلمؿان بٍغ٠ ؾىىؽ بجي ٢غي  ؾ٩ان لضي ؤًًا الكٗبُت ألٚا
ٟي ؤلاوؿان ج٨ٟحر بؿاَت ٖلى صا٫ مًمىجها ٩ًىن  التي الكٗبُت وألامشا٫ الخ٨م مً ال٨شحر وؿم٘  مً ًجٗل ؤهه صعظت بلى الٍغ
اوي مً هٕى ألامشا٫ َظٍ بٌٗ  ؾىابل ؤولى ْهىع  م٘ ًٓهغ الظي الجضعان وصوعي اإلاغا٦صخي الضوعي ٖهاٞحر بها ًساَب ألٚا

:  الظعة

 حهضً٪ هللا الؼاوف

 الٗغمت َظٍ مً ٢ُجي

 مؿ٨حن ٖغمت الا َضً٪

 والضًً بالبىج٩ُي ظابها
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  الٗغمت ختى والخالم

بضوا  الىاخُت ال٣غي  بها اقتهغث التي الٗمغاهُت اإلآاَغ مً مٓهغ َى الٗامُت باللٛت حٛجى التي ال٩لماث َظٍ مضلى٫  ؤن ٍو
ُٟت  التي الُبُُٗت باإلاهاصع الٛجي الُبُعي الىؾِ بهظا الٟغص اعجباٍ مضي ٖلى ًض٫ ٞةهما طل٪ ص٫ ،وبن ؾىاء خض ٖلى والٍغ

ى للٗاثلت الهام الا٢خهاصي واإلاهضع الغثِسخي الضزل حك٩ل  زال٫ مً ومماعؾتها اليكاَاث بهظٍ ٞغخه ًٖ ٌٗبر ال٣غوٍت،َو

ج الٛىاء .  ( )الٟالخُت اإلاىاؾم مسخل٠ في جصخبها التي وألاَاٍػ

: الهىاعي الجاهب -ب

ُٟت الىاخُت ال٣غي  ؾ٩ان لضي ألاَمُت خُض مً الشاهُت اإلاغجبت الهىاعي الجاهب ًدخل  حٗخبر ،خُض ؾىاء خض ٖلى والٍغ
٣ت جخم ٧اهذ وبن الىؾِ َظا في الهىاٖاث ُحن الكاٚل الكٛل ج٣لُضًت بٍُغ غ الهىاج٘،ولٗل َظٍ وؤعباب للخٞغ  اإلااصة جٞى

غ ٖىامل مً َاما ٖامال  ق٩ل  طاتها بدض اإلاى٣ُت في زام ق٩ل في ألاولُت  مسخلٟت ؤق٩اال اجسظث التي اإلادلُت الهىاٖت جٍُى
 والخلٟاء والؿ٠ٗ اليؿُج نىاٖت زانت  َظا ًىمىا ٚاًت بلى بمماعؾتها حهخمىن  ال٣غي  ؾ٩ان ًؼا٫ ال مخٗضصة وؤهىاٖا

كتر٥( 8،7،6،5،4،10) الهىع  ؤهٓغ الغحى بهىاٖت ؤًًا اإلاىا٤َ َظٍ اقتهغث ٦ما الٟساع نىاٖت و٦ظا والخكب  َظٍ في ،َو
ت في الخغفي الٗمل ألن والغظا٫ اليؿاء الجيؿحن ٦ال الهىاٖاث ت ؤن طل٪،ٚحر ًخُلب ال٣ٍغ ُٟت بال٣غي  جاٞؿغة ٢ٍغ  الٍغ

ا ،وطل٪(9 الهىعة) الخضًض بهىاٖت اهٟغصث َغ  الىػان الخؿً ٢ام ٣ٞض ال٣ضم مىظ بظل٪ جمحزث و٢ض الخضًض ماصة ٖلى لخٞى

اعتها  ٦شحرون خضاصون  ،ٞحها جلمؿان مً مُال ٖكغ زمؿت هدى بٗض ٖلى ؾهل في ج٣٘ نٛحرة مضًىت)  الىن٠ بهظا وػوصها بٍؼ
 ال بط اإلاجاملت ٢لُلىا جاٞؿغة ،وؤَل ال٣مذ لؼعاٖت ظُضة لها اإلاجاوعة وألاعاضخي للخضًض مىاظم ٖضة ب٣غبها جىظض ألهه

 ال٣غي  بحن اقترا٥ ه٣ُت ٌٗخبر الخغفي ؤو الهىاعي الجاهب ٞةن ٨ًً ،ومهما(جلمؿان بلى وه٣له الخضًض زضمت بٛحر ٌكخٛلىن 
ُٟت وال٣غي  الىاخُت  ومٓهغا َاما ٖامال ٌٗخبر خُض مٗه الخٗامل في والىؾاثل الخ٣ىُاث ازخلٟذ وبن ،ختى ؾىاء خض ٖلى الٍغ
ا ًٖ اإلاىا٤َ َظٍ به جخمحز ٖمغاهُا ا ٦بحرا بؾهاما بالؿ٩ان اإلادُُت البِئت ُٞه حؿاَم والظي ٚحَر  بلهام مهضع باٖخباَع

. ( ) واخض آن في والخغفي للهاو٘

: الخجاعي  الجاهب -ج

ُٟت الىاخُت ال٣غي  في الخجاعي  الجاهب ؤَمُت جٓهغ ا زال٫ مً والٍغ َغ  ٖغى زاللها مً ًخم التي واإلادالث ألاؾىا١ ٖلى جٞى
ت في بهخاظها ًخم التي والبًاج٘ الؿل٘  في الخجاعي  الجاهب ق٩ل ،و٢ض مدلُت نىاٖاث ؤو ػعاُٖت مدانُل ٧اهذ ؾىاء ال٣ٍغ
 ألاؾىا١ زال٫ مً ظلُا طل٪ ًٓهغ ٦ما البٌٗ ببًٗهم ال٣غي  ؾ٩ان اخخ٩ا٥ في ؾاَمذ ا٢خهاصًت خغ٦ُت الؿ٩ان خُاة

ُت  ؤَم مً حٗخبر التي ٢ٟهت ؾى١  هجض مشال الىاخُت ال٣غي  ٟٞي،واله٣ٟاث اإلاٗامالث َظٍ مشل ٞحها جخم ٧اهذ التي ألاؾبٖى
ضص بها اإلاخضاولت البًاج٘ وحجم صوعٍتها خُض مً الغبٕى في ألاؾىا١  مدالث مً جخ٩ىن  ًىمُت ؾى١  ٞهي ٖلحها اإلاترصصًً ٖو
م في الٟغوسخي الجِل يباٍ ٢ضع ،و٢ض مسخهت َغ ا ٢ٟهت بؿى١  ج٣٘ التي اإلاباصالث حجم الؿى١  َظٍ خى٫  ج٣اٍع  ؾىٍى

:  بمٗض٫

ىام مً 6000   ألٚا

                                                           
 .145،146،صمرجع سابقرابح فيسة زلمد، - 1
-137صمرجع سابق،مصطفى التليلي، :-للمزيد من التفاصيل عن العمل احلريف يف القرل الواحية بقفصة كقرل بٍت سنوس يرجى االطالع على  - 2

 .160-155مرجع سابق،رابح فيسة زلمد، .-151
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  نٝى ظؼة 6000

ُُت مً 800 ُت ألٚا   الدجم الهٛحرة الهٞى

ُُت مً 1000   ال٨بحر الدجم طاث ألٚا

  والخىلي البروـ مً 300

  ال٣مذ مً ٢ٟحزا 150

 الكٗحر مً ٢ٟحزا 1000

.  ( ) الٍؼذ مً مُغ 2000

ٟي الٗمغان مٓاَغ مً آزغا مٓهغا الخجاعي  الخباص٫ ًمشل  ٦ما    َظا ال٣غي  ؾ٩ان ٌٟٛل لم خُض ؾىىؽ بجي بمى٣ُت الٍغ
ت وؤن زانت الجاهب غ ٧اهذ الخمِـ ٢ٍغ ت في ؾاٖض ؤؾبىعي ؾى١  ٖلى جخٞى بت ج٣ٍى ت الخاظُاث جلبُت في الٚغ  اإلاخىٖى

غى الؿل٘ جباص٫ زاللها مً ًخم التي الٗال٢اث ج٣ام ألاؾبىعي الؿى١  َظا زال٫ مً ،٩ٞاهذ للؿ٩ان واإلاتزاًضة  ٖو
ساع وؿُج مً اإلادلُت الهىاٖاث ا زكبُت وؤواوي ٞو حَر  ،و٢ض بلحها ؤقغها وؤن ؾب٤ والتي اإلادلي ؤلاهخاط طاث الؿل٘ مً ٚو

ت الٗخ٤ُ للمسجض اإلا٣ابلت بالجهت الىا٢ٗت الغخبت ق٩لذ غ اإلاؿاخت الخمِـ ب٣ٍغ  الغواًاث ،وخؿب الؿى١  لهظا ألاٞو
ت ؾ٩ان ًغصصَا التي الكٟهُت ُا ملخ٣ى بمشابت ٧ان اإلاؿاخت اإلادضوص الؿى١  َظا ،ٞةن ال٣ٍغ  بجي ٢غي  ؾ٩ان ُٞه ًلخ٣ي ؤؾبٖى
 التي الكٗبُت اإلا٣اهي في جخم ٧اهذ ما ٚالبا التي الخضًض ؤَغاٝ وججاطب والكغاء، والبُ٘ لئلججاع اإلاجاوعة وال٣غي  ؾىىؽ
٣ت ٌٗمل واخض م٣هى ٚحر الُىم مجها ًب٤ لم والتي بالؿى١، ؤو بالغخبت جدُِ  ال٣هىة بٖضاص ُٞه ًخم خُض الخ٣لُضًت بالٍُغ

 ٞحها جماعؽ ٧اهذ آلازاع،والتي ٚحر الُىم مجها ًب٤ لم التي الض٧ا٦حن بٌٗ جىدكغ ،٦ما بالخكب اإلاى٢ضة الىاع ٖلى والكاي
ت ؤو الهىاٖت َظٍ اقتهغث خُض اإلاى٣ُت ؾ٩ان ًغوٍه ما خؿب بالضواب الخام والٗخاص ألامخٗت نىاٖت  الجالُت ٖىض الخٞغ
 ٖلى الؿ٩ان وصؤب اإلاى٣ُت ٖهضجه الظي الخجاعي  اليكاٍ َظا ؤن في ق٪ ،وال ال٣ضم مىظ اإلاى٣ُت حؿ٨ً ٧اهذ التي الحهىصًت

 بها جؼزغ ٧اهذ التي اإلاىاعص مً ال٨شحر بلحها ججبى ٧اهذ ،خُض ألازغي  هي جلمؿان مضًىت ختى مىه اؾخٟاصث مماعؾخه
 الخجاعي  اليكاٍ لهظا ط٦غا هجض لم ؤهىا جلمؿان،بال مضًىت ًٖ ٦شحرا جبٗض  ج٨ً لم ؾىىؽ بجي ٢غي  ؤن بد٨م اإلاى٣ُت،وطل٪

 قىاَض له وظضها الظي الجاهب َظا جماما ؤٟٚل ،٣ٞض واإلاغاظ٘ اإلاهاصع زىاًا بحن اإلاى٣ُت بها جمحزث التي اإلاىخىظاث و٦ظا

 ؤَم بحن مً حٗخبر التي الخلٟاء بهىاٖت جمحزث ؾىىؽ بجي مى٣ُت ؤن وبما ،( )ؤبغػَا ط٦غ ٖلى ؤجِىا ٢ض مخٗضصة ماصًت
 في والخلٟاء الهٝى بحن الهىاٖت َظٍ في اإلاؼاوظت جمذ و٢ض ، اليؿىي  الٗىهغ زانت الؿ٩ان بها جمحز التي الازخهاناث

 الهالة ٢اٖاث ؤعيُاث حُُٛت في ٚالبا ،وحؿخسضم ٧لها الجؼاثغ في وجىػٕ جبإ ٧اهذ خُض الؿىىؾُت، الخهغ نىاٖت

غاهُت اإلاضن بمؿاظض ا ٞغوسخي ٞغه٪100،000 ٌٗاصله ما الخغب ٢بل ًبُ٘ الغثِسخي الخمِـ ؾى١   ٧ان و٢ض  ، الَى . ( )ؾىٍى

 

 

                                                           
 . 153،152،صمرجع سابقمصطفى التليلي، - 1
 .48، صمرجع سابق ألفرد بل، - 2
 .162،161،صسابقمرجع رابح فيسة زلمد، - 3
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: زالنت

م   ُٟت وال٣غي  الىاخُت ال٣غي  بحن اإلاكتر٦ت الٗمغاهُت اإلآاَغ بؿاَت ٚع  اإلاسخلٟت بإَُاٞه ال٣غوي اإلاجخم٘ ؤن بال ، الٍغ
 الىز٤ُ الاعجباٍ بٟٗل وكإ ،والظي للمى٣ُت اإلاخمحز الُبُٗحى الىؾِ ٖلى ُٞه اٖخمض ا٢خهاصًا وكاَا ًسل٤ ؤن اؾخُإ
 اإلاجاوعة اإلاىا٤َ ؾ٩ان و٦ظا اإلادلُت الؿ٩ان خاظُاث مً ًم٨ً ما ؤ٢صخى بخُُٛت ؾمدذ اإلاخمحزة،والتي الُبُُٗت باإلاهاصع

ظا ال٨بري  اإلاضن بلى ونىال  بلى الخ٣ىُاث بؿاَت ٞغيذ وجُٟٗله،و٢ض للمى٣ُت الخجاعي  الجاهب جدٍغ٪ بلى ؤصي ما ،َو
ت وكاَاث بهٟتها ألاوؾاٍ مسخل٠ في اليكاَاث َظٍ بٌٗ مماعؾت  مً الٗضًض ٧اهذ ،ولظل٪ الٟالحي للٗمل وم٨ملت زاهٍى

 ٖمال بٗض ُٞما ؤنبدذ الخٝغ جل٪ بٌٗ ؤن ،بال الٗاثلت ؤٞغاص ٧ل وبمكاع٦ت اإلاىاػ٫  وفي الٗاثلي الىؾِ في جماعؽ الخٝغ
ت في ًماعؽ ٞإنبذ الٗمل في والخٟاوي باإلج٣ان ًمخاػون ممً اإلاجخم٘ ؤٞغاص بٌٗ ُٞه جسهو زانا، مهىُا  بهٟت ال٣ٍغ
ت في جىدكغ ٧اهذ التي واإلادالث الض٧ا٦حن له اجسظث ،خُض صاثمت  الؿى١  بلى مىظها بهخاظهم ،ٞإنبذ ظىباتها وفي ال٣ٍغ

 جُىع  ٖىامل مً ٖامال الخغفي الٗمل ؤنبذ ،وبظل٪ اإلاجاوعة ال٣غي  ؾ٩ان و٦ظا اإلادلُىن  الؿ٩ان ًغجاصَا التي اإلادلُت

ٟي الىاحي الٗمغان . وعظاال وؿاءا وؤٞغاصَا ألاؾغة وعقي جدًغ بلى ؤنله في حهضٝ الظي والٍغ

: الخغائِ
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: الهىع 

 

  ال٣غآن لخضَعـ ٦خاب: 1ع٢م الهىعة 
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ت الىبحرة الٗحن مىب٘:ٕ عكم الهىعة  جافؿغة بلٍغ

 
ت الؿىاقي مً همىطط:3 ع٢م الهىعة  الخمِـ ب٣ٍغ
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ت مً الؼعبُت هٕى مً وؿُج: 4 ع٢م الهىعة  جاٞؿغة ٢ٍغ

 
 الخلٟاء ماصة مً اإلاجز٫  وؾاثل بٌٗ: 5 ع٢م الهىعة
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 الخكبُت الهىاٖاث بٌٗ: 6 ع٢م الهىعة

 

 
ت نىاٖاث: 7 ع٢م الهىعة  ٞساٍع
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ت زانت ؤصواث: 8 ع٢م الهىعة  اليؿُج بدٞغ

 ا

ت الخضًض نىاٖذ بٌٗ:9 ع٢م الهىعة  جاٞؿغة ب٣ٍغ
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 بالُدحن زانت عحى:10 ع٢م الهىعة

 

:  اإلاغاح٘ كائمت

 ،الضاع وآلاصاب والٗلم الٟىىن  ،بِذ1،ٍ الكضاصي الؿالم ٖبض:،جد٤ُ٣اإلالضمت هخاب،( الغخمان ٖبض) زلضون  ابً  -1
.  2005، البًُاء

ٌ  اإلاجاوعة الىاخُت واللغي  ،٢ٟهت(مهُٟى) الخلُلي -2 ت الحُاة خى  ظمُٗت ،وكغ(88ٔٔ بلى 8ٔ اللغن  بضاًت مً) الجماٍٖى
. 2009، ،ؾيبا٦ذ،جىوـ ٢ٟهت مضًىت نُاهت

لُا ونف ،( الخؿً)الىػان-3 . 1983، ،بحروث2ؤلاؾالمي،ط الٛغب وآزغون،صاع خجي مدمض: جغ ،بفٍغ

لُا،(ماعمى٫ ) ٧اعبسا٫-4  ،الغباٍ،2والخىػَ٘،ط لليكغ اإلاٗاٝع وآزغون،م٨خبت ػهُبر ومدمض خجي مدمض: جغظمت ،بفٍغ

. 1984اإلاٛغب،

ف في الؿىؾان باكت ،(مدمض) قاوف عمًان -5 ان بجي صولت ٖانمت جلمؿان بدايغة الخٍٗغ . 1985،الجؼاثغ، ٍػ

اع ٖمغو  -6 . م1984 الجؼاثغ، ،الٗهىع  ٖبر جلمؿان ،( مدمض)الُمّم

في الٗمغان ،( مدمض) ِٞؿت عابذ -7 سُت صعاؾت( جلمؿان) ؾىىؽ بجي مىُلت في الٍغ ت جاٍع  آلازاع في ص٦خىعاة ؤَغوخت ، ؤزٍغ
. 2013، الجؼاثغ آلازاع،ظامٗت ؤلاؾالمُت،مٗهض
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 ،ؤَغوخت(هـ9٘ٓٔ-8ٕ٘()هـ88ٗ-8ٖٕ)وألاهضلـ اإلاٛغب في وآزاعها الؼعاُٖت اإلالىُاث،(ٖباسخي مدمض) اإلاٗاَي ؤبىا ًخي -8
ش ،٢ؿم ص٦خىعاٍ . 2000،ال٣اَغة، ال٣اَغة ظامٗت ؤلاؾالمي الخاٍع

في الاحخمإ ٖلم،(الخمُض ٖبض) خؿً عقىان ؤخمض -9 ت، الٗغبي ،اإلا٨خب الٍغ . 2003 الخضًض،الاؾ٨ىضٍع

. 1988ؤلاؾالمُت الؿالؾل ،صاع1،ط1،ٍالٗشماوي الٗهغ ختى الاؾالم في اإلاضن ،(مهُٟى)قا٦غ-10
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اء جُىع   الىؾُِ الٗهغ زالٌ باإلاٛغب اإلاسٍُى هخابت ٖو
 اإلاٛغب فاؽ اإلاهغاػ ؤلاوؿاهُت،ْهغ والٗلىم آلاصاب ولُت/ٌصخي َاعق . ص

  

 

: ملخو

ت ٖلى ال٣ضًم في اليؿار اٖخمض ٗض وظه، ؤ٦مل ٖلى بمهمتهم لل٣ُام ألاصواث مً مجمٖى اء َو  َظٍ ؤَم اإلاسٍُى ٦خابت ٖو

م ٖلحها ؾُضوهىن  التي الىؾُلت ٞهى ألاصواث، م ؤ٩ٞاع ٞحها ؾُيسخىن  ؤو ؤ٩ٞاَع  وبظل٪.. واإلااعزحن وألاصباء اإلا٨ٍٟغً مً ٚحَر
اء لهىاٖت باإلاٛغب حؿخٗمل ٧اهذ التي باإلاىاص جغجبِ ؤؾاؽ بق٩الُت مً اهُل٣ىا ، ٦خابت ٖو  اخخما٫ ووظضها اإلاسٍُى

اؽ ٖلى البضاًت في اٖخماصَم خماص وجإ٦ضها البرصي، ؤو ال٣َغ سُت صالثل ٖلى بااٖل خماص بلى اهخ٣الهم جاٍع  وهٓغا الغ١، ٖلى الٖا

 ًٖ البدض بلى طل٪ ؤصي ٣ٞض.. وػهه واعجٟإ حجمه و٦بر زمىه ٚالء ٢بُل مً الىؾُلت، َظٍ جُغخها ٧اهذ التي للهٗىباث
ى ؤزغي، وؾُلت خماص الىع١، ؤو ال٩اٚض صزى٫  بٗض جإحى ما َو ت مُُٗاث ٖلى وبااٖل  مً َبىهُمُت وؤٖالم ظهت، مً مهضٍع

ت بوكاء لىا جإ٦ض زاهُت، ظهت ُىن  ابخ٨غ بل ٞاؽ، بمضًىت وزانت باإلاٛغب ال٩اٚض نىاٖت صوع  مً مجمٖى  ظضًت ج٣ىُاث الخٞغ

غ . الهىاٖت َظٍ لخٍُى

اؽ  –ال٩اٚض  –الغ١ :اإلافخاخُت اليلماث . اإلاسٍُى  –اإلاٛغب  –ٞاؽ  –ال٣َغ

: ملضمت

 بها، ٣ًىم ٧ان التي ال٨بري  لؤلصواع هٓغا ؤلاؾالمُت، اإلاجخمٗاث صازل َامت م٩اهت لىٟؿه ٌك٩ل ؤن ال٣ضًم في ال٨ِخاب اؾخُإ
ت بغوػ جُلب الظي ألامغ ُضة ٖال٢ت لها ٧اهذ التي والٟىىن  والهىاج٘ الخٝغ مً مجمٖى ، َو  اليؿازحن ٢بُل مً باإلاسٍُى

ً م، وال٨ٛاَحن والىعا٢حن والؿٟاٍع حَر ٗض ٚو اء َو  .ال٨خاب بزغاط ٖملُت في ألاَم الٗىهغ اإلاسٍُى ٦خابت ٖو

اء وه٣هض ، ٦خابت بٖى  َظٍ ليسخ اليؿار ٖلحها واٖخمض مسُىَاتهم، اإلاالٟىن  ٖلحها صون  التي الىؾُلت اإلاسٍُى
اث، ذ و٢ض اإلاسَُى  ٧ل في اإلاخاخت ألاولُت اإلاىاص خؿب آزغ، بلى مجا٫ مً وازخالٞا الؼمً، ٖبر جُىعا الىؾاثل َظٍ ٖٞغ

ظا خضة، ٖلى م٩ان  ٖلى آصم ؛٦خب مً ؤو٫ " ؤن ٣ًى٫  خُض الٟهغؾذ، ٦خابه في الىضًم ابً هو زال٫ مً ًخطر ما َو
ت طل٪ بٗض ألامم ٦خبذ زم الُحن،  زم]..[  الصجغ ووع١  الخكب في و٦خبىا]..[  للخلىص والدجاعة الىداؽ في الؼمان مً بَغ

اؽ في مهغ ؤَل و٦خب ٞحها، الىاؽ ٨ٞخب الجلىص صبٛذ غ في ج٨خب والغوم]..[  اإلاهغي  ال٣َغ  والٗغب]..[  والَغ١  ألابٌُ الخٍغ
ٗض آزغ، بلى مجا٫ مً اإلاؿخٗملت الىؾاثل َظٍ في ال٨بحر الازخالٝ ًا٦ض مما ،1.."ؤلابل ؤ٦خاٝ في ج٨خب  مً اإلاٛغبي، اإلاجا٫ َو

ذ التي اإلاجاالث بحن : في جخمشل ؤؾاؽ بقيالُت مً لىىُل٤ الىؾاثل، َظٍ بٌٗ ٖٞغ

تها التي الخُىعاث ما ُت ٖٞغ  اإلاٛغب ٢ضمها التي الخ٣ىُت ؤلاياٞاث وما الىؾُِ؟ الٗهغ زال٫ باإلاٛغب اإلاسٍُى ٦خابت ؤٖو
 اإلاجا٫؟ َظا في ؤلاوؿاهُت للخًاعة

                                                           
. 23-22، صص1391، ٖتقيق رضا ٕتدد، طهراف، كتاب الفهرستأبو الفرج إسحاؽ الوراؽ ادلعركؼ بابن الندمي،   1
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: الخالُحن اإلادىعًٍ ٖلى ؾىٗخمض ؤلاق٩الُت، َظٍ ًٖ ولئلظابت

ُت: ؤوال ٌ  كبل الىؾُُُت الفترة زالٌ الىخابت ؤٖو . اإلاٛغب بلى( الىعق) الياٚض ونى

اث جإلُف ٖلى وجإزحرها الىؾُِ، باإلاٛغب الىعق نىاٖت وجُىع  ْهىع : زاهُا . ووسخها اإلاسَُى

ت َىا٥ ؤن بلى البضاًت في ؤلاقاعة وججضع ، َظا في الباخض جىاظه التي الهٗىباث مً مجمٖى  هضعة مجها وزانت اإلاىيٕى
ت اإلاُُٗاث ُت يبِ في الخلِ و٦ظا الىاخضة، الُض عئوؽ ٖلى اإلاٗضة اإلاهضٍع اع َظا وفي ال٨خابت، ؤٖو  ألبي هها هىعص ؤلَا

 ٨ًخب الظي ٧ان ٞةن: "ُٞه ٣ًى٫  ال٨خاب، ؤصب قغح في الا٢خًاب ٦خابه في( َـ521. ث) البُلىسخي مدمض بً هللا ٖبض مدمض

اؽ ع١  ٞهى ظلىص مً ُٞه اؽ ال٣اٝ، ب٨ؿغ و٢َِغ َغ
ْ
 الٗغى َظا في وؾىىضر ،1"٧اٚض ٞهى ع١  مً ٧ان ٞةن]..[  بًمها و٢

. خضة ٖلى ٧لمت ٧ل بحن الازخالٞاث

ُت: ؤوال ٌ  كبل الىؾُُُت، الفترة زالٌ الىخابت ؤٖو ض ونى
َد
: اإلاٛغب بلى الياٚ

ت اإلاٛغب ؤَل ازخاع ً الىؾاثل مً مجمٖى م لخضٍو  وؾُلت زحر الدجاعة ٖلى الى٣ل ٩ٞان ال٣ضًمت، الخ٣بت مىظ ؤ٩ٞاَع
م، لخسلُض ت اإلاٛغبُت اإلاخاخ٠ وجدخٟٔ ط٦َغ ت الى٣ىف مً بمجمٖى  الخ٣بت وزال٫ الاَخمام، َظا ح٨ٗـ التي الصخٍغ

خماص ٧ان الىؾُُُت، ض ونى٫  ٢بل ختى جُىعا، ؤ٦ثر وؾاثل ٖلى الٖا
َ
 الٗالم ٧ان وبطا الجٛغاُٞت، الغ٢ٗت َظٍ بلى ال٩اٚ

اؽ ٖلى الٟترة، َظٍ في ٦بحر بك٩ل اٖخمض ٢ض ؤلاؾالمي  اإلاجا٫ في الىؾُلخحن َاجحن خًىع  مضي ٞما والَغ١، اإلاهغي، ال٣َغ
 اإلاٛغبي؟

اؽ -1 َغ  :اللِم

ت اإلاٗاظم حكحر سُت والىهىم ،2اللٍٛى اؽ ؤن بلـى 3الخاٍع  مىٓىع  ابً ًظ٦غ خُض هٟؿه، اإلاهغي  البرصي َى ال٣َغ

اؽ" اؽ بمهغ، ٩ًىن  بغصيٍي  مً ًخسظ مٗغوٝ: ال٣َِغ محز ،4"مهغ بغوص مً يغب: وال٣َِغ اؽ بحن ٍو  ال٣اٝ ب٨ؿغ ال٣َِغ
اؽ َغ

َ
ا٦ض ،5"ٞحها ٨ًخب التي الشابخت الصخُٟت: "بها ٣ًهض ٞالشاهُت بٟخدها، وال٣  مً" ؤن ٢ىله ٖىض الؿُىَي ألامغ َظا ٍو

ى ُٞه، ٦خب ما ؤخؿً وهي َىامحر، وهي ال٣غاَِـ، مهغ زهاثو ٠ًُ 6"مهغ ؤعى خكِل مً َو حها" ٍو  ٞو
اؽ ًيؿب خُض الٟهغؾذ، ٦خابه في الىضًم ابً ًا٦ضٍ هٟؿه وألامغ ،7"بمهغ بال الضهُا في ولِـ ال٣غاَِـ، . 8إلاهغ ال٣َغ

                                                           
، ٖتقيق مصطفى السقا، كحامد عبد اجمليد، االقتضاب في شرح أدب الكتاب، (ىػ521-444)أيب زلمد عبد اهلل بن زلمد بن السيد البطلوسي   1

. 179-178، صص1996ادلصرية، القاىرة، مطبعة دار الكتب 
. 3592، القاىرة، اجمللد اخلامس، باب قرطط، صدار المعارؼابن منظور، لساف العرب،   2
، 2، ج1968، عيسى البايب احلليب، القاىرة، 1، ٖتقيق زلمد أبو الفضل ابراىيم، طحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاىرةجالؿ الدين السيوطي،   3

. 46س، ص.، ـكتاب الفهرستابن الندمي،  .328-327ص
. 3592س، باب قرطط، ص.ابن منظور، لساف العرب، ـ  4
. نفسو  5
. 328-327س، صص.جالؿ الدين السيوطي، حسن احملاضرة يف أخبار مصر كالقاىرة، ـ  6
. 327نفسو، ص  7
. 46س، ص.ابن الندمي، الفهرست، ـ  8
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سُت الىهىم َظٍ بن ت واإلاٗاظم الخاٍع اؽ ؤن جا٦ض اللٍٛى خماص مهغ، بإعى ًيخج ٧ان الظي هٟؿه، الَبرصي َى ال٣َِغ  بااٖل
لت، قغاثذ بلى الؿ٣ُان َظٍ ج٣ؿُم ُٞخم الىُل، بمؿدى٣ٗاث اإلاىظىص البرصي هباث ؾ٣ُان ٖلى  مخالن٣ت ويٗها زم ٍَى

ت مؿُدت زكبُت بمُغ٢ت َغ٢ها وبٗض مخٗامض، بك٩ل ؤزغي  قغاثذ وجىي٘ بًٗها، ظىب  َظٍ جله٤ ؤظؼائها، لدؿٍى

. 1لل٨خابت ظاَؼة ج٩ىن  وبظل٪ وجه٣ل وجج٠ٟ الكغاثذ،

 الىؾُُُت؟ الخ٣بت زال٫ البرصي وع١ اإلاٛاعبت اؾخٗمل َل َىا، تهمىا التي ؤلاق٩الُت ؤن  بال

اث جىاولذ التي والٟهاعؽ ظهت، مً الىؾُُُت اإلاهاصع في بدشىا ٖملُت بن  ُٚاب لىا ؤ٦ضث زاهُت، ظهت مً اإلاٛغبُت اإلاسَُى

اث آالٝ ًٞمً البرصي، ٧لمت ت ًظ٦غ لم ،2ٖىاص ٧ىع٦ِـ الباخض بلحها ؤقاع التي الٗغبُت البرصًت اإلاسَُى  بغصًت مسَُى
سُت بق٩الُت ؤمام ًجٗىا مما اإلاٛغب، في اؾخٗملذ ؤو مٛغبُت، واخضة  ول٨ً ٖضمه، مً الىٕى َظا باؾخٗما٫ جغجبِ جاٍع

اؽ مهُلر سُت، اإلاهاصع بٌٗ في واعص البضاًت، في له حٗغيىا الظي ال٣َِغ  َظا اؾخٗما٫ اخخما٫ ؤمام ًجٗلىا مما الخاٍع

اؽ، مؿمى جدذ الىع١ مً الىٕى . البرصي ولِـ ال٣َِغ

 الٟترة زال٫ اإلاجا٫ َظا في الىٕى َظا ٢لت َى ألا٦ُض ؤن بال للبرصي، اإلاٛاعبت اؾخٗما٫ اخخما٫ ج٣ضم ؤلاقاعاث َظٍ ٧اهذ وبن
بضو اإلاضعوؾت، الؼمىُت  الٗالم ٚغب في ٦بحر بك٩ل اهدكاٍع ٖضم بلى ؤصي الظي َى مهغ، ٚحر ببلض بهخاظه بم٩اهُت ٖضم ؤن ٍو

سُت الغواًاث جىعص خُض ؤلاؾالمي،  الىع١ وزغط ًىجر، لم ألامغ ؤن بال ؾامغاء، في بهخاظه الٗباسخي اإلاٗخهم مداولت الخاٍع
غ اإلاىازُت ٞالخهاثو وبظل٪ ال٨ؿغ، وؾهل زكىا  اإلاجا٫ َظا في بهخاظه ٖلى ؾاٖضث التي هي مهغ، في ألاولُت اإلااصة وجٞى

ِ٣ٞ .

 اؾخٗما٫ جإ٦ُض بهٗىبت ا٢خىٗىا وبطا الَبرصي؟ وع١ الىؾُِ الٗهغ زال٫ اإلاٛاعبت اؾخٗمل َل: مُغوخت ؤلاق٩الُت لخب٣ى
، َظا ُت ٞما الىٕى ُٟها جم التي ألازغي  ال٨خابت ؤٖو ض؟ ونى٫  ٢بل جْى

َ
 ال٩اٚ

 :الغَدق  -2

 َظٍ الٗغب واؾخٗمل ،3لل٨خابت نالخت ًجٗلها مما مٗحن، بإؾلىب ون٣لذ صبٛذ التي الجلىص جل٪ والغ٢ى١  بالَغ١  ٣ًهض

:  مجها زهاثو بٗضة جمحزث ؤجها زانت ٦بحر بك٩ل الىؾُلت

  ب٣اثه َى٫. 

 حر ؾهىلت  .ألاولُت ماصجه جٞى

 الخبر بػالت بٗض مغة، مً ؤ٦ثر اؾخسضامه بم٩اهُت. 

                                                           
. 478-477، ص499-471، صص6رعد ناجي عبود، التطور التارخيي ألكعية كمصادر ادلعلومات، رللة مداد اآلداب، ع  1
 

، كزارة الثقافة 46ـ، سلسلة ادلعاجم كالفهارس1106/ىػ500كوركيس عواد، أقدـ ادلخطوطات يف مكتبات العامل ادلكتوبة منذ صدر اإلسالـ حىت سنة   2
. 146، ص1982للنشر، العراؽ، كاإلعالـ، دار الرشيد 

، 159-131، صص 15رْتي مصطفى علياف، حركة الوراقُت يف احلضارة العربية اإلسالمية، دراسة تارخيية، رللة رلمع اللغة العربية، األردف، اجمللد   3
. 136ص
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اث في عثِؿُت ؤصاة الَغ١  مً ظٗلذ الخهاثو َظٍ  ٌؿحر ٚحر ٖضص ٖلى الخؼاهاث واخخٟٓذ اإلاٛغبُت، الىؾُُُت اإلاسَُى

اث مً اث ؤ٢ضمها مً مسخلٟت، ػمىُت ٞتراث بلى حٗىص والتي الَغ١، ٖلى اإلا٨خىبت اإلاسَُى -9/َـ4-١3 زال٫ ماعزت مسَُى
: مجها م،10

 .1م9/َـ3 ال٣غن  مً ألاو٫  الىه٠ زال٫ وسخذ للجاخٔ، اإلالى٥ ؤزال١ في الخاط ٦خاب مً وسخت -

-382 ؾىت الٛؼا٫، َع١  ٖلى ٦خبذ ؾهل، بً الؿغي  بً ابغاَُم بسخا١ ألبي ال٨بحر، ال٣غآن بٖغاب: ٦خاب مً وسخت -

 .2بالغباٍ الٗامت بالخؼاهت مىظىصة م،998-992/َـ387

 .3الٛؼا٫ َع١  ٖلى م،1001/َـ391 ؾىت وسخذ للُبري، ال٣غآن، جٟؿحر في البُان ظام٘ ٦خاب مً وسخت -

خماص جا٦ض اليسخ َظٍ بن اث بلى البدض َظا في جىنلىا ٖضم وعٚم م،10-9/َـ4-3 ال٣غهحن زال٫ الَغ١  ٖلى ال٨بحر الٖا  مسَُى
 بً بصَعـ للمىلى بقاعة ٞهىا٥ الٟترة، َظٍ ٢بل الىؾُلت َظٍ اهدكاع ألا٦ُض مً ؤهه بال الؼمىُت، الٟترة خُض مً ؤ٢ضم

ُٛت، ال٣باثل بٌٗ مً ٞاؽ مضًىت مىي٘ قغاء بٗض ل٣ٗض ٦خابخه جا٦ض بصَعـ ٣ض و٦خب: "ػعٕ ابي ابً ًظ٦غ خُض ألاماَػ َٗ  ال
ض) الىع١ ؤن وبما ،4"ألاههاعي  الخؼعجي مال٪ بً هللا ٖبض ال٣ُٟه ٧اجبه مجهم بكغائها

َ
 بٗض، اإلاٛغب بلى ونل ٢ض ٨ًً لم( ال٩اٚ

٣ضٍ بصَعـ اإلاىلى ٖلحها ؾ٨ُخب التي الىؾُلت ٞةن مىظىص، ٚحر ه٣ل لم بن مىدكغ ٚحر -ؾاب٣ا ؤقغها ٦ما –البرصي ووع١   هي َٖ
. ٢ضًمت ٞتراث مىظ الىؾُلت َظٍ وظىص ًا٦ض مما الَغ١،

م" اإلاٛاعبت مهاخ٠ ٧ل ٧اهذ م،10/َـ4 ال٣غن  وزال٫  َظٍ َُمىت ًا٦ض مما اإلا٣ضسخي، حٗبحر خؿب 5"ع٢ى١  في م٨خىبت وصٞاجَغ
. الىؾُلت

اث جدخٟٔ اإلاٛغبُت الخؼاثً ػالذ ما بل الغ٢ى١، ٖلى ال٨خابت ًٖ اإلاٛاعبت ًخى٠٢ لم الىع١ صزى٫  وعٚم  بلى حٗىص بمسَُى

إ مداطي ٦خاب مً وسخت: مجها مخ٣ضمت، ػمىُت ٞتراث  بسؼاهت مىظىصة م،6ٌ/12 لل٣غن  حٗىص جىمغث، بً للمهضي اإلاَى

إ ٦خاب مً ووسخت ،6ال٣غوٍحن  هماطط بلى باإلياٞت.7بمغا٦ل َـ503-502 ٖامي الَغ١  ٖلى وسخذ ؤوـ، بً مال٪ لئلمام اإلاَى
. اإلاىالُت لل٣غون حٗىص ؤزغي 

كحر ت بلى ال٣ل٣كىضي َو  بن بل ،8ال٣غآهُت اإلاهاخ٠ بيسخ ًغجبِ ما وزانت م،15/َـ١9 زال٫ الغ١  ٖلى ال٨خابت اؾخمغاٍع
. م13ٌ/19 ال٣غن  ٚاًت بلى الَغ١  باؾخٗما٫ اؾخمغوا اإلاٛاعبت ؤن ًا٦ض 9اإلاىىوي الباخض

                                                           
. 98س، ص.ـ، ـ1106/ىػ500كوركيس عواد، أقدـ ادلخطوطات يف مكتبات العامل ادلكتوبة منذ صدر اإلسالـ حىت سنة   1
. 88نفسو، ص  2
. 112نفسو، ص  3
، ادلطبعة ادللكية، الرباط، 2ابن أيب زرع، األنيس ادلطرب بركض القرطاس يف أخبار ملوؾ ادلغرب كتاريخ مدينة فاس، ٖتقيق عبد الوىاب بنمنصور، ط  4

. 39، ص1999
. 239، ص1877ادلقدسي، أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، مطبعة ليدف،   5
سلسلة ْتوث  زلمد ادلنوين، تاريخ الوراقة ادلغربية، صناعة ادلخطوط ادلغريب من العصر الوسيط إىل الفًتة ادلعاصرة، منشورات كلية اآلداب، الرباط،  6

. 30ص ،1991، 2كدراسات، رقم 
. 29س، ص.اقة، ـادلنوين، تاريخ الور  7
 .ٖتميلو كضبطو. 477، ص2ج، 1913ادلطبعة األمَتية بالقاىرة، القلقشندم، صبح األعشى، أيب العباس أمحد   8
. 58س، ص.ادلنوين، تاريخ الوراقة، ـ  9
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اء اإلاٛاعبت اؾخٗملها التي ألاؾاؽ ٞالىؾُلت وبظل٪  الَغ١، في جمشلذ الىؾُُُت، الخ٣بت مً ألاولى ال٣غون زال٫ لل٨خابت ٧ٖى
ض ونى٫  ٢بل

َ
ُحن وظىص م٘ زانت ٢اثما، الَغ١  اؾخٗما٫ ْل والاهدكاع، الىنى٫  َظا وعٚم بلُه، ال٩اٚ  بهظٍ مهخمحن خٞغ

ظا الهىاٖت، . ٞاؽ بمضًىت الجىاثؼ ظام٘ باب ؤؾٟل الغ٢ا٢حن، ص٧ا٦حن: الُبىهُمي الٗلم ًا٦ضٍ ما َو

ُىن  َاالء واٖخمض ى والٛؼالن، والعجى٫  والخغاٝ اإلااٖؼ وزانت اإلاسخلٟت، الخُىاهاث ظلىص ٖلى الخٞغ  وؤخؿجها ؤع٢ها َو
 بها، الٗال٤ واللخم والصخم الكٗغ بػالت لدؿهل ؤؾابُ٘، إلاضة ظٟاٞها، ٢بل الجحر ماء في الجلىص َظٍ ٚمغ ُٞخم زمىا، وؤٚالَا

اع، َظا بلى ب٣ىة ظىاهبه وحكض مٗضوي، ؤو زكبي بَاع ٖلى بؿُها طل٪ وبٗض ال٩لـ، مً مغاعا ٚؿلها زم خه وجخم ؤلَا  جٍُغ
ت في الاؾخمغاع م٘ الُباقحر بماصة ؾُدُه وصل٪ خاع، بماء  الجلض ظاهبا ًد٪ َظا ٧ل مً الاهتهاء وبٗض وصل٨ه، قضٍ ج٣ٍى

خه، ؾُده لخىُٗم مغاعا اله٣ُل والدجغ بالُباقحر ٣و ًج٠ ًتر٥ زم وحؿٍى . 1الخاظت خؿب ٍو

 الَغ١، زمً ٚالء بلى ؤصث التي هي الهاو٘، ٢بل مً ٦بحرا وظهضا بال٣هحرة، لِؿذ ػمىُت مضة حؿخٛغ١  التي الٗملُت َظٍ بن

 ٞامخضث، اؾترؾلذ هضًذ بن" الَغ١  ٢ُٗت ؤن ط٦غ خُض الىؾُلت، َظٍ الجاخٔ اهخ٣ض و٢ض واؾخٗماله، امخال٦ه ونٗىبت
دا، ؤهتن وهي ٢بُذ، وحكىج قضًض، ج٣بٌ م٘ بال خالها بلى حٗض لم ظٟذ ومتى  ؤعاص ولى]..[  للٛل وؤخمل زمىا، وؤ٦ثر ٍع

، في ٨ًُٟه ما ٢ضع مجها ًدمل ؤن ٖلم ناخب . 2"بٗحر خمل ٦ٟاٍ إلاا ؾٍٟغ

اء ًٖ البدض بلى اإلاٛاعبت الهٗىباث َظٍ صٞٗذ ى الاؾخسضام، في وؾهىلت ٌؿغا ؤ٦ثر ظضًض، ٖو  ؤو الىع١ في جمشل ما َو
ض،

َ
 اإلاٛغبي؟ اإلاسٍُى لهىاٖت ٢ضمها التي ؤلاياٞت وما اإلاٛغب؟ بلى الىع١ صزل ٠ُ٨ٞ ال٩اٚ

اث جإلُف ٖلى وجإزحرها الىؾُِ، باإلاٛغب الىعق نىاٖت وجُىع  ْهىع : زاهُا . ووسخها اإلاسَُى

تها التي الا٦دكاٞاث ؤَم مً الىع١ ؤو ال٩اٚض ٌٗض ً اإلاجخمٗاث ٖلى ؾهل خُض ؤلاوؿاهُت، ٖٞغ ا، جضٍو ا ؤ٩ٞاَع  ب٩ل ووكَغ
 الىع١، ا٦دكاٝ اٖخباع ًم٨ً ٞةهه خ٣ُ٣ُت، زىعة ٖض ٢ض ألاإلااوي ٚىجىبٙر ٢بل مً اإلاُبٗت ازترإ ٧ان وبطا وؾهىلت، ٌؿغ

. ٢ُمت ؤًت للمُبٗت ٩ًىن  لً وبضوهه الازترإ، لهظا ألاو٫  ألاؾاؽ

ؿمى ض، مىٓىع  ابً ٖىض الىع١ َو
َ
 ٠ُ٦ ول٨ً اإلااصة، َظٍ ًٖ ؤوفى جٟؿحرا ٣ًضم ولم ،3مٗغب ٞاعسخي ؤنله ؤن وط٦غ بال٩اٚ

 اإلاٛغب؟ بلى الهىاٖت َظٍ صزلذ

 الباخض خؿب ب٣غهحن ٢بله ؤو ،4اإلاُالصي ألاو٫  ال٣غن  م٘ اهُل٣ذ نِىُت، ج٣ىُت حٗض ال٩اٚض نىاٖت ؤن بلى الباخشىن  ًجم٘

 الهِىُحن، ألاؾغي  بٌٗ مً م134ٌ/751 ؾىت لؿمغ٢ىض ٞخدهم بٗض الخ٣ىُت َظٍ ٖلى اإلاؿلمىن  وحٗٝغ ،5عوظغػ  ٞغوؿِـ

 ٞترة في وطل٪ م،794/َـ178 ؾىت للىع١" مهى٘" ؤو٫  ؤؾـ خُض بٛضاص، مضًىت بلى اهخ٣لذ ومىه ،6الهىاٖت بهظٍ الخبراء

                                                           
. 235ص، 2001، 1مركز ادللك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسالمية، ط، العريب اإلسالمي السامرائي، علم االكتناهقاسم   1
. 253، ص1، ج1964اجلاحظ، رسائل اجلاحظ، ٖتقيق عبد السالـ ىاركف، مكتبة اخلاصلي، القاىرة،   2
. 3892س، اجمللد اخلامس، باب كعنكع، ص.ابن منظور، لساف العرب، ـ  3
. 257س، ص.السامرائي، علم االكتناه، ـ  4
، 1969إىل الصفحة ادلطبوعة، ترمجة أمحد حسُت الصاكم، مؤسسة فرانكلُت، القاىرة، فرانسيس ركجرز، قصة الكتابة كالطباعة من الصخرة ادلنقوشة   5
. 153ص
. 315، ص2001، ديب، 1صناعة ادلخطوط العريب اإلسالمي، من الًتميم إىل التجليد، مركز مجعة ادلاجد، ط  6
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ت َغابلـ وبالًبِ الكام، بلى اهخ٣لذ بٛضاص ومً ،1الغقُض َاعون بًر  ٢برم بلى زم مهغ هدى ومجها ،2م١4ٌ/10 في َو

. م١5ٌ/11 زال٫ اإلاٛغب بلى الىنى٫  وبالخالي ال٣حروان هدى الاهخ٣ا٫ اؾخمغ ٦ما ون٣لُت،

 ؤوعصَا بقاعة ؤ٦ضث ٣ٞض الٟترة، َظٍ ٢بل وظىصٍ ًىٟي ال م،5ٌ/11 ال٣غن  زال٫ اإلاٛغب بلى الىع١ نىاٖت ج٣ىُت ونى٫  بن

خطر ،(م917-904/َـ305-292) بصَعـ بً ًدحى ألامحر ؤًام اإلااصة َظٍ وظىص 3الب٨غي   ٖلى ؾاٖض باإلاٛغب، الىع١ جهيُ٘ ؤن ٍو

ت الٗال٢اث ؤن بط ْهىعٍ، ولِـ اهدكاٍع حر ؾمدذ اإلاكغ١، م٘ الخجاٍع . ألاؾاؽ اإلااصة َظٍ بخٞى

 جاقٟحن، بً ًىؾ٠ ألامحر ٖهض في وزانت ٞاؽ، بمضًىت الهىاٖت َظٍ وظىص جا٦ض بقاعاث -اإلاغابُُت الٟترة زال٫ –وجٓهغ
 ،5مٗمال 400 بلى اإلاىخضًحن والىانغ اإلاىهىع  ٖهضي زال٫ الٗضص وجُىع  ،4الىع١ لهىاٖت مٗمال 104 اإلاضًىت اخخًيذ خُض

م٨ً اإلااصة، َظٍ ٖلى اإلاتزاًض والُلب ال٨بحر، ال٨مي الخُىع  ٖلى ًض٫ مما :  الخُىع  َظا في اإلاخد٨مت الٗىامل جدضًض ٍو

ت، الؿُاؾُت لل٣ُاصة مغ٦ؼا ؤيخى اإلاٛغب ؤن - ت قاوجها لخ٣ُُض جدخاط والضولت وؤلاصاٍع  احؿإ ؤمام وزانت واإلاالُت، ؤلاصاٍع
 .6اإلاىخضًت الضولت مجا٫

 .الىع١ ٦ثرة وبالخالي الخأل٠ُ ٦ثرة مً بض ال اإلاظَب َظا ؤ٩ٞاع وليكغ صًجي، ؤؾاؽ ٖلى ٢امذ اإلاىخضًت الضولت ؤن -

 .بال٨خاب الاَخمام جُىع  وؤًًا الٗضو٫، ٖىض ال٣ٗىص جىز٤ُ في لؤلوعا١ الخاظت وجؼاًض الؿ٩ان جُىع  -

غ في ق٪ وال ؤؾهمذ مجخمٗت الٗىامل َظٍ بن  بوكاء جم الخهام، ولخُُٛت اإلاظ٧ىعة، الٟترة زال٫ الىع١ نىاٖت جٍُى

ٗخبر بٗض، ُٞما وؤوعبا ؤوال ألاهضلـ بلى اهخ٣لذ ومىه ؾبخت، بمضًىت الهىاٖت لهظٍ آزغ مغ٦ؼ  اإلاٛغب ؤن 7اإلاىىوي الباخض َو
ض نىاٖت مجها صزلذ ٍَغ٤ ؤَم ٧ان وألاهضلـ

َ
. ؤوعبا بلى ال٩اٚ

 اإلاهاصع ًٖ ٚاثبت ؤضخذ ختى ٦بحر، بك٩ل الهىاٖت َظٍ جغاظٗذ بط الاؾخمغاع، لها ٨ًخب لم َظٍ، الخُىع  ٖملُت بن
سُت، ها التي والٟتن اإلاجاٖاث ٞجغاء الخاٍع  بخي مىظىصة ٧اهذ التي اإلاٗامل جل٪ زغبذ اإلاىخضًت، الٟترة ؤوازغ في اإلاٛغب ٖٞغ

. 8ال٨ٛاَحن

يُت الٟترة في الهىاٖت َظٍ َمذ التي ؤلاقاعاث ؤن ختى اإلاٛغبي، الىع١ نىاٖت جغاظ٘ في َاجه الخسٍغب ٖملُاث ؤؾهمذ  اإلاٍغ

ت ًا٦ض الظي ،9الخُٟض مغػو١  ابً بقاعة ٞباؾخصىاء ٢لُلت، ؤنبدذ  بقاعاث جبرػ ال الىع١، بهخاط في ٞاؽ مضًىت اؾخمغاٍع

ش ألاو٫  َضٞها ٧ان مهاصع في وزانت ؤزغي، : عثِـ ؾااٌ لُُغح التراظ٘، َظا ًا٦ض مما اإلاضًىت، لهظٍ الخإٍع

                                                           
. نفسو  1
. 273س، .السامرائي، علم االكتناه العريب اإلسالمي، ـ  2
البكرم، ادلغرب يف ذكر بالد إفريقية كادلغرب، ". ككاف ينسخ لو عدة الوراقُت]..[ كاف يشهد رللس حيِت بن غدريس العلماء كالشعراء : "يذكر البكرم  3

. 132دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة، ص
. 21س، .ادلنوين، تاريخ الوراقة ادلغربية، ـ  4
. 59س، ص.ابن أيب زرع، األنيس، ـ  5 

. 213مجاؿ أمحد طو، مدينة فاس يف عصرم ادلرابطُت كادلوحدين، دار الوفاء للطباعة كالنشر، اإلسكندرية، ص  6
. 33س، ص.ادلنوين، تاريخ الوراقة ادلغربية، ـ  7
. 59س، ص.ابن أيب زرع، األنيس، ـ  8
، نقال   9 . 57س، ص.عن ادلنوين، تاريخ الوراقة، ـابن مرزكؽ، تقرير الدليل الواضح ادلعلـو على جواز النسخ من كاغد الرـك
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م الىع١ نىاٖت جغاظ٘ بلى ؤصي الظي الؿبب ما يُت؟ الٟترة زال٫ بلُه اإلاتزاًضة الخاظت ٚع  اإلاٍغ

يُت الٟترة زال٫ ؾاص  ٖلى ال٨خابت ظىاػ ٖضم ؤو ظىاػ في جمشل والظي الؿاا٫، َظا ًٖ ًجُب ؤن ًم٨ً ٣ٞهي، ه٣اف اإلاٍغ

غ اإلاٗىىهت الخُٟض، مغػو١  ابً عؾالت زال٫ مً طل٪ واجطر ألاوعبي، ؤي" الغومي" الىع١  ٖلى اإلاٗلىم الىاضر الضلُل بخ٣ٍغ
ظا ،1الغوم ٧اٚض مً اليسخ ظىاػ . الهىاٖت َظٍ ؤٞى٫  بضاًت وبالخالي ؤلاؾالمي، لل٩اٚض ألاوعبي ال٩اٚض مؼاخمت ًبرػ ما َو

غ في ٦بحر صوع  لهم ٧ان اإلاٛاعبت ؤن ًدخمل ألاٞى٫، َظا و٢بل  اإلاٗخمضة الُىاخحن بصزا٫ بٗض وطل٪ الىع١، نىاٖت ج٣ىُت جٍُى
خماص ٖىى للىع١، اإلا٩ىهت ألاولُت اإلاىاص لخٟخِذ اإلااثُت ال٣ىة ٖلى ظا البضهُت، ال٣ىة ٖلى الٖا  ابً بقاعة زال٫ مً ًخإ٦ض ما َو

 ال٣ىة ٖلى اإلاٗخمضة خغ٦تها بىاؾُت ال٨خان جٟخذ التي الصخغة جل٪ َى َىا والدجغ ،2ال٩اٚض لٗمل حجغ 400 وظىص ػعٕ ؤبي
. اإلااثُت

٣ت واٖخمضث ت ٖلى اإلاٛغبي الىع١ بهخاط ٍَغ  التر٦حز و٧ان ،3والخبن والخلٟاء الخكب مجها وزانت ألاولُت، اإلاىاص مً مجمٖى
 هٟؿه، الىع١ عجُىت َى ٌٗض مدلى٫  بلى وجدىلها اإلاىاص، َظٍ جٟخذ والتي اإلااجي، الخُاع اهضٞإ ب٣ىة حؿحر التي الُىاخحن ٖلى

ٗمض ا ًخًمً زكب بَاع اؾخسضام بلى الخغفي َو غ مً ؾىاء مخٗامضة، زَُى ٛمـ الىداؽ، ؤو الخٍغ اع َظا َو  في ؤلَا
البا اإلاضاص، حؿغب ًمى٘ بؿاثل بٗض ُٞما ًغف زم لُج٠، ويٗه جم ومً ال٣الب، ٖلى ألالُاٝ لخٗل٤ مغاث، بً٘ اإلادلى٫   ٚو

. 4البٌُ ػال٫ اؾخٗمل ما

 الٟاسخي ال٩اٚض نٟت 5الباخشحن ؤخض وؤوضر مُٗىت، زهاثو طو وع٢ا ؤهخجذ الىع١، نىاٖت في اإلاؿخٗملت الخ٣ىُت َظٍ بن
ت، ًخ٣ه٠ زكً الضا٦ً، اللىن  ألاؾمغ الهى٘، الغصيء ٞمىه ؤهىاٖه، حٗضصث الظي  ُٞه اإلالمـ، هاٖم َى ما ومجها بؿٖغ
ت و٧لها بؿهىلت، ًخ٨ؿغ ال ولحن َغاوة  الضا٦ً الاؾمغاع بلى ًمُل ولىهه والخبن، والخلٟاء الخكب ؤو الخكب مً مهىٖى

 ٖلى جلم٘ ٦شحر طعاث ألاوعا١ بٌٗ وجخًمً. العجُىت مً الجحر جى٠ُٓ في اؾخٗمل الظي ال٨ضع اإلااء لىن  جإزحر ًٖ الىاجج
 ال٩ىاٚض ٖلى حؿا٢ِ الظي اإلاخُاًغ الغمل طعاث ج٩ىن  ٢ض ؤو الٗغبي، الهمٜ طعاث م٘ اللماٖت الخبن طعاث بما وهي ؾُدها،

ت بٗض وهي . ظٟاٞها ٢بل بها ٞالخه٤ ٍَغ

: زالنت

، نىاٖت وؾاثل اؾخسضام في جضعط الىؾُِ، الٗهغ زال٫ اإلاٛغبي اإلاجخم٘ بن ال٣ى٫  نٟىة    مً ؤوال ٞاهُل٤ اإلاسٍُى
اوى الغ١، اؾخٗما٫ ت مً طل٪ في اإلاالٟىن  ٖو  ألامغ ٖملي، ٚحر و٧ىهه وػهه، بش٣ل اإلاغجبُت جل٪ وزانت اإلاكا٧ل، مً مجمٖى

ى بضًل، ًٖ البدض بلى صٞٗهم الظي  ٦خابت في اؾخٗملٍى بل الغ١، ًٖ جهاثُا ًخسلىا لم ؤجهم بال ال٩اٚض، في وظضٍو ما َو

اث . اإلاهاخ٠ وزانت ال٣ُمت، اإلاسَُى

                                                           
ارة األكقاؼ الونشريسي، ادلعيار ادلعرب كاجلامع ادلغرب عن فتاكم أىل إفريقية كاألندلس كادلغرب، إخراج مجاعة من الفقهاء ٖتت إشراؼ زلمد حجي، كز  1

 .75، ص1981-1401كالشؤكف االسالمية، الرباط، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، 
. 59س، ص. زرع، األنيس، ـابن أيب  2
. 293س، ص.السامرائي، علم االكتناه، ـ  3
. 257، صنفسو  4
. 293، صنفسو  5
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، بهظا اَخمذ ٦بري " نىاُٖت ؤخُاء" بظل٪ وبغػث الىع١، ؤو ال٩اٚض نىاٖت ٖلى اإلاٛغب واٖخمض  حي ٢بُل مً الىٕى

 بلى ؤصي مما اإلاٛغبُت، الهىاٖت ػاخم ألاوعبي ال٩اٚض ؤن بال مٗمل، 400 خىالي مغاخله ؤػهى في يم الظي بٟاؽ، ال٨ٛاَحن
. ؤلاهخاط جغاظ٘

اصة ؤن بلى هسلو ٦ما ملُاث الخأل٠ُ جؼاًض بلى ؤصث -واإلاىخضًت اإلاغابُُت الٟترة زال٫ زانت –ؤلاهخاط ٍػ ى اليسخ، ٖو  ما َو
. الؼمً في الخ٣ضم م٘ اليؿار ؤٖضاص جؼاًض زال٫ مً اجطر

: اإلاهاصع كائمت

 ٖبض وخامض الؿ٣ا، مهُٟى جد٤ُ٣ ال٨خاب، ؤصب قغح في الا٢خًاب ،(َـ521-444) الؿُض بً مدمض بً هللا ٖبض مدمض ؤبي البُلىسخي - 

ت، ال٨خب صاع مُبٗت اإلاجُض،  .1996 ال٣اَغة، اإلاهٍغ
٣ُت بالص ط٦غ في اإلاٛغب الب٨غي، هللا ٖبض ؤبى -   .ال٣اَغة ؤلاؾالمي، ال٨خاب صاع واإلاٛغب، بٍٞغ
 .1964 ال٣اَغة، الخاهجي، م٨خبت َاعون، الؿالم ٖبض جد٤ُ٣ الجاخٔ، عؾاثل الجاخٔ، - 

ي، الضًً ظال٫ -4  ال٣اَغة، الخلبي، البابي ِٖسخى ،1ٍ ابغاَُم، الًٟل ؤبى مدمض جد٤ُ٣ وال٣اَغة، مهغ ؤزباع في اإلادايغة خؿً الؿَُى
1968. 
سخي، -  ٣ُت ؤَل ٞخاوي  ًٖ اإلاٛغب والجام٘ اإلاٗغب اإلاُٗاع الىوكَغ  خجي، مدمض بقغاٝ جدذ ال٣ٟهاء مً ظماٖت بزغاط واإلاٛغب، وألاهضلـ بٍٞغ

 .1981-1401 بحروث، ؤلاؾالمي، الٛغب صاع الغباٍ، الاؾالمُت، والكاون ألاو٢اٝ وػاعة

اؽ بغوى اإلاُغب ألاهِـ ػعٕ، ؤبي ابً -6 ش اإلاٛغب ملى٥ ؤزباع في ال٣َغ اب ٖبض جد٤ُ٣ ٞاؽ، مضًىت وجاٍع  اإلاُبٗت ،2ٍ بىمىهىع، الَى
 .1999 الغباٍ، اإلال٨ُت،

ت في الخ٣اؾُم ؤخؿً اإلا٣ضسخي،  -7  .1877 لُضن، مُبٗت ألا٢الُم، مٗٞغ
، صاع الٗغب، لؿان مىٓىع، ابً -8  .ال٣اَغة اإلاٗاٝع
 .1391 َهغان، ججضص، عيا جد٤ُ٣ الٟهغؾذ، ٦خاب الىضًم، ابً -9

صخى، نبذ ال٣ل٣كىضي، ؤخمض الٗباؽ ؤبي -0  ت اإلاُبٗت ألٖا  .1913 بال٣اَغة، ألامحًر

: اإلاغاح٘ كائمت

سُت صعاؾت ؤلاؾالمُت، الٗغبُت الحًاعة في الىعاكحن خغهت ٖلُان، مهُٟى عبخي -   .15 اإلاجلض ألاعصن، الٗغبُت، اللٛت مجم٘ مجلت ،جاٍع
ض -  خي الخُىع  ٖبىص، هاجي ٖع ُت الخاٍع . 499-471نو ،6ٕ آلاصاب، مضاص مجلت ،اإلاٗلىماث ومهاصع ألٖو

ت الهفدت بلى اإلاىلىقت الصخغة مً والُباٖت الىخابت كهت عوظغػ، ٞغاوؿِـ -   ماؾؿت الهاوي، خؿحن ؤخمض جغظمت ،اإلاُبٖى

 .1969 ال٣اَغة، ٞغاه٩لحن،
 .2001 ،1ٍ ؤلاؾالمُت، والضعاؾاث للبدىر ُٞهل اإلال٪ مغ٦ؼ ،ؤلاؾالمي الٗغبي الاهخىاه ٖلم الؿامغاجي، ٢اؾم -4

اث ؤ٢ضم ٖىاص، ٧ىع٦ِـ -   وػاعة ،ٙٗوالفهاعؽ اإلاٗاحم ؾلؿلت م،1106/َـ500 ؾىت ختى ؤلاؾالم نضع مىظ اإلا٨خىبت الٗالم م٨خباث في اإلاسَُى

الم، الش٣اٞت  .1982 الٗغا١، لليكغ، الغقُض صاع وؤلٖا

ش اإلاىىوي، مدمض -6  آلاصاب، ٧لُت ميكىعاث اإلاٗانغة، الفترة بلى الىؾُِ الٗهغ مً اإلاٛغبي اإلاسُىٍ نىاٖت اإلاٛغبُت، الىعاكت جاٍع
 .1991 ،2 ع٢م وصعاؾاث، بدىر ؾلؿلت الغباٍ،

 .2001 صبي، ،1ٍ اإلااظض، ظمٗت مغ٦ؼ ،الخجلُض بلى الترمُم مً ؤلاؾالمي، الٗغبي اإلاسُىٍ نىاٖت -7
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 مً -اإلاجخم٘ ؤفغاص ٖلى ؤزغه و" بىن الفاٌـ" الاحخماعي الخىانل مىك٘
 الاحخماُٖت الٗؼلت بلى ؤلاصمان

 الكلف،الجؼائغ بىٖلي بً خؿِبت حامٗت/فغفىعي ًاؾحن.ؤ

 

 

: ملخو

غ مٗلىماجُت بجهالُت لشىعة هدُجت ظضًضة ؤلُٟت عخاب في ًضزل الُىم الٗالم بنّم    
ّم

 ٞمً ٢بل، مً حٗهضَا لم بدًاعة جبك
ان و ال٩ىمبُىجغ ٖهغ بلى الظعة ٖهغ  مًذ لؿىىاث ثيألاهترن  ًٖ الخضًض ٨ًً لم و الٗالم، ٌكخاح الظي اإلاٗلىماحي الُٞى

ا زضماتها، حٗضص و البُىث و لؤلؾىا١ ٚؼوَا بَاع في و آلان، ٖلحها َى التي بال٨شاٞت  و ؤلاجها٫ و اإلاٗلىماث ًٖ بالبدض بضءًال
 اإلاجخم٘ ًٖ ًىٗؼلىن  ألاٞغاص مً ال٨شحر ظٗل الظي الٗالم َظا الضعصقت، و للخٗاٝع ٧ىؾُلت ألاهترهِذ اجساط بلى الخىانل

ٍى الظي  الغ٧ىن  و ٖلحها بصماجهم و ألاهترهِذ بم٣اهي الكباب ول٘ بٗض و ؤلال٨ترووي، اإلاجخم٘ َى ظضًض مجخم٘ بلى للضزى٫  ٖٞغ
غ ؤضخذ التي الاجها٫ زضماث بؿبب بًٗها ٞغاٙ مازغا وكهض بلحها،  اللىح و الظ٧ي الهاج٠ ؤنبذ و ألاهترهِذ، جٞى

 و بهازا، و ط٧ىعا الكباب ؤوؾاٍ بحن ألاهترهِذ ًٖ خضًصىا و وػها، ؤز٠ و ْغاٞت و ؾهىلت ؤ٦ثر لظل٪ ؤزغي  ؤصاة ؤلال٨ترووي
اتهم مسخل٠ ٖلى ال٨باع، و ال٨هى٫  ختى و ؤَٟاال م، و مش٣ٟحن و َلبت مؿخٍى  الخىانل مىا٢٘ ًٖ خضًض َى ٚحَر

الم مىا٢٘ بل الاظخماعي، ، ٌؿمُه ؤن ًدب ٦ما ألاػع١ الٗالم َظا ،"بى٥ الٟاٌـ" مى٢٘ عؤؾها ٖلى و الجضًض، ؤلٖا  مغجاصٍو
 ٦مداولت و الجمُ٘، ق٠ٛ ناع الظي الُىم، الؿاٖت خضًض الجضًض الىاٞض و الٟؿُذ الًٟاء َظا واظهخه، ػع٢ت لكضة
 جخٗضي ٖىالم مً ازخل٣خه ما و الاجها٫ بخ٨ىىلىظُا الُىم ٌٗٝغ باث ما الؾُما اإلاخالَم، اإلاىط َظا مخٛحراث ٖلى للى٢ٝى

.  اإلا٩ان و الؼمان خضوص

 .الاظخماُٖت الٗؼلت ؤلاصمان، اإلاجخم٘، ؤٞغاص بى٥، الٟاٌـ الاظخماعي، الخىانل مىا٢٘: اإلافخاخُت اليلماث

":  face bookبىن الفاٌـ"  ؤلاحخماعي الخىانل مىك٘ ماهُت -ٔ

الم و الاحخماعي الخىانل مىاك٘ -1-1  :الجضًض ؤلٖا

الم" بـ ٌؿمى ما ْهىع  بلى الال٨تروهُت، الصخاٞت همى و ألاهترهِذ و الاجهاالث زىعة و الهاثل الخ٨ىىلىجي الخُىع  ؤصي ل٣ض  ؤلٖا

ت"  lester لِؿتر خؿب بازخهاع ٌٗجي الظي و" الجضًض  ال٨مبُىجغ بحن التزاوط مً جىلضث التي الاجها٫ ج٨ىىلىظُاث مجمٖى

غ و ٧الُباٖت لئلٖالم الخ٣لُضًت الىؾاثل و غافي الخهٍى ه ؤًًا ٌٗٝغ ٦ما ،1"الُٟضًى و الهىث و الٟىجٚى
ّم
 ؤهىإ ٧ل" بإه

الم  بض بها ًخم التي ال٨ُُٟت خى٫  ال٣ضًم مً الجضًض جمحزان خالخان َىا٥ و جٟاٖلي، و ع٢مي ق٩ل في ٣ًضم الظي الغ٢مي ؤلٖا
الم ماصة  و الُٟضًى و الهىعة و الىو اهضماط ٖلى ٌٗخمض ٞهى زضماجه، بلى الىنى٫  بها ًخم التي ال٨ُُٟت و الجضًض، ؤلٖا

                                                           
. 31، ص2008، 1دار الشركؽ للنشر ك التوزيع، عماف، ط ،"الوسائل و المفاىيم و التطبيقات" عباس مصطفى صادؽ، االعالـ اجلديد  1
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 الغثِـ الٟاع١  ٞخمشل الخٟاٖلُت ؤما الٗغى، و ؤلاهخاط ٖملُت في له عثِؿُت ٦ألت ال٨مبُىجغ اؾخسضام ًٖ ًٞال الهىث،

. 1"ؾماجه ؤَم هي و ًمحٍز الظي

الم ٖلى الباخشىن  ًُل٤ و ُاث و ألالٟاّ مً الٗضًض الجضًض ؤلٖا ه ؤو جهٟه التي اإلاؿمّم ٣ا حٗٞغ اثٟه ٞو  ٞهىا٥ ؤصواجه، و لْى

. 2بٗض ًٖ الاجهاالث و اإلاٗلىماث جٟجغ ْاَغحي جؼاوط ًٖ هاجج ؤهه اٖخباع ٖلى"  اإلاٗلىماث ٖهغ بٖالم"  بإهه ًهٟه مً

ىا٥ الم"  ٖلُه ؤَل٤ مً َو  مً ألاٞغاص ؤو اإلاىاًَ وبٖالم" الؿلُت، بٖالم زُاب ؤخاصًت ٦ؿغ في هجر ؤن بٗض" البضًل الٖا

. 3الاظخماعي الخىانل ومىا٢٘ الخىاع، مىخضًاث و الال٨تروهُت، اإلاضوهاث زال٫

الم مٓاَغ ؤبغػ  ؤخض الاظخماعي الخىانل قب٩اث و مىا٢٘ حٗخبر و  زىعة ْهىعٍ ٖلى ؾاٖضث و ؤهخجخه الظي الجضًض، ؤلٖا

ٗٝغ ألاهترهِذ، الم َو  مشل ألاهترهِذ، ازترإ بٗض بضؤث التي الجضًضة الخ٣ىُاث ٖلى ٌٗخمض بٖالم"  َى و الاظخماعي، باإٖل
مخاػ الاظخماعي، الخىانل بغامج و واإلاضوهاث اإلاىخضًاث  ب٨ٗـ مغؾل و مؿخ٣بل ُٞه ٞال٩ل وؾُِ، ٚحر بٖالما ب٩ىهه ٍو

الم ىن، ؤلاطاٖت،) الخ٣لُضي ؤلٖا . ظماَحري  اؾخ٣با٫ بلى ماؾؿاحي بةعؾا٫ ًبضؤ وؾُِ، بٖالم َى الظي ،(الصخاٞت الخلٍٟؼ

 ؤؾاؽ اٖخبروٍ و زانت، ؤَمُت ؤولٍى الظًً الىٟـ ٖلماء ٖىض باعػة م٩اهت الاجهالُت الٗملُت في الاظخماعي الخٟاٖل ًدخل و

 و ؤلاصعا٦ُت الٗملُاث جل٪"  بلى الاظخماعي الخٟاٖل ٌكحر و الاجهالُت، الٗملُت ٖهب و ألاٞغاص، بحن الٗامت الٗال٢اث
ت غاٝ بحن جخم التي الؿلى٦ُت و اإلاكاٍٖغ غاٝ َظٍ جدباص٫ بدُض اإلاخهلت، ألَا  اظخماعي مى٠٢ في بُجها ُٞما ٦شحرة عؾاثل ألَا

 خ٣ُ٣ت َىا٥ ؤن ًا٢ىث ظاؾم ًا٦ض و ،4"آلازغ الُٝغ لؿلى٥ مىبها مجها َٝغ ٧ل ؾلى٥ ٩ًىن  و م٩اهُا، و ػماهُا مدضص
ت  مجهىصٍ، ُٞه ًبظ٫ مجخم٘ بلى ًدخاط ٞةهه"  طل٪ في ًىجر ل٩ي و الظاث، جد٤ُ٣ بلى صاثما ٌؿعى ؤلاوؿان ؤن مٟاصَا بكٍغ

د٤٣  في ًخضعط ٧ان و الاظخماعي، الخىانل هدى للؿعي ؤلاوؿان صٞ٘ ما َظا و طل٪، ٖلى آلازغون ٩ًاٞئه و طاجه ُٞه ٍو
 ألازغي  الش٣اٞاث بلى الخٗٝغ بلى ؤلاوؿان اخخاط خُض ٧اُٞا، ٨ًً لم طل٪ ل٨ً الٗمل، بِئت بلى اإلاضعؾت بلى اإلاجز٫  مً مدُُه

لت ػمىُت ٞتراث مهاخبتهم بلى ؤلايُغاع صون  آزٍغً ؤشخام ٖلى الخٗٝغ و ت خهغ بل ٍَى . الخىاع مجغص ٖلى اإلاٗٞغ

 و اجهاالتهم، و حٗامالتهم مً واؾٗا خحزا ٌكٛل اإلاٗانغة اإلاجخمٗاث خُاة في ٖامت بهٟت الاٞتراضخي الًٟاء ناع ل٣ض و
 ظضًضة مالمذ عؾم و الىا٢٘ مٗالم حٛحر في ٦بحر صوع  له ٧ان و اإلاجاالث، ٧ل في ألاَمُت بالٛت وؾُلت ٞباث طل٪ حٗضي

٤ جهيُٟها ًم٨ً و جخٗضص، الاظخماعي الخىانل قب٩اث و مىا٢٘ بنّم  و الشالشت، ألالُٟت إلاجخمٗاث اثٟها ٞو  التي الىؾاثل و ْو

٨ُبُضًا"  اليكغ ؤصواث ٞهىا٥ ٞحها، حؿخسضم "  الهىع  و ،"الُىجُىب"  الُٟضًى جدمُل ٦مىا٢٘ الدكاع٥ ؤصواث و ،"ٍو

تر" ؤلاقهاع وؾاثل و ،"الٟاٌؿبى٥"  الٗامت الاظخماُٖت الكب٩اث َىا٥ و ،" اإلاىخضًاث"  الضعصقت ؤصواث و ،"الٟل٨ُغ ". الخٍى
 حكهض ؤهىاٖها ازخالٝ ٖلى الاظخماعي الخىانل مىا٢٘ ٞةنّم  طاجه الى٢ذ في ل٨ً آزغ، و مى٢٘ بحن الىاؽ ب٢با٫ صعظت وجخٟاوث

. الٟاٌؿبى٥ َى اإلاىا٢٘ َظٍ ؤبغػ  و ألازحرة، الؿىىاث في ؾُما ال واؾٗا ب٢باال

 

 

                                                           
  .53ادلرجع نفسو، ص 1
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: face book الفاٌؿبىن ماهُت -ٕ-ٔ

 ٢ض و. الاظخماُٖت الكب٩اث ٖغف ٖلى ٖاإلاُا ألاولى اإلاغجبت ًدخل بط ٖاإلاُا، اظخماُٖت قب٨ت ؤقهغ الٟاٌؿبى٥ مى٢٘ ٌٗخبر

٩ي َالب ًض ٖلى 2004 ٖام في اإلاى٢٘ جإؾـ غص ظامٗت في ؤمٍغ  ؤُٖاٍ و  Mark Zuckerberg ػو٦غبحرط ماع٥ ًضعى Harvard َاٞع
ت ال٨خب بلى بقاعة في"  الىظٍى ٦خاب"  مٗىاٍ و الٟاٌؿبى٥ اؾم ٕ ٧اهذ التي و" الىظٍى ٦خب"  بـ اإلاٗغوٞت اإلاُبٖى  ٖلى جىػّم

 ٖلى ج٣ىم بؿُُت ٨ٞغة ًٖ ٖباعة البضاًت في الٟاٌؿبى٥ و٧ان اله٠، في ػمالئهم ؤؾماء ٖلى الخٗٝغ في إلاؿاٖضتهم الُلبت

 بٗض ٖال٢اتهم ٖلى ؤلاب٣اء و صعاؾتهم زال٫ بُجهم ُٞما بالخىانل" هاعفغص" ظامٗت لُلبت ٌؿمذ جٟاٖلي بل٨ترووي مى٢٘ بوكاء

اعص" ظامٗت ٖلى ٣ًخهغ الٟاٌؿبى٥ في الاقترا٥ ٧ان و جسغظهم،  الجامٗت في ٦بحرة قٗبُت خ٤٣ ؤن بٗض زم ٣ِٞ،" َاٞع
ت اإلاضاعؽ بلى زم ألازغي، الجامٗاث ؾاثغ بلى اهخ٣ل  ؾبخمبر/ ؤًلى٫  في ظاءث جدى٫  ه٣ُت ؤ٦بر ل٨ً. الكغ٧اث بلى زم الشاهٍى

ض خؿاب الًٗى امخال٥ بلؼامُت ًٖ الٟاٌؿبى٥ جسلى ؤن بٗض 2006  ظٗله مما قغ٦ت، ؤو مضعؾت ًٖ ناصع بل٨ترووي بٍغ
ض لضًه شخو ؤي ؤمام ؤبىابه ًٟخذ . 1ٌٗمل بل٨ترووي بٍغ

ت الٗالم ؤعظاء ٖمىم في اإلاى٢٘ واهدكغ اعة اإلاىا٢٘ ؤ٦ثر بحن الشاهُت اإلاغجبت ًدخل ؤنبذ ؤهه ختى ٢ُاؾُت بؿٖغ  مؿخىي  ٖلى ٍػ

 زانت ٖلُه، الالٞذ ؤلا٢با٫ حجم ٖلى اإلاى٢٘ ًٖ اإلايكىعة الاخهاثُاث جض٫ و ،"Alexa ؤل٨ُؿا"  مى٢٘ جغجِب خؿب الٗالم
 مؿخسضمي ٖضص ؤن 2012 الٗام مُل٘ ناصعة بخهاثُت وحكحر. الٗغبُت الشىعاث قغاعة اهضإل بٗض ألازحرة آلاوهت بٗض

 ملُىن  250 جدمُل ًخم ُٞما ٣ِٞ، 2011 الٗام زال٫ سجلىا ملُىن  200 مجهم وكِ، مؿخسضم ملُىن  800 جسُى الٟاٌؿبى٥

كاَض و ًىمُا، نىعة ىا٥ اإلاى٢٘، صازل ًىجُىب مً اإلاخًمً الُٟضًى مً ؾىت 150 ٌٗاص٫ ما ٌُا  مؿخسضم ملُىن  350 هدى َو
 في ملُاعصًغ ؤنٛغ بى٥ الِٟـ قغ٦ت ماؾـ ؤنبذ ٢ض و ،2الظ٦ُت الهىاج٠ ٍَغ٤ ًٖ بى٥ الٟاٌـ في لخؿاباتهم ًضزلىن 

ما و ٣ِٞ، اظخماُٖا مى٢ٗا ٌٗض ٞلم الجضًضة، ؤصواع للٟاٌؿبى٥ ؤنبدذ ٢ض و الٗمغ، م٣خبل في َى و الٗالم
ّم
 ؤنبذ به

 .ٌكاء ما بىاؾُتها ًٟٗل ؤن شخو ؤي بةم٩ان ؾهلت ج٨ىىلىظُت ٢اٖضة

خطر            ُه بؿُُت ٨ٞغة ؾىي  بوكاثه ٖىض ٨ًً لم الٟاٌؿبى٥ ؤن ؾب٤ مما ٍو  الاظخماعي، الخىانل و الدؿلُت و للتٞر
ان ل٨ً اثٟه، ٢لُلت ؾىىاث بٗض حٛحرث ما ؾٖغ  ٞحها، باعػ  ؤزغ له ٧ان وا٢خهاصًت، ؾُاؾُت و بٖالمُت ٢ُاٖاث صزل و ْو

مل الم إلاٟهىم ظظعي  حُٛحر بخضار ٖلى ٖو ٤ ًى٣له و الخضر ًهى٘ ؤنبذ الظي بجمهىعٍ ٖال٢خه و ؤلٖا
ّم
ٗل  ؾهىلت ب٩ل ٖلُه وَُا

ت، جم٘ و وخٍغ
ُا
ب ؤنبذ الٟاٌؿبى٥ ؤن الضعاؾاث ج  ٞئت زانت و الاظخماُٖت الكغاثذ مسخل٠ ٖلى مازغ و ؤؾاسخي اٖل

.   الُلبت و الكباب

ت وؾُلت ألجها الٟاٌؿبى٥ قٗبُت جًاهي خالُا وؾُلت  جىظضال و         ً مُٗىت، ٞئت ٖلى م٣هىعة ولِؿذ ظماَحًر  ٖو
٣ها ت ألاصاة َظٍ لىال ًمل٨ها ٧ان ما ظضا ٦بحرة ٢ىة الٗاصي اإلاؿخسضم الٟغص امخل٪ ٍَغ  الؼمان بٟٗلها اهدهغ التي الجماَحًر

ت واإلا٩ان،  ؤنبذ و٢ض والاؾخٟؿاعاث، وال٣ٗىص واإلاضاوالث واإلاٗاٝع واإلاغاؾالث البُاهاث و ألازباع مٗها ها٢لت الًىء بؿٖغ

. هىما الخىانل ُٞه ٌٗٝغ  ال ٧ى٦با الٗالم

 

 

                                                           
، بَتكت، ط 1 . 14، ص2010، 1أكليغ عوكي، فايسبوؾ للجميع، الدار العربية للعلـو
 http://www.badwi.com/blog/?p=1129 زلمد بدكم، أرقاـ ك حقائق على االشبكات االجتماعية  2
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:       face book الفاٌؿبىن"  ٖلى ؤلاصمان -ٕ

:  الفاٌؿبىن بصمان مفهىم -ٔ-ٕ

 ٣ًضع ال زم ؤلاوؿان ًدباصلها مىاص ٖلى بال جىُب٤ ال ال٩لمت ؤن ٖلى البٌٗ ُٞهغّم " بصمان"  ٧لمت حٍٗغ٠ في الٗلماء ًسخل٠
 وبالخالي بالٛت إلاكا٧ل حٗغّميه التي اإلااصة لخل٪ الاوسخاب ؤٖغاى خضور في طل٪ ؾبّمب ٖجها اؾخٛجى بطا و ،ٖجها ؤلاؾخٛىاء ٖلى

 اإلااصة سخب و بضًلت مىاص باؾخسضام اإلااصة جل٪ ًٖ لئل٢إل بغهامج بلى ًدخاط بل ؤزغي  مغة ٖجها ٌؿخٛجي ؤن ٌؿخُُ٘ ال

جُا ألانُلت .  اإلاسضعاث خاالث ؤٚلب في الخا٫ َى ٦ما جضٍع

ض بلى الخاظت مً ؤلاصمان قغوٍ الب٣ُت اؾخىفى َاإلاا الصخيء َظا ٖلى الٗلماء بٌٗ ٌٗترى خحن في  الصخيء َظا مً اإلاٍؼ

 ،"ألاهترهِذ مضمجي" بـ ٌؿمىن  مً َىا٥ ؤن الٗلماء بٌٗ اؾخيخج بالخالي و مجها، ًدغم خحن خاظخه ٌكب٘ ختى مؿخمغ بك٩ل
.   1الٗلماء ازخالٝ و الخٍٗغ٠ ًٖ الىٓغ بهٝغ ألاهىإ مً هٕى ؤهه ٖلى الخض، ًٖ ػاثضا اؾخسضاما

 ٖلى بصمان َى ٖىه هخدضر الظي ؤلاصمان ؤن هجُبه اإلاخٗت، بصمان و ؤلاصمان، في الُٗب ما و اإلاك٩ل ما ب٨ًٗم ًدؿاء٫  ٢ض
 إلاضة بى٥ الٟاٌـ ؤمام اإلاجخم٘ ؤٞغاص مً ٞغص ؤي ؤو الكاب مٗه ًب٣ى بصمان الىي٘، ٖلى ؾُُغة صون  مً و ؤقٛاله، خؿاب
لت ض ٖىضٍ لى ختى و الامخداهاث، ٞترة في ٧ان لى ختى ؾاٖت ٖكٍغً بلى جهل ٢ض ٍَى  ال و يبِ بال ٖمل، ل٣اء ؤو با٦غا مٖى

بت لكٗىعٍ الاؾخٗما٫ ًٖ الخى٠٢ اإلاضمً ٌؿخُُ٘ ال و م٣اومت،  مكابهت بإٖغاى إلخؿاؾه و الاؾخمغاع في اإلالخت بالٚغ

. ال٨دى٫  ؤو اإلاسضعاث مضمً ٌِٗكها التي لخل٪

ذ و ًىم بٗض ًىما بى٥ الٟاٌـ مى٢٘ مىدؿبي ع٢ٗت اػصاصث دت ؤ٦بر لٗل و مؿخسضمُه، قغاثذ جىٖى  ؤ٦ثر اإلاجخم٘ مً قٍغ
٣اء و باألنض٢اء الُىمي الخىانل خُض الُلبت ٞئت هي للمى٢٘ اؾخسضاما  ؤو الٗلمي البدض لٛغى ؾىاء الخسهو، ٞع

ً لضي ًىلض بى٥ الٟاٌـ ٖبر الُىمي الخىانل َظا الُالب، ٖمغ ًخُلبها اظخماُٖت ٖال٢اث لٛغى  مخضعط بصمان ال٨شحًر

. 2بى٥ الٟاٌـ نٟداث ٖلى لٛت 70 مً ؤ٦ثر جضاو٫  بلى الاخهاثُاث حكحر و للخضة،

 ؤلاباخُت، اإلاىا٢٘ بصمان و البدض بصمان و ال٨مبُىجغ ؤلٗاب بصمان بٗض الغابٗت اإلاغجبت بى٥ الٟاٌـ  بصمان ايُغاب ًدخل و
 اإلاخدضة الىالًاث في ؤظٍغذ مسخُت صعاؾت ؤزبدخه ما َظا و ؤلاصمان، مً ٦ىٕى بى٥ الٟاٌـ البالٛحن الُالب مٗٓم ًخ٣بل و

٨ُت  Cecilie  Schou  ؤهضعؾىن  لِؿِؿُلي ج٣ى٫  و مضمىا، هٟؿه ًغي  % 39 البالٛحن مً 1605 قملذ 2010 ؾىت ألامٍغ

Anderssonظامٗت في بى٥ الٟاٌـ بصمان ؤبدار مكغوٕ ج٣ىص التي ً  َم َمىخا ؤٖلى و جىُٓما ؤ٦ثر َم الظًً الىاؽ ؤن بحٚر
 اهخٓام في جإزغ لهم ًدضر الجضًض، اإلا٣ُاؽ في ٖالُت صعظاث سجلىا الظًً ٞةنّم  بى٥، الٟاٌـ بصمان لخُغ ٖغيت ألا٢ل

.  3ال٨ُمُاثُت اإلاىاص و ال٨دى٫  و اإلاسضعاث بصمان ؤٖغاى ٦بحر خض بلى حكبه بإٖغاى ًهابىن  و ال٣ُٓت و الىىم هىباث

: مجها هظ٦غ ٖضًضة، ٞهي ؤلاصمان َظا وعاء ج٠٣ التي ألاؾباب ؤما

غ ألاهترهِذ - باجه بَال١ لئلوؿان جٞى . الضُٞىت ٚع

                                                           
.  65-64، ص1984، 1حامد عبد السالـ زىراف، علم النفس االجتماعي، عامل الكتب، القاىرة، ط 1

2 Erika  Sherman, Face book addiction factors influencing an individual’s addiction, College of management, 

University of Massachusetts Boston,  0  ,p  04 . 
3
 Sukru  Blaci, abdulkadur Goclu, Face book addiction among university students in Turky Selcuk university 

example, p259.   
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مي ؤلاقبإ وعاء ًلهشىن  ًجٗلهم اإلاغا٣َحن ٖىض الٗاَٟي الؿىض بلى الاٞخ٣اص -  م٘ الضعصقت زال٫ مً اإلاا٢خت اللظة و الَى

ىن  ال ٖىالم و ؤهاؽ . قِئا ٖجها ٌٗٞغ

اث و الىٟسخي ال٣ل٤ خاالث مً الخسلو - .   1الكباب مجها ٌٗاوي التي الهٗبت الخُاة يَٛى

بت ْىاَغ ألاهترهِذ بصمان ٖلى ًترجب و   : الٓىاَغ َظٍ مً و اإلاسضعاث، بصمان مً ٢ٍغ

اصة بلى اإلاضمً ًمُل خُض ؤلاصمان، مٓاَغ مً ٌٗض و :الخدمل - ت ٍػ ت لضًه بقباٖها ًخُلب ٧ان التي إلقبإ الجٖغ  ٖلى ظٖغ

ض ٞةهه ألاهترهِذ و بى٥ الٟاٌـ مضمً ٦ظل٪ ألا٢ل، بخه إلقبإ باَغاص ؤلاؾخسضام ؾاٖاث مً ًٍؼ  .لها اإلاتزاًضة ٚع

 ٖىض ٌٗاوي ٞةهه ألاهترهِذ مضمً ٦ظل٪ و اإلاسضع، مً خغماهه ٖىض ظؿمُت و هٟؿُت ؤٖغاى مً اإلاضمً ٌٗاوي :الاوسحاب -
 جسُالث و ؤخالم و ٢هغي  بك٩ل ألاهترهِذ ٖلى ج٨ٟحٍر جغ٦ؼ و ال٣ل٤، و الخغ٧ي، الىٟسخي الخىجغ مً بالكب٨ت اجهاله اه٣ُإ

 .2باألهترهذ مغجبُت

 و الٗحن التهاب و الٓهغ و الغ٢بت آالم و ألاع١  و الؿهغ مشل هٟؿه للمضمً باليؿبت ٦شحرة ؾلبُاث ألاهترهِذ بصمان ًٖ ًيخج و 
ت ػوظُت مك٨الث مً له حؿببه إلاا ألؾغجه باليؿبت  ؤٖماله في لخإزٍغ هدُجت ٖمله في مك٨الث و باألبىاء الاَخمام ٖضم و ؤؾٍغ

. ؤ٢اعبه و ألَله به اإلاهاب إلَما٫ اظخماُٖت مك٨الث و مجها اإلاجزلُت

 :الفاٌؿبىن بصمان ؤٖغاى  -ٕ-ٕ

اصة -1 . لىٟؿه الٟغص خضصَا التي الٟتراث وجخجاوػ  مُغص بك٩ل ؤلاهترهذ ؤمام الؿاٖاث ٖضص ٍػ

 الابخٗاص ٞترة َالذ ما بطا الا٦خئاب خض بلى جهل ٢ض بالكب٨ت لالجها٫ ٖاث٤ ؤي وظىص خا٫ في الكضًضان وال٣ل٤ الخىجغ -2

 مً خالت"  الا٦خئاب ؤن بلى وكحر ؤن البإؽ و اؾخسضامه، بلى ًغظ٘ خحن هٟؿُت وعاخت بالٛت بؿٗاصة وؤلاخؿاؽ الضزى٫  ًٖ
 و اإلاؿخ٣بل، مىاظهت في ًإؾه و الؿاب٤، بيكاَه ؤلاجُان ٖلى ال٣ضعة ٖضم و الغيا، بٗضم اإلاٍغٌ ٞحها ًدـ الٗم٤ُ، الخؼن 
 ؤخالم و للُٗام الكهُت  الىىم في ايُغاب م٘ الخام بالهظًان الكٗىع  و التر٦حز، في نٗىبت و اليكاٍ ٖلى ال٣ضعة ٣ٞضان

ت، اإلاخ٩املت الصخهُت في الكضًضة الٗهِبت اإلاىا٠٢ في الا٦خئاب اؾخجابت جدضر و مؼعجت،  البؿُُت اإلاىا٠٢ في و الؿٍى

. 3"لظل٪ اإلاهُئت الصخهُت في

ت الاظخماُٖت الىاظباث بَما٫ -3 ُُٟت وألاؾٍغ . الٟاٌؿبى٥ اؾخٗما٫ بؿبب والْى

. الُىم َى٫  و الُىمُت الخُاة في الٟاٌؿبى٥ ًٖ الخ٩لم -4

م ٖلى ؤلاهترهذ اؾخٗما٫ اؾخمغاع -5 . الٗمل ًٖ والخإزغ الاظخماُٖت الٗال٢اث ٣ٞضان مشل اإلاك٨الث بٌٗ وظىص مً الٚغ

بت مٟاجئ بك٩ل الىىم مً الجلىؽ -6 ض بٟخذ والٚغ . 4(اإلاؿىجغ) اإلاغؾا٫ في اإلاخهلحن ٢اثمت عئٍت ؤو ؤلال٨ترووي البًر

                                                           
 .173، ص2006، الكويت، أكت 573، رللة العريب، ع «األسرة العربية ك ىوس األنًتنت» كليد أمحد ادلصرم 1
. 80ىػ، ص1425، مجادل األكىل، السعدكية، 264، رللة األمن ك احلياة، ع«اآلثار األمنية الستخداـ الشباب لألنًتنت» علي عبد اهلل عسَتم 2
.  185، ص 2000رلدم عبد اهلل،  3
 .، إدماف األنًتنت2009كيكيبديا، ادلوسوعة احلرة،  4
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 ًدخاط ٦ما...  ٖىضٍ ٩ًىن  خُض بالى٢ذ اإلاضمً ًدـ ال و للٟاٌؿبى٥ ال٣اصمت اؾخسضامه لٟترة صاثم جغ٢ب خالت في ؤهه ٦ما

بخه لِكب٘ الاؾخسضام مً ؤَى٫  ٞتراث بلى ألاهترهِذ مضمً . 1بالٟكل جبىء ؤلاصمان ًٖ لئل٢إل مداوالجه ظمُ٘ ؤن ٦ما ٚع

 :٧اآلحي الٟاٌؿبى٥ ٖلى ؤلاصمان آزاع جلخُو بةم٩اهىا و

  :الصحُت آلازاع -ؤ

. للٟإعة اإلاٍٟغ الاؾخسضام مً ألاًضي جهِب التي ألايغاع -1

. الخاؾىب قاقاث جبشه الظي لئلقٗإ هدُجت الٗحن جهِب ؤيغاع -2

. الخاؾب ؤظهؼة م٣ابل لها الؼمىُت واإلاضة الجلؿت هٕى هدُجت والغظلحن ال٣ٟغي  الٗمىص جهِب ؤيغاع -3

. الهىث م٨براث إلاؿخسضمي ألاطهحن جهِب ؤيغاع -4

. 2مغا٣ٞت ؤمغاى مً حؿببه وما البضاهت مشل مترا٣ٞت ؤيغاع -5

: الىفؿُت آلازاع -ب

مي ٖالم في الضزى٫  -1   ٌؿبب مما ؤلاهترهذ قب٨ت ج٣ضمه بضًل َو
ًال
م الىا٢٘ ًسخلِ خُض َاثلت هٟؿُت آزاعا . بالَى

ت هٟؿُت شخهُت زل٤ ٖلى الٟغص م٣ضعة ج٣لُل -2 . 3اإلاٗاف والىا٢٘ اإلاجخم٘ م٘ الخٟاٖل ٖلى ٢اصعة ؾٍى

: الاحخماُٖت آلازاع -حـ

. الٗؼلت هدى الاظخماعي الخٟاٖل مً لئلوؿان ملخّى اوسخاب -1

ت في ألازغ -2 . الهاثل اإلاٗلىماحي الٛؼو  َظا م٘ وال٣ُم والٗاصاث الش٣اُٞت الهٍى

. ألانض٢اء زؿاعة -3

ت الغ٢ابت ي٠ٗ -4 . ألابىاء ٖلى ألاؾٍغ

    .ألاؾغي  والخهضٕ الخ٨ٟ٪ -5

:  ؤلاحخماُٖت الٗؼلت و"   face book بىن الفاٌـ"  الاحخماعي الخىانل مىك٘ -ٖ

: الاحخماُٖت الٗؼلت مفهىم -ٔ-ٖ

  بُبٗه ؤلاوؿان ٌٗخبر
ًال
 والُمإهِىت، والاؾخ٣غاع باألمً بُجها ٌكٗغ مُٗىت ظماٖت وؾِ الِٗل بلى ًمُل اظخماُٖا مسلى٢ا

دكغب ٦بحر، خض بلى جدك٩ل و زاللها مً شخهِخه وجبرػ الاهخماء بلى خاظخه وحكب٘  والخل٣ُت الاظخماُٖت اإلاٗاًحر مجها ٍو

                                                           
 .28، ص2002يوسف األفصرم، كيف نفهم الشباب العريب ك نتعامل معو، دار اللطائف، القاىرة، د ط،  1
  .87، ص2007، 1اإلدماف كاإلنًتنت، دار رلدالكم للنشر كالتوزيع، عماف، ط عمر موفق بشَت العباجي، 2
 .86ادلرجع نفسو، ص  3
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خٗل٤ اإلاهمت، الىٟؿُت والاججاَاث ٣ُم بإًٖائها ٍو  ٞةنّم  الخٗل٤ َظا ٣ًُم ؤن ٌؿخُُ٘ ال وخُىما مخباصلت، ٖال٢اث مٗهم ٍو

ِٗل ٖجهم بُٗضا ُٞيسخب ؾلبا جخإزغ الجماٖت بإًٖاء ٖال٢خه ؼلت وخضة في َو   1.ٖو

 هي الاظخماُٖت الٗؼلت ؤن بلى  bandura باهضوعا ٌكحر بط الاظخماُٖت؛ الٗؼلت إلاٟهىم جدضًضَم في الباخشىن  ازخل٠ و٢ض    

ً، اعجباَه مً حٗؼػ  التيSocials skill  الاظخماُٖت للمهاعاث ل٣ٟضاهه ؤو الٟغص امخال٥ لٗضم هدُجت  ٖىامل َىا٥ ؤن و باآلزٍغ
ُت ٚحر الخ٨ٟحر َغاث٤ و الاجهؼامُت، و الدكائمُت، ٞالخٟؿحراث الؿلى٥، َظا في جازغ شخهُت و بُئُت،  خى٫  اإلاىيٖى

 شخو ٣ٞضان ؤو الترمل، الاهٟها٫، بداالث اإلاغجبُت الٗاَُٟت الهضماث مشل بها ًمغ التي  ألاخضار و الىاؽ و الظاث،

ؼ . 2الاظخماُٖت الٗال٢اث مً اوسخابه و الٟغص ٖؼلت في حؿهم التي هي ٍٖؼ

 الاخؿاؽ ؤن الضعاؾاث بٌٗ ؤ٦ضث ٢ض ،و3ٖجهم الابخٗاص و آلازٍغً م٘ الاظخماُٖت الٗال٢اث جضوي هي الاظخماُٖت الٗؼلت و
 الٗؼلت و الىٟؿُت بالىخضة الاخؿاؽ بحن ٨ٖؿُت جباصلُت ٖال٢ت َىا٥ ؤن و الخىاصًت، ألابٗاص في ٌؿهم الىٟؿُت بالىخضة

. 4الاظخماُٖت

 لهم، وججىب ٖجهم وابخٗاص آلازٍغً ًٖ واوٗؼا٫ وخضة مً الٟغص به ٌكٗغ ما مضي هي الاظخماُٖت الٗؼلت ؤن ًغي  مً ٞهىا٥ 
ه ٖضص و٢لت بهم، ٖال٢خه وايُغاب مٗهم جىانله مٗض٫ واهسٟاى ضم مٗاٞع  ي٠ٗ زم ومً له، خمُمُحن ؤنض٢اء وظىص ٖو

 .بلحها ًيخمي التي الاظخماُٖت الٗال٢اث قب٨ت

ىا٥        ت ٧اإل٢امت آلازٍغً ًٖ الاوٗؼا٫ ؤجها ًغي  مً َو   ما م٩ان في الجبًر
ًال
ً، ًٖ بُٗضا  ألاؾغة ًٖ والاهٟها٫ آلازٍغ

 وي٠ٗ آلازٍغً بحن الٟغص قٗبُت واهسٟاى الاظخماعي والاوسخاب والاهؼواء ُٞه، والخُاة آزغ بلض بلى والهجغة وألانض٢اء
ضم للٟغص الاظخماُٖت الٗال٢اث قب٨ت  . ٦ٟاءتها ٖو

 بلى والاٞخ٣اع باآلزٍغً الىز٤ُ الاعجباٍ بلى الخاظت بقبإ بٗضم جغجبِ ياُٚت زبرة والىخضة الاظخماُٖت الٗؼلت وجمشل         
 جدؿم خُض مٗهم، الٗال٢اث وب٢امت باآلزٍغً الاجها٫ في والعجؼ لل٣هىع  اؾخجابت ٩ًىن  والظي الاظخماعي، الخ٩امل

دـ والىبظ، بالُإؽ قٗىع  م٘ بالؿُدُت الٗؼلت ْل في الاظخماُٖت الٗال٢اث ه الٗؼلت ؤو بالىخضة ٌكٗغ الظي الٟغص ٍو
ّم
 ؤه

هم آلازٍغً ًٖ بُٗض ٣بلىن  ال وؤجّم  بإي هدٍى اظخظابهم في ًٟكل خُض اإلاسخلٟت؛ الاظخماُٖت خاظاجه له ٌكبٗىن  وال ٖلُه ًُا

  ٧اهذ؛ نىعة
ًال
  .مٗهم ٣ًُمها ؤن ًم٨ً التي الاظخماُٖت الٗال٢اث في و٢هىع  بهم الاجها٫ في ي٠ٗ لىظىص هٓغا

 في اإلادبُت للخبراث ال٨بذ مً خالت ًمشل بالٗؼلت الكٗىع  ؤن جغي  الىٟسخي الخدلُل مضعؾت ٞةنّم  الضعاؾت وبدؿب       
 م٘ الخمُمت والٗال٢اث الضٝء ٖلى الخهى٫  في الٟكل ؤزغ ٖلى اإلاب٨غة الُٟىلت مغخلت زال٫ ا٦دؿبذ التي الالقٗىع 
ى الاهخماء، بلى خاظخه وبخباٍ آلازٍغً  في الٓهىع  بلى حٗىص والتي الىٟؿُت الىخضة زبرة هٟؿه في حٗم٤ ؤن بلى ًاصي ما َو

 ..والغقض اإلاغا٣َت مغخلتي

:  باآلحي ًخدضص الاظخماُٖت الٗؼلت مٟهىم ؤن الاظخماعي الىٟـ ٖلماء ًغي  و

                                                           

  42.1، ص2008صاحل زلمود احلويج، منتديات الصفا، شبكة األنًتنيت،  
جلامعة أناس رمضاف ادلصرم، فاعلية برنامج برنامج إرشادم مجعي يف خفض سلوؾ العزلة لدل الطالبات ادلراىفة الوسطى، ماجستَت، كلية الًتبية، ا 2

 .06، ص1994األردنية، 
 .184، ص2001، 1لطفي الشربيٍت، موسوعة شرح ادلصطلحات النفسية، دار النهضة العربية، بَتكت، ط 3
  327.4، ص1988إبراىيم زكي قشقوش، خربة االحساس بالوحدة النفسية لطالب اجلامعات كراسة التعليمات، مكتبة األصللو ادلصرية ،  



 
 
 

 

 
 

    2016 –  ًىلُى    : 22الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

118 

 

. آلازٍغً ًٖ هٟؿُا ٞحها الٟغص ًبخٗض التي  Social Distance الاظخماُٖت اإلاؿاٞت -1

. آلازٍغً م٘ مخ٩املت اظخماُٖت ٖال٢اث في لالهسغاٍ الٟغص صاُٞٗت مضي -2

ض و آلازٍغً بحن و بِىه الاظخماُٖت اإلاؿاٞت مً ٣ًلل الظي و للٟغص آلازغون ٣ًضمه الظي الاظخماعي الاؾىاص -3  صاُٞٗخه مً ًٍؼ
. 1بهم الاظخماعي لالجها٫

ا٦ض        اث ؤصخاب ٍو ً، م٘ َٟىلخه مىظ الاظخماُٖت الٟغص ٖال٢اث ايُغاب ٖلى الاظخماُٖت الىٍٓغ  قٗىع  خُض آلازٍغ
 بالى٣و قٗىعٍ بلى ًاصي مما والدصجُ٘ وال٠ُٗ الخب مً خغماهه ؤو َٟىلخه في له الىالضًً بؾاءة بلى ًغظ٘ بالٗؼلت الٟغص
 
ًال
اصة بلى ٌٗىص ؤهه ٦ما الؿلُم، الاظخماعي الكٗىع  ٖامل بلى الٞخ٣اٍع هٓغا  للخب خاظخه بقبإ مً َٟىلخه في الٟغص خغمان ٍػ

اًت وألامً  للخهى٫  مداوالجه في ًس٤ٟ خحن ٞالٟغص اإلاخباصلت، الصخهُت ٖال٢اجه ايُغاب بلى ًاصي مما ال٨باع مً والٖغ

ٌ ٖجهم هٟؿه ٌٗؼ٫  ٞةهه آلازٍغً م٘ اإلاكبٗت والٗال٢اث الضٝء ٖلى ٞغ خدغ٥ بهم هٟؿه ًغبِ ؤن ٍو   ٍو
ًال
 .ٖجهم بُٗضا

ً، م٘ الخىانل ًٖ الٟغص ُٞه ٌعجؼ ؾلى٥ هي الاظخماُٖت الٗؼلت و  الاظخماُٖت ٖملُاتهم في مٗهم الاقترا٥ و آلازٍغ
اال الٟغص ُٞه ٩ًىن  و اإلاسخلٟت، ُّم ٣هض  ظماٖاث، ؤو ؤٞغاصا ٧اهىا ؾىاء مجهم ٣ًغبه اظخماعي وكاٍ ؤي ججىب بلى م  بها ٍو
ً مجخمٗه ًٖ الصخو اهٟها٫ ضم بالىخضة الكٗىع  مً ٌٗاوي الصخو َظا ؤن ٦ما هٟؿه، ٖو  بلى باالهخماء ؤلاخؿاؽ ٖو

 .ُٞه ٌِٗل الظي اإلاجخم٘

 الخُا٫ ٖالم في الخ٨ٟحر و ٧الخإمل الخانت باألمىع  طاجه ٌكٛل الاظخماُٖت، الخجمٗاث ًٖ الابخٗاص بلى الصخو مُل هي و

. 2ألانض٢اء ٢لت بلى به ًاصي مما ؤلازخالٍ ًٖ الٗؼلت ؤي الىا٢٘ ًٖ ًبٗضٍ وما

  :الفاٌؿبىن باؾخسضام ٖالكتها و ؤلاحخماُٖت الٗؼلت -ٕ-ٖ

ت خضوص اهضزاع محزة جدمل ؤجها ألاهترهِذ ًٖ اإلاٗغوٝ مً         و ٖلحها، اإلاؿخمغ ألاٞغاص جىاٞض بلى ؤصي مما وطل٪ اؾخٗمالها خٍغ
 الجضًض، اإلا٨دك٠ بهظا الكضًض الاَخمام بلى ًضٞٗه الظي ألامغ به، الٟغص بهبهاع بلى ؤصي الٗالم ٖبر الٟاٌؿبى٥ اهدكاع ؤن

 ؤو٢اتهم مٗٓم ٣ًًىن  ؤنبدىا بدُض خُاتهم، ؤؾالُب في ختى و له، اإلاؿخسضمحن ألاٞغاص ٖاصاث و ؾلى٧اث مً ٚحر الظي
لت، ؾاٖاث و لؿاٖاث الكب٨ت َظٍ ؤمام ه و ؤنض٢اثه ًٖ ًبخٗض ؤهه ٦ما ألاؾاؾُت، واظباجه ٧ل مٗها ًًُ٘ ٍَى  و مٗاٞع
هبذ ؤَله  و ظضًض مجخم٘ بلى للضزى٫  ُٞه َم الظي اإلاجخم٘ ًٖ ًىٗؼلىن  ألاٞغاص مً ظٗل ٞالٟاٌؿبى٥ اظخماُٖا، مىٗؼال ٍو
ل ٚحر الٟغص ًجٗلىن  و بل ؤلال٨ترووي، اإلاجخم٘ َى  ٌؿمى بما ولض ما َظا و الىا٢عي، الاظخماعي مدُُه في لُِٗل مَا

: مجها مكا٧ل ٖضة لضًه ًهبذ ٖلحها ٞاإلاضمً اإلاسضعاث، ٖلى ؤلاصمان ؤٖغاى مشل ؤٖغايه ؤن و بى٥ الٟاٌـ ٖلى ؤلاصمان

 ؤ٦بر بقبإ( اإلاضمً) مىه طل٪ و ال٣هىي  للًغوعة بال ٖىه الاؾخٛىاء ٖضم و الٟاٌؿبى٥، اؾخسضام ًٖ الخى٠٢ نٗىبت
باث مً ٖضص ه َظا ال٣ل٤، و ألاع١  و الؿهغ بلى بياٞت الٚغ

ّم
ي ٧ل  اإلاضمىحن ألاٞغاص بحن الاظخماُٖت الٗال٢اث جضَىع  بلى ؤصّم

ت وواظباتهم  بلى بياٞت ألاؾغي، الاؾخ٣غاع تهضص ػوظُت مكا٧ل ْهىع  بلى ًضٞ٘ الظي ألامغ وؤَٟالهم، ؤػواظهم اججاٍ ألاؾٍغ
 ؤن بل ألانض٢اء، ًٖ الابخٗاص و اإلاضعؾت مً الُغص الىُْٟت، ٣ٞضان الٗمل، مىاُٖض ًٖ ٧الخإزغ ألاؾغة زاعط ؤزغي  مكا٧ل
 بالٛؼو  ًخإزغون الظًً ؤولئ٪ زانت الهٗبت، ْغوٞهم م٘ الخٗاٌل قغوٍ ؤصوى ًمل٩ىن  ال ؤهٟؿهم ًجضون  الكباب بٌٗ

                                                           
1 Keneth.etal , Geory, B, and Jhon, N, Social Psgvhology, Theories and Measurment, McGrow Hill, New Yoork, 

1999, p301. 
. 146، ص1973دركس يف الًتبية ك علم النفس، الطباعة الشعبية للجيش، القاىرة، دط،  عبد القادر بن زلمد، 2
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٣ت ختى و مالبؿهم و ؾلى٧اتهم مً ٌٛحرون و الش٣افي،  ألاٞغاص مً الىٕى َظا ًىاظه اإلاجخم٘ ؤن هجض ؤهىا ختى ؤ٧لهم، ٍَغ

. الىٟىع  و الخظع مً بال٨شحر

جُا ٣ًٟض ٨َظا و ً، م٘ الاظخماعي الاجها٫ مهاعاث جضٍع  م٘ اإلاباقغة الاظخماُٖت الٗال٢اث صاثغة زاعط هٟؿه ُٞجض آلازٍغ

 اإلاكاع٦ت و الاظخماعي الخٟاٖل ٖلى بًجابُا ؤو ؾلبُا ًازغ بى٥ الٟاٌـ ؤن ًخطر و ،1ال٣ضامى اإلاٗاٝع و ألانض٢اء

. الاظخماُٖت

٩ي اإلاىاًَ ؤن 1995 ؾىت الاظخماعي اليكاٍ صعاؾت زال٫ مً yoy man اؾخض٫ َظا ٖلى  و٢ُامه الاظخماُٖت ووكاَاجه ألامٍغ
 ٢ضم و بالٗؼلت ًدؿم ظضًضة خُاة همِ جبجي بلى الىاؽ جضٞ٘ ألاهترهِذ ؤن خُض ألازحرة، الؿىىاث في ٦شحرا جغاظ٘ ٢ض بضوعٍ

 ز٣اٞت مً ًخجؼؤ ال ظؼء بلى اإلاجخمٗاث بٌٗ في جدى٫  اؾخسضامها في الخىؾ٘ ؤن خُض الاظخماُٖت الخُاة في الٟٗالت اإلاكاع٦ت

. 2الُىمُت خُاتهم و الكٗب

ؼث التي الضعاؾاث مً ال٨شحر في و
ّم
 ًٖ ال٨ك٠ مداولت و ألاهترهِذ، اؾخسضام ٖلى اإلاترجبت الاظخماُٖت الجىاهب ببغاػ ٖلى ع٦

 الؾخسضام الؼمىُت اإلاضة بحن بًجابُت ٖال٢ت وظىص بلى زلهذ الاظخماُٖت، الٗؼلت ٖلى الخ٨ىىلىظُا َظٍ اؾخسضام ؤزغ

 ًٖ الخضًض و ،3الاظخماُٖت الٗؼلت مً اإلاٗاهاة وؿبت ػاصث ألاهترهِذ مضة َالذ ٩ٞلما الاظخماُٖت، الٗؼلت بحن و ألاهترهِذ
 مى٢٘ اعجُاص ًٖ ألاولى بالضعظت خضًض َى اإلاجخم٘ ؤٞغاص مً ال٨شحر ؤوؾاٍ بحن و الكباب ؤوؾاٍ بحن الُىم ألاهترهِذ

. ألاهترهِذ ٖالم في ألاٞغاص ٌكٛل ما ؤ٦ثر ٞهى بى٥، الٟاٌـ الاظخماعي الخىانل

 ألهه مجخمٗه هدى يئُال حٗامله ٩ًىن  َىا ٞالٟغص بى٥، الٟاٌـ لى٢٘ الهاثل الاؾخسضام بًٟل جيكإ ْاَغة هي الٗؼلت و
 الخٟاٖل و الىا٢٘ مً َاعبا ًهبذ خُض الجماٖت، زضمت في ٖمله و ٨ٍٞغ مً ٌؿخمضٍ الظي الٟغصي الٟٗل ٖلى ال٣ضعة ٣ًٟض

. مدُُه في ٌِٗكىن  الظًً الىا٢ُٗحن ألاهاؽ و الاظخماعي وؾُه مً ؤٞغاص م٘ اإلاباقغ الاظخماعي

حن مً ال٨شحر ًدظع  آزغ ج٨ىىلىجي مؿخدضر ؤي ؤو بى٥ للٟاٌـ ألاٞغاص بصمان زُىعة مً الىٟؿُحن ألازهاثُحن و التربٍى
، و اإلاجخم٘ ٢ُم جضمحر بلى جاصي خُض ؾلى٦ُاتهم، و خُاتهم ٖلى ؾلبُت او٩ٗاؾاث مً له إلاا بٗامت،  الؿلى٥ اهدكاع و مٗاًحٍر
مت للمجخم٘ اإلاًاص ت اإلاغخلت في اإلاغا٣َُحن زانت و ألابىاء حٗغى بلى باإلياٞت الٟىضخى، و الٗى٠ و ٧الجٍغ  ؤو الشاهٍى

 و الاظخماُٖت، الٗؼلت و الىٟؿُت بالىخضة الكٗىع  و ال٣ل٤ و ٧اال٦خئاب الىٟؿُت الايُغاباث ؤق٩ا٫ ل٩اٞت الجامُٗت

. 4بالىٟـ الش٣ت ٣ٞضان و اإلاتزاًضة، الىٟؿُت الًٍٛى

                                                           
 .58ادلراىق ك العالقات ادلدرسية، مكتبة الدكؿ العربية، دط، ص أكزم أمحد، 1
. 41، ص2000، 1، دار ادلصرية اللبنانية، بَتكت، ط"ادلخاطر ك التحديات ك التأثَتات االجتماعية" اللباف، تكنولوجيا االتصاؿ شريف دركيش 2
بية إدماف األنًتنيت ك عالقتو بالتوافق النفسي االجتماعي لدل طالب ادلرحلة الثانوية ٔتدينة الرياض، رسالة ماجستَت، جامعة نايف العرسلطاف العصيمي،  3

 .98، ص2010للعلـو األمنية، 
، رللة كلية الًتبية ببٍت يوسف، «إدماف األنًتنيت ك عالقتو بكل من االكتئاب ك ادلساندة االجتماعية لدل طالب اجلامعة»زلمد عبد اذلادم ك آخركف 4

 .04، يوليو، ص4القاىرة، ع 
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 الٗال٢اث قب٨ت في زلل ًدضر ٖىضما ًيكإ بالخغمان الكٗىع "  هي sermat ؾحرماث حٗبحر خض ٖلى الىٟؿُت الىخضة و
ض التي و ما مغخلت زال٫ لضًه ٧اهذ التي للٟغص الاظخماُٖت  بالٟغاٙ الكٗىع  بلى الخلل َظا ًاصي و لضًه ج٩ىن  ؤن ًٍغ

. 1"الٗاَٟي

 الٟغص ٞحها ٌكٗغ خالت"  الىٟؿُت بالىخضة الكٗىع  ؤن lynch & Leiderman & Rokatch عو٧احل و لُضعمان و لُيل ٌكحر و

ً، ًٖ الاهٟها٫ ؤي بالىخضة تراب و ،Lonesome الىخكت يغوب مً ل٨شحر الٟغص مٗاهاة جهاخبها خالت هي و آلازٍغ  الٚا

Allienation، الا٦خئاب و Dépressions ً2الاخؿاؽ َظا ظغاء م .

 الاجها٫ في  ًازغ اإلاى٢٘ َظا اؾخسضام ؤن ألابدار بلحها جىنلذ التي و بى٥، الٟاٌـ ٖلى الاصمان هخاثج ؤزُغ مً و
م م٘ اإلاؿخسضمحن جٟاٖل في و لىظه، وظها الصخصخي  الخٟاٖل مً اإلالخّى الاوسخاب بلى ًاصي ٦ما ؤنض٢ائهم، و ؤؾَغ
ٌ ٖلى للخهى٫   باإلهُىاثُت نلت له بى٥ الٟاٌـ اؾخسضام ؤن خُض الاظخماعي،  ؤن ٦ما الاظخماعي، الجاهب حٍٗى
 ًٞال ألا٧اصًمُت، و الاظخماُٖت اإلاكاع٦ت و الخ٣ُ٣ُت الاظخماُٖت الخُاة في اهسٟاى بلى ًاصي الاظخماُٖت اإلاىا٢٘ اؾخسضام

ت و ؾِئت ؾلى٧اث بلى جاصي ٦ظل٪ و بالىخضة، بى٥ الٟاٌـ مضمجي بخؿاؽ و الٗال٢ت، في مكا٧ل ًٖ  بلى جاصي مىدٞغ

ت مكا٧ل . ؤؾٍغ

 للكب٩اث ال٨بحر الخُىع  م٘ و خُض ألاهترهِذ اؾخسضام ؤٞغػَا التي الاظخماُٖت ال٣ًاًا بحن مً الاظخماُٖت الٗؼلت حٗخبر و
 الى٢ذ مً ؤ٦ثر الكاقت ؤمام ٦بحرا و٢خا ٣ًًىن  و بالٗال٢اث ٦بحر بك٩ل ًخٗل٣ىن  ألاٞغاص ؤنبذ ألاهترهِذ ٖبر الاظخماُٖت

. الاظخماُٖت الٗؼلت بلى ًاصي ما َى و مسخلٟت ٖال٢اث بُجهم ججم٘ الظًً و خُاتهم في الىا٢ُٗحن لؤلشخام ًسههىهه الظي

 ػاصث ٧لما ؤهه الضعاؾاث مً ال٨شحر ؤ٦ضث الكب٨ت ٖبر آزٍغً م٘ ًخهلىن  َم و ألاٞغاص ٣ًًُه الظي ال٨بحر للى٢ذ هٓغا و
 ؤن قإهه مً َظا و خُاتهم في الخ٣ُ٣ُحن ألاشخام م٘ ألاٞغاص ٣ًًُه الظي الى٢ذ ٢ل ٧لما ألاهترهِذ، اؾخسضام ؾاٖاث

 الخضًض اإلاجز٫  ٟٞي  الاظخماُٖت، الٗؼلت م٣ضمتها في ًإحي اإلاكا٧ل مً الٗضًض في ًدؿبب و الاظخماُٖت الٗال٢اث ٖلى ًازغ

 بلى للىنى٫  اإلاىٟهلت وؾاثله له ؤنبدذ ألاؾغة في ٞغص ل٩ل ؤن هجض" ؤَٟا٫ و ؤبىان"  واخض هىاة طاث ؤؾغة ج٣ُىه الظي

. 3الخانت الاجهالُت مهاصٍع

ه بما الجضًض الجُل الؾُما الٗغبي اإلاىاًَ اَخمام ًؼصاص و   مجهم ٦شحر ٌٗمل و زضماث، و مؼاًا مً الٗى٨بىجُت الكب٨ت جدٍى

ا ٖلى اث٠ و اإلاىا٢٘ ٖلى للخهى٫  اإلاُلىبت الكغوٍ ٦إخض اؾدشماَع . 4الاظخماعي الخ٣ضم و الْى

 و ٖلمُت نُدت ًٖ حٗبحرا الضعصقت ٚٝغ و الٟاٌؿبى٥ و ألاهترهِذ قب٨ت بلى الضزى٫  و ال٨مبُىجغ ٧ان بن و ختى ل٨ً
 َظا في زهىنا و ألاٞغاص، بٌٗ لضي وظضاوي و هٟسخي ٖاَٟي ٞغاٙ ًٖ حٗبحر آلازغ وظهها في ٞةجها باَغة، ج٨ىىلىظُت

  –٦شحرة ؤخُان في   -ٌٗبر الٟاٌؿبى٥، و الضعصقت ٚٝغ ٖلى الكضًض ؤلا٢با٫ ؤن ٦ما اإلااصي، الُاب٘ ٖلُه ٌٛلب الظي الٗهغ
ت مد٩ىمت ٖال٢اث بلى الىاضخت و اإلاباقغة الاظخماُٖت الٗال٢اث مً الهغوب و ألاؾغي  الًابِ ُٚاب ًٖ  مداَت و بالؿٍغ

ا في الٗىا٢ب مإمىهت و بال٨خمان ها بال ْاََغ . مؿخ٣بلهم و ألاٞغاص بدُاة حٗه٠ زُحرة مؼال٤ بلى الجهاًت في ج٣ىص ٢ض ؤجّم

                                                           
 .06الدسوقي، ادلرجع السابق، ص 1

.06الدليم، ادلرجع السابق، ص  2  
. 195شريف دركيش اللباف، تكنولوجيا االتصاؿ، ادلخاطر، ادلرجع نفسو، ص 3
. 88، ص2011، 1عبد الرزاؽ زلمد الدليمي، االعالـ اجلديد ك الصحافة االلكًتكنية، دار كائل للنشر، األردف، ط 4



 
 
 

 

 
 

    2016 –  ًىلُى    : 22الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

121 

 

 و الاؾخ٣غاع للٟغص حُٗي التي ألاقُاء هي و ،(ألاؾغة بىاء و الٗمل و ٧الخ٩لم) خُاجه ٞغم مً ال٨شحر ٣ٞض ٢ض الٟغص ٩ًىن  ٩ًىن 

. 1آلالي الخاؾب م٘ بال الخٗامل ججُض ال ؤظُا٫ وكىء مً ٦ظل٪ مٗه ًسصخى مما الىا٢عي، مجخمٗه في باإلاؿاولُت بخؿاؾه

  ، ال٨خابت و ال٣غاءة ل٣ُىؽ تهضًض"  لهى الٟاٌؿبى٥ بنّم  و     
ًال
ظي الُىميّم  الى٢ذ مجها زانت

ّم
 بحن اإلابضٕ ٣ًًُه ؤن ًجب ال

ماعؽ ال٨خاب ه ًُا ة ال٣غاءة في خ٣ّم تي الٗم٣ُت، الجاصّم
ّم
م٨ً ال ال ن  ؤن خ٣ُ٣يّم  إلبضإ ًُا ظي الى٢ذ ؤو ُٚابها في ًخ٩ىّم

ّم
 في ٣ًًُه ال

ماعؾت ضٍ التهضًض َظا ، الخصخُذ و ٧الخى٣ُذ ال٨خابت بٖاصة ؤو ال٨خابت مُا
ّم
ظًً ال٨خاب بٌٗ خا٫ ًا٦

ّم
لىا ال  ٧اثىاث بلى جدىّم

ت ُّم   الًٟاء َظا في الُىم ٧امل ج٣طخي اٞتراي
ًال
ًَ  ههُبها مخىاؾُت   البدض، و ال٣غاءة ِم

ًال
هابت ًَ  بدالتٍي  مُا ُالن"  ِم  بط الٍٛغب"  الؿّم

  ههىنا و م٣اَ٘ ةٍي لخٔ ٧لّم  في جيكغ
ًال
 .ؤخُاها ٧املت

هبذ   حؿُُده و ال٨خابت، ٞٗل لخمُُ٘ وؾُلت الباب َظا مً بى٥ الٟاٌـ ًُا
ًال
غاٖاة ت مُا ُّم  اإلاهخم ٚحر ، الٟاٌؿبى٧ي ال٣اعت  لؿُد

  و ألاولى بالضعظت
ًال
ـ طو٢ه ٖىض هؼوال   اإلااؾّم

ًال
ت ههىم ٖلى ؤنال ُّم  الِٟـ ناع ؤزغي  ظهت ِمً و ظهت، مً َظا باجؿت، مضعؾ

ت الخٗل٣ُاث ب٣غاءة الا٦خٟاء و ال٣غاءة لخًُِ٘ وؾُلت بى٥ ُّم   الؿاثلت ههىنهم ٖلى جغن٠ التي الىمُ
ًال
 َظا بغاعي  في ؤجهاعا

٫  ؤو الًٟاء، اث، هىاٞظ ٍَغ٤ ًٖ الاٞتراضخي للخٛؼّم
ّم

يكغ ٖغظاء ههىم مً الخحن في ٖىه جيخج الظي و الك
ُا
ت ج  باب مً للٗامّم

ٟٔ، بٗمىم الٗبرة" 
ّم
بب بسهىم ال الل ه َظا بنّم ." الؿّم

ّم
ا ًجٗلجي خ٣ُ٣يّم  تهضًض   ٧ل ُّم  ؤخُاها و ُٞه، جىاظضي مً ؤخضّم  شخه

ام ٖىه ؤُٚب تي ههىصخي و م٣االحي ليكغ وؾُلت ؤظٗله ؤو ٖضًضة، ألًّم
ّم
يكغ ال

ُا
ث و ظغاثض في ؤنال ج

ّم
  .2مجال

 ٌٗباألزو الفاٌؿبىن و ٖمىما ألاهترهِذ ٖلى ؤلاصمان مً للحض الخىححهاث ب  :

:  مجها َغق  ٖضة بخدب٘ طلً و

ض ًٟخذ مشال ٧ان ٞةطا اإلاضمً اٖخاص إلاا ال٨ٗـ ٖمل -  ختى ًيخٓغ ؤن مىه هُلب الىىم مً ٌؿد٣ُٔ خُىما ؤلال٨ترووي البًر

. ًُٟغ

. مشال الضعصقت ٦ٛٝغ مدضص مجا٫ اؾخسضام ًٖ الخام الامخىإ -

 طل٪ و طَب ؤًىما مٗه ج٩ىن  بدُض ألاهترهِذ، اؾخسضام في بؾغاٞه ًٖ الىاججت اإلاكا٧ل ؤَم ٞحها ٨ًخب بُا٢اث بٖضاص -
. اإلاكا٧ل بهظٍ لخظ٦حٍر

اصة - ايُت ٞغ١  بلى الاهًمام و الاظخماُٖت الٗال٢اث مؿاخت في الٍؼ  و ،3...  اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ز٣اُٞت ظمُٗاث مُٗىت، ٍع
. بضًلت ؤوكُت بًجاص مداولت

ُت مً بض ٞال الٗالط، مً زحر الى٢اًت ؤن صاثما اإلاٗغوٝ و ُت) الخٖى ٟا٫ جٖى  الغقُض اؾخسضام بًغوعة( زانت ألَا

ض م٘ لؤلهترهِذ، . اإلاك٩لت َظٍ في الى٢ٕى بم٩اهُت مً الى٢اجي الىٟسخي ؤلاعقاص و الخىظُه و ال٣ُٓت مً مٍؼ

                                                           
، 1999، دار الرضا للنشر، بَتكت، 20كمات على أعتاب القرف معن النقرم، ادلعلوماتية ك ظركفها ك آثارىا االقتصادية ك االجتماعية، تكنولوجيا ادلعل 3

 .43ص
 .235ص،2015، 1اجلزائر، ط ،دار األدلعية للنشر ك التوزيع، قسنطينة، زلمد األمُت سعيدم، مباِىُج احلَتة، مقاالت ك نصوص يف األدب ك الثقافة 2
  .158زلمد أمحد صواحلة، ادلرجع السابق، ص 2
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٩ا في ْهغث ٢ض و " ما٦حن"  مؿدكٟى في م،1996 ٖام هٟؿُت ُٖاصة ؤوكئذ خُض ألاهترهِذ، بصمان لٗالط هٟؿُت ُٖاصاث ؤمٍغ

اعص، ظامٗت في ٘ َظٍ مشل في الخ٨ٟحر مً ٞالبض ،1الٗالظُت و ؤلاعقاصًت زضماتها ج٣ضم الُٗاصة جل٪ بضؤث و َاٞع  في اإلاكاَع
 .الجؼاثغ و الٗغبي ٖاإلاىا

. الى٢ذ بصاعة ؤؾالُب واؾخسضام الاؾخسضام و٢ذ جدضًض -

 ٢هض    الكب٨ت، ٖلى اإلاىظىصًً الٛغباء مً ؤ٦ثر مباقغة الصخو ؤمام ٣ًٟىن  ؤشخام م٘ الخىانل في ؤ٦بر َا٢ت نٝغ -

. الخ٣ُ٣ي الٗالم مً الضٖم بًجاص

  لها التي ؤلاهترهذ ٖاصاث ؤ٦ثر مً الخسلو -
ًال
  ؤزغا

ًال
ا . الٟغص ٖلُه ًضمً الظي الخُب٤ُ ؤو البرهامج مً ٧الخسلو جضمحًر

. ال٨خب مُالٗت بصمان بلى الؿعي و الخ٣ُ٣ُت، ال٨خب ٢غاءة -

ت بُا٢اث اؾخسضام - . ؤلاهترهذ ٖلى ؤلاصمان وؾلبُاث بًجابُاث ًٖ جظ٦حًر

. 2اإلاك٨الث إلاٗالجت ملمىؾت زُىاث اجساط -

. الىاظباث و البدىر ؤو ؤلامخدان، ٞتراث جهاثُا، الضعصقت و ٧الٟاٌؿبى٥، ؤلاظخماعي الخىانل مىا٢٘ ًٖ الخسلي -

:  الخالُت ألاؾئلت ؤهٟؿىا وؿإ٫ ؤن ؤزحرا و

 ؟ الصخُذ الٍُغ٤ في و ٖاصي بك٩ل حؿحر خُاج٪ َل ؤوال   

  الٗاثلُت؟ اإلاىاؾباث في مكاع٦خ٪ بٗضم لٗاثلخ٪ حؿببه  الظي ؤلاخباٍ بمضي حكٗغ َل 

 نٗىبت ؤو  ظضوي؟ بال ؾٍغغ٥ مً الجهىى و الاؾد٣ُاّ مداوالج٪ مؼعجا ٧ان ٠ُ٦ لتري  ًىم طاث هٟؿ٪ م٘ و٢ٟذ َل 
 لؿاٖاث هىم٪ ظغاء مً والىٟؿُت البضهُت خالخ٪ و صخخ٪ ٖلى الٗام جإزحٍر ؤو ؟ ؤصاث٪ ٖلى الؿهغ جإزحر و الٗمل في جغ٦حز٥

 ؟ ٢لُلت

 ؟ بهترهُدُت ما لٗال٢ت ؤو بصماه٪ هدُجت جإزغث ٢ض الاظخماُٖت و الصخهُت ٖال٢اج٪ َل 

، بًغوعة جظ٦غ٥ ؤن قإجها مً ؤؾئلت هي ل اإلا٩ىر ٌؿببه الظي التهضًض و خُاج٪ بصعا٥ و الخهٝغ  الٗالم ؤمام الٍُى

 الجىاهب ٖلى ؤزغ ٖمىما ألاهترهِذ و" face book الٟاٌؿبى٥"  الاظخماعي الخىانل إلاى٢٘ ؤن ٖلمذ بن زانت الاٞتراضخي،
ت، و الصخهُت الىٟؿُت، غ ٖلُه بط ٦هظٍ ْغوٝ في مٟغ مً للكاب لِـ و خُاجه، و الصخو ٖالم في و ال٨ٍٟغ  و الخبهّم

ض بلى ًمُل الظي اإلا٣بل و الخالي مهحٍر في الخ٨ٟحر  ٖلى ًب٣ى ؤن ٖلُه و ُٞه ٌِٗل الظي الٗالمي الىا٢٘ بحن الخ٣غب مً مٍؼ
ت و نلت  مؿاعاتها في مهمل ع٢م بلى جدىله ؤو الجضًضة الخًاعة تهمكه ال ختى ال٨لي الخًاعي  الخ٣ضم بهجاػاث بإخضار مٗٞغ

. اإلادكٗبت

 

 

                                                           
 .173كليد أمحد ادلصرم، ادلرجع السابق، ص 3
. 138، ص1998ىاين أمحد ثلجي، بيت األفكار الدكلية، عماف، :يونغ كيمربيل، اإلدماف على األنًتنت، تر 2
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:  اإلاغاح٘ و اإلاهاصع كائمت -

: الٗغبُت اإلاغاح٘

 .2010 ،1ٍ بحروث، للٗلىم، الٗغبُت الضاع للجمُ٘، ٞاٌؿبى٥ ٖى٧ي، ؤولُٜ -1

 .صٍ الٗغبُت، الضو٫  م٨خبت اإلاضعؾُت، الٗال٢اث و اإلاغا٤َ ؤخمض، ؤوػي  -2

الم ناص١، مهُٟى ٖباؽ   ،1ٍ ٖمان، الخىػَ٘، و لليكغ الكغو١ صاع ،"الخُب٣ُاث و اإلاٟاَُم و الىؾاثل"  الجضًض الٖا
2008 .

ت ألاهجلى م٨خبت الخٗلُماث، ٦غاؾت الجامٗاث لُالب الىٟؿُت بالىخضة الاخؿاؽ زبرة ٢ك٣ىف، ػ٧ي ببغاَُم -3  ، اإلاهٍغ
1988 .

غان، الؿالم ٖبض خامض -4  .1984 ،1ٍ ال٣اَغة، ال٨خب، ٖالم الاظخماعي، الىٟـ ٖلم َػ

الم ق٤ُٟ، خؿحن -5 . 2010 ،1ٍ ال٣اَغة، الخىػَ٘، و اليكغ و للُباٖت ًٞ و ٨ٞغ صاع الخٟاٖلي، الٖا

غان، الؿالم ٖبض خامض -6 . 1984 ،1ٍ ال٣اَغة، ال٨خب، ٖالم الاظخماعي، الىٟـ ٖلم َػ

. 1ٍ ٖمان، الخىػَ٘، و لليكغ مجضالوي  صاع الاظخماعي، الخىانل في صعاؾت ألاهترهذ ز٣اٞت زًغ، خلمي ؾاعي  -7

ت صاع ،"الاظخماُٖت الخإزحراث و الخدضًاث و اإلاساَغ" الاجها٫ ج٨ىىلىظُا اللبان، صعوَل قٍغ٠ -8  بحروث، اللبىاهُت، اإلاهٍغ

1ٍ، 2000 .

الم الضلُمي، مدمض الغػا١ ٖبض -9 . 2011 ،1ٍ ألاعصن، لليكغ، واثل صاع الال٨تروهُت، الصخاٞت و الجضًض الٖا

٤ ٖمغ -10  .2007 ،1ٍ ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ مجضالوي  صاع وؤلاهترهذ، ؤلاصمان الٗباجي، بكحر مٞى

.  1973 صٍ، ال٣اَغة، للجِل، الكٗبُت الُباٖت الىٟـ، ٖلم و التربُت في صعوؽ مدمض، بً ال٣اصع ٖبض -11

ت الكغبُجي، لُٟي -12 . 2001 ،1ٍ بحروث، الٗغبُت، الجهًت صاع الىٟؿُت، اإلاهُلخاث قغح مىؾٖى

 ٢ؿىُُىت، الخىػَ٘، و لليكغ ألاإلاُٗت صاع ،الش٣اٞت و ألاصب في ههىم و م٣االث الخحرة، مباِهجُا  ؾُٗضي، ألامحن مدمض -13

 .2015 ،1ٍ الجؼاثغ،

ا و ْغوٞها و اإلاٗلىماجُت الى٣غي، مًٗ -14  صاع ،20 ال٣غن  ؤٖخاب ٖلى اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا الاظخماُٖت، و الا٢خهاصًت آزاَع

. 1999 بحروث، لليكغ، الغيا

 .2002 ٍ، ص ال٣اَغة، اللُاث٠، صاع مٗه، هخٗامل و الٗغبي الكباب هٟهم ٠ُ٦ ألاٞهغي، ًىؾ٠ -15

. 1998 ٖمان، الضولُت، ألا٩ٞاع بِذ زلجي، ؤخمض َاوي:جغ ألاهترهذ، ٖلى ؤلاصمان ٦ُمبرلي، ًىوٜ -16

  :صوعٍاث و مجالث

الم» قُساوي ؾمحر-1 . 2010 ،1ٕ صمك٤، ظامٗت مجلت ،«اإلاٗلىماث ٖهغ في الجضًض ؤلٖا
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ت، ألاولى، ظماصي ،264ٕ الخُاة، و ألامً مجلت ،«لؤلهترهذ الكباب الؾخسضام ألامىُت آلازاع» ٖؿحري  هللا ٖبض ٖلي -2  الؿٗضٍو

 .َـ1425

 ،«الجامٗت َالب لضي الاظخماُٖت اإلاؿاهضة و الا٦خئاب مً ب٩ل ٖال٢خه و ألاهترهِذ بصمان»آزغون و الهاصي ٖبض مدمض -3

. ًىلُى ،4 ٕ ال٣اَغة، ًىؾ٠، ببجي التربُت ٧لُت مجلت

ذ، ،573 ٕ الٗغبي، مجلت ،«ألاهترهذ َىؽ و الٗغبُت ألاؾغة» اإلاهغي  ؤخمض ولُض -4  .2006 ؤوث ال٩ٍى

: حامُٗت عؾائل

 الىؾُى، اإلاغاَٟت الُالباث لضي الٗؼلت ؾلى٥ زٌٟ في ظمعي بعقاصي بغهامج بغهامج ٞاٖلُت اإلاهغي، عمًان ؤهاؽ -1

. 1994 ألاعصهُت، الجامٗت التربُت، ٧لُت ماظؿخحر،

ت اإلاغخلت َالب لضي الاظخماعي الىٟسخي بالخىا٤ٞ ٖال٢خه و ألاهترهِذ بصمان الٗهُمي، ؾلُان -2 اى، بمضًىت الشاهٍى  الٍغ

 .2010 ألامىُت، للٗلىم الٗغبُت ها٠ً ظامٗت ماظؿخحر، عؾالت

: ؤهترهِذ مىاك٘

٨ُبضًا،  -ٔ ت ٍو . 2009 ألاهترهذ، بصمان الخغة، اإلاىؾٖى

ج، مدمىص نالر -  . 2008 ألاهترهِذ، قب٨ت الهٟا، مىخضًاث الخٍى

 http://www.badwi.com/blog/?p=1129  الاظخماُٖت الاقب٩اث ٖلى خ٣اث٤ و ؤع٢ام بضوي، خمض - 

: ألاحىبُت اإلاغاح٘
1
 -Keneth.etal , Geory, B, and Jhon, N, Social Psgvhology, Theories and Measurment, McGrow 

Hill, New Yoork, 1999. 

2-Erika  Sherman, Face book addiction factors influencing an individual’s addiction, College of 

management, University of Massachusetts Boston,  0  . 

3-Sukru  Blaci, abdulkadur Goclu, Face book addiction among university students in Turky 

Selcuk university example.   
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 والخٗلم الخٗلُم في وصزىلها والاجهاٌ اإلاٗلىماث جىىىلىحُا جُىع 
 الخامـ،اإلاٛغب مدمض باخث،حامٗت ألاههاعي،َالب زالض

 

 

: ملخو

 اإلاٗلىماث ٞخ٨ىىلىظُا والخٗلم، الخٗلُم في وصزىلها والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا جُىع  الضعاؾت َظٍ في ؾىٗالج
  ؤنبدذ والاجها٫

ًال
ت بلى هٓغا الخٗلُمُت، اإلاىٓىمت ومً الُىمُت الخُاة مً ًخجؼؤ ال ظؼءا حر والض٢ت الؿٖغ  الظي الى٢ذ وجٞى

غ إلاا هٓغا والاجها٫، اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا ٢مت الخاؾىب اٖخبر و٢ض. الخ٨ىىلىظُا َظٍ ج٣ضمه  ٞهى ممحزاث، مً ٖلُه ًخٞى
ٗمل واؾترظإ وبعؾا٫ جسٍؼً بحن ًجم٘  ؤو والالؾل٨ُت، الؿل٨ُت الكب٩اث باؾخسضام البكغ بحن الاجها٫ ٖلى اإلاٗلىماث،َو

. ؤلاهترهِذ قب٨ت

سُت إلادت ٖلى الضعاؾت َظٍ في وؾى٠٣  ٦ما والخٗلم، الخٗلُم في وصزىلها والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا لخُىع  جاٍع
  اإلاٗلىماث بخ٨ىىلىظُا اإلاغجبِ واإلاهُلخاث اإلاٟاَُم بلى ؾيخُغ١ 

ًال
 ج٨ىىلىظُا بلى ونىال بالخ٨ىىلىظُا والاجها٫،بضءا

 . الخٗلُم في والاجها٫ اإلاٗلىماث
ًال
. الخٗلمُت الخٗلُمُت الٗملُت في الخ٨ىىلىظُت وألاصواث الىؾاثل صوع  وؤزحرا

.  الخ٨ىىلىظُت الىؾاثل الخٗلم، الخٗلُم، والاجها٫، اإلاٗلىماث الخ٨ىىلىظُا،ج٨ىىلىظُا:اإلافخاخُت اليلماث

: ملضمت

٘ اإلاؿخمغ الخُىع  بن     الشىعة ًٖ بالًغوعة هاجج ،"اإلاٗلىماث بٗهغ" واإلاىؾىم الخالي الٗهغ ٌكهضٍ الظي والؿَغ
ت، اإلاجاالث ظمُ٘ مؿذ التي الخضًشت الخ٨ىىلىظُت اث مً وؤصواتها وبىؾاثلها بالخ٨ىىلىظُا الٗلم ؤنبذ ختى الخٍُى  الًغوٍع

ت مغث ٢ض والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا ؤن ألا٦ُض ألامغ ل٨ً.الُىمُت الخُاة في سُت اإلاغاخل مً بمجمٖى  الخاٍع

. الخٗلمي ميالخٗلي اإلاؿخىي  ٖلى ؤو الخ٨ىىلىجي اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء جُىعَا ٖلى قهضث التي والخ٨ىىلىظُت،

 ٚاًت ج٩ىن  وبهما ؤلاوؿان، بلحها ًخىنل التي الخ٨ىىلىظُت باإلاىجؼاث ٦شحرا جخإزغ الخٗلمُت الخٗلُمُت الٗملُت ؤن ٖلى زالٝ وال 

 اؾدشماع ٢مت آلان ًمشل الخاؾىب ولٗل. اإلادضص الى٢ذ في الاهجاػ صعظاث ؤٖلى الخ٨ىىلىظُاث َظٍ اؾدشماع مً ال٣هض
خجلى الخٗلُم، في الخ٨ىىلىظُا مىجؼاث  في الا٢خهاص اؾخسضامه ٞٛاًت ؤبىائها؛ لٛحر ؤو ألبىائها ؾىاء اللٛاث حٗلُم في طل٪ ٍو

اصة ؤًًا الؿىاء، خض ٖلى واإلاخٗلم، اإلاٗلم ٖلى والجهض الى٢ذ حر ومداولت الضعؽ، ٞٗالُت ٍػ  الظاحي، للخٗلم مىاؾبت ٞغم جٞى

ؼ .  1ماصجه في الُالب ًدخاظها التي اإلاهاعاث وحٍٗؼ

سُت إلادت .1  :والخٗلم الخٗلُم في وصزىلها والاجهاٌ اإلاٗلىماث جىىىلىحُا جُىع  ًٖ جاٍع

: والاجهاٌ اإلاٗلىماث جىىىلىحُا جُىع ٔ.ٔ

                                                           
. 228ص،دار كنوز ادلعرفة العادلية، عماف ،العربية في اللسانيات التطبيقية(: 2011)اُنظر، كليد العنايت  1
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 بلى وجهل اإلاجخمٗاث، ٧ل في ٖالُت م٩اهت وجدخل الُىم بلُه ونلذ ما بلى لخهل والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا ؤن ق٪ ال
ت وا٦به ؤزغي،٢ض ظهت مً والاجهاالث، الخ٨ىىلىظُا ظهت،وبحن واإلاٗلىماث،مً الخ٨ىىلىظُا بحن الخام الاهضماط َظا  مجمٖى

سُت والخدىالث الخُىعاث مً ت ٖهغ ،"اإلاٗلىماث بٗهغ" ٌؿمى ما وكهض الُىم ؤنبدىا والخ٨ىىلىظُت،٣ٞض الخاٍع  اإلاٗٞغ
ت، مجخم٘ بحن اإلاخضاولت الٗملت هي اإلاٗلىمت ؤنبدذ ٣ٞض اإلاٗلىماجُت، والشىعة غ بمضي ٣ًاؽ ألامُت م٣ُاؽ وؤنبذ اإلاٗٞغ  جٞى
 الُىمُت،ٞاألمغ خُاةا٫ مىاحي ظمُ٘ في والاجها٫ اإلاٗلىماث لخ٨ىىلىظُا جضاولهم وبمضي اإلاٗلىماث، لهظٍ الخايىت البِئت
ت، اإلاجاالث ٧ل ٚؼث ٢ض الخ٨ىىلىظُا َظٍ ؤن ألا٦ُض   الخٍُى

ًال
  ا٢خهاصًا

ًال
  واظخماُٖا

ًال
، وز٣اُٞا

ًال
 مجا٫ جضزل آلان وهي وؾُاؾُا

 الخٗلُم في والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا بصماط وهي واخضة، ٚاًت ًٖ حٗبر ٖضة مهُلخاث ٞىجض والخٗلُم، التربُت
 بلى الخٗلُم، في والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا التربُت، ج٨ىىلىظُا الخٗلُم، ج٨ىىلىظُا هجض اإلاهُلخاث َظٍ ومً والخٗلم،

ا . اإلاهُلخاث مً ٚحَر

ذي و٢ٟت،ٞاإلاىٓىع  بلى ًدخاط ومغاخلها والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا اعج٣اء مؿاع ؤن ق٪ وال  اإلاضزل َى َىا الخاٍع

. والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا لخُىع  ألاؾاسخي

  جُىعٍ اجسظ 1948 ٖام الخاؾىب ْهىع  مىظ
ًال
ُت ه٣الث ٖضة مً مؿاعا  ٞحها الُٟهل ٧ان ألاعبٗت،والتي باألظُا٫ بلها ًغمؼ هٖى

ت اإلاٗالجت وخضة بىاء في اإلاؿخسضم ألاؾاسخي اإلااصي الٗىهغ ٖلى َغؤ الظي الخٛحر َى . 1والظا٦غة اإلاغ٦ٍؼ

إحي  ؤظُا٫ ؤعبٗت في اإلااصي للٗىهغ الهضاعة ٧اهذ بٗضما البرمجُاث، مجا٫ في زىعة بضوعٍ لُدضر الخامـ الجُل بٗضَا ٍو

. مخخالُت

 الجُل  ٌ غ الغثِؿُت البىاء ٧ىخضة الال٨ترووي الهمام ُٞه اؾخسضم (:9ٗ8ٔ) ألاو  وػجها ٣ًضع ضخمت خىاؾب لخٍُى
ىان  .ٖالُت ٦هغباثُت َا٢ت وحؿتهل٪ ال٨بحرة الهاالث وحكٛل باأَل

 ؿخىع  خل بط :(9٘8ٔ) الشاوي الجُل ، وؤ٦ٟإ حجما ؤنٛغ الخاؾىب لُهبذ الال٨ترووي الهمام مدل التراهَؼ  وؤؾٕغ
٣ل  .ال٨هغباثُت الُا٢ت اؾتهال٥ مٗض٫ ٦بحر خض بلى ٍو

 اإلاخ٩املت الضاعاث قغاثذ اؾخسضام هدُجت ظاء و٢ض (:9ٙٗٔ) الشالث الجُل، دت خلذ بط  chip واخضة ؾُل٩ىن  قٍغ
ؿخىع  وخضاث مً الٗضًض م٣ام  صازل ومخ٩املت م٨شٟت بهىعة اهضمجذ التي ألازغي  الض٣ُ٢ت الال٨تروهُت والٗىانغ التراهَؼ

دت اصة وم٘ الغ٣ُ٢ت، الؿُل٩ىن  قٍغ اٞت ٍػ  .٦بحرة بهىعة ال٨هغباثُت للُا٢ت اؾتهال٦ها مٗض٫ اهسٌٟ الال٨تروهُت اإلا٩ىهاث َع

                                                           
 .69، مطابع السياسة، الكويت، ص، 184العرب كعصر ادلعلومات، سلسلة عامل ادلعرفة العدد ، 1994:نبيل علي 1
 إلكًتكنيات يف الصماـ ادلفرغ أك لصماـ اإللكًتكينا  Electronic tube  ىو صماـ مفرغ يستخدـ كثَتا يف تضخيم اإلشارات كالًتددات كمعاجلتها

لبدء  التيار ادلستمر من فولت 200كمكربات الصوت كيف أجهزة البحث العلمي ك غَتىا، ككانت ٖتتاج إىل ضلو  التلفزيوف ك الراديوإلكًتكنية متعددة، مثل 
شبو  ادلعتمد على الًتانزستورمث حل زللها . ، ك كذلك كانت ٖتتاج لدكائر للتربيد بسب ما تنتجو جانبيا من حرارة  Threshold voltage تشغيلها

بذلك ٗتفض استخداـ ادلقاحل من الطاقة الكهربائية ادلستهلكة ، كما أف حجم الًتانزيستور أصغر . فولط فقط من التيار ادلستمر  12-6ٖتتاج إىل  ؿموص
     : ادلصدر.احلاسوب ك يف صناعة اتف احملموؿالو كثَتا من الصمامات اإللكًتكنية، شلا يتيح استخدامها يف صناعة أجهزة صغَتة يف حجم اليد ، مثل

www.Wikipidia.com 
 الدارة ادلتكاملة (IC) الشرحية اإللكًتكنية أك (Chip) كاليت ىي بدكرىا جزء  بتقنية ميكركية مصغرة كىي من ضمن ما يعرؼ دائرة الكًتكنية عبارة عن
شرحية )ديًتات كيطلق عليها تبلغ مساحتها عدة ملل السيلكوف ، أحدث ثورة يف عامل اإللكًتكنيات، الشرحية رقيقة من مادةاذلندسة اإللكًتكنية من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
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 في صمجها ؤم٨ً التي الال٨تروهُت الٗىانغ ٦شاٞت في بال ؾاب٣ه ًٖ الجُل َظا ًسخل٠ ال ٖام بك٩ل (:98ٕٔ) الغاب٘ الجُل 
 ويبِ الٗىانغ َظٍ وجهيُ٘ جهمُم في مبخ٨غة ووؾاثل ظضًضة مىاص اؾخسضام بًٟل طل٪ جد٤٣ و٢ض الؿُل٩ىن، ع٣ُ٢ت

 .1بهخاظها ظىصة

 الخ٨ىىلىجي، الخ٣ضم ٢مت ٌٗخبر الخاؾىب ؤن اإلاخخالُت ألاعبٗت ألاظُا٫ زال٫ مً والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا في ًٓهغ ما 

 مجا٫ ًسو ما ٧ل جُىع  1982 و 1948 بحن ٞما َامت، م٩اهت للخاؾىب ؤنبذ اإلاٗلىماث ٖهغ قهضَا التي الخُىعاث ٞم٘
  ضخمت  خىاؾِب مً لالهدباٍ ملٟذ بك٩ل الخىاؾِب

ًال
ا٢ت مؿاٖضة وؾاثل بلى وجدخاط ٦بحرة مؿاخت جدخل ظضا  ٦هغباثُت َو

ظا اإلاٟٗى٫، ٦بحرة الدجم نٛحرة خىاؾِب بلى. ٖالُت  ج٨ىىلىظُا مً Hardware اإلااصي للك٤ اإلاظَلت الخُىعاث هدُجت َو

. الخامـ الجُل ًمشل الظي ،Software الظَجي الك٤ ؤو البرمجُاث طل٪ بٗض لخإحي والاجها٫، اإلاٗلىماث

 جُىع الكم اإلااصي لخىىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاٌ( 1)الكيل 

 

 الخامـ الجُل" مؿمى جدذ الُابان ٢ضمخه ؾىىاث ٖكغ مضجه َمىح مكغوٕ َى (:99ٕٔ-98ٕٔ) الخامـ الجُل"، 
٨ُت اإلاخدضة للىالًاث والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا ٖلى الؿُُغة ٧اهذ ٞبٗضما   ٞغى الؿاب٣ت، ألاعبٗت ألاظُا٫ في ألامٍغ

غ بلى الخامـ الجُل مهممى ؾعى و٢ض. اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا َظٍ ٖلى َُمىخه الُاباوي ال٣ُب  ٖلى ٢اصع ط٧ي خاؾىب جٍُى
لى والتر٦ُب، الخدلُل هم اإلاى٣ُي الاؾخيخاط ٖو ا الُابان عاَىذ ل٣ض. اإلا٣االث وجإل٠ُ الىهىم، ٞو  ج٨ىىلىظُا في بمهحَر

ت َىضؾت ٖلى اإلاٗلىماث  .2الانُىاعي الظ٧اء وؤؾالُب اإلاٗٞغ

  والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا لخُىع  الخمؿت ألاظُا٫ َظٍ زال٫ مً
ًال
سُا ، جاٍع

ًال
ت ٖلى الى٢ٝى ًم٨ً وج٨ىىلىظُا  مً مجمٖى

ت مـ الخُىع  َظا ؤن وهي ألاؾاؾُت، ألامىع   بلى ضخمت خىاؾِب مً والدجم الك٩ل مؿخىي  ٖلى الجىاهب؛ مً مجمٖى
لى ط٦ُت، خىاؾِب لى اإلاؿخٗملت، واإلاٗضاث ألاظهؼة مؿخىي  ٖو اث مً ال٨هغباثُت، الُا٢ت اؾتهال٥ مؿخىي  ٖو  ٖالُت مؿخٍى

اث بلى   مىسًٟت مؿخٍى
ًال
. ظضا

م٨ً   جُىعث ٣ٞض بالبرمجُاث، ٌٗجى طَجي وآزغ ماصي ق٤ مهمحن، ق٣حن بحن والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا في همحز ؤن ٍو

ت، بمٗضالث الخ٨ىىلىظُا َظٍ   مدؿاٖع
ًال
ظا وبغمجُاث، واجهاالث ٖخاصا : بلى ج٣ؿُمه ًم٨ً الخُىع  َو

                                                                                                                                                                                           

ت اليت أك رقاقة السيلكوف كٖتتوم شرحية السيلكوف على اآلالؼ من ادلكونات اإللكًتكنية الدقيقة جدا، مثل الًتانزستورات كادلقاكمات كادلكثفا( السيلكوف
 www.Wikipidia.com :ادلصدر. متكاملة تربط معا لتكوف دكائر إلكًتكنية

 .71، العرب كعصر ادلعلومات، ص، 1994:علينبيل : انظر  1
. 71مرجع سابق، ص،   2

الصمام •
االلكتروني

حواسيب •
ضخمة

الجيل 
األول

الترانزيستور

  الحواسيب
أصغر حجما  

الجيل 
الثاني

شرائح •
الدارات 
المتكاملة

استهالك أقل •
للكهرباء

الجيل 
الثالث

كثافة العناصر •
االلكترونية

استخدام •
وسائل مبتكرة

الجيل 
الرابع
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 ت ت، بمٗضالث الخاؾىب ٖخاص ًخُىع : الٗخاص جُىع  ؾٖغ ت جًا٠ٖ طل٪ ماقغاث ؤبغػ  ومً مدؿاٖع  الغ٢اث٤ ٢ُام ؾٖغ

  18 ٧ل الخؿابُت بالٗملُاث الال٨تروهُت
ًال
 .قهغا

 ت  خُض مً ؤو اإلاٗضاث خُض مً ؾىاء ظىاهبها ظمُ٘ في الغ٢مُت الى٣لت بًٟل الاجهاالث جخُىع : الاجهاالث جُىع  ؾٖغ

ت ٖلى الضالت اإلااقغاث ؤبغػ  ومً. الاجها٫ ٢ىىاث  قب٩اث ٖبر البُاهاث جباص٫ ؾٗت جًا٠ٖ الاجهاالث جُىع  ؾٖغ
 .ؤقهغ ؾخت ٧ل الاجهاالث

 ت   ؤبُإ، بمٗض٫ البرمجُاث جخُىع : البرمجُاث جُىع  ؾٖغ
ًال
ُت بى٣لت جمغ ل٨جها والاجهاالث، بالٗخاص ٢ُاؾا  نىب خاصة هٖى

. 1البرمجُاث لهىضؾت اإلاخ٣ضمت وألاؾالُب الظ٦ُت البرمجُاث

 :والخٗلم الخٗلُم في والاجهاٌ اإلاٗلىماث جىىىلىحُا جُىع .ٔ.ٕ

 في ٞىجضَا والخٗلُم، التربُت مجا٫ صزلذ الُىمُت، الخُاة مىاحي ٧ل في والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا صزى٫  بٗض
 ألابىاب،وؤنبذ ٢بل الىىاٞظ مً وصزلذ هٟؿها الخ٨ىىلىظُا ٞغيذ ٣ٞض م٩ان، ٧ل وفي ألا٢ؿام وفي الخٗلُمُت اإلااؾؿاث

 الظي الٗهغ َبُٗت جملحها ملخت، يغوعة والخٗلم الخٗلُم وفي الُىمُت الخُاة في وبجضواَا وبىؾاثلها بالخ٨ىىلىظُا الٗلم

. الخ٨ىىلىظُت الشىعة ٖهغ اإلاٗلىماث،بهه بخطخم ًدؿم ٖهغ ُٞه، وِٗل

  ٢هحر و٢ذ في ؤنبدذ والاجهاالث اإلاٗلىماث ٞخ٨ىىلىظُا
ًال
 اإلاجخم٘ بىاء في ألاؾاؾُت الضٖاماث ؤَم يمً ظضا

 اإلاغجبُت واإلاٟاَُم ألاؾاؾُت اإلاهاعاث وبج٣ان والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا ٞهم ٖلى آلان حٗمل الضو٫  مً الخضًض،٨ٞشحر

.  2والخؿاب وال٨خابت ال٣غاءة ظاهب بلى الخٗلُم، هىاة مً بها،٦جؼء

ىن  خغم ل٣ض ٠ُ ٖلى مب٨غة ٞترة في التربٍى ا التي اإلاسخلٟت، الاجها٫ ج٣ىُاث جْى َغ  والاجها٫،التي اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا جٞى
ىا٥ َىا جٓهغ بضؤث هغث وبٗضَا اإلاغثُت، الٗغى بىؾاثل الاَخمام ٞبضؤ الخٗلُمُت، الٗملُت زضمت في َو ت،ْو  اإلاؿمٖى

ت الؿمُٗت الىؾاثل ت الؿمُٗت الىؾاثل اؾخسضام مجغص مً الاَخمام وجدى٫  ظضًض، جغبىي  ٦مُضان البهٍغ  بلى البهٍغ
 الاجها٫ ٢ىىاث واؾخسضام الخٗلُمُت الغؾالت وبٖضاص الخٗلُمي، اإلاى٠٢ في واإلاؿَخ٣بل اإلاغؾل بحن الاجها٫ ٖملُت صعاؾت

. 3اإلاىاؾبت

 الٗملُت في الخ٨ىىلىظُا َظٍ الؾخسضام جُىع  وا٦به والخٗلم الخٗلُم مجا٫ في والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا صزى٫ 
ت مغ الخُىع  ٞهظا الخٗلمُت، الخٗلُمُت   الخٗلُمُت بالبرامج مغوعا البهغي، الؿمعي بالخٗلُم بضؤ اإلاغاخل مً بمجمٖى

ًال
 ونىال

م٨ً. ألاهترهِذ قب٩اث ؤو اإلاخٗضصة الىؾاثِ بلى : ؤؾاؾُت مغاخل ؾخت ٖلى اإلاغاخل َظٍ ج٣ؿُم ٍو

 البهغي  الخٗلُم خغ٦ت خغ٦خحن بحن اإلاغخلت َظٍ في هٟغ١  ؤن ًم٨ً بضاًت :البهغي  الؿمعي والخٗلُم البهغي  الخٗلُم . 
 .البهغي  الؿمعي الخٗلُم وخغ٦ت

                                                           
. 33الكويت، ص، -، مطابع السياسة318، الفجوة الرقمية، رؤية عربية جملتمع ادلعرفة، عامل ادلعرفة، العدد، 2005: نبيل علي كنادية حجازم  1
 
  UNESCO : 2002, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN EDUCATION : A 

CURRICULUM FOR SCHOOLS AND PROGRAMME OF TEACHER DEVELOPMENT , p : 9. 
. 18، مدخل إىل تكنولوجيا التعليم، دار كنوز ادلعرفة للنشر كالتوزيع، األردف، عماف، ص، 2011: الفرجيات، غالب عبد ادلعطي  3
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ت َى: البهغي  الخٗلُم 1.1 ت ال٨ٟاًاث مً مجمٖى ا ؤلاوؿان ٌؿخُُ٘ التي البهٍغ َغ  واؾخسضام الغئٍت، زال٫ مً جٍُى
  اإلاخٗلم الٟغص جم٨ً ٞهي هٟؿه، الى٢ذ في ؤزغي  خؿُت زبراث

ًال
ا  والغمىػ  وألاقُاء اإلاغثُت الخغ٧اث وجٟؿحر جمُحز مً بهٍغ

ت الىؾاثل ومً. 1بُئخه في جىاظهه ٖىضما  .والغؾىم والهىع  والىماطط اإلاجؿماث هجض البهٍغ

ت الىؾاثل ٖلى ٦شحرا ًغ٦ؼ ؤهه البهغي  الخٗلُم ٖلى ًالخٔ ما ل٨ً ا طاتها البهٍغ  ٚحر، ال لئلًًاح وؾاثل مجغص واٖخباَع

. ٖجها الاؾخٛىاء ًم٨ً

ل ٖلى ٌٗخمض ٞهى: البهغي  الؿمعي الخٗلُم ؤما 2.1  ألاقُاء ؤنبدذ ومىه مدؿىؾت، ؤو ملمىؾت ؤقُاء بلى الغمىػ  جدٍى
كحر. 2الخٗلمُت الخٗلمُت الٗملُت في ؤؾاسخي ٦ٗىهغ الهىث ؤصزل ٦ما اإلاىهج، ٖىانغ ؤخض ٧الهىع  اإلاغثُت  مهُلر َو

م لى٣ل وطل٪ اإلاٗلمحن، ٢بل مً ألاصواث مً وقاملت مسخلٟت ؤهىإ اؾخسضام بلى البهغي  الؿمعي الخٗلُم  وزبراتهم ؤ٩ٞاَع
 ج٨ىىلىظُت وؾاثل وهي الخٗلُمت، الٗملُت في اإلادؿىؾت الخبراث ٢ُمت ٖلى ًغ٦ؼ ٞهى والبهغ، الؿم٘ خاؾت ٍَغ٤ ًٖ

ىُت مدؿىؾت زبراث لخ٣ضًم خضًشت . 3للمخٗلمحن ٚو

ت، الؿمُٗت الىؾاثل باؾم ها٤َ شخو ؤو٫ " صًل بصحاع" ٌٗخبر":صًل بصحاع" ٖىض الخبرة مسغوٍ .   بهغم واقتهغ البهٍغ
ى ،4 اإلاجغصة اإلاٟاَُم ججؿُض ٖلى ٢ضعتها خؿب الهغم َظا في الىؾاثل ٢ؿم بط الخبراث، همىطط   َو

  ٌٗغى . 
ًال
  حكبحها

ًال
ا اث بهٍغ  َظا ٌٗغى آزغ بمٗجى الخٗلُمُت؛ والىؾاثل الخضَعـ َغ١  في واإلاجغصة اإلادؿىؾت للمؿخٍى

  اإلاسغوٍ
ًال
 جبضؤ ؾلؿلت ٖلى اإلاسغوٍ َظا بجى و٢ض. الغمؼي  والاجها٫ اإلاباقغة، الخبراث بحن جتراوح التي الخبراث مً هُا٢ا

ا بؿهى٫  اإلاجغصة ألا٩ٞاع ٞهم ٌؿخُُ٘ ٞاإلاخٗلم. باإلاجغصاث وجيخهي اإلادؿىؾت باألقُاء  مبيُت ٧اهذ ما بطا ؤ٦بر، بك٩ل وجظ٦َغ
٩ىن  ٨ٖسخي، جإزحر له ٩ًىن  ؤهه الخٗلُم مً الىٕى َظا ٖلى ًازظ ما ؤن بال مدؿىؾت، زبراث ٖلى  طًَ لدكدذ مضٖاة ٍو

 .Multi-Channel Communication5 ال٣ىىاث مخٗضص الاجها٫ الؾخسضام هدُجت اإلاخٗلم

4. ً ٣ت ؤو الٗملُت َى الاجها٫ :الاجهاالث بلى البهغي  الؿمعي الخٗلُم م ٣ها ًٖ ًخم التي الٍُغ ت اهخ٣ا٫ ٍَغ  مً اإلاٗٞغ
 واإلاؿخ٣بل اإلاغؾل بحن جٟاَم ٖملُت وهي الصخهحن، َظًً بحن الخٟاَم بلى وجاصي ومخىاٞغة، ٖامت جهبذ ختى آلزغ شخو

ت مجا٫ صازل  اإلاجا٫ في الباخشىن  اَخم بط اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىظُا إلاجا٫ مىاػ بك٩ل الاجها٫ مٟهىم هما ٣ٞض. 6الهُٟت اإلاٗٞغ
 وما للمخٗلم، ج٣ضم التي الغؾالت مٗاًحر و٦ظل٪ الغؾالت، مؿخ٣بل اإلاخل٣ي بلى اإلاغؾل ؤو اإلاهضع مً اإلاٗلىماث ه٣ل بٗملُت

 . 7ؤَى٫  إلاضة بالجمهىع  والاخخٟاّ الاهدباٍ ظضب ٖلى وال٣ضعة ٣ًضم ما وعاء ٨ًمً الظي ألازالقي البٗض مً جخًمىه
  الخٗلُمُت للخ٣ىُاث الاجها٫ مٟهىم ؤخضر و٢ض

ًال
اع في حٛحرا   اإلاجا٫، لهظا الىٓغي  ؤلَا

ًال
 اإلاخىاٞغة ألاقُاء ٖلى التر٦حز مً ٞبضال

٣ها ًٖ ًخم التي ال٩املت الٗملُت ٖلى ع٦ؼث اإلاجا٫، في  اإلاىاص بٌٗ ؤو مٗلم، ٧ان ؾىاء اإلاغؾل مً اإلاٗلىماث جىنُل ٍَغ

(. اإلاخٗلم) اإلاؿخ٣بل بلى وألاظهؼة،

                                                           
. 29، دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع، عماف، ص، 9ظرية كالتطبيق، ط ، تكنولوجيا التعليم بُت الن2014: احليلة، زلمد زلمود: انظر 1
. 12، تكنولوجيا التعليم يف عصر ادلعلومات كاالتصاالت، عامل الكتب، القاىرة، ص، 1998: زيتوف، كماؿ عبد احلميد: انظر 2
. 30، تكنولوجيا التعليم بُت النظرية كالتطبيق، ص، 2014: احليلة، زلمد زلمود: انظر 3
 .30ادلرجع السابق، ص،   4

. 13، تكنولوجيا التعليم يف عصر ادلعلومات كاالتصاالت، ص، 1998: زيتوف، كماؿ عبد احلميد: انظر  5
. 31، تكنولوجيا التعليم بُت النظرية كالتطبيق، ص، 2014: احليلة، زلمد زلمود: انظر  6
. 14يف عصر ادلعلومات كاالتصاالت، ص، ، تكنولوجيا التعليم 1998: زيتوف، كماؿ عبد احلميد: انظر  7
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م مضزل . 
ُث
ت َى: الىٓ ً آلازغ ٖلى مجها ٧ل ٌٗخمض التي اإلاترابُت اإلاىٓمت اإلاىاص مً مجمٖى  الهضٝ و٧ان م٣ٗضة، وخضة لخ٩ٍى

  والهُئاث اإلااؾؿاث في وؤلاوؿان ؤلاوؿان بحن زم وآلالت، ؤلاوؿان بحن الخٟاٖل جدلُل اإلاهُلر َظا اؾخسضام مً الغثِسخي

مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ في التعليم والتعلم (: 3)شكل 

 

 .1الٟهل بصاعة ؤظل مً .6

ت الاجهاالث ظمُٗت" خؿب الىٓام ؤَمُت وج٨مً : في AETC 1992 "والخ٨ىىلىظُت التربٍى

 .الىٓام م٩ىن  -

 .بًٗها م٘ اإلا٩ىهاث َظٍ جضازل -

اصة -  .2الىٓام ٦ٟاءة في الٍؼ

م مضزل ٨ٞغة ظاءث و٢ض
ُا
 بضوعَا ألاهٓمت َظٍ جًم ؤهٓمت ٖضة بضازله هٓام ًٖ ٖباعة ٞاإلوؿان البُىلىظُا، ٖلم مً الىٓ

 
ًال
ُت هٓما . 3بُجها ُٞما ظمُٗا جخٟاٖل ٖٞغ

ً، ال٣غن  مً والؿبُٗىاث الؿخِىاث في اإلاغخلت َظٍ امخضث :الخٗلُمُت البرمجت مغخلت .7  البرامج بخهمُم واَخمذ الٗكٍغ
  اإلاٗلىماث وجدمُل الخٗلُمُت

ًال
 الُٟضًى، وبغامج الؿِىماثُت وألاٞالم بالهىث، اإلاهاخبت الشابخت ألاٞالم في ٦ما ونىعة نىجا

 ال اإلاغخلت َظٍ وفي. زانت ؤَضاٝ وطاث اإلاخٗلمحن مً مُٗىت ٞئت بلى مىظهت ج٩ىن  حٗلُمُت بغامج نىعة في آلازغ في لخٓهغ

 .وج٣ضًمها البرامج بهخاط ٖلى اإلاؿُُغ َى اإلاٗلم ًؼا٫
 وفي و٢ذ ؤي في للضاعؽ مخاخت اإلاٗلىماث ظٗل مما للمٗلىماث قب٩اث بىظىص جخم(: اإلاخٗضصة الىؾاثِ) الكب٩اث مغخلت .8

ا الٗاإلاُت الًٟاء وقب٩اث الاهترهِذ ؤ٢امه إلاا وطل٪ م٩ان، ؤي حَر ىا. ٚو  ٦ما اإلاٗلىماث م٘ جٟاٖل خالت في الضاعؽ ًهبذ َو
ت الخى٣ل مغخلت بهه وج٣ىُاتها، ؤلاهخاط ٢ىالب وبمسخل٠ اإلاهاصع مسخل٠ مً اإلاٗلىماث ٖلى مُلٗا هٟؿه اإلاضعؽ ًهبذ  بدٍغ

هغث اإلاٗلىماث، بحن  والىؾاثِ ،(الٟاث٣ت) اإلاخٟاٖلت والىؾاثِ اإلاخٗضصة ٧الىؾاثِ مخٗضصة مٟاَُم اإلاغخلت َظٍ في ْو

 . 4الخسُلي والىا٢٘ اإلاخ٩املت
سُت وه٣الث مخٗضصة مغاخل قهض والخٗلم الخٗلُم مجا٫ في والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا جُىع  ؤن ه٣ى٫  ؤن ًم٨ً  جاٍع

  اإلاٟاَُم، مؿخىي  ٖلى ؤو اإلاؿخسضمت، الخٗلُمُت الىؾاثل مؿخىي  ٖلى بن وج٨ىىلىظُت،
ًال
 الخٗلُم زم البهغي  بالخٗلُم بضءا

 خىاؽ اؾخسضمذ ٧لما ؤهه ٞمٗغوٝ الخٗلُم، في ٦بري  ؤَمُت مً لهما إلاا البهغ بلى الؿم٘ بةياٞت وطل٪ البهغي، الؿمعي

                                                           
 .15ادلرجع السابق، ص،   1
. 32، تكنولوجيا التعليم بُت النظرية كالتطبيق، ص، 2014: احليلة، زلمد زلمود: انظر  2
 .16، ص، 1998: زيتوف، كماؿ عبد احلميد: انظر  3
 .18-17ادلرجع السابق، ص،  4

التعليم البصري والتعليم 
السمعي البصري

مخروط الخبرة 
مدخل النُظماالتصاالت"إدجار ديل"عند

البرامج 
التعليمية

الوسائط 
المتعددة
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 باٖخباع الاجهاالث بلى البهغي  الؿمعي الخٗلُم مً الاهخ٣ا٫ جم وبٗضَا. ؤٖم٤ وؤلاصعا٥ الٟهم و٧ان بال ما، ٖمل في ؤ٦ثر
ظا بُجهم، ُٞما اإلاخٗلمحن بحن ؤو واإلاخٗلمحن اإلاضعؽ بحن ٢ىاة ٖبر اإلاٗلىماث ه٣ل في الاجها٫ ًلٗبه الظي ال٨بحر الضوع   ُٞه َو

غ ٖلى الٗمل واؾخمغ. الخٗلمُت الخٗلُمُت الٗملُت ٖىانغ بحن الخٟاٖل إلابضؤ جغؾُش   الخٗلُم جٍُى
ًال
 ْهىع  بٗض وطل٪ ج٨ىىلىظُا

م
ُا
ٓ ا الىُا ت باٖخباَع   حٗمل والتي واإلادكاب٨ت، واإلاخٟاٖلت، اإلاخضازلت، الٗىانغ مً مجمٖى

ًال
 ؤزغث و٢ض مٗحن، َضٝ لخد٤ُ٣ مٗا

  وويٗذ الخٗلُمُت، البرامج ؤؾلىب في الىٓم
ًال
 ٧ل ؤصواع وجدضًض الضعاؾت، ؤ٢ؿام في واإلاخٗلمحن اإلاضعؽ ليكاَاث جهىعا

 الال٨ترووي الخٗلُم ًٖ الخضًض وؤنبذ اإلاخٗضصة، والىؾاثِ الاهترهِذ الٗاإلاُت الكب٩اث ٖلى الاهٟخاح جم َظا وبٗض مجهم،

م بٗض ًٖ والخٗلُم حَر . ٚو

 الخٗلُم في والاجهاٌ اإلاٗلىماث جىىىلىحُا بلى الخىىىلىحُا مً .2

 :الخىىىلىحُا مفهىم.ٕ.ٔ

ٟاث الخ٨ىىلىظُا مٟهىم قهض ل٣ض   مخٗضصة حٍٗغ
ًال
ت العجباَه هٓغا  له حٍٗغ٠ ٧ل ٩ٞان والخسههاث، اإلاجاالث مً بمجٖى

. اإلاٟهىم َظا ا٦دؿبها التي للمُاَُت عاظ٘ وطل٪ بلُه، ًيخمي الظي باإلاجا٫ مغجبِ

  حٗجي التي" Techne" الُىهاهُت ال٩لمت مً اقخ٣ذ ،(nologyTech) ج٨ىىلىظُا ٩ٞلمت
ًال
" Texere" الالجُيُت وال٩لمت مهاعة، ؤو ٞىا

  وحٗجي
ًال
، ؤو جغ٦ُبا

ًال
  وحٗجي" Togos" وال٩لمت وسجا

ًال
 ؤي الٟىىن، ؤو اإلاهاعاث ٖلم حٗجي ج٨ىىلىظُا ٧لمت ٞةن وبظل٪ صعاؾت، ؤو ٖلما

ُٟت لخإصًت مى٣ُي بك٩ل اإلاهاعاث صعاؾت . 1مدضصة ْو

  خضًض والشاوي ٢ضًم، لٟٔ ٞاألو٫  ،"Technologie" ولٟٔ" Technique" لٟٔ ظىب بلى ظىبا هجض الٟغوؿُت اللٛت في
ًال
. وؿبُا

٣ت ؤو ألاؾلىب َى الخ٨ىُ٪  ٖلم ٞهي ألانلي بمٗىاَا الخ٨ىىلىظُا ؤما. ما ٖمل بهجاػ في ؤلاوؿان ٌؿخسضمها التي الٍُغ

. 2واإلاٗضاث آلاالث مجها جهى٘ التي اإلااصة زهاثو وصعاؾت واإلاهً الٟىىن 

. الٗملي الخُب٤ُ ؤزىاء والهُاٚت واإلاماعؾت ألاصاء بخدؿحن حهخم الظي الٗلم هي الخ٨ىىلىظُا

ها ٗٞغ ت الٗملي الخُب٤ُ ؤجها Galbraith (1976) ٚالبرث َو ت ؤًت ؤو الٗلمُت، للمٗٞغ  ٞةطا. 3ٖملُت مهام جد٤ُ٣ ألظل ؤزغي  مٗٞغ
ت ؤلاوؿان َب٤ . ج٨ىىلىظُا ؤنبدذ اإلاسخلٟت وؤوكُتها الخُاة مُاصًً في الٗلمُت اإلاٗٞغ

 َى ٞاألو٫  ،"Software" مٗىىي  وآزغ" Hardware" ماصي ظاهب مهمحن؛ ظاهبحن للخ٨ىىلىظُا ٞةن ؤقغها وؤن ؾب٤ و٦ما
ا ٖلى وؾىإحي الخ٨ىىلىظُا، م٩ىهاث مً حٗخبر التي وآلاالث وألاظهؼة ألاصواث مجمٕى  َى الشاوي والجاهب بٗض، ُٞما ط٦َغ

. البرمجُاث

: وظهحن طاث ٖملت الخٗلُم في والخ٨ىىلىظُا

 ٌ . الابخ٩اعي  الخ٨ىىلىجي الخ٨ٟحر هي :الخىىىلىجي الخٗلم: ألاو

٠ُ :الخٗلُم جىىىلىحُا: الشاوي . 1الخٗلُم في الخ٨ىىلىظُت والىؾاثل ألاصواث جْى
                                                           

. 21، تكنولوجيا التعليم بُت النظرية كالتطبيق، ص، 2014: احليلة، زلمد زلمود  1
، انطونيوس  2 الكويت، ص، -، نشر اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب59، العرب أماـ ٖتديات التكنولوجيا، سلسلة عامل ادلعرفة، العدد، 1982: كـر

25 .
. 31، التكنولوجيا يف عملية التعلم كالتعليم، الطبعة الثانية، دار الشركؽ، عماف، ص، 1993: الكلوب، بشَت عبد الرحيم 3
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٘ به اإلادُُت البِئت ٖلى ؾلُخه لبؿِ ؤلاوؿان ٌؿخسضمها التي الىؾاثل مجمٕى هي الخ٨ىىلىظُا  مىاص مً ٞحها ما لخَُى
ا٢ت ت وؤصواث، مٗاٝع ٖلى حكخمل الىؾاثل َظٍ اخخُاظاجه، وبقبإ لخضمخه َو  لخد٤ُ٣ الالػمت واإلاهاعاث اإلاٗاٝع ومجمٖى

. 2مٗحن بهجاػ

٘ ألاصاء جدؿحن ٖلى ٌٗمل الظي الٗلم طل٪ ؤجها الخ٨ىىلىظُا حٍٗغ٠ ًم٨ً ج٣ضم ما ٖلى وبىاء  الخُاة في ظىصجه مً والٞغ
٘ ؤظل مً الخضًشت الخ٨ىىلىظُت وألاصواث وألاظهؼة الىؾاثل اؾخسضام هي الخٗلُم في والخ٨ىىلىظُا الُىمُت،  ظىصة مً الٞغ
ت ٖملُت هي الخٗلُم في الخ٨ىىلىظُا ؤزغي  بٗباعة جدؿِىه، ٖلى والٗمل الخٗلُم  وتهضٝ والخٗلم الخٗلُم ٖملُتي جدىاو٫  ٨ٍٞغ

غ بلى .  ؤًٞل حٗلم إلخضار و٦ٟاءتها ٞاٖلُتها وػٍاصة وججضًضَا الخٗلُمُت واإلاىا٠٢ ألاوكُت جٍُى

 :والاجهاٌ اإلاٗلىماث جىىىلىحُا مفهىم.ٕ.ٕ

: Information Technology اإلاٗلىماث جىىىلىحُا. ٕ.ٕ.ٔ

ها ت ؤجها: "3التربُت مهُلحاث معجم ٌٗٞغ  الض٣ُ٢ت ؤلال٨تروهُت الخىاؾِب ؤجاختها التي اإلاخ٣ضمت الخ٨ىىلىظُا مجمٖى
ا الهىاُٖت ألا٢ماع بىاؾُت اإلاخُىعة والالؾل٨ُت الؿل٨ُت والاجهاالث   وحٗجي بٗض، مً والاؾدشماع وبٛحَر

ًال
 ا٦دؿاب ؤًًا

". الخضًشت الاجهاالث وهٓم الال٨تروهُت الخاؾىب ؤظهؼة بحن الخ٩امل ٍَغ٤ ًٖ اإلاٗلىماث ووكغ واؾترظإ وجسٍؼً ومٗالجت

ها غ للبدىر الاؾدكاعي  اإلاجلـ" ٌٗٞغ ت وألاؾالُب والهىضؾُت والٟىُت الٗلمُت الجىاهب بإجها" الخُب٣ُي والخٍُى  ؤلاصاٍع
 الاظخماُٖت، وال٣ًاًا وآلاالث ؤلاوؿان، م٘ وجٟاٖلها والخىاؾِب، وجُب٣ُاتها، اإلاٗلىماث، ومٗالجت جىاو٫  في اإلاؿخسضمت

. 4بها اإلاغجبُت والش٣اُٞت، والا٢خهاصًت،

 الخام ٞاإلااصة اإلاٗجى وبهظا اإلااصة، َظٍ بها حٗالج التي ألاؾاؾُت وؤصاتها مٗها جخٗامل التي الخام ماصتها ج٨ىىلىظُا ل٩ل
، واإلاٗلىماث البُاهاث زالزُت هي اإلاٗلىماث لخ٨ىىلىظُا . وبغمجُاجه الخاؾىب َى مىإػ بال ألاؾاؾُت وؤصاتها واإلاٗاٝع

 اإلاٗلىماث بحن والٟغ١  البُاهاث، مٗالجت هاجج ٞهي اإلاٗلىماث ؤما للمٗلىماث، مجها حؿخسلو التي ألاولُت اإلااصة هي ٞالبُاهاث
، ت ؤن واإلاٗاٝع  بلى للىنى٫  الخ٨م، ٖلى وال٣ضعة الخؿُت واإلاضع٧اث والخبرة اإلاٗلىماث بحن الخٟي الامتزاط خهُلت هي اإلاٗٞغ

. 5وال٣غاعاث الىخاثج

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

 .114، التكنولوجيا كمنظومة التعليم، منشورات اإليسيسكو، مطبعة ادلعارؼ اجلديدة، الرباط، ص، 2002: علي إبراىيم، زلمد رضا  1
الكويت، ص، -، نشر اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب50، التكنولوجيا احلديثة، سلسلة عامل ادلعرفة، العدد، 1982 :عبد السالـ، زلمد السيد  2

54 .
، معجم مصطلحات الًتبية لفظان كاصطالحان، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، مصر، 2004: فلية، فاركؽ عبده كالزكي، أمحد عبد الفتاح  3
. 127، ص
. 315أنظر، عبد احلميد كماؿ زيتوف، تكنولوجيا التعليم يف عصر ادلعلومات كاالتصاالت، عامل الكتب، ص   4
 .كما بعدىا 41، العرب كعصر ادلعلومات، ص، 1994:نبيل علي: انظر  5
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: Communications Technology  الاجهاالث جىىىلىحُا.ٕ.ٕ.ٕ

 لخ٨ىىلىظُا الغواٞض زاوي هي الاجهاالث وج٨ىىلىظُا باالجهاالث، بٗض ُٞما اعجبُذ باإلاٗلىماث الخ٨ىىلىظُا اعجباٍ بٗض

 ومغؾل مخل٣ي بم٣خًاَا ًخٟاٖل الؾل٨ُت، ٢ىىاث ٖضة بىاؾُت والاججاَاث وآلاعاء اإلاٗلىماث ه٣ل ٖملُت"وهي اإلاٗلىماث،

". 1الغؾالت

٣ض الال٨ترووي، والخٗلُم بٗض، ًٖ ٧الخٗلُم الىظىص؛ بلى مخٗضصة مٟاَُم ْهغث الاجهاالث ج٨ىىلىظُا بٓهىع   اإلااجمغاث ٖو

٨ظا بٗض، ًٖ ما٫ ألاوكُت مً بالٗضًض" بٗض ًٖ" نٟت لخ٣ذ َو . وألٖا

 ؤن ال٣ضعة له ومً ًجاوعها مً بحن بالٟغ١  وكٗغ ال ظٗلخىا والتي الجٛغاُٞت الكٟاُٞت مهضع هي الاجها٫ ج٨ىىلىظُا بن"
. 2"ألامُا٫ مالًحن ؤو آالٝ ٖبر ًداوعها

ت ًٖ ٖباعة الٗالم وؤنبذ بُٗض، ٧ل ج٣ٍغب بلى ؤصي الاجها٫ وج٨ىىلىظُا الخاؾىب ج٨ىىلىظُا بحن ٞاالهضماط  نٛحرة ٢ٍغ

ت ٞاث٣ت واإلاٗلىماث البُاهاث ه٣ل وقب٩اث الٗاإلاُت، الاجها٫ قب٩اث بُجها جغبِ . الؿٖغ

 :ICTوالاجهاٌ اإلاٗلىماث جىىىلىحُا.ٕ.ٕ.ٖ

ها ت: " Victoria L.Tinio 2002حٗٞغ ت مجمٖى  ٖلى وحٗمل الاجها٫، في حؿخسضم التي واإلاىاعص الخ٨ىىلىظُت ألاصواث مً مخىٖى
 الغاصًى)الخ٨ىىلىظُت وؤلاطاٖت والاهترهِذ، الخاؾىب ؤظهؼة جخًمً الخ٨ىىلىظُاث َظٍ اإلاٗلىماث، وبصاعة ووكغ بهخاط

 .3"والهاج٠( والخلٟاػ

٠ُ ٍَغ٤ ًٖ ومٗالجتها اإلاٗلىماث م٘ الخٗامل"هي والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا  التي ؤلال٨تروهُت ألاظهؼة مسخل٠ جْى
  جدُذ

ًال
 وبٖاصة الخىُٓم ٍَغ٤ ًٖ اإلاٗلىماث مٗالجت مً وجم٨ىىا واإلاىؾ٣ُى، الهىث والهىع، الىهىم م٘ للخٗامل ٞغنا

. 4"والاجها٫ والٗغى والخدلُل، والترجِب والاؾترظإ، والخٟٔ الخُٓم،

 ؤو وبغمجُاجه الخاؾىب م٣ضمتها في مخٗضصة ج٨ىىلىظُت ؤصواث اؾخسضام هي والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا ج٩ىن  وبالخالي
 الٗاإلاُت الاجها٫ قب٩اث ٖبر واإلا٨ىان الؼمان في وه٣لها وبعؾالها واؾترظاٖها اإلاٗلىماث جسٍؼً ؤظل مً جُب٣ُاجه،

ت والؿمُٗت الؿمُٗت ألاظهؼة مسخل٠ ٖبر الخىانل ٍَغ٤ ًٖ اإلاٗلىماث ه٣ل ؤي ،(الاهترهِذ)  بحن ؾىاء اإلا٨خىبت، ؤو البهٍغ

. ظماٖاث ؤو ؤٞغاص

 الخسٍؼً بحن ًجم٘ واإلاهاعة، الًٟ بحن ًجم٘ ٖلم هي والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا بإن ال٣ى٫  ًم٨ً ج٣ضم ما يىء وفي
ىب بالٗمل الىنى٫  ؤظل مً والاؾترظإ، واإلاٗالجت  وؾاثل باؾخسضام وال٨ٟاءة، ؤلاج٣ان مً ٖالُت صعظت بلى ُٞه اإلاٚغ

. ٧الخىاؾِب مخُىعة ج٨ىىلىظُت

 

 

                                                           
. 47ص  ، معجم مصطلحات الًتبية لفظان كاصطالحان،2004: فلية، فاركؽ عبده كالزكي، أمحد عبد الفتاح  1
 .91، العرب كعصر ادلعلومات، ص، 1994:نبيل علي  2

3
  Victoria L. Tinio :2002, ICT in Education, United Nations Development Programme, New York, p, 4. 

. 37، تقنية ادلعلومات كاالتصاالت يف التعليم، منشورات اإليسيسكو، مطبعة ادلعرؼ اجلديدة الرباط، ص، 2002: اخلياط، خالد أمحد  4
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 :الخٗلُم في والاجهاٌ اإلاٗلىماث جىىىلىحُا مفهىم. ٕ.ٖ

، واضخت ؤنبدذ ٞاإلظابت الٗهغ، لهظا ألاؾاؾُت الؿمت ًٖ ؾئل بطا الُىم ؤخض ًترصص لً
ًال
 الظي الٗهغ َظا ألن ظضا

ى اإلاٗلىماث، ٖهغ ق٪ صون  الجهاثُت،َى مالمده الُىم جدبلىع  ٗت الخٛحراث هدُجت ْهغ ٖهغ َو ت الؿَغ ٍغ  ظلبتها التي الجَى

. 1والاجهاالث اإلاٗلىماث زىعجا

ت الخٗلُمُت اإلااؾؿاث ٖلى ال٨بحر جإزحٍر بضؤ الظي اإلاٗلىماث ٖهغ ٌِٗل الُىم ٞالٗالم غى. والتربٍى  جماعؽ ؤن ٖلحها ٞو
 
ًال
 بها اإلاىٍى الضوع  جاصي ؤن الُىم مضعؾت م٣ضعة في ٩ًىن  لً بهه. ألامـ في التي جل٪ ًٖ وؤؾالُبه َغ٢ه جسخل٠ حٗلُما

،
ًال
، حٗلُمُا

ًال
، واظخماُٖا

ًال
. 2الؿاب٤ الٗهغ في جماعؾه ٧اهذ الظي  الخ٣لُضي صوعَا جماعؽ ْلذ بطا وؤزال٢ُا

 ؤظهؼة ًٖ هخدضر ؤنبدىا ،1970 ؾىت مً مخإزغ و٢ذ في اإلاضعؾت بلى وصزىله خاؾىب ظهاػ ؤو٫  نىاٖت جم ٖىضما"
 باؾخسضام وبضؤها الغ٢مُت، وال٩امحرا الًىثُت، واإلااسخاث الُابٗاث ْهغث الخاؾىب، ؤظهؼث وم٘ التربُت، في الخاؾىب
ت ألاظهؼة ومسخل٠ الخاؾىب ؤظهؼة ًه٠ الظي اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا مهُلر  م٘ الاهترهِذ ْهغ وبٗضَا به، اإلادُُت الشاهٍى

 مهُلر بهه ظضًض لٛىي  مهُلر ْهغ وبٗضَا ،(World Wide Web) الىاؾٗت الٗاإلاُت الكب٩اث ؤو الخاؾىب قب٩اث
 والاجها٫، اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  مً جم٨ىىا التي الخ٨ىىلىظُاث مً ال٨شحر جدخًً التي والاجها٫، اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا

 ".3آلازٍغً م٘ اإلاٗلىماث وجباص٫

٣هض  الٗملُت في اإلاؿخٗملت الغ٢مُت واإلاىاعص وألاصواث الخ٣ىُاث مجمٕى الخٗلُم في والاجهاالث اإلاٗلىماث بخ٨ىىلىظُا ٍو

. 4الخٗلُم ظىصة في مًاٞت ٢ُمت جد٤ُ٣ ؤظل مً الخٗلمُت الخٗلُمُت

 في الخضًشت الخٗلمُت الخٗلُمُت الىؾاثل اؾخسضام ٖلى جغ٦ؼ والخٗلم الخٗلُم في والاجها٫ اإلاٗلىماث ٞخ٨ىىلىظُا وبالخالي
ض ٖلى الٗمل ؤظل مً الخٗلُمُت، الٗملُت  ٖلى والخغم والخٗلم، الخٗلُم ٖملُت ٖلى بًجابي بك٩ل والخإزحر الخٗلُم، ججٍى
 ٖىانغ بحن الٟٗا٫ الخىانل زال٫ مً لل٣ؿم، ألاعبٗت الجضعان وجسُي وعخابت، ؾٗت ؤ٦ثر مجا٫ بلى بالخٗلُم الاهخ٣ا٫

. الخٗلُمي اإلادخىي  ؤو واإلاٗلىماث واإلاخٗلمحن اإلاضعؽ الخٗلُمُت، الٗملُت

  

                                                           
 19لبناف، ص -سورية، دار الفكر ادلعاصر، بَتكت-التعليم بوابة رلتمع ادلعلومات، دار الفكر، دمشق: ثورة ادلعرفة كالتكنولوجيا: 2001بشار عباس  1

. 43، توظيف تقنية ادلعلومات، منشورات اإليسيسكو، مطبعة ادلعرؼ اجلديدة الرباط، ص، 2002: الزكرم، زلمد إبراىيم عبد اهلل  2
 
 Jonathan Anderson :2010, ICT TRANSFORMING EDUCATION, A Regional Guide, UNSCO, Bangkok, 

Thailand, p, 3. 
، ادلخترب الوطٍت للموارد الرقمية، كزارة الًتبية الوطنية،  2014إلدماج تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت يف التعليم،  اُنظر، الدليل البيداغوجي العاـ  4
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 :والخٗلم الخٗلُم في والاجهاٌ اإلاٗلىماث جىىىلىحُا وؾائل صوع  .3

 :الخٗلُم في والاجهاٌ اإلاٗلىماث جىىىلىحُا وؤحهؼة ؤصواث. ٖ.ٔ

ت مً والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا جخإل٠  وطل٪ الخٗلُمُت، الٗملُت في اؾخسضامها ًم٨ً التي الخ٨ىىلىظُاث مً مجمٖى
م٨ً اإلاٗلىماث وبعؾا٫ وجسٍؼً وجٟؿحر اؾخ٣با٫ ؤظل مً : الخالي الك٩ل في ألاصواث َظٍ جىيُذ ٍو

  الخٗلُم في اؾخسضامها ًمىً التي والاجهاٌ اإلاٗلىماث جىىىلىحُا وؤحهؼة ؤصواث(: ٗ) قيل

م٨ً ً، زانت وؤزغي  بالٗغى زام ؤظهؼة بحن ما وألاصواث ألاظهؼة َظٍ ج٣ؿُم ٍو  باإلعؾا٫ زانت وزالشت بالخسٍؼ

ا البلضان، مسخل٠ بحن والخىانل والاؾخ٣با٫ حَر . ألازغي  ألاظهؼة مً ٚو

                                                           
1
 Jonathan Anderson :2010, ICT TRANSFORMING EDUCATION, A Regional Guide, UNSCO, Bangkok, 

Thailand, p, 4. 



 
 
 

 

 
 

    2016 –  ًىلُى    : 22الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

136 

 

مىىهاتها ألاصواث وألاحهؼة اإلااصًت 

الحاؾىب الحىاؾِب ؤحهؼة 

الحاؾىب اللىحي 

الؿبىعة ؤلالىتروهُت ؤو الؿبىعة الخفاٖلُت ؤصواث الٗغى 

( DATA SHAW)اإلاؿالٍ 

 ً  DVDكغم الفُضًى الغكمي ؤصواث الخسٍؼ

 CD اللغم اإلاضمج

ً  USB  مفخاح الخسٍؼ

غ الغكمي   Scannerاإلااسحت الًىئُت ؤحهؼة الخهٍى

غ  ... الغكمُتآلت الخهٍى

... ؤحهؼة مدايغاث الفُضًى اللائمت ٖلى ؤلاهترهِذألاحهؼة التي حؿخسضم ؤلاهترهِذ 

 ٌ  ومىىهاتها الخٗلُم في اإلاؿخسضمت  اإلااصًت وألاحهؼة ألاصواث(: ٔ) حضو

: والخٗلم الخٗلُم في الخىىىلىحُت الخٗلُمُت الىؾائل صوع . ٖ.ٕ

 جخمخ٘ التي الخهاثو مجمٕى في الخٗلُمُت الٗملُت في والاجها٫ اإلاٗىماث ج٨ىىلىظُا وؾاثل جلٗبه الظي ال٨بحر الضوع  ًٓهغ

: زهائهها ومً الىؾاثل، َظٍ بها

 ؤم٨ً ٧لما وألاوكُت، اإلاٗلىماث مً ومدضص واخض بىٕى الخٗلُمت الىؾُلت ازخهذ ٧لما: اإلاٗلىماث ووخضة بؿاَت 

 .حٗلم مً به ٣ًىمىن  بما اؾخمخاٖهم بلى باإلياٞت مٗاهاة صون  بؿهىلت ماصتها اؾدُٗاب للمخٗلمحن
 حؿلؿل خُض مً وبج٣اهه الخهمُم بجىصة ٖاصة جخمحز لالهدباٍ، والجاطبت الجُضة الخٗلُمُت الىؾُلت: الخهمُم حىصة 

ا  والهىث الًىء جىػَ٘ في وجد٨مها ؤزغي، بلى حٗلُمُت مغخلت مً اإلاىاؾب واهخ٣الها الٗام وق٩لها ؤلىاجها واوسجام ٖىانَغ

 .اإلاخٗلمحن الَخمام اإلاىظهت الهامت الى٣اٍ ٖلى التر٦حز ًغاعي بك٩ل
 ا في ؤلاياٞت ؤو بالخظٝ الىؾُلت حٗضًل بم٩اهُت َىا اإلاغوهت حٗجي: اإلاغوهت  والى٢ذ اإلااصة َبُٗت ج٣خًُه خؿبما ٖىانَغ

غ  .الىؾُلت مدخىي  وخضازت اإلاخٞى

 َى٫  ٞمىاؾبت اإلاغوهت، بمٟهىم الخانُت َظٍ وجغجب٪ الىؾُلت، لٗغى الالػمت الٟترة ؤي: اإلاىاؾبت الؼمىُت اإلاضة 
غ للى٢ذ الؼمجي الىؾُلت  .مغاٖاتها ًجب مهمت ٞىُت زانُت هي والخضَعـ للخٗلم اإلاخٞى

 ت والضكت الىيىح  الىؾُلت وجخه٠ الٗاصًت، ؤلاوؿاهُت للمكاَضة الدجم خُض مً الىؾُلت ٖىانغ مىاؾبت: اللٍٛى
 .1اإلاؿخسضمت الخٗلُمُت الىؾُلت جٟانُل وبصعا٥ بغئٍت مىا٢ٗهم ازخالٝ ٖلى للمخٗلمحن بالؿماح الجُضة

 الخٗلُمُت الٗملُت في والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا وؾاثل جلٗبه الظي ال٨بحر الضوع  ًٓهغ الخهاثو َظٍ زال٫ مً

 .والىيىح باإلاغوهت وجخمحز مدضص، ػمجي و٢ذ في للمخٗلمحن اإلا٣ضم اإلادخىي  ٦م جغاعي ٞهي الخٗلمُت،
                                                           

، دار الًتبية احلديثة، عماف، 2كتكنولوجيا التعليم، مبادؤىا كتطبيقاهتا يف التعلم كالتدريس، سلسلة الًتبية احلديثة ، كسائل 1986: محداف، زلمد زياد  1
. 26-25األردف، ص، 
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 الخٗلُم في والاجهاٌ اإلاٗلىماث جىىىلىحُا لىؾائل ألاؾاؾُت الخهائو(: ٘)قيل

م٨ً  زال٫ مً الخٗلمُت الخٗلُمُت الٗملُت في والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا وؤصواث وؾاثل جلٗبه الظي الضوع  جىيُذ ٍو
 وممحزاتها طل٪ وفي اإلاؿخسضم وألاصواث والخٗلم الخٗلُم في اإلاخبٗت ألاؾالُب ًٖ ٖامت هٓغة ٌُٗي الظي الجضو٫  َظا

. جدُدها التي وؤلام٩اهُاث

اإلامحزاث ألاصاة ألاؾلىب 

بم٩اهُت ٖغى مٗلىماث مغ٦بت، م٘ نٗىبت حٗضًلها مجلت / ال٨خاب  الىو

 نٟداث الاهترهِذ 
ًال
ؾهىلت الخٗضًل، صًىامُت، ج٩ال٠ُ اليكغ مىسًٟت ظضا

وحٗضًلها بم٩اهُت بصزا٫ اإلاٗلىماث 

َابٗت الهىع، الخغاثِ والغؾىم الهىعة 

الخسُُُُت 

مٗلىماث مٟهلت ج٩ىن بك٩ل ظظاب ًشحر اهدباٍ اإلاخٗلمحن 

. مىاؾبت اإلادخىي اإلاغجي للمخٗلمحن، ولؤلط٦ُاء مجهم

الهىع 

 اإلاخدغ٦ت

 

ت، وجخمحز بؿهىلت الاؾخسضام ومكاع٦تها ووسخها، الهىع الغ٢مُت  هي مكابهت للهىع اإلاُبٖى

. م٘ اهسٟاى ج٩ال٠ُ اليكغ واليسخ

بم٩اهُت جىنُل البُاهاث ٖبر الاهترهِذ واؾخسضامها في ؤظهؼة الخاؾىب 

. اإلادمى٫ في ؤي و٢ذ وفي ؤي م٩ان

الىؾاثل 

الؿمُٗت 

ُت ومٗانغة بؿهىلتالغاصًى  . بم٩اهُت ٖغى مٗلىماث مىيٖى

واؾ٘ الاهدكاع، مىسٌٟ الخ٩ال٠ُ في اإلاٗضاث 

طو نُٛت ظظابت وال ًخُلب ؤي مهاعاث، مٗلىماث مٟهلت ؤلاعؾا٫ البض ؤو الُٟضًى 

ت مً اإلاخٗلمحن، ج٩ال٠ُ مٗخضلت . ظظاب ومدٟؼ إلاجمٖى

م٨ً ٖغى اإلاٗلىماث بؿهىلت وبك٩ل مٗانغ اإلاىا٢٘ )الُٟضًى الغ٢مي ممازل لُٟضًى البض، ٍو
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. ومىيىعي، ٦ما ًم٨ً وي٘ ٞهغؽ له بك٩ل ؾهل( الال٨تروهُت،ال٣غم الهلب

ؼ اإلاٟاَُمالىؾاثل الخٟاٖلُت اإلادا٧اة  . بقغا٥ زهاثو الخٗلم اليكِ ٖىض اإلاخٗلمحن ٦جؼء لخٍٗؼ

. والٗىانغ ال٨مُت مً اإلاٟترى ؤن حٗؼػ حٗلم اإلاٟاَُم

. ظظاب ومدٟؼ لل٨شحر مً اإلاخٗلمحن

 ٌ   وممحزاتها الخٗلُمت الٗملُت في اإلاىْفت وألاصواث ألاؾالُب(: ٕ)حضو

٠ُ ًم٨ً  الخٗلمُت الٗملُت بصاعة ٖلى مؿاٖضة حٗلُمُت ٧ىؾاثل الخٗلمُت، الخٗلُمُت الٗملُت في وؤظهؼتها ألاؾالُب َظٍ جْى

جها اإلاٗلىماث وظم٘  وزل٤ للمخٗلمحن، اإلاهاعي  الجاهب جىمُت ٖلى حٗمل ألاظهؼة َظٍ ؤن ٦ما. مُٗىت وجهمُماث بُغ١  وجسٍؼ
 بُغ١  اإلاٗلىماث وبًها٫ الضًضا٦خ٩ُي الى٣ل ٖملُت وحؿهل الخٗلمُت، الخٗلُمُت الٗملُت َغفي بحن والخٟاٖل ؤلازاعة مً هٕى

ٗالت خضًشت م٨ً ٦ما الجىصة، حؿتهضٝ ٞو
ُا
 اإلاخٗلمحن، اهدباٍ جشحر بُغ١  الضعاؾُت واإلاىاص الضعوؽ ٖغى مً ألاصواث َظٍ ج

 حؿهل ؤجها ٦ما واؾترظاٖها، اإلاٗلىماث جسٍؼً ألاظهؼة لهظٍ ًم٨ً طل٪ ٖلى ٖالوة والٟاثضة، اإلاخٗت بحن ججم٘ ؤجها زانت

. الخىانل ٖملُت

٘ ؤن الخ٨ىىلىظُت وألاصواث ألاظهؼة لهظٍ ألامشل الاؾدشماع قإن ومً ُت مً ًٞغ  حٗمُم وجد٤ُ٣ اهدكاٍع وجىؾُ٘ الخٗلُم هٖى

ت، . اإلاخٗلمحن بحن الٟغصًت الٟغو١ ويبِ اإلاٗٞغ

 حؿخُُ٘ ُٞضًى، نىع  ًٖ ٖباعة ،(dynamic) ومخدغ٦ت مخٛحرة ؤو زابخت بهىعة جؼوصها ؤن حؿخُُ٘ الخ٨ىىلىظُت ٞاألظهؼة
  َظا ٧ل لىا ج٣ضم ؤن ؤًًا

ًال
  بالهىث، مصخىبا

ًال
 ُٞضًى ق٩ل ٖلى ٖغيهما ًم٨ً و٦الَما مخدغ٥، صًىامي بك٩ل وصاثما

ظٍ والبهغي، الؿمعي بحن ًجم٘ مسجل، اث ألهىإ ألاؾاؾُت الٗىانغ حك٩ل َو  . 2اإلاٗلىماجُت للمىيٖى

٠ وؤصواث مىاص هي والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا ٞىؾاثل   جْى
ًال
  ؤو ظؼثُا

ًال
. الخٗلم ٖملُت إلخضار اإلاضعؾُت التربُت في ٧لُا

ت وال٩لمت واإلاٗلم ٞاإلاضعؾت دت والهىعة وال٨خاب اإلالْٟى ا، والخبحر والخاؾىب والُٟلم والكٍغ حَر  َظا ٖلى حٗخبر ٢ض ٚو

 .3للمخٗلمحن الغؾمُت التربُت وبهخاط لخىظُه َامت حٗلُمُت ج٨ىىلىظُت وؾاثل ألاؾاؽ

: زاجمت

ذي الخُىع  بُان الضعاؾت َظٍ مً الهضٝ ٧ان ل٣ض     في وصزىلها والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا لخ٤ الظي والخ٨ىىلىجي الخاٍع
 الخٗلمُت، الخٗلُمُت الٗملُت في والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا وؤصواث وؾاثل لٗبخه الظي ال٨بحر والضوع  والخٗلم، الخٗلُم

 الٗملُت بصاعة ٖلى مؿاٖضة الخ٨ىىلىظُت الخٗلُمُت ٞالىؾاثل الضعاسخي، اإلادخىي  مؿخىي  ٖلى ؤو اإلاخٗلم ؤو اإلاضعؽ ٖلى ؾىاء

جها اإلاٗلىماث وظم٘ الخٗلمُت الخٗلمُت  اإلاهاعي  الجاهب جىمُت ٖلى حٗمل ألاظهؼة َظٍ ؤن ٦ما. مُٗىت وجهمُماث بُغ١  وجسٍؼ
 وبًها٫ الضًضا٦خ٩ُي الى٣ل ٖملُت وحؿهل الخٗلمُت، الخٗلُمُت الٗملُت َغفي بحن والخٟاٖل ؤلازاعة مً هٕى وزل٤ للمخٗلمحن،

                                                           
1
 ANTHONY FITZPATRICK : 2004, Information and Communication Technology in Foreign Language Teaching 

and Learning – an Overv iew , UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Printed in the Russian 

Federation, p ; 10,11 . 
2
 Alexey Semenov :2005, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SCHOOLS, A 

HANDBOOK FOR TEACHERS or How ICT Can Create New, Open Learning Environments, UNESCO, Printed in 

France,p, 33. 
، دار الًتبية احلديثة، عماف، 2اهتا يف التعلم كالتدريس، سلسلة الًتبية احلديثة ، كسائل كتكنولوجيا التعليم، مبادؤىا كتطبيق1986: محداف، زلمد زياد 3

. 19األردف، ص، 
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ٗالت خضًشت بُغ١  اإلاٗلىماث م٨ً ٦ما الجىصة، حؿتهضٝ ٞو
ُا
 جشحر بُغ١  الضعاؾُت واإلاىاص الضعوؽ ٖغى مً ألاصواث َظٍ ج

 الىنى٫  وهي الٛاًت، لبلٙى وؾُلت مجغص بال هي ما والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً ألازحر وفي. اإلاخٗلمحن اهدباٍ
. الخضًشت الخُىعاث ومىا٦بت الجىصة بلى بالخٗلُم

 :اإلاغاح٘ كائمت

 ال٨ٟغ صاع ؾىعٍت،-صمك٤ ال٨ٟغ، صاع ،اإلاٗلىماث مجخم٘ بىابت الخٗلُم: والخىىىلىحُا اإلاٗغفت زىعة: 2001 ٖباؽ بكاع، . 

. لبىان-بحروث اإلاٗانغ،

اص مدمض خمضان، .  ـ الخٗلم في وجُبُلاتها مباصئها الخٗلُم، وجىىىلىحُا وؾائل: 1986 ٍػ  التربُت ؾلؿلت ،والخضَع

. ألاعصن ٖمان، الخضًشت، التربُت صاع ،2 الخضًشت

ت بحن الخٗلُم جىىىلىحُا: 2014 مدمىص مدمض الخُلت، .   والخىػَ٘، لليكغ اإلاؿحرة صاع الخاؾٗت، الُبٗت ،والخُبُم الىٍٓغ

. ٖمان

 الجضًضة اإلاٗٝغ مُبٗت ؤلاٌؿِؿ٩ى، ميكىعاث ،الخٗلُم في والاجهاالث اإلاٗلىماث جلىُت: 2002 ؤخمض زالض الخُاٍ، .4
. 37 م، الغباٍ،

جي اإلاسخبر .   ،الخٗلُم في والاجهاالث اإلاٗلىماث جىىىلىحُا إلصماج الٗام البُضاٚىجي الضلُل: 2014 الغ٢مُت للمىاعص الَى
. اإلاٛغب الىَىُت، التربُت وػاعة

 الغباٍ، الجضًضة اإلاٗٝغ مُبٗت ؤلاٌؿِؿ٩ى، ميكىعاث ،اإلاٗلىماث جلىُت جىُْف: 2002 هللا ٖبض ببغاَُم مدمض الؼ٦غي، .6

. اإلاٛغب

خىن، .7 . ال٣اَغة ال٨خب، ٖالم ،والاجهاالث اإلاٗلىماث ٖهغ في الخٗلُم جىىىلىحُا: 1998 الخمُض ٖبض ٦ما٫ ٍػ

ت، ٖالم ؾلؿلت ،الٗغبي الىًَ في الؼعاُٖت والخىمُت الحضًشت الخىىىلىحُا: 1982 الؿُض مدمض الؿالم، ٖبض .8  اإلاٗٞغ
جي اإلاجلـ وكغ ،50 الٗضص، ذ-وآلاصاب والٟىىن  للش٣اٞت الَى . ال٩ٍى

 الجضًضة، اإلاٗاٝع مُبٗت ؤلاٌؿِؿ٩ى، ميكىعاث ،الخٗلُم ومىٓىمت الخىىىلىحُا: 2002 عيا مدمض ببغاَُم، ٖلي .9
. اإلاٛغب ،الغباٍ

ت ٦ىىػ  صاع ،الخُبُلُت اللؿاهُاث في الٗغبُت: 2011 ولُض الٗىاحي، .0  . ٖمان الٗاإلاُت، اإلاٗٞغ

جاث، .   ت ٦ىىػ  صاع ،الخٗلُم جىىىلىحُا بلى مضزل: 2011 اإلاُٗي ٖبض ٚالب الٍٟغ . ٖمان ألاعصن، والخىػَ٘، لليكغ اإلاٗٞغ

  التربُت مهُلحاث معجم: 2004 الٟخاح ٖبض والؼ٧ي،ؤخمض ٖبضٍ ٞاعو١ ٞلُت، .  
ً
  لفٓا

ً
اء ،صاعوانُالخا  الُباٖت لضهُا الٞى

ت، . مهغ واليكغ،ؤلاؾ٨ىضٍع

ت، ٖالم ؾلؿلت ،الخىىىلىحُا جدضًاث ؤمام الٗغب:1982 اهُىهُىؽ ٦غم، .   جي اإلاجلـ ،وكغ59 الٗضص، اإلاٗٞغ  للش٣اٞت الَى

ذ-وآلاصاب والٟىىن  . ال٩ٍى

. ٖمان الكغو١، الشاهُت،صاع الُبٗت ،والخٗلُم الخٗلم ٖملُت في الخىىىلىحُا:1993 الغخُم ٖبض بكحر ال٩لىب، .4 
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ت،الٗضص، ٖالم ،اإلاٗغفت إلاجخم٘ ٖغبُت الغكمُت،عئٍت الفجىة:2005 حجاػي  وهاصًت ٖلي هبُل .    ،مُاب318٘اإلاٗٞغ

ذ،الؿُاؾت  .ال٩ٍى

هغ الٗغب: 1994 ٖلي هبُل .6  ت ٖالم ،ؾلؿلتاإلاٗلىماث ٖو ذ مُاب٘ ،184 الٗضص اإلاٗٞغ   .الؿُاؾت،ال٩ٍى

17.Alexey Semenov :2005, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN SCHOOLS, A HANDBOOK FOR TEACHERS or How ICT Can Create New, Open 

Learning Environments,UNESCO, Printed in France. 

18.ANTHONY FITZPATRICK :2004,Information and Communication Technology in 

Foreign Language Teaching and Learning – an Overv iew,UNESCO Institute for Information 

Technologies in Education, Printed in the Russian Federation. 

19.Jonathan Anderson2010,ICT TRANSFORMING EDUCATION, A Regional Guide, 

UNSCO, Bangkok, Thailand. 

20.UNESCO :2002,INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN 

EDUCATION :A CURRICULUM FOR SCHOOLS AND PROGRAMME OF TEACHER 

DEVELOPMENT. 

21.Victoria L. Tinio:2002,ICT in Education, United Nations Development Programme, New 

York. 
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 الخٗلُمُت الٗملُت في وصوعها ألاهضلؿُت ألاخباؽ
م،مىٓمت ٖبض زحري  زضًجت.ص ت الؼبحر الكهُض الىٍغ ىم،الؿىصان/الخحًر  الخَغ

 

 

: ملخو

ا ألاهضلسخي اإلاجخم٘ جىمُت في مهما صوعا -لؤلهضلـ ؤلاؾالمي الخ٨م مضة َىا٫  -ألاهضلؿُت ألاخباؽ لٗبذ        ؤخض باٖخباَع
ت بلى تهضٝ التي اإلاخٗضصة ؤلاؾالمُت اإلاالُت ألاهٓمت ا ٞكملذ ألاهضلسخي، اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن الاظخماُٖت الغوابِ ج٣ٍى  آزاَع

. اإلاسخلٟت الخُاة ظىاهب

ا الضًجي اإلاُضان جدخ٨غ ولم ، والصخُت الاظخماُٖت الخضماث ج٣ضًم ٖلى ج٣خهغ لم ألاهضلـ في ألاخباؽ و       باٖخباَع
ت نض٢ت ٩ا ع٦ىا ٚضث وبهما ٣ِٞ، آلازغة زىاب بال مجها ًغجى ال ظاٍع  في الخٗلُم وان الؾُما ؛ الٗلمُت الخُاة مؿحرة في وقٍغ

ل ؤؾاسخي مىعص باٖخباٍع ٞحها، ال٣اثم ؤلاؾالمي الخ٨م بىٓام ًغجبِ لم ألاهضلـ  ًخإزغ لم زم ومً الخٗلُمُت، الٗملُت لخمٍى

.  الؿُاسخي الاؾخ٣غاع ٖضم مً الىاججت  اإلاترصًت الؿُاؾُت باألويإ ألاهضلـ في الٗلمي اليكاٍ

.  الخٗلُم  -ألاهضلـ -ألاخباؽ :اإلافخاخُت اليلماث

: ملضمت

م،ولٗل ال٣غان في ٦شحرة آًاث في وظل ٖؼ الخ٤ ألَمُخه هٍى ْاَغة، م٩اهت ؤلاؾالم في للٗلم بن      لىبُه حٗالى ٢ىله مجها ال٨ٍغ

 ) –ؾلم و ٖلُه هللا نلى  -مدمض
ْن
ؤ غَد

ْن
مِم  اك

اؾْن ًَد  بِم ّ
بِم
ي عَد ظِم

َّ
مَد  ال

َد
ل
َد
مَد ( ٔ) ز

َد
ل
َد
  ز

َد
ان ؿَد

ْن
و ِم

ْن
ًْن  ؤلا مٍر  مِم

َد
ل  ( ٕ) َٖد

ْن
ؤ غَد

ْن
ًَد  اك بُّب عَد مُث  وَد غَد

ْن
ه

َد ْن
ي( ٖ) ألا ظِم

َّ
مَد  ال

َّ
ل  َٖد

مِم 
َد
ل
َد
ل

ْن
ال مَد ( ٗ)  بِم

َّ
ل   َٖد

َد
ان ؿَد

ْن
و ِم

ْن
ا ؤلا مْن  مَد

َد
مْن  ل

َد
ل ْٗن   }5-1/الٗل٤{( 5) ٌَد

ه بال٣غاءة،  -وؾلم ٖلُه هللا نلى  -مدمض لىبُه ؤمٍغ وحٗالى ؾبداهه هللا ٞاؾتهال٫     مً َى الظي وبال٣لم بالخٗلُم والخىٍى
 ٦شحر في الٗلم ؤَمُت ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  ؤوضر ول٣ض.به والاَخمام الٗلم َلب ٖلى للمؿلمحن خض الٗلم،ُٞه َلب ؤصواث

غة ؤبي ًٖ مؿلم عواٍ الظي الخضًض ألاخاصًض،مجها مً  ماث بطا"وؾلم ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫  ٢ا٫: ٢ا٫ ٖىه هللا عضخي ٍَغ

ت نضكت زالر مً بال ٖمله اهلُ٘ آصم ابً ".    له ًضٖى نالح ولض ؤو به ًيخف٘ ٖلم ؤو حاٍع

 إلؾهاماث اإلاهم الضوع  ًضع٥ اإلاسخلٟت الٗهىع  ٖبر ؤلاؾالمُت، اإلاجخمٗاث في ماؾؿاجه وبىاء الخٗلُم إلاؿحرة اإلاخدب٘ وبن    
حر في اإلاؿلمحن  ؤخض ػا٫ وال ٧ان الظي الى٠٢ ؤَمها مً مخٗضصة، وؾاثل زال٫ مً وطل٪  الٗلم ٖلى لئلهٟا١ الالػم اإلاا٫ جٞى
ت بلى تهضٝ التي اإلاخٗضصة ؤلاؾالمُت اإلاالُت ألاهٓمت  لدكمل آزاٍع امخضث ٦ما اإلاجخم٘، ؤٞغاص بحن الاظخماُٖت الغوابِ ج٣ٍى

.  والا٢خهاصًت والش٣اُٞت والضًيُت، الاظخماُٖت اإلاسخلٟت؛ الخُاة ظىاهب

ش  مخىاوال البدض َظا اإلاؿلم،ظاء اإلاجخم٘ جىمُت في وصوعَا( ألاو٢اٝ)ألاخباؽ ؤَمُت إلبغاػ مىا مداولت وفي      ألاخباؽ  لخاٍع

. الخٗلُم في وصوعَا ألاهضلـ في ؤلاؾالمُت
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 :مجاالجه -مكغوُٖخه -مفهىمه: ؤلاؾالم في( الىكف) الحبـ

ما متراصٞان،و٦ظل٪ اللٛت في والى٠٢ الخبـ      ُـا   ،(1)الكغعي الٗٝغ في ؤمَغ ىض. (2)وؤلامؿا٥ اإلاى٘ اللٛت في ٞالَخْب  ال٣ٟهاء ٖو

  ٩ًىن  ؤن مً ألانل خبـ باإلاىٟٗت،بمٗجى والخهض١ الٗحن خبـ:َى
ًال
ب وال ٌكتري  وال ًبإ ٞال الىاؽ، مً ألخض مملى٧ا  ًَى

( الى٠٢)ٞالخبـ. (3) ًُل٣ها ٢ض ؤو اإلاى٠٢ ًدضصَا ٢ض التي اإلاخٗضصة؛ الخحر ؤوظه في وعَٗه مىٟٗخه جهٝغ ًىعر؛بل وال
ت نض٢ت ، للما٫ الا٢خهاصي الٗمغ ًدضصٍ َبُُٗا الب٣اء َظا ؤ٧ان ؤنلها،ؾىاء ب٣ي ؤو ب٣ُذ ما ظاٍع   ؤم اإلاى٢ٝى

ًال
 بعاصًا

ت الهض٢ت حؿمُت في وألاهضلؿُىن  اإلاٛاعبت به ؤزظ الخبـ ومهُلر.(4).وبعاصجه الىا٠٢ هو ًدضصٍ . (5)الجاٍع

 :مكغوُٖخه ٖلى وألاصلت خىمه

 والؿىت بال٨خاب زابخت مكغوُٖخه ٖلى ،وألاصلت(6)والبر الخحر ؤٖما٫ مً الهض٢ت،مؿخدب خ٨م( الى٠٢)الخبـ خ٨م     
. وؤلاظمإ

م اللغآن(  ؤ : الىٍغ

م ال٣غآن خض     ى ، اإلاؿلمحن  ٖمىم بلى وؤلاخؿان والبر الخحر ٞٗل ٖلى ٖضة آًاث في ال٨ٍغ  طل٪ ومً الى٠٢، بلُه ًغمي ما َو

ًْن {:حٗالى ٢ىله
َد
ىا ل

ُث
ال

َد
ى
َد
رَّ  ج بِم

ْن
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ا ج مَد ىا وَد

ُث
ل فِم

ْن
ى
ُث
ًْن  ج ءٍر  مِم يْن

َد
نَّ  شخ ةِم

َد
هَد  ف

َّ
هِم  الل ُمٌة  بِم لِم

 و٢ىله ،(92: آًت ٖمغان آ٫) }َٖد

ا{: حٗالى مَد ىا وَد
ُث
ل ىفِم

ُث
ًْن  ج رٍر  مِم

حْن
َد
  ز

َّ
ف ىَد مْن  ًُث

ُث
ى ُْن لَد مْن  بِم

ُث
خ
ْن
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َد
ؤ   وَد

َد
  ال

َد
ىن مُث

َد
ل
ْن
ٓ

ُث
(. 272:آًت الب٣غة)}ج

ت الؿىت( ب : الىبٍى

 ٞإحى بسُبر ؤعيا ٖمغ ؤناب: "  ٢ا٫ ٖىه هللا عضخي ٖمغ ابً عواٍ ما ،(الى٠٢)الخبـ مكغوُٖت ٖلى الؿىت مً الضلُل    

  ؤنبذ بوي هللا، عؾى٫  ًا:  ٣ٞا٫ ٞحها، مٍغ ٌؿخإ وؾلم ٖلُت هللا نلى الىبي
ًال
  ؤنب لم بسُبر، ؤعيا

ًال
  ٖىضي ؤهٟـ َى ٢ِ ماال

 وال ًبخإ، وال ؤنلها، ًبإ ال ؤهه ٖمغ بها ٞخهض١: ٢ا٫( بها وجهّضكذ ؤنلها خّبؿذ قئذ بن: )  ٢ا٫ به؟ جإمغوي ٞما ، مىه
ب وال ًىعر ىاح ال وال٠ًُ، الؿبُل، وابً هللا ؾبُل وفي الغ٢اب، وفي ال٣غبى، وفي  ال٣ٟغاء، في ٖمغ ٞخهض١: ٢ا٫ ، ًَى  ظُا

َُٗم  ؤو ، باإلاٗغوٝ مجها ًإ٧ل ؤن ولحها مً ٖلى ، ًُا
ًال
خمى٫ٍي  ٚحر نض٣ًا . (7)"ُِٞه  مُا

 

: ؤلاحمإ( ج

                                                           

حسن . 410ـ، ص1350،(شرح حدكد ابن عرفة)ابن عرفة الوافية  الهداية الكافية الشافية لبياف حقائق اإلماـالرصاع، زلمد بن قاسم األنصارم،  (1)
كيف ىذا . 2ـ، ص2011مايو10-9/ الوراكلي، األحباس العلمية عند ادلغاربة كاألندلسيُت، مؤ٘تر أثر الوقف اإلسالمي يف النهضة العلمية، جامعة الشارقة

 .البحث سنستعمل اللفظُت باعتبارمها مًتادفُت
 . 51ص. ـ1993، بَتكت،حمختار الصحاالرازم،   (2)
 .47ـ، ص1959أبو زىرة، زلاضرات يف الوقف، . 185ـ، ص1997، 8الرياض،ج المغنى،ابن قدامة،  (3)
 .62ـ، ص2006دمشق، ،-، تنميتوإدارتوتطوره،  -الوقف اإلسالمي منذر قحف،  (4)
 . 2حسن الوراكلي، األحباس العلمية عند ادلغاربة كاألندلسيُت، ، ص (5)
 .91-90ـ، ص1977، بغداد،1جأحكاـ الوقف في الشريعة اإلسالمية،الكبيسي، . 184، ص8ابن قدامة، ادلغٌت، ج (6)
 (. 1632: حديث رقم) 3،1255 صحيح مسلم ، كتاب الوصية، باب الوقف، ج  (1)
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 طو وؾلم ٖلُه هللا نلى الىبي ؤصخاب مً ؤخض ٨ًً لم:" ٖىه هللا عضخي ظابغ ٢ا٫ ختى واهدكغ الصخابت بحن الى٠٢ اقتهغ    

 ماله مً ما٫ خبـ بال والاههاع اإلاهاظٍغً مً اإلاا٫ مً له ٧ان ؤخضا ؤٖلم لم"  ٖىه هللا عضخي ؤًًا و٢ا٫. (1)"و٠٢ بال م٣ضعة
ب وال ابضا حكتري  ال مابضة نض٢ت . (2)"جىعر وال جَى

ا٦ض    بي ٢ى٫  الى٠٢ ٖلى ٖجهم هللا عضخي الصخابت بظمإ ٖلى ٍو :  -هللا عخمه-ال٣َغ

مغ، ب٨غ، ؤبا ؤن وطل٪ ، الصخابت مً بظمإ اإلاؿإلت بن"  شمان، ٖو ، ٖو
ًال
لُا اجكت، ٖو اَمت، ٖو مغو  ٞو  وابً الٗام، بً ٖو

. (3)" مكهىعة مٗغوٞت واإلاضًىت بم٨ت وؤو٢اٞهم ، ألاو٢اٝ و٢ٟىا ٧لهم وظابغ، الؼبحر،

ه عخمه-الكاٞعي و٢ا٫   
َّ
  زماهحن ؤن بلٛجي:"  ال٣ضًم في -الل

ًال
 . (4)" مدغماث بهض٢اث جهض٢ىا ألاههاع مً صخابُا

: الحبـ( الىكف) ؤكؿام

: ٢ؿمحن بلى مىٟٗخه اؾخد٣ا١ خُض مً الخبـ( الى٠٢) ًى٣ؿم   

ت ٖلى مىدهغا زانا هٟٗه ٧ان ما به واإلاغاص: الظعي  ؤو ألاهلي الىكف (  . جى٣ُ٘ ال بغ ظهت ٖلى بٗضَم، ومً الىا٠٢ طٍع
  و٢ٟه ٚلت الىا٠٢ ًجٗل ٦إن البر، ظهاث مً ظهت ٖلى ٧ان ما َى: الخحري  الىكف ( 

ًال
 الٗلم، َلبت ؤو ال٣ٟغاء، ٖلى نض٢ت

 مً طل٪ وؤمشا٫. ٦ؿىتهم ؤو ألاًخام بَٗام ؤو مٗحن، مؿدكٟى في اإلاغضخى مضاواة ٖلى ؤو مسجض، في الكٗاثغ ب٢امت ٖلى ؤو
. (5)الخحر وظٍى

: ومجاالجه( الىكف) الحبـ ؤهمُت

ؼ بلى( الى٠٢) الخبـ حهضٝ       واخض ظؿض مً ظؼء بإجهم وقٗىعَم اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن الاهخماء عوح حٍٗؼ
ًال
 لخضًض جد٣ُ٣ا

 له جضاعى ًٖى مىه اقخ٩ى بطا الجؿض ٦مشل وحٗاَٟهم وجىاصَم جغاخمهم في اإلاامىحن جغي )  وؾلم ٖلُه هللا نلى الغؾى٫ 
. (6) (والخمى بالؿهغ الجؿض ؾاثغ

 في ؤلاهٟا١ به ٢هض ٖمل ٩ٞل الخُاة، مغا٤ٞ مٗٓم وقملذ ،(ألاو٢اٝ)ألاخباؽ مجاالث جىؾٗذ الٛاًت جل٪ ولخد٤ُ٣    

ًْ .(7)والخحر البر ؤٖما٫ مً ٧ان هللا ؾبُل ِبي َٖ
َ
، ؤ

َ
َغة َغٍْ ا٫َ  َُا

َ
ا٫َ : ٢

َ
ى٫ُا  ٢ ِه  َعؾُا

َّ
ى الل

َّ
ِه  هللاُا  َنل ُْ لَ َم  َٖ

َّ
نَّ »: َوَؾل ا بِم مَّ مُث  مِم حَد

ْن
ل ًَد  ًَد مِم

ْن
ا

ُث ْن
ًْن  اإلا  مِم

                                                           

 .185، ص8ابن ُقدامة، ادلغٍت، ج (2)
 .6الطرابلسي، اإلسعاؼ يف أحكاـ األكقاؼ، ص  (3)
 .339ـ، ص2003، الرياض، 6ىشاـ مسَت البخارم،ج: القرطيب، اجلامع ألحكاـ القرآف، ٖتقيق  (4)
 .485، بَتكت، ص2الشربيٍت، مشس الدين زلمد بن اخلطيب، مغٍت احملتاج إىل معرفة ألفاظ ادلنهاج،ج (5)
 .2ـ، ص1912، 2زلمد زيد االبياين، مباحث الوقف، ط (1)
صحيح مسلم، كتاب الرب كالصلة كاألدب، (  5665:حديث رقم)، 2238، ص5صحيح البخارم،  كتاب األدب، باب رمحة الناس كالبهائم،ج  (2)

 (2586: حديث رقم)،1999، ص4باب تراحم ادلؤمنُت كتعاطفهم كتعاضدىم،ج
 .5-4ىػ، ص1420مكة ادلكرمة، ( ثره يف الدعوة كالتنميةندكة مكانة الوقف كأ)امحد بن يوسف الدريويش، الوقف مشركعيتو كأمهيتو احلضارية،  (3)
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هِم  لِم
مَد هِم  َٖد اجِم

َد
ى ؿَد خَد ضَد  وَد ْٗن هِم  بَد جِم

ىْن ًما مَد
ْن
ل هُث  ِٖم مَد

َّ
ل ، َٖد هُث غَد

َد
ك

َد
و   وَد

ً
ضا

َد
ل وَد ًحا وَد الِم

، نَد هُث
َد
ه غَد

َد
ا ج

ً
ف حَد صْن مُث ، وَد هُث

َد
ز عَّ وْن  وَد

َد
  ؤ

ً
ضا جِم

سْن ، مَد اهُث
َد
ى وْن  بَد

َد
ا ؤ

ً
خ ِْن ًِم  بَد

بْن ُلِم  الِم بِم
 الؿَّ

، اهُث
َد
ى وْن  بَد

َد
ًغا ؤ هْن

َد
، ن اهُث غَد حْن

َد
وْن  ؤ

َد
  ؤ

ً
ت

َد
ك ضَد ا نَد هَد غَدحَد

ْن
ز

َد
ًْن  ؤ هِم  مِم الِم

ي مَد هِم  فِم خِم
حَّ ، صِم هِم اجِم

َُد خَد هُث  وَد
ُث
ل حَد

ْن
ل ًْن  ًَد ضِم  مِم

ْٗن هِم  بَد جِم
ىْن . (1) « مَد

: ٞحها ٣ًى٫  مماجه بٗض بالخحر ؤلاوؿان ٖلى حٗىص التي والخحر البر ؤوظه جًمىذ ؤبُاث هللا، عخمه الؿُىَي ؤلامام هٓم و٢ض    

ا             
َد
  بط

َد
اث ًُث  مَد مَد  ابْن َـد  آصَد ِْن غِمي  لَد

جْن هِم ....  ًَد
ُْن لَد ًْن  َٖد ٌٍر  مِم ا

َٗد
رُث  فِم حْن

َد
غِم  ٚ

ْن
ك  َٖد

ىمٌة             
ُث
ل ا ُٖث هَد

َّ
ث اءُث  بَد َٖد صُث لِم  وَد

جْن
َد
غْنؽُث .....  ه

َد
ٚ لِم  وَد

ْن
س

َّ
  الى

ُث
اث

َد
ك ضَد الهَّ غِمي  وَد

جْن
َد
 ج

             
ُث
ت

َد
از عَد فٍر  وِم

حَد صْن   مُث
ُث
اٍ بَد عِم

غِم  وَد
ْن
ٛ

َد
غُث .......  س

ْن
ف خَد رِم  وَد

ْن
بِم 

ْن
وْن  ال

َد
اءُث  ؤ غَد غِم  بحْن

هْن
َد
 ن

ذٌة              ِْن بَد غِمٍبِم  وَد
َد
ٛ

ْن
ل اهُث  لِم

َد
ى ي  بَد وِم

ْن
إ هِم ............  ًَد

ُْن وْن  بلَد
َد
اءُث  ؤ

َد
ى ّلِم  بِم دِم

غِم  مَد
ْن
ه  طِم

ُمٌة              لِم
ْٗن َد
ح آنٍر  وَد غْن

ُث
ل غِمٍمٍر  لِم

َد
ا..............  ه هَد

ْن
ظ

ُث
س

َد
ًْن  ف   مِم

َد
ًث اصِم خَد

َد
غِم  ؤ

هْن دَد بِم
(2) .

غ ؤن ا٢خًذ اظخماُٖت خاظاث بغوػ ٖلى بىاء الخُب٣ُاث في جخىؾ٘ ٖضًضة الى٠٢ ٞمجاالث     مالُت مىاعص الى٠٢ لها ًٞى
 مهاٝع في ال٨بحر الخىٕى مً ٌعجب اإلاايُت الٗهىع  امخضاص ٖلى ؤلاؾالمُت الخًاعة في للى٠٢ ٞالضاعؽ وزابخت، صاثمت

مل اإلاجخم٘، في الخاظت مىاًَ جلمـ اهه وطا٥ ألاو٢اٝ، . (3)ألاو٢اٝ مهاٝع مً الخاظت َظٍ لؿض ٖو

 ألاهضلـ في ألاخباؽ

ىا٫ ٢غون، زماهُت ٢غابت اإلاؿلمحن لخ٨م -والبرحٛا٫ اؾباهُا  –ألاهضلـ زًٗذ       ألاخباؽ ؤؾهمذ لؤلهضلـ خ٨مهم مضة َو
ا ألاهضلسخي اإلاجخم٘ جىمُت في ت بلى تهضٝ التي اإلاخٗضصة ؤلاؾالمُت اإلاالُت ألاهٓمت ؤخض باٖخباَع  بحن الاظخماُٖت الغوابِ ج٣ٍى

ا قملذ بط اإلاجخم٘، ؤٞغاص   باعػا صوعا  لٗبذ ٦ما والا٢خهاصًت، والش٣اُٞت والضًيُت الاظخماُٖت اإلاسخلٟت الخُاة ظىاهب آزاَع

.      ألاهضلسخي اإلاجخم٘ في والٗلمُت الاظخماُٖت الخُاة ظىاهب مً الٗضًض اؾخمغاع في

حن  -اإلاكغ١  في ألاو٢اٝ قإن  قإجها  –ألاهضلـ في ألاخباؽ و         : هٖى

ى ،(4)اإلاٗلب الحبـ .   .ألاَلي ؤو الظعي  بالى٠٢ اإلاكغ١  ؤَل ٖىض اإلاٗغوٝ َو

ٗٝغ ،الٗمىمي الحبـ .  ى الخحري؛ بالى٠٢ اإلاكاع٢ت ٖىض َو  ؤو الضًجي، الُاب٘ طاث الٗامت اإلااؾؿاث ٖلى ًدبـ ما َو
 مٗٓم لدكمل جإزحراتها امخضث بط ألاهضلسخي، اإلاجخم٘ جُىع  في باعػا صوعا -الٗمىمُت ألاخباؽ –لها ٧ان الاظخماعي؛ ؤو الٗلمي،

 .(5)اإلاسخلٟت بجىاهبها الخُاة ؤوظه
 تهضم ما بىاء وبٖاصة بلحها وؤلاياٞت ٖلحها واإلاداٞٓت اإلاؿاظض بىاء في مهما صوعا ألاخباؽ لٗبذ الضًيُت الخُاة ظاهب ٟٞي   

 للخهغ وؤخباؽ اإلاؿاظض لترمُم ؤخباؽ زههذ ؤهه اإلاؿاظض ؤخباؽ ٦ثرة مً وبلٜ بسضمتها، ال٣اثمحن ٖلى وؤلاهٟا١ مجها،

                                                           

 (242: حديث رقم)،88، ص 1سنن ابن ماجة، باب ثواب معلم الناس اخلَت، ج  (4)
 .358ـ، ص1984، بَتكت، 5الرملي، هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج، ج (5)
الصيغ التنموية كالرؤل : مقدـ إىل ادلؤ٘تر الثاين لألكقاؼ عبد اهلل بن ناصر السدحاف، توجيو مصارؼ الوقف ضلو تلبية احتياجات اجملتمع، ْتث (1)

 .23ـ، ص2006مكة ادلكرمة، / ادلستقبلية
 .414-412ـ، ص7،1981الونشريسي، ادلعيار ادلعرب كاجلامع ادلغرب،ج (2)
 .2حسن الوراكلي، األحباس العلمية عند ادلغاربة كاألندلسيُت، ص (3)
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غف ٘ وزهو اإلاؿاظض، ٖلى اإلادبؿه  الخىاهِذ مً الٗضًض َىا٥ و٧اهذ ؤلاهاعة، ألظل والكم٘ للٍؼذ وزالشت اإلاسجض ٞو   َع

ج خبؿذ ٦ما اإلاسجض، ٢ىمت ٖلى لئلهٟا١ -ٚالبا الخىاهِذ جل٪ . (1)الىاؽ مجها لُخىيإ( الخؼاهاث) اإلاُاٍ نهاٍع
 مؿا٦ً جدىي  ألاعبُت َظٍ و٧اهذ ألاعبُت، ٖلحها والخبـ ببىائها ألاهضلـ في اإلاؿلمىن  اَخم التي الضًيُت اإلايكأث ومً   

 ؤزغي  ظهت ومً. (2)وألاٞغان الؼعاُٖت ٧األعاضخي ألاخباؽ مً الٗضًض ٖلحها وؤخبؿذ الضًيُت، الكٗاثغ ألصاء ومسجض لل٣ٟغاء
 ج٩اص خغوب وفي صاثم، عباٍ خالت في ٧اهىا ألاهضلـ في اإلاؿلمحن ؤن وطل٪ هللا، ؾبُل في بالجهاص وز٣ُت ٖال٢ت لؤلخباؽ ٧اهذ
 ٖلى ألاخباؽ مً ٦شحر وزههذ هللا، ؾبُل في والؿالح والضعوٕ الخُل ٞدبؿذ ألاؾبان، الىهاعي  يض مؿخمغة ج٩ىن 

 ؤًضي في ٣ًٗىن  الظًً اإلاؿلمحن ؤؾغي  ٞضاء ألاخباؽ قملذ و٦ظل٪ الىهغاهُت، اإلامال٪ ألعاضخي اإلاخازمت والخهىن  الشٛىع 

.     (3)الىهاعي 
ا ألاخباؽ ٢امذ الاظخماُٖت الخُاة ظاهب وفي   ت الهض٢اث مً باٖخباَع حر الجاٍع  والصخُت الاظخماُٖت الخضماث بخٞى

 ٧ل جلبُت بم٣ضوعَا ٨ًً لم الىؾُى الٗهىع  في ؤلاؾالمُت ٞالخ٩ىماث ٖامت، بهٟت ؤلاؾالمُت اإلاجخمٗاث في والخٗلُمُت
اًت مً اإلاؿلم اإلاجخم٘ اخخُاظاث  والباؽ ال٣ٟغ مىاظهت في وصوعَا ألاخباؽ ؤَمُت ٞبرػث وحٗلُمُت، وصخُت اظخماُٖت ٖع

. (4)والجهل واإلاغى
  صوعا ألاخباؽ لٗبذ ألاهضلـ ٟٞي   

ًال
حر في مهما اًت جٞى  مً الخس٠ُٟ و واإلاغضخى، والُخامى واإلاؿا٦حن لل٣ٟغاء الاظخماُٖت الٖغ

مت والخُاة الِٗل ؾبل جِؿحر في و٦ظل٪ مٗاهاتهم،  ٩ٞاهذ ؤلاؾالم، به هاصي الظي الخ٩اٞل مبضؤ وجد٤ُ٣ ألاؾغة، ألٞغاص ال٨ٍغ

.       (5)الؿبُل وابً وال٣ٟغاء واإلاؿا٦حن الُخامى وؤخباؽ ألاؾغة، ؤخباؽ َىا٥
ذ ألاهضلسخي اإلاجخم٘ اخخُاظاث جلبُت في ألاهضلـ ؤَل ٞاَخماماث   ألاعاضخي ٖلى الخبـ َىا٥ ألاخباؽ؛٩ٞان ازخلٟذ،ٞخىٖى

ج ٖلى والضوع،والخبـ الؼواًا ٖلى والخبـ الؼعاُٖت،  ؤعاضخي ٖلى والخبـ ،(الُىاخحن)الغحى ٖلى والخبـ اإلاُاٍ، نهاٍع

.   (6)الاخخٟا٫ َٗام لهىاٖت ألاعى جل٪ ٚلت جسهو بإن وطل٪ الضًيُت، اإلاىاؾباث ٖلى اإلاىحى،والخبـ لضًٞ وجسهُهها
اًت مجا٫  وفي   مً الٗضًض ٖلحها وخبؿذ" البُماعؾخاهاث" اإلاؿدكُٟاث ؤوكإث الصخُت، الٖغ

 ؤخباؽ وزههذ.(7)(م1391-م1354/َـ793-َـ755) باهلل الٛجي مدمض الؿلُان ٖلحها والى٠٢ ببىائها اقتهغ ألاخباؽ،وممً
حر اإلاغضخى  وبَٗام لترمُمها البُماعؾخاهاث ت وجٞى باء، عواجب ونٝغ لهم ألاصٍو  ٖلى ألاخباؽ بٌٗ خبؿذ ٦ظل٪ ألَا

. (8)الجظام مغضخى زانت اإلاغضخى

                                                           

 .56-55، ص7الونشريسي، ادلعيار ادلعرب كاجلامع ادلغرب،ج (4)
 . 200-199ـ، ص1997كماؿ السيد أبو مصطفى، ْتوث يف تاريخ كحضارة األندلس يف العصر اإلسالمي، اإلسكندرية، (1)
 .333، ص7الونشريسي، ادلعيار ادلعرب كاجلامع ادلغرب، ج (2)
 .203كماؿ السيد أبو مصطفى، ْتوث يف تاريخ كحضارة األندلس يف العصر اإلسالمي، ص (3)
 .105، ص2006األحباس كدكرىا يف اجملتمع األندلسي ، رسالة ماجستَت، اجلزائر،عبد القادر ربوح،  (4)
عبد القادر ربوح، األحباس كدكرىا يف . 206-203كماؿ السيد أبو مصطفى، ْتوث يف تاريخ كحضارة األندلس يف العصر اإلسالمي، ص (5)

 .108-106اجملتمع األندلسي ص
عبد القادر ربوح، األحباس كدكرىا يف اجملتمع األندلسي، . 288ـ، ص1939الـ، دمشق،محد عيسى بك، تاريخ البيمارستانات يف اإلسأ  (1)

 .120ص
 .207-206كماؿ السيد أبو مصطفى، ْتوث يف تاريخ كحضارة األندلس يف العصر اإلسالمي، ص (2)
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 الٗلمُت الجهًت في ألاخباؽ ؤؾهمذ والصخُت، والاظخماُٖت الضًيُت الىىاحي في ألاخباؽ به ٢امذ الظي الضوع  ظاهب والى   

، ألاهضلـ في ؤلاؾالمُت بالخًاعة اعج٣ذ التي -Gustave Le Bon (1841  لىبىن  ظىؾخاٝ الٟغوسخي اإلاؿدكغ١  ظٗل اعج٣اءًال
  جُىعا خ٣٣ىا ٢ض ألاهضلـ في الٗغب بن" الٗغب خًاعة ٦خابه في ٣ًى٫ ( م1931

ًال
  ماصًا

ًال
ُت ٖلمُت و٢ٟؼة ٦بحرا  في وهجخىا هٖى

ظا الٗلمُت، ال٣ٟؼة جل٪ في مهما صوعا لؤلخباؽ ان ُٞه ق٪ ال ومما" ألاوعوبُت الضو٫  نضاعة جدبىؤ ألاهضلـ ظٗل  ما َو
.  الخٗلُمُت الٗملُت في وصوعَا الٗلمُت لؤلخباؽ جىاولىا زال٫ مً هبرػٍ ؤن ؾىداو٫ 

: الخٗلُمُت  الٗملُت  في  ألاهضلؿُت ألاخباؽ صوع 

اث مً باٖخباعٍِ  بالخٗلُم البضاًت مىظ ؤلاؾالمُت الضٖىة ا٢ترهذ       لخد٤ُ٣ ع٦حزة وألهه ؤلاوؿاهُت، لخُىع  الالػمت الًغوٍع

م، ال٣غان في ٦شحرة آًاث في وظل ٖؼ اإلاىلى ألَمُخه هىة ول٣ض الصخُدت، التربُت  :) حٗالى ٢ىله مجها ال٨ٍغ
ْن
ؤ غَد

ْن
مِم  اك

اؾْن ًَد  بِم ّ
بِم
ي عَد ظِم
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مَد 
َد
ل
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َد
  ز
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ْن
و ِم

ْن
ًْن  ؤلا مٍر  مِم

َد
ل  ( ٕ) َٖد

ْن
ؤ غَد

ْن
ًَد  اك بُّب عَد مُث  وَد غَد

ْن
ه

َد ْن
ي( ٖ) ألا ظِم

َّ
مَد  ال

َّ
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ان ؿَد

ْن
و ِم

ْن
ا ؤلا مْن  مَد

َد
مْن  ل

َد
ل ْٗن  }5-1/الٗل٤{( 5) ٌَد

م،٢ا٫ ًٖ الٗلم ؤوجىا الظًً جمُحز جخًمً ؤزغي  آًاث وهؼلذ     لْن )  :حٗالى ٚحَر
ُث
لْن  ك ىِمي  هَد

َد
خ ؿْن ًَد  ٌَد ً ظِم

َّ
  ال

َد
ىن مُث

َد
ل ْٗن ًَد  ٌَد ً ظِم

َّ
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ل ْٗن ا ٌَد مَد

َّ
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ه
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ظ
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ُث
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ُث
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ل
َد ْن
 } 9/الؼمغ{( ألا

ما٫ ؤًٞل مً به، والىٟ٘ ووكٍغ وجدهُله َلبه ٖلى والدصجُ٘ بالٗلم ٞالٗىاًت      عبه ٖىض الٗبض زىاب بها ًجؼ٫  التي ألٖا
 في الٗهىع  حٗا٢ب ٖلى اَخمامهم مً اإلاؿلمىن  ؤوالٍ ما نضاعة في و٦خبه ومضاعؾه الٗلم ٖلى الخدبِـ وظضها لظا حٗالى،

:  مجالحن ٖلى ؤقخمل ألاهضلـ في الخٗلُم ٖلى ٞالخدبِـ. (1)ألاهضلـ

 . -اإلا٨خباث و ال٨خب اإلاضاعؽ، اإلا٩اجب، اإلاؿاظض، – الخٗلُم مغاهؼ ٖلى الخدبِـ . 
 .  -الٗلم َلبت اإلاضعؾحن، – بالخٗلُم اإلاكخٛلحن ٖلى الخدبِـ . 

 الٗلىم لخل٣ي ألاولى، الخٗلُمُت اإلااؾؿت ألاهضلـ في اإلاسجض مشل -الخٗلُم مغا٦ؼ ٖلى الخدبِـ  -ألاو٫  اإلاجا٫ ٟٞي    
،  خُاتهم في ٖلُه اٖخماصَم ٩ٞان والخضَعـ، بالخٗلُم زانت مضاعؽ لؤلهضلؿُحن ج٨ً لم بط الٗلماء، ؤًضي ٖلى واإلاٗاٝع

 . (2)بإظغة اإلاؿاظض في الٗلىم ظمُ٘ ٣ًغئون  الٗلمُت
 ل٨ً للٗباصة، م٩ان َى ما ب٣ضع للخٗلُم، م٩ان بًجاص بلى ألاولى الضعظت في حهضٝ ٨ًً لم اإلاؿاظض بىاء ؤن ق٪ مً ولِـ   

 اإلاؿاظض بىاء ٖلى ألاهضلـ في اإلاؿلمحن الخ٩ام خغم ؤلاؾالم، في حٗلُمُت ماؾؿت ا٦بر اإلاسجض ٧ان ؤزغ، ظاهب مً

 ال٣غآن،والخضًض ومٗلمي اإلا٣غثحن، عواجب نٝغ في ٦بحر ب٣ضع اإلاؿاظض ؤخباؽ ؾاَمذ ول٣ض. (3)بىائها ٖلى والدصجُ٘
.  (4)باإلاؿاظض

-َـ350)اإلاؿدىهغ الخ٨م ألامىي  الخلُٟت بلى بىائها والى الًٟل ًغظ٘ اإلا٩اجب،والتي َىال٪ ٧اهذ اإلاؿاظض ظاهب وبلى   

كٍغً ؾبٗت -خ٨مه ٞترة زال٫  –ٖضصَا بلٜ ،و٢ض(م976-م961/َـ366 بت في م٨خبا ٖو  ألاعػا١، ٖلحها وؤظغي  وهىاخحها، ٢َغ
 ؤٞغاص لجمُ٘ الٟغنت -اإلا٩اجب  –وؤجاخذ البضاًت، في اإلاضاعؽ بضوع  اإلا٩اجب جل٪ ٣ٞامذ. (5)واإلاؿا٦حن الًٟٗاء ؤوالص لخٗلُم

                                                           

 .2حسن الوراكلي، األحباس العلمية عند ادلغاربة كاألندلسيُت، ص (3)
 .220، صـ1968، بَتكت، 1ادلقرم، نفح الطيب،ج (1)
 . 71، ادلعهد االسباين العريب للثقافة، ص3زلمد عبد احلميد عيسى، تدخل الدكلة يف التعليم يف األندلس، رللة أكراؽ، ع (2)
 .207كماؿ السيد أبو مصطفى، ْتوث يف تاريخ كحضارة األندلس يف العصر اإلسالمي، ص (3)
 .240ـ، ص1980كت،، بَت2، ط2األندلس كادلغرب، ج أخبارابن عذارم، البياف ادلغرب يف  (4)
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ت، ال٦دؿاب ؾبل مً لهم َُإث بما الاؾخٟاصة مً اإلاجخم٘  بل الىاؽ، مً ال٣ضعة طوي  ٖلى ٢انغا الٗلم ٌٗض ٞلم اإلاٗٞغ

ض شخو ل٩ل مخاخت الخٗلُم ٞغنت ؤنبدذ  .(1)طل٪ ًٍغ

 ههغ بجي ٖهض ٖلى  -اإلاُالصي، ٖكغ الغاب٘ الهجغي، الشامً ال٣غن  في اإلاضاعؽ، ؤوكإث واإلا٩اجب، اإلاؿاظض بلى وباإلياٞت   

 ؤو٠٢ مً ٞمجهم -الٗامت مً ؤو خ٩اما ٧اهىا ؾىاء  -وا٢ٟحها بازخالٝ  ازخلٟذ التي ،(2)ألاخباؽ ٖلحها وخبؿذ -ٚغهاَت ملى٥

.  (3)....ال٨خب ؤو٠٢ مً مجهم و الؼعاُٖت ألاعاضخي

  م،1349/َـ750 ؾىت ؤوكإث التي الُىؾُٟت اإلاضعؾت ألاهضلـ في اقتهغث التي اإلاضاعؽ اقهغ ومً     

ٌ  ًىؾف ال جاج ؤبى ٚغهاَت ؾلُان مً بإمغ   مؿاو٫ حُٗحن جم ؤن ؤخباؾها ٦ثرة مً ،وبلٜ(م1354-م1333/َـ755-733)ألاو
.  (4) لها

 في الًٟل لها ٩ٞان للخٗلُم، مضاعؽ ٧اهذ والتي واإلا٨خباث، ال٨خب ألاخباؽ، قملتها التي ألاهضلـ في الخٗلُم وؾاثل ومً    

ضث ،(5)الىاؽ بحن الٗلم وكغ لى.ٖلحها لئلهٟا١ ؤؾاؾُا مهضعا ؤخباؾها ٚو  م٨خباث اهدكغث ؤلاؾالمي، الخ٨م ٖهىع  َمِغّم  ٖو
 ألاهضلسخي خُان ابً مً ؤزغ ما طل٪ ٖلى ًض٫ وما للجمُ٘، ال٨خب اؾخٗاعة ٞحها جخاح و٧اهذ و٦ثرث ألاهضلـ في الى٠٢

٣ى٫  ال٨خب مكتري  ٖلى ٌُٗب ٧ان اهه(َـ469:ث)  زؼاثً مً اؾخٗغجه ؤعصجه ٦خاب ؤي ؤها به حِٗل ٣ٖال ًغػ٢٪ هللا"  ٍو

. (6)"طل٪ ؤظض ما صعاَم ٌٗحروي ؤن ؤخض مً ؤعصث وبطا ألاو٢اٝ

 الىىاة هي اإلاؿاظض م٨خباث وحٗخبر ،(7)الخانت واإلا٨خباث والجىام٘ اإلاؿاظض ألاهضلـ،م٨خباث في ْهىعا اإلا٨خباث ؤو٫  وبن   
ت في اإلاهاصع حؿٟٗىا وال مسجض، ٧ل في م٨خبت َىا٥ ٩ٞاهذ ألازغي، اإلا٨خباث ؤهىإ ٧ل ؤؾاؾها ٖلى ٢امذ التي  ؤو٫  مٗٞغ

ش م٩اجها وجدضًض ألاهضلـ في ؤوكإث مسجضًه م٨خبت  بلى ْهغث اإلاسجض م٨خبت بن ه٣ى٫  ؤن ًم٨ً طل٪ وم٘ بوكائها، وجاٍع
 في اإلاؿلمحن َغ١  بخضي اإلا٨خباث ٧اهذ زم ومً ٦خب، بضون  صعاؾت ٞال للضعاؾت، م٩اها اإلاسجض اإلاؿلمىن  اجسظ مىظ الىظىص

 ٖلى جدخىي  م٨خبت مً ألاهضلـ مؿاظض مً مسجض زال ٢لما بط ٦شحرة، الىٕى َظا مً اإلا٨خباث والٗلم،و٧اهذ الضًً وكغ
ت بت ظام٘ م٨خبت ألاهضلـ في اإلاؿاظض م٨خباث اقهغ ومً وال٣غاء، الضاعؾىن  بلحها ًغظ٘ التي ال٨خب مً مجمٖى  وم٨خبت ٢َغ

.  (8)َلُُلت ظام٘

                                                           

عبد القادر ربوح، . 118-117ـ، ص1992كائل أبو صاحل، جهود احلكم ادلستنصر يف تطوير احلركة العلمية يف األندلس، رللة النجاح لألْتاث،  (5)
 .151األحباس كدكرىا يف اجملتمع األندلسي، ص

حسن الوراكلي، األحباس العلمية عند ادلغاربة . 210-209صكماؿ السيد أبو مصطفى، ْتوث يف تاريخ كحضارة األندلس يف العصر اإلسالمي،  (6)
 .4كاألندلسيُت، ص

 .157-156عبد القادر ربوح، األحباس كدكرىا يف اجملتمع األندلسي، ص (7)
 .156عبد القادر ربوح، األحباس كدكرىا يف اجملتمع األندلسي، ص (1)
 .119ـ، ص1998مصطفى السباعي، من ركائع حضارتنا، القاىرة،  (2)
 .543، ص2فح الطيب، جادلقرم، ف (3)
 .352ـ، ص1982، 6زلمد ماىر محادة، الكتب كادلكتبات يف األندلس، رللة كلية العلـو االجتماعية، ع (4)
 .101-100ـ، ص1998حامد الشافعي دياب، الكتب كادلكتبات يف األندلس،القاىرة،  (5)
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ت حٗلُمُت ماؾؿاث ٧اهذ وبهما ٦خب؛ زؼاثً مجغص اإلا٨خباث جل٪ ج٨ً ولم     ، وجغبٍى
ًال
 باإلاضاعؽ ج٩ىن  ما ؤقبه ٧اهذ ٣ٞض ؤًًا

  ٩ٞاهذ الخٗلُمُت الٗملُت في واٞغ بىهِب ٞإؾهمذ والجامٗاث،
ًال
 بحن واإلاىا٢كاث واإلاداوعاث الضعؽ خل٣اث ل٣ٗض م٩اها

ى الٗلم، وؤَل الٗلماء ي والاؾخٟؿاعاث ألاؾئلت لٗغى للُالب الٟغنت ًدُذ ما َو  ٞغنت لهم ؤجاخذ ٦ما ٖجها، ؤلاظابت وجل٣ِّم
إل لىم ٦خب ٖلى ؤلَا  الٗلماء بُجهم مً وظٗلذ الىاؽ جش٠ُ٣ في صوعا ولٗبذ الىاؽ، مً ٦بحر لٗضص مخاخت ج٨ً لم ظضًضة ٖو

.  (1) ٦خبهم جإل٠ُ في بلُه ًدخاظىن  بما وؤمضتهم واإلا٨ٍٟغً

ا مُٗىحن ؤٞغاص جسو التي الخانت، اإلا٨خباث َىا٥ ٧اهذ للمؿاظض الخابٗت اإلا٨خباث جل٪ ظاهب وبلى     ه٣ٟتهم ٖلى اوكإَو
ا الٓاَغة َظٍ همى ٖلى وؾاٖض  الصخهُت، وإلاهلختهم ولٟاثضتهم الخانت  زمىه وعزو الىع١ اهدكاع الىاؽ بحن واهدكاَع

بٍى  في به ًدخظي مشال ناعوا خُض به والٗىاًت ُٞه والخىؾ٘ للٗلم اإلاؿلمحن الخ٩ام حصجُ٘ ٖلى ٖالوة ال٨خب، ؤؾٗاع َو
ٗض وظمٗها، ال٨خب خب  اإلا٣غي  ٣ًى٫  طل٪ وفي ٖلُه وخغم الٗلم ؤخب مؿلم لخا٦م مشا٫ زحر اإلاؿدىهغ ألامىي  الخلُٟت َو

ض. (2)"بٗضٍ مً وال ٢بله مً ألخض ج٨ً لم ال٨خب مً زؼاثً باألهضلـ  -الخ٨م الخلُٟت لضي  –اظخمٗذ"   ال٣ل٣كىضي ٖو

صخى، نبذ ناخب . (3)ؤلاؾالم في ال٨خب زؼاثً ؤٖٓم مً الخ٨م، م٨خبت ألٖا

لى     م ٖو  والبدض لل٣غاءة ظمُٗا الىاؽ بضزى٫  ٌؿمذ ٧ان اهه بال بإٞغاص زانت ٧اهذ اإلا٨خباث جل٪ ؤن مً الٚغ

إل  بالخ٩ام ألاهضلـ في ؤلاؾالمي الخ٨م ٖهىع  مغ ٖلى اعجبُذ الخانت اإلا٨خباث ْاَغة ان ط٦ٍغ ًجضع ومما.(4)وؤلَا

م الٗلماء مً ألاهضلـ ؤَل ٖامت ههجهم ٖلى وؾاع ال٨خب، ا٢خىاء ٖلى الخغم ٧ل خغنىا اإلاؿلمحن،الظًً حَر . (5)ٚو

 مً لها وزههذ بها، ؤلخ٣ذ التي اإلاضاعؽ م٨خباث َىا٥ ٧اهذ الخانت، واإلا٨خباث اإلاؿاظض م٨خباث بلى وباإلياٞت     
اء الٗلماء بال٨خب جؼوٍضَا في ؾاَم ههِب، اإلاضاعؽ ؤخباؽ الب وألازٍغ  ؤو وو٢ٟها، ٦خب قغاء ٍَغ٤ ًٖ ؾىاء الٗلم، َو

.   (6)ٖلحها ٦خب مً ًسههم ما و٠٢

ت بالضولت ابخضاء ؤلاؾالمي الخ٨م ٖهىع  مغ ٖلى  –ومد٩ىمحن خ٩اما ألاهضلـ ؤَل خغم مً و٧ان       بملى٥ ومغوعا ألامٍى
 لُىالىا ٖلحها بالى٠٢ اَخمىا ان واإلا٨خباث، بال٨خب   -ٚغهاَت خ٩ام ههغ ببجي واهتهاءًال  واإلاىخضًً اإلاغابُحن زم ومً الُىاث٠

ذ الٗلم، َالب إلٞاصة زاهُت ظهت ومً ظهت مً والشىاب ألاظغ  م٨خباث و٠٢ ٞكملذ واإلا٨خباث، ال٨خب ؤخباؽ ٞخىٖى
اجه بٗض ٖالم ٦خب و٠٢ في ًخمشل الى٠٢ مً هٕى َىا٥ و٧ان واإلاضاعؽ، اإلاؿاظض م٨خباث ٖلى ال٨خب وو٠٢ بإ٦ملها،  ٖلى ٞو

حر الىا٢ٟحن واَخم وعزخه، ؤو الٗلم ؤَل  ٞحها، للٗاملحن اإلااصًت الخ٩ال٠ُ وجدمل وجغمُمها لهُاهتها لها زابذ ماصي صزل بخٞى

حن ٗا بًٗهم ٖو ا همائها ٖلى لِؿاٖض َع .   (7) واػصَاَع

                                                           

أثر الوقف اإلسالمي يف النهضة : ، مؤ٘تر"األندلس منوذجا"العلمية  أنور زلمود زنايت، الوقف على ادلكتبات يف احلضارة اإلسالمية كدكره يف النهضة (1)
 .11ـ، ص2011مايو  10  –9/ العلمية، جامعة الشارقة 

 . 386، ص1ادلقرم، نفح الطيب، ج (2)
 . 537ـ، ص1987، دمشق،1القلقشندم، صبح األعشى،ج (3)
 .103-102حامد الشافعي دياب، الكتب كادلكتبات يف األندلس، ص (4)
 .154-153بوح، األحباس كدكرىا يف اجملتمع األندلسي، صعبد القادر ر (5)
 .21، ص"األندلس منوذجا"أنور زلمود زنايت، الوقف على ادلكتبات يف احلضارة اإلسالمية كدكره يف النهضة العلمية  (6)
 .113-112حامد الشافعي دياب، الكتب كادلكتبات يف األندلس، ص (1)
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حر ٖلى واإلا٨خباث، ال٨خب ٖلى الى٠٢ ٞؿاٖض     إل وؾهل ال٨خب، مً ٦بحر ٦م جٞى  الخغ٦ت جُىع  ٖلى ؾاٖض مما ٖلحها، ؤلَا

غ بًٟل الٗلمُت غث ٦ما  -ٖلمُت ؤم ٧اهذ ؤصبُت  –اإلاجاالث ٧اٞت في ال٨خب جٞى  في اإلاىظىصة الىاصعة ال٨خب اإلا٨خباث، لهم ٞو
  الٗلم لُالب ٞإجاخذ اإلاكغ١،

ًال
سخا

ُا
 ٖلى الخهى٫  مً م٨ىتهم وبظل٪ ألاهضلـ، زاعط بلى للؿٟغ  ًدخاظىا ٞلم مجها، و

ضوجها التي اإلاٗلىماث  اإلا٩اهت اإلاجاالث ٧اٞت في الٗلمي الخدهُل في اإلا٨خباث جل٪ صوع  ًا٦ض وما اإلا٨خباث، جل٪ صازل مً ًٍغ
ُٗت الٗلمُت بي، خُان ابً اإلااعر بلٛها التي الٞغ بت، ٌٛاصع لم اهه وطل٪ ال٣َغ  مً ٦شحر طل٪ في وقإهه ٖجها، ًغجدل ولم ٢َغ

.  (1)ألاهضلـ ٖلماء

لبخه، الٗلم ؤَل ألاخباؽ قملذ ألاخباؽ، قملتها التي الخٗلُم مغا٦ؼ ظاهب والى      ؤلاؾالم، بها زههم التي إلا٩اهتهم وطل٪ َو

ًْن  »: وؾلم ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫  ٢ا٫ ًَد  مَد
َد
ل ا ؾَد

ً
غِمٍل

َد
ُـث  َ مِم

َد
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ْن
ل ُهِم  ًَد ًما، فِم
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ل لَد  ِٖم هَّ هُث  ؾَد

َّ
هُث  الل

َد
ا ل

ً
غِمٍل

َد
ى َ
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ْن
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ت
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بِم
ْن
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ز ّعِم
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ً
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َد
ًى   صِم
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ً
ما هَد عْن  صِم

ا مَد
َّ
ه ىا بِم

ُث
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َد
  ؤ
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َد
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ّ
ٔ دَد غٍر  بِم افِم . (2)«وَد

لبت الٗلماء هالها التي اإلا٩اهت ولخل٪      بهم، باالَخمام ؤلاؾالمي الخ٨م ٖهىع  مغ ٖلى ألاهضلـ في الخ٩ام الٗلم،خغم َو
حر اًت وجٞى حر بالَهم بلى الٗلماء اؾخ٣ُاب ٍَغ٤ لهم،ًٖ الٖغ  بالخضَعـ، ال٣اثمحن عواجب وصٞ٘ للخإل٠ُ، ًلؼمهم ما وجٞى
ذ، ألاخباؽ ٖلحها وؤخبؿذ واإلاضاعؽ واإلا٨خباث واإلا٩اجب اإلاؿاظض الىاؽ،ٞإوكئىا ٖامت بحن الخٗلُم ووكغ  ج٣خهغ ولم وجىٖى

حر -بالُالب اَخمامها ألاهضلـ في ؤلاؾالمُت الضولت ؤولذ ٨ٞما ألاهضلـ، ؤَل ٖامت صون  الخ٩ام ٖلى ألاخباؽ جل٪  بخٞى

 ٞاثضتها حٗىص ػعاُٖت ؤعاضخي بدبـ ألاهضلـ ؤَل بٌٗ خغم ، -مالُت بٖاهاث ج٣ضًم و لهم مؿا٦ً وخبـ الخٗلُم مجاهُت
 زاعط في الٗلم َلبت ٖلى و٢ٟها امخض بل ألاهضلـ، ؤَل ٖلى ال٨خب و٠٢ ٣ًخهغ ولم. (3)لهم وبٖاعتها ٦خب ٖلحهم،وخبـ

 عظاالث ؤبغػ  مً ٌٗض الظي –( َـ776:ث) الخُُب ابً الضًً لؿان ؤعؾل وؾبٗماثت وؾخحن ؾبٗت ؾىت ٟٞي ألاهضلـ،
ُا و٢ٟا وو٢ٟها مهغ بلى ؤلاخاَت مً وسخت -ألازحر ٢غجها في ألاهضلـ  ووسخا ٢غاءة به ًيخٟٗىن  اإلاؿلمحن ظمُ٘ ٖلى قٖغ

. (4) الؿٗضاء ؾُٗض الهالخُت بالخاه٣اٍ م٣ٍغ وظٗل ومُالٗت

: ألاهضلؿُت ألاخباؽ جىُٓم

ل ٦مىعص باألخباؽ الخ٩ام اَخمام ٣ًخهغ لم     ٖلى ٞاإلقغاٝ هٟؿها، ألاخباؽ بدىُٓم اَخمىا بل الخضمُت اإلااؾؿاث لخمٍى
 ؾاثغ صون  ال٣ًاة بها ًىٟغص التي الخمؿت ألاقُاء مً ٞهي ال٣اضخي، ازخهاناث يمً  ٧ان ألاهضلـ في ألاخباؽ

 زمؿت الخ٩ام ؾاثغ صون  الىٓغ في ال٣ًاة به ًىٟغص الظي:" اإلاُٟض في( َـ530:ث)الٛغهاَي مدمض بً الىلُض ؤبى ألاخ٩ام،٢ا٫

 ًىٓغوا ؤن ؾىاَم الخ٩ام مً ألخض ولِـ والدسجُل، الٛاثب، ٖلى واإلابُ٘ ألاًخام، ٖلى والىٓغ والضماء، ألاخباؽ،:ؤوظه

. (5)...." ٞحها

                                                           

 .10، ص"األندلس منوذجا"احلضارة اإلسالمية كدكره يف النهضة العلمية أنور زلمود زنايت، الوقف على ادلكتبات يف  (2)
 (223:ديث رقمح) 81، ص1جباب فضل العلماء كاحلث على طلب العلم، سنن ابن ماجة،  (3)
 .164-160عبد القادر ربوح، األحباس كدكرىا يف اجملتمع األندلسي، ص (1)
 .105، ص7ادلقرم، نفح الطيب، ج (2)
 .390، ص1ـ،ج1996الفكر اإلسالمي،  زلمد عبد العزيز، الوقف يف (3)
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  ٌؿىضوجها ٧اهىا اجهم باألخباؽ( م1023 -م756/َـ422-َـ138)ؤمُت بجي خ٩ام اَخمام مً بلٜ ٣ٞض    

 ًسخاع ٞال ٖلحها لئلقغاٝ ال٨ٟاءة ؤَل ٣ًلض -الجماٖت ٢اضخي  –٩ٞان خؿاؾت اإلاهلخت َظٍ ٧اهذ وإلاا ،(1)الجماٖت ٢اضخي بلى
. (2)الخهىم وظه ٖلى وال٣ٟه الٗلم ؤَل مً ٧ان مً بال

 الضولت ٖهغ في ٖلُه ٧اهذ ٖما ألاخباؽ احؿٗذ( اإلاُالصي ٖكغ الخاصي/ الهجغي  الخامـ ال٣غن ) الُىاث٠ ملى٥ ٖهض وفي   
ت، ُٟت لها زههىا بط ألامٍى . (3)اإلاددؿب ؤي الؿى١  لهاخب حؿىض ٧اهذ وؤخُاها( ألاخباؽ ناخب) حؿمى مؿخ٣لت، ْو

 لها، اإلاىٓمت ال٣ٟهُت ال٣ىاٖض واخترمىا باألخباؽ اإلاغابُحن اَخم( م1146 -م1092/َـ541 -َـ484)اإلاغابُي الٗهغ وفي   
ه بإوظه والتزمىا طل٪ في وحكضصوا  بضؤ( م1223-م1146/َـ620-َـ541)اإلاىخضًً صولت ٖهض وفي.الخبـ ناخب ُٖجها التي نٞغ

ىضما. (4)الضولت ٖلُه حكٝغ الظي اإلاا٫ بِذ ؤي اإلاسؼن  بلى ألاخباؽ ؤمىا٫ يم في اإلاىخضًً الخلٟاء  ههغ لبجى ألامغ آ٫ ٖو

 ؤلاقغاٝ في اإلاٗاوهحن بٌٗ ٌٗاوهه الجماٖت، ل٣اضخي ألاخباؽ في الىٓغ اؾىضوا ،(م1482-م1238/َـ897-َـ635)ٚغهاَت ملى٥
ؿاٖض ال٣اضخي، بمغة جدذ ٌٗمل للى٠٢ و٦ُال ؤو هاْغا و٢ٟه ٖلى ًىلي الىا٠٢ ٩ٞان ٖلحها، ( الجباة) ال٣باى بٌٗ الىاْغ َو

. (5)والكهىص وال٨خاب

: الىكفُت الىزُلت

ه وؤوظه الى٠٢ لىٕى واإلادضصة اإلاىٓمت الىز٣ُت هي     ألاهضلـ في الى٢ُٟت الىزاث٤ صعاؾت زال٫ ومً الىا٠٢، وقغوٍ نٞغ

: آلاحي هالخٔ

 مى٢٘ جٟهُل زم ٖلُه، واإلادبـ اإلادبـ اؾم ًظ٦غ زم ،"مابضة نض٢ت خبـ"  بإهه الخبـ بىن٠ الخدبِـ وز٣ُت جبضؤ . 

سه الكهىص ؤؾماء ج٨خب الىز٣ُت جهاًت وفي الخبـ،  .(6)وجاٍع
ه، ؤوظه الخبـ وز٣ُت جدضص .  ها ًجىػ  ٞال نٞغ  .  (7)الىا٠٢ زههه ما ٚحر في نٞغ

ج اإلاىحى لضًٞ واإلا٣ابغ والخىاهِذ والغحى والضوع  البؿاجحن الًُإ ألاهضلـ، في ًدبـ ٧ان ما ؤَم بن .   وألاٞغان والههاٍع

 .للجهاص والؿالح والخُل وال٨خب واإلاهاخ٠

                                                           

إضافة لفظ القضاء إىل اجلماعة، كىذا اللفظ ظهر يف عهد عبد الرمحن ابن معاكية األموم بعد دخولو قرطبة كقبل ذلك كاف يعرؼ  جرل يف األندلس  (4)
لنباىي، تاريخ قضاة ا .بقاضي القضاةبقاضي اجلند، فتسمية القاضي بقاضي اجلماعة اسم زلدث، مل يكن يف القدمي، كعرؼ أيضا قاضي اجلماعة 

 .218، ص1ادلقرم، نفح الطيب، ج. 21ـ، ص1983، بَتكت، 5األندلس، ط
 .61-60عبد القادر ربوح، األحباس كدكرىا يف اجملتمع األندلسي، ص (5)
 .66-64، صادلرجع السابق (6)
 .177كماؿ السيد أبو مصطفى، ْتوث يف تاريخ كحضارة األندلس يف العصر اإلسالمي، ص (1)
 .66عبد القادر ربوح،األحباس كدكرىا يف اجملتمع األندلسي، ص. 180،صدلرجع السابقا (2)
انظر . دليالدمكرد كماؿ السيد يف كتابو ْتوث يف تاريخ كحضارة األندلس يف العصر اإلسالمي  منوذجا لوثيقة كقفية تعود للقرف الرابع اذلجرم العاشر اأ (3)

 .من كتابو ادلذكور 212ص 
 .160، ص7ار ادلعرب كاجلامع ادلغرب ، جالونشريسي، ادلعي (4)
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٘ مهاٝع ؤَم بن .4 خه اإلادبـ في جىدهغ ٧اهذ الخبـ َع  ٧ان بن اإلاخٗضصة، والخحر البر ؤهىإ في ؤو ؤَلُا، و٢ٟا ٧ان بطا وطٍع

ا و٢ٟا  .زحًر
ٗها مً ظؼء جسهُو ٖلى خبؿه وز٣ُت في ًدغم اإلادبـ ٧ان اإلادبؿت لل٣ٗاعاث باليؿبت .   مهالر ٖلى مىه لئلهٟا١ َع

ض ؤو ٞاثضجه بظل٪ لخضوم وجغمُمه اإلاظ٧ىع  الخبـ  .(1)هٟٗها ًٍؼ
 الىاظب والكغوٍ الخٗلُمُت الى٠٢ هٓم جدضص التي الخٗلُمُت للماؾؿت ألاؾاؾُت الالثدت بمشابت الى٢ُٟت الىز٣ُت ٧اهذ .6

ا َغ .   (2)مجها الاؾخٟاصة و٦ُُٟت ال٨خب وبٖاعة الضعاؾت، ومىاُٖض بالخضَعـ ال٣اثمحن في جٞى

: زاجمت 

 في ؤلاؾالمُت بالخًاعة اعج٣ذ التي  -الٗلمُت الجهًت في وبؾهاماتها ألاهضلؿُت باألخباؽ حٍٗغ٠ مً ج٣ضم ما زال٫ مً      
 :  بلى هسلو -ألاهضلـ

 الخٗلُم، وكغ في عثِؿُا صوعا لٗبذ و٢ُٟت، ميكأث بال اإلاؿاظض ج٨ً ولم والخضَعـ، للخٗلُم ألاولى اللبىت اإلاؿاظض ٧اهذ *
 .ؤلاؾالمُت الخًاعة قهضجه الظي الٗلمي والخ٣ضم

ا صون  َب٣ت ٖلى خ٨غ ٨ًً لم ألاهضلـ في الخٗلُم بن * لبٍى الٗلم ؤخبىا الظًً ألاهضلـ، ؤَل ٖامت قمل بل ٚحَر  َو
ً الىاؽ اٚلب ؤنبذ ختى ألاهضلـ بالص ٧ل في الش٣اٞت واهدكغث الخٗلُم ٞاهدكغ  وق٠ٛ، باَخمام  ال٣غاءة ٖلى ٢اصٍع

 .  وال٨خابت

خذ اإلا٨خباث بوكاء َى للى٠٢ الٗلمي البٗض ٞحها ًخجلى التي اإلآاَغ ؤَم مً بن  * ى الٗلم لُالب  ؤبىابها ٞو  ٨ٌٗـ ما َو
م الىاؽ، بحن وكٍغ ٖلى وخغنهم للٗلم اإلاؿلمحن خب البه، ألَله البالٜ وج٣ضًَغ  مً  -واإلا٨خباث ال٨خب و٠٢  -٩ٞان َو

ا ؤلاؾالمُت الخًاعة مٟازغ  .الخًاعاث ؾاثغ بها ٞا٢ذ التي ومأزَغ

م بها ٌكملىا ؤن ٖلى خغنىا بل بلضَم ٖلى بها والجهىى باألخباؽ بالٗىاًت ألاهضلـ ؤَل ظهىص ج٣خهغ لم *  .ٚحَر

 البىابت ٧اهذ ألاهضلـ ؤن طل٪ ال٣ٗلُت، ؤوعوبا خُاة في مباقغة جإزحرا ألاهضلـ في ؤلاؾالمُت واإلا٨خباث ال٨خب ؤزغث *
ا اهخ٣لذ التي الغثِؿُت  .ؤلاؾالمُت واإلاٗاٝع الٗلىم ؤوعوبا بلى ٖبَر

 بل واإلا٨خباث ال٨خب و٠٢ ٖلى ٢انغا الى٠٢ ٨ًً ٞلم اإلا٨خباث، ه٣ٟاث لخُُٛت ًىًب، ال مىعصا بإهىاٖه الى٠٢ مشل *
٘ و٠٢ لِكمل ًمخض ٧ان تها يمان اظل مً ٞحها، الٗاملحن مغجباث نٝغ و ونُاهتها اإلا٨خباث جىمُت ٖلى ٌؿاٖض َع  .اؾخمغاٍع

م ٖلى *  ٞتراث مغ ٖلى ألاهضلـ بها مغث التي  -الؿُاسخي الاؾخ٣غاع ٖضم مً الىاججت  -اإلاترصًت الؿُاؾُت ألاويإ مً الٚغ
 بلى ًضٖىا الظي ألامغ والخ٣ضم الغقي مً ٖهىص في بلٜ ال٨ٗـ ٖلى بل ٠ًًٗ ولم بها الٗلمي اليكاٍ ًخإزغ ؤلاؾالمي،لم الخ٨م

 ٦مىعص الخ٨م بىٓام ألاهضلـ في الخٗلُم اعجباٍ ٖضم في ٨ًمً والؿبب ألاويإ، بخل٪ جإزٍغ ٖضم في الؿبب ًٖ الدؿائ٫ 

ل ؤؾاسخي م الٗلم ٖلى ؤهٟؿهم الخ٩ام خغم طل٪ بلى بياٞت الخٗلُمُت، الٗملُت لخمٍى  .به والٗىاًت للٗلماء وج٣ضًَغ

 ٖلى ؤلاؾالمُت الخًاعة بًٟل حٗتٝر ؤوعوبا والُىم ألوعوبا، جإزحراتها امخضث ألاهضلـ، قهضتها التي الٗلمُت الجهًت بن *
 الُىهاهُت للخًاعة ال٨ٟغي  اإلادخىي  وخٟٔ بجم٘ ٣ِٞ ج٣م لم اإلاؿلمحن ٖهض في اؾباهُا بن: "وجهغح ألاوعوبُت، الجهًت

 في ؤلاوؿاوي البدض مجاالث مً ٦شحر في ظاهبها مً َامت مؿاَمت و٢ضمذ بها، وجىؾٗذ الخًاعة جل٪ ٞؿغث بل والغوماهُت،

                                                           

 .176-175كماؿ السيد أبو مصطفى، ْتوث يف تاريخ كحضارة األندلس يف العصر اإلسالمي، ص (5)
 .160-159عبد القادر ربوح، األحباس كدكرىا يف اجملتمع األندلسي،ص (1)
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بت ٧اهذ ول٣ض.... الٗلىم ت ؤوعوبا بها جٟسغ التي اإلاؼاًا مً ٦شحرا وان ؤوعوبا في جدًغا اإلاضن ؤ٦ثر  الٗاقغ ال٣غن  في ٢َغ  الٗهٍغ

 . (1)"ؤلاؾالمي الخ٨م ؤزىاء اؾباهُا مً ؤنال ظاءث

: واإلاغاح٘ اإلاهاصع كائمت

م اللغآن  الىٍغ

: اإلاهاصع

 .م1987 بحروث، ،3ٍ ،البساعي  صحُذ بؾماُٖل، بً مدمض ، البساعي  . 

 .م1993بحروث، ،الصحاح مسخاع ب٨غ، ؤبي بً مدمض الغاػي، . 

 .بحروث ،اإلاجهاج ؤلفاّ مٗغفت بلى اإلادخاج مٛجي الخُُب، بً مدمض الضًً قمـ الكغبُجي، . 

ت ابً ؤلامام خ٣اث٤ لبُان الكاُٞت ال٩اُٞت الهضاًت ألاههاعي، ٢اؾم بً مدمض الغنإ، .4  .1350ٌالىاُٞت، ٖٞغ

 .م1984 بحروث، اإلاجهاط، قغح بلى اإلادخاط جهاًت  مدمض، الضًً قمـ الغملي، . 

ان ؤلامام الُغابلسخي، .6  (.ث. ص) ألاو٢اٝ، ؤخ٩ام في ؤلاؾٗاٝ مىسخى، بً الضًً بَغ

غب البُان ٖظاعي، ابً .7
ْ
ٛ
ُا
 . م1980 بحروث، ،2ٍ ،2واإلاٛغب،ط ألاهضلـ ؤزباع في اإلا

اى، اإلاٛجى، هللا، ٖبض مدمض ؤبى ٢ضامت، ابً .8  .م1997 الٍغ

بي،  .9 اى، البساعي، ؾمحر َكام: جد٤ُ٣ ال٣غآن، ألخ٩ام الجام٘ اخمض، بً مدمض هللا ٖبض ؤبى ال٣َغ  .م2003الٍغ

صخى نبذ ٖلي، بً اخمض ال٣ل٣كىضي، .0   .م1987 صمك٤، ،1ط ؤلاوكا، نىاٖت في ألٖا

 (.ث. ص) ماظت، ابً ؾجن ، مدمض هللا ٖبض ؤبى ماظت، ابً .  

 (.ث. ص)بحروث، مؿلم، صخُذ ،(َـ216:ث)الىِؿابىعي، الدجاط ابً مؿلم، .  

ُب، ألاهضلـ ٚهً مً الُُب هٟذ مدمض، ابً اخمض اإلا٣غي، .    . م1968 بحروث، ،(1،2،7)ؤظؼاء زالزت الَغ

ش لىباهي،ا  .4   . م1983 بحروث، ،5ٍ ألاهضلـ، ٢ًاة جاٍع

سخي، .    .م7،1981اإلاٛغب،ط والجام٘ اإلاٗغب اإلاُٗاع(: 914ٌث)ًخي، بً اخمض الٗباؽ ؤبى الىوكَغ

 :اإلاغاح٘

ش ب٪، ِٖسخى ؤخمض .6   .م1939صمك٤، ؤلاؾالم، في البُماعؾخاهاث جاٍع

 .م1998 ال٣اَغة، ألاهضلـ، في واإلا٨خباث ال٨خب صًاب، الكاٞعي خامض .7 

                                                           

اإلسالـ )أكسفورد للدراسات اإلسالمية قي زلاضرة بعنواف  ىذا التصريح صرح بو األمَت تشارلز كيل العهد الربيطاين يف زلاضرة ألقاىا يف مركز (1)
شوقي أبو خليل، علماء األندلس إبداعاهتم ادلتميزة كأثرىا يف النهضة األكركبية، دمشق، . ـ1993يف السابع كالعشرين من تشرين األكؿ أكتوبر سنة( كالغرب
 .77-76ـ، ص2004
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غة، ؤبى .8   . م1959 الى٠٢، في مدايغاث َػ

ا اإلاخمحزة ببضاٖاتهم ألاهضلـ زلُل،ٖلماء ؤبى قىقي .9   م2004 صمك٤، ألاوعوبُت، الجهًت في وؤزَغ

ٗت في الى٠٢ ال٨بِسخي،ؤخ٩ام .0   .م1977ؤلاؾالمُت، الكَغ

ش في بدىر مهُٟى، ؤبى الؿُض ٦ما٫ .   ت، ؤلاؾالمي، الٗهغ في ألاهضلـ وخًاعة جاٍع  . م1997 ؤلاؾ٨ىضٍع

ض مدمض .    م1912 ،2ٍ الى٠٢، مباخض الابُاوي، ٍػ

ؼ، ٖبض مدمض .    .م1996 ؤلاؾالمي، ال٨ٟغ في الى٠٢ الٍٗؼ

 .م1998 ال٣اَغة، خًاعجىا، عواج٘ مً الؿباعي، مهُٟى .4 

 .م2006صمك٤، ،-جىمُخه بصاعجه، جُىعٍ،  –ؤلاؾالمي الى٠٢ ٢د٠، مىظع .  

 :الجامُٗت والغؾائل الٗلمُت وألابدار الضوعٍاث

ل، ًىؾ٠ بً ؤخمض .6  َى ت، وؤَمُخه مكغوُٖخه الى٠٢ الضٍع  م٨ت والخىمُت، الضٖىة في وؤزٍغ الى٠٢ م٩اهت هضوة الخًاٍع

 . َـ 1420 قىا٫ 19 -18 في اإلا٨غمت

 ؤزغ: ماجمغ" همىطظا ألاهضلـ" الٗلمُت الجهًت في وصوعٍ ؤلاؾالمُت الخًاعة في اإلا٨خباث ٖلى الى٠٢ ػهاحي، مدمىص ؤهىع  .7 

 .م2011 ماًى 10  –9/  الكاع٢ت ظامٗت الٗلمُت، الجهًت في ؤلاؾالمي الى٠٢

 ظامٗت الٗلمُت، الجهًت في ؤلاؾالمي الى٠٢ ؤزغ: ماجمغ. وألاهضلؿُحن اإلاٛاعبت ٖىض الٗلمُت ألاخباؽ الىعا٦لي، خؿً .8 

 .م2011 ماًى 10  –9/  الكاع٢ت

 .م2006 الجؼاثغ، ظامٗت ماظؿخحر، عؾالت ، ألاهضلسخي اإلاجخم٘ في وصوعَا ألاخباؽ عبىح، ال٣اصع ٖبض .9 

 الشاوي اإلااجمغ بلى م٣ضم بدض اإلاجخم٘، اخخُاظاث جلبُت هدى الى٠٢ مهاٝع جىظُه خان، الؿض هانغ بً هللا ٖبض .0 

ت الهُٜ: لؤلو٢اٝ  .م1427/م2006اإلا٨غمت م٨ت/ اإلاؿخ٣بلُت والغئي الخىمٍى

 .للش٣اٞت الٗغبي الاؾباوي اإلاٗهض ،3ٕ ؤوعا١، مجلت ألاهضلـ، في الخٗلُم في الضولت جضزل ِٖسخى، الخمُض ٖبض مدمض .  

 .م1982 ،6ٕ الاظخماُٖت، الٗلىم ٧لُت مجلت ألاهضلـ، في واإلا٨خباث ال٨خب خماصة، ماَغ مدمض .  

غ في اإلاؿدىهغ الخ٨م ظهىص نالر، ؤبى واثل .    .م1992 لؤلبدار، الىجاح مجلت ألاهضلـ، في الٗلمُت الخغ٦ت جٍُى
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 صعاؾت في الخلُٟاث اإلاغظُٗت:ؤًضًىلىظُت الًٟاء الغ٢مي

لي الكلف،الجؼائغ /مدمض َىالبُت.ص حامٗت خؿِبت بً بٖى

 

 

: ملخو

ا الاجها٫ ج٣ىُاث ج٣ضم ٧ان    ان وج٩ازَغ ت ًجٍغ  اعجٟ٘ والٗكٍغً الخاصي ال٣غن  مً ألاو٫  ال٣ٗض ٞسال٫. مؿبى٢ت ٚحر بؿٖغ

ً، مً ؤ٦ثر بلى ملُىن  350 مً الٗالم في اإلاخهلحن ٖضص  7٘ٓ مً الخلىي  الهاج٠ مكتر٧ي ٖضص اعجٟ٘ هٟؿها الٟترة وفي ملُاٍع

ى) ملُاعاث زمؿت مً ؤ٦ثر بلى ملُىن  ا في الخ٣اهاث َظٍ ونلذ ل٣ض(. ملُاعاث ؾخت مً ؤ٦ثر آلان َو  ؤ٢اصخي بلى اهدكاَع

ا اهدكاع مٗض٫ مد٣٣ت اإلاٗمىعة؛  زال٫ اهخ٣لىا ٢ض ألاعى ؾ٩ان مٗٓم ؾ٩ُىن  ٕٕ٘ٓ ٖام وبدلى٫ . ألاما٦ً بٌٗ في مدؿاٖع
 ظمُ٘ بلى الىنى٫  ٞحها بةم٩اجهم ناع مغخلت بلى مٟلترة ٚحر مٗلىماث ؤًت ٞحها لهم جخاح ج٨ً لم مغخلت مً واخض ظُل

  –البكغ مٗٓم ٞؿ٩ُىن  الخ٣اوي البخ٩اع الخالُت اإلاؿحرة ٖلى الخٟاّ جم وبطا. ال٠٨ بذجم ظهاػ ٖبر الٗالم في اإلاٗلىماث

 ٞؿُٗجي اإلاىاَىحن بلى باليؿبت ؤما. باالهترهذ مخهلحن  –خُيئظ ألاعى ؾُذ ٖلى وظىصَم اإلاخى٢٘ الشماهُت اإلالُاعاث مً

خحن؛ خُاػة الاهترهذ ٖلى الخىاظض ت وؾخُػى. الاٞتراضخي الٗالم في وألازغي  اإلااصي الٗالم في ؤخضاَما ٍَى  مجهم ٧ل ٍَى
خه ٖلى الاٞترايُت  هيكٍغ ما ؤن وبما. ألابض بلى الكب٨ت في مدٟىعة ؾدب٣ى ؾُتر٧ىجها التي آلازاع الن مخٗضصة بُغ١  ألازغي  ٍَى

ض هغؾله وما ت ٌك٩ل الكب٨ت ٖبر وكاع٦ه وما هضوهه وما الال٨ترووي بالبًر ً، بلى باليؿبت الاٞترايُت الهٍى  ؤق٩اال ٞةن آلازٍغ

ض.  ق٪ بال وظىصَا ؾخٟغى الجماُٖت اإلاؿاولُت مً ظضًضة ت اإلا٣اعبت َظٍ وعاء مً هٍغ  ٦ٗىهغ البكغي  الدجم مٗٞغ
ت بق٩الُاجه ؤَم وجدضًض الًٟاء َظا وا٢٘ مً لال٢تراب الال٨ترووي، الًٟاء م٩ىهاث في ؤؾاسخي . والىظىصًت البيٍُى

 .الؿُبراهُت الال٨ترووي، الٗالم اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىظُا الخ٣ىُت، ؤلاهترهذ، الغ٢مي، الًٟاء: اإلافخاخُت اليلماث

 :ملضمت

ا، البكغي  والخىظه اؾخٗماالتها، في الخ٣ىُت،والخىؾ٘ مؿخىي  ٖلى وكهضٍ الظي اإلاضَل الخُىع  بن     ٣ًابله ؤن البض هدَى

 ٞةن لظا. الال٨ترووي ألامً في جىاػي  ٌؿخلؼم بل٨ترووي ج٣ضم مً جد٤٣ اإلا٣ُذ،ٞما الاؾخٛال٫ في وجىؾ٘ الخضمحر، في جُىع 
 ٖلى متزاًض َلب َىا٥ َاإلاا الىمى في ألاَمُت َظٍ حؿخمغ وؾٝى ٖهغها، في ال٣ًاًا ؤَم مً واخض َى  ؤلال٨ترووي ألامً

 إلاجخمٗاث آمىت واجهاالث مٗلىماث ج٨ىىلىظُا يمان الىاظب مً ؤنبذ ٣ٞض لظا وؤلاهترهذ، اإلاسخلٟت الال٨تروهُت ألاظهؼة
 ؤجها الٓاَغ في ًبضو التي الخ٨ىىلىظُا َظٍ ٞىاثض ال٩ى٦ب َظا ٖلى مخهل ملُاعاث زمؿت هدى ًججي ٧لها،بدُض الٗالم

رة ِ
 للخُغ ٖغيت ظمُٗا وهدً والاجهاالث، اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا ٖلى ٌٗخمض الُىمُت خُاجىا في شخيء ٧ل الُىم ؤنبذ ل٣ض.زحّم
ل جم ما بطا ٘ اإلاٟاجئ الضزى٫  بن. جد٣ُ٣ها ؤظل مً وظضث التي ؤلاوؿاهُت ؤَضاٞها ًٖ الخ٨ىىلىظُا َظٍ جدٍى  في والؿَغ

 -الاٞتراضخي  -الجضًض اإلاجخم٘ ؤنبذ بدُض الاه٨ٟاء، بلى الخ٣لُضًت اإلاغظُٗاث صٞ٘ الاجها٫ وقب٩اث ؤلال٨تروهُاث ٖهغ
 الخيكئت في الضولت صوع  والؿُاؾُت،وجغاظ٘ الاظخماُٖت الؿلُاث َغمُت خى٫  مىخٓما ٧ان بٗضما الكب٩اث خى٫  ًيخٓم

ت ظاطبا ٢ُبا حك٩ل ٧اهذ التي ألاخؼاب وباألزو  -اإلاضوي اإلاجخم٘ صوع  وازخٟى للكباب، الاظخماُٖت   –الكباب ووكاٍ لخٍُى



 
 
 

 

 
 

    2016 –  ًىلُى    : 22الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

156 

 

م حكٛل ٧اهذ التي الؿُاؾُت ألاًضًىلىظُاث وجدللذ الؿُاؾُت، الخيكئت في  وؤخالمهم، َمىخاتهم في وجدا٦حهم ج٨ٟحَر

 خى٫  الاجهاالث اهدكاع في الخإمل بن. الغ٢مي والٗهغ والاجها٫ الخ٣ىُت زلُٟاث ح٨ٗـ ظضًضة ؤًضًىلىظُاث مدلها لخدل
ت؛ ألاؾئلت مً ظملت هُغح ًجٗلىا الٗالم  ًيخٓغ ٧ىوي ٦ؿاا٫ هٟؿه ٞغى مً ومجها البدض، بهظا مغجبِ َى ما مجها اإلاهحًر

ٗت اإلاخالخ٣ت الخُىعاث ؾخٟغػٍ ما زال٫ مً ؤلاظابت  مً ٞةلى. مٗحن وي٘ ٖلى حؿخ٣غ لً ؤجها ًبضو التي للخ٣اهت والؿَغ
 ًهبذ ٖىضما ؾِخٛحر الظي وما وألامً؟ الخهىنُت بحن الٗال٢ت الضولت؟وما ؤم اإلاؿخ٣بل؟اإلاىاَىىن  في الؿلُت ؾخاو٫
 الجضًض؟ الغ٢مي الٗهغ مً ظؼء ٧لىا ؾىهبذ مخهلحن؟َل الجمُ٘

 :الضعاؾت قيالُتب

ضم بق٩الُاث مً ٌٗاوي ألاعضخي الىا٢٘ ٧ان بطا    ا ألاعى، ؾ٩ان ؤمام الٟغم ج٩اٞا ال٣ٟغ،وال٣خل،والٓلم،ٖو حَر  مً ٚو
م الال٨ترووي الًٟاء ألاعى،ٞةن ؾ٨ً مىظ ؤلاوؿان ناخبذ التي وؤلاق٩الُاث اإلاكا٧ل ٗه ٚع  الؿمت وعٚم ألاعى، ًٖ جٞغ

. ٢اَىُه ٧اَل ؤز٣لذ بق٩الُاث مً ؤًًا ًسلى ال بها، ًخمخ٘ التي الغ٢مُت الخسُلُت

: الغكمي للٗهغ ألاًضًىلىحُت الخلفُاث

ت الدك٨الث صعاؾت بلى الٟهل َظا حهضٝ  جإزظ الٛالب في التي الخ٣بت، ؤو للٗهغ اإلا٩ىن  الٗىهغ وظىص ؾب٣ذ التي ال٨ٍٟغ

ت مٗاإلاه ا٦خما٫ ٖضم بؿبب  -وحٗامال ٞهما -الىاؽ خىله ًسخل٠ ؤًضًىلىظُا، َابٗا  وظىصٍ بةزباث له حؿمذ التي البيٍُى
ُٟي،  بحن خىلها اإلاىا٠٢ جتراوح الصخيء وظىص حؿب٤ التي( ألاًضًىلىظُت بالخلُٟاث ؾمُىاَا التي) ألا٩ٞاع َظٍ ؤن ٦ما الْى

ٌ  حك٩ل ؾب٣ذ التي ألاًضًىلىظُت الخلُٟاث هي ٞما. الٟغنت ومىذ الدك٨ُ٪ وبحن واإلاٗاعيت، الخإًُض وبحن وال٣بى٫، الٞغ
 بمسخل٠ الغ٢مي الٗهغ حك٩ل ًٖ مؿاولت ؤجها وٗخ٣ض ؤؾاؾُت م٩ىهاث زالزت الٟهل َظا في ؾىضعؽ َظا؟ الغ٢مي ٖهغها

 والش٣اُٞت والؿُاؾُت الاظخماُٖت الخُاة مٓاَغ ٧ل بٗىإلات مغوعا الغ٢مي اإلاجخم٘ بلى ؤلال٨ترووي الًٟاء مً امخضاصاجه

 والخ٣ىُت، اإلاٗلىماث، في الٗىانغ َظٍ جخمشل. مدًت ٢ىمُت زهىنُاث جمشل ال٣ٍغب اإلااضخي في ٧اهذ والتي والا٢خهاصًت،
٣ا الك٩ل َظا ٖلى جغجُبها وظاء والاهترهذ، ش في الؼمجي لىظىصَا ٞو  زهاثو هي والخ٣ىُت اإلاٗلىمت ؤن خُض البكغي، الخاٍع

. خهغا اإلاٗانغ ؤلاوؿان زانُت هي ؤلاهترهذ بِىما ألاػمىت، ٧ل ٖبر ؤلاوؿان

: اإلاٗلىماث ؤًضًىلىحُا: ؤوال

٣ي بلض في -الخاَئت اإلاٗلىماث بٌٗ بطاٖت جدؿبب ٖىضما ت بباصة في -بٍٞغ ت ال٣ىبلت ؤباصجه ما ٖضصا ٞا٢ذ بكٍغ  في الظٍع
ىضما ،1َحروقُما المي التر٦حز ًاصي ٖو خهام ؾاخاث ٖلى ؤلٖا  بم٩اهُت وم٘ ٖاجُت، ؾُاؾُت ؤهٓمت بؾ٣اٍ بلى ال٣اَغة في الٖا

 واخض، و٢ذ في الٗامت ال٣ًاًا إلاىا٢كت واخضة مىهت ٖلى الٗالم مىا٤َ مسخل٠ مً آلاالٝ مئاث وعبما البكغ ؤالٝ ججم٘

ت ٢غاعاث واجساط ه لم ظضًض، ٖهغ بػاء ه٩ىن  بًٗا،ٞةهىا بًٗهم ًغوا ؤن صون  مهحًر ت حٗٞغ  .٢2بل مً البكٍغ

 الٟغصًت حك٨الجه قتى في الخ٩ىن  َظا م٘ اؾخمغث التي هي البكغي، لل٣ٗل الٟٗلي الخ٩ىن  ابخضاء م٘ ابخضؤث التي اإلاٗلىمت بن

 ال٣ٗل في اإلاٗغفي جضعظها جإزظ ٨ٟ٦غة اإلابؿِ مٟهىمها مً واهُال٢ا ؤلاوؿاوي، لل٨ُان ؤؾؿذ وبظل٪.واإلاجخمُٗت والجماُٖت
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 الظاجُت مٟانلها با٦خما٫ الخضًض الٗهغ في اؾخ٣اللها بلى وونىال الُىمُت ؤلاوؿان خُاة م٘ بخٟاٖلها ومغوعا البكغي 

با جخجؿض اإلاٗلىمت ؤنبدذ ٣ٞض الخسههُت، ؤَمُتها ٦ٗلم،وبًالئها . بالبكغ ًدُِ شخيء ٧ل في ج٣ٍغ

٣غ ْلم مً الؼعاٖت ج٨ىىلىظُا زلٟخه مما ؾخسلههم ؤجها الىاؽ اٖخ٣ض الهىاٖت ج٨ىىلىظُا ْهغث ٖىضما  وظهل ٞو
اصة بلى ومغى،وؾخاصي ت اإلاىاعص بهخاظُت في ٍػ اصة وبلى والُبُُٗت، واإلااصًت البكٍغ غ بالخٗلُم، الاَخمام ٍػ  واإلاؿ٨ً الٛظاء وجٞى

 اإلاىاعص واؾدىٟاص البِئت، جضمحر بلى ؤصث الهىاٖت ج٨ىىلىظُا ؤن طل٪ بٗض الىاؽ ا٦دك٠ زم. للجمُ٘ والٗالط والٗمل
تراب اإلاجخم٘، َب٣اث بحن الٟجىة وػٍاصة ؤلاوؿان، اؾخٛال٫ وؾىء الُبُُٗت،  الغوخُت، ال٣ُم وجضوي الاظخماعي، والٚا

ت وجطخم ىضما ،...الاؾتهال٦ُت الجٖز  ؤن الىاؽ اٖخ٣ض للبِئت، هُٟٓت،نض٣ًت ج٨ىىلىظُا وهي اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىظُا ْهغث ٖو
تالم اإلااؾؿاث،وجدُذ ؾلُت مً ؾخسلههم َظٍ  ؤؾباب مً الٗالم وجسلو للٟغص، ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث للجمُ٘،وجُل٤ ٖٞغ

ا التي ؤلاوؿاوي الخىانل قٟاُٞت بًٟل الجزاٖاث َغ ؿىص نٛحرة مضًىت بلى الٗالم ُٞخدى٫ . جٞى  ؾمٗىاٍ ما ل٨ً.الؿالم َو
ابه، الال٨ترووي الٗى٠ ًٖ ؤخاصًض َى بٗض، ُٞما وعؤًىاٍ  والؿغ٢اث اإلاٗلىماجُت وال٣غنىت اإلاغا٣َحن وبصمان وبَع

 ألاؾالُب خُض مً اإلااضخي، وا٢ٗىا في و٣ٗله ٦ىا ٖما الازخالٝ ؤقض مسخلٟت نىعا الٓىاَغ َظٍ اجسظث و٢ض ،..الال٨تروهُت
 .ٖامت بهٟت ؤلاوؿاوي واإلاجخم٘ الٟغص ٖلى آلازاع، خُض ومً الخٗامل، ووؾاثل

ت بن يخهغ مساَغ، بال حهاظم ًمخل٨ها ومً ٌؿىص، ؤن مً الٗا٢ل جم٨ً التي ال٣ىة هي اإلاٗٞغ ىجؼ بعا٢ت بال ٍو  ٌعجؼ ما صماء،ٍو

ت ال٣ىة َظٍ بلى لخ٠ًُ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا وظاءث آلازغون، ٖىه  ل٣ض.الىاؽ لٗامت الامخال٥ وبم٩اهُت الاهدكاع، ؾٖغ

ت اإلاٗلىماث ؤنبدذ ؼصاص والا٢خهاصًت الؿُاؾُت ال٣ىة ع٧اثؼ ؤَم-الٗهغ َظا في-واإلاٗٞغ ت،ٍو  ًىم بٗض ًىما ز٣لها والٗؿ٨ٍغ
ً في ت ؤن و٦ما الٗاإلاُت، ال٣ىة مىاٍػ ت، ؤًًا ٞال٣ىة ٢ىة، اإلاٗٞغ  الؿُاؾُت ٞال٣ىي  ٞى٧ى، مِكُل طل٪ بلى زلو ٦ما مٗٞغ

ُت زُاباث جىلُض ٖلى حٗمل وألاًضًىلىظُت، ا وجغوط ؤٚغايها جسضم مٗٞغ . مهالخه وجإمحن ؾلُاجها لخشبُذ ؾُٗا أل٩ٞاَع

ا جسخل٠ وهي اإلاٗلىماث بدغب اقتهغث اٞترايُت ٢ىي  ٍَغ٤ ًٖ الُىم اإلاٗلىماحي الٗى٠ ًماعؽ    ٍغ  ال٣ىي  ًٖ ظَى
ُب بالجظب حٗمل اإلاٗلىماث ٞدغب.الخ٣لُضًت الخغب ؤو الهلبت، الخ٣لُضًت ُب، بالًِٛ ال والتٚر  ال٣ٗى٫  وجساَب والتَر

 ٞغى ؤظل ومً واإلال٨ُت، الؿالح هٕؼ ال الجماُٖت ؤلاعاصة اهتزإ ؤظل ألاعى،ومً ٦ؿب ال آلاعاء ا٦دؿاب ؤظل وال٣لىب،مً

الم هُا١ جىؾُ٘ ؤنبذ لظا .والجٕى الخهاع ٞغى مً بضال وآلاعاء اإلاىا٠٢  في ألاظىضة ال٣ىاث،وؤنبدذ وكغ م٣ام في ؤلٖا
ش،وؤنبذ ومىهاث ألاؾلخت جغؾاهاث م٣ام في والًٟاثُاث الخ٨خُ٪،والهىاثُاث م٣ام ىن، الهىاٍع حٍر والاهترهذ، الخلٍٟؼ  ٚو

الم وؾاثل مً  اإلاىاوعة ٖلى الهاثلت ال٣ضعة في هٓحرتها ًٖ اإلاٗلىماث خغب جسخل٠ اإلاماعؾت، ؤؾلىب خُض ومً. خغب آالث ؤلٖا

. 1الًغوعة خاالث في بال الخ٣لُضًت الخغب في ال٣ىة حؿخسضم ال بِىما وصاثمت، مؿخمغة بهىعة وجماعؽ وظٛغاُٞا، ػمىُا

 حؿخسضمها التي الخ٣لُضًت الهلبت ال٣ىي  مً ال٨ٗـ ٞٗلى طاتها، اإلاٗلىماث َبُٗت في ج٨مً اإلاٗلىماث ٖهغ زُىعة بن

ٟذ ٧لما اإلاٗلىمت يغاوة جؼصاص البىلِؿُت، ألاظهؼة و الجُىف ضة الخانُت َظٍ بن. ال٣ىة هبرة ٞحها وزٟخذ واؾخترث َع  الٍٟغ
ض التي هي للمٗلىمت  بعاصًت، ال بهىعة جازغ خُض والجمعي، الٟغصي الالوعي َب٣اث بلى لُىٟظ ٞٗىلهام وحٛلٛل ٢ضعتها، مً جٍؼ

ى ض الظي ألامغ َو . لها والخهضي مالخ٣تها نٗىبت مً ًٍؼ

                                                           
 .نبيل علي، مرجع سبق ذكره، قسم علـو كتكنولوجيا1
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 ال٨بري  الاجهاالث ٢ىة ألاشخام،ؤمام طواث بحن اإلااصًت الخٟاٖلُت الٗال٢اث ٖلى اإلابيُت الهٛحرة الاجهاالث يٟٗذ ل٣ض
 للمجخمٗاث الخ٣ُ٣ُت اإلاك٨الث ًٖ الٗهغ َظا في الكباب ٚاب ل٣ض الغ٢مُاث، صازل الاٞترايُت الخٟاٖالث ٖلى ال٣اثمت

ُت،  بؿبب واإلا٩ان الؼمان م٘ الكباب ٖال٢ت ازخلذ ل٣ض.والٗبصُت والالمباالة بالخىا٢ًاث مليء ٖالم صازل واه٨ٟإ اإلاىيٖى
جي للمٗلىماث،والخضمحر الالمدضوص والخض٤ٞ اإلاؿخمغة آلاهُت ٖلى الاهٟخاح ، الٗامت، الؿاخت" اإلا٩اهُت للمٗالم الخضٍع  الكإع

 الضٖىاث واهدكغث والا٢خهاصي، الاظخماعي بحن ما وللخمٟهل آلازٍغً م٘ الاظخماعي،للمىاظهت للبىاء اإلامحزة ألام٨ىت" الخي

ؼماث بلٛاء بلى غ٢ىا والؿُاؾت، الضًً،وألاًضًىلىظُا ٧اٍع ضًت والغؾىماث ألا٣ًىهاث مكاَضة في ٚو  الالوا٢ُٗت بجها. الخجٍغ
م في مى٣ىقت ايت شخهُاث في الاٞتراضخي الكباب ٚلى ػاص ل٣ض. وخىاعاتهم ؤ٩ٞاَع  لئلٚغاءاث والتروٍج والُغب، الٍغ

الم، وؾاثل ًيخ٣ضون  بجهم. الغ٢مي الاجها٫ مً ٖىىة اإلاُغوص الجؿض بلى للٗىصة َغ١  وظمُٗها. لئلٖالن الكهىاهُت  ؤلٖا
بشىن  ت واإلاخٗت اللظة ًٖ ًخدضزىن  زم الش٣اُٞت، بغامجها جيخ٣ض اظخماُٖت عؾاثل ٍو  هٟؿها وهي مشلى، ٣٦ُمت الكهىة وخٍغ

اث في اإلاىظىصة الم وؾاثل مدخٍى  الاظخماُٖت، والخهىنُاث للش٣اٞاث اإلاضمغة و٢ُمها الٗىإلات ٌٗاعيىن  ز٣اُٞت، ٣٦ُم ؤلٖا
ضٖىن  ألاعيُت، ال٨غة ًىخض الظي الغاج٘ الاجها٫ َظا ؤمام مبهىعًٍ ٣ًٟىن  زم  ول٨جها الخ٣ُ٣ي، ٖاإلاىا في مٟاع٢اث بجها بلُه، ٍو

.  اإلاٗلىماحي ٖاإلاهم في ج٩امالث

 والضولت َمىخاتها، في وحٛحر الضولت، ؾلى٥ في جازغ ٞاإلاٗلىماث الضولت، ؾلى٦ُاث ٖلى ْهغ َظا الخىا٢ًاث مى٤ُ هٟـ
 اإلااصي للٗالم مسهها ألاو٫  ألاؾلىب ؾ٩ُىن  والخاعظُت، اإلادلُت ؾُاؾاتها مماعؾت في ؤؾلىبحن ًجاص ال مًُغة الُىم

 في مخىا٢ًخحن الؿُاؾخان َاجان جبضو و٢ض. الاهترهذ ٖلى اإلاىظىص الاٞتراضخي الٗالم ٖلى الشاوي ألاؾلىب ًغ٦ؼ بِىما الخ٣ُ٣ي،
 في الخغب بلى جلجإ و٢ض. ألازغي  في مُٗىت بؿلى٦ُاث حؿمذ بِىما الٗاإلاحن بخضي في ال٣م٘ الخ٩ىمت جماعؽ ٣ٞض ألاخُان، بٌٗ

 الخٗامل بلى الضو٫  َظٍ ؾعي ؾخجؿضان الؿُاؾخحن َاجحن ل٨ً اإلااصي، الٗالم في الؿالم ٖلى جداٞٔ بِىما الغ٢مي الًٟاء

. الاجها٫ زال٫ مً مم٨ىت ؤنبدذ والتي بؿلُتها جد٤ُ التي الجضًضة والخدضًاث التهضًضاث م٘

: للخلىُت ؤلاًضًىلىحُت الخلفُت: زاهُا

 مظ٦غاجه في ؤهؼوبحري  صوؾان ؤهُىان الٟغوسخي اإلاال٠ ٦خب ٨َظا ... ؤلاوؿاهُت مً حؼءا آلالت ؾخهبذ فكِئا قِئا

ذ، ٖىىان جدذ 9ٖ9ٖٔام اإلايكىعة ٣ت ًٖ صوؾان جدضر والىجىم والغما٫، الٍغ  الاؾخجابت بلى الىاؽ بها ًمُل التي الٍُغ
 اإلادغ٧اث شجبذ خحن ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  في الخضًضًت للؿ٨٪ البُيء الخ٣بل ٦مشا٫ الجضًضة،مؿخسضما للخ٨ىىلىظُا

 حكُض،م٘ اإلاضن ؤزظث زم .الى٢ذ طل٪ في اإلاٗضهُت بالىخىف ونٟها جم خُض لل٣اَغاث، اإلاضوي  للضزان،والهىث ال٣اطٞت
ض مض غث والخضماث، اج٘البٌ وجض٣ٞذ لل٣ُاعاث، ومدُاث الخضًضًت، الؿ٨٪ زٍُى مً اإلاٍؼ اث٠ وجٞى  وؤٖما٫ ْو

غاى وجدى٫  للى٣ل، الجضًض الك٩ل َظا خى٫  ز٣اٞت ظضًضة،وج٩ىهذ  وخكا ًىم طاث ٧ان وما جدبُظ، وبلى بل ٢بى٫، بلى ؤلٖا
 الخهان وؿمُه ٞبضؤها وؿخسضمها، التي اللٛت ٖلى ٞهمىا في الخٛحر واو٨ٗـ .الخُاة مىخجاث ألًٞل الخامل ؤنبذ خضًضًا

. 1الخضًضي

 في َغخها باإلم٩ان التي ألاؾئلت هي و٦شحرة. آلالت جدضزه الظي الخدى٫  صاثما ٧ان الاظخماعي للخٛحر اإلاكتر٥ ال٣اؾم ؤن ًبضو
ل الخ٣ىُت؟ جدضزه الظي الخٛحر َبُٗت هي ما ٞمشال الؿُا١، َظا في الاظخماعي الخٛحر قإن  له؟ هدُجت ؤو للخدى٫  ٖامل هي َو

؟ مً مٓهغ هي ؤم  ٖام؟ بك٩ل اإلاٗلىماحي الخ٣جي الخُىع  ٖملُت مً اؾخسالنها ًم٨ً التي الاظخماُٖت الٗىامل هي ما مٓاٍَغ
                                                           

: ، ص1998عبد السالـ رضواف، سلسلة عامل ادلعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، : بيل غيتس، ادلعلوماتية بعد االنًتنت، ترمجة 1
19. 
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 في خهل الظي ال٨بحر الخٛحر مٓاَغ هي ما الاظخماعي؟ الخٛحر في الخ٣ىُت بٟاٖلُت جخهل التي الخ٣ُ٣ُت اإلآاَغ هي وما
ل ؤلاوؿاهُت؟ للخًاعة ألازحرة ال٣ٗىص ت، الخخمُت ؤن ؤم الخٛحر خخمُت الخ٣ىُت َو  بجي اظخماُٖت ٖاج٤ ٖلى ج٣٘ الخٛحًر

ظٍ اإلاٗلىماث بٗهغ ٌٗٝغ ما في هدً ؤًً ؤلاوؿان؟  اإلاجخم٘ في م٩ان ٧ل مً بىا جدُِ التي اإلا٣ٗضة الخ٣ىُت الٓاَغاث َو

. اإلاٗلىماث؟ ج٣ىُت مىخجاث به جإحي ما وبسانت الخالي؛ البكغي 

 الؿلى٥ حك٩ل با٦خما٫ جخإؾـ التي للمغخلت الخاعجي باإلآهغ مغجبُا ًإحي ألاخىا٫ حٛحر مً اإلاجخمٗاث ٖلى ًٓهغ ما بن

 الاظخماُٖت، اإلاالٟاث بها جٌُٟ والتي للخٛحر اإلاسخلٟت الٗىامل ًٖ الىٓغ وبٌٛ.البكغي  للىا٢٘ الٗام والخهىع  الاظخماعي
 ألاخىا٫ ٚالبُت في ٣ًترن  هٟؿه الخٛحر مٓهغ ؤن لضعظت الخُٛحر، ٖملُت في اإلاازغة الٗىامل ٦إ٢ىي  الخ٣جي الٗامل ًبرػ

 الخ٣ىُت بن.ألابض بلى الٛغبُت الش٣اٞت ظىجىبٙر َباٖت ٚحرث مشلما جماما ،1اإلاغخلت طاث في اإلاؿخسضمت الخ٣ىُت بىٕى اإلاجخمُٗت
ت ؤن ٦ما بكغي  بٞغاػ هي ت خًاعاتها في البكٍغ . لئلوؿان اإلاٗىىي  اإلااصي الب٣اء ظضلُت بجها. ما بك٩ل ج٣ىُت بٞغاػاث هي اإلاخىٖى

لى الُبُٗت، ٖلى وظىصَا الخ٣ىُت ٞغيذ ل٣ض لى بالُبُٗت، الٗلم ٖو ت ٖو ش اإلاٗٞغ  طا٦غة ٞالخ٣ىُت ؤلاوؿاهُت، الخًاعة بخاٍع

غا٢تها و٢ىتها الخًاعة امخضاص مضي ٖلى جض٫ الخ٣ىُت بن بل الٗلىم ومىخهى الخًاعة  هخاط بضوعَا الاظخماُٖت الُب٣اث بن. ٖو
. للخ٣ىُاث اإلا٣ٗض بالىمى اإلاغجبِ الا٢خهاصي للخ٣ضم

ا ٧ان وبالخالي آزغ، ٖهغ ؤي مً ؤ٦ثر بالخ٣ىُت الٗهغ َظا بوؿان اعجبِ ل٣ض  مغاخل مً مغخلت ؤي مً ؤٖم٤ ٖلُه ؤزَغ
 في ٚاًت ؤمغا لئلوؿان باليؿبت اؾخسضامه ٩ًىن  ٞؿٝى الخ٣ىُت، هٓام ح٣ُٗض مضي ًٖ الىٓغ ٞبٌٛ الاظخماُٖت، خُاجه

ض الظي بالصخيء آلخ٪ جسبر ؤن ٞبمجغص الؿهىلت،  الخ٣ىُت ؤوظضث ل٣ض. ْاَغ ظهض صون  ًىجؼ َلبخه ما ٞؿخجض به ج٣ىم ؤن جٍغ
لؿٟاجىا جهىعاجىا هبجي وؤنبدىا الاظخمإ، آلصاب ظضًضة ٢ىاٖض وؤْهغث لئلوؿان، عاجٗت حؿهُالث ٣ا وز٣اٞاجىا ٞو  إلاا ٞو

. الخ٣ىُت جخُلبه

: ًلي ُٞما الىاؽ خُاة في الخ٣ىُت ٞلؿٟت وؾخٓهغ

 خُاجىا في َاما صوعا جلٗب الخ٣ىُاث ػالذ ال .

 ٖام بك٩ل اإلاجخم٘ وختى الخ٣ىُت في الخٛحراث ج٣ُُم صون  مم٨ىت ٚحر اإلاٗلىماث ج٣ىُت ؤمً خى٫  الخى٢ٗاث .

 ٚحر  ومهاوٗها الغاًَ الى٢ذ في اإلاؿخسضمت ألاظهؼة ٚالبُت وججٗل ظظعي، بك٩ل الغ٢مي الٗالم حٛحر ظضًضة ج٣ىُاث 
. مُلىبت

 اإلاىؾ٘ الىا٢٘ هٓاعاث م٩اجها ؾخدل اللىخُت وألاظهؼة الظ٦ُت الهىاج٠ الخىاؾب، الخلٟؼة، ؤظهؼة .

 ،بمجملها 2السخابُت الخىؾبت ٖلى مٗخمضة مىخجاث ؾخهبذ ألاٞالم، البرامج .

 للجمُ٘ مخاخت ٦بحرة اٞترايُت ؤلٗاب ًٞاءاث م٩اجها ؾخدل باأللٗاب الخانت ألاظهؼة .

                                                           
 .62  –58: ، ص2005اجتماعية، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت،  -علي زلمد رحومة، االنًتنت كادلنظومة التكنو 1

Cloud computing
كاليت تستطيع توفَت عدد من اخلدمات الشبكة ىي مصطلح يشَت ايل ادلصادر كاألنظمة احلاسوبية ادلتوافرة ٖتت الطلب عرب 2

كادلزامنة الذاتية  تياطياحلاسوبية ادلتكاملة دكف التقيد بادلوارد احمللية هبدؼ التيسَت على ادلستخدـ كتشمل تلك ادلوارد مساحة لتخذين البيانات كالنسخ االح
التحكم يف ىذه ادلوارد  بالشبكةكما تشمل قدرات معاجلة بررلية كجدكلة للمهاـ كدفع الربيد اإللكًتكين كالطباعة عن بعد، كيستطيع ادلستخدـ عند اتصالو

 .عن طريق كاجهة بررلية بسيطة تبسط كتتجاىل الكثَت من التفاصيل كالعمليات الداخلية
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 الىاؽ جى٣ل ؤؾالُب مً ؾخٛحر بال٩امل 1ماجمخت ه٣ل ؤهٓمت .

 اَُت الىاؽ خُاة ؾخ٩ىن  الانُىاعي الظ٧اء لخُىع  ٦ىدُجت  الظو١  م٘ ًخٗاعى ما الخ٣ىُت ٖلى ٦بحر بك٩ل مٗخمضة والٞغ
. الٗام

 ٣ت مً اهُال٢ا ٦بحرة ه٣مت ؤو ٦بحرة وٗمت ؾخ٩ىن  اإلاسخلٟت الٗملُاث بصاعة جخىلى التي اإلا٣ٗضة الخاؾىبُت ألاهٓمت  حٗامل ٍَغ

 .ألاهٓمت َظٍ حكُٛل ظىصة ومضي الانُىاعي الظ٧اء م٘ الىاؽ

: لإلهترهذ ألاًضًىلىحُت الخلفُاث في: زالشا

ا ؤن صون  مً البكغ بىاَا التي ال٣لُلت ألاقُاء مً الاهترهذ  مً بل٨تروهُا اإلاٗلىماث لى٣ل ٧ىؾُلت بضؤ ٞما. الٟهم خ٤ ًٟهمَى
ت للُا٢ت الىظٍى مخٗضص مىٟظ بلى جدى٫  خاؾب، بلى خاؾب  ٚحر شخيء ٞهي. م٩ان ٧ل في مىدكغ البكغي  والخٗبحر البكٍغ

حر، زحر مهضع بجها. زاهُت ٧ل بمغوع وح٣ُٗضا همىا مٗها جؼصاص صاثم حٛحر خالت في هٟؿه الى٢ذ في ول٨جها ملمىؽ،  ٢ض ول٨جها ٞو

ا بضاًت ؾىي  لِـ آلان ختى قهضهاٍ ما ٧ل بن. مغوٖت لكغوع مهضعا ؤًًا ج٩ىن  . 2الٗالمي اإلاؿغح ٖلى ألزَغ

ش ٌكهض لم تها في الاهترهذ جًاهي ججغبت الخاٍع  ٚحر ٢ضع بهخاط ٖلى ص٣ُ٢ت ٧ل ٌٗملىن  البكغ مً اإلاالًحن ٞمئاث. ٞىيٍى

ظٍ. اؾتهال٦ه ٖلى ٌٗملىن  ٦ما اٞتراضخي، ٖالم في الغ٢مي اإلادخىي  مً مؿبى١  ت، الخٗبحر ٖلى الهاثلت ال٣ضعة َو لى بدٍغ  ه٣ل ٖو
ت اإلاٗلىماث ه الظي الاٞتراضخي اإلاكهض ؤهخجذ التي هي ؤًًا بدٍغ  التي الال٨تروهُت اإلاىا٢٘ ظمُ٘ في ه٨ٟغ ٖىضما. الُىم وٗٞغ

ا ض عؾاثل وظمُ٘ ًىمُا، هؼوَع  التي ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث وفي خ٣اث٤، مً حٗلمىاٍ ما وفي ؤعؾلىاَا، التي الال٨ترووي البًر
ىضما ولضث، التي الاظخماُٖت ألاخالم وفي حك٩لذ، ٣ض الخد٨م ُٚاب ٖىض ًدضر ٢ض ُٞما ؤًًا ه٨ٟغ ٖو  مً الؿُُغة؛ ٞو

اث ومىا٢٘ الاهترهذ، ٖبر الاخخُا٫ ٟا٫ والاججاع ال٨غاَُت، مجمٖى ٝغ الالمدضوص، والجيـ باأَل ابُحن مداصزت ٚو  َظٍ. ؤلاَع
. 3الٗالم في الؿُُغة ًٖ زاعط ًٞاء ؤ٦بر بجها. الاهترهذ هي

با، الخُاة ظىاهب مً ظاهب ل٩ل ٞهمىا ؾِخٛحر الًٟاء َظا همى م٘  باألؾئلت ومغوعا الُىمُت، خُاجىا جٟانُل مً بضءا ج٣ٍغ

ت اإلاخٗل٣ت ٖم٣ا ألا٦ثر  ٧الجٛغاُٞا البكغي، الخىانل وظه في و٢ٟذ َاإلاا التي ٞالٗىاث٤. ألامً بلى ونىال والٗال٢اث، بالهٍى
 ؤلام٩اهُاث ومً ؤلابضإ مً ظضًضة مىظت بظل٪ لخبرػ الخ٣اهت، بًٟل ظمُٗها جتهاٞذ جىٟ٪ ال اإلاٗلىماث، ومدضوصًت واللٛت

ت ضٞ٘. البكٍغ ش، ٖبر بزاعة والؿُاؾُت والش٣اُٞت الاظخماُٖت الخدىالث ؤ٦ثر هدى لالهترهذ الجماَحري  الخبجي ٍو  وؾخ٩ىن  الخاٍع

ش في ًدضر لم بط. ٧لُا قاملت  –الؿاب٣ت الخ٣باث زالٝ ٖلى  –اإلاغة َظٍ الخُٛحر آزاع غ ؤن مُل٣ا الخاٍع   –الىاؽ ؤًضي بحن جٞى

ت ؤما٦ً مً سىا، في ج٣اهُت زىعة ؤو٫  هي َظٍ ج٨ً لم وبطا. ال٣ىة مً ال٣ضع َظا ٧ل  –ظضا مخىٖى  ؾخم٨ً التي ألاولى ٞةجها جاٍع
با شخو ؤي ٍغ الخ٣ُ٣ي، بالؼمً اإلادخىي  امخال٥ مً ج٣ٍغ . وؾُاء بلى اللجىء ٖلُه ٩ًىن  ؤن صون  مً ووكٍغ وجٍُى

 الخإ٢لم الهغمُت والبجى اإلااؾؿاث مً ال٨شحر ٖلى ؾِخىظب اإلاؿبى١، ٚحر ج٣ضمها في الٗاإلاُت الاجهاالث اؾخمغاع م٘

 في الُىم وكهضَا التي الجزاٖاث جل٪ ولِؿذ. الخضًض اإلاجخم٘ ًٖ ومىٟهلت ٢ضًمت جهبذ بإن ؾخجاٝػ ٞةجها مٗها،وبال
ما٫ مجاالث مً ال٨شحر  ؾدؿخمغ بط اإلاجخم٘؛ ٖلى ال٣اصم الجظعي  الخدى٫  ٖلى  ؤمشلت ؾىي   –والهٛحرة مجها ال٨بحرة  –ألٖا

                                                           
 ـ ا لكمبيوتر كاألجهزة ادلبنية على ادلعاجلات أك ادلتحكمات كالربرليات يف سلتلف القطاعات الصناعية كالتجارية كاخلدمية من أجل تأمُتاأل٘تتة ىي استخدا1

 .األ٘تتة ىي فن جعل اإلجراءات كاآلالت تسَت كتعمل بشكل تلقائي. سَت اإلجراءات كاألعماؿ بشكل آيل دقيق كسليم كبأقل خطأ شلكن
 07: ، ص2013يدت، جاريد كوين، العصر الرقمي اجلديد، إعادة تشكيل مستقبل األفراد كاألمم كاألعماؿ، الدار العربية للعلـو ناشركف، إيريك شم 2
 .10: رجع، صنفس امل 3
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اجىا خضوصها زاعط ؤهاؽ بلى ونىلىا بم٩اهُت وؾتزصاص الخاعط، ومً الضازل مً ماؾؿاجىا لخُٛحر الاجها٫ ج٣ىُاث  ومجمٖى

ت، ما٫ مٗهم وههٝغ ألا٩ٞاع وكاع٦هم خُض بهم اعجباَىا وؾحزصاص اللٍٛى . 1ؤنُلت ٖال٢اث مٗهم وهبجي ألٖا

ا الاٞتراضخي الٗالم في ؾُِٗل مىا ٩ٞل. مٗا آن في ٖاإلاحن في ٌِٗكىن   –مًُغص هدى ٖلى  –ؤهٟؿهم مٗٓمىا ؾُجض  ما هٖى

ٗا طل٪ وؾ٩ُىن  الخىانل، مً بر ؾَغ  ههإع ٞؿىٓل اإلااصي، الٗالم في ؤما. وألاظهؼة الىؾاثل مً ٦بحرة حك٨ُلت ٖو

كىاثُت الجٛغاُٞا،  ،(٣ٞحرة بلضان في ٣ٞغاء ألاشخام مٗٓم ًب٣ى بِىما ٚىُت، بلضان في ؤٚىُاء البٌٗ ًىلض خُض) الىالصة ٖو
 الٗالم ًجٗل ؤن الاٞتراضخي الٗالم ٌؿخُُ٘ ٠ُ٦ في هي ال٨بحرة ؤلاق٩الُت بن. ؤلاوؿاهُت الُبُٗت مً والكغ الخحر والجاهبحن

اجي  ًخهاصمان و٢ض آلازغ، ؤخضَما بخ٣ُُض ؤخُاها الٗاإلاان َظان ٣ًىم وعبما. ٣ِٞ مسخلٟا عبما ؤو ؤؾىؤ، ؤو ؤًٞل الٟحًز
ها آلازغ الٗالم ْىاَغ ؤخضَما ٨ًش٠ ؤو ؤزغي، ؤخُاها ؿٖغ ٟا٢مها؛ َو .  2الىٕى في ٞغ١  بلى الضعظت في الٟغ١  ًخدى٫  خُض ٍو

 و الصخت و الخٗلُم مجاالث في اإلاجخم٘، لهالر ؤؾاؾُت زضماث جاصي ؤلاوؿان، خُاة في مهما ؤمغا ؤلاهترهذ ؤنبدذ ل٣ض
 بحن والخٟاَم الاظخماعي والخىانل ؤلاوؿاوي لالجها٫ ًٞاء ؤ٦بر بجها َظا؛ مً وألاَم ، والخجاعة الا٢خهاص و الؿُاؾت

ش في والش٣اٞاث الكٗىب مسخل٠ ى البكغ، جاٍع  طاجه الى٢ذ في هي الىؾُلت َظٍ. الؿالم وب٢غاع للدؿامذ قٗاعا ظٗلها ما َو
ب ووكغ ؤلاوؿاهُت الخُاة لتهضًض ؤصاة ا بجها. والضماع والخغاب الٖغ الم وؾاثل مً ٦ٛحَر  َظٍ بن والكغ، الخحر في حؿخٗمل ؤلٖا

ا الكاطة الجماٖاث ظٗلذ الاهترهذ بها جمحزث التي اإلاٟاع٢ت  .والضماع والخ٣ض الكغ ليكغ اؾخٗمالها ٖلى جخجغؤ ٨ٍٞغ

: الغكمي الفًاء ؤًضًىلىحُت

ت بضؤث ل٣ض ت ُٞه ؤنبدذ الظي الى٢ذ في الٓالم، مً واؾٗت ع٢ٗت ٧اهذ بٗضما ويىخا جؼصاص ؤلال٨ترووي الًٟاء ٍَى  ٍَى

 .ٚمىيا جؼصاص م٩ىهاجه

ت: ؤوال : ؤلالىترووي الفًاء هٍى

 ؤنبذ اإلااضخي ال٣غن  مً الدؿُٗيُاث وفي ،1980 ٖام الٗلمي الخُا٫ ؤصب في ٩٦لمت الٗلمي مؿاٍع ؤلال٨ترووي الًٟاء بضؤ
م بِذ ؤو ماؾؿت ؤو واخض م٩ان في ٌِٗكىن  الظًً ألاشخام ظمُ٘ بلى ٌكحر خىاء بلى خاظت في َو  ٍَغ٤ ًٖ ببًٗهم الٖا

حر ج٣ؿُم ت اإلاؿخلؼماث جٞى  اؾخسضاماث مً والهىاة، ال٨مبُىجغ مدترفي ٢بل مً اؾخسضامه هُا١ احؿ٘ زم. الًغوٍع

 ٖلى ٢اصعة" ؤلال٨ترووي الًٟاء" مهُلر ٧ل و٧ان ٦بحر، بك٩ل جىمى ٧اهذ التي الغ٢مُت والاجهاالث والكب٩اث، ؤلاهترهذ،
 . الىاقئت جم التي الجضًضة والٓىاَغ ألا٩ٞاع مً الٗضًض جمشُل

 kybernētēs ال٣ضًمت الُىهاهُت مً واإلاؿخمضة ،"آلالي الخد٨م ٖلم" ؤو الؿُبره٣ُُُا َى ؤلال٨ترووي الًٟاء مهُلر ؤنل

جر هىعبغث ٢بل مً ال٩لمت َظٍ و٢ضمذ اإلاغقض، ؤو ال٣ُاصة، في الخد٨م حٗجي التي  في ٦غاثض ٖمل الظي Norbert Wiener ٍو

لىم ؤلال٨تروهُت الاجهاالث مجا٫ . 3الؿُُغة ٖو

 وجباص٫ الخٟاٖل ألاٞغاص بةم٩ان ؤنبذ ممحزة، اظخماُٖت ٦خجغبت 2004 مىظ الاظخماعي الخىانل مىا٢٘ ْهىع  بٗض

حر ، اإلاٗلىماثو ألا٩ٞاع ما٫ الاظخماعي،وبظغاء الضٖم وجٞى ت، ألٖا  الخٟاٖلُت، وألالٗاب واإلاضوهاث، الىؾاثِ وزل٤ الخجاٍع
                                                           

 .13: ص. إريك مشيدت، مرجع سبق ذكره 1
 .14:ص ،رجعنفس امل 2

3
Cyberculture The key Concepts edited by David Bell Brian D.Loader Nicholas Pleace and Douglas Schuler. 

Wikipedia. 
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 ج٣لُضًت وؾُلت ؤلال٨ترووي الًٟاء ؤنبذ ل٣ض. الٗاإلاُت الكب٨ت َظٍ باؾخسضام طل٪ الؿُاؾُت،و٧ل الى٣اقاث في والاهسغاٍ

ت ؤلاهترهذ وز٣اٞت ؤلاهترهذ قب٨ت م٘ ًغجبِ شخيء ؤي لىن٠  اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا بإن اإلاخدضة الىالًاث وحٗتٝر. اإلاخىٖى
 ال٣ىمُت الخدخُت البيُت مً ظؼء بضوعَا وهي والاجهاالث، اإلاٗلىماث لخ٨ىىلىظُا الخدخُت البجى مً بالكب٨ت اإلاغجبُت

ت  .        اإلاخدضة للىالًاث الخٍُى

ت خغ٦ُت الاظخماُٖت الخٟاٖالث ؤ٦ثر ؤلال٨ترووي الًٟاء ٌٗٝغ  ش في وخٍُى  للمدخىي  بهخاظا اإلاجاالث ؤ٦بر ٞهى البكغي، الخاٍع
 في للمخىانلحن الخؿابي اإلاخىؾِ مً ب٨شحر ؤ٦بر َى ؤلال٨ترووي الًٟاء في للمخٟاٖلحن الخؿابي اإلاخىؾِ ألن الخىانلي،

غ ؤهه ؤلال٨ترووي للًٟاء ألاؾاؾُت الؿماث مً ٞةن لظا الخ٣ُ٣ي، الٗالم  لهم اإلاكاع٦حن، مً الٗضًض مً جخ٩ىن  بِئت ًٞى
 َظٍ زال٫ مً ٌؿٗىن  الىاؽ ؤن اإلاٟهىم َظا مً اإلاؿخمضة اإلاالخٓت بن. البٌٗ بًٗهم ٖلى والخإزغ الخإزحر ٖلى ال٣ضعة

٘ بلى  –٢هض بٛحر  –الخٟاٖالث اث ٞع  .الاٞتراضخي الٗالم صازل الٗم٤ صعظاث وػٍاصة الخ٣ُٗض مؿخٍى

 اإلاىظىص الاظخماعي بالىي٘ الكٗىع  بن"  وانٟا ؤلال٨ترووي، الًٟاء لخٍٗغ٠ الاؾخٗاعةDon Slater ؾالجغ صون  ٌؿخسضم
 بالكب٩اث، عبُه جم ٖىضما ال٨مبُىجغ، ًٞاء صازل بال٩امل مىظىصا ٧ان ، الخ٣لُضًت الاجهاالث مؿاخت يمً بدذ بك٩ل

 زال٫ الاهترهذ لكب٨ت مغاصٝ الىا٢٘ ألامغ بد٨م ٧ان الظي"  ؤلال٨ترووي الًٟاء" ٞمهُلر.  ح٣ُٗضا اػصاص ل٨ىه
.  1الىاقُت الال٨تروهُت واإلاجخمٗاث للٗىإلات مغاصٞا  –طل٪ بٗض  -ألا٧اصًمُت ألاوؾاٍ في  الدؿُٗىاث،ؤنبذ

 واإلا٩ان الجؿم مً ٧ل ؤلاوؿان ُٞهجغ بلحها، للىلىط. واإلاكاٖغ وألا٩ٞاع اإلاداصزاث ٧اٞت ٦خابت ًخم الهامذ، الٗالم َظا في

ت اللٛت حٗىص الٗالم َظا في. ب٩لماتهم ٞحها ٣ًُمىن  الكب٨ت ؾ٩ان َم َاالء. وخضَا ال٩لماث وجب٣ى  ؤه٣اى جدذ مً الغمٍؼ
ىهُت الهىعة ص٦تها بٗضما الاٞتراضخي، الٗمغان مٗالم لدك٩ل بدغوٞها الخ٣لُضًت، ال٨خابت لت ل٣ٗىص الخلٍٟؼ  ٖبر جمخض ٞهي. ٍَى

 الًٟاء مالمذ لدك٩ل وال٨ٟغ الًىء وهبًاث اإلاٛىاَِؿُت، واإلاجاالث ؤلال٨تروهُت الضو٫  مً الهاثلت اإلاى٣ُت جل٪

. الاٞتراضخي

م ٖلى  في الاوٛماؽ ٌٗجي ٌٗض لم الظي الخايغ الى٢ذ في" ؤلال٨ترووي الًٟاء" إلاهُلر الًٟٟاى الاؾخسضام مً، الٚغ

 وؤلاقاعاث، الاؾدكٗاع، ٦إظهؼة) ال٣ضعاث مً ٖضص بةصماط حؿمذ الخالُت الخ٨ىىلىظُا ألن ٞدؿب، الاٞتراضخي الىا٢٘
 ًٖ الىٓغ بٌٛ بلُه الىنى٫  ًم٨ً اٞترايُت جٟاٖلُت ججغبت إلوكاء( آلالي والخد٨م واإلاٗالجاث، وؤلاعؾا٫، والاجهاالث،

. الجٛغافي اإلاى٢٘

اث بلى لئلقاعة اإلاهُلر َظا ٌؿخسضم ما ٞٛالبا وؤلاهترهذ، ؤلال٨ترووي الًٟاء بحن الخلِ ًيبػي ال  صازل جىظض التي الهٍى

٣ا. 2"ؤلال٨ترووي الًٟاء في مىظىصاث" في جهى٠ ؤن ًم٨ً ؤلاهترهذ، قب٨ت ٞمىا٢٘ هٟؿها، الاجهاالث قب٨ت  لهظا ٞو
 في" ج٣٘ ول٨ً الخىاصم، ؤو اإلاكاع٦حن ًىظض خُض اإلاىا٢٘ في جدضر ال الاهترهذ قب٨ت ٖلى ججغي  التي ألاخضار ٞةن الخٟؿحر،

ً الكب٨ت ًٖ مىٟهال بظاجه ٢اثما ٦ُاها الًٟاء َظا ؤنبذ ل٣ض". ؤلال٨ترووي الًٟاء  بالٟٗل ؤنبذ ل٣ض اإلاؿخسضمحن، ٖو
خه له ٖاإلاا لؿٟخه الخانت ٍَى  .                                                 و٢ىاهِىه وؾُاؾاجه ٞو

                                                           
1Slater Don 2002 'Social Relationships and Identity Online and Offline' in L.Lievrouw and S.Livingston (eds) The 
Handbook of New Media Sage London pp533. 
2Zhai Philip. Get Real: A PhilosophicalAdventure in Virtual Reality. New York: Rowman&LittlefieldPublishers 
1998. 
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 ًم٨ً ال اإلاغء ألن اإلاخهلت، ال٨مبُىجغ ؤظهؼة مً قب٨ت زال٫ مً الغ٢مُت البُاهاث بخض٤ٞ ؤلال٨ترووي الًٟاء ًىن٠ ؤوال،

 ؤلال٨ترووي الًٟاء زاهُا،. الخ٣ُ٣ي الٗالم في جٓهغ مشلما واضر بك٩ل آزاٍع جٓهغ وال ملمىؽ، ٩٦اثً م٩اهُا مى٢ٗه جدضًض
ت ًٖ بضًلت ؤق٩ا٫ الٛالب في جخسظ التي الاجهاالث مى٢٘ َى  الىٟـ ٖلم في مهمت حؿائالث ًشحر مما الخ٣ُ٣ُت، الهٍى

 ًلٟذ ؤلال٨ترووي الًٟاء ؤنبذ ل٣ض. والخُالي الخ٣ُ٣ي بحن والٗال٢ت والخٟاٖل، والخُاة الاهترهذ، اؾخسضام مً الاظخماعي
الم ج٣ىُاث زال٫ مً الش٣اٞت مك٩لت بلى الخ٣ى٫  قتى في اإلاخسههحن اهدباٍ  لالجها٫، ؤصواث مجغص حٗض لم التي الجضًض، ؤلٖا

اصة ظضًضة زلُٟاث ؤلال٨ترووي الًٟاء اٖخباع ًم٨ً ؤزحرا،. ظخماُٖتالا الىظهت جمشل ؤنبدذ ول٨ً  اإلاجخم٘ حك٨ُل إٖل

اث زال٫ مً والش٣اٞت ". الخُٟت" الهٍى

: الالىترووي الفًاء بقيالُاث: زاهُا

خحن؛ مً الًٟاء َظا بق٩الُاث ؾىدىاو٫  ت مً ألاولى ػاٍو ُت، الىا٢ُٗت الؼاٍو  الًٟاء لهظا الخاعجي اإلادُِ ًىلضٍ وما اإلاىيٖى

. الال٨ترووي الًٟاء ل٣ٗلُت اإلااؾـ البيُىي  للضازل مالػمت طاجُت ٞلؿُٟت بق٩الُاث هي ،والشاهُت(الهلب اإلااصي الٗالم)

: الىاكُٗت ؤلاقيالُاث - 1

غ ؤبٗاص، بسمؿت الال٨ترووي الًٟاء ًغجبِ  بالكب٩اث ًخٗل٤ الظي الخ٨ىىلىجي البٗض :ؤوال الاٞتراضخي؛ وظىصٍ جَا
مت م٘ بالخٗامل اإلاخٗل٣ت ال٣ىاهحن: عابٗا. الا٢خهاصي البٗض :زالشا. الكب٩اث ؤمً: زاهُا.واإلاٗلىماث اب الجٍغ . وؤلاَع

اب ٖال٢ت:زامؿا  بن .للمٗلىماث ال٣ىمُت الخدخُت للبيُت خماًت جىاٞغ ؤَمُت مً ًخُلبه ال٣ىمي،وما باألمً ؤلال٨ترووي ؤلاَع
ت ؤلاق٩الُاث مً ظملت ًىلض ألابٗاص َظٍ مؿخىي  ٖلى زلل خضور  للجزاٖاث زاهُت بِئت الًٟاء َظا مً ظٗلذ التي ال٣هٍغ

. وألاًضًىلىظُت والؿُاؾُت، الازيُت، والهغاٖاث

 الُىاعت، وزضماث الاجهاالث، مجاالث في وؾُُا باٖخباٍع اإلاضهُت الخضماث ج٣ضًم في ٦بحرة ؤَمُت ؤلال٨ترووي للًٟاء ؤنبذ

ت، اإلاالُت، واله٣ٟاث ا وكاَا ٌكهض ظٗلخه الخضماث َظٍ. ؤلال٨تروهُت ؤلاصاعة وزضماث والؿُاخُت، والخجاٍع ا بكٍغ  خٍُى
ت اإلاجاالث باقي في ؤلاوؿان ًماعؾه الظي اليكاٍ ًٖ ممحزا ت البًر ت والبدٍغ  للًٟاء لُهبذ ألاَمُت جل٪ اعج٣ذ ول٣ض. والجٍى

 والؿُاسخي، الا٢خهاصي، الهُٗض ٖلى الضولي، اإلاجخم٘ مهالر ظمُ٘ ُٞه جخٟاٖل اؾتراجُجُا صوعا ؤلال٨ترووي

 م٩ىهاجه ب٩ل اإلااصي للىا٢٘ جماما مىاػي  ٖالم بلى الال٨ترووي الًٟاء اإلاخٛحراث َظٍ خىلذ. والاظخماعي وألامجي، والش٣افي،
ظا. ومك٨الجه وح٣ُٗضاجه  َظا صازل الؿلمُت الاؾخسضاماث ظاهب ٞةلى. الهلب الٗالم بق٩الُاث هٟـ مً ٌٗاوي ظٗله ما َو

، ال٨ش٠ُ البكغي  الخىظه اؾخٛلذ ؾلمُت، ٚحر ؤزغي  اؾخسضاماث الًٟاء،ْهغث  والجماٖاث اإلااؾؿاث واٖخماص هدٍى

لى الضولُت ألامىُت الؿُاؾاث ٖلى الاؾخسضاماث َظٍ آزاع او٨ٗؿذ ل٣ض. ال٨بحرة زضماجه ٖلى وألاٞغاص  اإلاٗلىماث مجخم٘ ٖو
 في ال٣ىة اؾخسضام همِ في  ٖم٤ُ حُٛحر بلى صٞٗذ الخ٣لُضًت، ٚحر التهضًضاث مً ظضًضة ؤهماٍ ٞٓهىع . ٦ظل٪ الٗالمي

 َاب٘ طاث مغهت ب٣ىة الضولي، ال٣اهىن  ٢ىاٖض مدىع  ٧اهذ التي الخ٣لُضًت الهلبت ال٣ىة اؾدبضلذ خُض الضولُت، الٗال٢اث
غ جسً٘ ال بل٨ترووي  ؤو الضًيُت الخلُٟاث طاث الغاص٩ًالُت الخغ٧اث صزلذ ٣ٞض َظا، بلى بياٞت .واضخت ٢اهىهُت أَل
 للخٟاّ الال٨ترووي الًٟاء صازل الضو٫  جسىيه الظي الجضًض الضولي الهغإ في ؤؾاسخي ٦ُٝغ ألاًضًىلىظُت ؤو الٗغ٢ُت

ت مهالخها ٖلى اب ق٩ل في ؤٚلبها ٣ً٘ مخٗضصة نىعا ؤلال٨تروهُت الهغاٖاث جل٪ وؤزظث. الخٍُى .  ؤلال٨ترووي ؤلاَع

غاٝ ال٣ىي  ؤنبدذ ت ٖلى اٖخماصا ؤ٢ل اإلاخٗاعيت وألَا  ه٣ل بلى اججهىا خُض اإلااصي، الُبُعي الىُا١ صازل زالٞاتها حؿٍى

ت ج٣لُضًت ٚحر وؤؾلخت للهغإ ظضًضة ؤصواث مً  الًٟاء َظا ًدُده إلاا هٓغا ؤلال٨ترووي، الًٟاء بلى نغاٖاتهم  مخىٖى
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هغ الاؾخسضام، وؾهلت وعزُهت  الضو٫  مً الٟاٖلحن بحن الهغإ خالت ًٖ حٗبحرا ؾلمي ٚحر هدى ٖلى ال٣ىة جل٪ اؾخسضام ْو

ٗخبر. الٗالمي اإلاٗلىماث مجخم٘ صازل الضو٫  ٚحر ومً  ظضًضا وق٨ال ؤلال٨ترووي للًٟاء الؿلمي للُاب٘ واضخا اهتها٧ا َظا َو
 ل٣ض. الاٞتراضخي الُاب٘ بلى اإلااصي َابٗها مً اهخ٣لذ التي ال٣ىة جل٪ الضولُت، الٗال٢اث في ال٣ىة اؾخسضام ؤق٩ا٫ مً

جها ال٣ىة مهاصع ٖلى طل٪ او٨ٗـ غ١  ومىاٍػ  ال٣ىة ؤو باألعى الخمؿ٪ ٖلى ؤ٢ل بضعظت حٗخمض ؤنبدذ والتي جىػَٗها، َو
ت ما٫ بن. 1الُبُُٗت اإلاىاعص ؤو الٗؿ٨ٍغ اب، ؤٖما٫ في جهى٠ ؤلال٨ترووي الًٟاء صازل الىا٢ٗت الٗضاثُت ألٖا  ولِؿذ ؤلاَع

ا هٓغا خغبُا ٖمال مت ٞهي َظا وم٘. الخغب قغوٍ مً ؤًا جلبي ال ؤجها ٖلى ًٞال خغب، ل٣ُام الالػمت الٗىانغ مً لخلَى  ظٍغ
ىهغ الاؾدبا٢ُت، الًغباث مً الال٨تروهُت الهجماث به جخمحز ٞما. ألاع٧ان م٨خملت  الخٝى وبض واإلاباٚخت، اإلاٟاظإة ٖو

اب ٞئت في ٧لها جهى٠ والٟغ، ال٨غ هجماث وجباص٫ والتروَ٘، .  ؤلاَع

اب صزى٫  بن  الهغاٖاث ٖىامل لىٟـ زايٗت ْاَغة مىه ظٗل  –اإلااصي الهغإ خا٫ َى ٦ما -ؤلال٨ترووي الهغإ في ؤلاَع
٣ت بىٟـ وؾخماعؽ. وؤًضًىلىظُت ؾُاؾُت، صواٞ٘ ألاعضخي؛ الٗالم في  به ٞؿخيخهي. الخ٣لُضًت الٓاَغة ٖلحها ٧اهذ التي الٍُغ

 للىٓم قامل  جضمحر بهضٝ ٦بحرة هجىمُت ٢ضعاث اؾخسضام ُٞه ًخم ٖى٠ُ همِ:  الؿلى٥ مً همُحن مماعؾت بلى
 ًخمحز الشاوي والىمِ. اإلاخُىعة ؤلال٨تروهُت والبرمجُاث الٟحروؾاث باؾخسضام الخدخُت، والبجى والكب٩اث، اإلاٗلىماجُت،

المُت، الىٟؿُت الخغوب وقً وألا٩ٞاع، اإلاكاٖغ في والخإزحر اإلاٗلىماث، ؾغ٢ت ٍَغ٤ ًٖ مغهت، بُبُٗت  والضٖىة وؤلٖا

ل جم ل٣ض. والخجىُض  نغاٖاث في ظضًضة وؾاخت اؾتراجُجُت ٦بِئت وؤ٢دم الُبُعي، مؿاٍع ًٖ الال٨ترووي الًٟاء جدٍى
  . ؤلاوؿاوي الؿلمي َابٗه ٖلى ؾلبا ؤزغ مما ،جُىعا ألا٢ل الضو٫  قئىن  في للخضزل ٧ىؾُلت اؾخٛالله وجم ؤًضًىلىظُت،

: الظاجُت ؤلاقيالُاث  -ٕ

الم وؾاثل ز٣اٞت بلى اإلاىٍٓغً مً ال٨شحر ًىٓغ ض اًجابُت ز٣اٞت ؤجها ٖلى مخٟاثلت بىٓغة ؤلٖا هم الكٗىب جدغع  في ؾتًز  آلازغ ٞو

. الصخهُت ال٣ىة مً الخ٨ىىلىظُا ُٞه حٗلي ظضًض بوؿاوي ٞجغ ؤجها ًٖ الش٣اٞت َظٍ ًٖ ًخدضزىن  ٨َظا. ز٣اُٞا اإلاسخل٠

المُت الهٟىة اجهاعث ٣ٞض ٟا٫. الؿً نٛحرة ظضًضة نٟىة مدلها وخلذ ال٣ضًمت، ؤلٖا  البرمجت ٖبا٢غة. اإلاؿُُغون َم ألَا

. 2ج٨ىىلىظُت ًىجىبُت ز٣اٞت في الجضًضة الظواث ؾ٩ُىهىن ( Hackers) ال٩ىمبُىجغ ومستر٢ى

 ز٣اٞت بها احؿمذ بق٩الُاث زالر َىا٥ الاًجابُت، مً ال٣ضع َظا ٖلى الٗالم َظا ؤوكإث التي الخ٨ىىلىظُا َظٍ لؿِذ

: الجضًض الٗالم

 في الخا٫ َى مشلما خ٣ُ٣ت، مً ؤ٦ثر بل الًٟاء، َظا صازل جضاولها ًخم واخضة خ٣ُ٣ت َىا٥ ج٩ىن  لً :الحلُلت بقيالُت  –ؤ
ل للم٩ان، الًٟاء َظا بلٛاء ؤن ٦ما. ٦غؾها وبهما الخ٣ُ٣ت مك٩لت ًدل لم الٗالم ٞهظا. الهلب الٗالم  بلى الؼمان وجدٍى
ظا الخُا٫، ٖلى حٗخمض ٢ض ماصي، ؤؾاؽ بال الخ٣ُ٣ت ظٗل والجهاع، اللُل لخٛحر زاي٘ ٚحر مضي ش في  ًدضر لم ما َو  جاٍع

ال١، ٖلى البكغ ت ؤلَا  ٞبخٛحر واخضة، خ٣ُ٣ت الىاخض للخضر ًجٗل جدلُله،ال في والعجلت جضاوله، وزٟت الخبر، ه٣ل ٞؿٖغ
اث  جسً٘ الىا٢عي الٗالم في الخ٣ُ٣ت ٧اهذ وبطا الخ٣ُ٣ت، الال٨ترووي،جخٛحر الًٟاء صازل اإلاخضاولىن  وبًضًىلىظُاث ٍَى

ت لؿُاؾاث ٍغ  جسً٘ ال الاٞتراضخي الٗالم في الخ٣ُ٣ت ٞةن ؤزغي، ؤخُاها ظىاهبها بٌٗ وجٍؼ٠ مهضا٢ُتها مً جدض جدٍغ
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ت ٧اهذ وبطا. اإلاخضاولىن  لهىي  ؾىي  لصخيء  الخالي  -الٗالم َظا في ؾًُُ٘ الخ٤ َظا ٞةن لئلوؿان، َبُعي خ٤ الخ٣ُ٣ت مٗٞغ

. بخٗضصَا ؤو هٟؿها الخ٣اث٤ بًُإ  –الًىابِ مً

اَا التي الاظخماُٖت، الخيكئت بٗملُاث هٟؿها حعي الظاث اإلاىيىعي،٧اهذ الٗالم في:الظاث بقيالُت  -ب  والخي، ألاؾغة، جٖغ
 وما مجها؟ الجهاجي الهضٝ الضهُا؟ في الىظىص ؤؾباب: ؤؾاؾُت ؤؾئلت ًٖ بظاباث ج٣ضم ٦بري  بسُاباث واإلاسجض، واإلاضعؾت،

ت، الىظىصًت ألاؾئلت َظٍ ؾ٣ُذ الباَل؟ َى وما الخ٤ َى ما والهىاب؟ الخُإ مٗاًحر ٍغ  ال٨بري  ألا٩ٞاع ؾ٣ٍى م٘ الجَى
 ٖال٢اث ب٢امت ٦ُُٟت َمها نٛغي  ؤ٩ٞاع و٢ُام ُٞه، ألاؾاؾُت الاظخماُٖت اإلاغظُٗاث صوع  واجهُاع الاٞتراضخي، الٗالم صازل

ت ٦خلت وجإؾِـ م٩ان، وال بؼمان مدضوصة ٚحر مخٗضصة جىانل  لل٣ُام الظاث وحسخحر والخٗضص، ال٨ثرة محزتها اٞترايُت بكٍغ

 الٗالم في الظاث ٧اهذ. الخ٣ُ٣ُت بمكا٧لها واُٖت ٚحر. لىظىصَا الخ٣ُ٣ي اإلاٗجى بصعا٥ ًٖ بُٗضة وهي ظضا، نٛحرة بإصواع
 الظاث َظٍ اؾخُاٖذ ٞال. الالخ٣اء مدىع  َى هٟؿه الًٟاء ٞةن الخُالي الٗالم َظا في ؤما الاظخمإ، مغ٦ؼ هي الُبُعي

 و٢ض. خ٣ُ٣ت لها اإلاالػم للجؿض بىٟحها البُىلىظُت، خاظاتها بقبإ جد٤ُ٣ ٖلى ٢اصعة هي وال الخ٣ُ٣ُت، مكا٧لها م٘ الخ٠ُ٨
ا الاظخماُٖت، بِئتها في ومى٢ٗها لىٟؿها، الظاث عئٍت في ؤًًا لُازغ الخٟاٖلُت مٟهىم اهٓم  ومٗخ٣ضاتها، و٢ُمها، وؤ٩ٞاَع

 وؤوياٖهم اإلاسخلٟت، ز٣اٞاتهم لهم ألاعى، مً مسخلٟت مىا٢٘ في ؤشخام م٘ ًخىانل الًٟاء َظا في ٞالصخو

 و٦إجهم الاجها٫، ٞٗل بلى خاظت في َم الخىانل،  -ؤهٟؿهم ًٖ َم ٌٗبرون ٦ما  -َمهم اإلاخباًىت، والاظخماُٖت الا٢خهاصًت
 الاججاٍ َظا طاجه، خض في الخىانل ولِـ الخىانل مً ظضًض همِ ًٖ ًبدشىن  َم بل الُبُُٗت، بِئاتهم في ًٟخ٣ضوهه

 لم اإلاٗجى َظا ؤن والىا٢٘ الاٞتراضخي، الًٟاء إلاٗجى ؤؾـ مً َى -الاجها٫ وؾاثل جُىع  ؾاٖضجه الظي  -الخ٨ٟحر في الجضًض

 بهه. الىاُٖت الظاث ؤؾاؽ هي التي ٦ظل٪، الاظخماُٖت الظاث ؤلػى وبهما ٞدؿب زل٣ه مىظ ؤلاوؿان الػم الظي الجؿض ًى٠
. الُبُٗت ًٖ مخمغص ٖالم بالٟٗل

 ٧ل لضي ٞخدك٩ل مىٟهل بك٩ل ؤلاٞغاص ٧ل مً ال٣غاءة ٖملُت بلى ًسً٘ الىا٢عي الٗالم في الىو ٧ان: الىو بقيالُت  -ج
دضر ٦ظل٪، مىٟهل بك٩ل الخانت ؤ٩ٞاٍع مجهم واخض  ال٨الؾ٨ُُت، الاظخماُٖت الٗال٢اث في ألاخُان مً ٦شحر في َظا ٍو

 اإلاٗلىماث ظم٘ ُٞخم الىا٢عي، بٗض ما الال٨ترووي الًٟاء في ؤما. والهىعة الغمؼ ٧ان ؤن مىظ وال٣غاءة الىو محزة هي ٞهظٍ
 نِذ طاث شخهُاث اظخماُٖت،ؤو ؤو ؾُاؾُت خىاصر ًٖ وا٢ُٗت خ٣اث٤ ًٖ وبما زُالُت، بما وج٩ىن  مكتر٥، بك٩ل

 َظا في الىو ًدخ٨غ ال. ههىنهم مٗاوي مىخهى هي ٞهظٍ اؾتهال٦ُت، مىخجاث اؾخسضام ًٖ شخهُت ججاعب ؤو وقهغة،

 الىو نىاٖت حٗض لم.وز٣اٞخه طو٢ه ًىاؾب ما الزخُاع للمخل٣ي الىهىم ٧ل وجخاح مكتر٦ت، مل٨ُت ٞهى ظهت، ؤي مً الٗالم

ت للمغظُٗاث زايٗت  الًٟاء في الاٞتراضخي الىو. الىو بىاء ًدخ٨غ مً وخضَم َم الجهابظة ٌٗض ولم الٟظة، ال٨ٍٟغ
. ٌؿتهل٨ه مً هٟؿه َى الىو، ًهى٘ ٞمً الخٟاٖلُت، جهىٗه الاٞتراضخي

باء" بمى٤ُ عؾاثلهم ٨ًخبىن  الغ٢مُت الىهىم مدغعي ؤن بىؾتر ًغي   الخانت، خ٣ُ٣خه ٞغص ل٩ل ؤن بط ،"الىٟؿُحن ألَا
جب ُت، ألازال٢ُت الىهىم جًُ٘ الخ٩اًاث حكظي وهدُجت َىا ومً لخاله، هدُجت الظهب ؤو بالخجل ٌكٗغ ؤال ٍو  اإلاىيٖى

هبذ  الخ٣ُ٣ت، امخال٥ ؤخض ًضعي ال بط آزغ، ٞغص بلى باليؿبت ٦ظل٪ ٩ًىن  ال ٞغص بلى باليؿبت وؤزالقي نالر َى ما ٍو

ت مً ؤًٞل والخٗاٌل نىاب، ٖلى ٞال٩ل الجمُ٘، بعياء هي الال٨ترووي الًٟاء ٖهغ في الش٣اٞت ٞىُْٟت . 1الخ٣ُ٣ت مٗٞغ

 ومً. ؾ٠٣ وال له ؤؾاؽ مدكُٓا،ال ٖاإلاا الخ٣ُ٣ت في ل٨ىه مخدضا، ٖاإلاا ًبضو الظي الال٨ترووي، الًٟاء ٞلؿٟت هي َظٍ
 ٖلى جدض التي الهٛغي، الىهىم ؤو الهٛغي، الخ٩اًاث ًٞاء هي الاهترهذ قب٨ت جهبذ: لُىجاع ٞغاوؿىا ٣ًى٫  و٦ما َىا،
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الء بالظاث، والاؾدبهاع اإلاخٗت،  بالٟكل اهتهذ التي الىا٢ُٗت مغخلت في ٢هٍغ الظي اإلاجخم٘ خؿاب ٖلى الٟغص قإن مً وؤلٖا

.  الاٞترايُحن هٓغ في

ىبت، ٚحر( الىهىم) الغؾاثل ُٞه ٦ثرث الظي الٗالم، َظا بن خمحز اإلاٚغ ىبت الغؾاثل بؿُدُت ٍو  مضاَا ًخجاوػ  ال التي اإلاٚغ

ش: ألاٞغاص خُاة  خ٣اث٤ جالمـ التي الٗم٣ُت، الجضًت الىهىم ج٣بل ًم٨ىه ال وز٣اٞتهم، وؾجهم، وظيؿهم، مُالصَم، جىاٍع

غ ألاقُاء، ىب ٚحر ألاظؿاص، مشل بجها الخ٣اث٤، وظَى .  الجضًض الًٟاء َظا في ٞحها مٚغ

: الغكمي الفًاء ؾُىىلىحُا: زالشا 

 الىٟـ ٖلى قاملت حُٛحراث ؾُدضر للجؿض، واضر ُٚاب اإلااصًت،في الٗمغان إلاٗالم ًٟخ٣ض ٖالم في الِٗل بن
بت ؤو مُل ؤي ًمخل٪ ال الًٟاء َظا في ٞالجؿض.وال٣ٗل يخج. ٞحها ٣ًُم التي البيُت اججاٍ مدضص جىظه ؤو ٚع  الخالت َظٍ ًٖ ٍو

ت ٚحر الظواث بن. بها ًدُِ الظي الخسخي ؤلاصعا٥ وخ٣ل الظاث بحن قضًضة جىجغاث خهى٫   جسخل٠ الىا٢عي الٗالم في الؿٍى

ت ٚحر الظواث ًٖ ٧لُت ابي ًسخل٠ مشلما جماما الاٞتراضخي، الٗالم في الؿٍى ابي ًٖ الىا٢عي ؤلاَع .  الال٨ترووي ؤلاَع

ُٟي صوعَا ًىدهغ خُض والؿم٘، الغئٍت ؤٞٗا٫ ٖلى الاٞتراضخي الٗالم في الجؿضي خًىعها ٣ًخهغ  ظضعان مالمؿت في الْى
بت في اإلاخمشلت الغ٢مي للًٟاء ألاؾاؾُت البيُت ؤٖما١ بلى واإلاكاٖغ ألا٩ٞاع جلج بِىما الٗالم َظا  الخىانل في الجماُٖت الٚغ

باث الؾدُٗاب ًهمم لم الٗالم َظا وؤن الاٞتراضخي، الًٟاء صازل له م٩ان ال ؤن ظُض ًضع٥ الجؿض بن.ال٨ٟغي   ومُى٫  ٚع
 َظا مً الجؿض ا٢ترب ومهما مٗىىي، ٞالخٟاٖل بُجهما، مكتر٦ت ٖال٢ت ج٣ىم ؤن ألاخىا٫ مً خا٫ بإي ًم٨ً ٞال الجؿض،

ت ٞإصخاب ألاظؿاص، مً زا٫ ٖالم بالٟٗل بهه اإلااصي، الٗالم في له جدهل ؤن ًم٨ً التي اللظة له جدهل ٞلً الٗالم  الجٖز
 جضمحر مً الال٨تروهُت ظغاثمهم بلٛذ مهما الًٟاء َظا في يالتهم ًجضوا لً ألاظؿاص حٗظًب بلى ًمُلىن  الظًً الهاصًت

. لهم مخاخا الجؿض ٩ًىن  ؤًً اإلااصي الٗالم في بها ٌكٗغون ٧اهىا التي اليكىة جل٪ لهم جخد٤٣ ٞلً الخدخُت، للبيُت

 َظا صازل البكغ ٞخٟاٖل البيُت، الجؿض مخجاَلت الهىعة بالجؿض مغجبُت الال٨ترووي الاٞتراضخي الٗالم في ال٣ُمت بن
ه الظي الخض بلى الاهترهذ جُىعث بٗضما ؤ٩ٞاع جٟاٖل ٢بل نىع  جٟاٖل الىا٢٘ في َى الًٟاء  ٞهم ًم٨ً ال الُىم، وٗٞغ

ت الخغ٧اث هم ٖىانٍغ جدلُل ًم٨ً الكاقت ٖلى ٦هىعة مىه ًٓهغ ما ل٨ً بٗم٤، اإلااصي الىا٢٘ في للجؿض البيٍُى  ٞو

 اإلاٗلىماجُت ال٩اثىاث ظمُ٘ ازتزا٫ زاللها ًخم مستزلت، بُئخه الجضًض الًٟاء َظا بن. الكاقت ؤبٗاص في مدهىع  ألهه جىظهاجه
ت بلى ؤو ؤ٣ًىهت، ؤو مغثُت نىعة بلى . 1الشالزت الًٟاء ؤبٗاص ؤو زىاثُت عمىػ  ؤو وألاق٩ا٫ ألالىان مً مجمٖى

٣ت مً الؿ٩ُىلىظُت مالمده ٌؿخمض الًٟاء َظا بن  وؤهماٍ ألاقُاء، مً ومىا٢ٟهم ال٣ٗلُت، وؾلى٦ُاتهم ٢اَىُه ج٨ٟحر ٍَغ

 باإل٢امت الضاثمت وعٚبخه ، الخلم بلى ؤلاوؿان خاظت بن. هٟؿُتهم مً هٟؿِخه بن والخىاصر، للى٢اج٘ ومداظاتهم جىانلهم،
ت، ٖىاإلاه في  ٖلى ؤمامىا هجضَا التي لل٣ٗباث هدُجت ؤعواخىا وجمؼ١  ؤظؿاصها، ججهل التي الىا٢٘ ؤعى نالبت ًٖ بُٗضا السخٍغ

 ًم٨ً اإلاخسُل،خُض الًٟاء بلى واللجىء الىا٢٘ ؤعى ٖلى طواجىا جىاظض اهدؿاع باججاٍ خاؾما ٖامال ؾخ٩ىن  الهلبت ؤعيها

 الهىاٖت َغختها التي الٛاقمت الخ٣ىُاث بن. ٣ٖ2باث ؤو ٖىاث٤ ؤمامىا ج٠٣ ؤن صون  مً بلُه ههبى ما ٧ل جد٤ُ٣
 وظىص صاثغة حك٨ُل في حؿاَم ؾٝى اإلاٗانغة، خُاجىا مٟغصاث ظل في الغ٢مي الًٟاء امخضاص حجم وػٍاصة اإلاٗلىماجُت،
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ب قامل اٞتراضخي وظىص مٟغصاث مً مٟغصة بلى الُىمُت الخُاة لخخدى٫  الخ٣لُضي، الىظىص صاثغة جل٠ اٞتراضخي  ظل ٌؿخٖى

. ال٣ٍغب اإلاؿخ٣بل في خُاجىا مٟغصاث

 ٞما بٌٗ، بًٗهم بإوناٝ حهخمىن  وال ظضا وا٢ُٗت بُجهم ال٣اثمت الٗال٢اث ؤن الال٨ترووي الًٟاء في اإلاخىانلىن  ٌٗخ٣ض

. ؤبائهم بها ًؼوصَم لم ٦شحرة بإقُاء ػوصتهم الاهترهذ ؤن ٌٗخ٣ضون  طاجه، خض في الاجها٫ ٞٗل ؤو ال٨ٟغي، الخىانل حهمهم
 الهغمُت ألاهٓمت ْل في بالغاخت ٌكٗغوا لً الاهترهذ، ٖلى بىِذ التي واإلاباقغة اإلاخ٩اٞئت الٗال٢اث ٖلى اإلاخٗىصون  الكباب

غ بلى بداظت ٞاإلااؾؿاث.الُىم ماؾؿاث في والُىلُت  البيُت بلى اإلاخمغؾحن الغ٢مي الكباب بصماط بؾتراجُجُت جٍُى

. بل٨تروهُا؟ للىاقئحن اإلاىاؾبت اإلااؾؿاجُت البيُت هي ٞما اإلااصي، الٗالم في اإلاىظىصة اإلااؾؿاجُت

م ٖلى م ؤن بال الال٨ترووي، الًٟاء ؾ٩ان ًخضاوله الظي الغ٢مي اإلادخىي  بؿاَت مً الٚغ ض هدى جخجه ؤ٩ٞاَع  الخ٣ُٗض مً اإلاٍؼ

 الال٨ترووي الكباب بن. مىٟهلت ؾىؾُىلىظُت ؾ٩ُىلىظُت صعاؾت بلى جدخاط ٞةجها ْاَغة، َظٍ ألَمُت وهٓغا والترا٦بُت،
ٗخ٣ضون  الخ٣ُ٣ي، الٗالم في مٗهم جخىانل ؤن ل٪ ًم٨ً ال ؤهاؽ م٘ باالجها٫ لهم حؿمذ الاهترهذ ؤن ٌٗخ٣ض  ؤجهم َو

 والن. الغ٢مي الًٟاء مكا٧ل مً ال٨شحر ًدل الخ٣ُ٣ُت الصخهُت بْهاع ٞةن لظل٪ البكغ مً ٦شحرة ؤهىإ م٘ ًخىانلىن 
 بهه. ألاهترهتي الاجها٫ مً ًسلى ٖالم زاعط ؤهٟؿهم ًخسُلىن  ال ٞةجهم خُاتهم في شخيء ؤَم َى الٗالمي الكب٩ي الخىانل

 وعبما اإلااصي الٗالم في اإلاىظىص للخاعط جهىعاتهم ٖلى او٨ٗـ مما الخإزحر ٚاًت والخاعظُت الضازلُت ؾلى٦ُاتهم ٖلى ؤزغ بصمان

 خغ اإلاٗلىماث جباص٫ ٞةن لهظا الغ٢مي، الٗالم لؿ٩ان ٢ُمت طا شخيء ٌٗجي ال الهغمي الدؿلؿل ٞةن لظا. جهاثُا ٖىه اهٟهلىا
.  اإلاىهب ؤو الل٣ب ًٖ الىٓغ بٌٛ ومجاوي

 لظل٪. الىا٢عي الٗالم في وآزغ الاٞتراضخي، الٗالم في ٖمل الى٢ذ هٟـ في بٗملحن ال٣ُام الغ٢مي الٗالم لؿ٩ان ًم٨ً ال
م ٖلى اإلا٩ان ٞىضخى في الِٗل ًم٨جهم اث ًيخجىن  ٞهم اإلاٗلىماحي، ٖاإلاهم اهخٓام مً الٚغ  وال مدؿىؾت، ٚحر ع٢مُت مدخٍى

 ال ؤجهم الهلبت،بل ألاعى ٖلى( ق٣٣هم) ؾ٨ىاتهم ومىا٢٘ وؤها٢ت مؿاخت تهمهم ال لظل٪. الاؾتهال٦ُت اإلااصًت ألاقُاء ًيخجىن 

اث حهخمىن  ٣ت وال الك٤٣، َظٍ بمدخٍى لى.ال٩ىمبُىجغ ظهاػ َى حهمهم ما ٧ل ؤقُائها، جغجِب بٍُغ م ٖو م ؤن مً الٚغ  ال ؤ٦ثَر
 خُاة مً ب٨شحر ؤًٞل الخالُت خُاتهم ؤن ٌٗخ٣ضون  ؤجهم بال مؿخ٣غ، ٚحر الا٢خهاصي وويٗهم مل٨ُت ؾىضاث ًمل٩ىن 

 واخضة بجها ا٢خهاصي، هجاح جد٤ُ٣ بلى ٌؿٗىن  ال هجضَم ؤن الٍٛغب مً ٞلِـ لظا. الخ٣لُضي الٗالم في الٗاصًحن الؿ٩ان

ت ال٨شاٞت ؤو البكغي، الغؤؾما٫ َى حهمهم ما الغؤؾمالُت مى٤ُ ًدبٗىن  ال بجهم زهاثههم، مً  خُض) الاٞترايُت البكٍغ

م ٧ان ؿٗىن  ،(الٗالم جد٨مىا ختى الغ٢مي، الٗالم ؾ٩ان ًا ا٦بروا ج٩ىجهم بضاًت ٖىض قٗاَع م٤ُ خ٣ُ٣ي حُٛحر بلى َو  ٖو
. اإلااصي الٗالم في ؤَمُت له آزغ شخيء ؤي مً ؤ٦ثر وألا٩ٞاع، باإلوؿان حهخمىن  بجهم. الىاؽ لخُاة

ٗخمضون  الجاَؼة، اإلا٣ىلبت ألا٩ٞاع في ٌك٩٨ىن  بجهم  في لهم باليؿبت مهمت ول٨جها بؿُُت ؤ٩ٞاع جىلُض في الخ٨ىىلىظُا ٖلى َو
دكاع٧ىن  الىاؽ، ؤخىا٫ حُٛحر  ؤن اإلاخل٣ي خ٤ مً ألهه اإلاٗلىماث، ٣ًُض ؤن اإلاؼوص خ٤ مً ٞلِـ ألا٩ٞاع، َظٍ بىاء في ٧لهم ٍو

ض التي اإلاٗلىماث ًسخاع .  ًٍغ

 اإلااصي؟ ٖاإلاىا ٌٛحروا ؤن الغ٢مي الٗالم لؿ٩ان ًم٨ً ٞهل

م ٖلى بجهم ضم الجٛغاُٞت، الخضوص بىظىص قٗىعَم ٖضم مً الٚغ  الجهاًت ٟٞي الضولت، ب٢لُم صازل باالهدهاع قٗىعَم ٖو
دىا٢كىن  ًخىانلىن  َم  ًٖ بُٗضًً الخانت بُغ٢هم إلاكا٧لىا خلى٫  ًجاص ال ٌؿٗىن  بجهم الهلب، ٖاإلاىا مكا٧ل خى٫  ٍو

ت الىاخُت مً ؤما ج٨ُ٨ُٟت، هٓغة الال٨ترووي الًٟاء بلى هٓغها بطا َظا. اإلااؾؿاث ؾلُت  الًٟاء وٗض ؤن ُٞم٨ً البيٍُى
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٠ مٟاَُمُت آلُت ًٖ ٖباعة الال٨ترووي ا في وج٣ىُاجه الانُىاعي الظ٧اء جْى  اإلاغثُت الهىعة ًٖ بُٗضا والظاث للم٩ان َمَغ

 اإلاهاَغة ٖملُت بلى الؼمان َظا نىعة بها جخمحز التي اإلا٩اهُت الكٟاُٞت وحٗىص.الصخصخي خاؾىبىا قاقت ٖلى حصخو التي
اجي الىا٢٘ بحن اإلا٣ُمت  م٘ جٟاٖلىا ؤزىاء مٗها وهخٗامل وِٗكها، التي ال٨ُىىهت في وجضازلهما الاٞتراضخي والىا٢٘ الخ٣لُضي الٟحًز

. اإلاٗلىماحي الًٟاء

ه ًٖ مىٗؼلت ٦بيُت اإلاٗلىماحي الًٟاء ؤن الق٪ اجي الًٟاء ًٖ ًسخل٠ مٗمٍغ  ؤن صخُذ. ؾا٦ىُه ًٖ مىٗؼال اإلااصي الٟحًز
 بالخـ،وله ًخمخ٘ بهه زُالُا، لِـ ؤهه بال طواجىا، ٢بل مً مدؿىؾا ججٗله التي الىظىصًت للمٗالم ًٟخ٣ض الغ٢مي الًٟاء

: آلاجُت بالؿماث جلخهحها ًم٨ً ؤلال٨ترووي الًٟاء بها ًخمحز التي الؿ٩ُىلىظُت الؿماث ؤَم بن.عوح

ىلىجي اإلآهغ ُٚاب:ألاولى الؿمت : الفحًز

 َظا ؤن بال. وؤٖم٤ بل. الخ٣ُ٣ي الٗالم في الىا٢ٗت الخٟاٖالث مً ب٨شحر ؤ٦بر الاٞتراضخي اإلاؿخىي  ٖلى الخاصزت الخٟاٖالث بن
 ظمُ٘ وبلٛاء بل ألاعى، ٖلى مٗهم هخٟاٖل خحن آلازٍغً وظٍى ٖلى هالخٓها التي الاهٟٗاالث بخُِٛب ماَُخه ٣ًٟض الٗم٤

 هبرة ؾمإ ًدُذ الظي الُبُعي الخٟاٖل بن.مٗىا اإلاخٟاٖل صزُلت في ًسخلج ما ٞهم في ٖم٣ا جمىدىا التي الجؿض لٛت مالمذ
ت الهىث  الؿماث مً ظضًضة ؤهماَا الخٟاٖل َظا لىا ُٞيخج الىظه، بكغة لىن  حٛحر خغ٧اجه، مٗه، اإلاخهل خالت وعٍئ

 الُٗام هدى ًجٕز مشلما هدٍى ؤلاوؿان ًجٕز َبُعي مخُلب َى الظي الاجها٫ وكىة جد٤ُ٣ في ٧لها الؿلى٦ُت،جخٟاٖل

 ٚحر بلى طَبذ ل٣ض. ؾلُمت اظخماُٖت بيُت ل٣ُام َبُُٗت يغوعة هي التي اليكىة لهظٍ ًٟخ٣ض الال٨ترووي الًٟاء بن.والكغاب
 الجؿض وؾُهاب والخٗاه٤، الخهاٞذ ؾُُٛب الٛحر، م٘ الهلت بضٝء خُاجىا جمؤل ٧اهذ التي الؿلى٦ُاث مً ال٨شحر عظٗت

 الخ٣لُضًت الاظخماُٖت الٗال٢اث ؤخًان في صاٞئا ٧ان بٗضما ؤوناله في حؿغي  ببروصة ؤزغي  مغة

: اإلاهجً ؤلاصعان: الشاهُت الؿمت

 مً ظُضا همُا ٌٗض باألخضار اإلاٟٗمت الغؾىمُت بِئتها في ًضوع  ما م٘ بهضوء والخٗامل الخاؾىب قاقت ؤمام الجلىؽ بن

ض في زُاب ٣ٞغاءة.ؤلاوؿان لضي الىعي خالت حٗضًل ؤهماٍ  مؿخسضم م٘ الال٨تروهُت الضعصقت ومماعؾت الال٨ترووي، البًر
ج ؤلاخؿاؽ ًىعزىا بُٗض، بلض في ٣ًب٘ حر ٍٚغب بمٍؼ  بالظاث،وبظاث قٗىعها ٖخبت ٞحها جخضازل التي ألاخاؾِـ مً مإلٝى ٚو

 هإلٟها لم وبإق٩ا٫ اإلابخضٖت، بال٩اثىاث مٟٗمت مدىؾبت، لٗبت مماعؾت بن. مٗه والخىاع الاجها٫ هضًم الظي آلازغ
ت ؾاب٣ا،ومباقغة  لل٨ُاهاث الغؾىمي الىن٠ ٖم٤ وػٍاصة الُىمُت، الخُاة مى٤ُ م٘ جخُاب٤ ال التي ألاٞٗا٫ مً مجمٖى

ىا٥، َىا مً اإلاىُل٣ت ألانىاث وػثحر اإلاخٗضصة، الىؾاثِ بِئت في اإلاخدغ٦ت الغؾىمُت ضا ؾُىعزىا َو اث مً مٍؼ  مؿخٍى
 البِئت م٘ للخ٠ُ٨ هىجر ل٩ي مضع٧اجىا في الخدضًض مغاخل مً مغخلت مً ؤ٦ثر مباقغة مىا وؾِخُلب بالىعي، ثالالخٟا

 1.اإلاخى٢ٗت ٚحر والخغ٧اث وألانىاث، باأللىان، اإلاٟٗمت بإق٩الها اإلاش٣لت اإلاٗلىماجُت

: الىفسخي الؼمً م٘ الُبُعي الؼمً جُابم ٖضم:الشالشت الؿمت

 ججٗل اإلاسخلٟت بِئاجه في ؤلاوؿان ٌِٗكها التي وألاخضار الؼمً، َظا مً ٣ًضع ٞٗمٍغ ال٨لي، الؼمً مً ظؼء ؤلاوؿان خُاة بن

 ًخُاب٤ ال الال٨ترووي الًٟاء في الؼمً بن. ؤلاوؿان خُاة في وامخضاصاجه الخضر ٢ُمت خؿب ٣ًهغ ؤو ًُى٫  الىٟسخي ػمىه
ض وؾِش٣له قٗىعها، ؾُجه٪ الظي ألامغ الخ٣ُ٣ي، الؼمً م٘ جماما  اإلاضع٦ت بالظاث الهلت طاث الىٟؿُت الًٍٛى مً بمٍؼ

. ألاعيُت وال٣ٗباث الاخخ٩ا٥ مهاصع مً الخالُت اإلاٗلىماحي الًٟاء بِئت في هىٛمـ ٖىضما ألالُم الىعي بُٛاب ٞيؿخمخ٘
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 اهخٓاع خحن بال للى٢ذ ٢ُمت ٞال هُا٢ه، زاعط ٞخضوع  الؿاٖت ٣ٖاعب والجهاع،ؤما اللُل حٗا٢ب مً الال٨ترووي الًٟاء ًسلى

 َى الظي الؼمان مٗه ُٚب الًٟاء َظا في اإلا٩ان ُٚاب بن. الاٞتراضخي الخىانل خل٣اث ٖبر الغمؼي  الخٟاٖل ؤزىاء ؤلاظاباث
ً، ألاعى بلى اهخمائهم بٗضم الال٨ترووي الًٟاء ؤَل ٌكٗغ اإلا٩ان ُٚاب ٧ان وبطا الُبُُٗت، خُاجىا ؤؾاؽ  ُٚاب ٞةن والَى

م الؼمً بت بلى وجمضصٍ ؾحروعجه في ًسً٘ هٟسخي ػمً َى الال٨ترووي الًٟاء في الؼمان بن. الخُاة بلى الاهخماء بٗضم ٌكَٗغ  ٚع

ضون  اإلاخٟاٖلحن، ى٣هىن  ُٞه ًٍؼ .  مكِئتهم خؿب ٍو

ت حٗضص: الغابٗت الؿمت : الهٍى

ت الال٨ترووي الًٟاء ًٟغى ال   ؤلاصاعي  الخىُٓم مً زلٍى الهغمي،بؿبب الٗالم في الخا٫ َى ٦ما ؾ٩اهه ٖلى واخضة ٍَى

اثُت اإلادضصاث ُٚاب ْل وفي. ألاعى ٖلى للمىاَىحن اإلاضهُت الخُاة ًًبِ الظي الهغمي  نٟت بيٟاء في حؿاَم التي الٟحًز
دُذ ؤؾماثىا ًٖ ؤلاٞهاح ؤمام الخاظت جخًاء٫ هٟىؾىا، ٖلى الُٗجي الىظىص  بم٩اهُت الال٨ترووي الًٟاء لىا الخ٣ُ٣ُت،ٍو
ٟت، شخهُت هيخدل ؤو ظضًض اؾم اؾخٗاعة  في الُٗجي الىظىص حُِٛب مٟهىم ٖلى آلازغ م٘ اجهالىا ٖملُت جغج٨ؼ َاإلاا مٍؼ

ت اٞترايُت مٗلىماجُت بِئت ٖبر م٨خىب هو  ممشال شخو ٧ل بن. الكب٩ي الٗالم في مباح ألاعضخي الٗالم في اإلامىٕى بن. نٞغ
ظا اهخماءاث، وبٗضة ؤؾماء، وبٗضة َغ١، بٗضة الكب٨ت ٖلى ٖملُا  مً ب٨شحر ؤ٦بر حجما الال٨ترووي للمجخم٘ ٌُٗي ما َو

 ٖلى ٢ضعجه مً وبهما الًٟاء، َظا في لظواتهم ألاٞغاص جمشُلُت مً هابٗت لِؿذ ًضٖحها التي ال٣ىة ٞةن وبالخالي الخ٣ُ٣ي، حجمه

ت بُجهم الغبِ .  ٦بحرة بؿٖغ

ت جُػى ٢ض م ٖلى اإلااصًت، طواتهم ٖلى الًٟاء لهظا للمىخمحن الاٞترايُت الهٍى  بُاهاتهم بزٟاء ٖلى الكضًض خغنهم مً الٚغ

. الخ٣ُ٣ي الٗالم في مجها ب٨شحر ؤ٦بر الًٟاء َظا في اإلاٗلىماث حؿغب اخخمالُت ألن الٗامت، ؤهٓاع ًٖ الصخهُت

: الىفـ في الٗالُت الشلت: الخامؿت الؿمت

 ٖلى ٞال٣ضعة الىٓحر، مى٣ُٗت بش٣ت جخٗؼػ  هٟؿِخه ظٗلذ الال٨ترووي للًٟاء الخ٨ىىلىظُا مىدتها التي الهاثلت ال٣ضعاث بن
ت والخإزحر، الخىانل خماص الخىز٤ُ، مً ٖالُت صعظت بلى ًسً٘ الظي اإلااضخي آزغ، بلى مجا٫ مً الاهخ٣ا٫ ؾٖغ  ٖلى اإلاُل٤ الٖا

ت الظا٦غة ًلػي مما السخابت، ٖلى البُاهاث جسٍؼً  للًٟاء ٌُٗي َظا ٧ل الالمدضوصة، الخجمٗاث بم٩اهُت جهاثُا، البكٍغ

. الجضص لؤلًٖاء مؿخمغ بجظب له حؿمذ ممحزاث الال٨ترووي

: للىو ألاؾُىعي الحًىع : الؿاصؾت الؿمت

 الىو، بيُت ؤؾغي  الال٨ترووي الًٟاء في اإلاخىانلىن  ًجٗل آلازغ، م٘ الغ٢مي الاجها٫ في اإلاُبٕى الىو ٖلى الا٢خهاع بن
 وما طواتهم، ٖم٤ ًٖ الخٗبحر ًٖ ٖاظٍؼً ُٞجٗلهم وبالٚخه، مى٣ُه ًٟغى الىو وؤن وشخهِخه، ٦ُاهه للىو ؤن خُض
م، في ًجى٫  ٍغ ٖىض جىانله، ٖملُت ؤزىاء الال٨ترووي اإلاخهل ٌكٗغ زىاََغ  الٗالُت بالجضعان مسىى١  ؤهه لغؾالخه جدٍغ

 اللظان واإلاخل٣ي، اإلاغؾل ظاهب بلى الال٨ترووي الًٟاء صازل زالشت شخهُت الىو بن جسُحها، ٖلى ٢اصع ٚحر واهه للىو،
ب ؤن مً ز٣ت ٖلى لِؿا  لم قِئا الىو ٣ًى٫  ٣ٞض الخٗبحر، ٖلى الىو ب٣ضعة ٌكٗغان ألجهما آلازغ، زُاب ؤخضَما ٌؿخٖى

دضر. ؤخضَما ٣ًهضٍ  الهمذ وختى الهىث وهبراث الجؿم خغ٧اث ٖبء جدمل الىو بن زم. الٟهم ٖىض هٟؿه الصخيء ٍو
تي جدمل ٦ما  ال٨الم، ٌؿٟٗىا ال خحن وحؿٟٗىا الخ٣لُضًت، اجهاالجىا في ب٣ىة خايغة هي التي اإلاداصزت، ؤزىاء  ال٨الم خٞغ

ُٟت ًاصي ؤن الىو ٌؿخُُ٘ ٞهل وؤلانٛاء،  جًغب مك٩لت بجها. الخ٣لُضي الاجها٫ ٖىانغ ؤَم ُٚاب في الغؾالت ه٣ل ْو
 .الاجها٫ ٖم٤
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: زاجمت

غة اإلاٗلىماث ؤنبدذ ل٣ض   ت، لل٣ىاث باليؿبت مُضاهُت و٢ُمت ا٢خهاصًت ٢ُمت طاث الًٟاء َظا في اإلاخٞى  ومجاال الٗؿ٨ٍغ

ت لل٣ىة ألاؾاؾُت اإلااقغاث بخضي وا٦دؿابها اإلاٗلىماث نىاٖت في الخٟى١  وؤنبذ.والخد٨م للؿُُغة  الخض٤ٞ بن. 1الٗؿ٨ٍغ
ا مجاال مىه ظٗل ؤلال٨ترووي الًٟاء صازل للمٗلىماث الهاثل ابُت الهجماث لكً خٍُى ما٫ وجىُٟظ ؤلاَع  ٦ٛحٍر الٗضاثُت، ألٖا

 ٞبِىما والخد٨م، الؿُُغة خُض مً ٚحٍر ًٖ ًسخل٠ اإلاجا٫ َظا ؤن بال(. والجى والبدغ البر) الخ٣لُضًت الخغب مجاالث مً
 ألاٞغاص ختى ؤو ظماٖت ؤو صولت ألي ًم٨ً ؤهه هجض الخاعجي، الًٟاء لٛؼو  الخ٨ىىلىظُت ال٣ضعاث ٖلى الضو٫  مً ٢لت حؿُُغ

هغ. ؤلال٨ترووي الًٟاء في ًازغ ؤن  الًٟاء ٖبر ؤلال٨تروهُت الخغب زال٫ مً ًماعؽ ال٣ىة مً ظضًض همِ بظل٪ ْو
ت واإلاغا٤ٞ ؤلاؾتراجُجُت باألَضاٝ مخهلت بهترهذ مىا٢٘ جىظض خُض ؤلال٨ترووي،  مً ظضًض هٕى في يغبها، ًم٨ً الخٍُى

.   ٖؿ٨غي  َى وما مضوي َى ما بحن جمُحز وال للضماء، بعا٢ت بضون  الخغب

٨ُت ألاع٧ان َُئت ؤ٢غث ؤلال٨ترووي، للًٟاء الٗؿ٨غي  البٗض ًٖ وحٗبحرا ٟا ألامٍغ ا حٍٗغ  باؾخسضام ًخمحز مجا٫" بإهه له ٖؿ٨ٍغ

 عبِ وه٣اٍ( الاجها٫ وؤظهؼة الغاصاع) ؤلاقاعاث يض ؾا٦ىت ؤو مخدغ٦ت جإزحراث لخسٍؼً وال٨هغومٛىاَِؿُت ؤلال٨تروهُاث
ت الهضٝ بلى الىنى٫  ًخم خُض الضٞاعي، الىٓام وقب٩اث ت ؤو الهىث بؿٖغ  الًٟاثُت ٢ضعتها اؾخٗما٫ ٖىض الًىء بؿٖغ

ت ال٣ىاث وؤٖلىذ. ؤلال٨تروهُت ٨ُت الجٍى ٟا ٕ٘ٓٓ صٌؿمبر 7 في ألامٍغ  ال٣ىاث مهمت خضصث بإن ال٣خالُت إلاهامها ظضًضا حٍٗغ
ت  والضٞإ الخاعجي والًٟاء الجى في وال٣خا٫ الُحران ٖلى ب٣ضعتها الٗاإلاُت ومهالخها اإلاخدضة الىالًاث ًٖ الضٞإ في الجٍى

ت ال٣ىاث مهام مً وؤنبذ. ؤلال٨ترووي الًٟاء ًٖ ؤًًا  الخدخُت، البيُت ٖلى ؤلال٨ترووي الًٟاء مً هجىم مى٘ الجٍى
ٗت والاؾخجابت  للهغإ، ٦ؿاخت ؤلال٨ترووي الًٟاء بإَمُت ال٩افي الىعي ووكغ الكب٩اث، بنالح وبٖاصة للهجماث، الؿَغ

مت بلخا١ ٖلى والٗمل ضاء بالخهىم الهٍؼ  في صوع  ؤلال٨ترووي للًٟاء ؤنبذ وبظل٪،. ؤلال٨ترووي الًٟاء زال٫ مً وألٖا
ت ؤلاؾتراجُجُت ت للٗملُاث مجا٫ بلى وجدى٫  ومهالخها، الضو٫  ًٖ للضٞإ الٗؿ٨ٍغ  ال٣ىة الؾخسضام ومجا٫ الٗؿ٨ٍغ

. للمٗلىماث ال٩ىهُت الخدخُت البيُت حهضص بما والؿُُغة

 الخىاؾب ٞةن ؤلال٨ترووي الًٟاء صازل ٦بحرة اٞترايُت مؿاخت لها ؤنبذ التي للماؾؿاث الال٨ترووي ؤمً مؿخىي  ٖلى ؤما

م ٖلى اإلااؾؿاث، َظٍ اَخمام ًشحر. الاٞترايُت البِئاث ج٣ضمه الظي الصخُذ  ألانى٫  بةصاعة اإلاخٗل٣ت الخدضًاث ؤن مً الٚغ

حر اإلاٗخمضة الاٞترايُت  الخماًت ٞةن لظا .اإلادخملت والٟىاثض ألاعباح مً جدض الاٞترايُت الىؾُُت البجى ٖلى اإلاٗخمضة ٚو
 للخدضًض وال٣ابلُت والخإ٢لم باإلاغوهت ًخه٠ الظي بإؾلىبها ال٣ضًمت ألامىُت للخلى٫  اإلاخضهُت الٟٗالُت جخسُى الصخُدت

حر ٘ اؾدشماع ٖاثض وجٞى  ؤظغجه للغؤي، اؾخُإل وؤْهغ. وألاصاء الخماًت بحن الصخُذ الخىاػن  جإمحن ظاهب بلى ؾَغ

 في مٗخاصا قِئا ؤنبدذ خُض الاٞترايُت، البِئاث ٖلى حٗخمض ؤضخذ الكغ٧اث مً باإلااثت 8٘ ؤن Forresterماؾؿت
.   مخإزغة جؼا٫ ال الاٞترايُت البِئاث خماًت ؤن بال اإلااؾؿاحي، الاؾخسضام

 :واإلاغاح٘ اإلاهاصع كائمت

ت، ٖالم ؾلؿلت عيىان، الؿالم ٖبض: جغظمت ،الاهترهذ بٗض اإلاٗلىماجُت ، بُل ُٚدـ .  جي اإلاجلـ اإلاٗٞغ  للش٣اٞت الَى

ذ، وآلاصاب، والٟىىن  . 1998 ال٩ٍى

                                                           
1
James M. Liepman Jr. "Cyberspace: The Third Domain" Zel Technologies LLC and Global Cyberspace Integration 

Center November 15 2007. 

http://www.au.af.mil/au/aunews/archive/0223/Articles/Cyberspace%20Third%20Domain%20-%20Liepman.pdf 
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. 2005 بحروث، الٗغبُت، الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ ،احخماُٖت -الخىىى واإلاىٓىمت الاهترهذ ، مدمض ٖلي عخىمت . 

ض ، بًٍغ٪ قمُضث .  ً، ظاٍع ماٌ وألامم ألافغاص مؿخلبل حكىُل بٖاصة الجضًض، الغكمي الٗهغ ٧ٍى  الٗغبُت الضاع ،وألٖا

. 2013 هاقغون، للٗلىم

 الٗغبي اإلاغ٦ؼ مسخلفت، وجدضًاث حضًض همِ: الضولُت الٗالكاث في اللىة الالىترووي، الاعهاب ، ٖاص٫ الهاص١ ٖبض .4

. 2013 ،2 ٍ الال٨ترووي، الًٟاء ألبدار

الم في هلضًت صعاؾاث والجؿض الهىعة ، الضًً خؿام مدمض اؾماُٖل .   ، الٗغبُت الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ ،اإلاٗانغ الٖا

. 2008 بحروث،

. 2007 بحروث، الٗغبُت، الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ ،اإلاٗلىماحي الفًاء مٟٓغ، خؿً الغػو .6

الم، وػاعة ،526 الٗضص الٗغبي، مجلت وبعهابها،.. اإلاٗلىماث ٖىف ، هبُل ٖلي .7 ذ، ؤلٖا  ٖلىم ٢ؿم ،2002 ؾبخمبر ال٩ٍى
. وج٨ىىلىظُا

-8 Slater Don 2002 'Social Relationships and Identity Online and Offline' in L.Lievrouw and S.Livingston (eds) The 
Handbook of New Media Sage London. 

9- Zhai Philip. Get Real: A PhilosophicalAdventure in Virtual Reality. New York: Rowman&LittlefieldPublishers 1998. 

10- James M. Liepman Jr. "Cyberspace: The Third Domain" Zel Technologies LLC and Global Cyberspace Integration 
Center November 15 2007. 
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 اإلافهىم والخهائو:الشلافت الخىُٓمُت

 02حامٗت البلُضة /ػعٍم الضعاجي.ؤ     حامٗت بؿىغة    /بً مٗخىق خمؼة.ؤ

 

 

: ملخو

ت ج٩امل زال٫ ومً للماؾؿت ال٨لي اليؿ٤ مً ٞغعي وؿ٤ الخىُٓمُت الش٣اٞت حٗخبر  ُت ألاوؿا١ مجمٖى  الٟٖغ
ت الخىُٓم حُٗي  مىٓمت ٧ل جبجي َى وؤزغي  مىٓمت بحن الازخالٝ ؤَم بحن ومً اإلاسخلٟت الخىُٓماث باقي ٖلى اإلاخمحزة الهٍى
 التي ال٣ُم بٌٗ ٚغؽ ٖلى الٗلُا ؤلاصاعة و٢ضعة اإلاىٓمت اؾتراجُجُاث خؿب الش٣اٞت َظٍ حك٨ُل زال٫ مً بها زانت ز٣اٞت
 الخىُٓمُت الش٣اٞت مٟهىم بلى اإلا٣ا٫ َظا في هخُغ١  وؾٝى اإلاىٓمت َظٍ ؾُاؾاث ًسضم الظي بالىدى ؤٞغاصَا ؾلى٥ في جازغ

. لها اإلادضصة الٗىامل وؤَم وم٩ىهاتهما وزهاثهها

: ملضمت

ٗت الخُىعاث ٧اهذ لى للمىٓماث الش٣افي بالجاهب مخٗل٣ت اإلاجاالث مسخل٠ في الؿَغ الهاث مؿخىي  ٖو  بحن الٗامت، ؤلٖا
 ال٨بحر الخ٨ىىلىجي الخُىع  بظل٪ وه٣هض الخدىالث َظٍ خضازت خضًشت صعاؾاث لٗضة ألابىاب ٞخدذ مهىُت الؿىؾُى الٟئاث

 الشىعة مؿاًغة ٖضم زال٫ مً لها الاؾخاج٩ُي للخُىع  هٓغا اإلاىًماث بٌٗ في جىا٢ٌ ْهىع  مً ٖلُه ًى٨ٗـ ما و
 إلاىاظهت لها والخاعظُت الضازلُت البِئت م٘ حٗاملها في بالضًىام٨ُُت جخمحز ج٨ُُٟت جىُٓمُت ز٣اٞت بةًجاص الخ٨ىىلىظُت

اهاث الخدضًاث  الٗلُا ؤلاصاعة بلى الخٛحراث َظٍ ْل في ؤَضاٞها جد٤ُ٣ بلى والىنى٫  اإلاىٓماث َظٍ ٞٗالُت جخى٠٢ لظا والَغ
ت طاث جىُٓمُت ز٣اٞت بًجاص في والٟاٖلحن  ًدبىن  ججٗلهم ؤٞغاصَا في اإلاٛغوؾت والاًجابُت ال٣ٗالهُت بال٣ُم مخمحزة ٍَى
ٗتزون ت َو ؼصاص بهٍى ىب الؿلى٦ُت ألاهماٍ جدضًض زم ومً لها والئهم مىٓمتهم،ٍو  وؾهىلت اإلاىٓمت و٢ُم ًدىاؾب وما ٞحها اإلاٚغ

 بيكإة اإلاخٗل٣ت الى٣اٍ ؤَم بلى هخُغ١  ؾٝى الهُاٙ َظا وفي اإلاىٓمت ؤَضاٝ ًسضم وما وجىظحهها ؤٞغاصَا بؿلى٦ُاث الخيبا
 الش٣اٞت وزهاثو الش٣افي الخُٛحر بها ًخم التي آلالُاث بلى ونىال وؤَمُتها وزهاثهها وجُىعَا الخىُٓمُت الش٣اٞت

. الٟٗالت الخىُٓمُت

  : الخىُٓمُت الشلافت مفهىم/ٔ

ظٍ ما مىٓمت في الىٟىط طوي  ألاٞغاص ٢ُم ًٖ حٗبحر هي       ؾلى٥ وفي اإلاىٓمت مً اإلالمىؾت الجىاهب في بضوعَا جازغ ال٣ُم َو

.  (1). ومىٓماتهم إلاغئوؾحهم وبصاعتهم ٢غاعاتهم في ألاٞغاص َاالء ًيخهجه الظي ألاؾلىب جدضص ألاٞغاص،٦ما

: الخىُٓمُت الشلافت مهُلح اؾخٗماٌ جُىع  -ٕ

                                                           
رللة اإلدارة العامة، ع . اذليئة ادللكية للجبيل كينبع كشركة سابك: أمهية قيم ادلديرين يف تشكيل ثقافة منظمتُت سعوديتُت:ىيجاف، عبد الرمحن أمحد (1)

.11، ص1991(.74)  



 
 
 

 

 
 

    2016 –  ًىلُى    : 22الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

174 

 

 الا٢خهاصًت اإلاجلت َٝغ مً طل٪ و٧ان 1980 ؾىت اإلاسخهت الصخاٞت َٝغ مً مغة ألو٫  اإلاىٓمت ز٣اٞت مهُلر اؾخٗمل  

٨ُت  الباخشان ظاء ؤن بلى(  corporateculture) ٖىىان جدذ زانا ع٦ىا" Fortane"مجلت وؤصعظذ Buslnessweek ألامٍغ

(T,E,Dzol ,A,A ,Kennedy  )(2) اإلاٟهىم لهظا ألاولى اللبىت بظل٪ وايٗحن. 

ت      التي الخىُٓمُت ال٣ُم جُىع  هاخُت مً ؤي الخىُٓماث جُىع  مغاخل هظ٦غ ؤ٦ثر الخىُٓمُت الش٣اٞت مٟهىم جُىع  وإلاٗٞغ

: الخالُت اإلاغاخل في الخىُٓماث َظٍ جد٨م

ٗض مهامه، ألصاء ماصًا جدٟحٍز ُٞخم ماصي مىٓىع  مً الٗامل الٟغص بلى الىٓغ جم اإلاغخلت َظٍ في:الٗلالهُت اإلاغخلت -ٔ-ٕ  َو
ت َظٍ عواص مً جاًلىع   ال٨ٟغ جُىع  م٘ حٛحرث ؤجها بال ماصًت ٢ُما ؤٞغػث التي م٩ُاه٨ُُت، هٓغة ؤلاوؿان بلى هٓغث التي الىٍٓغ

ت ٢ُم بلى اإلااصًت ال٣ُم ٞخٛحرث ؤلاصاعي   .مٗىٍى

 البكغي  بالٗىهغ والاَخمام الٗمالُت الى٣اباث ْهىع  بٗض ظضًضة، جىُٓمُت ٢ُم ْهغث اإلاغخلت َظٍ في: اإلاىاحهت مغخلت -ٕ-ٕ

ضم بَماله، خالت في ؤلاصاعة ومداؾبت ت ٢ُم بٞغاػ بلى ؤصث وواظباجه، خ٣ى٢ه بُٖاثه ٖو  .والخ٣ضًغ والاخترام الخٍغ

 صوظالؽ" ٞٗؼػ  الٗاملحن بلى اإلاضًٍغً مً ؤلاصاعة ه٣ل ٞخم الٗمل، في ٢ُما اإلاغخلت َظٍ ؤْهغث: الغؤي في ؤلاحمإ مغخلت -ٖ-ٕ

جاع ت، ال٣ُم وؤَمُت مٟهىم ،"ما٦ٍغ ت لترسخ( YوX) ٞغيُاث بلى اإلاغخلت َظٍ ٞخُغ٢ذ ؤلاصاٍع  ٦ال ًٖ ال٣ُم مً مجمٖى
 .ٞغيُت

 ؤَمُت ٖلى قضصث التي َاوزغن  لخجاعب امخضاص اإلاغخلت َظٍ ؤْهغتها التي الجضًضة ال٣ُم ٧اهذ ٢ض: الٗاَفُت اإلاغخلت -ٗ-ٕ
         م٩ُاه٨ُُت آلت مجغص ولِـ ألاخاؾِـ، مً ٦خلت ؤلاوؿان وان اإلاكاٖغ،

 ٢غاع، اجساط مً الخىُٓمُت الٗملُاث في والٗاملحن ؤلاصاعة بحن اإلاكاع٦ت ٖلى ال٣ُم جغ٦ؼ: باألهضاف ؤلاصاعة مغخلت -٘-ٕ
     (1) .اإلاكتر٦ت واإلاؿاولُت الجماعي الٗمل بلى وجسُُِ،وبقغاٝ،بياٞت

غ مغخلت -ٙ-ٕ  ت واإلاٗلىماث ألا٩ٞاع، جدلُل في ظضًضة ٢ُم ْهغث: الخىُٓمي الخٍُى  إلًجاص الٗلمي البدض واؾخسضام ؤلاصاٍع
غ ٌٗٝغ ما  الٗمل، يٍٛى وبصاعة الخ٣ىُت والجىاهب ؤلاوؿاهُت للٗال٢اث ظضًضة ٢ُم ْهغث زم ومً الخىُٓمي بالخٍُى

ما٫ مدُِ في والاهٟٗاالث الخىجغ وخاالث وؤلاظهاص  .ألٖا

غ ًمشل: الىاكُٗت مغخلت -7-ٕ جا اإلاغخلت َظٍ في ال٣ُم جٍُى  بصعا٥ ٖبر  ال٣ُم بها مغث التي الؿاب٣ت الخُىع  مغاخل مً مٍؼ
هىع  والخىاٞـ اإلادُُت البِئت ْغوٝ ومغاٖاة وؤَمُتها، ال٣ُاصة إلاٟهىم اإلاضًٍغً ٖمل      (1) . ظضًضة مٟاَُم ْو

: الخىُٓمُت الشلافت زهائو  -ٖ
ت َىا٥ بإن ال٣ى٫  ًم٨ً ول٨ً للخىُٓماث، الش٣اُٞت الؿماث جخٟاوث     م الش٣اُٞت، الخهاثو مً مجمٖى  صعظت جٟاوث ٚع

 :هي والؿماث الخهاثو َظٍ وؤَم الخىُٓم في بها والالتزام جىاظضَا
ٟىن  به ًخمخ٘ وما الٟغصًت اإلاباصعة صعظت - ت مً اإلاْى ت الٗمل مً طاجُت ومؿاولُت خٍغ ه وخٍغ       (2) .جهٞغ

                                                           
إدارة التغيَت كعالقتو بثقافة ادلؤسسة ، مداخلة ضمن ادللتقى الدكيل حوؿ التسيَت الفعاؿ للمؤسسات االقتصادية ، : بركش زين الدين ككماؿ قامسي  - (2)

 .06، ص  2005مام  04. 03كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت كالعلـو التجارية ، جامعة ادلسيلة ، ادلسيلة يومي 
الثقافة التنظيمية كعالقاهتا باالنتماء التنظيمي ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، كلية الدراسات العليا جامعة نايف العربية للعلـو : الشاكم أمحد فرحاف  - (1)

 .32.  31. ، ص ص 2005األمنية ، ادلملكة العربية السعودية 
.32.  31. ، ص صنفس ادلرجع: الشاكم أمحد فرحاف   –(1)  
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ٟحن وحصجُ٘ اإلاساَغ ٢بى٫  صعظت-   .اإلاباصعة عوح ولضحهم مبضٖحن ٩ًىهىا ؤن ٖلى اإلاْى

 .الٗاملحن مً والخى٢ٗاث ألاَضاٝ ويىح صعظت -

.  الخىُٓم في اإلاسخلٟت الىخضاث بحن الخ٩امل صعظت -

   .للٗاملحن الٗلُا ؤلاصاعة صٖم مضي -

ُت الخىُٓمُت الىالءاث ٖلى وحٛلُبه للمىٓمت الىالء مضي -   .الٟٖغ

 .الٗاملحن ٖلى الض٤ُ٢ ؤلاقغاٝ وؤخ٩ام والخٗلُماث باإلظغاءاث اإلاخمشل الغ٢ابت ومضي ق٩ل -

ُت الخىُٓمُت الىالءاث ٖلى وحٛلُبه للمىٓمت الىالء مضي -  .الٟٖغ

ُما واإلا٩اٞأث، الخىاٞؼ، ؤهٓمت َبُٗت -  .واإلادؿىبُت والىاؾُت ألا٢ضمُت مٗاًحر ٖلى ؤو ألاصاء ٖلى ج٣ىم ٧اهذ بطا ٞو

. مٗاعيت هٓغ وظهاث بؿمإ والؿماح الازخالٝ جدمل صعظت -

ُما الاجهاالث هٓام َبُٗت -  قب٨ُا همِ ؤو الغثاسخي، الدؿلؿل همِ ًدضصَا التي الغؾمُت ال٣ىىاث ٖلى ٢انغا ٧ان بطا ٞو

  . الاججاَاث ٧ل في اإلاٗلىماث بدباص٫ ٌؿمذ

م وؾلى٦ُت ٩َُلُت ؤبٗاص ٖلى حكخمل ؤجها الخهاثو َظٍ مً ًالخٔ  ؤن بال ؤوضر بك٩ل الؿلى٦ُت ألابٗاص ؤزغ ويىح ٚع

     (1) . ٦بحر ألابٗاص َظٍ بحن الترابِ

. للمىٓمت والش٣اٞت الاظخماُٖت الش٣اٞت بحن الٗال٢ت ًىضر الخالي والك٩ل  

 )*(اإلاىٓمت وزلافت الاحخماُٖت الشلافت بحن الٗالكت(: ٔٓ) عكم الكيل

 
 

                                                                                                                                                                                           
، دار الشركؽ ،  3السلوؾ التنظيمي ، دراسة السلوؾ اإلنساين الفردم كاجلماعي يف ادلنظمات ادلختلفة، ط: زلمد قاسم القريويت ،زلمد الصَتيف   –(2)

.153.  152،   ص ص ،  2000األردف ،  . عماف   
  .153.  152ص ص ،    ادلرجع نفسو ، :زلمد قاسم القريويت ،زلمد الصَتيف   –(1)
.260، ص 2010 2، دار احلامد ، عماف ط" منظور كلي" إدارة ادلنظمات : حسُت حرمي : دلصدر ا (*)  
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ٗخبر الؿىؾُىلىجي اإلاُضان في الباخشحن اَخمام ظلب الخىُٓمُت الش٣اٞت مىيٕى بن: الخىُٓمُت الشلافت مىىهاث  -ٗ  اخض َو
ت اإلاضازل  الضعاؾاث ؤوظه وحٗضص" 1980" الخضًشت اإلاىايُ٘ مً الخىُٓمُت الش٣اٞت مىيٕى ول٨ً الخىُٓماث لضعاؾت الىٍٓغ

 .آزغ بلى باخض مً اإلاهُلر َظا جدضًض ونٗىبت الش٣اٞت مىيٕى لكمىلُت

لخو    م خؿً" ٍو :   الخالي الجضو٫  في الخىُٓمُت الش٣اٞت ٖىانغ" خٍغ

 ٌ  )*(الخىُٓمُت الشلافت ٖىانغ ًىضح(: ٔٓ) عكم الجضو

 الىنف الٗىهغ الٓاهغ

 اإلاغاؾُم
: ٣ًىم ألاٞغاص ٞحها بمماعؾت قٗاثغ ٣َىؽ ؤؾاَحر في ز٣اٞتهم مشالؤخضار وؤوكُت زانت 

 "٠ م ؤخؿً مْى  "بظغاء اخخٟا٫ ؾىىي لخ٨ٍغ

 قٗائغ

ت مً خضر  ت ٞٗالُاث ، ؤخضار جٟهُلُت مسُُت جضمج مٓاَغ ز٣اُٞت مخىٖى مجمٖى

 مٗحن ًخم ال٣ُام به مً زال٫ الخٟاٖل الاظخماعي ، وتهضٝ بلى ه٣ل عؾاثل مُٗىت ؤو اهجاػ

٠ ظضًض باإلااؾؿت ؤو جغ٢ُت مؿاو٫ ؤو اظخمإ : مشال.ؤٚغاى مدضصة ٣َىؽ الخدا١ مْى

 .ٚضاء ؤؾبىعي ٚحر عؾمي لخٗم٤ُ الترابِ والخ٩امل بحن الٗاملحن

 الُلىؽ

ت وحٗؼػ بهىعة صاثمت ال٣ُم /وهي ٣َىؽ  ٣ت همُُت مُٗاٍع اخخٟاالث مخ٨غعة جخم بٍُغ

ت  ٞترة اؾتراخت: واإلاٗاًحر الغثِؿُت ، مشال غ ٞغنت لخ٣ٍى ًىمُت لخىاو٫ ال٣هىة ؤو الكاي جٞى

 .الغوابِ بحن الٗاملحن والاظخمإ الؿىىي للمؿاَمحن

اللهو وألاؾاَحر 

 
)*( 

 

 اللهو وألاؾاَحر

م بال٣ُم الش٣اُٞت  ها ظُضا الٗاملىن وجظ٦َغ ال٣هو هي عواًاث ألخضار في اإلااضخي ٌٗٞغ

ج مً الخ٣اث٤ والخُا٫ ، َظٍ ا ل٣هو جضوع في الٛالب خى٫ اإلااؾؿحن للمىٓمت وهي مٍؼ

سُت التي مغث بها اإلاىٓمت مما  غ مٗلىماث خى٫ ألاخضار الخاٍع ألاواثل للمىٓمت ٦ما ؤجها جٞى

ٟحن ٖلى ٞهم الخايغ والخمؿ٪ بالش٣اٞت واإلاداٞٓت ٖلحها ، ؤما ألاؾاَحر  ٌؿاٖض اإلاْى

شخيء مٗحن /لخضر الخغاٞت ٞهي ٢هت مً هٕى مٗحن حُٗي جٟؿحرا زُالُا ول٨ً م٣بىال /

اث  امًا ٣ٞض ٣ًىم ؤٞغاص اإلاىٓمت ؤخُاها بخإل٠ُ الغاٍو ًبضوا بسالٝ طل٪ مدحرا ٚو

حر بَاع لخٟؿحر  ذي مً ؤظل جٞى الخغاُٞت خى٫ ماؾسخي اإلاىٓمت ؤو وكإتها ؤو خًىعَا الخاٍع

ت في اإلاىٓمت  ألاخضار الجاٍع

 ألابُاٌ
٣ضمىن صوع همىطظُا في ألاصاء ألابُا٫ َم ؤهاؽ ًخمؿ٩ىن ب٣ُم اإلاىٓمت وز٣اٞتها  ٍو

 .والاهجاػ لباقي ؤًٖاء اإلاىٓمت

 هجىم ٚحر ٖاصًحن
هبدىن ؤخُاها عمىػا للهىاٖت التي  م شخهُاث ٚحر ٖاصًت ًخٟى٢ىن ًٖ ػمالئهم ٍو َو

 .حٗمل بها اإلاىٓمت بإ٦ملها

 الغمىػ واللٛت
ُت ؤو ٖال٢ت حؿخسضم ٧ىؾُلت لى٣ل اإلاٗجي  الغمىػ هي ٖباعة ًٖ ؤقُاء، ؤٞٗا٫، ؤخضار هٖى

جغجبِ بمٗجى مٗحن لضي الىاؽ مشل قٗاع اإلااؾؿت ؤو ٖملها ؤو اؾمها الخجاعي واإلاهاٞدت 

                                                           
  . 262مرجع سبق ذكره ، ص ،: حسُت حرمي : دلصدر ا (*)
. 263.مرجع سبق ذكره ، ص: حسُت حرمي : دلصدر ا (*)  
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ا حر جدمل مٗاوي مُٗىت جغجبِ ب٣ُم اإلاىٓمت ومٗاًحَر . باألًضي ٚو

بحن ؤًٖاء اإلاىٓمت ٌؿخسضمىجها لى٣ل ألا٩ٞاع اللٛت هي مىٓىمت مً اإلاٗاوي اإلاكتر٦ت 

واإلاٗاوي الش٣اُٞت، و٦شحر مً اإلاىٓماث ح٨ٗـ اللٛت التي ًخسظ مجها الٗاملىن في اإلاىٓمت ، 

. ز٣اٞت جل٪ اإلاىٓمت

 

 

: اإلاىٓمت لشلافت اإلادضصة الٗىامل  -٘

اث َبُٗت ؤو ؤٞغاصَا ٖضص ؤو حجمها ٧ان مهما ماؾؿت ٧ل ا مُٗىت ز٣اٞت جمخل٪ ٞهي ، جدخىحها التي اإلاجمٖى  جمحَز
 مً الش٣اٞت َظٍ حك٩ل في ٖىانغ ٖضة حؿاَم وبهما ٞغاٙ مً جخدضص ؤو جدك٩ل الش٣اٞت،ال ألازغي،َظٍ اإلااؾؿاث باقي ًٖ

 .ؤَمها الٗىانغ مً الٗضًض جٟاٖل زال٫

 .وصواٞ٘ و٢ُم اَخماماث مً لضحهم وما لؤلٞغاص الصخهُت الهٟاث   -

ُُٟت الخهاثو   -  .لؤلٞغاص الصخهُت الهٟاث م٘ وجىا٣ٞها مالءمتها ومضي الْى

 .ال٣غاعاث اجساط وهمِ الاجهاالث وؤؾالُب الؿلُت زُىعة ٖل زهاثهه جى٨ٗـ خُض ؤلاصاعي  الخىُٓم -

 وجى٨ٗـ الىُْٟت م٩اهت ٖلى صاللت طاث ج٩ىن  ومالُت ماصًت خ٣ى١  نىعة في اإلااؾؿت مً ًٖى ٖلحها ًدهل التي اإلاىاٞ٘  -
     . ؾلى٦ه ٖلى

غ١  ٢ُم مً ٖلُه حكخمل وما اإلااؾؿت في الؿاثضة وال٣ُم ألازال٢ُاث  -  وم٘ البٌٗ بًٗهم ألاٞغاص بحن الخٗامل وؤؾالُب َو
غاٝ اصة الخاعظُت، ألَا       (1) :ًلي مما اإلااؾؿت و٢ُم ؤزال٢ُاث جخ٩ىن  ٖو

 .واإلاجخم٘ وألانض٢اء الٗاثلت مً حؿخمض التي ألاٞغاص و٢ُم ؤزال٢ُاث*    

 .مُٗىت مهىت في ألاٞغاص ؾلى٥ جغقض بلى اإلاهىت و٢ُم ؤزال٢ُاث*    

 .واإلاماعؾاث الٗاصاث مً ٖىه ًيخج ما ؤو ال٣اهىوي الغؾمي الىٓام مً الىاججت اإلاجخم٘ و٢ُم ؤزال٢ُاث*    

ت الخىُٓمُت الش٣اٞت جخدضص ٦ما ا ٦ما الٗىامل مً إلاجمٖى ت جازغ خُض" olivier Meier"  ط٦َغ  ز٣اٞت ٖلى الٗىامل مً مجمٖى
(. 02) الك٩ل في مبِىت اإلاىٓمت

 

                                                           
.352، ص  2002جية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية التفكَت االسًتاتيجي كاإلدارة اإلسًتايت: مجاؿ زلمد ادلرسي كآخركف  –(1)  
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 )*( .الخىُٓمُت الشلافت ٖلى اإلاازغة الٗىامل( : ٕٓ) عكم الكيل

ائف -ٙ : الخىُٓمُت الشلافت ْو

 خُض الخىُٓمُت، للش٣اٞت الىٓغة وجسخل٠ الخىُٓمي الؿلى٥ ٖلى الخإزحر في مهما ٖىهغا الخىُٓمُت الش٣اٞت حٗخبر 
ا البٌٗ مٗها ًخٗامل  هىاجج ٦إخض الخىُٓماث بلى الٗاملحن بىاؾُت جيخ٣ل بإجها ال٣ُم بلى والىٓغ مؿخ٣ال، ٖامال باٖخباَع

 ٖلى الىٓغة َظٍ وجا٦ض الى٢ذ، مغوع م٘ جخُىع  التي اإلاسخلٟت وال٣ُىؽ والغمىػ  اإلاكتر٦ت، واللٛت بال٣ُم، اإلاخمشلت الخىُٓم
 مىظىصة ٞالش٣اٞت والٗاملحن اإلاضًٍغً ٢بل مً اإلاسخلٟت وظؼثُاتها الخىُٓمُت الش٣اٞت مٟهىم ٖلى والاجٟا١ ؤلاظمإ ؤَمُت
 مً البض اإلاىُل٤ َظا ومً الخىُٓمُت والهُا٧ل والخ٨ىىلىظُا وألاَضاٝ ألاٞغاص مً ألازغي  الخىُٓم م٩ىهاث م٘ ظىب بلى ظىبا
اث٠ ومً الخىُٓماث بلحها حؿعى التي ألاَضاٝ ًد٤٣ بك٩ل الخىُٓمُت الش٣اٞت بصاعة  ما الخىُٓمُت الش٣اٞت جاصحها التي الْى

      (1):ًلي

حر - ت بىخضة قٗىع  جٞى  .الٗاملحن ٢بل مً الهٍى

اصة -  .الٗمل ٖال٢اث وجدؿحن للخىُٓم، والىالء باالهخماء الكٗىع  ٍػ

حر -  .ؾُاؾاث مً جبيُه ًخم وما بخضار، مً الخىُٓم في ًجغي  إلاا ؤًٞل ٞهم جٞى

حر -  .الٗلُا ؤلاصاعة بها جامً التي الخىُٓمُت لل٣ُم واإلاؿاهضة الضٖم جٞى

حر - ضٍ الظي بالك٩ل الخىُٓمي الؿلى٥ حك٨ُل زاللها مً حؿخُُ٘ لئلصاعة، ع٢ابُت ؤصاة جٞى  .جٍغ
اٖال واضخا مٗجى ٌُٗي الظي اإلاهضع جمشل ٦ما للٗاملحن، مغظُٗا بَاعا الخىُٓمُت الش٣اٞت حٗض      ٦ما اإلاىٓمت، ليكاٍ ٞو

 والخٛلب والخمحز الابخ٩اع، مشل مُٗىت ٢ُم ٖلى جا٦ض ٧اهذ بطا زانت بها للٗاملحن واٖتزاػ ٞسغ مهضع الخىُٓمُت الش٣اٞت حٗض

 .اإلاخىاٞؿحن ٖلى

اث٠ مجمٕى بن       مىاعصَا جىمُت في ؤَمُتها ٖلى صلُل بال َى ما الخىُٓمُت للش٣اٞت الؿاب٣ت الخُىاث في ط٦غهاَا التي الْى
ت  ؤٞغاصَا ؾلى٥ بخىظُه ال٨ُٟلت الىاجخت الؿُاؾاث عؾم الٗلُا ؤلاصاعة ٢ضعة زال٫ مً بالىجاح ًدؿم همىطط وبًجاص البكٍغ

      (1). اإلااؾؿت اؾتراجُجُاث جىُٟظ هدىي 

ت زال٫ مً اإلاىٓمت ز٣اٞت ٢ُاؽ ًم٨ً اإلاجا٫ َظا وفي : مجها اإلاٗاًحر مً مجمٖى

:  الخىُٓمُت الشلافت كُاؽ مٗاًحر*  

 15 مً م٩ىهت لل٣ُاؽ ؤصاة( R,harrision – H,Stoker) ؾخىهغو هاعؾىن  مً ٧ل لىا َىع  اإلاىٓمت ز٣اٞت ل٣ُاؽ 
ت وطل٪ اإلاغظىة الش٣اٞت وصعظت الخالُت الش٣اٞت ًٖ صعظت بُٖاء ًخم زم زُاعاث ؤعبٗت بلى ؾاا٫ ٧ل بخٟٕغ ؾاا٫  إلاٗٞغ

      (1):ًلي ما طل٪ ًٖ اإلاُغوخت ألاؾئلت ؤَم ومً الؿاثضة، الش٣اٞت مؿخىي 

                                                           
souce: oliver Meier , management interculturel ,Dunod ; 2004, p ,22
 (

*
)

      
.150، مرجع سابق الذكر، ص : زلمد قاسم القريويت  –(1)  
.151مرجع سابق الذكر، ص : زلمد قاسم القريويت  –(1)  
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ت؟ اإلاىٓمت ؤٞغاص ٌُٗي ؤن ًخى٢٘ إلاً -  ألاولٍى

 ؟ اإلاىٓمت في اإلاخمحزون ألاٞغاص َم مً -
 ؤٞغاصَا؟ م٘ اإلاىٓمت جخٗامل ٠ُ٦ -

 اإلاىٓمت؟ في ال٣غاع اجساط ٖملُت جخم ٠ُ٦ -
 ؟ اإلاىٓمت صازل الهغاٖاث م٘ الخٗامل ًخم ٠ُ٦ -

 بِئتها؟ م٘ اإلاىٓمت جخٗامل ٠ُ٦ -
 ألاٞغاص؟ مهالر م٘ حٗاعيها خالت في وألاهٓمت ال٣ىاهحن م٘ الخٗامل ًخم ٠ُ٦ -

 اإلاىٓمت؟ صازل ألاٞغاص بحن الٗال٢اث ٣ًىم ؤؾاؽ ؤي ٖلى -

 ألاٞغاص؟ لضي الٗمل هدىي  الضاُٞٗت مهضع َى ما -

 :الؿائضة واللُم الىافضة اللُم بحن الخىُٓمُت الشلافت نغإ -7

اصاث وجُىعاث و٢ُم مٗاًحر ًدمل اظخماعي ٧اثً الٗامل ؤن بما خإزغ ًازغ ٞهى وبالخالي ٖو  اججاٍ مىا٠٢ وله ٍو
 و٢ىاٖض ومباصت ٢ُم ق٩ل في ؤلاصاعة جٟغيها التي الؿلى٥ مدضصاث بحن جٟاٖل خالت في صاثما ٞهى به اإلادُُت الٓغوٝ

حر عؾمُت ً عؾمُت ٚو  التي الغؾمُت الؿلى٦ُاث لخل٪ مٗاعيت واؾتراجُجُاث جىظهاث مً ًدملىهه وما الٟاٖلحن ٢ُم ٍو
ا الٟاٖلحن ٖلى حك٩ل التي ؤَضاٞها وجد٤ُ٣ ًخالءم ما م٘ ؾُاؾتها لغؾم ؤلاصاعة جدضصَا  بلى الى٢ذ بمغوع جخُىع  والتي يَٛى

م ازتزالهم ًم٨ً ال الخىُٓم، ٩ًىهىن  الظًً الجماٖاث ؤو ٞاألٞغاص الخهىم َظا وفي نغاٖاث،  ووْاث٠ مهام في وخهَغ

اث وؾِ وفي ٦ُان، ٌك٩لىن  لىخضَم َم بل عؾمُت، اث.ز٣ُلت ج٩ىن  ما ٚالبا التي الغؾمُت الًَٛى  ٖلحهم ًماعؾها يَٛى

ت مً بهامل  الٟاٖلىن  ًدخٟٔ -الخىُٓم ت َظٍ وب٣اء ٞاؾخمغاع بؾتراجُجُت، بهٟت ٌؿخٗملىهه الخٍغ ٕؼ ًًغب الخٍغ ٖؼ  ٍو
 لًبِ ويغوعي  مغ٦ؼي  وم٩اهحزم مسخلٟت الؾتراجُجُاث مكتر٦ت ٧ىؾاَت الؿلُت مً ظاٖال ح٣ُٗضا ألا٦ثر الًىابِ

      (1).ال٩ل

 مً بمؿخىي  جخمحز ٧اثىاث ؤي اظخماُٖحن ٞاٖلحن بهٟتهم الٗما٫ ٧ل اإلاىٓمت صازل اهه ٧له َظا مً وؿخيخج
ؿٗىن  الظاجُت الاؾخ٣اللُت  ٖلى بإزغ ؤو بك٩ل ٌؿخدىطن والهغمُت اإلاهىُت ويُٗتهم ٧اهذ مهما زانت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ بلى َو

 في الاؾدشماع الخضًشت اإلاىٓماث حؿعى ولهظا باإلاىٓمت ٖال٢تهم في ؤو البٌٗ ببًٗهم ٖال٢تهم في الؿلُت مً مُٗىت صعظت
 جغاعي ظضًضة آلُاث بًجاص زال٫ مً الىىاحي ظمُ٘ مً به اَخمذ ما خالت في مىٓمت ؤي هجاح مهضع ألهه البكغي  اإلاىعص
  وال٣ُم للٟغص الظاجُت ال٣ُم بحن والخىا٤ٞ الاَخمام زال٫ مً اإلاىعص َظا ٖلى جازغ التي والضازلُت الخاعظُت اإلاخٛحراث ظمُ٘

 مِكاٌ ٣ًى٫  الهضص َظا وفي ؾاب٣ت، ز٣اُٞت ٖىامل جد٨مها الاظخماُٖحن الٟاٖلحن ؤَضاٝ ؤن ؤي للماؾؿت، الش٣اُٞت

ه  الٟاٖلحن بؾتراجُجُت خؿب بال ج٩ىن  ال لها اإلا٣ترخت والخلى٫  اإلادُِ ٖىاث٤ ؤو مكا٧ل بصعا٥ ؤن"  Crozier . Michal هغوٍػ

٤ اإلاىٓمت صازل اإلاخىاظضًً       (1).بالخاعط ٖال٢تهم في ؤو اإلاىٓمت صازل ُٞه مكاع٧ىن  َم الظًً اللٗب مى٤ُ ٞو

:  زاجمت

                                                                                                                                                                                           
.52. 44ص .، ص2002العمل ادلؤسسي، دار ابن حـز للطباعة كالنشر، بَتكت لبناف، : زلمد أكـر العدلوين  –(1)  

 ( )  - KROSIER michel: Fredberge l'acteur et le système, ED, du seuil paris 1997 p 56. 

 
( )

  - Michal Crozier .Fredberge; ibid, p135. 
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 بلى جاصي ماؾؿُت ز٣اٞت جبجي في والٟاٖلحن الٗلُا ؤلاصاعة خغم مضي ٖلى ًخى٠٢ مىٓمت ؤي بهجاح ؤن مىُل٤ مً
 وؿ٣ا حٗض التي الخىُٓمُت ز٣اٞتها في مخمشلت البُئخحن َظًً بحن للخىاػن  ؤصاة بةًجاص والخاعظُت الضازلُت البُئخحن بحن الخٗاٌل

ُا  ٞإَمُت بها ًامىىن  التي وال٣ُم تهم وؾ٩ُىلىظُا ألاٞغاص، ؾلى٥ وجٟؿحر ٞهم ٖلى حؿاٖض وصعاؾتها الخىُٓم مً ٖٞغ

بت ت ؾماث ٧لها... الٗمل وظماُٖت الٗمل وبج٣ان ؤلاعاصة. واإلاشابغة الاهجاػ في الى٢ذ،الٚغ  ؤي في ماؾؿت ؤي لىجاح يغوٍع
اث جدلُل ٖلى الٟاٖلحن حؿاٖض اإلاٗلىماث َظٍ ٧ل الش٣اٞاث بازخالٝ جسخل٠ اؾخسضامها ٦ُُٟت وان مُضان  الٗما٫ جهٞغ
 ال٨ُٟلت الىاجخت  الؿُاؾاث عؾم الٗلُا لئلصاعة ًم٨ً اإلاُُٗاث َظٍ ٧ل ٖلى وبىاءا ُٞه، والخد٨م الؿلى٥ بهظا والخيبا
٤ هجاح ب٩ل الش٣افي الخُٛحر م٩ُاهحزماث ووي٘ ؤٞغاصَا ؾلى٥ بخىظُه  وجد٤ُ٣ للماؾؿت والخاعظُت الضازلت اإلاخٛحراث ٞو

. ؤَضاٞها

:  اإلاغاح٘ كائمت

ال٢اتها الخىُٓمُت الش٣اٞت:  ٞغخان ؤخمض الكاوي -1  الضعاؾاث ميكىعة،٧لُت ٚحر ماظؿخحر الخىُٓمي،عؾالت باالهخماء ٖو

.  2005 الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت ، ألامىُت للٗلىم الٗغبُت ها٠ً ظامٗت الٗلُا

ً بغوف-2 ال٢خه الخُٛحر بصاعة:٢اؾمي و٦ما٫ الضًً ٍػ  الدؿُحر خى٫  الضولي اإلالخ٣ى يمً مضازلت اإلااؾؿت، بش٣اٞت ٖو

لىم الا٢خهاصًت الٗلىم الا٢خهاصًت،٧لُت للماؾؿاث الٟٗا٫ ت،ظامٗت والٗلىم الدؿُحر ٖو  -03 ًىمي اإلاؿُلت،اإلاؿُلت الخجاٍع
ت ؤلاؾتراجُجُت،الضاع وؤلاصاعة الاؾتراجُجي الخ٨ٟحر:وآزغون اإلاغسخي مدمض ظما٫  –3 2005 ماي 04 .  2002 الجامُٗت،ؤلاؾ٨ىضٍع

م خؿحن -4 . 2010الخامض،ٖمان، صاع 2،ٍ"٦لي مىٓىع "اإلاىٓماث بصاعة:  خٍغ

. 2002 لبىان، بحروث واليكغ، للُباٖت خؼم ابً اإلااؾسخي،صاع الٗمل: الٗضلىوي ؤ٦غم مدمض -5

ىحي ٢اؾم مدمض ، الهحرفي مدمض  -6  اإلاىٓماث في والجماعي الٟغصي ؤلاوؿاوي الؿلى٥ الخىُٓمي،صعاؾت الؿلى٥:ال٣ٍغ

.  2000ألاعصن، الكغو١،ٖمان، صاع ، 3ٍ اإلاسخلٟت،

يب٘ للجبُل اإلال٨ُت الهُئت: ؾٗىصًخحن مىٓمخحن ز٣اٞت حك٨ُل في اإلاضًٍغً ٢ُم ؤَمُت:ؤخمض الغخمً ٖبض َُجان،  -7  ٍو

. 1991(.74) الٗامت،ٕ ؤلاصاعة مجلت. ؾاب٪ وقغ٦ت

8-KROSIER michel: Fredberge l'acteur et le système, ED, du seuil paris 1997. 

9-oliver Meier , management interculturel ,Dunod ; 2004.  
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ملاعهت بحن :الىعي اإلاٗلىماحي والشلافُت اإلاٗلىماجُت لضي الُالب الجامعي

لبت الٗلىم الُبُُٗت  : َلبت الٗلىم الاحخماُٖت َو

- صعاؾت مُضاهُت بجامٗت مدمض بىيُاف باإلاؿُلت- 
حامٗت كاإلات /عة                    الباخشت عكُم هىاٌحامٗت بؿً/الباخث بلٗباؽ ٖبض الىهاب

 

 

: ملخو

ا مىعصا ٚضث خُض الخضًشت، للمجخمٗاث الغثِسخي والخىانلي الاجهالي ألاؾاؽ اإلاٗلىماث حٗخبر    هىاحي ٧ل في اؾدشماٍع
 بهخاظها مً بضءا صوعتها، في اإلاٗلىماث ه٣ل في الخضًشت الخ٨ىىلىظُا اؾخسضام بتزاًض ؤَمُتها حٗاْمذ ؤلاوؿاوي،و٢ض اليكاٍ

 5 بمٗالجتها ومغوعا

 مجا٫ في به الاَخمام صعظت وجدضًض اإلاٗلىماحي الىعي إلاىيٕى واضخت عئٍت ج٣ضًم يغوعة خخم مما اؾمه، جدمل مىٓماث 
 مٟهىمه وجُىع  وؤَمُخه ماَُخه اإلاٗلىماحي،وجدضًض الىعي مٟهىم َبُٗت وبًًاح الٍٗغًت الخٍُى لغؾم اإلاٗلىماث

لى -الؿاب٣ت اإلاخٛحراث جل٪ ب٩اٞت ًخإزغ الجامعي اليؿ٤ وألن به، اإلاخٗل٣ت باإلاهاعاث والخٍٗغ٠  الش٣اٞت مٟهىم عؤؾها ٖو

ت ُٞه جخٟاٖل وؿ٤ واَم للمجخم٘ الاؾاؾُت ألاوؿا١ ؤخض ٧ىهه-اإلاٗلىماحي والىعي اإلاٗلىماجُت  مً البض واإلاٗلىماث،٧ان اإلاٗٞغ
ى به وع٦حزة مدىع  اَم مً اهُال٢ا صعاؾخه  الىعي اق٩الُت البدشُت الىع٢ت َظٍ حٗالج َىا ومً. الجامعي الُالب َو

ُت م٣اعهت جسهُو م٘ الجامعي الُالب لضي اإلاٗلىماحي  ًٖ ال٨ك٠ مؿتهضٞت. والٗلمُت الاصبُت ال٩لُاث َلبت بحن مٗٞغ
.  الُلبت لضي الا٧اصًمُت اإلاىهجُت باإلادضصاث واعجباَها اإلاٗلىماجُت والش٣اٞت اإلاٗلىماحي الىعي مؿخىي 

. الجامعي الُالب اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماجُت، ،الش٣اٞت اإلاٗلىماحي الىعي اإلاٗلىماث، :اإلافخاخُت اليلماث

: ملضمت

حن ال٣غن  مً الشماهُيُاث ٣ٖض مىظ الاَخمام جؼاًض    في بها الاَخمام جؼاًض بلى الغاَىت الضالثل وحكحر باإلاٗلىماجُت، الٗكٍغ
، والبُٗض ال٣ٍغب اإلاؿخ٣بل

ًال
  ؤنبدذ ؤن بٗض الخضًشت اإلاجخمٗاث ؤؾاؽ هي اإلاٗلىماث ؤن طل٪ ؤًًا

ًال
  ؾلٗت

ًال
، وججاعة

ًال
 وا٢خهاصا

  ٚضث ؤن وبٗض
ًال
  مىعصا

ًال
ا  والخُىعاث الخضًشت الخ٨ىىلىظُا اؾخسضام حٗاْم ؤلاوؿاهُيخُجت اليكاٍ هىاحي ٧ل في اؾدشماٍع

جها اإلاٗلىماث، ه٣ل في الاجهالُت . اإلاجاالث قتى في مجها والاٞاصة وجسٍؼ

 ؤلاهترهذ وقب٨ت والخىانل الاجها٫ قب٩اث ؤخضزذ خُض اإلاضي، بُٗضة الاجهاالث وقب٩اث الغ٢مىت مغخلت آلان وِٗل بهىا 
حن وج٣ضمها اإلاجخمٗاث جُىع  ٞٛضي الش٣اٞاث، وه٣ل اإلاٗلىماث جباص٫ ٖاإلااإلاٗلىماجُت،وؾهلذ في زىعة  لخل٪ مىا٦بتها َع

 بك٩ل اإلاجخمٗاث ٖلى واإلاٗلىماث الاجهاالث زىعحي ؤزغث و٢ض واإلاٗلىماجُت، الٗلمُت الشىعة َظٍ ؤٞغػتها التي الخُىعاث

.  والخ٣ضم الغقي ٍَغ٤ بلى بُضَا لخإزظ اًجابي
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 اإلا٨دؿباث مً جُىع  ٖلُه َغؤ وبهما الخ٣لُضًت الىمُُت بالهىعة ٌٗض لم الخٗلُم ٞةن البدثي الكإن في الخدىالث لخل٪ وجبٗا
ت بلى الاؾاؾُت ُٟي ٖلىاألصاء وال٣ضعة اإلاٗٞغ  الش٣اٞت بلى الخاظت الغاًَ اإلاجخم٘ في الجامعي الُالب ٖلى اإلاىاؾب،وجدخم الْى

خم٨ً خىله، ما ٞهم ٌؿخُُ٘ ل٩ي اإلاىاؾبت اإلاٗلىماجُت اث م٘ الخٗامل مً ٍو  الصخهُت اخخُاظاجه و٢ًاء ألامىع، مجٍغ
ُُٟت،   الخٗلم لُهبذ والاجهاالث اإلاٗلىماث زىعة ْل في ٖضًضة مغاث اإلاٟهىم جُىع  و٢ض والْى

ًال
 باإلاٗلىماث مغجبُا

 الالػمت والخبراث واإلاهاعاث اإلاٗاٝع الٟغص ب٦ؿاب بلى حهضٝ الظي اإلاٗلىماحي الخٗلم مٟهىم ْهغ زم ومً والخ٨ىىلىظُا،
٣ت اإلاُلىبت اإلاٗلىماث بلى والىٟاط اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىظُا اؾخسضام ل٨ُُٟت  الدؿائ٫  ًُغح مم٨ً،مما و٢ذ وبإ٢ل مِؿغة بٍُغ

. الجامعي والا٧اصًمي الخٗلُمي ال٣ُإ ؤصاء جُٟٗل في اإلاٗلىماجُت الش٣اٞت صوع  ًٖ

  ًلخٔ خىلىا مً للٗالم اإلاؿخ٣غت  بن
ًال
ٖاإلاُا

ًال
 ج٣ىم ج٣لُضًت ٚحر وؤهماٍ ؾُاؾاث بدبجي الٗالي الخٗلُم مؿئىلي ٢بل مً اَخماما

٠ُ ٖلى غ اإلاٗلىماجُت اإلاىٓىمت ٖىانغ ٧اٞت جْى خماشخى اإلاجخم٘، خاظاث ًىا٦ب باججاٍ الجامعي، الخٗلُم لخٍُى  م٘ ٍو
ؿهم وم٣خًُاتها، الٗىإلات مخُلباث ى للجامٗت، ألاؾاؾُت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ في َو ٠ُ َو  صمج اؾتراجُجُت ٌٗخمض جْى

  الخٗلُم في اإلاٗلىماحي الىعي جُب٣ُاث
ًال
  صمجا

ًال
  خ٣ُ٣ُا

ًال
  بياٞتها مجغص ال ٞاٖال

ًال
. ق٩لُا

بت الٗالمي،حؿىصٍ الىٓام مً ظؼء الجؼاثغ بجامٗاث الٗالي الخٗلُم بن   مؿخدضزاث جسللذ ؤن بٗض الخُىع،زانت في الٚغ
 الىعي بؼعٕ حهخم اإلاٗلىماجُت،وؤن الشىعة بغ٦ب اللخا١ ظامٗاجه ٖلى ًٟغى بك٩ل اإلاٗانغ الجؼاثغي  اإلاجخم٘ وؿُج الخ٣ىُت

لى اإلاخٗل٣ت اإلاهاعاث ووكغ مىٓىمتها في اإلاٗلىماحي  اإلاٗلىماحي الىعي جىاو٫  الضعاؾت مىيٕى ٞةن َظا يىء باإلاٗلىماجُت،ٖو

 -والٗلمُت الخ٣ىُت وال٩لُاث الاظخماُٖت ال٩لُاث َلبت بحن اإلا٣اعهت ٍَغ٤ ًٖ الجامعي الُالب لضي اإلاٗلىماجُت والش٣اُٞت

ت، الجامٗاث إلخضي ٦إهمىطط-باإلاؿُلت بىيُاٝ مدمض بجامٗت مُضاهُت صعاؾت  اإلاٗلىماحي الىعي وا٢٘ لضعاؾت وطل٪ الجؼاثٍغ
ت بك٩ل الجامٗت َظٍ َلبت لضي ت ازخالٞها،و٦ظا ٖلى اإلاٗلىماحي الىعي إلاهاعاث امخال٦هم مضي ؤؾاسخي،ومٗٞغ  ٧ان بطا ما مٗٞغ

اث بحن جباًً َىا٥ تللُلبت،وم اإلاىيىعي الخسهو جإزحر بٟٗل اإلاٗلىماحي الىعي مؿخٍى  اإلاٗلىماجُت اإلاهاعاث جىمُت َغ١  ٖٞغ

 :الخالُت ؤلاقيالُت َغح بلى ٢اصها ما اإلام٨ىت،وطل٪

 باإلاؿُلت؟ بىيُاٝ مدمض بجامٗت-اإلااؾتر َىع  –الجامُٗحن الُلبت لضي اإلاٗلىماجُت والش٣اٞت اإلاٗلىماحي الىعي وا٢٘ ما 
ٜ البدض،٢مىا إلاك٩لت ؤ٦ثر جدلُل ؤظل ومً  ت بلى الضعاؾت مك٩لت في الٗام الٛمىى وجبؿُِ بخَٟغ  ألاؾئلت مً مجمٖى

ُت : الضعاؾت َظٍ زال٫ مً ٖجها ؤلاظابت ؾىداو٫  والتي ،الفٖغ

 اإلاٗلىماث؟ بلى خاظاتهم ٖلى الخٗٝغ إلاهاعاث الُلبت بصعا٥ مضي ما ( 

 اإلاٗلىماث؟ بلى الىنى٫  إلاهاعاث الُلبت بصعا٥ مضي ما ( 
 ؤلال٨تروهُت؟ اإلاٗلىماث مهاصع ًٖ البدض مهاعاث الُلبت ًمل٪ َل ( 

 ألامشل؟ الاؾخسضام ؤظل مً وج٣ُُمها اإلاٗلىماث مٗالجت مهاعاث للُلبت َل  (4
  الُلبت لضي اإلاٗلىماحي الىعي مؿخىي  في جباًً َىا٥ َل ( 

ًال
 جسهههم؟ ٖلى بىاءا

 : الضعاؾت فغيُاث.ٔ

: ًلي ٦ما الٟغيُاث نُاٚت ًم٨ً وحؿائالتها الضعاؾت بق٩الُت مً اهُال٢ا

ى للمٗلىماث خاظاتهم اإلاؿُلت بجامٗت الُلبت ًضع٥:ألاولى الفغيُت . باؾخمغاع ٖجها ًبدشىن  ًجٗلهم َو

جهم ألن اإلاٗلىماث، بلى الىنى٫  مهاعاث اإلاؿُلت بجامٗت الُلبت ًمخل٪:الشاهُت الفغيُت . طل٪ ٖلى ؾاٖضَم ج٩ٍى
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 اؾخجابت الال٨تروهُت اإلاٗلىماث مهاصع بلى والىنى٫  البدض إلاهاعة اإلاؿُلت بجامٗت الُلبت ًٟخ٣غ:الشالشت الفغيُت
.  الال٨تروهُت اإلاهاصع اؾخسضام زال٫ مً اإلاٗلىماث ًٖ البدض ٖىض نٗىباث جىاظههم البدشُت،خُض الخخُاظاتهم

. بهضصٍ َم الظي الٗلمي البدض مخُلباث مً اهُال٢ا ومٗالجتها اإلاٗلىماث جدلُل مهاعاث الُلبت ًمخل٪:الغابٗت الفغيُت

اث في جباًً َىا٥:الخامؿت الفغيُت ( البدثي الغ٢مي،والىعي الخ٣جي،الىعي اإلا٨خبي،الىعي الىعي) اإلاٗلىماحي الىعي مؿخٍى
 
ًال
. الضعاسخي الخسهو مخٛحر ٖلى بىاءا

 :الضعاؾت ؤهضاف.ٕ

حن الباخشحن لضي اإلاٗلىماحي الىعي مىيٕى في الخىى بن-  عئٍت بخ٣ضًم اإلاٗلىماحي الىعي مٟهىم مىا٢كت بلى حهضٝ الجؼاثٍغ

خه وجدضًض َبُٗخه ًٖ واضخت : ٍَى
. اإلاؿُلت بجامٗت الُلبت لضي ومهاعاجه مٓاٍَغ بخدضًض ألا٧اصًمي اإلاجخم٘ في اإلاٗلىماحي الىعي وا٢٘ صعاؾت -

. اإلاؿُلت بجامٗت الجامُٗحن الُلبت جىاظه التي البدشُت الهٗىباث جدضًض -

ت - . زانت بهٟت ؤلال٨تروهُت اإلاٗلىماث ٖامت؛ومهاصع بهٟت اإلاٗلىماث مهاصع ججاٍ الُلبت ؾلى٥ َبُٗت مٗٞغ

: الضعاؾت ؤهمُت.ٖ
 بها الاعج٣اء الىاظب الٗىانغ ؤَم مً اإلاٗلىماحي الىعي ٌٗخبر طاجه،بط اإلاىيٕى ؤَمُت في جخجلى البدشُت الىع٢ت َظٍ ؤَمُت بن 

 في جخمشل الضعاؾت َظٍ ؤَمُت ؤن وٗخبر ؤن ًم٨ً ٦ما اإلاجخمٗاث، وج٣ضم جُىع  و٦ظا الٗلمي، البدض عقي جد٤ُ٣ اظل مً
 بٗىاًت لها ًلخٟذ لم خحن في الٛغبُت، الضو٫  في واإلااجمغاث والى٣اقاث الضعاؾاث مً خٓها ؤزظث مك٩لت وا٢٘ ًٖ ال٨ك٠

 ؤٞغاصَا بة٦ؿاب حٗجي اإلاخ٣ضمت،التي اإلاجخمٗاث جُىع  مٓاَغ مً ٌٗض اإلاٗلىماحي الىعي ؤَمُت ٞةصعا٥ الٗغبُت، الضو٫  في

. مجها وؤلاٞاصة اإلاٗلىماث جضاو٫  لدؿهُل اإلاٗلىماجُت اإلاهاعاث

: الضعاؾت مفاهُم.ٗ

 اإلاٗلىماث، ٖالم في الخضًشت اإلاهُلخاث مً"information literacy" اإلاٗلىماحي الىعي مهُلر ٌٗض:اإلاٗلىماحي الىعي. ٗ.ٔ
ؿغ بؿهىلت اإلاٗلىماث وبجاخت ؤلاهترهذ ْهىع  بٗض ؤ٦بر ؤَمُت اإلاهُلر َظا ا٦دؿب و٢ض  .َو

ه ٞمشال مسخلٟحن، ألهاؽ مسخلٟت ؤقُاء ٌٗجي ٢ض اإلاٗلىماحي الىعي مهُلر بن  الصخو ٢ضعة: "بإهه" ول٨غ"و" لىه٨ُـ" ٖٞغ

هم اإلاٗلىماث، بلى الىنى٫  ٖلى ت اإلاهاصع ٞو  1".للمٗلىماث اإلاخىٖى

ه ٣ٞض" هغجىن " ؤما ٘: "بإهه ٖٞغ  اإلاٗلىماث هٓم مً ؤلاٞاصة و٦ُُٟت اإلاٗغفي الاهٟجاع مىاظهت في واإلااؾؿاث ألاٞغاص مؿخىي  ٞع
 والىنى٫  والىزاث٤ البُاهاث جدضًض ٖلى والجماٖاث ألاٞغاص مٗاوهت و٦ُُٟت والاجهاالث آلالُت، بالخاؾباث حؿخٗحن التي

. 2"ال٣غاعاث واجساط اإلاك٨الث لخل واؾدُٗاب بٟهم واؾخسضامها

٨ُت اإلا٨خباث بجمُٗت اإلاٗلىماحي للىعي الغثاؾُت اللجىت ٢غعث و٢ض  ا في A.L.A ألامٍغ َغ ٍٕي  الصخو ل٩ُىن : "الجهاجي ج٣ٍغ  وا
 وج٣ُُمها، م٩اجها، لخدضًض ال٣ابلُت لضًه ج٩ىن  وؤن ًدخاظها، خحن اإلاٗلىمت ال٦دكاٝ ٢ابال ٩ًىن  ؤن ًجب مٗلىماجُا،

 ."اخخاظها متى للمٗلىمت الٟٗا٫ والاؾخٗما٫

                                                           
. 26ص . 2008مكتبة ادللك فهد الوطنية، : الرياض.الوعي المعلوماتي ومراكز مصادر التعلم. بن إبراىيم العمراف أمحد: مجةتايلور، جوم، تر -1
 .138ص.  2008، 14مج . رللة مكتبة ادللك فهد الوطنية. رفع كفاية المعلومات لدى الباحثين. إمساعيل متويل، ناردياف -2
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ت:"َى الضعاؾت َظٍ زال٫ مً اإلاٗلىماحي الىعي مٟهىم بن  وبم٩اهُت اإلاٗلىماث بإَمُت الجامعي الباخض وبخاَت مٗٞغ
 اإلاٗلىماجُت، خاظاجه وجلبُت اإلاٗلىماجُت، مك٨الجه لخل اإلاىاؾب وبال٣ضع اإلاىاؾب الى٢ذ في مٗها والخٗامل بلحها الىنى٫ 
". اإلاٗلىماحي الىطج مغخلت بلى للىنى٫  الخانلت الخُىعاث م٘ جدىاؾب طاجُت ب٣ضعاث

: اإلاٗلىماث جىىىلىحُا.ٗ.ٕ

ت" حٗجي وهي ٖهغها، في اإلاخضاولت ال٩لماث ؤ٦ثر وحٗض:الخىىىلىحُا. ٗ.ٕ.ٔ  ألاصواث وبجاخت اإلاترا٦مت والخبرة اإلاٗاٝع مً مجمٖى
ت والخىُٓمُت اإلااصًت والىؾاثل ُٟت ؤو ٖمل ؤصاء في ؤلاوؿان ٌؿخسضمها التي وؤلاصاٍع  إلقبإ الُىمُت خُاجه مجا٫ في ما؛ ْو

ت، اإلااصًت الخاظاث  .1"اإلاجخم٘ ؤو الٟغص مؿخىي  ٖلى ؾىاء واإلاٗىٍى

ت هي والخ٨ىىلىظُا ؿُُغ الخاعجي الٗالم في ؤلاوؿان بها ًازغ التي وألاصواث اإلاٗٞغ  الىخاثج لخد٤ُ٣ اإلااصة ٖلى بىاؾُتها َو
ىب والٗملُت الٗلمُت ت جُب٤ُ ٖلم ؤي ٞحها، اإلاٚغ غاى في اإلاٗٞغ ٣ت الٗلمُت ألٚا ٗم مىٓمت، بٍُغ  ال٨ٟغي  ؤو اإلاٗغفي الٗىهغ َو
ُت ألاؾـ  واإلاٗضاث آلاالث ِٞكمل اإلااصي الٗىهغ ؤما اإلااصًت، الىخضاث جل٪ بهخاط وعاء التي واإلاىهجُت والخ٣ىُت اإلاٗٞغ

ظان اإلاسخلٟت، والٟىُت الهىضؾُت وؤلاوكاءاث خضازالن ًخماػظان الٗىهغان َو خ٩امالن ٍو  ٌؿ٣ِ الٗىهٍغً ؤخض ُٚاب ألن ٍو

   2ألازغ وظىص بم٩اهُت

ت بإجها اإلاٗلىماث حٗٝغ: اإلاٗلىماث.ٗ.ٕ.ٕ اث مً مىيٕى ؤي جسو التي والبُاهاث الخ٣اث٤ مً مجمٖى  ج٩ىن  والتي اإلاىيٖى
اصة ؤو جىمُت مجها ت ٍػ  هي ٞاإلاٗلىماث بالخالي الىاؽ، ًٖ ؤو ؤقُاء ًٖ ؤو ألاما٦ً ًٖ ج٩ىن  ٢ض ٞاإلاٗلىماث ؤلاوؿان، مٗٞغ

ت  .3ٖلحها والخهى٫  اإلاٗلىماث ا٦دؿاب وؾاثل مً طل٪ ٌك٩له ما ؤو الاجها٫، ؤو ال٣غاءة، ؤو البدض زال٫ مً م٨دؿبت مٗٞغ

ت الخُاة في ًازغ ٞلم بالٛت، ؤَمُت طاث اإلاخُىعة بإصواتها اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا حٗخبر ومىه   الهىاُٖت الشىعة مىظ شخيء البكٍغ

. اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا ؤزغث مشلما

ها ٗٞغ  خاؾىبا ٧ان ؾىاء والاجها٫ آلالي، بالخاؾب اإلاخٗل٣ت واإلاٗضاث وألاظهؼة البرمجُاث ؤهىإ ٧اٞت بإجها(: "ROBBEY) َو
ت اإلاٗلىماث هٓم ٍَغ٤ ًٖ ؤو َاجٟا ؤو شخهُا . 4"ؤلاصاٍع

 ومهاصع ؤق٩ا٫ ٧اٞت وحٗلم بخضَعـ اَخمام:" هي اإلاٗلىماجُت الش٣اٞت" الُىوؿ٩ى مىٓمت خؿب:اإلاٗلىماجُت الشلافت. ٗ.ٖ
٨ٟغ ألاصواث، َظٍ ٌؿخسضم و٠ُ٦ ومتى إلااطا: ًدضص ؤن ُٞلؼمه اإلاٗلىماث بش٣اٞت ملما الصخو ٩ًىن  ول٩ي اإلاٗلىماث  ٍو

٣ت ا التي اإلاٗلىماث في ها٢ضة بٍُغ َغ  5".جٞى

                                                           
 .15.ص. 1990 ،العريب للنشر كالتوزيع: القاىرة. الجماىيري االتصاؿمات وصناعة تكنولوجيا المعلو. علم الدين، زلمود-1
 .126 -125 .ص .ص. 2004، دار الفجر للنشر كالتوزيع: القاىرة. المعجم اإلعالمي. منَت حجاب، زلمد -2
 .1ص. 1985للطباعة كالنشر، كاسط : بغداد. ومكوناتها، ومستلزماتها ،بنوؾ المعلومات اآللية وشبكاتها. قنديلجي، عامر-3
. 21. ص[.ت.د]ادلعهد التخصصي للدراسات مركز الدراسات االسًتاتيجية، [: ـ.د. ]ادلفهـو كاألدكات: تكنولوجيا االتصاؿ والمعلومات-4
:  متوفر على الرابط[. على اخلط] .cybrariansjourna.ثقافة ادلعلومات يف القرف احلادم كالعشرين. عزمي،ىشاـ -5

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=580:2011-09-25-

08-13-14&catid=249:2011-09-25-08-14-48&Itemid=73(. 2013 /03 /28:شوهد في.) 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=580:2011-09-25-08-13-14&catid=249:2011-09-25-08-14-48&Itemid=73
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=580:2011-09-25-08-13-14&catid=249:2011-09-25-08-14-48&Itemid=73
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 ؤو ٢ىاة ؤي زال٫ مً للخهى٫  مىاؾب مٗلىماحي ؾلى٥ جبجي:" هي اإلاٗلىماجُت الش٣اٞت ؤن( ووبغ ؾخىن  حىن )ط٦غ و٢ض
 الٗا٢ل الاؾخسضام ألَمُت الىاعي ؤلاصعا٥ م٘ للمؿخُٟض، اإلاٗلىماحي الاخخُاط جلبي التي ظضا، اإلاىاؾبت اإلاٗلىماث ٖلى وؾُِ

 .1"اإلاجخم٘ في للمٗلىماث وألازالقي

ت ٞهي الخُاة مضي للخٗلم ٖىه ؤؾاؾا اإلاٗلىماجُت الش٣اٞت وجمشل   و٧اٞت الخٗلم بِئاث ٧ل في الخسههاث ل٩ل يغوٍع

اث م٨ً الخٗلُم، مؿخٍى : الخالي الىدى ٖلى مٗلىماجُا اإلاش٠٣ الصخو ؾماث جدضًض ٍو

 اإلاُلىبت اإلاٗلىماث مضي حٍٗغ٠ ٖلى ال٣ضعة .

  ت اإلاُلىبت للمٗلىماث الىنى٫  .و٦ٟاءة بؿٖغ

 اإلاٗلىماث إلاهاصع الىا٢ض ج٣ُُم. 

 اإلاُلىبت اإلاهام إلهجاػ ب٨ٟاءة اإلاٗلىماث اؾخسضام. 

 ا باؾخسضام اإلاغجبُت والاظخماُٖت وال٣اهىهُت الا٢خهاصًت بال٣ًاًا ؤلاإلاام  .اإلاٗلىماجىمهاصَع

 ٣ت اإلاٗلىماث اؾخسضام  .وؤزال٢ُت ٢اهىهُت بٍُغ

 مدضصة خضوص في الا ، اإلاٗلىماجُت الش٣اٞت ومهُلر اإلاٗلىماحي الىعي مهُلر بحن ًٟغ٢ىن  ال اإلاسخهحن ٞةن ألاؾاؽ َظا ٖلى

. للمهُلخحن واإلاجهجي الا٧اصًمي بالخدضًض اٚلبها في جخٗل٤ وي٣ُت

 اإلابظولت الجهىص بلى ٌكحر والبدض. ٖىه للمجخم٘ وال للٟغص ٚجى ال بوؿاوي وكاٍ باٖخباٍع الٗلمي البدض: الٗلمي البدث. ٗ.ٗ
ت ال٦دكاٝ غ ؤو ظضًضة مٗٞغ  بهىعة مٗحن مىيٕى مً الخد٤٣ َى البدض ومهمت ظضًضة، مىخجاث ؤو ٖملُاث لخٍُى

 .مىهجُت ؤو مىخٓمت

ظا  ٌٗخمض ؤهه ٦ما اإلاىاؾبت، بالُغ١  وجدلُلها البُاهاث وظم٘ الض٣ُ٢ت واإلاالخٓت الخد٤٣ مً ؤؾاؽٍي  ٖلى ٣ًىم اليكاٍ َو
 التي والخُإ الخجغبت مغخلت بظل٪ مخجاوػا الٗالط، ؤؾالُب ٖلى والخٗٝغ واإلاؿبباث ألاؾباب وصعاؾت واإلاىاػهاث اإلا٣اعهاث

.  للىاؽ اإلاخٗضصة الخاظاث م٣ابل بالىضعة جدؿم التي اإلاخاخت، ومىاعصٍ وو٢خه ظهضٍ مً ٦شحرا اإلاجخم٘ ج٩ل٠

ٗٝغ  الخ٣اث٤ وجدلُل صختها مً والخإ٦ض الجضًضة الخ٣اث٤ ا٦دكاٝ بلي حهضٝ ٖلمي ظهض بإهه: "بإهه الٗلمي البدث َو
ت ؤهه ٖلى الٗلمي والبدض الٗلم بلى َىا هىٓغ ،وال2"اإلاسخل٣ت اث حكمل التي ؤلاوؿاهُت اإلاٗاٝع مجمٖى  وال٣ىاٖض الىٍٓغ

لت عخلخه زال٫ ؤلاوؿان ٖجها ٦ك٠ التي وال٣ىاهحن والخ٣اث٤  طو مخجضص، وكاٍ -الٗلمي البدض  -ؤي َى بل الخُاة، في الٍُى
 ًٖ بُٗضا الٗلمُت الخغ٦ت جيكُِ في ٌؿاَم مما  وخغ٦خه وكاَه في باإلوؿان ومخهلت الجمىص ًٖ بُٗضة صًىام٨ُُت، خغ٦ت

ت ال٦دكاٝ ظاَضة ظاصة مداولت َى الٗلمي والبدض. والخمى٫  ال٨ؿل ا ٖجها والخى٣ُب اإلاٗٞغ َغ دهها وجٍُى . ٞو

: الضعاؾت خضوص.٘

: الخالُت بالخضوص ج٣ُضث لها ألاؾاؾُت اإلاٗالم وعؾم الضعاؾت مؿاع لًبِ 

                                                           
: متوفر على العنواف[ على اخلط. ]رسالة اجلامعة، جامعة ادللك سعود. جامعة الثقافة ادلعلوماتية. بن أمحد السديرم، زلمد -1

http://www.alriyadh.com/2008/06/28/article354343.html(0 / 8/0 :شوهد في  .) 
 .15ص  ،2011[.ف.د]، مناىج البحث العلمي.عبد القادر اجلديلي، رْتي -2

http://www.alriyadh.com/2008/06/28/article354343.html
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ت الحضوص. ٘.ٔ ت في جخمشل: البكٍغ  َظٍ وجخمشل اإلا٩اوي اإلاجا٫ صازل البدض اصواث ٖلحهم ؾخجغي  الظًً الُلبت مجمٖى
ت لبت اإلاؿُلت، بجامٗت الاظخماُٖت والٗلىم آلاصاب ب٩لُت الاظخمإ ٖلم ب٣ؿم اإلااؾتر َلبت في اإلاجمٖى  ب٣ؿم اإلااؾتر َو

 .اإلاؿُلت بجامٗت الٗلىم ٧لُت البُىلىظُا

 الضعاؾت لهظٍ الؼمىُت الخضوص وجمذ للضعاؾت، الالػمت البُاهاث ظم٘ زاللها ًخم التي الٟترة في جخمشل :الؼمىُت الحضوص.٘.ٕ
  2013 وماي ُٟٞغي  قهغي  بحن اإلامخضة الٟترة  زال٫

ًال
ٜ بلى ونىال ومجاالتها الضعاؾت مىيٕى ازخُاع مً ابخضاءا  البُاهاث جَٟغ

 .وجدلُلها

 بجامٗت الجامُٗىن  الُلبت لضي اإلاٗلىماجُت والشلافت اإلاٗلىماحي الىعي" الٗىىان زال٫ مً :الجٛغافُت الحضوص. ٘.ٖ

. اإلاؿُلت الجامعي ال٣ُب/ اإلاؿُلت ظامٗت َى اإلا٩اوي ٞاإلاجا٫ بالخالي -اإلاؿُلت
 اإلاُضاهُت الضعاؾت بحغاءاث

 :ومىهجها الضعاؾت هٕى.ٔ
 وجدلُلها ٖىه اإلاٗلىماث ظم٘ زال٫ مً مٗحن مجخم٘ ون٠ بلى تهضٝ التي الىنفُت البدىر بلى الضعاؾت َظٍ جيخمي 

ا، ى اإلاؿخي اإلاىه  اؾخسضمىا و٢ض وجٟؿحَر ٗخبر الىنُٟت، البدىر بٖضاص في اإلاؿخسضمت الغثِؿت اإلاىاهج ؤخض َو  اإلاىهج َو
 خى٫  الضعاؾت ُٖىت ؤعاء ومسر إلخهاء اإلاىهج َظا اجبٗىا و٢ض الىنُٟت، البدىر في ألاؾاؾُت اإلاىاهج مً واخضا اإلاؿخي

. ُٖىتها ٖلى وػٖذ اؾخبُان زال٫ مً وطل٪ الضعاؾت مىيٕى

: البُاهاث وجدلُل ججمُ٘ ؤؾالُب.ٕ
 باالؾخٗاهت ٢مىا و٢ض الىخاثج، وجدضًض الخدلُل ٖملُت ًسو ُٞما وطل٪ اؾخسضامها ًًٟل التي ؤصواجه اإلاىاهج مً مىهج ل٩ل 

 :الخالُت باألصواث صعاؾدىا زال٫

: الاؾخبُان. ٕٔ.

ٗمل الضعاؾت، ؤَضاٝ ًسضم بما ةالاؾخماع جهمُم جم ل٣ض  جغظمت خاولىا بط الضعاؾت، مجخم٘ مً البُاهاث ظم٘ ٖلى َو
ت الٗىانغ ٧اٞت لخُُٛت مىا مداولت ألاؾئلت، نُاٚت ٍَغ٤ ًٖ ألاؾاؾُت ألاعب٘ ٞغيُاتها زال٫ مً ؤلاق٩الُت  التي الىٍٓغ

 الاؾخماعاث بٌٗ جىػَ٘ جم و٢ض مٟخىح وخُض وؾاا٫ اإلاٛل٤ بالك٩ل ألاؾئلت ٧اٞت نُاٚت جمذ و٢ض الضعاؾت، ٖلحها جىُىي 

.  بالىُابت آلازغ البٌٗ جىػَ٘ ٦ما الُٗيُت، بهىعة

 ًم٨ً والتي ألاعبٗت الضعاؾت لٟغيُاث جبٗا لالؾخماعة ألاؾاؾُت اإلاداوع  جدضًض جم الجهاثُت، نىعجه في الاؾخبُان نُاٚت بٗض 

: الخالي بالك٩ل جىيُدها

: ًلي ٦ما مبِىت مداوع  ؤعبٗت ٖلى اقخملذ 

ٌ  اإلادىع  (. ؤؾئلت 03)جًمً و٢ض الضعاؾت ُٖىت ًٖ الصخهُت البُاهاث: ألاو

(. ؾاا٫ 27)جًمً و٢ض الُٗىت لضي البدشُت اإلاهاعاث ٖلى الخٗٝغ: الشاوي اإلادىع 

(. ؾاا٫ 01)جًمً و٢ض الٗلمي البدض مجا٫ في الضعاؾت ُٖىت جىاظه التي الهٗىباث ٖلى الخٗٝغ: الشالث اإلادىع 

٘ ٦ُُٟت ٖلى الخٗٝغ: الغاب٘ اإلادىع  (. ؤؾئلت05)جًمً و٢ض الباخشحن لضي اإلاٗلىماحي الىعي ٞع

 :الصخهُت اإلالابلت. 2.2
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 م٣ىىت م٣ابلت بضلُل باالؾخٗاهت البُىلىظُا، ٢ؿم وعثِـ الاظخمإ، ٖلم ٢ؿم عثِـ مً ٧ل م٘ شخهُت م٣ابلت بظغاء جم 

: ًلي ٦ما مىضخت عثِؿُت ه٣اٍ زالزت خى٫  اإلاٗلىماث الؾدُٟاء

 ال٣ؿم َٝغ مً اإلا٣ضمت الُلبت ٖىض اإلاٗلىماحي الىعي مهاعاث جىمي التي اإلا٣اًِـ. 

 الُلبت لضي والش٣اٞت اإلاٗلىماحي بالىعي ال٣ؿم بصاعة اَخمام. 

 اإلاٗلىماث ججاٍ الُلبت ؾلى٥. 
 وعبِ الجامعي الىا٢٘ ٖلى اؾ٣اَه ومداولت اإلاٗلىماحي الىعي وا٢٘ ٖلى الى٢ٝى في اإلا٣ابلت َظا بُاهاث اؾخسضام جم و٢ض

 الغثِؿُت الاصاة ًمشل والظي الاؾخبُان اصاة ٍَغ٤ ًٖ ظمٗها الخُِخم اإلاُُٗاث جدلُل في اؾخسضامها ٍَغ٤ به،ًٖ الضعاؾت

 . البُاهاث ظم٘ في

: الضعاؾت مجخم٘. 3
 مجا٫ في باخشحن بهٟتهم مؿُلت بىيُاٝ مدمض بجامٗت اإلااؾتر مغخلت في الجامُٗحن الُلبت في بدشىا مجخم٘ خضصها 

م بالبدض، اخخ٩ا٧ا الىاؽ ؤ٦ثر مً ٞهم الٗلمي، البدض  ًخم٨ىىا ختى وجُب٣ُاجه، اإلاٗلىماحي الىعي مهاعاث بلى اخخُاظا وؤ٦ثَر

. والبدشُت الٗلمُت خاظتهم ٢ًاء مً

: الضعاؾت ُٖىت. ٗ
ا 

ّم
 ٖلم ٢ؿم َلبت مً ُٖىت ازخُاع ٖلى الضعاؾت ا٢خهغث ٣ٞض البدض، مجخم٘ لجمُ٘ مسر بظغاء ٖلُىا ٌؿخدُل ٧ان إلا

٤ ال٣ؿمحن، ب٨ال اإلااؾتر لُلبتمغخت ال٨لي اإلاجخم٘ مً( %30) الُٗىت ومشلذ البُىلىظُا، و٢ؿم الاظخمإ  َب٣ُت ُٖىت ٞو

(. اإلاجخم٘ في وظىصَا وؿبت بىٟـ الُٗىت في مىظىصة) اإلاجخم٘ ٖىانغ مسخل٠ ؤن مً الخإ٦ض جداو٫  ؤجها خُض

 ٌ . الضعاؾُت والؿىت الخسهو، مخٛحر وفم الضعاؾت ُٖىت جىػَ٘ ًبحن(: ٔٓ) حضو

 %النسبت عذد الطلبت السنت العينت عذد الطلبت التخصص /القسن

 8  60سنت أولى هاستر      0 علن االجتواع 

     4سنت ثانيت هاستر 

     4سنت أولى هاستر     77علوم الطبيعت والحياة 

 0    سنت ثانيت هاستر 

: الفغيُاث يىء في وجدلُلها الضعاؾت بُاهاث اؾخٗغاى. ٘

 والٗلىم الاظخمإ، ٖلم ب٣ؿم الُلبت خاظاث ومضي اإلاٗلىماحي الىعي وا٢٘ اؾخ٨كاٝ الضعاؾت َظٍ زال٫ مً خاولىا 
 بلى والىنى٫  البدض ومهاعاث اإلاٗلىماث، بلى الخاظت ٖلى الخٗٝغ مهاعاث ٖلى الخٗٝغ زال٫ مً اإلاؿُلت، بجامٗت الُبُُٗت

 جدلُل مهاعة زم زانت، بهٟت ؤلال٨تروهُت اإلاٗلىماث ومهاصع ٖامت، بهٟت اإلاٗلىماث بمهاصع الىعي مهاعة اإلاٗلىماث،
 وي٘ هدى والخسُُِ اإلاٗلىماحي، الىعي مهاعاث جىمُت وؤزحرا جىاظههم، التي اإلاٗلىماث،والهٗىباث وجىز٤ُ ومٗالجت وج٣ُُم

. بالجامٗاث اإلاٗلىماحي للىعي صعاسخي بغهامج

م٨ً  : ًلي ُٞما ماقغاتها، خؿب الضعاؾت بلحها جىنلذ التي الىخاثج ؤَم اؾخٗغاى ٍو
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 جإزحر ومضي اإلاؿُلت بجامٗت الُبُُٗت والٗلىم احخمإ ٖلم َلبت لضي اإلاٗلىماجُت اإلاهاعاث بخىافغ اإلاخٗللت البُاهاث.٘.ٔ

 :اإلاهاعاث جلً ٖلى الىٓغي  الخسهو َبُٗت

 :للمٗلىماث الحاحت جدضًض مهاعة.٘.ٔ.ٔ

 ؤن ًضع٧ىن  الُلبت ؤن ٦ما ،(%100) بيؿبت للمٗلىماث خاظتهم ًضع٧ىن  الضعاؾت مىيٕى الُلبت ؤن الضعاؾت بُاهاث ؤْهغث
( %74،19) بيؿبت وطل٪ الٗلمي، البدض لخضمت ٣ِٞ ولِـ الخُاة مجاالث ظمُ٘ في ٖىه ٚىا ال اؾتراجُجي مىعص اإلاٗلىماث

. الُبُُٗت الٗلىم ُٖىت لضي( %65،21) ووؿبت الاظخمإ، ٖلم ُٖىت لضي

 اإلاٗلىماث ًٖ البدض في الغثِسخي الؿبب ؤن الاظخمإ ٖلم َلبت بحن بط مخباًىت اإلاٗلىماث ًٖ للبدض صواٞٗهم و٧اهذ َظا 

 الغؾاثل بٖضاص الُبُُٗت الٗلىم َلبت لضي الغثِسخي الؿبب ٧ان خحن في ،(%25،45) بيؿبت الخُىعاث ؤخضر مخابٗت َى
(. %31،25) بيؿبت وطل٪ البدشُت

 مىعص جمشل ٧اهذ خُض اإلاٗلىماث ًٖ البدض ؤؾباب وبحن للُلبت اإلاىيىعي الخسهو َبُٗت بحن ٖال٢ت وظىص ٖضم 

 الٗلىم َلبت لضي( %25،45) وبيؿبت اظخمإ، ٖلم َلبت لضي( %74،19) بيؿبت وطل٪ الخسههحن لضي ٖىه ٚىا ال اؾتراجُجي
 ؤخضر مخابٗت اظخمإ ٖلم َلبت صواٞ٘ ٧اهذ بط واضخت، ٩ٞاهذ اإلاٗلىماث ًٖ البدض صواٞ٘ في الٟغو١ وؤما الُبُُٗت،

(. %31،25) بيؿبت بدشُت عؾاثل بٖضاص الُبُُٗت الٗلىم َلبت لضي الضاٞ٘ ٧ان خحن في ،(%25،45) بيؿبت اإلاجا٫ في الخُىعاث

ٌ  مهاعة.٘.ٔ.ٕ  :اإلاٗلىماث بلى الىنى

 مً الاؾخٟاصة ٖلى الاظخمإ ٖلم َلبت ٌٗخمض اإلاٗلىماث،خُض بلى الىنى٫  ؾبل في ازخالٝ َىا٥ ؤهه البُاهاث ؤْهغث 

 ،(%40،38) بيؿبت ألاهترهذ قب٨ت في البدض ٖلى الُبُُٗت الٗلىم َلبت ٌٗخمض خحن ،في(%30،76) بيؿبت الجامُٗت اإلا٨خبت

. ال٣ؿمحن بحن الخٗلُم َغ١  في ازخالٞاث بلى طل٪ هغظ٘ و٢ض

 ٖلم َلبت لضي( %74،19) بيؿبت وطل٪ ؤخُاها، اإلاٗلىماث بلى الىنى٫  في ًىجخىن  ؤجهم ٖلى الخسههحن ٦ال َلبت واج٤ٟ 

. حٗترحهم نٗىباث وظىص ٖلى ًض٫ ما والخُاة، الُبُٗت ٖلىم َلبت لضي( %65،21) وبيؿبت اظخمإ

 ٖلى الخسههحن ٦ال ٌٗخمض خُض اإلاٗخمض اإلاهاصع هٕى ٖلى للُلبت اإلاىيىعي الخسهو َبُٗت بحن ٖال٢ت وظىص ٖضم 

 الٗلىم َلبت لضي( %39،13) وبيؿبت اظخمإ، ٖلم َلبت لضي( %39،13) وبيؿبت صاثم بك٩ل ألاولى،وطل٪ بالضعظت ال٨خب

. الُبُُٗت

ا ٖضم َى اإلاٗلىماث مهاصع بٌٗ اؾخسضام مً الُلبت جمى٘ التي ألاؾباب ؤبغػ  مً و٧ان   الخسههحن، ٦ال لضي جىاَٞغ

. والخُاة الُبُٗت ٖلىم َلبت لضي( %40) وبيؿبت اظخمإ ٖلم َلبت لضي( %55،55) بيؿبت وطل٪

 الُبُُٗت الٗلىم َلبت اَخمام بُيذ الىخاثج ؤن بال ؤلال٨تروهُت اإلاٗلىماث مهاصع ٌؿخسضمىن  الخسههحن ٦ال َلبت ؤن ٦ما 

 بط ،(%77،41) ق٩لذ الاظخمإ ٖلم َلبت لضي طل٪ وؿبت ؤن خحن في ،(%95،65) بيؿبت ؤلال٨تروهُت اإلاٗلىماث بمهاصع ؤ٦ثر
 وطل٪( %50) بيؿبت اظخمإ ٖلم َلبت ٌؿخسضمها بِىما ،(%81،81) بيؿبت صاثمت بهٟت الُبُُٗت الٗلىم َلبت ٌؿخسضمها

. صاثمت بهٟت

ب ؤن ٖلى الخسههحن َلبت واج٤ٟ   َلبت لضي( %54،16) بيؿبت وطل٪ ؤلال٨تروهُت اإلاٗلىماث مهاصع بلى للىنى٫  ؤًٞل الٍى
. زضماث مً ٣ًضمه ما ووٞغة ج٣ىُاث، وم٘ مٗه الخٗامل لؿهىلت طل٪ هغظ٘ و٢ض ،(%77،27) وبيؿبت اظخمإ، ٖلم
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 ً  بيؿبت وطل٪ واإلاماعؾت اإلاداولت، زال٫ مً الصخهُت الخبرة ٖلى الخسههحن ٦ال َلبت اج٤ٟ ٣ٞض الخٗلم َغ١  ٖو

 مجخم٘ جإَُل بًغوعة الىعي لٗضم والخُاة، الُبُٗت ٖلىم َلبت لضي %(60،71) وبيؿبت اظخمإ، ٖلم َلبت لضي%( 45،83)
. اإلاهاصع َظٍ م٘ للخٗامل اإلاىاؾب الخإَُل الضعاؾت

 ً  لضي الغثِسخي الؿبب اإلاٗلىماث خضازت ٩ٞاهذ ؤلال٨تروهُت، اإلاٗلىماث مهاصع اؾخسضام بلى الُلبت جضٞ٘ التي ألاؾباب ٖو

 الُبُٗت ٖلىم َلبت لضي اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  وؾهىلت الى٢ذ وازخهاع ،%(54،83) بيؿبت وطل٪ اظخمإ ٖلم َلبت

 %(.41،66) بيؿبت والخُاة

ب قب٨ت في ؤلال٨تروهُت اإلاٗلىماث ًٖ بدثهم ؤزىاء الُلبت ٌؿخسضم   بيؿبت اظخمإ ٖلم َلبت ٌؿخسضمها بط باجٟا١ الٍى

لبت ،%(44،11)  ٖلم َلبت مً%( 95،83) بيؿبت Google مدغ٥ زال٫ مً وطل٪ ،%(24،48) بيؿبت والخُاة الُبُٗت ٖلىم َو
 وبيؿبت اظخمإ، ٖلم َلبت لضي%( 70،33) بيؿبت Yahoo وبىابت والخُاة، الُبُٗت ٖلىم َلبت لضي%( 87،5) وبيؿبت ،اظخمإ

 اظخمإ، ٖلم َلبت لضي%( 42،85) بيؿبت Mozilla firefox ومخهٟذ ،%(77،27) الُبُُٗت، الٗلىم َلبت لضي%( 77،5)
ؿخٗملىن  الٗالي، الهِذ طاث مجها ٧ل لؿمٗت وطل٪ والخُاة، الُبُٗت ٖلىم َلبت لضي%( 44،11) وبيؿبت  اإلاتراصٞاث َو

ب قب٨ت في للبدض ٦خ٣ىُت  الُبُٗت ٖلىم َلبت لضي%( 54،16) وبيؿبت اظخمإ ٖلم َلبت لضي%( 50) بيؿبت وطل٪ الٍى
ظا للمبخضثحن، بؿُُت ج٣ىُت وهي والخُاة، ب في البدض إلاهاعة امخال٦هم ٖضم ٖلى صلُل َو . الٍى

ب قب٨ت في للبدض ٧اؾتراجُجُت اإلاىيٕى باجساط والخُاة الُبُٗت ٖلىم َلبت ًٖ الاظخمإ ٖلم َلبت ًسخل٠ خحن في   الٍى

 ٖلى الُلبت ٌٗخمض وال ،%(44،02) بيؿبت لظل٪ اؾتراجُجُت الٗىىان مً الُبُُٗت الٗلىم َلبت ًخسظ بِىما ،%(56،66) بيؿبت

م واإلااؾؿاث اإلااجمغاث . اإلاٗلىمت ًٖ الجُض البدض إلاهاعة ًٟخ٣غون ًجٗلهم مما الٗلمي البدض في طل٪ ؤَمُت ٚع

 ٖلم َلبت لضي جىسٌٟ خحن في بدض، ٧لٛت الٟغوؿُت اللٛت ٖلى( %56،25) بيؿبت والخُاة الُبُٗت ٖلىم َلبت ٌٗخمض 

ٗىص ،%(20) بيؿبت اظخمإ . ٢ؿم ٧ل في اإلاٗخمضة الخضَعـ لٛت بلى طل٪ َو

 ً غ ٖضم مك٩لت مً الُلبت اقخ٩ى ٣ٞض ؤلال٨تروهُت اإلاٗلىماث مهاصع اؾخسضام ًٖ الُلبت بٌٗ ٖؼوٝ ؤؾباب ٖو  جٞى
بتهم ؤبضوا خُض الخسههحن، ٦ال ٖىض الىؾُلت  اإلاهاصع الؾخسضمىا الىؾُلت امخل٩ىا لى ؤجهم ٖلى ًض٫ ما اؾخسضامها، في ٚع

. ؤهٟؿهم مً هابٗت صازلُت ولِؿذ زاعظُت ٖىامل هي اإلااوٗت الٗىاث٤ ؤن ًٟؿغ ما للمٗلىماث، ؤلال٨تروهُت

 :ٖلحها اإلاخدهل اإلاٗلىماث وجلُُم الخدلُل مهاعة. ٘.ٔ.ٖ

 ًىُب٤ ما بلى للىنى٫  اإلاٗلىماث واهخ٣اء ٚغبلت ٖلى ال٣اثم الى٣ضي بالخ٨ٟحر ًخمخٗىن  الُلبت ؤن الضعاؾت بُاهاث ؤوضخذ 
 الٗلمُت بالغوح جمخٗهم ٖلى ًض٫ ما وؾمٗخه، اإلاال٠ زبرة ٖلى طل٪ في مٗخمضًً مى٣ُُت بهٟت والخ٨ٟحر ؤبداثهم، ومىيٕى

. الٗلمُت ألاماهت ٖلى ال٣اثمت

ت طل٪ في مؿخسضمحن بمخسههحن الاؾخٗاهت صون  بإهٟؿهم بدىثهم الُلبت ٌٗالج   مٗالج ؤبغػَا الخُب٣ُاث مً مجمٖى

. الخ٣ضًمُت الٗغوى وبغهامج ،SPSS وبغهامج ،WORD الىهىم

 :اإلاٗلىماث ًٖ بدثهم ٖىض الُلبت جىاحه التي بالهٗىباث اإلاخٗللت الىخائج. ٘.ٕ
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 بالضعظت اللٛىي  الخاظؼ َى اإلاٗلىماث ًٖ الُلبت بدض في ٦ٗثرة ٠٣ً والظي الغثِسخي الٗاث٤ ؤن الضعاؾت بُاهاث ؤوضخذ 

 م٘ بالدؿاوي  الُبُُٗتوطل٪ الٗلىم َلبت لضي( %23،52) وبيؿبت اظخمإ، ٖلم َلبت لضي( %40،50) بيؿبت وطل٪ ألاولى،
ت ٖضم . اإلاٗلىماث مهاصع بإهىإ اإلاٗٞغ

 اإلاخهلت الهٗىباث جل٪ وهي اإلاٗلىماث، ًٖ البدض ٖىض نٗىباث ومخٟاوجت مىسًٟت وبيؿب ًىاظهىن  الُلبت ؤن ٦ما 
غ١  اإلاٗلىماث بمهاصع ت ٖضم ونٗىبت اؾخسضامها، َو ت ٖضم ونٗىبت اإلاهاصع، ؤهىإ مٗٞغ  اإلاهاصع، ازخُاع ٦ُُٟت مٗٞغ
ُاث اؾخسضام ونٗىبت ضم ؤلال٨تروهُت اإلاٗلىماث مهاصع م٘ الخٗامل ونٗىبت اإلاٗلىماث، مهاصع مً مُٗىت هٖى  ال٣ضعة ٖو

ت ه٣و ونٗىبت صخُذ، بك٩ل اإلاىيٕى ًٖ اإلاٟخاخُت ال٩لماث نُاٚت ٖلى . اإلاٗلىماث بخ٨ىىلىظُا اإلاٗٞغ

 ٖلى الخهى٫  في ٦بحرا ٖاث٣ا لدك٩ل الُلبت لضي البدشُت الٗملُت ٖلى الهٗىباث جل٪ جإزحر مضي ٖلى ٢اَٗا صلُال ٩ًىن  مما 

. ألا٧اصًمي اإلاجخم٘ في اإلاٗلىماحي الىعي مهاعاث ٤ٌُٗ الظي ألامغ اإلاُلىبت اإلاٗلىماث

لىم الاحخمإ ٖلم َلبت لضي اإلاٗلىماحي الىعي بدىمُت اإلاخٗللت البُاهاث. ٘.ٖ  :اإلاؿُلت بجامٗت الُبُُٗت ٖو

٘ ٌؿٗىن  الُلبت ؤن الضعاؾت ؤْهغث  بُت صوعاث في الاقترا٥ زال٫ مً وطل٪ لضحهم، اإلاٗلىماحي الىعي مؿخىي  مً للٞغ  جضٍع

٘  الٗلىم َلبت لضي مخضهُت وبيؿبت اظخمإ، ٖلم َلبت لضي( %62،6) بيؿبت لضحهم اإلاٗلىماحي الىعي مؿخىي  وجىمي جٞغ

بُت صوعاث ًخل٣ىا لم( %96،43) م٣ابل( %30،43) مشلذ الُبُُٗت ٘ جضٍع  ٖضم ٖلى ًض٫ ما لضحهم، اإلاٗلىماحي اإلاؿخىي  مً جٞغ
 في اإلاداولت زال٫ مً ؤهٟؿهم ٖلى ٌٗخمضون  الُبُُٗت الٗلىم َلبت ؤن ٖلى ًض٫ و٦ما اإلاىاؾب، جإَُلهم بًغوعة الىعي

.  الال٨تروهُت اإلاٗلىماث مهاصع اؾخسضام في اإلاخٗل٣ت الخبراث ا٦دؿاب

بُت الضوعاث ؤن الضعاؾت وؤْهغث  ٘ التي الخضٍع باث في مخمشلت الاظخمإ ٖلم َلبت ٖىض اإلاٗلىماجُت اإلاهاعاث بٌٗ مً جٞغ  جضٍع

٘ لبت ،(%65،21) بيؿبت البُاهاث جدلُل مهاعاث مً جٞغ ٘ صوعاث بالدؿاوي  جل٣ىا الُبُُٗت ٖلىم َو الم في مهاعاتهم مً جٞغ  ؤلٖا
(. %37،05) بيؿبت البُاهاث وجدلُل الٗلمي، البدض مىهجُت في وصوعاث آلالي،

 الٛاًاث يمً اإلاٗلىماحي الىعي بغامج جُٟٗل لًغوعة الجامٗت ؾُاؾت في ظضا يئُلت بقاعاث وظىص الضعاؾت ؤْهغث 

 الاظخمإ، ٖلم َلبت لضي( %80،64) بيؿبت وطل٪ ٧اُٞت ٚحر مجهىصاتها ؤن الُلبت ًغي  خُض لخد٣ُ٣ها، حؿعى التي وألاَضاٝ
. الُبُُٗت الٗلىم َلبت لضي( %77،72) وبيؿبت

م  بُت، الضوعاث وبٌٗ وملخ٣ُاث، اإلااجمغاث، جىُٓم: مشل لها جدؿب التي اإلاجهىصاث بٌٗ وظىص مً بالٚغ  ؤن بال الخضٍع

. الضعاؾت مىيٕى الُلبت هٓغ وظهت خؿب ٧اٝ ٚحر طل٪

 :هظ٦غ اإلاٗلىماث الىعي مهاعاث جىمُت ٖلى للٗمل الضعاؾت مجخم٘ ًغاَا التي والؿبل اإلا٣ترخاث ؤَم ومً 

 اصة ٘ التي اإلا٣اًِـ ٍػ اصة م٘ اإلاٗلىماحي الىعي مً جٞغ  وخضاث يمً وبغمجتها لها، اإلاسهو الؿاعي الدجم في الٍؼ
 .ؤؾاؾُت
 حر  ٚحر الاجها٫ زضمت زال٫ مً بالكب٨ت الجامٗت ؤخُاء وحُُٛت ؤ٦ثر، اؾدُٗاب بُا٢اث لؤلهترهذ ٢اٖاث جٞى

 (.WIFI)ال٩ابلي
 حر  ..الُلبت جهٝغ جدذ اإلاٗلىماجُت في مخسههحن جٞى

 حر  .ألاظىبُت باللٛت اإلاغاظ٘ جٞى
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 اإلا٨خبت ٢اهىن  نغامت مً الخ٣لُل. 

 بُت صوعاث بغمجت ل جضٍع  .الخضًشت الخ٣ىُت م٘ للخٗامل الُلبت جَا

 :للضعاؾت الٗامت الىخائج. ٙ

لىم اظخمإ ٖلم  –اإلاؿُلت بجامٗت الُلبت :ألاولى الىدُجت  اإلاٗلىماث بلى الخاظت جدضًض مهاعة ًمخل٩ىن   -والخُاة الُبُٗت ٖو

ضع٧ىن  . الخُاة هىاحي ظمُ٘ في لهم ؤَمُتها مضي ٍو
 الضعاؾت، مىيٕى الخسههحن ٦ال َلبت لضي( %100) بيؿبت وطل٪ اإلاٗلىماث بلى لخاظاتهم بصعا٧ا ًمخل٩ىن  الُلبت ؤن ٦ما

ضع٧ىن   لضي%( 65،19)و اظخمإ، ٖلم َلبت لضي%( 74،19) بيؿبت وطل٪ ٖىه ٚىا ال اؾتراجُجي ٦مىعص لهم ؤَمُتها مضي ٍو
. والخُاة الُبُٗت ٖلىم َلبت

 الىنى٫  مهاعاث لبٌٗ -والخُاة الُبُٗت ٖلىم و٢ؿم اظخمإ ٖلم ٢ؿم  –اإلاؿُلت بجامٗت الُلبت ًٟخ٣غ: الشاهُت الىدُجت 
س٣ٟىن  ؤخُاها ًىجخىن  خُض البدشُت الخخُاظاتهم اؾخجابت اإلاٗلىماث بلى  َلبت لضي%( 47،19) بيؿبت وطل٪ ؤزغي  ؤخُاها ٍو

. والخُاة الُبُٗت ٖلىم َلبت لضي%( 65،21) وبيؿبت اظخمإ، ٖلم
 جىاٞغ ٖضم َى ؤبغػَا ومً اإلاٗلىماث، مهاصع لبٌٗ اؾخسضامهم وبحن بُجهم جدى٫  التي الٗىاث٤ مً الٗضًض جىاظههم بط 

. والخُاة الُبُٗت ٖلىم َلبت لضي%( 40) وبيؿبت اظخمإ، ٖلم َلبت لضي%( 55،55) بيؿبت وطل٪ اإلاهاصع

ُا -والخُاة الُبُٗت ٖلىم و٢ؿم اظخمإ، ٖلم ٢ؿم  –اإلاؿُلت بجامٗت الُلبت ًمخل٪ :الشالشت الىدُجت   مهاصع بإَمُت ٖو
 بيؿبت ٌؿخسضمىجها اط والخُاة الُبُٗت ٖلىم َلبت زانت الٗلمي البدض مجا٫ في اٖخماصَا ويغوعة الال٨تروهُت اإلاٗلىماث

%(. 77،65) بيؿبت اظخمإ ٖلم َلبت ٌؿخسضمها خحن في ،%(95،65)

 الُبُٗت ٖلىم َلبت ٌؿخسضمها خحن في ،%(50) بيؿبت صاثمت بهىعة ٌؿخسضمىجها اظخمإ ٖلم َلبت ؤن بُيذ الىخاثج ؤن ٦ما 
 الكاج٘ ٖلى ًلجاون بط اإلاٗلىماث، بلى والىنى٫  البدض مهاعة بلى ًٟخ٣غون ؤجهم بال ،%(81،81) بيؿبت صاثمت بهٟت والخُاة

غ ٧ان وبن MOZILLA FIREFOX اإلاخهٟداث مً  ؤمام ؤهٟؿهم ًجضون  ال ختى الٗغبُت للٛت والضاٖم ممحزة، زهاثو ًٞى

ال١ ٖلى اإلادغ٧اث ؤقهغ ِٞؿخسضمىن  الٗغبُت اللٛت ٖاث٤ ٣ت ،Yahoo الكهحرة والبىابت ،GOOGLE الَا  البؿُُت والٍُغ

٣ت وهي( اإلاتراصٞاث اؾخسضام)  ٧اؾتراجُجُت الٗىىان ٌٗخمضون  الُبُُٗت الٗلىم َلبت ٞةن طل٪ بلى ي٠ اإلابخضثحن، ٍَغ
ؿخسضم اإلاٗلىماث، ًٖ للبدض  واإلالخ٣ُاث اإلااجمغاث ؤٖما٫ مخجاَلحن لظل٪، ٧اؾتراجُجُت اإلاىيٕى اظخمإ ٖلم َلبت َو

م . الٗلمي البدض مجا٫ في ؤَمُتها ٚع
مىٗهم الُلبت ٤ٌُٗ ما ؤ٦ثر  غ ٖضم خُض الىؾُلت امخال٥ ٖضم َى الال٨تروهُت اإلاٗلىماث بلى الىنى٫  مً ٍو  الىؾُلت جٞى

لى والخُاة، الُبُٗت ٖلىم َلبت لضي%( 50) وبيؿبت اظخمإ، ٖلم َلبت لضي%( 30،76) بيؿبت  ًمى٘ ما ٞةن َظا يىء ٖو
بتهم ًٖ ٖبروا خُض ؤهٟؿهم مً هابٗت صازلُت ٖىامل مجها ؤ٦ثر زاعظُت ٖىامل َى الضعاؾت مىيٕى الُلبت  في ٚع

. والخُاة الُبُٗت ٖلىم َلبت لضي%( 100) وبيؿبت اظخمإ، ٖلم َلبت لضي%( 85،71) بيؿبت اؾخسضامهم

لىم اظخمإ، ٖلم  –اإلاؿُلت بجامٗت الُلبت ًخم٨ً:الغابٗت الىدُجت  وج٣ُُم جدلُل مً ما خض بلى -والخُاة الُبُٗت ٖو
 ٖلىم َلبت لضي%( 82،60) وبيؿبت اظخمإ، ٖلم َلبت لضي%( 78،09) بيؿبت وطل٪ ٖلحها ًخدهلىن  التي اإلاٗلىماث ومٗالجت
 ومىيٕى ًىُب٤ ما بلى للىنى٫  اإلاٗلىماث واهخ٣اء ٚغبلت ٖلى ال٣اثم الى٣ضي بالخ٨ٟحر ًخمخٗىن  خُض والخُاة، الُبُٗت

 زبرة ٖلى مٗخمضًً والخُاة، الُبُٗت ٖلىم َلبت لضي%( 37،5)و اظخمإ، ٖلم َلبت لضي ،%(62،66) بيؿبت وطل٪ ؤبداثهم
. الٗلمُت ألاماهت ٖلى ال٣اثمت الٗلمُت بالغوح جمخٗهم ٖلى ًض٫ ما وؾمٗخه اإلاال٠
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 اظخمإ ٖلم َلبت لضي ،%(70،96) بيؿبت وطل٪ بإهٟؿهم بدىثهم ًىجؼون خُض اإلاٗلىماث مٗالجت بمهاعاث الُلبت ًخمخ٘ 

 الىهىم، مٗالجت) الخُب٣ُاث مً مٗخبر ٖضص ٖلى مٗخمضًً والخُاة، الُبُٗت ٖلىم َلبت لضي%( 66،66) وبيؿبت

. بلخ... ،SPSSوبغهامج
مىٗهم الُلبت ٤ٌُٗ ما ؤبغػ  بن   لضي%( 40،5) بيؿبت اللٛىي  الخاظؼ َى للمٗلىمت وألامشل والاؾخٛال٫ الجُض الىنى٫  مً ٍو

. الُبُُٗت الٗلىم َلبت لضي%( 32،95) وبيؿبت اظخمإ، ٖلم َلبت

: الخالُت الى٣اٍ في بال اإلاٗلىماحي الىعي ومؿخىي  اإلاىيىعي الخسهو بحن ٖال٢ت َىا٥ لِؿذ :الخامؿت الىدُجت
 مخابٗت َى اظخمإ ٖلم َلبت لضي اإلاٗلىماث ًٖ البدض صاٞ٘ ٧اهذ خُض: اإلاٗلىماث ًٖ للبدض الُلبت جضٞ٘ التي الضواٞ٘ 

%(. 31،25) بيؿبت والخُاة الُبُٗت ٖلىم لضي الضاٞ٘ ٧ان بِىما ،%(25،45) بيؿبت الخُىعاث ؤخضر

 ٌٗخمض خحن في ،%(30،76) بيؿبت الجامُٗت اإلا٨خبت زضماث ٖلى اظخمإ ٖلم َلبت ٌٗخمض خُض: اإلاٗلىماث بلى الىنى٫  َغ١  

ب قب٨ت في البدض والخُاة الُبُٗت ٖلىم َلبت . ال٣ؿمحن بحن الخٗلُم َغ١  في ازخالٞاث بلى وطل٪ ،%(40،38) الٍى
 باإلاهاصع والخُاة الُبُٗت ٖلىم َلبت اَخمام ؤن الضعاؾت بُيذ: الال٨تروهُت اإلاٗلىماث بمهاصع الُلبت اَخمام مضي 

.  ًًٟلها ٦الَما ؤن بال الُبُُٗت الٗلىم َلبت لضي%( 77،41) وؿبت حك٩لذ خُض ،%(95،65) بيؿبت للمٗلىماث الال٨تروهُت
 بؿبب للمٗلىماث الال٨تروهُت اإلاهاصع اظخمإ ٖلم َلبت ٌؿخسضم خُض: الال٨تروهُت اإلاٗلىماث مهاصع اؾخسضام ؾبب 

 وؾهىلت الى٢ذ ازخهاع َى والخُاة الُبُٗت ٖلىم َلبت لضي الؿبب ٧ان خحن في ،%(54،83) بيؿبت اإلاٗلىماث خضازت

%(. 41،66) بيؿبت اإلاٗلىمت الخهى٫ 
 َلبت ٌٗخمض بِىما%( 20) بيؿبت الٗغبُت اللٛت اظخمإ ٖلم َلبت ٌؿخسضم خُض: اإلاٗلىماث ًٖ البدض في اإلاؿخسضمت اللٛت 

غظ٘ ،%(56،25) بيؿبت الٟغوؿُت اللٛت ٖلى والخُاة الُبُٗت ٖلىم  خُض ال٣ؿمحن ٦ال في اإلاٗخمض الخضَعـ ؾُاؾت بلى طل٪ ٍو
. بالٟغوؿُت صعوؾهم ُٞخل٣ىن  والخُاة الُبُٗت ٖلىم َلبت ٨ٖـ الٗغبُت باللٛت صعوؾهم اظخمإ ٖلم َلبت ًخل٣ى

: زاجمت
غى الضعاؾت بُاهاث لخدلُل اؾخٗغايىا زال٫ مً     الُلبت لضي اإلاٗلىماحي الىعي وا٢٘ ٖلى الخ٨م ًم٨ً ٞةهه لىخاثجها، ٖو

حن والُلبت زانت بهٟت اإلاؿُلت بجامٗت الجامُٗحن  الجامٗت مً ال ٖاظلت الخٟاجت ٌؿخضعي بإهه ٖامت؛ بهٟت الجؼاثٍغ
حن الُلبت لضي اإلاٗلىماحي الىعي بمؿخىي  ؤهالجهىى ال٣ى٫  ًم٨ً خُض والٗام، الكمىلي اإلاؿخىي  ٖلى ٞدؿب؛بهما  الجؼاثٍغ

 الُالب ؤن بال الجامٗت، بلى الووم اإلاضعؾت زم ألاؾغة مً اهُال٢ا الجمُ٘ مؿاولُت ٞاإلاؿاولُت الجهىص، ج٩اج٠ ًخُلب

٘ ٖلى -الخُبُُٗت اإلااؾؿاث جل٪ ٢بل-والىخُض الاو٫  اإلاؿاو٫ َى ًب٣ى هٟؿه  ًضع٥ ؤن اإلاٗلىماجُت،ٞٗلُه مهاعاجه وجىمُت ٞع
 ب٩ىهه ًل٤ُ ج٣ضًما ٣ًضمها وؤن مشلى اؾخٟاصة مجها الاؾخٟاصة زم بلحها والىنى٫  البدض مً ًخم٨ً وؤن للمٗلىماث، خاظخه

. مٗلىماجُا واُٖا َالبا

: اإلاغاح٘ كائمت

 ٞهض اإلال٪ م٨خبت: الٍغاى.الخٗلم مهاصع ومغاهؼ اإلاٗلىماحي الىعي. ؤخمض الٗمغان ببغاَُم بً: جغظمت ظىي، جاًلىع،.1

.  2008 الىَىُت،

مان مخىلي، بؾماُٖل.2  .  2008 ،14 مج. الىَىُت ٞهض اإلال٪ م٨خبت مجلت. الباخشحن لضي اإلاٗلىماث هفاًت عف٘. هاٍع

 . 1990 والخىػَ٘، لليكغ الٗغبي: ال٣اَغة. الجماهحري  الاجهاٌ ونىاٖت اإلاٗلىماث جىىىلىحُا. مدمىص الضًً، ٖلم.3

المي اإلاعجم. مدمض حجاب، مىحر.4  . 2004 والخىػَ٘، لليكغ الٟجغ صاع: ال٣اَغة. ؤلٖا
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.  1985 واليكغ، للُباٖت واؾِ: بٛضاص. ومؿخلؼماتها ومىىهاتها، وقبياتها، آلالُت اإلاٗلىماث بىىن. ٖامغ ٢ىضًلجي،.5

 الاؾتراجُجُت، الضعاؾاث مغ٦ؼ للضعاؾاث الخسهصخي اإلاٗهض[: م.ص. ]وألاصواث اإلاٟهىم: واإلاٗلىماث الاجهاٌ جىىىلىحُا.6
[. ث.ص]

ً الحاصي اللغن  في اإلاٗلىماث زلافت. ٖؼمي،َكام.7 غ[. الخِ ٖلى. ]cybrariansjourna.والٗكٍغ :  الغابِ ٖلى مخٞى
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=580:2011-09-25-08-13-

14&catid=249:2011-09-25-08-14-48&Itemid=73(.ض  (.2013 /03 /28: في قَى

غ[ الخِ ٖلى. ]ؾٗىص اإلال٪ ظامٗت الجامٗت، عؾالت. اإلاٗلىماجُت الشلافت حامٗت. مدمض الؿضًغي، ؤخمض بً.8  ٖلى مخٞى
ض)http://www.alriyadh.com/2008/06/28/article354343.html: الٗىىان  (.28/03/2013:في قَى

 .2011[.ن.ص] ،الٗلمي البدث مىاه .عبخي الجضًلي، ال٣اصع ٖبض.9

  

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=580:2011-09-25-08-13-14&catid=249:2011-09-25-08-14-48&Itemid=73
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=580:2011-09-25-08-13-14&catid=249:2011-09-25-08-14-48&Itemid=73
http://www.alriyadh.com/2008/06/28/article354343.html
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ت اإلاضاعؽ صوع  َُّ ؼ في ؤلِاؾالم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ زال٢
َ
ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألا َُّ  الابخضاث

ىث في
ُا
ىاع ٧ ُٟا  ): صً

 
  صعاؾت

 
ت   هٓغٍَّ

 
ت َُّ ( جدلُل

ً الّؿلُان حامٗت/صهخىاعه َالب ؤخاهضو ؾِسخي ا ٍػ ً الّؿلُان حامٗت/هللا ٖبض الحىُم ٖبض.ص     الٗابضًً،مالحًز  ٍػ
ا  الٗابضًً،مالحًز

 

 

 :ملخو

عاؾت ؾٗذ  
ت ال٣ُم جدضًض بلى الضّم َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ ب٦ؿابها اإلاغاص ألازال٢ َُّ ت باإلاضاعؽ الابخضاث َُّ  صًٟىاع، ٧ىث في ؤلاؾالم

ٗغُّٝ ت، ؤلاصاعة: مً ٧لّم  صوع  ٖلى والخّم َُّ ، واإلاىهج اإلاضعؾ عاسخيّم
م، الضّم

ّم
ت وألاوكُت واإلاٗل َُّ ٟ حر الهّم ت ٚو َُّ ٟ ؼ في الهّم  ال٣ُم جل٪ حٍٗؼ

ت َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ ت باإلاضاعؽ الابخضاث َُّ ِ  اإلاىهج ٖلى واٖخمضث صًٟىاع، ٧ىث في الٗغب ِ  الىنٟيّم  زال٫ مً الىزاث٣يّم
عاؾاث ألاصبُاث، مًمىن  جدلُل

ت والبدىر والضّم َُّ ت ال٣ُم مىيٕى جىاولذ التي الٗلم َُّ ، بك٩ل ألازال٢ ا ٖامّم َؼ  لضي وحٍٗؼ

ت اإلاغخلت جالمُظ َُّ ، بك٩ل الابخضاث ع وؤؾٟغث زامّم خاثج، ًٖ اؾتالضّم ها مً الىّم ت ال٣ُم ؤنّم : ؤَمّم َُّ  في ٚغؾها ًم٨ً التي ألازال٢

ت، اإلاغخلت جالمُظ هٟىؽ َُّ ض١،: هي ٢ضعاتهم، م٘ وجدىاؾب الابخضاث ىاي٘، وألاماهت، الهّم  وؤلازالم، والخلم، الىالضًً، وبغّم  والخّم
ل ت، وجدمُّ َُّ ٗاون، الٗلم، وخب اإلاؿاول لى والٗض٫، والخُاء، والخّم ت اإلاىاهج وايعي ٖو َُّ عاؾ

 اإلا٣غعاث في ال٣ُم َظٍ بصعاط الضّم
ت، َُّ عاؾ

م ٖلى ؤنّم  ٦ما الضّم
ّم
ٍي  بًجاص اإلاٗل

المُظ إلاؿاٖضة مىاؾب ظىّم ؿها، اإلاغاص ال٣ُم ا٦دؿاب ٖلى الخّم ل وؤن جضَع
َّ
 ال٣ُم جل٪ جخمش

اجه في َُّ المُظ م٘ وحٗامله ؾلى٦ .  الخّم

ت، اإلاضاعؽ :اإلافخاخُت اليلماث َُّ ىث ال٣ُم ؤلاؾالم
ُا
المُظ،٧ ت،الخّم َُّ ىاع ألازال٢ ُٟا . صً

: ملضمت

  بنّم 
َ
ت َُّ ربُت ٖمل

ّم
  الت

 
ت َُّ ،ٌؿعى ٖمل

 
ت َُّ ت ال٣ُم وب٦ؿابهم ؤٞغاصٍ، بىاء بلى زاللها مً اإلاجخم٘ بوؿاه َُّ ا؛ ألازال٢ َؼ جهم وحٍٗؼ

ّم
م٨  مً لخُا

ا٫ ؤلاؾهام ّٗم ا الخُاة نى٘ في الٟ غ ؤنّم  ٌٗجي ؛ممّم ربُت عؾالت ظَى
ّم
ٗلُم الت عظت ؤزالقيٌّي  ؤؾاؽ َى والخّم

ه ألاولى، بالضّم خُا  البدض مهمَّ

ت بها جخمُّ  التي ال٨ُُٟت ًٖ َُّ ال َّٗ ربُت،ومدضصاث ال٣ُمُت الىُْٟت ٞ
ّم
ىظُه للت ٗلُميّم  اإلاى٠٢ في ألازالقيّم  الخّم ؼصاص ، الخّم  ألامغ ٍو

ت َُّ
ِ
ٗلُم ًٖ الخضًض ٖىض ؤَمّم ت؛بط اإلاغاخل في الخّم َُّ ٗامل ٩ًىن  الابخضاث ٟل م٘ الخّم

ّم
اشخئ الُ ا اإلاغخلت َظٍ في ٌكهض الظي الىّم  في همىًّ

ت اإلاُى٫  َُّ ت ال٣ٗل َُّ وخ ت والغّم َُّ ل٣
ُا
.   والخ

                                                           
1

 .5ص .دار ادلعرفة: اإلسكندرية .ةاألنشطة المدرسيّي (.2001. )البوىي، فارؽ؛ زلفوظ، أمحد 
 

2
، عبد الودكد؛ زكي، عبد الّناصر .التّيدريس والقيم مدخل جديد(. 2001. )ىايدكف، جرىاـ   .108، ص (5)رللة الًّتبية، العدد . ترمجة مكرـك

 .378ص .5ط .عامل الكتب: القاىرة .علم نفس النّيمو الطّيفولة والمراىقة. (1990. )زىراف، حامد عبد الّسالـ 3
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ت اإلاغخلت حٗخبر لظا َُّ ت اإلاغاخل ؤَمّم  مً الابخضاث َُّ عاؾ
المُظ، خُاة في الضّم بىت ٞهي الخّم

ّم
 اإلاغاخل ب٣ُت ٖلحها جبجي التي ألاولى الل

ت، َُّ ٗلُم ؿبت الهغم ٢اٖضة وهي الخّم
ّم
لم بالي ؛ للؿّم ِ

ٗلُميّم ت ج٩ىن  لظل٪ الخّم َُّ ت، ال٣ُم ٚغؽ ٖمل َُّ ا ألازال٢ َؼ المُظ لضي وحٍٗؼ  الخّم
ا ا؛بدُض اؾدشماعًال ًُّ ما خ٣ُ٣

ّم
م ٧ان ٧ل ٛغ في وعٖاًخه وجغبِخه، الٟغص ج٣ٍى ٤ الخل٤، خؿً ٖلى الهّم ا٫، ألازغ خ٣ّم َّٗ  في وال٣ىي  الٟ

٤ وحك٨ُله بىاثه .  وؤَضاٞه اإلاجخم٘ ٞلؿٟت ٞو

ت ال٣ُم وجدخل َُّ تها ألازال٢ َُّ ِ
ت اإلااؾؿاث في ؤَمّم َُّ ٗلُم لت الخّم ِ

ّم
سظ التي لئلظغاءاث خُت جغظمت باإلاضاعؽ،٧ىجها اإلاخمش  لخد٤ُ٣ جخَّ

ربُت،ؤو ؤَضاٝ
ّم
ت ال٣اٖاث في جماعؽ التي اإلاسخلٟت ألاوكُت الت َُّ عاؾ

.  وزاعظها الضّم

ت اإلاضاعؽ صوع  ًإحي َىا مً َُّ ت ٦ماؾؿت ؤلاؾالم ت جغبىٍَّ َُّ ت ٚحر البلضان في وحٗلُم َُّ ؼ الاَخمام ؤلاؾالم ت ال٣ُم بخٍٗؼ َُّ  ألازال٢
المُظ لضي ت اإلاغاخل في الخّم َُّ ت ؤلاصاعة مهام جيكُِ زال٫ مً الابخضاث َُّ الت، اإلاضعؾ َّٗ ، واإلاىهج الٟ م اإلاضعسخيّم

ّم
 وألاوكُت واإلاٗل

ت َُّ الب
ّم
ت الُ َُّ ٟ حر الهّم ت؛ ٚو َُّ ٟ ا الهّم ي ممّم ِ

. اإلاغظىة ألاَضاٝ بلى ًاصّم

ت اإلاضاعؽ وحٗضُّ  َُّ ت الىؾاثِ ؤَمّم  مً صًٟىاع ٧ىث في ؤلاؾالم ربىٍَّ
ّم
ت اإلاٗىُت الت ٟا٫ جؼوٍض بمهمَّ بُلت الخؿىت باألزال١ ألَا  الىّم

الم،وظماٖت ووؾاثل ٧األؾغة،   ؤلٖا
ًال
راث َبُٗت ًٖ ألا٢غان،ًٞال  ؤلاًٟىاعي، اإلاجخم٘ ٖلى هٟؿها ٞغيذ التي الخضًشت اإلاخٛحّم

ٟا٫ ٖلى وؤزغث اقئحن ألَا ا الىّم ًُّ ا زل٣ ًُّ ا وصًي ا؛ممّم ًُّ  ٧ىث في اإلاؿلم اإلاجخم٘ بلحها ًيخمي التي اإلاضاعؽ َظٍ بلى الغّمظٕى ظٗل وز٣اٞ
ت، جغبُت ؤوالصَم لتربُت صًٟىاع َُّ ت بال٣ُم وجؼوٍضَم بؾالم َُّ ض١، ألازال٢ اٖت ٧الهّم ىاي٘، وألاماهت، والخُاء، الىالضًً، َو  والخّم

حٍر ؿامذ،ٚو
ّم
الم،والد . والؿّم

ا  ت ًؼصاص وممّم َُّ
ِ
ت اإلاضاعؽ ؤَمّم َُّ ا ؤٖضاصَا جؼاًض صًٟىاع ٧ىث في ؤلاؾالم المُظ ؤٖضاص إلاًاٖٟت هٓغًال ت اإلاغاخل في الخّم َُّ  ؾىت الابخضاث

ا ؤزغي؛ جلى ض اإلاىظىصة، اإلاضاعؽ في اؾدُٗابهم ًهٗب ممّم
ّم
ا٦  ٣ٖضتها التي" ؤنىاجىا خى٫  ظلؿت" في ظاء ما طل٪ ٖلى ٍو

مت
َّ
ت اإلاضاعؽ مىٓ َُّ  اإلاضاعؽ ؤٖضاص ؤنّم  ٖلى ًىوّم  الظي ٧ىهاحي، ب٨غ ؤبي الخاط بغثاؾت ،2011 ٖام صًٟىاع ٧ىث في ؤلاؾالم

ت َُّ ا ؛ مضعؾت 1686 بلٛذ الابخضاث ا وصعاؾت بها، الاَخمام بلى ٌٗؼي  ممّم ي التي وؤَضاٞها ؤصواَع ؼ بلى جاصّم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ  ألازال٢

ت بلى ومىخمحن اإلاجخم٘، في ٞاٖلُحن لُهبدىا جالمُظَا؛ لضي وجىمُتها ت الهٍى َُّ بُلت ؤلاؾالم . الىّم

عاؾاث مً الٗضًض ؤقاعث و٢ض
غ والبدىر الضّم ٣اٍع ت بلى والخّم َُّ ؼ ؤَمّم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ  الابخضاثُت اإلاغاخل جالمُظ لضي وجىمُتها ألازال٢

ت باإلاضاعؽ َُّ ٣ُا ٚغب في ؤلاؾالم لاٍ في صًٟىاع ٧ىث ٞحها بما ؤٍٞغ
ّ
الُت الى :  الخّم

ت اإلا٣غعاث بخ٣ضًم اإلاضاعؽ بٌٗ جغ٦حز .  َُّ عاؾ
ٓغ صون  الضّم ا بلى الىّم المُظ ٖلى جإزحَر  .الخّم

ت اإلاضاعؽ بصاعاث بٌٗ مغا٢بت .  َُّ ت الٗمل َُّ ٗلُم م بإزال١ الاَخمام صون  الخّم
ّم
 .  لخالمُظٍ ٢ضوة َى الظي اإلاٗل

ت باألوكُت الاَخمام ي٠ٗ .  َُّ الب
ّم
ت الُ َُّ ٟ حر الهّم ت ٚو َُّ ٟ  .الهّم

ت بال٣ُم الاَخمام ٖضم .4 َُّ لء؛ لضي ألازال٢
َّ
ا الي ب٩اث اؾخسضام ؾىء طل٪ ًٖ هخج ممّم

ّم
ت، للك َُّ ت واإلاىا٢٘ الٗاإلا َُّ  الاظخماٖ

 .  الٟاؾضة

                                                           
رسالة ادلاجستَت  .أطفاؿ مؤسسات ما قبل المدرسة دراسة ميدانية بمحافظة الدّيقهيليةتنمية القيم األخالقية لدى (. 1990. )حرات، أمل حسن 1

  .كلية الًّتبية، جامعة ادلنصورة. غَت منشورة
 .كوت ديفوار. جلسة حوؿ أصواتنا(. 2011. )ةمنظَّظمة ادلدارس اإلسالميَّظ 2
 .54-45ص(. 1)العدد  .مجلة قراءات أفريقية. مشكالتو كآفاقو.. يقيا الّتعليم اإلسالمّي العريب يف أفر(. 2004. )الّدكيش، زلمد عبد اهلل 3
4
 .58، صمنظمة اليونسكو: باريس. تسخير التّيعليم لمقتضيات العمل: الشّيباب والمهارات(. 2012. )الّتقرير العادلّي لرصد الّتعليم للجميع 
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ت جبرػ َىا مً َُّ وع  ؤَمّم ربىيّم  الضّم
ّم
ت للمضاعؽ الت َُّ ؼ في صًٟىاع ٧ىث في ؤلاؾالم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ  الابخضاث

ت، ؤلاصاعة مهام جُٟٗل زال٫ مً َُّ محن وحٗامل اإلاضعؾ
ّم
محن، م٘ اإلاٗل ِ

ّم
ت ال٣ُم م٘ ًخماشخى بما مىاهجها ومغاٖاة اإلاخٗل َُّ  التي ألازال٢

.  والؿالم الهالة ؤًٞل ٖلُه مدمض عؾالت ٖلحها خشذ

: الّضعاؾت مكيلت

ت لل٣ُم َُّ م اإلاجخم٘، بنالح في باعػ   صوع   ألازال٢ لى٥ وج٣ٍى ، ٚحر الؿّم ىيّم ت وبىاء الؿّم َُّ ؼ متزهت، شخه ٟاَم وحٍٗؼ الم الخّم  والؿّم

ؿامذ،
ّم
زاٖاث الٗى٠ م٩اٞدت ٖلى حؿاٖض ٦ما والد

ّم
ت ال٣ُم ؤَمُت وجؼصاص ، والج َُّ ؿم الظي الخالي الٗهغ في ألازال٢

ّم
 باالهٟخاح ًد

، باالهٟخاح ٣افيّم
ّم
م الش ٣ضُّ ٨ىىلىجي، والخّم ها٫ ووؾاثل الخّم

ّم
ب٨ت الًٟاثُت، ال٣ىىاث زال٫ مً الخاعجيّم  بالٗالم الاج

ّم
 والك

اث ،(ؤلاهترهذ) الٗى٨بىجُت َُّ ٣ى غة الخضًشت والخّم ت واإلاىا٢٘ البلىجىر، مً اإلاخٞى َُّ ىجحر، ٧الِٟؿبى٥ الاظخماٖ  والىاحؿاب والخّم
؛ حٍر ا ٚو ٟا٫ ٖلى ًازغ ممّم اقئحن ألَا ا الىّم ًُّ ا صًي ًُّ ا وزل٣ ًُّ ظا اؾخسضامه؛ لؿىء وز٣اٞ ت اإلااؾؿاث ٖلى ٌؿخىظب َو ربىٍَّ

ّم
 الت

راث، َظٍ مخابٗت ِ
اث اإلاخٛحّم َُّ لى٦ ىبت، ٚحر والؿّم ا وصعاؾت اإلاٚغ المُظ، ٖلى ؤزَغ ا الخايغ؛ و٢خىا في وز٣اٞتهم و٢ُمهم، الخّم  وممّم

غ في وضر ما طل٪ ٖلى ًا٦ض ربُت الٗالميّم  اإلاىخضي ج٣ٍغ
ّم
ل في الؿىٛا٫ ٖانمت صا٧اع في ٣ٖض الظي للت  صٖا والظي ،2000 ٖام ببٍغ

ٓم اخخُاظاث جلبُت بلى ت، الىّم َُّ ٗلُم ت والبرامج الخّم َُّ ٗلُم ؼ ج٨ٟل بُغاث٤ الخّم الم حٍٗؼ ؿامذ، الؿّم
ّم
 الٗى٠ صعء ٖلى وحؿاٖض والد

زاٖاث،
ّم
ساط ٖلى هوّم  ٦ما والج

ّم
هاالث اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا لدسخحر جضابحر اج

ّم
محن مً ٦بحرة ؤٖضاص مخىاو٫  في والاج

ّم
 بؿبب اإلاخٗل

ب وقب٨ت ؤلاهترهذ، اهدكاع ت الٍى َُّ ٗلُم في الاؾخسضام لؿهىلت الٗاإلا م، الخّم
ُّ
ٗل ر٦حز م٘ والخّم

ّم
ؼ ٖلى الت ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ  ألازال٢

امُت ٟ٘ بلحهم ًغظ٘ بما اؾخسضامها ٖلى حؿاٖضَم التي الؿّم .   بالىَّ

اصع الخخامي البُان في ظاء ما و٦ظل٪ ٗاٌل وؤؾـ ؤلاؾالم"  ماجمغ ًٖ الهّم لميّم  الخّم مخه الظي" الؿّم
َّ
 ؤلاؾالميّم  الٗالم عابُت هٓ

ا  –ؾى٧ىجى في ت ال٣ُم جغؾُش بلى ؤقاع الظي ،29/3/2013 الٟترة في ، -هُجحًر َُّ لء، لضي ألازال٢
ّم
 اإلاماعؾاث وحصجُ٘ الي

امُت، الاظخماُٖت ٗاون  يغوعة م٘ الؿّم ي في الخّم ِ
هضّم ًاث الخّم ِ

دضّم ت للخَّ َُّ ت ألازال٢ َُّ ت الجىاهب ؤٞغػتها التي والبُئ َُّ لب  الؿّم

٨ىىلىظُا .   للخّم

ا جاَاث لهظٍ اؾترقاصًال
ّم
ت الاج َُّ ت الٗاإلا َُّ

ِ
ت، ال٣ُم بإَمّم َُّ ا ألازال٢ ٤ ٖهغ في واإلاجخم٘ الٟغص ٖلى وجإزحَر

ُّ
ضٞ  اإلاٗلىماحي الخّم

٨ىىلىجي، طر والخّم ت اإلاغاخل جالمُظ خاظت للباخض ًخَّ َُّ ؼ بلى صًٟىاع ٧ىث في الابخضاث ت ال٣ُم َظٍ حٍٗؼ َُّ  ٖلى جى٨ٗـ التي ألازال٢
اتهم َُّ ت اإلاضاعؽ ؤصواع زال٫ مً ؾلى٦ َُّ لت ؤلاؾالم ِ

ّم
، واإلاىهج باإلصاعة، واإلاخمش عاسخيّم

م، الضّم
ّم
ت وألاوكُت واإلاٗل َُّ الب

ّم
ت الُ َُّ ٟ حر الهّم  ٚو

ت، َُّ ٟ ٤ التي الهّم ِ
مىّم  لهم جد٣ّم ىي، الىّم مُحز ٖلى ال٣ضعة وج٨ؿبهم الؿّم الر بحن الخّم ا٫ الهّم

ّم
. حوالُ

ص لظا   الي الّؿااٌ في صعاؾخه مك٩لت الباخشان ًدضّم ت اإلاضاعؽ صوع  ما: الخّم َُّ ؼ في ؤلاؾالم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ  جالمُظ لضي ألازال٢
ت اإلاغخلت َُّ  صًٟىاع؟ ٧ىث في الابخضاث

 

                                                           
دور منهج الحديث والثّيقافة اإلسالمية في تعزيز القيم الخلقية لدى طالب الصّيف األوؿ الثّيانوي بمحافظة . (2008) .ادلالكي، مسفر عبد اهلل 1

 .50ص .رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًّتبية، جامعة أـ القرل. الطّيائف
 

 .58، صمرجع سابق(. 2012. )الّتقرير العادلّي لرصد الّتعليم للجميع 2
 

3
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: الّضعاؾت ؤؾئلت

ت اإلاضاعؽ صوع  ما َُّ ؼ في ؤلاؾالم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ  صًٟىاع؟ ٧ىث في الابخضاث

خٟٕغ اا٫ مً ٍو ثِـ الؿّم ُت ألاؾئلت الغّم الُت الفٖغ : الخّم

ت ال٣ُم هي ما .  َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ ب٦ؿابها اإلاغاص ألازال٢ َُّ ت باإلاضاعؽ الابخضاث َُّ  صًٟىاع؟ ٧ىث في ؤلاؾالم
ت ؤلاصاعة صوع  ما .  َُّ ؼ في اإلاضعؾ ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ  صًٟىاع؟ ٧ىث في الابخضاث

عاسخيّم  اإلاىهج صوع  ما . 
ؼ في الضّم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ  صًٟىاع؟ ٧ىث في الابخضاث

م صوع  ما .4
ّم
ؼ في اإلاٗل ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ  صًٟىاع؟ ٧ىث في الابخضاث

ت ألاوكُت صوع  ما .  َُّ ٟ حر الهّم ت ٚو َُّ ٟ ؼ في الهّم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ  صًٟىاع؟ ٧ىث في الابخضاث

: الّضعاؾت ؤهضاف

: ًلي ما بلى الّضعاؾت تهضف

ت ال٣ُم جدضًض .1 َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ ب٦ؿابها اإلاغاص ألازال٢ َُّ ت باإلاضاعؽ الابخضاث َُّ  .صًٟىاع ٧ىث في ؤلاؾالم

ٗغُّٝ .2 ت ؤلاصاعة صوع  ٖلى الخَّ َُّ ؼ في اإلاضعؾ ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ  .صًٟىاع ٧ىث في الابخضاث

ٗغُّٝ .3 عاسخيّم  اإلاىهج صوع  ٖلى الخَّ
ؼ في الضّم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ  .صًٟىاع ٧ىث في البخضاث

ٗغُّٝ .4 م صوع  ٖلى الخَّ
ّم
ؼ في اإلاٗل ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ  .صًٟىاع ٧ىث في البخضاث

ٗغُّٝ .5 ت ألاوكُت صوع  ٖلى الخَّ َُّ ٟ حر الهّم ت ٚو َُّ ٟ ؼ في الهّم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ  .صًٟىاع ٧ىث في الابخضاث

ت َُّ   الّضعاؾت ؤهّم

عاؾت حؿخمض
تها الخالُت الضّم َُّ ا ؤهّم  :ًلي ممّم

ت .  َُّ ت اإلاغخلت ؤَمّم َُّ ت، اإلاغاخل ب٣ُت مً الابخضاث َُّ ٗلُم ا في حؿدشمغ لم وبن ال٣ُم، َظٍ ٖلحها جبجي التي ال٣اٖضة ٞهي الخّم َؼ  حٍٗؼ

٘ ؤن ُٞم٨ً وجىمُتها،
َّ
ت آلازاع جخى٢ َُّ لب المُظ ؾلى٥ ٖلى الؿّم ٗلُم مغاخل في الخّم الُت الخّم  .الخّم

عاؾت َظٍ ؤنّم  ٧ىن  . 
إل خؿب صًٟىاع ٧ىث ؾاخت في ٢بل مً لها ًخُغ١  لم الضّم

ّم
 .الباخشحن اَ

ت .  َُّ ت ال٣ُم ؤَمّم َُّ ت في ألازال٢ َُّ ت، الٗمل ربىٍَّ
ّم
المُظ ؾلى٥ جىظُه في وصوعَا الت  .الخّم

ت اإلاضاعؽ وعي جىمُت .4 َُّ ا ؤلاؾالم اتها وجبهحَر َُّ المُظ جغبُت ججاٍ بمؿاول ت جغبُت الخّم َُّ عاؾت هخاثج زال٫ مً هبُلت بؾالم
 .الضّم

  :الّضعاؾت خضوص

عاؾت ج٣خهغ
ت اإلاضعؾت صوع  ٖلى الضّم َُّ ؼ في ؤلاؾالم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ ل صًٟىاع ٧ىث في الابخضاث ِ

ّم
 واإلاخمش

ت، ؤلاصاعة: مً ٧لّم  مهام في َُّ ، واإلاىهج اإلاضعؾ عاسخيّم
م، الضّم

ّم
ت وألاوكُت واإلاٗل َُّ الب

ّم
ت الُ َُّ ٟ حر الهّم ت ٚو َُّ ٟ  .الهّم

 الّضعاؾت مىه 

عاؾت ِ
ت، الخالُت الضّم ٓغٍّم

ّم
ت اإلاىاهج ؤوؿب مً ٌٗخبر الىزائليَّ  الىنفيَّ  اإلاىه َد  ٞةنّم  لظا ه َُّ عاؾت، لهظٍ البدش

 زال٫ مً وطل٪ الضّم
ت ألاصبُاث مًمىن  جدلُل ربىٍَّ

ّم
ت، ال٣ُم جىاولذ التي الت َُّ عاؾاث البدىر بلى والغّمظٕى ألازال٢

ت ال٣ُم ها٢كذ التي والضّم َُّ  ألازال٢

ا َؼ المُظ لضي وحٍٗؼ . الخّم
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ٗغّمٝ اٝ َو ه الىزاث٣يَّ  الىنٟيَّ  اإلاىهج الٗؿّم
ّم
٤ُ٢ اإلاخإوي الجم٘: بإه  بمىيٕى الٗال٢ت طاث اإلاخىاٞغة واإلاغاظ٘ لؤلصبُاث والضّم

دلُل زمّم  ومً البدض، مك٩لت امل الخّم
ّم

اتها الك هل ما اؾخيخاط بهضٝ إلادخٍى  بظابت ٖلى وبغاَحن ؤصلت مً البدض بمك٩لت ًخّم

.  البدض ؤؾئلت

: الّضعاؾت مهُلحاث

ت اإلاضاعؽ َُّ ا اإلاهُلر َظا الباخض ٌؿخسضم:ؤلاؾالم ًُ ه بحغائ
ّم
ت اإلااؾؿاث جل٪: بإه َُّ ٓام ي الىّم  الٗلىم جضَعـ ٖلى ج٣ىم التّم

ُت، ٖغ
ّم

ٛت الك
ّم
ت والل َُّ ٗلُم ولٛت صًٟىاع، ٧ىث في الٗغب ٛت هي ٞحها الخّم

ّم
ت، الل َُّ ٛت مىاص بٌٗ بلحها وجًاٝ الٗغب

ّم
ت الل َُّ  الٟغوؿ

ت اإلاغاخل وحكمل اإلاضاعؽ، جل٪ بحن مخٟاوجت بيؿب َُّ عاؾ
الر الضّم

ّم
ت،: الش َُّ ت، الابخضاث ًَّ ضاص ت وؤلٖا اهىٍَّ

ّم
.  والش

٣ُا، ٚغب صو٫  بخضي هي(: Côte d'Ivoire) صًفىاع هىث ، ٞاؾى وبىع٦ُىا مالي وهي صو٫، ؾذ جدُُها ؤٍٞغ
ًال
 واإلادُِ قماال

لسخي ا، ألَا اها ظىىبًال ا، ٚو
ًال
ا قغ٢ ُيُا ولُبحًر ا ٧ىها٦غي  ٚو . ٚغبًال

ت اللُم َُّ ها :ألازالك ا ٌٗٞغ ًُ ت ألازال١ جل٪ هي: بحغائ َُّ بُلت ؤلاؾالم ة الىّم م، ال٣غآن مً اإلاؿخمضَّ ىت ال٨ٍغ ت، والؿّم بىٍَّ  والتي الىّم
ب ا هٚغ َؼ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي حٍٗؼ َُّ ت اإلاضاعؽ في الابخضاث َُّ ا صًٟىاع، ٧ىث في ؤلاؾالم لمُظ ٖلى بالخحر حٗىص ممّم  هٟؿه الخّم

ض١،: ال٣ُم َظٍ ومً واإلاجخم٘، ، والىإػ الىالضًً، وبغ الهّم ًجيّم ؿامذ، والخلم الضّم
ّم
حٍر والٗض٫، والد . ٚو

ت البيُت َُّ :  اإلافاهُم

 :ألازالكُت اللُم مفهىم

ٛت في اللُم
ّ
خضا٫،: والاؾخ٣امت الاؾخ٣امت، بمٗجى مهضع ال٣ُم: مىٓىع  ابً ٢ا٫ :الل  ٢ىله ومىه ، ألامغ له اؾخ٣ام: ٣ًا٫ الٖا

يء ٢ُمت: "  الىؾُِ اإلاعجم وفي ، " اؾخلامىا زّم : " حٗالى
ّم

، الصخ ٣ا٫ ٢ُم، والجم٘ زمىه، اإلاخإ و٢ُمت ٢ضٍع : ٢ُمت لٟالن ما ٍو

.   ألامغ وصوام زباث له ما

صث ل٣ض :انُالخا واللُم جاَاث، حٗضَّ
ّم
ت اإلاضاعؽ وازخلٟذ الاج َُّ  اإلاٗجى ٞةنّم  زمّم  ومً ال٣ُم، مٟهىم جدضًض في الٗلم

جاَاث بازخالٝ ًسخل٠ لل٣ُم الانُالحي
ّم
 ٞلؿٟت ٦خب في الىاعصة اإلاٟاَُم َظٍ مً باإلاٟهىمحن ه٨خٟي لظا وآلاعاء، الاج

ربُت،
ّم
ما الت ت، ألانى٫  مىٓىع  مً ال٣ُم مٟهىم)  َو ربىٍَّ

ّم
(: ؤلاؾالميّم  اإلاىٓىع  مً وال٣ُم الت

ٌ  مىٓىع  مً اللُم مفهىم .1 ت ألانى ربىٍَّ
ّ
 ألا٩ٞاع، ٖلى بها هد٨م وم٣اًِـ مد٩اث: هي ال٣ُم ؤنّم :" ال٨ُالوي ٣ًى٫  :الت

ما٫، وألاقُاء، وألاشخام، ت واإلاىا٠٢ وألٖا ًَّ ت الٟغص َُّ ٚبت و٢ُمتها، خؿجها خُض مً والجماٖ  ٢بدها، خُض مً ؤو بها، والغّم

ضم  . " و٦غاَُتها ٢ُمتها ٖو

                                                           
 .189ص .مكتبة العبيكاف: الرياض. المدخل إلى البحث في العلـو السّيلوكيّية(. 2010. )العساؼ، صاحل بن محد 1
2
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ىص ًغي  :ؤلاؾالمّي  اإلاىٓىع  مً اللُم مفهىم .2 ت: " هي ال٣ُم ؤنّم  الٍؼ  جدض واإلاٗخ٣ضاث الٗلُا، واإلاشل اإلاباصت، مً مجمٖى
لى٥ ومىظهاث الًُٟلت، ٖلى م، ال٣غآن مً ؤنىلها وحؿخمضّم  مجخمٗه، ونالر لهالخه، ؤلاوؿاويّم  للؿّم  الغّمؾى٫  وؾىت ال٨ٍغ

(") . 

 واإلاهلخت، والخ٨مت، للٗض٫، مىا٣ٞت وباَىت، ْاَغة وؤٖما٫ ػ٦ُت، وبعاصة ناص٢ت، ٖلىم مً مغ٦بت َُئت :وانُالخا
ما٫ ألا٢ىا٫ جل٪ جهضع للخ٤، مُاب٣ت وؤ٢ىا٫ ٟـ ٞخ٨ؿب وؤلاعاصاث، الٗلىم جل٪ ًٖ وألٖا ا، بها الىّم

ًال
 ألازال١ ؤػ٧ي وهي ؤزال٢

ها ها ألازال١ اإلاُضاوي ٌٗٝغ بِىما ، وؤًٞلها وؤقٞغ ة نٟت: " بإجّم ٟـ، في مؿخمغَّ ت الىَّ لى٥ في آزاع طاث م٨دؿبت، ؤو ُٞغٍَّ  الؿّم

.  " مظمىمت ؤو مدمىصة

ت اللُم مفهىم ؤما َُّ هاألازالك ها كمُدت ،ُٞٗٞغ ت جهى٘ التي ألازال١ مجمٕى: " بإجّم َُّ خه
ّم

ت، الص َُّ  ٖلى ٢اصعة وججٗلها ؤلاؾالم

ىا٤ٞ، ٟاٖل الخّم لى اإلاجخم٘، ؤٞغاص م٘ ؤلاًجابيّم  والخّم ٟـ ال٣ُٗضة ؾالمت ؤظل مً الٗمل ٖو .   "والىّم

ٟاث زال٫ مً ٍٗغ ت الخّم ٛىٍَّ
ّم
ت الل َُّ اب٣ت والانُالخ طر الؿّم ت ال٣ُم مٟهىم ؤنّم  للباخض ًخَّ َُّ ت: ألازال٢  اإلاباصت مً مجمٖى

جاًا والًٟاثل غقى الٟغص، بها ًخَّه٠ التي والسّم طًلت، ًٖ والبٗض الًُٟلت، التزام بلى بها ٍو  واإلاباصت الًٟاثل َظٍ ومهضع الغّم
م ال٣غآن مً ىت ال٨ٍغ ت، والؿُّ بىٍَّ ؿامذ، ٧الهض١، الىَّ

ّم
، والىإػ الىالضًً، وبغّم  والد ًجيّم ٗاون  الضّم ىاي٘ البر، ٖلى والخّم ، والخّم حٍر  ٚو

بُلت وال٣ُم الخؿىت وألازال١ الًٟاثل وهي امُت الىّم عاؾت َظٍ حؿعى التي الؿّم
ا بلى الضّم َؼ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي حٍٗؼ َُّ  الابخضاث

ت باإلاضاعؽ َُّ ، واإلاىهج ة،اإلاضعسخيَّ  ؤلاصاعة: مً ٧لٍي  ؤصاء زال٫ مً صًٟىاع ٧ىث في ؤلاؾالم عاسخيّم
م الضّم

ّم
 به، اإلاىٍى اإلاهام واإلاٗل

ت وألاوكُت َُّ الب
ّم
ت، الُ َُّ ٟ حر الهّم ت ٚو َُّ ٟ . الهّم

ت اللُم مهاصع َُّ  :ألازالك

٫  اإلاهضع َى الخى٠ُ ؤلاؾالم صًً بنّم  ربُت، في ألاوَّ
ّم
ربُت في ألاؾمى والهضٝ الت

ّم
ت الت َُّ ربُت َى: ؤلاؾالم

ّم
ت الت َُّ  بلى حؿعى التي الخل٣

ً بت، هٟىؽ ؤصخاب ماصبحن، ؤٞغاص ج٩ٍى
َّ
هظ مت ٖالُت، وبعاصاث مُا ٍؼ  َظٍ ؾغص ٌؿخدؿً لظا هبُلت؛ وؤزال١ ناص٢ت، ٖو

ت وال٣ُم َبُٗتها، ٞهم بلى بىا للىنى٫  اإلاهاصع َُّ ا بلى وؿعى التي ألازال٢ َؼ عاؾت، َظٍ في حٍٗؼ
ل الضّم

َّ
 بحن اإلاهاصع جل٪ وجخمش

ً ما ؤؾاؾُحن، مهضٍع ىت م،ال٨غي  ال٣غآن: َو ت، والؿّم بىٍَّ ظا الىّم ا ما َو َز ِ
محّم ا ًٖ ًُا  وي٘ مً ؤجذ التي ألازغي  ال٣ُم مً ٚحَر

ا البكغ، ُب٤ُ، ٢ابلت ًجٗلها ممّم ت، الُٟغة م٘ واوسجامها للخّم َُّ .  وم٩ان ػمان ل٩لّم  ونالخها ؤلاوؿاه

ؿخمضّم  ٦ما
ُا
ت ال٣ُم ح َُّ ا الخل٣ ًاًل ٘، ألازغي  اإلاهاصع مً ؤً كَغ

ّم
. اإلاغؾلت واإلاهالر وال٣ُاؽ، ؤلاظمإ،: ومجها للد
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ت ال٣ُم ج٩ىن  ؤن ًجب لظا َُّ ٟىلت مىظ الضازليّم  الىإػ ٖلى مبيُت اإلاؿلم ؤلاوؿان لضي ألازال٢
ّم
 بال٣ُم ًامً خُض ألاولى، الُ

ت َُّ ت، ألازال٢ َُّ ٨دؿبها، ؤلاؾالم دكغبها ٍو ًُٟها ٍو لى٥، اإلاغظعيّم  بَاٍع بلى ٍو خمّم  للؿّم يكئت زال٫ مً طل٪ ٍو ت الخّم َُّ  الاظخماٖ

ت، َُّ ً ؤلاؾالم ٟاٖل ٍَغ٤ ٖو ت ألاوؾاٍ في الاظخماعيّم  الخّم ربىٍَّ
ّم
. واإلاضعؾت واإلاسجض، اإلاؿلمت، ٧األؾغة الت

ت َُّ
ربُت ؤهّمِم

ّ
ت الت َُّ  :اإلاضعؾت في ألازالك

ربُت في الخؿىت ألازال١ حٗضّم 
ّم
هىى ٖىامل مً الت  ؤؾباب ؤبغػ  مً ألازال١ ؾىء ؤنّم  خحن في اإلاجخمٗاث، في ألامجيّم  والاؾخ٣غاع الجّم

ا، ج٨٨ٟها ا واجهُاَع ربُت ٖلماء صٖا ممّم
ّم
تها وبُان بضعاؾتها، اإلاؿلمحن الت َُّ ِ

. اإلاؿلم خُاة في ؤَمّم

ت وجٓهغ َُّ ربُت في ألازال١ ؤَمّم
ّم
ع  ٖهغ في الت اث ُٞه جخُىَّ َُّ ٣ى ب٩اث الخضًشت، الخّم

ّم
ت والك َُّ الخت الٗاإلا الخت، الهّم

ّم
ٛذ والُ  َو

اث ًَّ ِ
اث، ٖلى اإلااصّم غيذ اإلاٗىىٍَّ ربُت ٧اهذ َىا مً ؤبِذ؛ ؤو قئذ الٟغص ٖلى هٟؿها ٞو

ّم
اث جىظُه في ٖىانغ ؤَمّم  مً الت َُّ  ؾلى٦

اقئحن ت خُاتهم في الىّم َُّ ت الٗلم َُّ .  والٗمل

ربُت واَخمام
ّم
ربُت صوع  بلى ٌٗىص ألازالقيّم  بالهضٝ الت

ّم
ت الت َُّ ً في الباعػ  ألازال٢  بىخضة الىعي وجىمُت الٟغص، في الخحر عوح ج٩ٍى

ت، الخُاة َُّ م الاظخماٖ ٣ُم اإلاجخم٘، وج٣ضُّ ربُت ؤلاؾالم ٍو
ّم
ت الت َُّ لى٥ ؤلاًمان بحن ًغبِ اٖخ٣اصي ٖلى الخل٣ ، والؿّم لى الخل٣يّم  ٖو

ت ال٣ىاهحن لهلت ٖلميّم  ؤؾاؽ َُّ ت بالٗلىم ألازال٢ َُّ بُٗ
ّم
ت الُ َُّ ٟؿ ت، والىّم َُّ لى والاظخماٖ بُٗت بلى ٌؿدىض بوؿاويّم  ؤؾاؽ ٖو

ّم
 الُ

ت، َُّ ت ؤلاوؿاه ٗىع  ؤلاعاصة، وخٍغ
ّم

ت والك َُّ ت باإلاؿاول َُّ ظا ، ألازال٢ ت ؤنّم  ٌٗجي َو ربُت مهمَّ
ّم
اقحن جؼوٍض اإلاضاعؽ في الت ٟا٫ الىّم  وألَا

ت؛ ال٣ُم بهظٍ َُّ ت؛ واإلاباصت الٗلُا واإلاشل ألازال٢ َُّ ًي ا الضّم ه ممّم ِ
ىظّم ا جىظحها وهٟىؾهم ٣ٖىلهم، ًُا  ٦ما ػاَغ، مؿخ٣بل هدى نالخًال

ربُت حٗخبر
ّم
هىى في مشلى وؾاثل مً وؾُلت الت ت اإلاجض ؾلم بلى بها والغقي باألمت الجّم  ٞهي ال٣ٗى٫، ونُاٚت والىعي، واإلاٗٞغ

بُلت ال٣ُم حٛغؽ لى٥ الىّم ىي  والؿّم ٩ىن  ألامم، هجاح َى الظي الغّمقُض الؿّم ربُت صوع  ٍَغ٤ ًٖ طل٪ ٍو
ّم
ت الت َُّ  في الخُىيّم  ألازال٢

، الٟغص، بىاء ٍغ ربُت وجغ٦ؼ مٟاَُمه، وبلىعة وجٍُى
ّم
ت ٖلى الت َُّ لى٥ ؤَمّم ت وؤزال٢ه اإلاجخم٘ ج٣الُض بَاع في ؤلاوؿاويّم  الؿّم َُّ  ؤلاؾالم

امُت، بر، ٧اإلزالم، الؿّم ىاي٘ وؤلاخؿان ؤلاًشاع، والخُاء، والهّم . طل٪ ٚحر بلى والخّم

ت البيُت ٓغٍّ
ّ
ت الى ُّ دلُل

ّ
: الخ

اع في دلُليّم  ؤلَا عاؾت مداوع  مىا٢كت جخمّم  الخّم
ت ألاصبُاث في َغح ما زال٫ مً الضّم ربىٍَّ

ّم
عاؾاث اإلاٗانغة، الت

 والبدىر والضّم

وع  خى٫  الٗلمُت ؼ في جالمُظَا ججاٍ به لل٣ُام باإلاضعؾت اإلاىٍى الضّم ت ٢ُمهم حٍٗؼ َُّ . وجىمُتها ألازال٢

ٌ  اإلادىع  ت اللُم: ألاوَّ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ بهؿابها اإلاغاص ألازالك َُّ ت باإلاضاعؽ الابخضائ َُّ   صًفىاع هىث في ؤلاؾالم

ت اإلاضاعؽ ؤَضاٝ بنّم  َُّ ربُت ٞلؿٟت مً جىبش٤ صًٟىاع ٧ىث في ؤلاؾالم
ّم
ت، الت َُّ  ال٣ُم ٧لّم  جالمُظَا بة٦ؿاب ج٣ىم ولظا ؤلاؾالم

 
ّم

ًً ٖلحها خض ، الضّم بٗضَم ؤلاؾالميّم ، ٢بده ما ٧لّم  ًٖ ٍو إع
ّم

ت ال٣ُم َظٍ ومً الك َُّ  التي الخهغ ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ألازال٢

ا اإلاضعؾت جدبظَا َؼ ت اإلاغخلت في جالمُظَا لضي حٍٗؼ َُّ :  ًلي ما الابخضاث

                                                           
: الّرياض .ةأصوؿ التّيربية اإلسالميَّي (. 2004. )3ط. اخلطيب، زلمد شحات؛ متويل، مصطفى؛ عبد اجلواد نور الدين؛ الغباف، زلركس؛ الغزايل، فتحية 1
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ض١ ٌٗضّم : الّهضق .  ماث ؤَمّم  مً الهّم ا ًجب التي الؿّم مُظ؛ في جىاَٞغ
ّم
ا الخل ٟ٘ ٖلُه ٌٗىص ممّم لى ظهت، مً بالىّم ه اإلاجخم٘ ٖو

ّم
 ٧ل

٣هض ، ؤزغي  ظهت مً ض١ ٍو ى والىا٢٘، والٟٗل ال٣ى٫  مُاب٣ت: بالهّم ت ال٣ُم مً َو َُّ ت ألازال٢ َُّ  خض التي الُٗٓمت ؤلاؾالم

م ال٣غآن ٖلحها ىت ال٨ٍغ ت والؿّم بىٍَّ  . الىّم
ت اإلاضاعؽ حؿعى التي الخمُضة ألازال١ مً ألاماهت بنّم : ألاماهت .  َُّ ا بلى الابخضاث َؼ  ؤمىع  حؿخ٣ُم بها ألنّم  جالمُظَا، لضي حٍٗؼ

ت جُػى ألاماهت وبضون  ؤٞغاصَا، قاون وجهلر اإلاجخمٗاث، ًَّ ت الٟغص َُّ ٟٗ ت، والىّم َُّ اج
َّ
هبذ الظ غاٝ مترامُت ٦ٛاًت اإلاجخم٘ ٍو  ألَا

٠ُٗ، ال٣ىي  ٞحها ٣ًهغ ًّم ه وال ال   ؤخض حهمُّ
ّم
ظا ، طاجه بال ت اإلااؾؿاث ٖلى ًدخم َو َُّ ٗلُم ت الخّم َُّ عظت صًٟىاع ٧ىث في ؤلاؾالم

 بالضّم
عي ألاولى ا بلى الؿّم َؼ المُظ لضي حٍٗؼ  .ألاولى حٗلُمهم مغاخل مىظ الخّم

ىاي٘ . 
ّ
ىاي٘ ًجم٘ :الخ ت زىاًاٍ في الخّم بر، والغّمخمت، والخلم، ؤلاًشاع،: ال٣ُم مً مجمٖى ً، واخترام والهّم ، آلازٍغ حٍر ى ٚو  َو

ل٤
ُا
ا مهابت ؤ٦ثر ناخبه ًجٗل بؾالميّم  ز اؽ، بحن واخترامًال م الىّم

ّم
ىاي٘، نٟت جالمُظٍ ٨ًؿب الظي َى اإلاخىاي٘ واإلاٗل ما الخّم

ّم
 ٩ٞل

م ٧ان
ّم
ا، اإلاٗل ًاٗل المُظ ؾاٖض مخىاي غؽ بهم، الا٢خضاء ٖلى الخّم اي٘ ٢ُمت ٚو  .هٟىؾهم في الخىّم

ٟا٫ جغبُت بنّم : الىالضًً بّغ  .4 ت ال٣ُم مً الىالضًً بغّم  ٖلى ألَا َُّ إع خغّمى التي ألازال٢
ّم

 بًٟلهما لالٖتراٝ وطل٪ ٖلحها، الك
ا اخترامها ووظىب وخ٣هما، م٘ وج٣ضًَغ اٖت بالؿّم

ّم
 مُالب مً بلُه ًدخاظان ما ٧لّم  وج٣ضًم باإلاٗغوٝ، ومباقغتهما لهما، والُ

اخت الخُاة ت َظٍ وج٣٘ ٞحهما، والغّم َُّ ت اإلااؾؿاث ٖاج٤ ٖلى اإلاؿاول َُّ ٗلُم ت الخّم َُّ اقئحن بخضٍعب ج٣ىم التي ؤلاؾالم  بغّم  ٖلى الىّم

ة بًجاص زال٫ مً خ٣هما واٖتراٝ الىالضًً، ربُت"  بمؿمى ماصَّ
ّم
 ". الىالضًً بغّم  ٖلى الت

ؿامذ الحلم . 
ّ
بر الخلم بنّم : والد ؿامذ والهّم

ّم
ٟاث مً والد ُٗت، مجزلت لها التي الهّم   ًىالها ال ٞع

ّم
ظٍ ، الٗالُت الهمم طو بال  َو

ٟاث ت ال٣ُم مً الهّم َُّ ت اإلاضاعؽ حؿعى التي ألازال٢ َُّ ا بلى ؤلاؾالم َؼ ا جالمُظَا، لضي حٍٗؼ م ؤنّم  ٌٗجي ممّم
ّم
٫  اإلاؿاو٫ َى اإلاٗل  ألاوَّ

ت؛ ال٣اٖت في بها ًخدلى ؤن ًجب الظي َُّ عاؾ
ض مً لُخم٨ً الضّم المُظ حٍٗى  .لضحهم وجىمُتها ٖلحها الخّم

ما٫ وبج٣ان ؤلازالم ٌٗضّم : ؤلازالم .6 واٞ٘ مً ألٖا ض التي الضّم ا٢اث، الجهض بظ٫ ٖلى الٟغص جٍؼ
ّم
 ٖمله جدؿحن ؤظل مً والُ

ما به، اإلا٩ل٠
ّم
ٟل جغبى و٧ل

ّم
غؾذ ال٣ُمت، َظٍ ٖلى الُ ٟ٘، ٖلُه عظ٘ هٟؿه، في ٚو لى بالىّم مه، ب٩امله اإلاجخم٘ ٖو  ولً وج٣ضّم

  مجخم٘ ؤي ًخ٣ضم
ّم
 .ٖملهم في مسلهحن ؤٞغاصٍ ٧ان بطا بال

ل .7 ت جدمُّب َُّ ت اإلاهاعاث ؤَمّم  مً بنّم  :اإلاؿاول َُّ المُظ ب٦ؿابها اإلاضعؾت ٖلى ًجب التي الالػمت الخُاج ل هي الخّم ت، جدمُّ َُّ  اإلاؿاول
ت ال٣ُم مً وهي َُّ ضَّ  ال التي اإلاؿلم للجُل اإلاهمت ؤلاؾالم ٖاًت بإمىعٍ، لل٣ُام واإلاجخم٘؛ ألامت ٢ىام وهي ٖلحها، ًتربى ؤن بُا  والغّم

ت  .اإلاؿخ٣بل في به اإلاىَى

ت ال٣ُم مً ٢ُمت الٗلم: الٗلم خب .8 َُّ ٟىؽ، لها جخُٗل التي ألازال٢ ٣ه ًٞٗ لُلبها، ظاَضة وحؿعى الىّم  حؿمى ٍَغ
ٟىؽ، ؿهل ال٣ٗى٫، وجخٟخذ الىّم ٟاَم َو ا ٧ان لظا اإلاخداوعًٍ، بحن الخّم ت اإلاضاعؽ ٖلى لؼامًال َُّ  حٛغؽ ؤن صًٟىاع ٧ىث في ؤلاؾالم

بىن  وبهظٍ جالمُظَا، هٟىؽ في الٗلم ٢ُمت خب  اإلاليء الخالي الٗهغ في ؾُما وال ألازغي، الٗىالم مً خىلهم ما ٌؿخٖى

اث َُّ ٣ى اٞٗت بالخّم اعة الىّم ًّم  .وال
                                                           

 .40ص .دار عامل الكتب: الّرياض .ةمناىج البحث وتطبيقاتها في التّيربية اإلسالميَّي (. 1996. )ياجلن، مقداد 1
 

كلية الًّتبية، جامعة  .ة لدى طالبهم في محافظات غزةدور معلّيمي المرحلة الثّيانوية في تعزيز القيم اإلسالميَّي (. 2010. )قشالف، عبد الكرمي منصور 2
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ٗاون  .9
ّ
ت و٢ُمت ؾامُت، زهلت َى: الخ َُّ   اظخماٖ

ّم
ضٖى ؤلاؾالم، صًً ٖلحها خض لُمت، الُٟغة بلى ٍو و الؿّم

ُّ
سل  مً والخَّ

خىاء
ّم

جضع اإلاجخم٘، ؤٞغاص بحن الص ت باإلاضعؾت ٍو َُّ ٗاون  ٢ُمت جىمُت ؤلاؾالم المُظ لضي الخّم ت ألاوكُت زال٫ مً الخّم َُّ الب
ّم
 الُ

ت؛ َُّ ا الُىم ٟاٖل ٖلى ٌُٗجهم ممّم يؿ٤ُ الخّم ٗاون  والخّم ظا مٗهم، والِٗل ثه،ػمال م٘ والخّم  ؤعى في لخُب٣ُها ٌؿاٖضَم ما َو

 . الىا٢٘

ٗغّمٝ: الحُاء .0  ه الخُاء الِٗسخى ٌُا
ّم
ٓهغ والٟٗل، ال٣ى٫  مً ٢بُذ َى ما ٧لّم  جغ٥: بإه  ناخبه وظه حٗبحراث ٖلى الخُاء ٍو

ٟـ باه٣باى يء ًٖ الىّم ٗضّم  والٟٗل، ال٣ى٫  مً السخّم ت ال٣ُم ؤ٢ىي  الخُاء َو َُّ لى٥ لخىُٓم ألازال٢ ، الؿّم  بلى وصٞٗه ؤلاوؿاويّم

 . الًٟاثل
ربُت ٧اهذ لظا

ّم
اث مً الخُاء ٖلى الت ت، اإلادايً ؤولىٍَّ ربىٍَّ

ّم
ت ال٣ُم مً وهي الت َُّ ت اإلاضاعؽ حؿعى ؤن ًيبػي التي ألازال٢ َُّ  ؤلاؾالم

ا ظاَضة صًٟىاع ٧ىث في َؼ ٨برون الابخضاثُت، اإلاغخلت في جالمُظَا لضي لخٍٗؼ م ٍو اتهم في الخُاء ٢ُمت ًدملىن  َو ها، جهٞغ
ّم
 ٧ل

ى اإلاٗاصخي، لتر٥ هللا ؤمام ٧ان ؾىاء . آلازٍغً اخترام ؤو ألاَم، َو
ه شخيء ٧لّم  بُٖاء: بالٗض٫ ٣ًهض: الٗضٌ  .   اث اإلاٗامالث في ٩ًىن  ٢ض والٗض٫ آزغ، ٖلى ظاهب َُٛان صون  خ٣َّ هٞغ  والخّم
ما ٞالٟغص اإلاجخم٘، ؤٞغاص بحن

ّم
  ٧ان ٧ل

ًال
ت، بهظٍ ٢ُمت ٧اهذ وبطا به، اإلاجخم٘ ؤٞغاص ز٣ت ظظب وؤٞٗاله، ؤ٢ىاله في ٖضال َُّ

ِ
 ٞهي ألاَمّم

المُظ، مً ألاولى حٗلُمه مغاخل في إلاً يغوعة لى الخّم ػ  ؤن اإلاضعؾت ٖو ا جالمُظَا؛ لضي ال٣مُت جل٪ حٗؼّم اتهم ًىظه ممّم َُّ  في ؾلى٦

اتهم، ظمُ٘ ت ومٗامالتهم جهٞغ َُّ  . الُىم
دلُلي الٗغى زال٫ مً اب٤ الخّم ت ال٣ُم ؤَمّم  ؤنّم  ًدبحّمن الؿّم َُّ ت اإلاضاعؽ حؿعى ؤن ًجب التي ألازال٢ ُّم  اإلاغخلت جالمُظ لضي ؤلاؾالم

ت َُّ الُت ال٣ُم خى٫  جخمدىع  صًٟىاع ٧ىث في الابخضاث ض١،: الخّم ىاي٘، وألاماهت، الهّم بر، والخلم لىالضًً، وبغّم  والخّم  والهّم

ل وؤلازالم، ت، وجدمُّ َُّ ٗاون، اإلاؿاول . والٗض٫ والخُاء، والخّم

ل
َّ
ت وجخمش َُّ

ِ
ت ال٣ُم َظٍ ؤَمّم َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ ت باإلاضاعؽ الابخضاث َُّ : ًلي ُٞما صًٟىاع ٧ىث في ؤلاؾالم

  ت لل٣ُم ؤنّم َُّ ا ؤلازال٢ ا صوعًال ت حك٨ُل في َامًال َُّ خه
ّم

لُمت، الص ت الؿّم ٍى  .اإلاخ٩املت والؿّم

 ت ال٣ُم حؿاٖض َُّ بِ ٖامل جىمُت في ألازال٢ ًّم لمُظ لضي الاظخماعيّم  ال طًلت الًُٟلت بحن ُٞٗٝغ اإلاؿلم، الخّم  .والغّم
  ت ال٣ُم ؤنّم َُّ لمُظ ججٗل ألازال٢ ا الخّم ا مىاَىًال ، نالخًال

ًال
٤ بما هٟؿه بنالح ٖلى ٌٗمل ٞاٖال مت خُاة ًد٣ّم  .إلاجخمٗه ٦ٍغ

  ت ال٣ُم ؤنّم َُّ لى٥ جىُٓم ألازال٢  .الًٟاثل بلى ًضٞ٘ الظي ؤلاوؿاويّم  للؿّم
  ا َىا٥ ؤنّم

ًال
ا اعجباَ ت ال٣ُم بحن ٦بحرًال َُّ ت، ألازال٢ َُّ ت؛ بال٣ُم الٟغص ًخدلى ؤن ًم٨ً ال بدُض والاظخماٖ َُّ   ألازال٢

ّم
 في ٧ان بطا بال

اؽ، وازخلِ مجخم٘، ٗاون، ٣٦ُمت بالىّم ؿامذ، والغّمخمت، الخّم
ّم
 . وألاماهت والد

اوي اإلادىع 
ّ
ت ؤلاصاعة صوع  :الش َُّ ؼ في اإلاضعؾ ت اللُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازالك َُّ  :صًفىاع هىث في الابخضائ

ت اإلاضاعؽ حٗضّم  ت واإلاضاعؽ ٖامَّ َُّ ت ؤلاؾالم ت اإلااؾؿاث مً زانَّ َُّ ٗلُم ت الخّم  اإلاؿلم اإلاجخم٘ ؤٞغاص بتربُت ج٣ىم التي الهامَّ

ت بىاء في وحؿهم وحٗلُمهم، َُّ خه
ّم

ت، اإلاتزهت الص ٍى غؽ الؿّم ت ال٣ُم ٚو َُّ المُظ هٟىؽ في ألازال٢ . الخّم

                                                           
1

 .ة بمحافظة القنفذةة لدى طالب المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلّيمي التّيربية اإلسالميَّي القيم األخالقيَّي تنمية (. 2009. )العيسى، علي مسعود 
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ت وؤلاصاعة َُّ ت الٗىانغ مً اإلاضعؾ ربىٍَّ
ّم
ت الت َُّ ٗلُم ت والخّم َُّ ؼ في باعػ   صوع   لها التي ألاؾاؾ ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ المُظ، لضي ألازال٢  الخّم

تها ا ٦ما اإلاضعؾت في ومهمَّ ت"  هي: اإلاُلم ًظ٦َغ َُّ م وجىظُه وجىُٓم جسُُِ ٖمل  صازل ًدضر جغبىيّم  ؤو حٗلُميّم  ٖمل ٧لّم  وج٣ٍى

غ ؤظل مً اإلاضعؾت م ؤو جٍُى ٗلُم ج٣ضُّ ؼ مىه والظي ٞحها، الخّم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ .  "ألازال٢

ٍٗغ٠ زال٫ مً اب٤ الخّم طر الؿّم ت ؤلاصاعة ؤصواع ؤنّم  ًخَّ َُّ ؼ في اإلاضعؾ ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ المُظ لضي ألازال٢ ل الخّم
َّ
: ًلي ُٞما جخمش

ت .1 َُّ سُُِ ٖمل
ّ
٣هض:الخ سُُِ ٍو غ١  اإلاكغوٕ، ؤَضاٝ جدضًض اإلاضعؾت، في بالخّم

ّم
المُظ ألصاء الالػمت والُ  ألاوكُت الخّم

ؿغ و٢ذ ؤ٢لّم  في وجد٣ُ٣ها مجهم؛ اإلاُلىبت  .  َو

ت ت ؤلاصاعة ٞمهمَّ َُّ ؼ في اإلاضعؾ ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت في جد٣ُ٣ها اإلاغظى ألاَضاٝ جدضًض: هي ألازال٢ َُّ ت، الٗمل َُّ ٗلُم ت ووي٘ الخّم
َّ
 الخُ

المُظ لتهُئت الالػمت ا، الخّم ًُّ غؽ هٟؿ ت، ال٣ُم مً ٚغؾه ًم٨ً ما ٚو َُّ ِن ؤن ٖلحها ًجب ٦ما ألازال٢
 والىؾاثل الٛاًاث جبحّم

غوٝ، ج٣ًُه ما خؿب ٖلى اإلاهمّم  زمّم  باألَمّم  ابخضاء جد٣ُ٣ها بلى اإلاىنلت
ّم
راث الٓ ب الخالي، الٗهغ ومخٛحّم

ّم
خُل  ج٩ىن  ؤن ٍو

ت
َّ
اث خضوص في اإلاغؾىمت الخُ َُّ غة ؤلام٩اه ت البيُت هاخُت مً اإلاضعؾت في اإلاخٞى َُّ دخ جهحزاث اإلاالثم، اإلاضعسخيّم  اإلابجى) الخّم  والخّم

ت ألاوكُت وؤما٦ً الالػمت، َُّ (. اإلاضعؾ

الي ت ؤلاصاعة جخىلى وبالخّم َُّ ت،وجدضًضَا وي٘ بٗض اإلاضعؾ
َّ
ٗاون  الخُ محن م٘ بالخّم

ّم
ت مخابٗت في اإلاٗل َُّ ت، الٗمل َُّ ٗلُم  وألاَضاٝ الخّم

ُت
َّ
ؼ اإلاسُ ت ال٣ُم لخٍٗؼ َُّ المُظ لضي وجىمُتها ألازال٢ .  الخّم

ٗلُمّي  اإلاىار جىفحر .2
ّ
ىعيّ  الخ

ّ
لمُظ الى

ّ
ٗلُميّم  اإلاىار تهُئت بنّم : للخ الر الخّم م الهّم

ُّ
ٗل ًت الٗىامل ؤَمّم  مً اإلاضعؾت في للخّم ِ

 بلى اإلااصّم
ت هجاح َُّ ت الٗمل ربىٍَّ

ّم
ت، الت َُّ ٗلُم ٠ والخّم

َّ
اٞ٘ جىمُت وجخى٢ مىح مؿخىي  ٖلى ٢ُم ؤي ال٦دؿاب الضّم

ّم
المُظ، لضي الُ لى الخّم  اإلاىار ٖو

ٟسخيّم  اثض والاظخماعيّم  الىّم عاؾت حجغة وفي اإلاضعؾت، في الؿّم
ت وؤلاصاعة الخهىم، وظه ٖلى الضّم َُّ  ٖاج٣ها ٖلى ج٣٘ التي هي اإلاضعؾ

ت البِئت بًجاص َُّ حر واإلاىاؾبت، اإلاضعؾ ٘ اإلاالثم اإلاىار وجٞى اث لٞغ اث مؿخٍى مىخاث اإلاٗىٍى
ّم
المُظ، لضي والُ  في ومؿاٖضتهم الخّم

ت ال٣ُم ا٦دؿاب َُّ  .ألازال٢
ت ؤلاصاعة ٢ضعة وحٗخمض َُّ ؼ في ألاصواع مماعؾت ٖلى اإلاضعؾ ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ  صًٟىاع ٧ىث في الابخضاث

تها قٗىعَا ومضي بها، اإلاىٍى بمهامها ا٢خىاٖها ٖلى َُّ المُظ لضي ال٣ُم َظٍ جىمُت ججاٍ بمؿاول . الخّم
ظ٦غ المُظ ٌؿاٖض مالثم مىار بًجاص ؤنّم  ٖابضًً ٍو ت، ال٣ُم ا٦دؿاب ٖلى الخّم َُّ ب ألازال٢

َّ
ت ؤلاصاعة مً ًخُل َُّ  حٗاملها ٖىض اإلاضعؾ

المُظ م٘   :ًلي ما مغاٖاة الخّم
 هضًض ٖباعاث اؾخٗما٫ ٖضم  .وال٣ٗاب التّم

 المُظ الٟغم مىذ روا للخّم ِ
ا لُٗبّم ضون  ٖمَّ  .ًٍغ

  م ؤْن ُٗا ٗاصة ح  .اإلاضعؾت ظىّم  الؿّم

  المُظ ج٣ضًغ م واخترامهم، الخّم  .بظل٪ وبقٗاَع

                                                           
1

 .132ص ( 3)العدد  .مجلة التّيوثيق التّيربوي. عليميةدكر ادلعّلم كادلدير كموجو اإلدارة ادلدرسية يف العملية التّ . (1998). ادلطلق، زلمد عبد الّرمحن 
 

2
 .67ص. مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة كالّنشر: مصر .اإلدارة والمدير العصريّي (. ت.د. )ادلهدم، أمحد زلمد 
 .ة بمدينة جدةالمدارس الثّيانويَّي دور المدرسة الثّيانوية في تنمية القيم اإليمانية لدى الطّيالب من وجهة نظر طالب . (2009). احلريب، مسفر محيد 3

 .180ص .ة الًّتبية، جامعة أـ القرلمَّظ كلّ . رسالة ماجستَت غَت منشورة
 

 .169-168ص .دار الّشركؽ: عماف .ة الحديثةاإلدارة المدرسيَّي (. 2001. )عابدف، زلمد 4
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  ٗامل ؤْن
ُا
المُظ ح داًض والاجؼان الهضوء مغاٖاة م٘ البىه ألاب ٦مٗاملت الخّم  .والخّم

 ٘اث جى٢ َُّ لى٦ ت الؿّم ٍى المُظ مً الؿّم  .الخّم
 ٣ت بْهاع

ّم
ضون  ما وا٦دؿاب لؿلى٦هم، طاحي يبِ ٖلى بم٣ضعتهم الش  .ًٍغ

ت ألاوكُت جىشُف .3 ربىٍَّ
ّ
 :ألازالكُت اللُم جىمُت بلى اإلااّصًت الت

ل
ّم
ت ألاوكُت جمش ربىٍَّ

ّم
ت اإلاداوع  ؤخض الت ت ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ الهامَّ َُّ ت، الٗمل َُّ ٗلُم ت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ زال٫ مً وطل٪ الخّم َُّ  اإلاٗٞغ

ت َُّ ت، والىظضاه المُظ مُى٫  وجىمُت واإلاهاعٍَّ ت بال٣ُم وبزغائهم وعٚباتهم، الخّم َُّ امُت ألازال٢ بُلت، الؿّم جاَاث والىّم
ّم
ىبت وباالج  اإلاٚغ

ت اإلاغاخل زال٫ ومُىلهم و٢ضعاتهم اؾخٗضاصاتهم، م٘ جدىاؾب التي َُّ ٗلُم ت، الخّم ت واإلاغخلت ٖامَّ َُّ ت الابخضاث . زانَّ
جضع المُظ ج٣ضم التي واإلاهاعاث ألاوكُت بجمُ٘ حهخم الخضًض بمٟهىمه اإلاضعسخيَّ  اإلاىهج ؤنّم  بلى باإلقاعة ٍو  بقغاٝ جدذ للخّم
، ت الدجغاث صازل ٧اهذ ؾىاء جغبىيّم َُّ عاؾ

٤ بما زاعظها ؤم الضّم مىّم  ًد٣ّم امل الىّم
ّم

لمُظ الك صة، ظىاهب في للخّم ِ
٨ؿبه مخٗضّم  ال٣ُم ٍو

ت َُّ بِ في جىظهه التي ألازال٢ ًّم اث ٖلى ال َُّ لى٦ ىبت ٚحر الؿّم . اإلاٚغ
إحي ت ؤلاصاعة صوع  ٍو َُّ ت ألاوكُت َظٍ جُٟٗل في اإلاضعؾ ت التربىٍَّ َُّ لمُظ ٞحها ٌكاع٥ ؤن ًم٨ً التي وألازال٢ الت؛ مكاع٦ت الخّم َّٗ ا ٞ  ممّم

ت ال٣ُم امخال٥ بلى جىنله َُّ صة ألازال٢ مت ألاوكُت جل٪ مً اإلادضَّ
َّ
. اإلاىٓ

ؿخيخج ا َو ت ؤلاصاعة صوع  ؤنّم  :ؾب٤ ممّم َُّ ما وجىُٟظٍ، اإلاضعؾت هٓام مداٞٓت ٖلى ٣ًخهغ ال اإلاضعؾ
ّم
 لِكمل آٞا٢ه جخىؾ٘ وبه

ىمُت جد٤ُ٣ ت الخّم َُّ ت الجؿم َُّ ت والٗاَٟ َُّ وخ ت والغّم َُّ ت والاظخماٖ َُّ لى٦ المُظ، والؿّم حر للخّم ا لهم؛ اإلاىاؾبت البِئت وجٞى  ٖلى ٌُٗجهم ممّم
ت، ال٣ُم ا٦دؿاب َُّ الر اإلاضعسخيّم  للمىار ؤنّم  ٦ما ألازال٢ ا الهّم ل في صوعًال ت ال٣ُم جدٍى َُّ  بلى م٨خىبت ٖباعاث مً اإلا٨دؿبت ألازال٢

اث َُّ الب ز٣ت وبُٖاء الىا٢٘، في ملمىؾت ؾلى٦
ّم
اجه ويبِ بىٟؿه، الُ َُّ . ؾلى٦

الث اإلادىع 
ّ
ؼ في الّضعاسخيّ  اإلاه  صوع : الش ت اللُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازالك َُّ  :صًفىاع هىث في الابخضائ

ت اإلاىاهج بنّم  َُّ عاؾ
٧اثؼ ؤخض مً حٗضّم  الضّم ت الغّم َُّ ٗجى التي ألاؾاؾ ىن  بها ٌُا ربٍى

ّم
ل مجخمٗه، في ٞاٖل نالر ٞغص لبىاء الت

ّم
ا وجمش  هٓامًال

ا ًاُل ربُت، ؤهٓمت مً ٖٞغ
ّم
ربُت ٖلى جى٨ٗـ الت

ّم
راث، مً الت ٩ىن  حٛحُّ لمُظ ٍو ا الخّم ًاُل  .لها مخل٣

ت واإلاىاهج َُّ عاؾ
لت الضّم ِ

ّم
ت باإلا٣غعاث اإلاخمش َُّ عاؾ

م ٌؿاٖض ال٣ضًم بمٟهىمها الضّم
ّم
 بلى وال٣ُم واإلاهاعاث اإلاٗلىماث بًها٫ ٖلى اإلاٗل

المُظ، اث اإلاىاص ازخُاع له ًِؿغ ٦ما الخّم المُظ ج٣ضمها ؤن ًيبػي التي واإلاىيٖى . للخّم

عاسخيّم  اإلاىهج صوع  ًإحي َىا مً
ى به، اإلاىٍى الضّم ربُت ٞلؿٟت جغظمت َو

ّم
ت وؤوكُت وبظغاءاث جضَعـ ؤؾالُب بلى الت َُّ حر نٟ  ٚو

ت، َُّ ت اإلاضاعؽ ٞلؿٟت ؤنّم  وبما نٟ َُّ ربُت ٞلؿٟت مً جىبش٤ ؤلاؾالم
ّم
ت؛ الت َُّ ت اإلاىاهج ٖلى ٞةنّم  ؤلاؾالم َُّ عاؾ

 بدىمُت حٗجى ؤن الضّم

ت، ال٣ُم َُّ جاَاث ألازال٢
ّم
ت والاج َُّ ضاص الالػمت ؤلاًجاب . وواظباجه خ٣ى٢ه مضع٥ نالر ٞغص إٖل

م٨ً ت للمىاهج ٍو َُّ عاؾ
ؼ ج٣ىم ؤن الضّم ت ال٣ُم بخٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ ت باإلاضاعؽ الابخضاث َُّ  صًٟىاع ٧ىث في ؤلاؾالم

: ًلي بما الاَخمام زال٫ مً

ربُت مىاص بصعاط . 
ّم
ت الت َُّ ت اإلاىاهج في ألازال٢ َُّ عاؾ

ت للمغاخل الضّم َُّ  .الابخضاث
م، زبرة مغاٖاة .  ِ

ّم
ىظُه وجىظحهها اإلاخٗل خُذ، الخّم ا الصّم  .والٗمل والٗلم الىا٢ُٗت ٖلى ٣ًىم ممّم

عاسخيّم  اإلادخىي  ظٗل . 
ت ال٣ُم بدىمُت الخامّم  الضّم َُّ ا ومخ٩امال؛ قامال ألازال٢ ت الجىاهب ًغاعي ممّم َُّ ت ألازال٢ َُّ  والاظخماٖ

ت َُّ ٟؿ لمُظ والىّم  .للخّم
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عاسخيّم  اإلادخىي  اخخىاء .4
ت، الُٟغة جىمُت ٖلى الضّم ٍى  اإلاغخلت بخالمُظ اإلادُِ اإلاىار جى٣ُت ٖلى والٗمل مُالبها، وجلبُت الؿّم

ت، َُّ  .الاهدغاٝ مً ٖلحها واإلاداٞٓت الابخضاث

ًجيّم  الخـ ٚغؽ .  المُظ، هٟىؽ في الضّم ا الخّم طاثل ًٖ والابخٗاص الًٟاثل، ٖلى لالؾخ٣امت ٌؿاٖضَم ممّم  . الغّم

٠ًُ : ًلي ما ط٦ٍغ ؾب٤ ما بلى الباخض ٍو

6. ٕ ىىُّ ضَعـ َغاث٤ في الخّم لمُظ لخدٟحز مكى٢ت؛ وظٗلها وؤؾالُبه، الخّم ت ال٣ُم ا٦دؿاب ٖلى الخّم َُّ  .اإلاغظىة ألازال٢

ت البِئت تهُئت .7 َُّ ٗلُم م، الخّم
ّم
ٔ اإلال٣ً مً صوعٍ جدى٫  التي للمٗل ّٟم ه بلى واإلاد ِ

ىظّم غِقض مُا ِب ومُا
ضعّم  .ومُا

ربُت مىاص في واإلاكى٢ت الجظابت ألاوكُت ج٨ش٠ُ .8
ّم
ت؛ الت َُّ ا ألازال٢ المُظ مُى٫  م٘ ًخماشخى ممّم  .وعٚباتهم الخّم

٠ مؿخىي  مغاٖاة .9 عاسخيّم  الهّم
لمُظ الضّم ت، ال٣ُم بىاء ٖىض للخّم َُّ لمُظ إلاؿخىي  مىاؾبت ٢ُمت بصعاط زال٫ مً وطل٪ ألازال٢  الخّم

٠ في و٢ضعجه ، ألاو٫  الهّم اوي، الابخضاجيّم
ّم
الض، زمّم  ٞالش

ّم
٨ظا الش  .َو

ىا٥ ت مباصت َو خباع بٗحن ًازظ ؤن ًجب ٖامّم ت جىظُه ٖىض الٖا َُّ المُظ، لضي وحٗلُمها ال٣ُم ا٦دؿاب ٖمل  ؤن ًم٨ً والتي الخّم

ت اإلاىاهج حؿاٖض َُّ عاؾ
عاسخيّم  اإلادخىي  زال٫ مً بضوعَا لل٣ُام الضّم

ضَعـ، الضّم ا والخّم   :ًلي ُٞما الجالص وؤوظَؼ

 ل٣حن ولِـ الخغ، والازخُاع الا٢خىإ، في واضخت ٢اٖضة ٖلى ٣ًىم وحٗلُمها ال٣ُم بىاء بنّم : الخغ ال٣ٗليّم  وؤلا٢ىإ ال٣ُم  الخّم
ٟـ في مخإنلت وظضاهُت جهىعٍت ٢ًُت ال٣ُم ألنّم  والخٟٔ؛ ت؛ الىّم  الٗا٠َ ٖلى ٌؿدىض حٗلُمها ٩ًىن  ؤن ًجب لظل٪ البكغٍَّ

 .٣ِٞ ال٣ٗل ولِـ والىظضان،
 ٨ٟحر ال٣ُم ٣ت بنّم : والخّم ت، مٓاَغ جهى٘ الٟغص، ج٨ٟحر ٍَغ َُّ ص خُاج اث ال٣ُم ؤهماٍ وجدضّم َُّ لى٦  ُٞدضر ًماعؾها، التي والؿّم

٨ٟحر ٖلى ال٣ضعة مً الٟغص ًمل٨ه ما بحن ٦بحر اعجباٍ لُم، الخّم جاَاث ال٣ُم ازخُاع في به ٣ًىم ما بحن ومً الؿّم
ّم
 .والاج

 غإ ومىا٠٢ ال٣ُم اث ؤزبدذ ل٣ض: ال٣ُمي الهّم ضَعـ هٓغٍَّ ت اإلاىا٠٢ زال٫ مً ًخمّم  ؤن ًجب ال٣ُم، حٗلُم ؤنّم  الخّم َُّ  التي الخُاج
المُظ، ٌِٗكها ت ٢ُم مً ًالخٓىن  وما ومكا٧لهم، بدُاتهم حٗلُمه ًخمّم  ما وعبِ الخّم غ مخهاٖع

ّم
 ٞحهم وجشحر ازخُاعاتهم، ٖلى جاز

رصص ال٣ل٤
ّم
ضم والت  .اإلاباالة ٖو

محن اإلاغبحن ٖلى ًيبػي لظل٪
ّم
ربُت مىاص بخضَعـ ٣ًىمىن  الظًً واإلاٗل

ّم
ت الت َُّ خىاء ألازال٢  وبصعا٥ واإلاباصت، ألاَضاٝ، بهظٍ الٖا

تها، َُّ ت في جُب٣ُها ومداولت ؤَمّم َُّ ت، الٗمل َُّ ٗلُم المُظ وبقٗاع الخّم ت الخّم َُّ
ِ
ت، ال٣ُم مىاص بإَمّم َُّ  وبحن بُجها الغّمبِ زال٫ مً ألازال٢

. ؤَضاٞها

اب٤ الٗغى زال٫ مً ًبرػ عاسخيّم  اإلاىهج صوع  ؤنّم : ًلي ما الؿّم
ؼ في الضّم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ  لضي جىمُتها اإلاغاص ال٣ُم بصعاط َى ألازال٢

المُظ ربُت مىاص في الخّم
ّم
ت، الت َُّ عاسخيّم  باإلاىهج اإلاىٍى اإلاهام وؤنّم  ألازال٢

ربُت ٞلؿٟت جغظمت َى الضّم
ّم
 وبظغاءاث جضَعـ ؤؾالُب بلى الت

ت وؤوكُت َُّ حر نٟ ت، ٚو َُّ ي التي نٟ م جاصّم
ّم
ؿها، اإلاغاص ال٣ُم ٚغؽ بلى باإلاٗل ت ال٣ُم وج٣ضًم جضَع َُّ  مغاٖاة بَاع في ألازال٢

ت الجىاهب َُّ ت اإلاٗٞغ َُّ ت والىظضاه َُّ لى٦ . والؿّم

م صوع  :الّغاب٘ اإلادىع 
ّ
ؼ في اإلاٗل ت اللُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازالك َُّ : صًفىاع هىث في الابخضائ

                                                           
 .المتعلم من خالؿ دوره كناقل للمعرفة والخبرة والتّيراث الثّيقافيإسهاـ المعلّيم في تنمية الجانب الخلقي لدى . (1999). العمرك، صاحل سليماف 1

 .  29-27ص. 18/5/1999-14 كرقة مقدمة يف ادلؤ٘تر الثّالث إلعداد معّلم الّتعليم العاـ ادلنعقد يف جامعة أـ القرل يف الفًتة
 

 .96-94ص .دار ادلسَتة: عماف .ات تدريس القيمستراتيجيَّي إلطرائق و وتطبيقيّي  ر نظريّي تعلم القيم وتعليمها، تصوُّو (. 2005. )اجلالد، ماجد زكي 2
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م بنّم 
ّم
، اإلامشل َى اإلاٗل ربىيّم  وال٣اثض ألاؾاسخيّم

ّم
ٗلُم، مىٓىمت في الت ى الخّم ت ًخهضع الظي َو َُّ  واإلاٗلىماث الخبراث جىنُل لٗمل

ت، ربىٍَّ
ّم
لى٥ وجىظُه الت محن لضي الؿّم

ّم
ت، مسغظاث ٞمؿخىي  بخٗلُمهم، ٣ًىم الظًً اإلاخٗل َُّ  وجد٣ُ٣ها هجاخها ومضي حٗلُم

٠
َّ
م ٖلى ًخى٢

ّم
.  اإلاٗل

م
ّم
ُٟتها ؤصاء في اإلاضعؾت حؿاٖض التي الٗىامل ؤَمّم  مً ٞاإلاٗل ت، ْو َُّ ت ٦ٟاًتها، وعٞ٘ ألازال٢ َُّ ال َّٗ ا ٞو ٟا٫، جغبُت ٖلى جإزحَر  ألَا

إزحر ، ؤصائهم بمؿخىي  والاعج٣اء ؾلى٦هم، ٖلى ؤلاًجابيّم  والخّم ُبهم ألازالقيّم ت، الًٟاثل مماعؾت في وجٚغ َُّ  ٖلى والخغم الخل٣
غوٝ اإلاىا٠٢، مسخل٠ في جُب٣ُها

ّم
ب خُاتهم في بها ًمغون التي والٓ

َّ
م وظىص جخُل

ّم
الر ال٠٨ء ال٣ضوة اإلاٗل ا، الهّم ا، صًىًال  وزل٣ًال

ا، لمًال ، ٖو
ًال
، وز٣اٞت

ًال
ت ُّم   ومهاعة، وشخه

ًال
.  وزبرة

جضع وع  ؤنّم  بلى باإلقاعة ٍو ضَعـ مهىت به ج٣ىم الظي الباعػ  الضّم محن ٢بل مً الخّم
ّم
ٟا٫، جغبُت في اإلاٗل ت ال٣ُم وج٨ؿبهم ألَا َُّ  ألازال٢

بُلت ت، اإلاىاهج زال٫ مً الىّم َُّ عاؾ
ب وزاعظها، اإلاضعؾت صازل حٗلمىجها والتي الضّم

ّم
محن بٖضاص ًخُل

ّم
 الظي ال٣ُاصيّم  لضوعَم اإلاٗل

لهم ِ
َّم ت لل٣ُام ًا َُّ تالذّم  بالٗمل َُّ ت ال٣ُم ؤَمّم  وج٨ؿبهم جؼوٍضَم، زال٫ مً ٖلُم َُّ  اإلاٟاَُم جغؾُش ٖلى حؿاٖضَم التي ألازال٢

خُدت، ت وال٣ُم الصّم َُّ امُت ألازال٢ ا جالمُظَم؛ لضي الؿّم م ؤنّم  ٌٗجي ممّم
ّم
ت له اإلاٗل َُّ ت في ٢هىي  ؤَمّم َُّ ت الٗمل َُّ ٗلُم . الخّم

ت ومً َُّ
ِ
م ؤَمّم

ّم
ت في اإلاٗل َُّ ت، الٗمل َُّ ٗلُم م ؤنّم  الخّم

ّم
ً في ألاَمّم  الٗىهغ َى اإلاٗل اث ج٩ٍى َُّ المُظ، شخه م ٢ُمهم، وجىظُه الخّم

ّم
 ٞاإلاٗل

ض ُّم ا ًدضر اإلاخم٨ً، الج ا ؤزغًال محن في ملمىؾًال
ّم
ا اإلاىهج اٖتري  لى ختى اإلاخٗل ًاٖل لى ال٣هىع، مً هى ه طل٪؛ مً ال٨ٗـ ٖو

ّم
 خحن في ٞةه

غ
ُّ
ض مىهج جٞى ُّم م وظىص م٘ ظ

ّم
٤ ال ٢ض ي٠ُٗ، مٗل دى ٖلى ألاَضاٝ َظٍ جد٣ّم ت بلى واضخت بقاعة طل٪ وفي اإلاإمى٫، الىّم َُّ

ِ
 ؤَمّم

م
ّم
ت في اإلادىعيّم  وصوعٍ اإلاٗل َُّ ت الٗمل َُّ ٗلُم ت الخّم ربىٍَّ

ّم
. والت

م ٧ان َىا مً
ّم
ت ال٣ُم جىمُت في ؤلاؾهام للمٗل َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ ت باإلاضاعؽ الابخضاث َُّ  صًٟىاع، ٧ىث في ؤلاؾالم

ؿخُُ٘ م َو
ّم
ت ال٣ُم بٛغؽ ٣ًىم ؤن اإلاٗل َُّ ا ألازال٢ َؼ المُظ لضي وحٍٗؼ : ًلي ما زال٫ مً الخّم

م ًٟهم ؤن .1
ّم
ؼ في صوعٍ ؤنّم  اإلاٗل ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ثِؿت ألاَضاٝ مً ٌٗضّم  ألازال٢ ت في الغّم َُّ ت، الٗمل َُّ ٗلُم  ٖاج٣ه ٖلى وج٣٘ الخّم

ت َُّ ض طل٪، جد٤ُ٣ مؿاول
ّم
ا٦ م ٌؿعى التي ألاَضاٝ ؤَمّم  ؤنّم : ألاؾُل طل٪ ٖلى ٍو

ّم
 وجىمُتها؛ ال٣ُم ٚغؽ َى جد٣ُ٣ها، بلى اإلاٗل

ت بىاء في صوع  مً لها إلاا َُّ خه
ّم

ت؛ وال٣ُم اإلاتزهت، الص َُّ ها ألازال٢ ا جتر٥ ألجّم ت الجىاهب ظمُ٘ في ؤزَغ َُّ ٟؿ ت الىّم َُّ  والاظخماٖ

ت َُّ  . والخل٣

ا ٩ًىن  ؤن .2 مًال
ّم
ربُت بماصة مل

ّم
ت الت َُّ ِؾها، التي ألازال٢

عاسخيّم  اإلادخىي  ٩ًىن  بدُض ًضعّم
ه الضّم ا وهٓامه بمجمٖى  لل٣غآن مىا٣ًٞال

م، ىت ال٨ٍغ ت والؿّم بىٍّم  .الىّم

محن جىظُه .3
ّم
عي ال٣ٗل، بٖما٫ هدى اإلاخٗل خُذ الٟهم حصخظ التي اإلاهاصع بلى والؿّم لمُظ، لضي الصّم ضٍ الخّم  الالتزام ٖلى وحٍٗى

ت، بال٣ُم َُّ خٗاون  اإلاضعؾت، ٝي زالهه واخترام البِذ، في والضًه ٦ِبرّم  ألازال٢
ّم
 . مٗهم وال

غ ؤن .4 ِ
ّم
م ًٞى

ّم
ٟسخيّم  اإلاىار اإلاٗل لمُظ لِكٗغ اإلاىاؾب، الىّم ت باألمً، الخّم لى٥ وال٨ٟغ الغّمؤي وخٍغ ىي  والؿّم  . الؿّم
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م ٌؿعى ؤن .5
ّم
ربىيّم  ألازغ بْهاع بلى اإلاٗل

ّم
ت لل٣ُم الت َُّ لمُظ خُاة ٖلى ألازال٢  . الخّم

م ٩ًىن  ؤن .6
ّم
له ما ٧لّم  زال٫ مً نالخت ٢ضوة اإلاٗل ِ

ّم
ي وطل٪ ٢ُم؛ مً جمش المُظ ز٣ت بلى ًاصّم داولىن  به، الخّم  .ج٣لُضٍ ٍو

المُظ جضٍعب .7 ضَم الخّم ت ال٣ُم زىاًاَا في جدمل التي وألاخاصًض آلاًاث خٟٔ ٖلى وحٍٗى َُّ  . ألازال٢
م بظ٫ ومهما

ّم
ت ال٣ُم ٚغؽ في ظهضٍ اإلاٗل َُّ المُظ، هٟىؽ في ألازال٢ ا مشاال ٨ًً لم ما ًججي لً الخّم ًاُل  خؿىت و٢ضوة لخالمُظٍ، خ

. لهم

طر م ؤنّم  ؾب٤ مما ًخَّ
ّم
ي اإلاٗل ا ًاصّم ا صوعًال

ت ال٣ُم جغؾُش في باعػًال َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي وجىمُتها ألازال٢ َُّ  باإلاضاعؽ الابخضاث
ت َُّ اث وب٦ؿابهم صًٟىاع، ٧ىث في ؤلاؾالم َُّ لى٦ ىبت الؿّم ٣ت زال٫ مً اإلاٚغ ٍُغ

ّم
ت ؤزىاء ًدبٗها التي واإلاماعؾت وألاؾالُب، ال َُّ  الٗمل

ت؛ َُّ ٗلُم يبجي الخّم وع  َظا ٍو م ٖال٢ت ٖلى الضّم
ّم
ُبت اإلاٗل

ّم
المُظ، م٘ الُ ز وما الخّم  مً به ًدٓى وما بهم، مسالُخه ٦ثرة مً به ًخمحَّ

. لخالمُظٍ حيٍي  وهمىططٍي  نالخت، ٢ضوة

ت ألاوكُت صوع : الخامـ اإلادىع  َُّ الب
ّ
ت الُ َُّ حر الّهف ؼ في الّهفُت ٚو ت اللُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازالك َُّ  في الابخضائ

 :صًفىاع هىث

ربُت حٗضّم 
ّم
جاَاتها الخضًشت الت

ّم
صة باج ت ألاوكُت) اإلاخٗضّم َُّ ٟ حر الهّم ت ٚو َُّ ٟ ؼ ؤن ًجب التي ألامىع  ؤَمّم  مً هي( الهّم

ّم
 اإلاىهج ًغ٦

عاسخيّم 
ت الجىاهب بىاء إلاؿاٖضة ٧ىؾُلت ٖلحها الضّم َُّ ت الاظخماٖ َُّ ت واإلاٗٞغ َُّ ٟؿ ت والىّم َُّ لى٦ لمُظ والؿّم . للخّم

ٗغّمٝ كاٍ وَُا
ّم
ربىيّم  اإلاجا٫ في الي

ّم
ه الت

ّم
ت: بإه ت، ألاؾالُب مً مجمٖى ربىٍَّ

ّم
محن اإلاىظهت والىؾاثل الت

ّم
 ب٦ؿابهم بٛغى للمخٗل

ت ت في واإلاٗاٝع والخبراث اإلاهاعاث مً مجمٖى
َّ
ت، الخُاة ظىاهب ٧اٞ َُّ ت، الاظخماٖ ربىٍَّ

ّم
ت، والت َُّ ٟؿ ت، والىّم َُّ ت والجمال َُّ  مً وال٣ُم

اتهم وبىاء ؾلى٦هم، تهظًب ؤظل َُّ اجهم لخضمت شخه غي  ، ؤَو ه( 2006) الُٗا ؤبى ٍو
ّم
 ألاوكُت مً ؾلؿلت ًٖ ٖباعة: بإه

ُت
َّ
المُظ بها ٣ًىم اإلاسُ  ومُىلهم، ٢ضعاتهم جىاؾب ومٗاٝع ومهاعاث، زبراث، ب٦ؿابهم ؤظل مً زاعظها ؤو اإلاضعؾت صازل الخّم

اتهم، جىمُت ٖلى وحٗمل َُّ ا ؾلى٦هم؛ وتهظًب شخه ي ممّم ت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ بلى ًاصّم صة جغبىٍَّ .   مدضّم

٣هض كاٍ الباخض ٍو
ّم
ٟيّم  بالي حر الهّم ٟيّم  ٚو ُت اإلاماعؾاث ظمُ٘ الهّم

َّ
ت اإلاىاهج في اإلاسُ َُّ عاؾ

المُظ بها ٣ًىم التي الضّم  صازل الخّم

٤ وزاعظها، اإلاضعؾت ي وعٚباتهم، ومُىلهم ٢ضعاتهم ٞو ت ال٣ُم ب٦ؿابهم بلى وجاصّم َُّ ا ألازال٢ َؼ . لضحهم وحٍٗؼ

طر ج٣ضم ما وبىاء ت جخّم َُّ ت ألاوكُت ؤَمّم َُّ الب
ّم
ت الُ َُّ ٟ حر الهّم ت ٚو َُّ ٟ ت في الهّم َُّ ت، الٗمل ربىٍَّ

ّم
 حؿخسضمها التي ألاصاة هي بط الت

بهم ون٣لها، زبراتهم وجىمُت جالمُظَا، جيكئت في اإلاضعؾت اث الٗاصاث ٖلى وجضٍع َُّ لى٦ ىبت والؿّم . اإلاٚغ

كاٍ ؤنّم  بلى شخاجه صعاؾت وحكحر
ّم
ماث ؤَمّم  مً اإلاضعسخيّم  الي ت م٣ىّم َُّ ت الٗمل ربىٍَّ

ّم
لء جغبُت في حؿهم التي الت

ّم
 في مخ٩املت جغبُت الي

عاؾت مغاخل ظمُ٘
ى اإلاسخلٟت، الضّم ل َو

ّم
٣ضمي الجاهب ًمش ربُت في الخّم

ّم
ه اإلاٗانغة؛ الت

ّم
ت بالجىاهب حهخم أله َُّ ت الٗلم َُّ  والخُاج
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محن ِ
ّم
م مغاخل مسخل٠ في للمخٗل ض.  همَى

ّم
ا٦ ربُت؛ ال٣ُم بحن الىز٣ُت الٗال٢ت ًغي  خُض طل٪، ٖلى ٖاقىع  ٍو

ّم
 ٧اهذ ٞةطا والت

المُظ، لضي ٚغؾها بلى وؿعى التي ألاَضاٝ هي ال٣ُم ربُت الخّم
ّم
.  ألاَضاٝ لهظٍ اإلاىٟظة ألاصاة هي الىاؾ٘ بمٟهىمها ٞالت

ت جإحي َىا مً َُّ ت ألاوكُت ؤَمّم َُّ ٟ حر الهّم ت ٚو َُّ ٟ ا الهّم ا٫ وصَع ّٗم ؼ في الٟ ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ  الابخضاث
ت باإلاضاعؽ َُّ ت ألاوكُت حؿهم ٠ُ٨ٞ ٦ظل٪، ٧ان وبطا صًٟىاع، ٧ىث في ؤلاؾالم ُّم ٟ حر الهّم ت ٚو َُّ ٟ ؼ في الهّم  ال٣ُم حٍٗؼ

ت؟ َُّ  ألازال٢

ت ألاوكُت بنّم  َُّ الب
ّم
ؼ في حؿهم اإلاسخلٟت بإهىاٖها الُ ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ المُظ، لضي ألازال٢ كاٍ الخّم

ّم
 جىز٤ُ في ٌؿهم الاظخماعيّم  ٞالي

لت ت ال٣ُم وجغؾُش واإلاجخم٘، اإلاضعؾت بحن الهّم َُّ ة ألازال٢ ض بلى باإلياٞت ،() الغّمؾى٫  وؾىت ال٨خاب مً اإلاؿخمضَّ المُظ حٍٗى  الخّم
ل ٖلى اث جدمُّ َُّ ت اإلاؿاول َُّ .  الاظخماٖ

كاٍ ٌؿهم ٦ما
ّم
٣افيّم  الي

ّم
المُظ ب٦ؿاب في الش ها٫ مهاعاث الخّم

ّم
ٗامل الاج جاَاث ٚغؽ ٖلى والٗمل ؤ٢غاهه، م٘ والخّم

ّم
لُمت الاج  الؿّم

ىبت وال٣ُم المُظ هٟىؽ في اإلاٚغ .  الخّم

م٨ً ؼ ٍو ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ المُظ بمكاع٦ت ألازال٢ روٍدُت ألاوكُت في الخّم
ّم
بهم اإلاضعؾت؛ زاعط الت  مً الخُاة، ؤؾالُب ٖلى وجضٍع

ت بِئت ٖلى الاهٟخاح زال٫ َُّ ا اإلاضعؾت؛ ٚحر ؤزغي  بؾالم ً، بإهٟؿهم ز٣تهم ًىمي ممّم ٤ وباآلزٍغ د٣ّم خت ٍو ت الصّم َُّ ٟؿ . لهم الىّم

ت اإلاغاخل في اإلاىاهج وايعي ٖلى ٧ان لظل٪ َُّ ت باإلاضاعؽ الابخضاث َُّ ت ألاوكُت مً ٨ًثروا ؤن صًٟىاع ٧ىث في ؤلاؾالم َُّ  اإلاضعؾ
ُهم في ًًٗىا وؤن وزاعظه، الٟهل صازل

ّم
ٓغ زال٫ مً اإلاسخلٟت، ألاوكُت إلاماعؾت ال٩افي الى٢ذ زُ ها ألاوكُت بلى الىّم  ؤجّم

ت اإلاىاهج مً مهم ظؼء َُّ عاؾ
.  الضّم

ض
ّم
ا٦ كاٍ ؤنّم  ٖلى شخاجه ٍو

ّم
ة لِـ اإلاضعسخيَّ  الي ت ماصَّ َُّ عاؾُت، اإلاىاص ٧لّم  ًخسلل بل بُٗجها؛ صعاؾ

ى الضّم  اإلاىهج في مهم ظؼء َو
عاسخيّم 

ؿ٘ الظي الىاؾ٘ بمٟهىمه الضّم
َّ
ت، الخُاة لدكمل آٞا٢ه جد َُّ مىّم  اإلاضعؾ امل والىّم

ّم
ت وألاوكُت واإلاخ٩امل، الك َُّ ٟ حر الهّم  ٚو

ت َُّ ٟ م ، الهّم
ّم
ت زال٫ ألاوكُت َظٍ بخُٟٗل ٣ًىم الظي َى وال٠٨ء اإلاشالي واإلاٗل َُّ ت، الٗمل َُّ ٗلُم هت وألاو٢اث الخّم  لها اإلاسهّم

ت، الٟهى٫  زاعط َُّ عاؾ
ى الضّم ت حجغ َو اٍو ت في وألاؾاؽ الؼّم َُّ ت الٗمل َُّ ٗلُم ت ال٣ُم لٛغؽ الخّم َُّ المُظ هٟىؽ في ألازال٢ . الخّم

ىا٥ م ٌؿخُُ٘ التي ألاؾالُب بٌٗ َو
ّم
ؼ زاللها مً اإلاٗل ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ المُظ، لضي ألازال٢ : ومجها الخّم

سُُِ .1
ّ
المُظ ليكاٍ الّؿلُم الخ

ّ
 :الخ

م ٣ًىم ؤن ٢بل
ّم
كاٍ بخسُُِ اإلاٗل

ّم
المُظ الي ٤ وص٣ُ٢ت، واضخت بهىعة للخّم ت ألاَضاٝ زالله مً وجد٣ّم ربىٍَّ

ّم
ضَّ  ال اإلاغظىة، الت  بُا

: ًلي ما بلى ًخيبه ؤن

                                                           
 .دائية والمتوسطة بمنطقة الرّيياض من وجهة نظر رواد األنشطةمعوّيقات النّيشاط الطّيالبي في التّيعليم العاـ بالمرحلة االبت(. 2001. )عبد اهلل، الفهد 1

-97ص. ادلركز العريّب للّتعليم كالّتنمية بالّتعاكف مع مكتب الًّتبية العريب لدكؿ اخلليج، جامعة ادلنصورة(. 20)، العدد (7)رللة مستقبل الًّتبية العريب، اجمللد 
127  .  

  

مجلة كلية التّيربية وعلم . القيم يف عناصر زلتول كتاب لغتنا العربية لطلبة الّصفوؼ األربعة األكىل يف األردف توزيع منظومة(. 2005. )عاشور، راتب 2
 .95-73ص (. 29)، العدد (4)اجلزء  .النّيفس

 

 .128ص .دار الفكر: عماف .تصنيفات عملية –النّيشاط الطّيالبي أسس نظرية وتجارب عالمية . (2009). عثماف، رجاء؛ قمر، عصاـ 3
 

 .16-15ص .الّدار ادلصرية اللبنانية: القاىرة .مفهومو ووظائفو ومجاالت تطبيقو" النّيشاط المدرسيّي . 8ط(. 2004. )8ط. شحاتة، حسن 4
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 ربُت ٞلؿٟت مً مىبش٣ت ألاوكُت َظٍ ج٩ىن  ؤن
ّم
ت الت َُّ  .جد٣ُ٣ه بلى حؿعى لهضٝ ومىظهت و٢ُمها، ؤلاؾالم

 المُظ نالث جىز٤ُ في ألاوكُت حؿهم ؤن ل مك٨التهم، لخلّم  حؿاٖضَم وؤن بهم، اإلادُُت بالبِئت الخّم ت وجدمُّ َُّ  . اإلاؿاول

 محن،) اإلاضعسخيّم  اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن حٗاون  َىا٥ ٩ًىن  ؤن
ّم
المُظ، اإلاٗل حن والخّم ت بٖضاص في( وؤلاصاٍع

َّ
المُظ ألوكُت الخُ  . الخّم

ضٍعب .2
ّ
ت اللُم إلاماعؾت اإلاؿخضام الخ َُّ  :ألازالك

ضٍعب ؤؾلىب بنّم  ت ال٣ُم مماعؾت ٖلى الخّم َُّ ربُت ؤؾالُب ؤ٦ثر مً باؾخمغاع، ألازال٢
ّم
ت الت َُّ ت؛ ؤلاؾالم َُّ ال َّٗ المُظ ألنّم  ٞ  ًغون الخّم

ا طل٪ ًاٗل ا وا٢ ؼصاص ؤُٖجهم، ؤمام مكاَضًال ا ٍو
ًال
لى٥، َظا مماعؾت ج٨غعث ما وبطا جُب٣ُها، زال٫ مً بها جمؿ٩  ٖاصة ؤنبذ الؿّم

ٟـ في مىُبٗت زابخت  . ٞحها وعاخخه لظتها، ججض الىّم

المُظ فغاٙ ؤوكاث ملء .3
ّ
 :الخ

ىن؛ بها اَخم التي ألامىع  مً مىاظهخه، و٦ُُٟت الٟغاٙ، و٢ذ ؤمغ بنّم  ربٍى
ّم
م ٖلى ًجب لظا الت

ّم
ما الٟغنت اهتهاػ اإلاٗل

ّم
 و٢ذ ًغي  ٧ل

المُظ، لضي الٟغاٙ ت ال٣ُم ب٦ؿاب ٖلى حؿاٖض بإوكُت ٣ُٞىم الخّم َُّ ظا ، لضحهم ألازال٢ اث٠ ؤبغػ  مً َو م، ْو
ّم
 وؤَمّم  اإلاٗل

اجه َُّ ت في مؿاول َُّ ت، الٗمل َُّ ٗلُم ى الخّم ما ألاو٫؛ اإلا٣ام في جالمُظٍ صعظاث باعجٟإ لِـ عؾالخه، ؤصاء في هجاخه م٣ُاؽ َو
ّم
 وبه

غ ٠ُ٦
ّم
. وو٢ذ لخٓت ٧لّم  في ٖلحهم ًاز

: وملترخاتها وجىنُاتها الّضعاؾت هخائج: زاجمت

خائج
ّ
: الى

عاؾاث لل٨خب، اإلاًمىن  جدلُل زال٫ مً البدض بلُه جىنل ما ؤبغػ  الباخشان اؾخٗغى  
 مىيٕى جىاولذ التي والبدىر والضّم

ت ال٣ُم َُّ ، بك٩ل ألازال٢ غؾها ٖامّم ت اإلاغخلت جالمُظ هٟىؽ في ٚو َُّ ، بك٩ل الابخضاث  ٢ضعاث م٘ ًدىاؾب ما مجها وازخُاع زامّم
ت اإلاغخلت جالمُظ َُّ ت باإلاضاعؽ الابخضاث َُّ  ٧لّم  ؤصواع زال٫ مً هٟىؾهم في ال٣ُم َظٍ ٚغؽ ًم٨ً و٠ُ٦ صًٟىاع، ٧ىث في ؤلاؾالم

ت، ؤلاصاعة: مً َُّ ، واإلاىهج اإلاضعؾ عاسخيّم
م، الضّم

ّم
ت وألاوكُت واإلاٗل َُّ . اإلاضعؾ

 
ً
ال ت اللُم: ؤوَّ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ بهؿابها اإلاغاص ألازالك َُّ ت باإلاضاعؽ الابخضائ َُّ : صًفىاع هىث في ؤلاؾالم

عاؾت مىيٕى ٖالج
وع  الضّم ًه الظي الضّم ت اإلاضاعؽ جاصّم َُّ ؼ في ؤلاؾالم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ  ٧ىث في الابخضاث

ت ال٣ُم ؤنّم  مىُل٤ صًٟىاع،مً َُّ ت هي ألازال٢  ومىظهاث الًُٟلت، ٖلى جدض واإلاٗخ٣ضاث الٗلُا واإلاشل اإلاباصت مً مجمٖى

لى٥ م، ال٣غآن مً ؤنىلها وحؿخمضّم  مجخمٗه، ونالر لهالخه، ؤلاوؿاويّم  للؿّم (. ) الغّمؾى٫  وؾىت ال٨ٍغ

عاؾت اٖخمضث لظا
ت ال٣ُم بٌٗ ٖلى الضّم َُّ ا اإلاغاص ألازال٢ َؼ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي حٍٗؼ َُّ ت باإلاضاعؽ الابخضاث َُّ  ٧ىث في ؤلاؾالم

ربُت مىاص جضَعـ زال٫ مً صًٟىاع
ّم
ت، الت َُّ الُت وهي ألازال٢ ض١،: ٧الخّم ىاي٘، وألاماهت، الهّم  والخلم الىالضًً، وبغّم  والخّم

ؿامذ،
ّم
ل وؤلازالم، والد ت، وجدمُّ َُّ ٗاون، الٗلم، وخب اإلاؿاول . والٗض٫ والخُاء، والخّم

ل
َّ
ت ال٣ُم َظٍ ٚغؽ يغوعة وجخمش َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ هٟىؽ في ألازال٢ َُّ ت باإلاضاعؽ الابخضاث َُّ : في صًٟىاع ٧ىث في ؤلاؾالم

                                                           
رسالة  .ةالتّيعليميَّي ة من وجهة نظر الطّيالب في محافظة صبيا ة في التّيربية األخالقيَّي إسهاـ معلّيم المرحلة الثانويَّي . (2003). منصور عليالذركم،  1

 .172ص .ماجستَت غَت منشورة، كلية الًّتبية، جامعة أـ القرل
 

  .5ط. عامل الكتب: القاىرة .علم نفس النّيمو الطّيفولة والمراىقة(. 1990. )زىراف، حامد عبد الّسالـ 2
 

 .180ص. مرجع سابق (.2009). احلريب، مسفر محيد 3
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بِ ٖامل جىمُت في حؿاٖض ال٣ُم َظٍ ؤنّم  ًّم لمُظ لضي الاظخماعيّم  ال طًلت، الًُٟلت بحن ُٞٗٝغ اإلاؿلم، الخّم  بلى وجضٞٗه والغّم

لمُظ ججٗل ال٣ُم َظٍ ؤنّم  ٦ما الًٟاثل، ا الخّم . وؾُٗضة َُبت خُاة له ًد٤٣ بما هٟؿه بنالح ٖلى ٌٗمل ٞاٖال، مىاَىًال

ا ًُ ت ؤلاصاعة صوع : زاه َُّ ؼ في اإلاضعؾ ت اللُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازالك َُّ : صًفىاع هىث في الابخضائ

ت ؤلاصاعة ؤنّم  .  َُّ غ التي هي الٟاٖلت اإلاضعؾ
ّم
ٞى

ُا
المُظ؛ اإلاىاؾبت البِئت ج ا للخّم ت ال٣ُم ا٦دؿاب ٖلى ٌُٗجهم ممّم َُّ  .ألازال٢

ًم٣غاَيّم  لؤلؾلىب .  ت ؤلاصاعة في الضّم َُّ الب ز٣ت بُٖاء في صوع   اإلاضعؾ
ّم
اجه ويبِ بىٟؿه، الُ َُّ  .ؾلى٦

ت لؤلوكُت .  َُّ ت ال٣ُم ٚغؽ ٖلى بًجابيٌّي  ؤزغ   اإلاضعؾ َُّ المُظ لضي وجىمُتها ألازال٢  .الخّم

ا
ً
ؼ في الّضعاسخيّ  اإلاىه  صوع : زالش ت اللُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازالك َُّ : صًفىاع هىث في الابخضائ

عاسخيّم  اإلاىهج صوع  ؤنّم  . 
ؼ في الضّم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ المُظ لضي جىمُتها اإلاغاص ال٣ُم بصعاط َى ألازال٢ ربُت مىاص في الخّم

ّم
ت الت َُّ  .ألازال٢

 .  ًْ عاسخيّم  اإلاىهج ؤصواع م
ؿها اإلاغاص ال٣ُم عبِ الضّم لمُظ بدُاة جضَع  .ومجخمٗه الخّم

عاسخيّم  اإلاىهج ؤصواع ؤَمّم  مً . 
ت ال٣ُم ج٣ضًم الضّم َُّ ت الجىاهب مغاٖاة بَاع في ألازال٢ َُّ ت اإلاٗٞغ َُّ ت والىظضاه َُّ لى٦  .والؿّم

ا ًٗ م صوع : عاب
ّ
ؼ في اإلاٗل ت اللُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازالك َُّ : صًفىاع هىث في الابخضائ

ت ؤنّم  .  َُّ ت ال٣ُم جىمُت مؿاول َُّ م ٖاج٤ ٖلى ج٣٘ ألازال٢
ّم
 . بزالم ب٩لّم  بها لل٣ُام اإلاٗل

ي ل٩ي .  م ًاصّم
ّم
ا٫ صوعٍ اإلاٗل ّٗم ؼ في الٟ ت، ال٣ُم حٍٗؼ َُّ المُظ مكاٖغ ب٣ًاّ في لِؿهم ٢ضوة، ٩ًىن  ؤن ٖلُه ًجب ألازال٢  الخّم

ت ال٣ُم مماعؾت بلى واإلاُل والًُٟلت، الخحر لخب َُّ م ؾلى٥ في ًجضوجها التي ألازال٢
ّم
 .اإلاٗل

م ؤصواع مً . 
ّم
حر اإلاٗل عاسخيّم  اإلاىار جٞى

ا اإلاىاؾب، الضّم لمُظ ٌؿاٖض ممّم ت ال٣ُم ا٦دؿاب ٖلى الخّم َُّ  .ألازال٢

ت ألاوكُت صوع : زامًؿا َُّ حر الّهف ت ٚو َُّ ؼ في الّهف ت اللُم حٍٗؼ َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازالك َُّ : صًفىاع هىث في الابخضائ

ت ال٣ُم ٚغؽ في اإلاضاعؽ لضي اإلاؿخسضمت ألاصاة ألاوكُت حٗضّم  .  َُّ المُظ هٟىؽ في ألازال٢  .الخّم
ت ٚحر لؤلوكُت .  َُّ ٟ ت في ٦بحر   جإزحر الهّم المُظ لضي ال٣ُم ا٦دؿاب ؾٖغ  .الخّم

ت ألاوكُت حٗمل .  َُّ ت الٗال٢اث جىمُت ٖلى اإلاضعؾ َُّ ٗاون  الاخترام ٖلى اإلابيُت الاظخماٖ  .والخّم
م .4

ّم
م اإلاٗل

ّم
٤ الظي َى ألاوكُت بإؾالُب اإلال ا ًد٣ّم ا، هجاخًال ؼ وهي ألاوكُت، مً اإلاغظىة ألاَضاٝ جد٤ُ٣ زال٫ مً باَغًال  حٍٗؼ

ت ال٣ُم َُّ المُظ لضي ألازال٢  .الخّم

ىنُاث
ّ
 :الخ

عاؾت، هخاثج ٖىه ؤؾٟغث ما يىء ٖلى
: ًلي بما ًىنُان الباخشان ٞةنّم  الضّم

ت بال٣ُم الٗىاًت يغوعة .  َُّ عاؾت، بلحها جىنلذ التي ألازال٢ ِ
ربُت ماصة جضَعـ زال٫ مً جد٣ُ٣ها ٖلى والٗمل الضّم

ّم
 الت

ت َُّ  .ألازال٢

م ٩ًىن  ؤن . 
ّم
ا اإلاٗل مًال

ّم
ت، بال٣ُم مل َُّ   ألازال٢

ًال
  و٢ضوة

ًال
 .لخالمُظٍ نالخت

ت ألاوكُت ج٨ش٠ُ .  َُّ ٟ حر الهّم ت ٚو َُّ ٟ ؼ في حؿهم التي الهّم ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ المُظ لضي ألازال٢  .الخّم

ت اإلاىاهج اخخىاء يغوعة .4 َُّ عاؾ
ا الضّم ت ال٣ُم مً ؤ٦بر ٢ضعًال َُّ  .ألازال٢

حر .  ت البِئت جٞى َُّ ٗلُم ؼ التي اإلاىاؾبت الخّم ّٟم د
ُا
المُظ ج ت ال٣ُم ا٦دؿاب ٖلى الخّم َُّ  .ألازال٢
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ت، ؤلاصاعة مً ٧لّم  وعي جىمُت .6 َُّ محن، اإلاضعؾ
ّم
ت اإلاىاهج ووايعي واإلاٗل َُّ عاؾ

وعاث جىُٓم يغوعة م٘ بهم، اإلاىٍى باإلاهام الضّم  الضّم

 .لظل٪

: اإلالترخاث

ؼ مجا٫ في ؤزغي  صعاؾاث بظغاء الباخشان ًلترح ت، ال٣ُم حٍٗؼ َُّ : مجها ألازال٢

ٗغُّٝ مُضاهُت صعاؾت بظغاء .  ت اإلاضاعؽ صوع  ٖلى للخّم َُّ ت ال٣ُم ٚغؽ في ؤلاؾالم َُّ ت اإلاغخلت جالمُظ لضي ألازال٢ َُّ  ٧ىث في الابخضاث

محهم هٓغ وظهت مً صًٟىاع ِ
ّم
 .مٗل

ٗغُّٝ صعاؾت بظغاء .  ت وؾاثِ صوع  ٖلى للخّم الم ووؾاثل وألاؾغة، ٧اإلاسجض،: ؤزغي  جغبىٍَّ ؼ في ؤلٖا ت ال٣ُم حٍٗؼ َُّ  لضي ألازال٢

ت اإلاغخلت جالمُظ َُّ  .صًٟىاع ٧ىث في الابخضاث

:  اإلاغاح٘ كائمت

بُان(. 1994. )مدمض الجىػي ال٣ُم، ابً . 
ّ
 .ال٨خاب صاع: بحروث .اللغآن ؤكؿام في الخ

امً اإلاجلض. الٗغب لؿان(. 2004. )الضًً ظما٫ مىٓىع، ابً . 
ّم
باٖت ناصع صاع: بحروث. الش

ّم
ىػَ٘ للُ  .3ٍ. والخّم

ت اإلاىاقِ مماعؾت واك٘(. 2006. )مدمض الُٗا، ؤبى .  ٍٛى
ّ
ت ٚحر الل َُّ ت الٛىر ووالت مضاعؽ في الّهف ُّ  ًغاها هما بٛؼة الّضول

مىن  اإلاضًغون
ّ
ت. ميكىعة ٚحر ماظؿخحر عؾالت .واإلاٗل ُّم ربُت ٧لّم

ّم
ت الجامٗت. الت ُّم  .ٚؼة  –ؤلاؾالم

ت اللُم(. 2007. )ؾماَغ ألاؾُل، .4 ربىٍَّ
ّ
ضاء آًاث في اإلاخًّمىت الت

ّ
ٗلُم في جىُْفها وؾبل للمامىحن اللغآوي الى

ّ
 الخ

ربُت، ٧لُت ماظؿخحر، عؾالت .اإلاضعسخيّ 
ّم
 .ٚؼة ؤلاؾالمُت، الجامٗت الت

ىم، .  م صوع (. 2009. )مىسخى ؤخمض بَغ
ّ
ؼ في اإلاٗل ت اإلاغخلت َلبت لضي ؤلاًماهُت اللُم حٍٗؼ اهٍى

ّ
ت الش غب زاهُىوـ بمضًٍغ  ٚو

لبت هٓغ وحهت مً ٚؼة
ّ
ربُت، ٧لُت. ميكىعة ٚحر ماظؿخحر عؾالت .الُ

ّم
 .ٚؼة ؤلاؾالمُت الجامٗت الت

ت اللُم جىمُت في ألاؾغة بؾهام(. 2009. )مدمض مشِب الب٣مي، .6 َُّ باب لضي الاحخماٖ
ّ

ع )  الك  ماظؿخحر عؾالت (. ملترح جهىُّب
ت. ميكىعة ٚحر َُّ  .ال٣غي  ؤم ظامٗت. التربُت ٧لّم

، ٞاع١؛ البىهي، .7 ت .اإلاضعؾُت ألاوكُت(. 2001. )ؤخمض مدّٟى ت صاع: ؤلاؾ٨ىضٍع  .اإلاٗٞغ
وع (. 2001. )مدمض ًىؾ٠ بىجغ، .8 ىظُهيّم  الضّم م ؤلاعقاصيّم  الخّم

ّم
ربُت، ولُت مجلت. بؾالميّم  مىٓىع  مً للمٗل

ّ
 ،(4) اإلاجلض الت

 .281م ،(25) الٗضص

غ  .9 ٣ٍغ ٗلُم لغنض الٗالميّم  الخّم باب(. 2012. )للجمُ٘ الخّم
ّ

ٗلُم حسخحر: واإلاهاعاث الك
ّ
 مىٓمت: باَعـ. الٗمل إلالخًُاث الخ

 .الُىوؿ٩ى

ع  وحٗلُمها، اللُم حٗلم(. 2005. )ػ٧ي ماظض الجالص، .0  اث لُغائم وجُبُلّي  هٓغّي  جهىُّب َُّ ـ وبؾتراجُج : ٖمان .اللُم جضَع

 .اإلاؿحرة صاع
ت اإلاضعؾت صوع (. 2009. )خمُض مؿٟغ الخغبي،  .   اهٍى

ّ
الب لضي ؤلاًماهُت اللُم جىمُت في الش

ّ
 َالب هٓغ وحهت مً الُ

ت اإلاضاعؽ اهىٍَّ
ّ
ت. ميكىعة ٚحر ماظؿخحر عؾالت .حضة بمضًىت الش َُّ ربُت، ٧لّم

ّم
 .ال٣غي  ؤم ظامٗت الت

 بمدافٓت مُضاهُت صعاؾت اإلاضعؾت كبل ما ماؾؿاث ؤَفاٌ لضي ألازالكُت اللُم جىمُت(. 1990. )خؿً ؤمل خغاث، .  

ربُت، ٧لُت. ميكىعة ٚحر اإلااظؿخحر عؾالت .الّضكهُلُت
ّم
 .اإلاىهىعة ظامٗت الت

اص الجغظاوي، .   كاٍ(. 2002. )ٍػ
ّ
ت وجُبُلاجه اإلاضعسخيّ  الي ربىٍَّ

ّ
باٖت اإلا٣ضاص صاع: ٚؼة. 4ٍ. الت

ّم
 .للُ
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(. 2004. )3ٍ. ٞخدُت الٛؼالي، مدغوؽ؛ الٛبان، الضًً؛ هىع  الجىاص ٖبض مهُٟى؛ مخىلي، شخاث؛ مدمض الخُُب، .4 

 ٌ ربُت ؤنى
ّ
ٍاى .ؤلاؾالمُت الت جي صاع: الغّم  .الخٍغ

ل، .   َو ٗلُم(. 2004. )هللا ٖبض مدمض الضّم ٣ُا في الٗغبي ؤلاؾالميّم  الخّم لُت كغاءاث مجلت. وآٞا٢ه مك٨الجه..  ؤٍٞغ  الٗضص .ؤفٍغ
 .54-45م(. 1)

م بؾهام(. 2003. )ٖلي مىهىع  الظعوي، .6 
ّ
ت اإلاغخلت مٗل ربُت في الشاهىٍَّ

ّ
ت الت َُّ الب هٓغ وحهت مً ألازالك

ّ
 مدافٓت في الُ

ت نبُا َُّ ٗلُم
ّ
ربُت، ٧لُت ميكىعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت .الخ

ّم
 .ال٣غي  ؤم ظامٗت الت

ٗلم الٗلم(. 2005. )خؿً عقىان،  .7 
ّ
م والخ

ّ
ت .الاحخمإ ٖلم مىٓىع  مً واإلاٗل خابت قباب ماؾؿت: ؤلاؾ٨ىضٍع  .الصّم

غان، .8  الم ٖبض خامض َػ مى هفـ ٖلم(. 1990. )الؿّم
ّ
فىلت الى

ّ
 .5ٍ. ال٨خب ٖالم: ال٣اَغة .واإلاغاهلت الُ

ٍىص،  .9  باب(. 2006. )ماظض الؼّم
ّ

غو١ صاع: ٖمان .مخٛحر ٖالم في واللُم الك
ّم

 .الك

كاٍ. 8ٍ(. 2004. )8ٍ. خؿً شخاجت، .0 
ّ
اع: ال٣اَغة .جُبُله ومجاالث ووْائفه مفهىمه"  اإلاضعسخيّ  الي ت الضّم  اإلاهٍغ

 .اللبىاهُت

ت ؤلاصاعة(. 2001. )مدمض ٖابضن،  .   َُّ غو١ صاع: ٖمان. الحضًشت اإلاضعؾ
ّم

 .الك

كاٍ(. 2009. )ٖهام ٢مغ، عظاء؛ ٖشمان،  .  
ّ
البي الي

ّ
ت ؤؾـ الُ  صاع: ٖمان .ٖملُت جهيُفاث  –ٖاإلاُت وججاعب هٍٓغ

 .ال٨ٟغ

ٟٝى لُلبت الٗغبُت لٛخىا ٦خاب مدخىي  ٖىانغ في ال٣ُم مىٓىمت جىػَ٘(. م2005. )عاجب ٖاقىع،  .    في ألاولى ألاعبٗت الهّم

ربُت ولُت مجلت. ألاعصن
ّ
لم الت فـ ٖو

ّ
 .95-73 م(. 29) الٗضص ،(4) الجؼء .الى

ت الٗلىم في البدث بلى اإلاضزل(. 2010. )خمض بً نالر الٗؿاٝ، .4  ُّ  .الٗب٩ُان م٨خبت: الٍغاى. الّؿلىه

م بؾهام(. 1999. )ؾلُمان نالر الٗمغو، .  
ّ
 للمٗغفت هىاكل صوعه زالٌ مً اإلاخٗلم لضي الخللي الجاهب جىمُت في اإلاٗل

رار والخبرة
ّ
لافي والت

ّ
الض اإلااجمغ في م٣ضمت وع٢ت .الش

ّم
ضاص الش م إٖل

ّم
ٗلُم مٗل  14/5 الٟترة في ال٣غي  ؤم ظامٗت في اإلاى٣ٗض الٗام الخّم

 . 18/5/1999 بلى
ت اللُم جىمُت(. 2009. )مؿٗىص ٖلي الِٗسخى،  .6  َُّ مي هٓغ وحهت مً اإلاخىؾُت اإلاغخلت َالب لضي ألازالك

ّ
ربُت مٗل

ّ
 الت

 .ال٣غي  ؤم ظامٗت التربُت، ٧لُت. ميكىعة ٚحر ماظؿخحر عؾالت .اللىفظة بمدافٓت ؤلاؾالمُت
كاٍ مّٗىكاث(. 2001. )هللا ٖبض الٟهض، .7 

ّ
البي الي

ّ
ٗلُم في الُ

ّ
 الّغٍاى بمىُلت واإلاخىؾُت الابخضائُت باإلاغخلت الٗام الخ

ربُت مؿخ٣بل مجلت .ألاوكُت عواص هٓغ وحهت مً
ّم
ٗلُم الٗغبيّم  اإلاغ٦ؼ(. 20) الٗضص ،(7) اإلاجلض الٗغبي، الت ىمُت للخّم ٗاون  والخّم  بالخّم

ربُت م٨خب م٘
ّم
 .   127-97م. اإلاىهىعة ظامٗت الخلُج، لضو٫  الٗغبي الت

م ٖبض ٢كالن، .8  مي صوع (. 2010. )مىهىع  ال٨ٍغ
ّ
ت اإلاغخلت مٗل اهٍى

ّ
ؼ في الش  في َالبهم لضي ؤلاؾالمُت اللُم حٍٗؼ

ربُت، ٧لُت .ٚؼة مدافٓاث
ّم
غ ظامٗت الت  .بٛؼة ألاَػ

 .اإلاهغيّم  ال٨خاب صاع: ال٣اَغة .ؤلاؾالمُت اللُم بلى اإلاضزل(. 1983. )ظابغ ٢مُدت،  .9 

ربُت فلؿفت(. 2009. )ٖغؾان ماظض ال٨ُالوي،  .0 
ّ
 .الٟخذ صاع: ٖمان .ؤلاؾالمُت الت

ت اإلاغخلت َلبت مماعؾت مضي(. 2004. )مدمىص ٖاَض مغججى،  .   اهٍى
ّ
 في مٗلمحهم هٓغ وحهت مً ألازالكُت لللُم الش

ربُت، ٧لُت. ميكىعة ٚحر ماظؿخحر عؾالت .ٚؼة مدافٓت
ّم
غ، ظامٗت الت  .ٚؼة ألاَػ
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ًً نالح مدمىص،  .   ىمُت الّضعاسخيّ  اإلاىه  مفهىماث(. 2006. )الضّم
ّ
 ٖالم صاع: ال٣اَغة. اإلاٗغفت مجخم٘ في اإلاخياملت والخ

 .ال٨خب

ابُت مجلت .   لُا حىلت(. 2013. )الغّم ا: بفٍغ ىت. الؿىصان -ججزاهُا -الٛابىن  -الىىٛى -هُجحًر -10 م ،(559) الٗضص ،(49) الؿّم
22. 
ٍاث، ببغاَُم؛ مهُٟى، .4  جاع، خامض؛ ال٣اصع، ٖبض خؿً؛ ؤخمض الؼّم ض الىّم  الجؼء. الىؾُِ اإلاعجم(. 1986. )ٖلي مدمّم

 ٫ ت اإلا٨خبت: بؾخاهبى٫ . ألاوّم ُّم  .ؤلاؾالم

م صوع (. 1998. )الغّمخمً ٖبض مدمض اإلاُل٤، .  
ّم
ٗلُمُت الٗملُت في اإلاضعؾُت ؤلاصاعة ومىظه واإلاضًغ اإلاٗل ىزُم مجلت. الخّم

ّ
 الخ

ربىي 
ّ
 .132 م( 3) الٗضص .الت
مت  .6 

َّ
ت اإلاضاعؽ مىٓ َُّ ٌ  حلؿت(. 2011. )ؤلاؾالم  .صًٟىاع ٧ىث. ؤنىاجىا خى

لافت الحضًث مىه  صوع (. 2008. )هللا ٖبض مؿٟغ اإلاال٩ي، .7 
ّ
ؼ في ؤلاؾالمُت والش  الّهف َالب لضي الخللُت اللُم حٍٗؼ

 ٌ اهىي  ألاو
ّ
ائف بمدافٓت الش

ّ
ربُت، ٧لُت ميكىعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت. الُ

ّم
 .ال٣غي  ؤم ظامٗت الت

كغ للُباٖت الجامٗت قباب ماؾؿت: مهغ .الٗهغّي  واإلاضًغ ؤلاصاعة(. ث.ص. )مدمض ؤخمض اإلاهضي،  .8 
ّم
 .والي

. ال٣لم صاع: صمك٤ .وؤؾؿها ؤلاؾالمُت ألازالق(. 1999. )5ٍ. خؿً الغّمخمً ٖبض اإلاُضاوي،  .9 

ام َاًضون، .40 ـ(. 2001. )ظَغ ضَع
ّ
انغ ٖبض ػ٧ي، الىصوص؛ ٖبض م٨غوم، جغظمت .حضًض مضزل واللُم الخ ربُت، مجلت. الىّم

ّم
 الت

 .108 م ،(5) الٗضص

ربُت في وجُبُلاتها البدث مىاه (. 1996. )م٣ضاص ًالجً، . 4
ّ
ت الت َُّ ٍاى .ؤلاؾالم  .ال٨خب ٖالم صاع: الغّم
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ا ال٣سخي نىاٖت:الىؾُِ باإلاٛغب باألؾلخت التزوص في الخٝغ صوع   همىطظًال
 بال٣ىُُغة،اإلاٛغب الاوؿاهُت والٗلىم آلاصاب ٧لُت/ال٩ىف الغخُم ٖبض.ص

 

 

 :ملخو

سُت اإلا٣اعبت يمً الؿالح مىيٕى ًدطخى  ا اإلاىايُ٘ ؤَٝغ مً باٖخباٍع بالٛت، بٗىاًت الخاٍع . والضعاؾت بالبدض وؤظضَع
ش في ألاؾلخت نىاٖت ولٗل ت، الغمىػ  يمً نىٟذ اإلاٛغب جاٍع ا بلى باإلياٞت الخًاٍع  الضٞاُٖت، الىؾاثل بحن مً اٖخباَع

تها، بج٣اجها في اإلاٛاعبت جٟجن لظل٪  الخٝغ وقهضث. ألاؾلخت وبهخاط الخٝغ بحن الىز٤ُ الاعجباٍ طل٪ ْهغ خُض وػزٞغ
ش في ٦بحرا اهخٗاقا اإلاٗضهُت  ؤؾاؽ اٖخبرث التي الخٝغ بٌٗ بلى اإلاهاصع ؤقاعث بط الىؾُِ، الٗهغ زال٫ اإلاٛغب جاٍع

 ... واليكاب وألا٢ىاؽ اإلاجاه٤ُ مشل ألاؾلخت بٌٗ نىاٖت

 وق٩اثم، ولجم ؾغوط مً الٟغؽ ججهحز في جسهو مً ٞهىا٥ ألاؾلخت، نىاٖت اهخٗكذ والهىاج٘ الخٝغ جُىع  وم٘

ىا٥ ٨ظا. والخىاظغ ٧األ٢ىاؽ اإلاداعب ٖخاص نىاٖت في بٕغ مً َو  اإلاسخلٟت باألؾلخت التزوص في ٞٗاال صوعا الهىاج٘ لٗبذ َو
. ال٣سخي زانت

 .اإلاٛغب -ال٣سخي -ألاؾلخت -الهىاٖت -الخٝغ:اإلافخاخُت اليلماث

 :الخالي الخهمُم خؿب ج٣ؿُمه ٖلى ٖملىا اإلاىيٕى َظا م٣اعبت ؤظل ومً

I-  الىؾُِ باإلاٛغب الحغف جُىع 

II- ٍألاولُت باإلاىاص الحغف اعجبا 

III- ألاؾلحت نىاٖت في وصوعها الحغف 

IV- الىؾُِ باإلاٛغب باألؾلحت التزوص في وصوعها  اللسخي نىاٖت 

 :جلضًم

ت الضو٫  ٞترة زال٫ اإلاٛغب ٧ان بطا    يُحن واإلاىخضًً اإلاغابُحن –اإلاغ٦ٍؼ ا -واإلاٍغ  في اهخهغ الٗؿ٨غي،خُض اإلاؿخىي  ٖلى ٢ٍى

ت مٗاع٥  ألاؾلخت لهظٍ ٧ان وما.ألاؾلخت في اإلاخمشل الخغبي ٖخاصٍ ٢ىة بلى باألؾاؽ ًغظ٘ طل٪ ٞةن مشال، الؼال٢ت ٦مٗغ٦ت ٢ٍى
 لظل٪. ال٣سخي نىاٖت هجض الهىاج٘ َظٍ ؤقهغ ومً.ألاؾلخت مً باخخُاظاجه الجِل جؼوص خٝغ وظىص لىال وجتزاًظ جخُىع  ؤن

.  همىطحا اللسخي نىاٖت: الىؾُِ باإلاٛغب باألؾلحت التزوص في الحغف صوع : إلاىيٕى الضعاؾت َظٍ جسهُو اعجإًىا
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I-   الىؾُِ باإلاٛغب الحغف جُىع : 

 و٢ض خاظُاجه، ملبُت ٖهغ ٧ل م٣خًُاث وؾاًغث ٦بحر، بك٩ل جُىعث ؤجها هجض باإلاٛغب والهىاج٘ الخٝغ ًٖ بالخضًض
ش في مهـم بضوع  ايُلٗذ  َظٍ في والبىاصي الخىايغ في الؿ٩ان مً ٦بحر ٖضص اهسٍغ خُض للمٛغب، الا٢خهاصي الخاٍع
 جٟغ١  باألهضلـ الٟخىـت و٢ٕى بٗض ؤهه ٚالب ابً ًٖ اإلا٣غي  ه٣ل ٣ٞض البضاًت، مىظ ٖلحها ألاهضلسخي الُاب٘ َُٛان م٘ الهىاج٘،

٣ُـت مـ٘ ألا٢صخى اإلاٛغب في ؤَلها  اػصَغث لظل٪ وهدُجت. (1)"فاؾخىَىىها اإلاضن بلى الهىإ مً الحىايغ ؤهل فماٌ" بٍٞغ

ىا الظًً ألاهضلؿُحن الهىإ جإزحر بًٟل والهىاج٘ الخٝغ مـً ال٨شحر  ،(2)والٟىىن  والٗلىم الهىاٖت مٓاَغ مسخل٠ في بٖغ
ً ٞظ٦غ الهىاٖاث َظٍ بٌٗ بلى الهجغي  الشامـً ال٣غن  في مغػو١  ابً ؤقاع و٢ض ً والخضاصًـً الىجاٍع  ٦ما. (3)...والهٟاٍع

 بدًغتهم، ٧ان ممـً اإلاخ٣ىحن الهىإ خكغوا الٗشماوي للمصخ٠ (5)ؤنىهـت اجساط اإلاىخضون  ؤعاص ٖىضمـا ؤهه ،(4)اإلا٣غي  الخـٔ
ً واإلاغنٗحن اإلاهىضؾحن، مً بالصَم وؾاثغ غ ٧ان ما الخىظه َظا صٖم ومما...  واإلاجلضًـً والغؾامحن والؼوا٢حن والىجاٍع  ًخٞى
 التي والخىجُت الىداؽ خُض ؾىؽ، وفي م٨ىاؽ ٢غب والًٟت والغبـاٍ، ؾال بحن الخضًض مشل مٗضهُت زغواث مً اإلاٛغب ٖلُه

٣ُت اإلاٛغب بحن الخجاعي  الخباص٫ جًا٠ٖ الخٝغ َظٍ جُىع  وبًٟل. (6)ؤنٟغ ُٞهحر ألاخمغ الىداؽ بها ًهىـ٘  .(7)وبٍٞغ

II- ٍألاولُت باإلاىاص الحغف اعجبا: 

ش في وكُذ ٢ض والخٝغ الهىاٖت ٧اهذ بطا  غ ٞىٓغا اإلاٛغب، جاٍع  َظٍ بٌٗ بلى الباخشحن ؤخض ؤقاع و٢ض ألاولُت، اإلااصة لخٞى

 :(8) الىؾُِ الٗهغ بمٛغب وظضث اإلاىاعص

ى الخاعط، بلى ًهضع زم ٢ىالب في ٌؿب٪ و٧ان: الىداؽ  ثر ؤهُا٫، ظبل في ال٣ضًم مىظ مٗغوٝ َو  بحن م٩ان في ؤًًا ٖلُه ٖو
ىظـض ال٨مُت، خُض مً مدضوص الغواؾب، ٦شحر ؤهه ٚحر الُٗىت وؤَل جلماصًذ  مىجم ًىظض ٦مـا وؤمؼمحز، نٛغو  بجبل ٍو

 الىداؽ حؿ٨ُ٪ مهاو٘ ٖـضص وبلٜ اإلاؿبـى٥، الىدـاؽ حٗالج الؿىؽ ٢اٖضة بًجلي و٧اهذ بلُضة، في وآزـغ بإ٧ىظ٨ـا٫،

 (.9)مهىٗا ٖكغ ازجى اإلاىخضًً والىانغ اإلاىهىع  ؤًـام بٟاؽ طل٪ ٢بل والخضًض

 الخؿً وؤقاع بالٍغ٠، مخُىة ٢بُلـت ٢غي  بخضي وهي ٟٚاع بىى مجها اإلاٛغب، مً ٦شحرة مىا٤َ في الخضًض مٗضن ًىظض: الحضًض

ذ. باإلاضًىت الؿُٝى مىه جهى٘ ٧اهذ خُض لٟاؽ اإلاجاوعة ؾُٗض بجي في للخضًض مىاظـم وظىص بلى الىػان ٞغ  مى٣ُت ٖو
اًضة غة ٢غب ُٞىظـض الخضًض ظبل ؤما. الخضًض مٗضن بىظىص ٦ظل٪ الٍؼ .  الكُاْمت ببالص الهٍى

                                                           
، دار صادر، 2.، جنفح الطيب في غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لساف الدين بن الخطيبادلقرم، شهاب الدين أمحد بن زلمد التلمساين،  -1

 .764.ص ـ،1968بَتكت، 
 .187.، ص1.س، ج.، ـنفح الطيب ،ادلقرم -2
 . 31. ـ، ص1981، ٖتقيق ماريا خيسوس بيغَتا،  اجلزائر، الحسنالمسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا ابن مرزكؽ، التلمساين،  -3
 . 211.، ص1.س، ج.،  ـنفح الطيب، ادلقرم -4
 . مجع الصواف كىو ما ُيصاُف بو أك فيو الكتُب كادلالبُس كضلوه  -5
  .224.، ص1950، القاىرة، المعجب في تلخيص أخبار المغربادلراكشي، عبد الواحد،   -6
 . 91.ص، ـ1987، 267. ، رللة دعوة احلق، عكيف بدأ التصنيع في المغرب، عبد العزيز، بنعبد اهلل  -7
 . 94-93-92.ص، ـ1987، 267. ، رللة دعوة احلق، عكيف بدأ التصنيع في المغرببنعبد اهلل، عبد العزيز،  -8
  .33. ـ، ص1991ف منصور، ادلطبعة ادللكية، الرباط، ، ٖتقيق عبد الوىاب بجنى زىرة اآلس في بناء مدينة فاساجلزنائي، أبو احلسن علي،  -9
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 . (1)الخضًض زـام مً مسؼوجها خُض مً الٗالم في مىاظم زالزـت ؤَم ؤخض ٌٗخبر خضًضي  مىجم ٖلى الجبُالث وجدخىي  

ت في ًىظض ٧ان الغنام: والفدم الغنام   وبسهىم( عػًٍ بجي ٢بُلت) ٚماعة ظبا٫ مً الٍغ٠ بدضوص( الصخاوعٍت) ٢ٍغ
غ ٞةهه الخكبي، الٟدم  .الٛاباث مؿاخاث لؿٗت هٓغا باإلاٛغب ٦بحر بك٩ل مخٞى

III- ألاؾلحت نىاٖت في وصوعها الحغف: 

 والخىاظغ، ٞاأل٢ىاؽ الخغاب اؾخٗملىا طل٪ بٗض زم الدجاعة، في جمشل والظي ال٣ضًم مىظ البضاجي الؿالح اإلاٛاعبت اؾخٗمل

ت ـ الخُىان يض زانت ـ الضٞإ صعا٢ـاث و٧اهذ  ون٠ في الىػان مدمض بً الحؿً ؤقاع و٢ض. (2)الُٟلـت ظلض مً مهىٖى
٣ُا ىال٪ اإلاجاوعة، ؾُٗض بجي مىاظم مً خضًضَا ججلـب ٞاؽ ٧اهذ التي والؿُـٝى والؿ٩ا٦حن ألاؾلخـت مً الٗضًض بلى بٍٞغ  َو
 :ومجها اإلاٛاعبت َىعَا التي ألاؾلخت ؤهىإ مً الٗضًض

 .(3)اإلادهىعًٍ ٖلى بالدجاعة جغمي التي اإلاجاه٤ُ وهي: ال جاعة اإلاضاف٘ -

اع كىؽ - ، البُٗضة ال٣ىؽ ٖلحها ههب جلمؿان ًىؾ٠ خانغ خُىما: الٍؼ اع ب٣ىؽ اإلاؿماة اله٩ُل، الُٗٓمت الجٕز  ،(4)الٍؼ
 .(5)وع٢اجه في اإلاىىوي طل٪ ؤ٦ض ٦ما الؿهام به جغمي الظي اإلاىجى٤ُ به ٣ًهض ؤهه والٓاَغ

ش في ظاء: الٗغاصاث - ضاء، ٖلى اإلاكخٗل الىفٔ بها ًغمي مىجىُلاث فحها ًدملىن  واهىا والحغاكت: "ؤلاؾالمي الخمضن جاٍع  ألٖا

ؿمىن   (.6)"ٖغاصة اإلاىجىُم َو

غاص: ألاهفاّ - ت آلاالث بها ٍو  ٖبض بً ٣ٌٗىب خهاع في اؾخٗملذ خُض اإلاضاٞ٘، مشل وألاؾىاع الخهىن  بها جغمى التي الىاٍع

 مً الحهاع آالث ٖلحها وههب: "الخهاع َظا ًٖ خضًشه لضي زلضون  ابً ٢ا٫ م،1273 -َـ672 ؾىت لسجلماؾت الخ٤

 (.7)"الحضًض بدصخى اللاطف الىفٔ وهىضام والٗغاصاث اإلاجاهُم

 ؤن لسجلماؾت الخ٤ ٖبض بً ٣ٌٗىب خهاع ًٖ جدضر خُىما زلضون  ابً ٦الم ٖلى الاؾخ٣ها ناخب ٖل٤: الباعوص -
ش طل٪ في مىظىصا ٧ان الباعوص  (.8)الخاٍع

                                                           
 .270، الرباط، ص 3.، ٖتقيق عبد الوىاب بن منصور، جاإلعالـ بمن حل مراكش وأغمات من األعالـابن ابراىيم، العباس ادلراكشي،  -1
 . 98ص،1987، 267. ، رللة دعوة احلق، عكيف بدأ التصنيع في المغرببن عبد اهلل، عبد العزيز،   -2
، دار ادلنصور األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوؾ المغرب وتاريخ مدينة فاسابن أيب زرع، أبو احلسن علي بن عبد اهلل الفاسي،   -3

 . 225.ـ، ص1972للطباعة كالوراقة، الرباط، 
ـ العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السلطاف العبر وديواف المبتدأ والخبر في أياابن خلدكف، عبد الرمحاف بن أيب بكر احلضرمي،  -4

 . 220.ـ، ص1988، 2.، دار الفكر، بَتكت، ط7.، جاألكبر
 . 113.ـ، ص2000، 3.، مطبعة النجاح اجلديدة، البيضاء، طورقات عن حضارة المرينيين ادلنوين، زلمد، -5
          .200. ص ،1902 ،مصر ،مطبعة اذلالؿ ،1.،جتاريخ التمدف اإلسالميجرجي، ، زيداف  -6
 . 188.س، ص.ـ. 7.، جالعبر ابن خلدكف، -7

 . 18.مصر، ص. س، ط.ـ،2.، جاالستقصا الناصرم،  -8
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ت آالث - ا وعص: الُغق  حؿٍى يُت، ؾلُاهُت عؾالت في ط٦َغ  خفحرا، الٗضو زىضكه ما بلى وكهضوا: "الخُُب ابً ٢ا٫ خُض مٍغ

ت اإلاٗضة باآلالث الفٗلت اؾخصحبىا وكض م، لدؿٍى  ٢ض ألامغ ؤن اإلاىىوي وؤقاع". البىاء مً فحها اٖترى ما وبػالت الٍُغ
 .(1)بالضباباث ًخٗل٤

جي الٗهغ في ٞىجض ألاؾلخت، نىاٖت ٞحها جيكِ التي ألاو٢اث ؤ٦ثر مً حٗض الخغوب ٞتراث ولٗل  والهىاج٘ الخٝغ ؤن اإلاٍغ

 في ال٣باثل ٧اهذ خُض ،(2)بها اإلاكخٛلحن ٖضص وجؼاًض ٦بحر، بك٩ل اهخٗكذ ٢ض والخغبي الٗؿ٨غي  باإلاُضان  الاعجباٍ طاث
جي الٗهغ ت الخضمت بخ٣ضًم جلتزم اإلاٍغ  .(3)ال٣خا٫ مٗضاث جدمل صوابها ومٗها وجسغط للؿلُان، الٗؿ٨ٍغ

 ًشبخىن  والظًً ،(5)الؿُٝى ٚماصو ْهغ خُض ،(4)ألاهضلؿُحن مً َم الخٝغ بهظٍ اإلاكخٛلحن ؤٚلب ؤن بلى اإلاهاصع وحكحر 
 ٦ظل٪ واهخٗكذ ،(8)الخُل ؾغوط ٢غابِـ وناوٗى ،(7)الخُل نضوع  ؤُُٚت ومٗضو ،(6)الؿهام ٢اطٞاث ٖلى الٟىالط ؤ٢ىاؽ

ت ا الخُل ؾىاب٪ بالخضًض ًهٟدىن  الظًً البُاَغة خٞغ حَر  الغ٧اباث ؾىي  ًهىٗىن  ال الظًً الهىإ زم ،(9)الضواب مً ٚو

ت وال٣ُ٘ والك٩اثم  الخ٣بت، جل٪ زال٫ ْهغث التي الخٝغ ومً. (11)الؿغوط ظلىص ناوٗى زم ،(10)الخُل ل٣ُىم اإلاؼزٞغ
ت  .(12)واللجم واإلاهامحز الغ٧اباث ػزٞغ

ت ؤلاقاعاث بٌٗ زال٫ مً وه٠٣   بضوعَا اهخٗكذ ٢ض الؿالح، بهىاٖت مباقغة ٖال٢ت لها لِؿذ التي الخٝغ ٖلى اإلاهضٍع

حر اَخمامها هدُجت الم البىىص نى٘ ٖلى ٣ًبلىن  اليؿُج ٞهىإ الخغب، مٗضاث بخٞى ت وال٨ؿىاث والخل٘ وألٖا  ،(13)الٗؿ٨ٍغ
 ون٣ل بهىاٖت الخضاصون  اَخم و٦ظل٪ والضعوٕ، والضع١  الؿغوط بهىاٖت الاَخمام بلى الجلضًت الهىاٖاث وجدىلذ

 ٞمضًىت مهمت مؿاخاث قٛلذ ألاؾلخت بهىاٖت اإلاغجبُت الخٝغ ؤن اإلاهاصع وجا٦ض. واإلاجزلُت الٟالخُت ألاصواث بظ٫ ألاؾلخت

ض يمذ ٦ما ،(14)الخُل بخجهحز ٖال٢ت له ما و٧ل واإلاهامحز، الغ٧اباث لهىإ ص٧اها ؤعبٗحن يمذ مشال، ٞاؽ  وعقت ماثت مً ؤٍػ

                                                           
 . 115. س، ص.، ـورقات عن حضارة المرينيين ادلنوين، -1
، دار الغرب اإلسالمي بَتكت، 6.، جوالمغربالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أىل إفريقية واألندلس الونشريسي، أبو العباس أمحد،  -2

 . 273. ـ، ص1985دلغربية، البيضاء، . 190. ـ، ص1981
 . 137.ـ،  ص1967، ترمجة نقوال زياده، مكتبة لبناف، بَتكت، فاس في عصر بني مرينلوتورنو، ركجيو،  -3
 . 244س، ص.، ـ1.، جوصف افريقياالوزاف، احلسن بن زلمد الفاسي،  -4
 . 2د، ص 1155ع، الرباط، رقم . خ. ، مخذكر قضية المهاجرين المسموف اليـو بالبلديين ،رلهوؿ -5
 .245.، ص1.، جوصف افريقيااحلسن الوزاف، -6
 . 234.، ص1.، جوصف افريقيااحلسن الوزاف، -7
 . 239. ، ص1.، جوصف افريقيااحلسن الوزاف، -8
 . 245.، ص1.، جوصف افريقيااحلسن الوزاف،  -9

  .239.، ص1.، جوصف افريقياف الوزاف، احلس -10
 . 239.، ص1.، جوصف افريقيا احلسن الوزاف، -11
 . 239.، ص1.، جوصف افريقيااحلسن الوزاف،  12
 .200. ـ، ص1987، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، 5.، جصبح األعشى في صناعة اإلنشاالقلقشندم، أمحد بن علي ادلصرم،  -13

 . 239.، ص1.، جوصف افريقيااحلسن الوزاف،  -14
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ُحن  حؿدىٟغ الضولت لها،٧اهذ والاؾخٗضاص الخغب ٞتراث وزال٫. (1)بلُه ًدخاط ما و٧ل اإلاداعب ججهحزاث في اإلاخسههحن للخٞغ

ُحن  ..ؤ٦ثر والهىاج٘ الخٝغ جيكِ وبظل٪ الجِل، خاظُاث لخلبُت والهىإ الخٞغ

 بلى الخاظت ؤنبدذ خُض الىجاعة، نىاٖت هجض الخغب، ولىظؿدُ٪ بالؿالح للضولت عثِؿُا مؼوصا حٗخبر التي الخٝغ ومً
ت واإلاغا٦ب الؿًٟ جي، الٗهغ زال٫ زانت ملخت، البدٍغ  الضولت ٞاَخمذ ألاهضلـ، بلى ألا٢صخى اإلاٛغب مً الجىاػ ؤزىاء اإلاٍغ

اًت وؤٞغصتها وألاؾاَُل، وألاظٟان الؿًٟ بهىاٖت يُىن  الؿالَحن و٢ام ،(2)زانت بٖغ  ومغا٦ؼ البدغي  ألاؾُى٫  بخجضًض اإلاٍغ

ىجت ؾبخت مً ٧ل في بوكاثه ت ال٣اٖضة هي ؾبخت باٖخباع ،(3)َو  ٞسكب اإلاخىؾِ، للبدغ الٛغبي الخىى في الغثِؿُت البدٍغ
غ والتي الؿًٟ، لبىاء الالػمت ألاولُت اإلاىاص ؤهىإ لىا ًىضر ألاههاعي  وهجض بؿهىلت، بلحها ٌؿا١ ٧ان الٍغ٠ ظبا٫  ؤٚلبها جٞى

غ ٧اهذ التي ال٣غي  وهي ٚغبا، الهبِ بالص ؤو٫  ٦خامت، ٢هغ بلى قغ٢ا الٍغ٠ ؤ٢صخى مً و٢غاَا، ؾبخت بىىاحي  ٦شحر ٖلى جخٞى
 الخضًض ومٗاصن وؤهىاٖه، الخكب م٩اعم مً ؤقبهه وما والب٣ـ والُسـ والبلٍى ألاعػ  وقٗاعي  الصجغ يغوب مً

 واإلاغا٦ب ألاؾاَُل لهى٘ ؾال في الهىاٖت صاع بةوكاء الخ٤ ٖبض بً ٣ٌٗىب الؿلُان ؤمغ الؿُا١ َظا وفي. (4)وال٣اع

 كبلي بىِذ وكض" ،(6)ألانل ألاقبُلي الخاط بً مدمض، بً هللا ٖبض بً ٖلي، بً مدمض ألاهضلسخي اإلاهىضؽ ًض ٖلى ،(5)الجهاصًت
سغج ؤخضهما مً ًضزل الىاصي وان بابحن لها وحٗل عكغاق، ؤبي واصي حهت مً ؾال مضًىت  هىضؾُت، بهىاٖت آلازغ مً ٍو
ت في خؿان لجام٘ اإلاؿامذ الباب بلى الىاصي مً اإلااء حلب خُث  الضاع بهظه حضًضة ؾفُىت نىٗذ فةطا ٖمُلت، جٖغ
ض ت فخدذ الىاصي، في بعؾالها وؤٍع  اإلااء وحه ٖلى ؾابدت اللبلي الباب مً فخسغج الؿفُىت، فُه وحٗىم اإلااء فُضزل التٖر

 مً ؾال ؤنبدذ وبظل٪. (7)"اللإل ميكىع  اإلاغهب لُسغج حضا، اللبلي الباب كىؽ اعجف٘ ولظلً الىاصي، في جل٘ ؤن بلى
 صاع ٞا٢ذ خُذ ٢ُٗه، بإَم اإلاٛغبي ألاؾُى٫  بمضاص في بم٩اهتها ؾبخت اخخٟٓذ بِىما ،(8)الؿًٟ بهىاٖت اإلاهخمت اإلاغا٦ؼ ؤَم

 .(9) ؾال في مشُلتها نىاٖتها صاع

ت اإلااصة حكحر ٖمىما م ًىظهىن  صاثما ٧اهىا الؿالَحن ؤن اإلاهضٍع حر ؤوامَغ  م1311-َـ711 ؾىت ٟٞي الجِل، خاظُاث بخٞى
 وظهه ألامغ وهٟـ ،(10)الغوم ٚؼو  بغؾم ؾال مضًىت نىاٖت بضاع ألاظٟان بوكاء ٖشمان، ؾُٗض ؤبى الؿلُان اؾخعجل

ض إلوكاء والهىإ للٟٗلت الخؿً ؤبى الؿلُان  وؤقٝغ ،(11)ألاهضلـ بلى للخغوط اؾخٗضاصا والؿًٟ، اإلاغا٦ب مً مٍؼ
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، دار  الكتاب، البيضاء، 3.، ٖتقيق جعفر الناصرم كزلمد الناصرم، جاالستقصا ألخبار دوؿ المغرب األقصىالناصرم، أبو العباس أمحد،  -5

 . 22.ـ، ص1954
 . 107. ، صين، ورقات عن حضارة المرينيادلنوين -6
  .108. ، ص، ورقات عن حضارة المرينيينادلنوين  -7

 .    147.ـ، ص1996مطبعة احلداد يوسف إخواف، تطواف،  نصوص جديدة ودراسات في تاريخ الغرب اإلسالمي،الشريف، زلمد،  -8
 . 146. ، صمعيار االختيارابن اخلطيب،  -9

، دار ادلنصور األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوؾ المغرب وتاريخ مدينة فاسابن أيب زرع، أبو احلسن علي بن عبد اهلل الفاسي،  -10
 . 398. ـ، ص1972للطباعة كالوراقة، الرباط، 

 .347. ، ص7، جالعبرابن خلدكف،  -11
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جي الؿلُان  الهىاٖت صوع  ٖلى ًترصص و٧ان ؤػمىع، مً بال٣غب ظاهاجه ظبل مً الخكب ٢ُ٘ ٖلى بىٟؿه ٖىان ؤبى اإلاٍغ

 .(1)الٗما٫ خغ٦ت لخيكُِ

٨ظا  نىاٖت جغجبِ لم خُض. (2)الخغب بمٗضاث العجباَها بها اإلاكخٛلحن ٖضص و٦ثر ٦بحر بك٩ل اهخٗكذ الىجاعة خٝغ ٞةن َو

. ال٣سخي نىاٖت بوٗاف زال٫ مً مباقغ، بك٩ل الؿالح بهى٘ اعجبُذ وبهما ٣ِٞ، والؿًٟ اإلاغا٦ب بهىاٖت الخكب

IV- الىؾُِ باإلاٛغب باألؾلحت التزوص في وصوعها اللسخي نىاٖت: 

ت في ٦بحر بك٩ل بغػث ؤهه هجض الىجاعة بدٝغ اعجباَا  َظا في الؿبدُىن  بٕغ و٢ض ال٣سخي، نىاٖت اإلاٛغبُت اإلاضن مً مجمٖى
 ًٖ للضٞإ ألامشل الؿالح هي الهىاٖت َظٍ باٖخباع ؤزغي  ظهت ومً ظهت، مً الا٢خهاصًت ألَمُخه هٓغا الخغفي اليكاٍ

بت م٘ زانت اإلاضًىت،  َى ٖالُت بجىصة ًمخاػ الظي َىجت خضًض ؤن الخُُب ابً وؤقاع. (3)الؼ٢ا١ مُاٍ ٖلى الؿُُغة في الٚغ
 ٚاًت في مٗلىماث بخ٣ضًم ألاههاعي  واهٟغص. (5)الىاقبت صاع بإجها ونٟذ التي ،(4)بؿبخت الهىاٖت جل٪ في ٌؿخٗمل ٧ان الظي

 ٧اهذ ؤن بٗض مىجغة ٖكغة زمـ ؾبخت في وظض الهجغي، الخاؾ٘ ال٣غن  بضاًت ٟٞي بؿبخت، ال٣سخي نىاٖت خى٫  ألاَمُت
ٓم، باإلامغ جىظض ٧اهذ مجها ٖكغون ال٣سخي، لهىاٖت مٗضة و٧لها ؾاب٣ت، ٞترة في ؤعبٗحن  ألازغي  الٗكغون ٧اهذ بِىما ألٖا
 الهىاٖت َظٍ ؤَمُت ٖلى صلُل الاؾتراجُجي اإلاى٢٘ بهظا اإلاضًىت وؾِ الهىاٖت َظٍ ووظىص والهىإ، اإلاٗلمحن بمىاػ٫  جىظض

 .بؿبخت

كحر  م ؤٚلب ابً وبجي الٗا٢ل وبجي ال٣ىُغي  ٦بجي ال٣سخي، نىاٖت في جسههذ التي الٗاثالث بٌٗ بلى ألاههاعي  َو حَر . ٚو
ت َظٍ ؤن ٖلى ألاصلت ومً ت َىال٪ ؤن الؿبدُحن، وؾِ في ٦بحر باخترام جدطخى ٧اهذ الخٞغ اء مً مجمٖى ت الكٞغ  واإلاخهٞى

ا الظًً مً ال٣ىم ٖلُت وبٌٗ ، بالهىاٖت اإلاكخٛلحن ٖلى الىهاعي  ًُل٣ها ٧ان التي ألاوناٝ ومً. امتهىَى  هجض والخٝغ
 ال٣سخي بهىاٖت اقخٛلذ التي ألاؾماء بٌٗ بلى ألاههاعي  ؤقاع و٢ض والٟايل، واإلاخ٣ضم والخؿِب والىظُه والكٍغ٠ الكُش
 الهىفي اإلاؿً والكُش ابىه، الخؿجي مدمض الخؿجي والكُش الخؿجي، هللا ٖبض بً مدمض اإلاٗٓم الكٍغ٠ الكُش مشل،

م الضلُل بً هللا ٖبض الخؿِب والكُش بال٣ٗضة، اإلاٗغوٝ مدمض ػماهه في الهىاٖت في بالخ٣ضم اإلاكهىع  حَر  وهٓغا. (6)ٚو
 البىاء ٖلى ؤلاقغاٝ صاع جإؾِـ جم طل٪ ؤظل ومً اإلادلُت، الؿلُت لغ٢ابت جسً٘ ٧اهذ ٣ٞض ال٣سخي نىاٖت لخؿاؾُت

 وصاع الضًىان، ٖمالت ٖلى ؤلاقغاٝ صاع لئلقغاٝ، صًاع ؤعبٗت ؾىي  حٗٝغ لم ؾبخت وؤن زانت ،(7)بلحها ًغظ٘ وما والىجاعة
 .(8)بلحها ًغظ٘ وما والىجاعة البىاء ٖلى ؤلاقغاٝ وصاع وخلها، ألامخٗت ؾض ٖلى ؤلاقغاٝ وصاع اإلاؿلمحن، ؾ٨ت ٖلى ؤلاقغاٝ

٨ظا حر في ال٣سخي نىاٖت ؾاَمذ َو  التي ألاما٦ً وهي اإلاغامي، مً وؤعبٗىن  ؤعبٗت وظض ٣ٞض ؾبخت، مضًىت وجإمحن الؿالح جٞى
ٟا ؾبخت ؤَل مً ججض ٞال الغمي، ٞحها ًخم ٧ان  عمحهم ومٗٓم الغماًت، في وج٣ضم بإ وله بال نٛحرا وال ٦بحرا مكغوٞا، وال قٍغ

                                                           
 . 182. ـ، ص1986ار النشر ادلغربية، البيضاء، ، دالمغرب في عهد السلطاف أبي عناف ادلاحي، علي حامد، -1
 . 154. ص س،.، ـنصوص جديدة ودراسات في تاريخ الغرب اإلسالميزلمد الشريف،   -2
 . 4431. ، ص13.، جمعلمة المغربمادة رماة سبتة، ضمن -3
 . 147. ، ص(ت.د)، ٖتقيق كماؿ شبانة، الرباط، معيار االختيار في ذكر المعاىد والديارابن اخلطيب،  -4
  .147. س، ص.، ـمعيار االختيارابن اخلطيب،  -5

 .38.ـ، ص1983، ٖتقيق عبد الوىاب بن منصور، الرباط، اختصار األخبار عما كاف بثغر سبتة من سني اآلثاراألنصارم، زلمد،  -6

 . 42-41.س، ص.، ـاختصار األخبار األنصارم، -7

 . 42.س، ص.، ـاختصار األخبار األنصارم، -8
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كٍغً ماثت مً للغماة مجا٫ ٞهىا٥ الغمي، مؿاٞت ًٖ ص٣ُ٢ت مٗلىماث بلى اإلاهاصع وحكحر. (1)ال٣ٗاعة بال٣ىؽ ى زُىة، ٖو  َو

ىا٥. ؤ٢ضام زالزت انُالخهم في الخُىة وم٣ضاع اإلاخىؾِ، ال٣ضع  وهي زُىة، ؾبٗماثت بلى جهل ٢ض للغمي ؤزغي  مجاالث َو
 .(2)واللحن الكضة في ال٣ىؽ خؿب ج٣هغ ؤو الغمي مؿاٞت وجُى٫  اإلاغامي، ؤبٗض مً

 ٖاقغ ومغمى باإلاُىاء، جىظض مجها ٞدؿٗت ؾبخت، بمضًىت وألاعبٗحن ألاعبٗت الغماًت ؤما٦ً ظٛغاُٞت بلى ألاههاعي  ؤقاع و٢ض

 للغماًت آزغ وم٩ان. البلض صازل مً باإلاىاعة اإلاغامي مً ٖكغ وازىا الٗغبُت، باأل٢ىاؽ الغمي في جسهو اإلاهلى، وؾِ ًىظض
 للغماًت، واخض م٩ان البراوي وبالغبٌ مغامي، ؾب٘ الشالزت وباألعباى هىاحي، زالزت بلى ُٞه الغمي ًخم اإلالٗب زاعط بٓهغ

 ؤل٠ بلى الغماًت مجا٫ ؤخُاها ًهل و٢ض واخض، م٩ان ؤٞغا٥ وبجٝى للغماًت، مجاالن ألاخمغ الباب زاعط ال٣مل وبسىض١

 .(3)زُىة وزمؿماثت

٨ظا  و٦ما. لظل٪ مجهؼ مجا٫ مً ًغمى الٗضو وظض ٞإًىما وبظل٪ الغماًت، بمجاالث مىا٣َها ٧ل ُٚذ ٢ض ؾبخت ؤن ًبضو َو
حر ال٣سخي نىاٖت ؤما٦ً ٦ظل٪ اهدكغث الغمي، مجاالث اهدكغث  الجىىص ولٗل. الخغب ؤزىاء زانت الغماًت خاظُاث لخٞى

جي الجِل م٩ىهاث ؤَم مً ألاهضلؿُحن ٞغ٢ت اٖخبرث ٣ٞض ال٣سخي، اؾخٗما٫ في ألابٕغ َم ٖضوا ألاهضلؿُىن  م البري، اإلاٍغ  َو

ض ٖضصَم ٧ان و٢ض الغظل، ب٣ىؽ ًغمىن  الظًً  . (4)اإلاكاة ألاهضلؿُحن ٞغ٢ت ٖلى ٖالوة ٞاعؽ، ؤلٟي مً ؤٍػ

٨ظا حر في ال٣سخي نىاٖت ؾاَمذ َو ت َظٍ وؾاَمذ ٖمىما، الىؾُِ وباإلاٛغب بؿبخت الؿالح جٞى  ٖلى حٗخمض التي الخٞغ

 .وألاهضلـ اإلاٛغب مضن جإمحن في والخضًض الخكب

 :اإلاغاح٘ كائمت

الم اإلاغا٦صخي، الٗباؽ ابغاَُم، ابً .  الم مً وؤٚماث مغاهل خل بمً ؤلٖا اب ٖبض جد٤ُ٣ ،ألٖا  ،3.ط مىهىع، بً الَى

 .الغباٍ

اؽ بغوى اإلاُغب ألاهِـ الٟاسخي، هللا ٖبض بً ٖلي الخؿً ؤبى ػعٕ، ؤبي ابً  .  ش اإلاٛغب ملىن ؤزباع في اللَغ  وجاٍع

 .م1972 الغباٍ، والىعا٢ت، للُباٖت اإلاىهىع  صاع ،فاؽ مضًىت

تراب ٖاللت في الجغاب هفايت هللا، ٖبض ؤبى الضًً لؿان الخُُب، ابً .   صاع الٗباصي، اإلاسخاع ؤخمض وكغ ،2.ط ،الٚا
 .م1985 البًُاء، اإلاٛغبُت، اليكغ

 (.ث.ص) الغباٍ، قباهت، ٦ما٫ جد٤ُ٣ ،والضًاع اإلاٗاهض طهغ في الازخُاع مُٗاع الخُُب، ابً .4

 ومً والبربغ والعجم الٗغب ؤًام في والخبر اإلابخضؤ وصًىان الٗبر الخًغمي، ب٨غ ؤبي بً الغخمان ٖبض زلضون، ابً . 

 .م1988 ،2.ٍ بحروث، ال٨ٟغ، صاع ،7.ط ،ألاهبر الؿلُان طوي  مً ٖانغهم

ا جد٤ُ٣ ،الحؿً مىالها ومداؾً مأزغ في الحؿً الصحُذ اإلاؿىض الخلمؿاوي، مغػو١، ابً .6  بُٛحرا، زِؿىؽ ماٍع

 .م1981 الجؼاثغ،
                                                           

 . 47.س، ص.ـ اختصار األخباراألنصارم،  -1

 . 48.س، ص.، ـ اختصار األخبار األنصارم، -2

  .48.س، ص.ـ، اختصار األخبار األنصارم، -3

 . 100 -99س، ص .، ـورقات عن حضارة المرينيينادلنوين،  -4
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اب ٖبض جد٤ُ٣ ،آلازاع ؾجي مً ؾبخت بشٛغ وان ٖما ألازباع ازخهاع ،مدمض ألاههاعي، .7  الغباٍ، مىهىع، بً الَى

 .م1983

اب ٖبض جد٤ُ٣ ،فاؽ مضًىت بىاء في آلاؽ ػهغة حجى ٖلي، الخؿً ؤبى الجؼهاجي، .8  اإلال٨ُت، اإلاُبٗت مىهىع، بً الَى

 .م1991 الغباٍ،

صخى نبذ اإلاهغي، ٖلي بً ؤخمض ال٣ل٣كىضي، .9  والخىػَ٘، واليكغ للُباٖت ال٨ٟغ صاع ،5.ط ،ؤلاوكا نىاٖت في ألٖا

 .م1987 بحروث،

ً كًُت طهغ مجهى٫، .0   .ص1155 ع٢م الغباٍ، ٕ،. ر. مش ،بالبلضًحن الُىم اإلاؿمىن  اإلاهاحٍغ

 .1950 ال٣اَغة، ،اإلاٛغب ؤزباع جلخُو في اإلاعجب الىاخض، ٖبض اإلاغا٦صخي، .  

ُب ألاهضلـ ٚهً في الُُب هفذ الخلمؿاوي، مدمض بً ؤخمض الضًً قهاب اإلا٣غي، .    الضًً لؿان وػٍغها وطهغ الَغ

 .م1968 بحروث، ناصع، صاع ،2.ط ،الخُُب بً

ٌ  ألزباع الاؾخلها ؤخمض، الٗباؽ ؤبى الىانغي، .    ،4.ط الىانغي، ومدمض الىانغي  ظٟٗغ جد٤ُ٣ ،ألاكصخى اإلاٛغب صو
 .م1954 البًُاء، ال٨خاب، صاع

لُا ونف الٟاسخي، مدمض بً الخؿً الىػان، .4   ؤلاؾالمي الٛغب صاع ،1.ط ألازًغ، ومدمض خجي مدمض جغظمت ،بفٍغ

 .م1983 بحروث،

سخي، .   لُت ؤهل فخاوي  ًٖ اإلاٛغب والجام٘ اإلاٗغب اإلاُٗاع ؤخمض، الٗباؽ ؤبى الىوكَغ  ،6.ط ،واإلاٛغب وألاهضلـ بفٍغ

 .م1981 بحروث، ؤلاؾالمي الٛغب صاع

ش ٖبر اإلاٛغب ابغاَُم، خغ٧اث، .6   . م1993 ،3.ٍ البًُاء، الخضًشت، الغقاص صاع ،2.ط ،الخاٍع

ضان .7  ش ظغجي،, ٍػ  .1902 مهغ، الهال٫، مُبٗت ،1.،طؤلاؾالمي الخمضن جاٍع

 .م2006 ،2.ٍ الغباٍ، بَغـ، َىب ،ؤلاؾالمُت ؾبخت مدمض، الكٍغ٠، .8 

ش في وصعاؾاث حضًضة ههىم مدمض، الكٍغ٠، .9   جُىان، بزىان، ًىؾ٠ الخضاص مُبٗت ،ؤلاؾالمي الٛغب جاٍع

 .م1996

ً بجي ٖهغ في فاؽ عوظُه، لىجىعهى، .0  اصٍ، ه٣ىال جغظمت ،مٍغ  .م1967 بحروث، لبىان، م٨خبت ٍػ

 .م1986 البًُاء، اإلاٛغبُت، اليكغ صاع ،ٖىان ؤبي الؿلُان ٖهض في اإلاٛغب خامض، ٖلي اإلااحي، .  

يُحن خًاعة ًٖ وعكاث مدمض، اإلاىىوي، .    .م2000 ،3.ٍ البًُاء، الجضًضة، الىجاح مُبٗت ،اإلاٍغ
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 صعاسخي جدهُل -ٖاملت طاهغة -طواء:الخٗلم نٗىباث لخدضًض زالسي همىطج هدى
حامٗت ؤبي بىغ بللاًض،جلمؿان،الجؼائغ /فغح بً ًخي.ؤ

 

 

: ملخو

 الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ لضي الظ٧اء مؿخىي  ج٣ُُم في الغظل عؾم ازخباع ٢ُمت ًٖ للبدض الخالُت الضعاؾت حؿعى   
ت اإلاضعؾت جيخهجه الظي والخدهُلُت ال٣ٗلُت ال٣ضعة بحن الخباٖض مد٪ بَاع صازل  طوي  الخالمُظ ًٖ ال٨ك٠ في الجؼاثٍغ

( 30)مً الضعاؾت ُٖىت ج٩ىهذ و٢ض الخالمُظ َاالء لضي الٗاملت الظا٦غة مؿخىي  ًٖ ال٨ك٠ بلى باإلياٞت الخٗلم، نٗىباث
 الٗاملت الظا٦غة ازخباع ٖلى الضعاؾت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ في الباخشت اٖخمضث اإلا٠ُ٨، الخٗلُم بإ٢ؿام مسجلحن وجلمُظة جلمُظ

الوة الظ٧اء مؿخىي  ج٣ُُم في الغظل عؾم ازخباع ٢ُمت ي٠ٗ بلى زاللهما مً الخىنل وجم اإلاهىع  الظ٧اء وازخباع  ٖلى ٖو

اث ؤْهغوا( الضعاؾت ُٖىت) اإلا٠ُ٨ لخٗلُما  ؤ٢ؿام جالمُظ مً%( 20) وؿبت ٣ًاعب ٞما طل٪  الظا٦غة في م٣بىلت مؿخٍى
لُه الٗاملت، م ًم٨ً ٖو  الؿاب٣ت الىخاثج ٖلى وجإؾِؿا الخٗلم، نٗىباث بظوي  ولِؿىا الخدهُلي الخٍٟغِ طوي  مً اٖخباَع

 َبُعي مؿخىي  وظىص ٣ًخطخي الخٗلم نٗىباث ًٖ لل٨ك٠ زالسي همىطط في الخباٖض إلاد٪ زالض ٖىهغ بياٞت الباخشت ج٣ترح
. الضعاسخي الخدهُل مؿخىي  جضوي -الٗاملت الظا٦غة في مىسٌٟ مؿخىي  -الظ٧اء مً

. الظ٧اء  –الضعاسخي الخدهُل  –الٗاملت الظا٦غة  –الخباٖض مد٪  -الخٗلم نٗىباث :اإلافخاخُت اليلماث

: ملضمت

 مىسٌٟ ؤ٧اصًمي ؤصاء ًٓهغون اللظًً الخالمُظ مً ٖضص جمشل اهدكاعا الخانت التربُت ٞئاث ؤ٦ثر مً الخٗلم نٗىباث حٗخبر

م خباع َظا ؾاص, ال٣ٗلُت ؾالمتهم مً بالٚغ لت لٟترة ألازحر الٖا  ًٖ البدض مجا٫ جُىع  وبٟٗل الُىم ل٨ىه الؼمً مً ٍَى
 ٖضة ٞحها حكتر٥ ؾمت ال٣ٗلُت ال٣ضعة م٣ابل في الخدهُل اهسٟاى ان اٖخباع ٖلى مهضا٢ُخه يٟٗذ الخٗلم نٗىباث

 مد٪ بَاع صازل الغظل عؾم ازخباع كُمت صعاؾت ؾىداو٫  الٗلمُت الىع٢ت َظٍ زال٫ ومً الخٗلُمُت اإلاك٨الث طاث ٞئاث

. الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ ٖلى الخٗٝغ في الٗاملت الظاهغة صوع  ابغاػ م٘ الخٗلم نٗىباث حصخُو في الخباٖض

ت الخلفُت: ؤّوال : للضعاؾت الىٍٓغ

: وحؿائالتها الضعاؾت مكيلت -1

 مً ٌٗاوي ؤهه ٖلى الٟغص ظمُٗها ؤو ؤخضَا يىء ٖلى ٌصخو عثِؿُت مباصت زالزت الخٗلم لهٗىباث الىٓغي  ألاصب خضص
خٗل٤ الخٗلم في نٗىباث  الخاالث اؾدبٗاص والخدهُلُت ال٣ٗلُت ال٣ضعة بحن الخباٖض ؤو الخباًً مد٪ مً ٧ل ًٖ خضًصىا ٍو

ا٢ت طاث  ٌكحر الظي الخانت التربُت ومد٪ الخٗلم، نٗىباث زاهت مً الاهٟٗالُت الايُغاباث وطوي  والخؿُت ال٣ٗلُت ؤلٖا

٣ا الخٗلم ٖلى حؿاٖضَم زانت وؤؾالُب َغ١  بلى الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ خاظت بلى (2013) ابغاهُم زالله مً  ٞو

. الخخُاظاتهم
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 طوي  الخالمُظ ٖلى الخٗٝغ في ٦ٟاًخه ٖضم الخباٖض مد٪ ؤْهغ الخانت التربُت مجا٫ في الٗلمي البدض وجحرة جىامي م٘ ل٨ً

اث بُجها مً ط٦غ اٖخباعاث لٗضة الخٗلم نٗىباث  ٢ض الٗاصًت ال٣ٗلُت ال٣ضعة م٣ابل في الخدهُل اهسٟاى ؤن( 1) (2006) الٍؼ
ؿُت اإلاضزالث ظىصة إلاضي هدُجت ٩ًىن   لل٨ٟاءة زُُت صالت بمشابت ٌٗض الضعاسخي ٞالخدهُل اإلاخٗلم اهجاػ مضي بلى ؤو الخضَع

حن الخٗلُمُت اإلاك٨الث ؤصخاب مً الٗضًض بحن ال٨بحر الخضازل ًٖ ًٞال الظاجُت  مد٪ ٖلحهم ًىُب٤ الظًً جدهُال ٧اإلاَٟغ

. الخٗلم نٗىباث لظوي  اإلامحزة الؿلى٦ُت الخهاثو هٟـ ًٓهغون ال اجهم م٘ الخباٖض

 عواظا وقهض الؿبُٗيُاث مىظ (2 )(Kavale,SD )وافاٌ طل٪ بلى ؤقاع ٦ما الخٗلم نٗىباث بمهُلر الخباًً مد٪ اعجبِ و٢ض
لُه الظ٧اء ٚحر ٖىامل بٗضة ًخإزغ الظي الضعاسخي الخدهُل ٖلى ال٨بحر اٖخماصٍ الُىم ٌُٗبه ما ل٨ً  اإلاسخهحن، بحن  ًىصر ٖو

 نٗىباث طوي  الخالمُظ ٖلى الخٗٝغ في ووخُض عثِسخي ٦مُٗاع الخباًً مد٪ اٖخماص بٗضم ألازهاثُحن"  وافاٌ"  الباخض

. الخٗلم

 مد٪ نالخُت ٖضم زاللها مً ًبرػون  الى٣اٍ مً ٖضص بُغحKatz &all  (2 ) ( 2009)وػمالئه واجؼ ٢ام الؿُا١ هٟـ وفي 

 الدصخُو مبضؤ جىافي َىا وال٨ٟغة الخلمُظ، ٞكل جىغاع :بُجها  مً هظ٦غ الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ حصخُو في الخباًً
٣ا اإلاب٨غ  اَضاع طل٪ وفي اإلاغاث مً لٗضص ٞكله الخلمُظ ٨ًغع  بٗضما بال الدصخُو بٗملُت ال٣ُام ًم٨ىىا ال الىمىطط لهظا ٞٞى
ٟا٫ ؤن الضعاؾاث بٌٗ ؤوضخذ خُض للى٢ذ خباع بٗحن ًازظوا ولم بإ٢غاجهم م٣اعهت ٢غاجي جسل٠ مشال ًبضون  الظًً ألَا  الٖا

. ؤ٦ثر ؤو%( 70) بيؿبت ال٣غاجي يٟٗهم في ٞؿِؿخمغون والخضزل الدصخُو خُض مً

غ بٌٗ حكحر ٦ما ٟا٫ هه٠ مً ؤ٦ثر ؤهه بلى اإلاىز٣ت الخ٣اٍع  ٞحهم حؿخٝى ال الخباًً همىطط خؿب الخٗلم نٗىباث طوي  ألَا
٨مً  الضعاسخي جدهُلهم ٖلى ؾلبا ؤزغث اهٟٗالُت ايُغاباث مً ٌٗاهىن  بل الايُغاب َظا مٗاًحر  الخباٖض مد٪ ي٠ٗ ٍو
 بحن ًخإعجر ؤ٧اصًمي وؤصاء مخىؾُت ٣ٖلُت ب٣ضعة ًخمخٗىن  اللظًً الخٗلم بِء خاالث بحن الٟهل ٖلى م٣ضعجه ٖضم في ؤًًا

لُه واإلاخىؾِ، ال٠ًُٗ . زام حٗلُم اي مً ٌؿخُٟضون  ٞال الىاظهت ًٖ بُٗضا ًب٣ىن  ٖو

 مؿاٖضة في ؤؾاسخي صوع  الٗاملت للظاهغة ؤن ) 3 ((2009)ؾلُمان ًغي  الخباًً، إلاد٪ ظضًضة إلاؿت بخ٣ضًم جخٗل٤ ازغي  ظهت مً
 في ٞال٣هىع  ومٗالجتها باإلاٗلىماث الاخخٟاّ الضعاسخي الٟهل وكاَاث جخُلب خُض الضعاؾُت، اإلاىاص حٗلم ٖلى الخالمُظ

                                                           

 .31، ص2013دار األسامة للنشر كالتوزيع، ،األردف، "االتجاىات الحديثة في صعوبات التعلم النوعية " ابراىيم،سليماف،  ( 1) 
، كرقة مقدمة إىل "القيمة التنبؤية لتحديد وتشخيص صعوبات التعلم بين النماذج التحليل الكمي ونماذج التحليل الكيفي "فتحي الزيات،(  2)

 .2006السعودية، ،ادلؤ٘ترالدكيل لصعوبات التعلم،الرياض
 
(1) Kavale, Discrepancy models in identification of learning disability,USA, University of  lowa, (sd) 

(2) Katz,G.,Lee,H &Restori,A.(2009).A Critique of the IQ / Achievement Discrepancy Model for Identifying 

Specific Learning Disabilities. Europe’s Journal of Psychology, 4,pp 128-145 

 

،رللة العلـو "المكانية في التنبؤ بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ التعليم األساسي_دور الذاكرة العاملة اللفظية والبصرية":ربوسليماف عبد  (1)
 .7،ص2009االجتماعية، 

ار ادلسَتة للنشر ، األردف، د"النظرية والممارسة: صعوبات التعلم"البطاينة أسامة، اخلطاطبة عبد احلميد، الرشداف مالك، السبايلة عبد احلميد،  (2)
 .  101، ص2005كالتوزيع، 

،رسالة ماجستَت غَت منشورة،كلية العلـو االنسانية كاالجتماعية،جامعة "الذاكرة العاملة لدى المصابين بعسر القراءة" بن صافية أماؿ، (3)
 . 2002اجلزائر،



 
 
 

 

 
 

    2016 –  ًىلُى    : 22الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

225 

 

 الخٗلم نٗىباث مجا٫ في الٗلمي البدض لخغ٦ت واإلاخدب٘ الخٗلم، في ٢هىع  ق٪ اصوى بضون  ٖلُه ًترجب الٗاملت الظا٦غة
ا الٗاملت الظا٦غة مؿخىي  ي٠ٗ ٩ًىن  ؤن ٖلى جغجر الضعاؾاث ٚالبُت ؤن ؾُجض  الخٗلم نٗىباث ْهىع  في عثِؿُا ؾببًال

ٟا٫ بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ بةبغاػ (Swanson &all  )2( 1989) وآزغون ؾىاوؿً بلحها جىنل التي ٧الىدُجت  الٗاصًحن ألَا
ٟا٫ ت لهالر الخٗلم نٗىباث طوي  وألَا .  الخٗلم نٗىباث بلحها حٗؼي  الٗاملت الظا٦غة خُض مً ألاولى اإلاجمٖى

 مً باألنل ٌٗاهىن   ٢غاثُا اإلاٗؿٍغً مً الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ ؤن لها صعاؾت في 3(2002) نافُت بً واٖخبرث
. الٗاملت الظا٦غة مؿخىي  ٖلى ايُغاب

ظ٦غ ا ألا٦ثر الؿماث مً ٌٗض الٗاملت الظا٦غة ٦ٟاءة ي٠ٗ ؤنLee &All  (4 )(2010) وػمالئه لي مً ٧ل ٍو  َلبت بحن قُٖى
  الخٗلم نٗىباث

ًال
ت في ْاَغة اث حٗلم في ٧اإلزٟا١ الخ٣اث٤ مً مجمٖى  والخظ٦غ، الاهدباٍ في ي٠ٗ ألا٧اصًمُت اإلاىيٖى

 .اإلا٩اهُت والٗال٢اث وألاقُاء اإلاٟاَُم اصعا٥ في ي٠ٗ

 وؤن ؾب٤ الخ٣ُ٣ت ٞهظٍ الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ ًٖ ال٨ك٠ في الخباًً مد٪ ج٣ُُم بلى وؿعى ال اإلا٣ام َظا مً وهدً
ت الخدضًاث َغختها ض ل٨ً الىٍٓغ  ؤطَاها وفي الخالُت الضعاؾت بظغاء مً والهضٝ ألاؾاؽ لىا حك٩ل ؤن الٟغيُت َظٍ مً هٍغ

ى ؟الظ٧اء ج٣ُُم في الغظل عؾم ازخباع ٢ُمت هي ما خى٫  مشاعة ؤؾئلت ٖضة ت اإلاىٓىمت في اإلاٗخمض الازخباع لئلقاعة َو  التربٍى
ت  اإلاىظىصًً الخالمُظ مؿخىي  َى وما الضعاسخي الخدهُل ظاهب بلى الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ ًٖ ال٨ك٠ في الجؼاثٍغ

ل الٗاملت؟، الظا٦غة في اإلا٠ُ٨ الخٗلُم بإ٢ؿام خالُا  طل٪ بلى ؤقاع ٦ما الٗاملت الظا٦غة مؿخىي  ي٠ٗ في ٌكتر٧ىن  ٞٗال َو

  ؟(2010)وػمالئه لي

: اإلاىالُت ألاهضاف الباخشت جغؾم ؤ٦ثر البدض مؿاع ولخدضًض

 :الخالُت الىلاٍ جد٤ُ٣ بلى الخالُت الضعاؾت حؿعى:الضعاؾت ؤهضاف -2

 الخباًً مد٪ اَاع في الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ مً ُٖىت لضي الظ٧اء ج٣ُُم في الغظل عؾم ازخباع ٢ُمت ًٖ ال٨ك٠ -
ت اإلاضعؾت جيخهجه الظي  الجؼاثٍغ

 .الٗاملت الظا٦غة مؿخىي  خُض مً( اإلا٠ُ٨ الخٗلُم ؤ٢ؿام)الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ مؿخىي  ًٖ ال٨ك٠ -

 الك٩ل ٖلى ًهبذ خُض الخباًً إلاد٪ زالض ٖىهغ زالله مً ه٠ًُ الخٗلم نٗىباث حصخُو في ظضًض َغح جبجي -
 .الٗاملت الظا٦غة مؿخىي  جضوي -الضعاسخي الخدهُل اهسٟاى -الظ٧اء مً َبُعي مؿخىي : الخالي

 :  الضعاؾت ؤهمُت -3

 الٗالط مغخلت في اإلاباقغة ٢بل الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ ٖلى والخٗٝغ ال٨ك٠ ؤَمُت مً ؤهمُتها الخالُت الضعاؾت جإزظ
 الخٗلم نٗىباث طوي  بحن الخمُحز في الٗاملت الظا٦غة وصوع  الخباٖض إلاد٪ الدصخُهُت ال٣ُمت ًٖ البدض زال٫ مً وطل٪

. الٗاملت والظا٦غة الضعاسخي الخدهُل الظ٧اء مً ٧ل ًسو زالسي همىطط في والٗاصًحن

 :للضعاؾت الاحغائُت اإلاهُلحاث -4

                                                                                                                                                                                           

رسالة ماجستَت غَت منشورة،كلية  "في القراءة والرياضيات أنماط الذاكرة العاملة لدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم" اخلطيب مونيكا، (4)
 .2012العلـو النفسية كالًتبوية،جامعة عماف،األردف،
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ى الضعاسخي والخدهُل الظ٧اء صعظت بحن الىاضر الخباًً بلى الخباٖض إلاد٪ ؤلاظغاجي اإلاٟهىم ٌكحر:الخباٖض مدً  اإلاُٗاع َو

ت اإلاضعؾت صازل-اإلاٗخمض  .اإلا٠ُ٨ الخٗلُم أل٢ؿام وبخالتهم الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ ًٖ ال٨ك٠ في -الجؼاثٍغ

 أل٢ؿام بخالخه جمذ ؤؾاؾه ٖلى والظي اإلاضعؾت في الخلمُظ ٖلُه جدهل الظي الؿىىي  اإلاٗض٫ بلى ٌكحر:الضعاسخي الخدهُل

. اإلا٠ُ٨ الخٗلُم

. الباخشت اٖضاص مً الٗاملت الظا٦غة ازخباع في الخلمُظ ٖلحها ًخدهل التي الضعظت بلى حكحر: الٗاملت الظاهغة

. نالر ػ٧ي ألخمض اإلاهىع  الظ٧اء ازخباع جُب٤ُ بٗض الخلمُظ ٖلُه ًخدهل الظي باإلاؿخىي  الباخشت ٖىه حٗبر :الظواء

ت َم: الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ  الؿىت ٦غعوا بٗضما اإلا٠ُ٨ الخٗلُم بإ٢ؿام صعاؾتهم ًؼاولىن  الخالمُظ مً مجمٖى

م ًخم الخدهُلُت؛ هخاثجهم جخدؿً ولم ابخضاجي الشاهُت ( الغظل عؾم)الظ٧اء ازخباع اؾاؽ ٖلى ازهاثحن َٝغ مً اهخ٣اَئ
. الضعاسخي الخدهُل وهخاثج

: الضعاؾت خضوص -5

ت جلمؿان إلاضًىت الخابٗت اإلا٠ُ٨ الخٗلُم ؤ٢ؿام جالمُظ في الخالُت الضعاؾت جخدضص  2015-2014 الضعاؾُت الؿىت زال٫ الجؼاثٍغ

 :الضعاؾت ؤصبُاث -6

ف  بًاَا مٗخبرا  Kirk(1963)هحرن بلى الخٗلم نٗىباث مٟهىم جدضًض إلاداولت ألاولى البضاًاث حٗىص:الخٗلم نٗىباث حٍٗغ
 لخلل هدُجت الخؿابُت والٗملُاث ال٨خابت الخهجئت، ال٣غاءة اللٛت، ال٨الم ٖملُاث مً ؤ٦ثر ؤو واخضة في ايُغاب ؤو جإزغ

ُٟي كحر(1 ).اإلاش في بؿُِ ْو  ؤو واخضة في ايُغاب ًٓهغون اللظًً الُلبت ؤولئ٪ بلى الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ مٟهىم َو
 ال٨خابت الخ٨ٟحر، ال٣غاءة، ؤلانٛاء، مهاعاث في مخجؿضة اإلا٨خىبت ؤو اإلاىُى٢ت باللٛت اإلاخٗل٣ت  الىٟؿُت الٗملُاث مً ؤ٦ثر

 (2 ).الضعاؾُت اإلاىاص حٗلم في ٢هىع  ٖىه ًيخج الظي ألامغ الخؿابُت اإلاؿاثل وخل والهجاء

 :الخٗلم نٗىباث اهدكاع وؿبت 

ت اإلاغظُٗت خؿب الباخشحن بحن الخٗلم نٗىباث اهدكاع وؿبت جسخل٠  ٧ل بلُه ٌؿدىض الظي الدصخُصخي وألاؾلىب الىٍٓغ

 الخٗلم نٗىباث طوي  الُلبت مجخم٘%( 48)وؿبت وجمشل (2)(2004)الؿباغي ٖىض%( 22.7) بلى( 4) بحن ما جتراوح ٞىجضَا باخض،
غ خؿب ٩ي التربُت م٨خب ج٣ٍغ   (3)(1991)ألامٍغ

ت اإلاىٓىمت نُٗض ٖلى ؤما ً في التربٍى  طوي  الخالمُظ وؿبت اعجٟإ ًٖ الىٟؿُت للصخت ألاو٫  اإلااجمغ ٦ك٠ ٣ٞض الٗغبي، الَى

  .(4)وخضَا ؤلابخضاثُت اإلاضعؾت في%( 14) بلى لخهل الخٗلم نٗىباث

                                                           

.172،ص2009، الرياض، مكتبة العبيكاف، "البرامج التربوية-التشخيص-الفئات: أسس التربية الخاصة"الفوزاف زلمد، الرقاص خالد، (1)  

 .26،ص2009 ،ألردف، دار ادلناىج للنشر كالتوزيع،ا"التعلمصعوبات "حسن ىناء، علي ادياف،(  1)
 .24،ص2004،القاىرة، مكتبة النهضة ادلصرية، "صعوبات التعلم"السباغي خدجية، ( 2)
 .68،ص2012الكويت، مركز تعليم كتقومي الطفل، "الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم" أبو الديار مسعد،( 3)
،رللة العلـو االنسانية كاالجتماعية، "دى تالميذ السنة الخامسة الراسبين في امتحاف نهاية مرحلة التعليم االبتدائيصعوبات التعلم ؿ" رك زلمد،ب( 4)

 .110-95،ص ص15،ع2014
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: الخٗلم نٗىباث ؤؾباب

ت الىماطط بازخالٝ ألازغي  هي الخٗلم نٗىباث ؤؾباب جسخل٠  الازخال٫ بلى ًىٓغ الُبي ٞالىمىطط لها، اإلاٟؿغة الىٍٓغ
ت ؤو البُىلىظُت الٗىامل ؤخض ًٖ الىاجج الٗهبي للجهاػ  والٟؿُىلىجي الًٗىي   نٗىباث ْهىع  في عثِسخي ٦ؿبب الًٍٗى
اث٠ ؤخض في الخلل ؤن اإلاٗغفي الاججاٍ ؤصخاب ًغي  اإلا٣ابل في الخٗلم،  نٗىباث زل٠ عثِسخي ٦ؿبب ٠٣ً الظَىُت الْى

. الخٗلم

: الخٗلم نٗىباث ْهىع  بلى اإلااصًت الٗامت ألاؾباب بٌٗ ط٦غ ؾىداو٫  آلاحي وفي 

ُٟي الخلل - . الٗهبي الجهاػ في الْى

ُت الٗملُاث هطج ا٦خما٫ ٖضم -  .اإلاٗٞغ

اث٠ اخضي في ايُغاب - ُت الْى  .اإلاٗلىمت وججهحز مٗالجت ٖلى الٟغص حؿاٖض التي اإلاٗٞغ

 والاهٟٗالُت الىٟؿُت الايُغاباث -

 .(1)الخضَعـ ؤؾلىب مىاؾبت ٦ٗضم اإلاخٗلم بِئت مؿخىي  ٖلى مك٩ل -

: الخٗلم نٗىباث ٖالج

ُما الخٗلم نٗىباث مك٩لت جظلُل في اإلاؿخسضمت ألاؾالُب جخٗضص  قإ الاؾتراجُجُاث مً ؤهىإ لشالزت ؾيخُغ١  ًلي ٞو

: في وجخمشل الباخشحن بحن الخٗلم نٗىباث ٖالط في اؾخسضامها

ُت اإلاهاعاث مً ٖضص بلى الخٗلُمُت اإلاهمت ججؼثت ٖلى ألاؾلىب َظا ٌٗخمض:اإلاهمت جدلُل ٖلى اللائم الخضٍعب-ؤ  ختى الٟٖغ

٤ بتر٦ُبها ٣ًىم زم ؤصائها مً الخلمُظ ًخم٨ً . ال٨لي ق٩لها في اإلاهمت إلجمام مىٓم حؿلؿل ٞو

ُت-الىٟؿُت الٗملُاث جضٍعب ٖلى الىٕى َظا ًغج٨ؼ:الىفؿُت الٗملُاث ٖلى اللائم الخضٍعب - ب  ؤصاء في ألاؾاؾُت اإلاٗٞغ
. ٢غاجي م٣ُ٘ ٢غاءة مً الخم٨ً ؤظل مً البهغي  الخمُحز ٖلى الخلمُظ جضٍعب مشل ألا٧اصًمُت اإلاهاعاث

ى:اإلاهمت وجدلُل الىفؿُت الٗملُاث ٖلى اللائم الخضٍعب - ث  ؤن اٖخباع ٖلى الؿاب٣حن ألاؾلىبحن مً جىلُُٟت جغ٦ُبت َو
ُت ٢ضعاث جد٨مها الخٗلُمُت الٗملُت  .(2)حٗلُمُت وهىاجج مٗٞغ

 :للضعاؾت اإلاجهجي الجاهب:زاهُا

 الظي الٍُغ٤ طل٪ َى واإلاىهج ازخُاٍع ٖلُه ًخىظب الظي اإلاىهج هٕى للباخض جدضص التي هي اإلاك٩لت َبُٗت بن:الضعاؾت مىه 
ا الخ٣اث٤ ًٖ وال٨ك٠ البدض مً الٛاًاث بلٙى بلى ًاصي م٨ً ٖلمُت ٢ىاٖض ٖلى اٖخماصًال  يمً الخالُت الضعاؾت بصعاط ٍو

ت ْاَغة واؾخ٣هاء مُٗىت ظؼثُت خ٣ُ٣ت ا٦دكاٝ بلى حؿعى التي الاؾخىكافُت البدىر  واإلاغاص ظىاهبها، ًٖ وال٨ك٠ جغبٍى
 الخباٖض مد٪ بَاع صازل الظ٧اء ج٣ُُم في الغحل عؾم ازخباع كُمت ًٖ ال٨ك٠ َى َىا الاؾخ٨كافي اإلاىهج  اؾخسضام مً

 ًم٨ً ألاؾىب وبهظا( اإلا٠ُ٨ الخٗلُم ؤ٢ؿام)الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ لضي الٗاملت الظاهغة مؿخىي  ًٖ ال٨ك٠ و٦ظا

. الٗاملت الظا٦غة و٦ٟاءة الخباٖض مد٪ ٖلى بىاءا الخٗلم نٗىباث حصخُو في حضًض َغح هلضم ؤن لىا

                                                           

 .2013،عماف، دار الفكر،"الوصف والعالج: صعوبات التعلم األكاديمية"بدراف أمحد، عصفور قيس، (1)
، "اإلرشاد التربوي للطفل"شكشك أنس،( 2)  .64،ص2008،الرباط، شعاع للنشر كالعلـو
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 اإلا٠ُ٨ الخٗلُم بإ٢ؿام صعاؾتهم ًؼاولىن  اهثى( 11)و ط٧ىع ( 19(: )ة)جلمُظ( 30)مً الضعاؾت ُٖىت ج٩ىهذ: الضعاؾت ُٖىت
 َبا٫ ومضعؾت بىمضًً الِٗؿٝى ومضعؾت مدمىص ؤباجي مضعؾت مً ٧ل جسو جلمؿان لىالًت الابخضاثُت اإلاضاعؽ ببٌٗ

. ِٖسخى بً بىقاٝع ومضعؾت ؤخمض

 :الضعاؾت ؤصواث

 اللٟٓي، اإلا٩ىن )ؤبٗاص ؤعبٗت ٖلى مىػٖت ٞغعي ازخباع( 15) ٖلى الازخباع ًدخىي :الباخشت بٖضاص مً:الٗاملت الظهغة ازخباع
ت الخل٣ت . الٗاملت الظا٦غة في اإلاٗض٫ باصلي همىطط خؿب( ألاخضار ومهض اإلاغ٦ؼي  اإلا٩اهُت،اإلاىٟظ البهٍغ

 جغاوخذ خُض الٗاملت الظا٦غة مؿخىي  ل٣ُاؽ الازخباع نالخُت ٖلى وصالت م٣بىلت ماقغاث الازخباع ج٣ىحن هخاثج ؤْهغث و٢ض

 بحن الاعجباٍ مٗامل ٢ُمت ؤما( 0.90و 0.58)بحن بلحها جيخمي التي ألابٗاص م٘ البىىص اعجباٍ في الضازلي الاحؿا١ مٗامل ٢ُمت
٣ت الشباث مٗامل ٢ُمت بلٛذ خحن في( 0.94و 0.67)بحن ٞتراوخذ للم٣ُاؽ ال٩لُت والضعظت بُجها ُٞما ألابٗاص  الخجؼثت بٍُغ

(. 0.01) مؿخىي  ٖىض صالت الىخاثج وحٗخبر( 0.85)الىهُٟت

ى نالر ػ٧ي ألخمض الازخباع َظا ٌٗىص: اإلاهىع  الظ٧اء ازخباع  م٘ ٌؿخسضم اللُٟٓت الٛحر الجماُٖت الازخباعاث بحن مً َو
( 0.85و 0.75)بحن جغاوخذ الشباث مً ٖالُت صعظاث ٖلى ألابدار بٌٗ في الازخباع اؾخسضام وص٫ ؾىىاث الشماهُت ٞى١  ألاٞغاص

. الٗاملي الخدلُل ٍَغ٤ ًٖ او الازخباعاث مً بٛحٍر ب٢غاهه م٘ ؾىاء ؤًًا نض٢ه بُيذ ٦ما

:  الضعاؾت هخائج ومىاككت ٖغى

 ٢امذ خُض الضعاؾت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ؤظل مً اإلاخبٗت الخُىاث وؿخدًغ ومىا٢كتها الضعاؾت هخاثج ٖغى في اإلاباقغة ٢بل
ى اإلاهىع  الظ٧اء ازخباع بخُب٤ُ الباخشت  ُٖىت زهاثو ًىاؾب ؤهه هغي  الظي لُٟٓت الٛحر ألاصاثُت الازخباعاث ؤخض َو

ىا الٗاملت الظا٦غة مؿخىي  بخ٣ُُم ؤًًا و٢مىا الضعاؾت، ( اإلا٠ُ٨ الخٗلُم ؤ٢ؿام)       الخٗلم نٗىباث جالمُظ ؤن بلى وكحر َو
م ًخم ُت اإلاخىؾِ صون  صعاسخي وجدهُل الغظل عؾم ازخباع باٖخماص اهخ٣اَئ  ولم الشاهُت للؿىت مُٗضا الخلمُظ ٩ًىن  ؤن قٍغ

 الظ٧اء ازخباع ٖلى الضعاؾت ُٖىت هخاثج بخىيُذ زالله مً ه٣ىم الظي اإلاىالي بالجضو٫  ووؿخٗحن ألا٧اصًمي، ؤصاٍئ ًخدؿً

 :الخدهُلي واإلاٗض٫ الجيـ مخٛحر بُاهاث ٖغى بلى بياٞت الٗاملت والظا٦غة

 مؿخىي الظ٧اء ازخباع الظا٦غة الٗاملت.ص اإلاٗض٫ الؿىىي  الجيـ الخالمُظ

 َبُعي 18 3.2 ط٦غ 1

 َبُعي 23 4.3 ؤهثى 2

 َبُعي 33 3.6 ط٦غ 3

 ؤ٢ل مً اإلاؿخىي الُبُعي 1 1.2 ؤهثى 4

 ؤ٢ل مً اإلاؿخىي الُبُعي 4 2.5 ؤهثى 5

 َبُعي 16 3.66 ط٦غ 6

 َبُعي 15 3.6 ؤهثى 7

 َبُعي 28 3.18 ط٦غ 8

 َبُعي 16 4.6 ؤهثى 9

 َبُعي 11 4.33 ؤهثى 10

 َبُعي 13 3.1 ط٦غ 11

 َبُعي 22 3.6 ط٦غ 12
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 َبُعي 27 4.20 ط٦غ 13

 َبُعي 12 3.75 ط٦غ 14

 َبُعي 12 3 ط٦غ 15

 ؤ٢ل مً اإلاؿخىي الُبُعي 13 2 ط٦غ 16

 الُبُعيؤ٢ل مً اإلاؿخىي  11 1 ط٦غ 17

 َبُعي 9 2.6 ؤهثى 18

 َبُعي 19 4.3 ؤهثى 19

 َبُعي 9 2.3 ؤهثى 20

 َبُعي 12 3.33 ط٦غ 21

22 

 

 ٞى١ اإلاؿخىي الُبُعي 19 4.5 ط٦غ

 َبُعي 19 4 ط٦غ 23

 3.5 ط٦غ 24

 

 َبُعي 10

 ٞى١ اإلاؿخىي الُبُعي 15 4.66 ط٦غ 25

 َبُعي 14 3.75 ط٦غ 26

 َبُعي 16 2.64 ؤهثى 27

 َبُعي 17 4.5 ؤهثى 28

 َبُعي 16 3.66 ط٦غ 29

 َبُعي 24 4.2 ط٦غ 30

 :مالخٓت*

اث زمؿت بلى الٗاملت الظا٦غ ازخباع في اإلاٟدىم ٖلحها ًخدهل التي الضعظت حكحر  جدذ ،(10-0) مابحن ي٠ُٗ: مؿخٍى

. صعظت( 53-44) بحن ما ومغجٟ٘ ،(43-33) بحن اإلاخىؾِ ٞى١  ،(32-22)بحن ما مخىؾِ ،(21-11)بحن اإلاخىؾِ

ً  الظ٧اء مً الُبُعي اإلاؿخىي ( 115و 80)بحن اإلاىدهغة الضعظاث مشلذ ٣ٞض الظ٧اء ازخباع ٖو

ٌ  ٖلى الخٗلُم : الجضو

 حكدذ وظىص ٌٗجي مما( 6.78)ب ٢ضع مُٗاعي  باهدغاٝ( 15.8)الٗاملت الظا٦غة ازخباع ٖلى الضعاؾت ُٖىت صعظاث مخىؾِ بلٜ
ضم بالبُاهاث اث ًٓهغون جالمُظ( 6) ٞلضًىا جمازلها ٖو ى١  مخىؾُت مؿخٍى  ٌك٩ل ما الٗاملت الظا٦غة خُض مً اإلاخىؾُت ٞو
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با ظا الضعاؾت ُٖىت اظمالي مً%( 20) ج٣ٍغ  الٗاملت الظا٦غة ٦ٟاءة ي٠ٗ ًٖ جدضزذ التي الؿاب٣ت الضعاؾاث هخاثج ًسال٠ َو

. الخٗلم نٗىباث لظوي 

 ط٧اء مؿخىي  طاث خاالث ؤعبٗت وظىص -الؿاب٤ الجضو٫  في مبحن َى ٦ما  -ؤًًا لىا ًخطر الظ٧اء، بزخباع جُب٤ُ زال٫ ومً
ى الخالمُظ َاالء حصخُو في اإلاؿخسضم الظ٧اء الزخباع ؤن ٖلى ًض٫ الظي ألامغ الُبُعي مً ؤ٢ل  الغظل، عؾم ازخباع َو

.  الخالمُظ لهاالء ال٣ٗلي للمؿخىي  الض٤ُ٢ الخدضًض في يُٗفت كُمت

ُما : ماًلي ط٦غ ًم٨ىىا ؾاب٣ا اإلادضصة ألاَضاٝ بلى بالغظٕى الخالُت الضعاؾت بلحها جىنلذ التي الىخاثج ًسو ٞو

 ًهلر ًجٗله ما الظ٧اء صعظت ج٣ُُم في يُٗفت كُمت الخٗلم نٗىباث حصخُو في اإلاٗخمض الغظل عؾم الزخباع بن -
. جُب٣ُه ٞترة و٢هغ لؿهىلت هٓغا ٣ِٞ مبضئي ٧ازخباع

اث ًٓهغون( الضعاؾت ُٖىت)الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ -  بٌٗ لضي اإلاخىؾِ جخٗضي الٗاملت الظا٦غة في مسخلٟت مؿخٍى
. الخاالث

ٗجى ظضًض اٞتراى ز٣ت وب٩ل هُغح ؾب٤ ما ٖلى وبىاءا -  مخٛحر بةياٞت وطل٪ الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ ًٖ بال٨ك٠ ٌُا
 الظا٦غة في مىسٌٟ مؿخىي   –مىسٌٟ جدهُل -َبُعي ط٧اء: الخالي الك٩ل ٖلى ُٞهبذ الخباًً إلاد٪ الٗاملت الظا٦غة

 .الٗاملت

: الؿابلت الضعاؾاث ْل في الضعاؾت هخائج مىاككت

اث بلُه جىنل إلاا مىا٣ٞت الخالُت الضعاؾت هخاثج ظاءث  بال٣ضعة م٣اعهت الخدهُل اهسٟاى ؤن اٖخبر خُىما( 2006)الٍؼ
 طوي  ان الى مكحرا الخٗلُمُت اإلاضزالث او الاهٟٗالُت الايُغاباث مشل ؤزغي  لٗىامل هدُجت ٩ًىن  ٢ض الُبُُٗت ال٣ٗلُت

 واضخا طل٪ وبضي الخٗلم لهٗىباث الؿلى٦ُت اإلامحزاث ٖلحهم جىُب٤ ال ل٨ً الخباٖض مد٪ ٖلحهم ًىُب٤ الخدهُلي الخٍٟغِ
اث اْهاع في آلاهُت الضعاؾت ُٖىت لضي  ؤن ٖلما الخاالث بٌٗ ٖىض اإلاخىؾِ ٞا٢ذ الٗاملت الظا٦غة خُض مً مخباًىت مؿخٍى

ت اإلاغاظ٘ خؿب -الٗاملت الظا٦غة ايُغاباث ل -الىٍٓغ
ّم
ا الايُغاباث ؤ٦ثر جمش  الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ بحن قُٖى

(. 2002) نافُت وبً( 1989)ؾىاوؿىن  ؛(2010) وػمالئه لي صعاؾت ؤْهغتها ال٨ٟغة وهٟـ
 الاقاعة وججضع الظ٧اء ٚحر ٖىامل بٗضة ًخإزغ الضعاسخي الخدهُل اهسٟاى ؤن مٗخبرا( ث ب)٧اٞا٫ بلحها جىنل الىدُجت وهٟـ

ت اإلاىٓىمت ٌُٗب ما ؤن بلى  الضعاسخي الٟكل جىغاع بٗض الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ اؾخسغاط ٖلى حٗمل ؤجها الىَىُت التربٍى
ضم ضم الى٢ذ في اَضاع طل٪ وفي ألا٧اصًمي ألاصاء مؿخىي  في جدؿً ْهىع  ٖو  ًم٨ىىا واهه الؾُما الٗالط في اؾخٛالله ٖو

 ٖبر( الٟكل ج٨غاع اهخٓاع)ال٨ٟغة وهٟـ الىماثُت اإلآاَغ بٌٗ زال٫ مً اإلاضعؾت ٢بل ما الٟترة في الٟئت َظٍ ٖلى الخٗٝغ
 بِء طوي  بحن الٟهل ٖلى ٢ضعجه ٖضم في ؤًًا ًخطر الخباًً مد٪ ي٠ٗ ؤن بلى مًُٟا( 2009)وػمالئه واجؼ ٖجها

 ؤْهغث ؤًً الخالُت الضعاؾت ُٖىت ٖلى الظ٧اء ازخباع هخاثج في وعص مشلما الخٗلم نٗىباث وطوي ( الخضًت الخاالث)الخٗلم

. الظ٧اء في اإلاخىؾِ مً ا٢ل مؿخىي  خاالث ؤعبٗت

: واإلالترخاث الخىنُاث

٣ا : بـ الباخشت جىصخي الخالُت الضعاؾت بلُه اهتهذ إلاا ٞو

 مىسٌٟ ومؿخىي  الظ٧اء مً َبُعي مؿخىي  ٌكمل الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ ًٖ ال٨ك٠ في زالسي همىطط اٖخماص -
. الضعاسخي الخدهُل في مىسًٟت وصعظت الٗاملت الظا٦غة في
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ضم الخدًحري  الخٗلُم ٞترة في الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ حصخُو -  .الٟكل ج٨غاع اهخٓاع ٖو

خماص ٖضم -  .الخٗلم نٗىباث طوي  ًٖ ال٨ك٠ في -ط٧اء ٧ازخباع -الغظل عؾم ازخباع ٖلى الٖا

 :خى٫  الضعاؾاث بٌٗ اظغاء وه٣ترح

. الخالمُظ مً ٦بحرة ُٖىاث ٖلى الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ ًٖ ال٨ك٠ في الخباٖض مد٪ ٢ُمت ًٖ البدض مىانلت -

 .اإلاضعؾت ٢بل ما ٞترة في الٗاملت الظا٦غة ايُغاباث مٓاَغ ًٖ ال٨ك٠ -

 :اإلاغاح٘ كائمت

 .2013 والخىػَ٘، لليكغ ألاؾامت صاع ،ألاعصن،"الىىُٖت الخٗلم نٗىباث في الحضًشت الاججاهاث: "ؾلُمان ابغاَُم . 

ذ،مغ٦ؼ"الخٗلم ونٗىباث الٗاملت الظاهغة: "مؿٗض الضًاع ؤبى .  م حٗلُم ،ال٩ٍى  .2012 الُٟل، وج٣ٍى

 .2013ال٨ٟغ، ٖمان،صاعوالٗالج، الىنف: ألاواصًمُت الخٗلم نٗىباث" :ٖهٟىع٢ِـ ؤخمض، بضعان . 

 ،مجلت"الابخضائي الخٗلُم مغخلت نهاًت امخدان في الغاؾبحن الخامؿت الؿىت جالمُظ لضي الخٗلم نٗىباث."مدمض بغو  .4
 . 110-95م ،م15،2014والاظخماُٖت،ٖضص الاوؿاهُت الٗلىم

ت:الخٗلم نٗىباث:"الخمُض والؿباًلتٖبض مال٪، الغقضان الخمُض، ٖبض الخُاَبت ؤؾامت، البُاًىت .   الىٍٓغ

 .2005 والخىػَ٘، لليكغ اإلاؿحرة ،ألاعصن،صاع"واإلاماعؾت

 الاوؿاهُت الٗلىم ميكىعة،٧لُت ٚحر ماظؿخحر ،عؾالت"اللغاءة بٗؿغ اإلاهابحن لضي الٗاملت الظاهغة"ؤمال٪ ناُٞت بً .6

. 2002الجؼاثغ، والاظخماُٖت،ظامٗت

 .2009والخىػَ٘، لليكغ اإلاىاهج ألعصن،صاع،ا"الخٗلم نٗىباث:"بًمان ،ٖلي َىاء خؿً .7

ايُاث اللغاءة في الخٗلم نٗىباث طوي  الخالمُظ مً ُٖىت لضي الٗاملت الظاهغة ؤهماٍ:"مىه٩ُا الخُُب .8  عؾالت "والٍغ
ت،ظامٗت الىٟؿُت الٗلىم ميكىعة،٧لُت ٚحر ماظؿخحر  .2012 ٖمان،ألاعصن، والتربٍى

اث .9 ت للُمتا:"ٞخخي الٍؼ  الخدلُل وهماطج الىمي الخدلُل الىماطج بحن الخٗلم نٗىباث وحصخُو لخدضًض الخيبٍا

 .2006الؿٗىصًت،,الخٗلم،الٍغاى لهٗىباث الضولي اإلااجمغ بلى م٣ضمت وع٢ت."الىُفي

ت، الجهًت م٨خبت ال٣اَغة، ،"الخٗلم نٗىباث:"زضًجت الؿباغي .0   .2004اإلاهٍغ

ت اللفُٓت الٗاملت الظاهغة صوع ":عبه ٖبض ؾلُمان .    جالمُظ لضي الضعاسخي بالخدهُل الخيبا في اإلاياهُت-والبهٍغ

 .2009 الاظخماُٖت، الٗلىم ،مجلت"ألاؾاسخي الخٗلُم

 .2008 والٗلىم، لليكغ ،الغباٍ،قٗإ"للُفل التربىي  الاعقاص:"ؤوـ ق٨ك٪ .  

ت البرامج-الدصخُو-الفئاث: الخانت التربُت ؤؾـ:"زالض الغ٢ام مدمض، الٟىػان .   اى، "التربٍى  م٨خبت الٍغ
 .2009 الٗب٩ُان،

14. Katz,G., Lee,H &Restori,A:”A Critique of the IQ / Achievement Discrepancy Model for 

Identifying Sp’’spcific Learning Disabilities,Europe’s Journal of Psychology, 4, 128-

145.(2009). 

15. Kavale :’’Discrepancy models in identification of learning disability’’,USA, University 

of  lowa .(s d). 
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فاث في مدافٓت َىلىغم  الغيا الؼواجي لضي اإلاتزوححن مً مْى

 َىلىغم،فلؿُحنبًاص مدمض ٖماوي،حامٗت اللضؽ اإلافخىخت،فٕغ .ص

 

 

: ملخو

ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي الغيا ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت َظٍ حؿعى  الباخض اؾخسضم و٢ض َىل٨غم، مداٞٓت في مْى

 صخُٟت الباخض نمم و٢ض اإلاجز٫، زاعط ػوظاتهم حٗمل ممً ػوظا( 250) مً الضعاؾت ُٖىت وج٩ىهذ الىنٟي، اإلاىهج ٞحها
 بالضعاؾت، اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث لجم٘ عثِؿت ٦إصاة ٣ٞغة،( 38) مً ج٩ىهذ الؼواجي، للغيا مجاالث زمـ قملذ لالؾخبُان

ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي للغيا الٗام اإلاؿخىي  ؤن: ؤَمها هخاثج ٖضة بلى الضعاؾت وجىنلذ  َىل٨غم مداٞٓت في مْى
اث ؤٖلى وؤن ،%(84) بلى الضعاؾت مجاالث لجمُ٘ ال٩لُت الضعظت ونلذ خُض ظضا، مغجٟٗا ٧ان  للمجاالث جبٗا الغيا مؿخٍى

 الابىاء جغبُت ًٖ الغيا الاظخماُٖت، الالتزاماث ًٖ الغيا البُدُت، بالىاظباث ال٣ُام ًٖ الغيا: الخالي الىدى ٖلى ٧اهذ

ت ٞغو١ وظىص بلى ٦ظل٪ الىخاثج وؤقاعث. الا٢خهاصي الغيا وازحرا الظاحي، الغيا وحٗلُمهم، ٍغ  اإلاخىؾُاث بحن ظَى
مل الٗمل، َبُٗت: إلاخٛحراث جبٗا لضحهم الؼواجي بالغيا ًخٗل٤ ُٞما ألاػواط الؾخجاباث الخؿابُت  ؤقاعث ٦ما. الؼوظت ٖو

ت ٞغو١ وظىص ٖضم بلى الىخاثج ٍغ  جبٗا لضحهم الؼواجي بالغيا ًخٗل٤ ُٞما ألاػواط الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن ظَى

. للؼوط الكهغي  والضزل الؼواط، ؾىىاث ٖضص الؿ٨ً، م٩ان: إلاخٛحراث

ٟاث، مً اإلاتزوظحن الؼواجي، الغيا: اإلافخاخُت اليلماث  .َىل٨غم مداٞٓت مْى

 : ملضمت

تها اظخماُٖت ماؾؿت ؤ٢ضم ألاؾغة ماؾؿت حٗخبر      ٗخبر ٖٞغ ت،َو حن ٦ال مً الخٟاَم ٖلى اإلابجي الؼواط البكٍغ  الُٞغ

 الاظخماُٖت والخدىالث الخٛحراث بٟٗل ؤؾغجه،ل٨ً خاظاث جلبُت ٖلى ٢اصعا الغظل ٧ان و٢ض.ألاؾغة لهظٍ ألاؾاؾُت الضٖامت

 ألاؾغة مخُلباث ؤنبدذ ٣ٞض -الٗالم صو٫  مٗٓم خا٫ َى ٦ما-ٞلؿُحن بها جمغ التي والخ٨ىىلىظُت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت
اصة بهظٍ لخٟي اإلاجز٫  زاعط الؼوظت ٖمل اؾخضعى مما لىخضٍ ؤصائها ٖلى ٢اصعا الغظل ٌٗض لم لضعظت متزاًضة  وبٗض.الُاعثت الٍؼ

ا مُلبا ؤنبذ هاصعا بالصها في الؼوظت ٖمل ٧ان ؤن . الؼواط ٖلى اإلا٣بل للكباب ؤؾاؾُا وقَغ

مل       لخد٤ُ٣ وؾُلت باٖخباٍع اإلاٗانغة اإلاغؤة مىجؼاث ؤخض ٌٗخبر ظهت مً خضًً،ٞهى طو ؾالح اإلاجز٫  زاعط اإلاغؤة ٖو
ض زال٫ مً ألاؾغي  ال٣غاع نى٘ في الظاث،واإلاؿاَمت ها صاثغة وجىؾُ٘ اإلاتزاًضة، اخخُاظاتها لخلبُت الالػم باإلاا٫ ألاؾغة ٞع  مٗاٞع

ال٢اتها حها وػٍاصة الاظخماُٖت، ٖو  ؾلبا ًى٨ٗـ ٢ض الى٢ذ هٟـ في اهه الا اإلاجخم٘، في صوعَا وؤَمُت الاظخماُٖت بم٩اهتها ٖو
لى الؼوظُت، الخُاة اؾخ٣غاع ٖلى لى بحن الٗاَُٟت الٗال٢اث ٖو  لؼوظها وعٖاًتها الؼوظت اَخمام الؼوظحن،ٖو

ا حٗاوي اإلاجز٫  زاعط بالٗمل اوكٛالها بؿب ٞالؼوظت.وؤوالصَا  وؤبىاَا لؼوظها اَمالها بلى اخُاها جاصي وهٟؿُت ظؿضًت يَٛى

. م٣هىص ٚحر ؤو م٣هىص بك٩ل
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:  الضعاؾت مكيلت

 بحن والخٗاون  والخ٣بل الخٟاَم ٌؿىصَا مؿخ٣غة خُاة زال٫ مً الؼوظحن بحن الغيا َى للؼواط ألاؾمى الهضٝ     

٨حن،مً ٣ؿم خُاة زال٫ الكٍغ
ُا
 ٌٗمل الؼوط ٧ان البُٗض ٚحر اإلااضخي ٟٞي.وؤصواٍع مهامه واخض ٧ل ٌٗٝغ بدُض الاصواع ٞحها ج

 مً الخُاة،ؤنبذ مخُلباث وػٍاصةالا٢خهاصي، اإلاؿخىي  واعجٟإ اإلاسخلٟت الخٛحراث صازله،وبٟٗل حٗمل والؼوظت اإلاجز٫  زاعط
م مؿخىي  لخدؿحن اإلاجز٫  زاعط ػوظاتهم حٗمل ؤن ألاػواط مً ال٨شحر مُالب  الخٗضًل َظا ًغا٤ٞ الا٢خهاصي،ولم ؤؾَغ
 لٗملها اياٞت اإلاجز٫  صازل الخ٣لُضي ٖملها بمهام بال٣ُام مُالبت ب٣ُذ الؼوظت ؤن بمٗجى اإلاجز٫  صازل للٗمل آزغ حٗضًل

ا الى اصي ،مما1اإلاجز٫  زاعط ضم ألاػواط مً ال٨شحر جظمغ طل٪ ًٖ هجم اإلاهام،و٢ض َظٍ ب٩ل ال٣ُام في ؤخُاها ج٣هحَر  عياَم ٖو
.    الؼواجي الغيا ٖضم مً خالت ٌٗاهىن  ؤنبدىا ؤجهم بمٗجى الخ٣هحر، َظا ًٖ

:  الغثِـ ؾااله ًٖ لخجُب الضعاؾت َظٍ ظاءث ٣ٞض وخؿاؾِخه اإلاىيٕى َظا ألَمُت وهٓغا   

ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي الغيا مؿخىي  َى ما      َىل٨غم؟ مداٞٓت في مْى

ُت ؤؾئلت ًٖ ؤلاظابت زم : ؤزغي  فٖغ

ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي الغيا مؿخىي  في صالت بخهاثُت ٞغو١ جىظض َل : إلاخٛحراث جبٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى
 الؼوظت؟ ٖمل للؼوط، الكهغي  الضزل الٗمل، َبُٗت الؼواط، ؾىىاث ٖضص الؿ٨ً، م٩ان

:  الضعاؾت ؤهمُت

:   ًلي ما في الضعاؾت َظٍ ؤهمُت ج٨مً

.  ألازحرة الٟترة في ٖامالث مً اإلاتزوظحن الاػواط ٢بل مً الخظمغ خاالث جؼاًض. 1

.  ٞلؿُحن في الؼواجي الغيا مىيٕى جىاولذ التي الٗلمُت الضعاؾاث هضعة. 2

. ألاؾغة ماؾؿت وهي ؤال الٟلؿُُجي اإلاجخم٘ في ألاولى اإلااؾؿت جمـ بمك٩لت حٗجى. 3

: الضعاؾت ؤهضاف

:     بلى الضعاؾت َظٍ تهضف

ت. 1 ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي الغيا مؿخىي  مٗٞغ . له جدلُلي ون٠ ج٣ضًم زال٫ َىل٨غم،مً مداٞٓت في مْى

ت. 2 ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي الغيا مؿخىي  في ؤلاخهاثُت الٟغو١ صاللت مٗٞغ : إلاخٛحراث جبٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى

. الؼوظت للؼوط،ٖمل الكهغي  الٗمل،الضزل الؼواط،َبُٗت ؾىىاث الؿ٨ً،ٖضص م٩ان

: الضعاؾت مدضصاث

.  ٞلؿُحن في َىل٨غم مداٞٓت:اإلاياهُت

. 2016 ٖام مً وقباٍ زاوي ٧اهىن  قهغي  زال٫ الضعاؾت بهظٍ الخانت البُاهاث ظمٗذ: الؼماهُت

                                                           
. نتاج الوسائط التعليمية، جامعة القدس ادلفتوح، راـ اهلل، فلسطُتإ، كضع ادلرأة العاملة يف اجملتمع العريب، كسيط تعليمي، مركز (2012)إياد عماكم  1
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ت ٟاث مً اإلاتزوظحن الغظا٫:البكٍغ . مْى

:  الؿابلت الضعاؾاث

 ،ؤظٍغذٖمان مىُلت في صعاؾت: الؼوحُت الحُاة في الخىافم ٖلى ألاعصهُت اإلاٗلمت ٖمل ؤزغ:بٗىىان،(ٕٓٓٓؤعهائوٍ،) صعاؾت
ت في الٗامالث مً وؤػواظهً مٗلمت( 555) مً م٩ىهت ٖكىاثُت ُٖىت ٖلى الضعاؾت ت ألاولى ٖمان جغبُت مضًٍغ  الخٗلُم ومضًٍغ

 اإلاُى٫  في الاقترا٥ صعظت ألابىاء،وفي جغبُت صعظت في  بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ وظىص ًٖ الضعاؾت ؤؾٟغث الخام،و٢ض
اًت صعظت اػصاصث ؤ٢ل الؼواط ؾىىاث ٖضص ٧ان الؼواط،٩ٞلما ؾىىاث ٖضص إلاخٛحر حٗؼي  والاَخماماث  صعظت ألابىاء،وػاصث ٖع

 صعاؾت.                                                                                       1والاَخماماث اإلاُى٫  في الاقترا٥

 الُٗىت الباخشت اؾخسضمذ و٢ض ،اإلاخٛحراث بٌٗ يىء في الٗامالث لليؿاء الؼواجي الخىافم:،بٗىىان(ٕٕٓٓالُاهاث،)
 مؿدكٟى في واإلامغياث والخ٨ىىلىظُا، والٗلىم الحرمى٥ ظامٗتي ؾ٨غجحراث مً ٖاملت ػوظت( 320) ٖضصَا البالٜ اإلاخِؿغة

ت في واإلاٗلماث بؿمت ألامحرة  لجم٘ اصاة بُىمي إلادمض الؼواجي الخىا٤ٞ م٣ُاؽ الباخشت اؾخسضمذ.ألاولى اعبض جغبُت مضًٍغ

 اإلاهىت إلاخٛحر حٗؼي  الؼواجي الخىا٤ٞ في صاللت طاث ٞغو١ وظىص الباخشت لها جىنلذ التي الىخاثج ؤَم.اإلابدىزاث مً البُاهاث
ت في ٌؿ٨ً اللىاحي لهالر الؿ٨ً م٩ان إلاخٛحر حٗؼي  صالت ٞغو١ ووظىص. الخٗلُم في الٗامالث لهالر .       2ال٣ٍغ

 في الٗامالث الؿُضاث مً ُٖىت ٖلى صعاؾت: ألاؾغي  وؤلاهفاق الٗاملت الؿٗىصًت اإلاغؤة:بٗىىان،(ٕ٘ٓٓالغصٌٗان،)صعاؾت

 بإن جمشلذ الىخاثج ؤَم. 164 ٖضصَا بلٜ الٍغاى بمضًىت الٗامالث الؼوظاث مً ُٖىت ٖلى الضعاؾت ؤظٍغذ ،"الٍغاى مضًىت
ت وؤن الؼوظحن، بحن مكتر٦ت مؿاولُت ألاؾغة ٖلى الاهٟا١ ٖملُت حٗخبر الٗاملت الؼوظت  الؼوظت مكاع٦ت ًشمىىن  الاػواط ؤ٦ثًر

.    3وػوظاتهم الاػواط بحن مغجٟٗت اإلاالُت الكٟاُٞت صعظت ألاؾغة،وؤن ٖلى الاهٟا١

ف، الُإل) صعاؾت الكخه الشاهُت للمغة اإلاتزوحاث لضي الؼواجي الغيا:،بٗىىان(ٕٔٔٓوالكٍغ  في اإلاخٛحراث ببٌٗ ٖو

 متزوظاث 100 و ألاولى، للمغة متزوظاث مجهً 100متزوظت،( 200) مً ُٖىت ٖلى الضعاؾت ؤظٍغذ ،و٢ضٚؼة كُإ مدافٓاث
 مجا٫ ؤن الضعاؾت لها جىنلذ التي الىخاثج ؤَم.بٖضاصَما مً الؼواجي الغيا م٣ُاؽ الباخشان اؾخسضم و٢ض الشاهُت، للمغة

.  4الجيسخي الغيا مجا٫ وؤزحرا الىظضاوي، الخىانل مجا٫ ًلُه عيا وؿبت ؤٖلى ٖلى خهل الا٢خهاصي الغيا

 

 

 

 

                                                           
ردنية، األ، رسالة ماجستَت، اجلامعة "دراسة في منطقة عماف: ةأثر عمل المعلمة األردنية على التوافق في الحياة الزوجي"،(2000)أركل أرناؤكط  1

. عماف، األردف
. ، رسالة ماجستَت، إشراؼ، جامعة الَتموؾ، اربد، األردف"التوافق الزواجي للنساء العامالت في ضوء بعض المتغيرات"، (2002)لينا الطاىات  2
، رللة العلـو "دراسة على عينة من السيدات العامالت في مدينة الرياض: واإلنفاؽ األسريالمرأة السعودية العاملة "، (2005) الرديعافخالد  3

.   590-559، 3، العدد 33االجتماعية، اجمللد 
، "الرضا الزواجي لدى المتزوجات للمرة الثانية وعالقتو ببعض المتغيرات في محافظات قطاع غزة"، (2011)،كزلمد الشريف الطالع عبد الرؤكؼ 4

 .276-239لة اجلامعة االسالمية للدراسات االنسانية، اجمللد التاسع عشر، العدد األكؿ، مج
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اع : الىٓغي  ؤلَا

ف : الؼواجي الغيا حٍٗغ

ُت ٣ٖلي ج٣ضًغ" بإهه الغيا ٌٗٝغ      ٗٝغ. 1"الخُاة ًٖ بالغيا خ٨م ٩٦ل،ؤو الٟغص ٌِٗكها التي الخُاة لىٖى  الغيا َو
 بقباٖهما الؼوظُت،ومضي الٗال٢ت في الؼوظحن جىظهاث جدضص التي والؿلى٥ والاججاَاث اإلاكاٖغ مدهلت" بإهه الؼواجي

 ٖىه وجيكإ والاعجُاح، بالؿغوع قٗىعا الؼوظان مىه ٌؿخسلو هدى ٖلى وطل٪ الؼواط، مً ألَضاٞهما وجد٣ُ٣هما لخاظاتهما

٠ُ لخؿً مهاخبت بًجابُت خالت ٗٝغ2"إلم٩اهاتهما الخْى  مً اإلاخُلبت الخاظاث بقبإ" بإهه ؤًًا الؼواجي الغيا ،َو
اتها بجمُ٘ الؼواط  الا٢خهاصي ؤلاقبإ بلى الجيـ،والخاظت بلى الخاظت بقبإ بمٗجى الؼوظحن مً ٧ل لضي وؤبٗاصَا مؿخٍى

ؼة بقبإ بلى والاظخماعي،والخاظت  الخ٣ضًغ بلى والخاظت الخب، بلى ألامً،والخاظت بلى والخاظت اإلاغؤة، لضي ألامىمت ٍٚغ

ا الظاث جد٤ُ٣ بلى والاخترام،والخاظت حَر ٗٝغ. 3"الخاظاث ؤق٩ا٫ مً ٚو  بقبإ مً هاب٘ صازلي قٗىع " بإهه ٦ظل٪ َو
ظا والؿغوع بالبهجت والكٗىع  ال٣لب في الُمإهِىت بٗض في ٌؿهم اإلاسخلٟت الؼوظُت الخاظاث  الؼوظحن ًضٞ٘ ؤن قإهه مً َو

٠ُ بلى ت باألمىع  لل٣ُام و٢ضعاتهما َا٢تهما جْى . 4"ٞاٖلُت ؤ٦ثر بضعظت بهما اإلاىَى

اث :   الؼواجي للغيا اإلافؿغة الاحخماُٖت الىٍٓغ

ت:ؤوال ىن  الخٟاٖلُىن  ًىٓغ: الغمؼي  الخفاٖل هٍٓغ  ٞهم ولظا اإلاخٟاٖلت، الصخهُاث مً وخضة ؤجها ٖلى ألاؾغة بلى الغمٍؼ
٪، ازخُاع ٖلى ًغ٦ؼون لؤلؾغة،خُض الضازلُت باألمىع  حهخمىن  ال٢اث الؼواجي، والخىا٤ٞ الكٍغ  ؤبىائهم، م٘ الىالضًً ٖو

ىن  ال٣غاعاث، واجساط الاجها٫، ومك٨الث
ّم
 الخى٢٘ بإهماٍ ٦ظل٪ وحهخمىن  لؤلؾغة، الٗام الؿُا١ يىء في الصخهُت وج٩

ٗخبر. 5الؼوظحن بحن الجيسخي والخىا٤ٞ وألاصواع،  وؤن الؼوظُت، الٗال٢ت في جازغ اإلاخٛحراث ؤن ٨ٞغة ناخب Mangus ماهجـ َو
ُت ج٩امل  ٖبر و٢ض.ػوظخه مً َى ًضع٦ه ما ػوظها،وبحن مً الؼوظت جخى٢ٗه ما بحن الخُاب٤ صعظت في جى٨ٗـ الؼواط هٖى

 الؼواجي والغيا ظاهب، مً الؼوظُت الٗال٢ت في الضوع  جىا٢ٌ بحن زُُت ٖال٢ت َىا٥: الخالي باالٞتراى ٨ٞغجه ًٖ ماهجـ
 الغيا صعظت اهسًٟذ الضوع  جىا٢ٌ حجم ػاص ٩ٞلما الؼواجي الغيا صعظت ٖلى الضوع  جىا٢ٌ ًازغ خُض آزغ، ظاهب مً

ىت خاوال خُض ،ماهجـ اٞتراى جىؾُ٘ ،Orden & Bredburn وبغصبحرون ؤوعصن ؤ٦مل و٢ض. صخُذ وال٨ٗـ الؼواجي،  البَر

 بالؿٗاصة ًغجبِ البٗضًً َظًً مً و٧ل والخىجغ، الغيا: َما الؼواجي الغيا ٖلى جإزحر لهما مؿخ٣لحن بٗضًً َىا٥ ان ٖلى
ما وجخلخو الؼوظُت،  الغيا صعظت اعجٟٗذ الغيا ٞحها ًخد٤٣ التي الخاالث ٖضص ػاصث ٧لما :-الخالُت الاٞتراياث في ؤ٩ٞاَع

 خاالث ٖضص بن. -الٗام الؼواجي الغيا صعظت اهسًٟذ الخىجغ ٞحها ًخد٤٣ التي الخاالث ٖضص ػاصث ٧لما . -الٗام الؼواجي

                                                           
. 70، القاىرة، مصر، صالصحة النفسية، الدار العربية، (2001) اخلالدم أديب 1
. 8، مكتبة االصللو ادلصرية، القاىرة، مصر، صمقياس الرضى الزواجي، (1987) الببالكم، فيوال  2
، رسالة الرضا الزواجي من حيث عالقتو بالبناء النفسي للزوجين لدى عينة من طلبة وطالبات الدراسات العليا بالجامعة، (1991) خليلكفاء  3

 .12ماجستَت، جامعة عُت مشس، القاىرة، مصر، ص
وغرافية واالجتماعية لدى عينة الرضى الزواجي وأثره على بعض جوانب الصحة النفسية في ضوء بعض المتغيرات الديم، (2009) مسكرمازىار  4

. 8، رسالة ماجستَت، جامعة أـ القرل، مكة ادلكرمة، السعودية، صمن المتزوجات في منطقة مكة المكرمة
. 77، دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر،علم االجتماع العائلي، (2002) الضبع عبد الرؤكؼ 5
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م٨ً. الخىجغ خاالث بٗضص مغجبُت لِؿذ الؼوظُت الٗال٢ت في الغيا  اطا ماهجـ، اٞتراياث م٘ الاٞتراياث َظٍ جخ٩امل ان ٍو

. 1الؼوظُت الٗال٢ت في الخىجغ اق٩ا٫ مً ق٩ل اهه ٖلى الضوع  جىا٢ًاث في الازخالٝ الى هٓغ

 
َ
ت: زاهُا ت َظٍ ناخب هىماهؼ حىعج ًغي : الخباصٌ هٍٓغ  جهى٘ زاللها مً التي اإلااصة جمشل الاظخماُٖت الخٟاٖالث ؤن الىٍٓغ

 ٖلى بىاء الكٍغ٪ وفي الظاث في والؿلبُاث الاًجابُاث بصعا٥ في ًخمشل الخٟاٖالث مً الىاجج اإلا٨ؿب وؤن الخمُمت، الٗال٢اث

 ًازغ الخٟاٖل ازخالٝ ؤن ٦ما الٗاَٟت، ق٩ل ٖلى ًازغ الخٟاٖل مً الىاجج ٞاإلا٨ؿب. 2ل٩لحهما والخ٩ال٠ُ اإلا٩اٞأث ؤو الٗاثض
 ٖاَٟت ؤهخج م٩اٞإة ق٩ل ٖلى ٧ان ٞةطا ج٩لٟت، ؤو م٩اٞإة ق٩ل ٖلى الخٟاٖل مً الىاجج ٧ان الٗاَٟت،ؾىاء م٣ضاع ٖلى

 مً الىاجج اإلا٨ؿب َى هىماهؼ ٖىض اإلاؿخ٣ل ٞاإلاخٛحر. ج٩لٟت ق٩ل ٖلى ٧ان بطا ؾلبُت ٖاَٟت بلى ًاصي خحن في اًجابُت،
ظا ى ق٩ل ٞهى الخاب٘ اإلاخٛحر ج٩لٟت،وؤما ؤو م٩اٞإة ٧ىهه مً ًدباًً خُض الكٗب زىاجي اإلاخٛحر الخٟاٖل،َو  ؤًًا الٗاَٟت،َو

 الخٟاٖل مً اإلا٨ؿب ٧ان بطا: الخالُت الٟغيُت في ال٨ٟغة َظٍ هىماهؼ ناٙ و٢ض والؿلبُت، الاًجابُت مً ًدباًً الكٗب زىاجي
 ٞةن ج٩لٟت ق٩ل ٖلى الخٟاٖل مً اإلا٨ؿب ٧ان بطا ؤما بًجابُت ج٩ىن  الخٟاٖل مً الىاججت ٞالٗاَٟت م٩اٞإة ق٩ل ٖلى

.  3ؾلبُت ج٩ىن  الٗاَٟت

 
ًال
ت: زالشا ت َظٍ ناخب:الخٗاصٌ هٍٓغ  بحن الخىاػن  الؾخمغاع مُل لضحهم ألاٞغاص ؤن اٞترى الظي هُىهىمب َى الىٍٓغ

 لضعظت مُاب٣ت آزغ شخو ججاٍ الٗاَٟت صعظت ٞحها جهبذ التي الخالت َى الٗاَٟت،ٞالخىاػن  وبحن اإلادكابهت الاججاَاث
اصة الجاطبُت قضة الاججاَاث،وجؼصاص في ٌكابهىهىا الظًً ألاٞغاص هدى بكضة هىجظب ؤهىا اججاَاجه،خُض حكابه  بٍؼ

 في ولالجٟا١ اإلاكتر٦ت، للٟٗالُاث مىاؾبت ٢اٖضة ٌك٩ل الدكابه ل٩لحهما،ألن مٗؼػا ٩ًىن  شخهحن بحن ٞالدكابه.4الخجاطب

ٗمل ؼ ٖلى بضوعٍ الاجٟا١ آلاعاء،َو لى بأعاثىا، ز٣خىا حٍٗؼ .  5لظاجىا ج٣ضًغها صٖم ٖو

اع : للضعاؾت الٗملي ؤلَا

 
ً
:  الضعاؾت مىه : ؤوال

 الباخض ٢ام ٣ٞض ؤلاخهاثُت اإلاٗالجت اما الضعاؾت، إلاىيٕى مىاؾبت ٦مىهجُت ،الخدلُلي الىنفي اإلاىه  اؾخسضم جم     

 الىنُٟت ؤلاخهاثُت اإلاٗالجاث جُب٤ُ زال٫ مً وطل٪ ،(SPSS) الاظخماُٖت للٗلىم ؤلاخهاثُت الغػم بغهامج باؾخسضام
ت والاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخىؾُاث: الخالُت والخدلُلُت ت واليؿب اإلاُٗاٍع  ألاخاصي الخباًً جدلُل ازخباع. اإلائٍى

(ANOVA.)ازخباع (LSD )الضعاؾت مجخم٘: زاهُا.                                                                                   البٗضًت للم٣اعهاث 

ُىتها  :ٖو

ٟاث مً اإلاتزوظحن الغظا٫ ظمُ٘ مً الضعاؾت مجخم٘ ج٩ىن        مٗغوٝ ٚحر ٖضصَم الن وهٓغا َىل٨غم، مداٞٓت في مْى

 ( 250) ٖضصَا بلٜ مجهم ُٖىت الباخض ازخاع ٣ٞض
ًال
م ،عظال  في مبحن َى ما هدى ٖلى اإلاؿخ٣لت الضعاؾت إلاخٛحراث جبٗا مىػٖحن َو

 :آلاحي الجضو٫ 

                                                           
. 96-95، القاىرة، مصر، صرة، دار المعارؼالنظرية االجتماعية ودراسة االس، (2008) اخلشاب سامية 1

2
 Charania, M. R. (2006). Personality Influences on marital satisfaction: an examination of actor, partner, and 

interaction effects. Ph D. Dissertation. University Of  Texas, p13. 
. 10اخلشاب، مرجع سابق، ص سامية 3
. 91، صادلرجع نفسو 4
. 127، صاألردف كائل،عماف، دار كآخركف، حداد يامسُت ترمجة ،االجتماعي النفس علم إلى مدخل ،(2002) رتشارد كغركس ركبرت، مكفلُت 5
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 ٌ  اإلاؿخللت الضعاؾت إلاخٛحراث جبٗا الضعاؾت ُٖىت جىػَ٘(:ٔ) حضو

تالٗضص اإلاؿخىي اإلاخٛحراث  %  اليؿبت اإلائٍى

 25.6 64مضًىت ميان الؿىً 

 42.0 105بلضة 

ت   22.0 ٢55ٍغ

 10.4 26مسُم 

 9.2 23 4-1ٖضص ؾىىاث الؼواج 

5-9 71 28.4 

10-14 63 25.2 

 37.2 93ٞإ٦ثر  15

٠ خ٩ىمي َبُٗت الٗمل   54.8 137مْى

٠ ٢ُإ زام   19.2 48مْى

٠ و٧الت ٚىر   6.8 17مْى

 6.4 16جاظغ 

 8.0 20وعقت زانت 

 2.8 7مؼإع 

 2.0 5ٚحر طل٪ 

الضزل الكهغي للؼوج 

بالكُيل 

 5.6 14 2000ؤ٢ل مً 

2000-2999 59 23.6 

3000-3999 96 38.4 

 32.4 81ٞإ٦ثر  4000

 44.8 112مٗلمت ٖمل الؼوحت 

ٟت في صاثغة خ٩ىمُت   23.2 58مْى

ٟت ٢ُإ زام   22.8 57مْى

ٟت   6.8 17و٧الت ٚىر مْى

 2.4 6ٚحر طل٪ 

:  الضعاؾت ؤصاة: زالشا

ت ؤصاة الباخض ؤٖض الؼواجي، بالغيا اإلاخٗل٣ت الؿاب٣ت والضعاؾاث التربىي  ألاصب مغاظٗت بٗض       الغيا مؿخىي  إلاٗٞغ

 الغيا الظاحي، الغيا: هي مجاالث زمـ ٖلى مىػٖت ٣ٞغة،( 32) مً -اإلابضثُت نىعتها في  -ألاصاة ج٩ىهذ و٢ض الؼواجي،
 الالتزاماث ًٖ وحٗلُمهم،والغيا ألابىاء جغبُت ًٖ البُدُت،الغيا بالىاظباث ال٣ُام ًٖ الا٢خهاصي،الغيا

لت ألاصاة في الاظخماُٖت،واٖخمض  الشالر البضاثل بةخضي ؤلاظابت ٣ٞغة ٧ل في ًُلب الاؾخجابت،بدُض مضي لخدضًض لُىغث ٍَغ
ت ٖلى ألاصاة ٖغى وبٗض(. 1-3) بحن جتراوح صعظت الؿلم لهظا جبٗا اإلابدىر اؾخجابت ،وجمىذ(ال ؤخُاها، وٗم،:)الخالُت  مجمٖى

( 114-38) بحن ألاصاة َظٍ ٖلى ال٩لُت الضعظت وجتراوح ٣ٞغة،( 38)  الجهاثُت نىعتها في ٣ٞغاث،لخهبذ ؾذ ؤيُٟذ اإلاد٨محن مً
 للغيا اإلاىسٌٟ اإلاؿخىي  بلى اإلاىسًٟت الضعظت وحكحرالؼواجي، للغيا اإلاغجٟ٘ اإلاؿخىي  بلى اإلاغجٟٗت الضعظت صعظت،حكحر

، ٢لُل الغيا مؿخىي % 50 مً ؤ٢ل: الخالي اليؿبي اإلاُٗاع اؾخسضم الغيا مؿخىي  الؼواجي،ولخ٣ُُم
ًال
 مؿخىي % 59.9 -50 ظضا

  مغجٟ٘ الغيا مؿخىي  ٞإ٦ثر% 80 مغجٟ٘، الغيا مؿخىي % 79.9 -70مخىؾِ، الغيا مؿخىي % 69.9 -٢60لُل، الغيا
ًال
. ظضا
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: وزباتها ألاصاة نضق

ت ٖلى بٗغيها الضعاؾت ؤصاة نض١ مً الخد٤٣ جم       بٌٗ ؤبضوا والظًً الازخهام، طوي  مً اإلاد٨محن مً مجمٖى

 جم الضعاؾت ؤصاة زباث مً وللخد٤٣.الجهاجي بك٩لها( الاؾدباهت) ألاصاة بزغاط جم مالخٓاتهم ٖلى وبىاء خىلها، اإلاالخٓاث
 ٖلى الشباث ٢ُمت بلٛذ ؤلٟا،خُض ٦غوهبار الشباث مٗاصلت باؾخسضام ألاصاة ل٣ٟغاث الضازلي الاحؿا١ زباث اؾخسضام

. الضعاؾت لٛغى ومىاؾبت م٣بىلت َظٍ والشباث الهض١ ماقغاث الباخض اٖخبر ،و٢ض(0.70) اإلاجاالث

: ومىاككتها الضعاؾت هخائج

ٌ  بالؿااٌ اإلاخٗللت الىخائج:ؤوال ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي الغيا مؿخىي  َى ما:ألاو    َىل٨غم؟ مداٞٓت في مْى

ت والاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخىؾُاث خؿبذ الؿاا٫ َظا ٖلى لئلظابت     ت واليؿب اإلاُٗاٍع  ال٩لُت والضعظت ٣ٞغة، ل٩ل اإلائٍى
 ل٩ل الىخاثج لخٟؿحر الضعاؾت ؤصاة في اإلادضص الخ٣ُُمي اليؿبي اإلاُٗاع ٣ٞغاتها،واٖخمض بجمُ٘ لؤلصاة ال٩لُت مجا٫،والضعظت ل٩ل

: الخالُت الجضاو٫  في مبحن َى ما هدى ٖلى مجا٫

 ٌ ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾُاث(:ٕ) حضو ت واليؿب اإلاُٗاٍع  جبٗا اإلابدىزحن الؾخجاباث اليؿبي والخلُُم اإلائٍى
 الضعاؾت إلاجاالث

الغكم في الغكم الدؿلؿلي 

الاؾدباهت 

اإلاخىؽاإلاجاٌ 

 ٍ

الحؿاب

ي 

الاهدغاف 

اإلاُٗاعي 

اليؿبت 

ت  اإلائٍى

اإلاُٗاع الخلُُمي 

الغيا ًٖ ال٣ُام بالىاظباث  3 1

 88.00 0.29 2.64 البُدُت

 مغجٟ٘ ظضا

 مغجٟ٘ ظضا 86.33 0.31 2.59 الغيا ًٖ الالتزاماث الاظخماُٖت 5 2

 مغجٟ٘ ظضا 85.33 0.39 2.56 الغيا ًٖ جغبُت الابىاء وحٗلُمهم 4 3

 مغجٟ٘ ظضا 81.67 0.25 2.45 الغيا الظاحي 1 4

 مغجٟ٘ 79.00 0.30 2.37 الغيا الا٢خهاصي 2 5

مغجٟ٘ ظضا  84.00 0.16 2.52الضعحت اليلُت للمجاالث 

ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي للغيا الٗام اإلاؿخىي  ؤن( 2) الجضو٫  ًىضر      مغجٟٗا ٧ان َىل٨غم مداٞٓت في مْى

اث ؤٖلى وؤن ،%(84) بلى الضعاؾت مجاالث لجمُ٘ ال٩لُت الضعظت ونلذ ظضا،خُض  ٖلى ٧اهذ للمجاالث جبٗا الغيا مؿخٍى
 وحٗلُمهم، الابىاء جغبُت ًٖ ٞالغيا الاظخماُٖت، الالتزاماث ًٖ ٞالغيا البُدُت، بالىاظباث ال٣ُام ًٖ الغيا: الخالي الىدى

ظٍ. الا٢خهاصي الغيا وازحرا الظاحي، ٞالغيا  البُتي ٖملها بمهام ج٣ىم ػالذ ما الٗاملت الٟلؿُُيُت اإلاغؤة ؤن جا٦ض الىدُجت َو
م وظه ؤ٦مل ٖلى لت لؿاٖاث اوكٛالها ٚع  َظا في ػوظها عيا ٦ؿب ٖلى ٢اصعة ػالذ ما ؤجها اإلاجز٫،بال زاعط الٗمل في ٍَى

 في عيا صعظت ؤ٢ل ؤجها بال مغجٟٗت ٧اهذ ُٞه الغيا صعظت ؤن ٞم٘ الا٢خهاصي الغيا ًٖ ؤما. ظضا مغجٟٗت وبضعظت اإلاجا٫

ظٍ. الضعاؾت مجاالث ظمُ٘ ف، الُإل) صعاؾت م٘ جسخل٠ الىدُجت َو  الغيا مجا٫ ؤن بلى هخاثجها ؤقاعث التي،(ٕٔٔٓوالكٍغ
. الجيسخي الغيا مجا٫ الىظضاوي،وؤزحرا الخىانل مجا٫ ًلُه عيا وؿبت ؤٖلى ٖلى خهل الا٢خهاصي
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 ٌ ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾُاث(: ٖ) حضو ت واليؿب اإلاُٗاٍع  جبٗا اإلابدىزحن الؾخجاباث اليؿبي والخلُُم  اإلائٍى
 الظاحي الغيا إلاجاٌ

الغكم 

الدؿلؿلي 

الغكم في 

الاؾدباهت 

اإلاخىؾِ الفلغاث 

الحؿابي 

الاهدغاف 

اإلاُٗاعي 

اليؿبت 

ت  اإلائٍى

اإلاُٗاع الخلُُمي 

مغجٟ٘ ظضا  99.67 0.11 2.99 حؿاٖضوي ػوظتي ٖىض مغوعي بإػمت َاعثت 8 1

2 7 ً مغجٟ٘ ظضا  92.00 0.51 2.76 خُاحي الؼوظُت مؿخ٣غة بُٗضا ًٖ جضزالث آلازٍغ

مغجٟ٘ ظضا  91.00 0.44 2.73 ؤقٗغ بؿٗاصة ٦بحرة م٘ ػوظتي 6 3

مغجٟ٘ ظضا  89.00 0.47 2.67 جخٟهم ػوظتي مكاٖغي وجخٗا٠َ مٗها 2 4

5 

1 

٨ت  غ في ػوظتي ٧ل الهٟاث التي جمىُتها في قٍغ جخٞى

 87.67 0.48 2.63 خُاحي

مغجٟ٘ ظضا 

ما٫ التي جًا٣ًجي 3 6  مغجٟ٘ ظضا 85.67 0.5 2.57 جخجىب ػوظتي ال٣ُام باأٖل

 مغجٟ٘ ظضا 85.33 0.5 2.56 ٌؿٗضوي اَخمام ػوظتي بإمىعي الخانت 11 7

8 

12 

حُُٗجي ػوظتي ٧اٞت خ٣ىقي الؼوظُت الخانت 

 82.67 0.54 2.48 (اإلاٗاقغة الجيؿُت)

 مغجٟ٘ ظضا

9 

10 

٣ت التي ا٢طخي بها اها وػوظتي و٢ذ  حؿٗضوي الٍُغ

 79.33 0.6 2.38 ٞغاٚىا

 مغجٟ٘

 بةعياجي ظيؿُا 13 10
ًال
 مغجٟ٘ 78.00 0.52 2.34 جبضي ػوظتي اَخماما ٦بحرا

 مغجٟ٘ 74.00 0.6 2.22 جدترم ػوظتي وظهت هٓغي ختى لى ٧اهذ مسالٟت لغؤحها 9 11

12 

5 

الٗمل زاعط ال ًخُلب ٖمل ػوظتي الالتزام بمهام 

 69.33 0.71 2.08 ؤو٢اث الضوام الغؾمي

مخىؾِ 

13 

4 

ُٟتها في   جخجىب ػوظتي ال٣ُام بإٖما٫ جسو ْو

 48.67 0.69 1.46 البِذ

٢لُل ظضا 

مغجٟ٘ ظضا  81.67 0.25 2.45الضعحت اليلُت للمجاٌ 

ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي للغيا الٗام اإلاؿخىي  ؤن( 3) الجضو٫  ًىضر  الغيا إلاجا٫ جبٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى

 لؼوظها الؼوظت مؿاٖضة ٧ان الظاحي للغيا ؾبب ؤَم وؤن ،%(81.67) بلى ال٩لُت الضعظت ونلذ خُض ظضا، مغجٟٗا ٧ان الظاحي
ا ماصًا ؤػواظهً بجاهب الى٢ٝى الؼوظاث ٖلى جدخم ُٞه وِٗل الظي اإلاجخم٘ ز٣اٞت ألن عبما َاعثت، بإػمت مغوٍع ٖىض  ومٗىٍى

م ٖىض  ؾبب ؤ٢ل وؤن. اإلاهاثب في ؤػواظهً بجاهب ٣ًًٟ ال اللىاحي للؼوظاث بضوهُت ًىٓغ ٞاإلاجخم٘ َاعثت، بإػمت مغوَع

ُٟتها جسو بإٖما٫ الؼوظت ٢ُام ٧ان الظاحي للغيا  في ٌٗملً%( 45) الٗامالث الؼوظاث مً ٦بحرة وؿبت الن عبما البِذ، في ْو
ُٟت ظا الاوعا١، وجصخُذ ٧الخدًحر بُدُت ؤٖماال جخُلب التي الخٗلُم ْو .  وألابىاء والبِذ الؼوط خؿاب ٖلى ٩ًىن  َو
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 ٌ ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾُاث(: ٗ) حضو ت واليؿب اإلاُٗاٍع  جبٗا اإلابدىزحن الؾخجاباث اليؿبي والخلُُم اإلائٍى
 الاكخهاصي الغيا إلاجاٌ

الغكم 

 الدؿلؿلي

الغكم في 

 الفلغاث الاؾدباهت

اإلاخىؾِ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 

اليؿبت 

ت  اإلائٍى

اإلاُٗاع 

 الخلُُمي

 مغجٟ٘ ظضا 91.33 0.54 2.74 ٌؿهم عاجب ػوظتي في حُُٛت ه٣ٟاث ألاؾغة اإلاتزاًضة 16 1

2 14 

ال ًىظض ج٣ؿُم بُجي وبحن ػوظتي في اإلاا٫ ٞغاجبها جدذ 

 مغجٟ٘ ظضا 85.33 0.68 2.56 جهغفي

 مغجٟ٘ ظضا 85.00 0.55 2.55 ػوظتي مضبغة وجى٤ٟ اإلاا٫ بد٨مت 20 3

 مغجٟ٘ ظضا 83.33 0.58 2.50 حؿاَم ػوظتي في قغاء ال٨شحر مً مخُلباث ألابىاء 18 4

ت ميسجمت م٘ صزلىا الكهغي  19 5  مغجٟ٘ 79.67 0.68 2.39 مهغوٞاجىا الكهٍغ

 مغجٟ٘ 74.33 0.68 2.23 حكتري ػوظتي خاظاتها الخانت مً عاجبها 17 6

7 15 

بُا٢ت نغاٞها )بغاجب ػوظتي في البى٪، ؤو لضي و٧الت 

 ٢لُل 53.33 0.85 1.60 (آلالي

 مغجف٘ 79.00 0.30 2.37 الضعحت اليلُت

ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي للغيا الٗام اإلاؿخىي  ؤن( 4) الجضو٫  ًىضر  الغيا إلاجا٫ جبٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى

 الؼوظت عاجب مؿاَمت ٧ان الا٢خهاصي للغيا ؾبب ؤَم ،وؤن%(79) بلى ال٩لُت الضعظت ونلذ مغجٟٗا،خُض ٧ان الا٢خهاصي
اصة هدُجت ظاء الٟلؿُُجي اإلاجخم٘ في اإلاغؤة ٖمل اإلاتزاًضة،ألن ألاؾغة ه٣ٟاث حُُٛت في  ًٖ الؼوط وعجؼ ألاؾغة، ه٣ٟاث لٍؼ

ظٍ.الؼوط ًغضخي الى٣ٟاث بهظٍ الؼوظت مؿاَمت ٞةن وبالخالي حُُٛتها،  التي،(ٕ٘ٓٓ الغصٌٗان،) صعاؾت م٘ جخ٤ٟ الىدُجت َو
ت الؼوظحن،وؤن بحن مكتر٦ت مؿاولُت ألاؾغة ٖلى ؤلاهٟا١ ٖملُت حٗخبر الٗاملت الؼوظت ؤن بلى ؤقاعث  ًشمىىن  ألاػواط ؤ٦ثًر

 للغيا ؾبب ؤ٢ل وؤن. وػوظاتهم ألاػواط بحن مغجٟٗت اإلاالُت الكٟاُٞت صعظت وؤن ألاؾغة، ٖلى ؤلاهٟا١ الؼوظت مكاع٦ت
 ؤن ٌٗخبرون ألاػواط مً ال٨شحر ألن البى٪،عبما في الؼوظت بغاجب( آلي نغاٝ بُا٢ت) ؤو و٧الت وظىص ٖضم ٧ان الا٢خهاصي

هم، جدذ ج٩ىن  ؤن ًجب ػوظاتهم عواجب ا ولِـ جهٞغ .   الؾخالمها البىى٥ بلى ػوظاتهم جظَب ؤن يغوٍع

 ٌ ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾُاث(:٘) حضو ت واليؿب اإلاُٗاٍع  جبٗا اإلابدىزحن الؾخجاباث اليؿبي والخلُُم   اإلائٍى
 البُدُت بالىاحباث اللُام ًٖ الغيا إلاجاٌ

الغكم 

 الدؿلؿلي

الغكم في 

 الفلغاث الاؾدباهت

اإلاخىؾِ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 

اليؿبت 

ت  اإلائٍى

اإلاُٗاع 

 الخلُُمي

 مغجٟ٘ ظضا 98.00 0.25 2.94 حٛؿل ػوظتي اإلاالبـ ٖلى الٛؿالت البُدُت 24 1

2 23 

جى٠ٓ ػوظتي اإلاجز٫ صون الخاظت لضزى٫ 

 مغجٟ٘ ظضا 94.67 0.38 2.84 الكٛاالث بلى البِذ
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3 21 

ما٫ اإلاُلىبت مجها  ج٣ىم ػوظتي ب٩اٞت ألٖا

 مغجٟ٘ ظضا 87.33 0.53 2.62 صازل البِذ

4 22 

دًغ ػوظتي وظباث الُٗام صاثما في 
ُا
ج

 مغجٟ٘ ظضا 80.67 0.50 2.42 البِذ

 مغجٟ٘ ظضا 80.00 0.55 2.40 ج٩ىي ػوظتي اإلاالبـ في البِذ 25 5

 مغجف٘ حضا 88.00 0.29 2.64 الضعحت اليلُت

ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي للغيا الٗام اإلاؿخىي  ؤن( 5) الجضو٫  ًىضر  ًٖ الغيا إلاجا٫ جبٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى

 بالىاظباث ال٣ُام ًٖ للغيا ؾبب ؤَم ،وؤن%(88) بلى ال٩لُت الضعظت ونلذ ظضا،خُض مغجٟٗا ٧ان البُدُت بالىاظباث ال٣ُام
 الٟل الٛؿالث ٖلى اإلاالبـ ٌٛؿلً الُىم الؼوظاث البُدُت،ٞمٗٓم الٛؿالت ٖلى اإلاالبـ بٛؿل الؼوظت ٢ُام ٧ان البُدُت

ظا اإلاٛؿلت في اإلاالبـ لٛؿُل صاعي وال ؤجىماجُ٪ ٣لل ألاػواط ًغضخي الٗامت،َو  للغيا ؾبب ؤ٢ل وؤن.البُدُت اإلاهغوٞاث مً ٍو
ظا زاعط اإلاالبـ ب٩ىي  الؼوظاث مً ال٣لُل ٢ُام ٧ان البُدُت بالىاظباث ال٣ُام ًٖ ض البِذ،َو ٣لل ألاؾغة ه٣ٟاث مً ًٍؼ  ٍو

ً اللىاحي ػوظاتهم ًٖ ألاػواط عيا مً . الؿى١  مهابٜ في اإلاالبـ ٩ًٍى

 ٌ ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾُاث(:6) حضو ت واليؿب اإلاُٗاٍع  جبٗا اإلابدىزحن الؾخجاباث اليؿبي والخلُُم  اإلائٍى
 وحٗلُمهم ألابىاء جغبُت ًٖ الغيا إلاجاٌ

الغكم 

 الدؿلؿلي

الغكم في 

 الفلغاث الاؾدباهت

اإلاخىؾِ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 

اليؿبت 

ت  اإلائٍى

اإلاُٗاع 

 الخلُُمي

 مغجٟ٘ ظضا 91.33 0.45 2.74 حٗخجي ػوظتي بإبىائها وجلبي خاظاتهم ألاؾاؾُت 26 1

 مغجٟ٘ ظضا 90.33 0.46 2.71 جىظه ػوظتي ؤبىائها بلى الخدلي باألزال١ الخمُضة 28 2

 مغجٟ٘ ظضا 86.67 0.50 2.60 ججلـ ػوظتي م٘ ؤبىائها وحؿخم٘ الى مكا٧لهم 27 3

 مغجٟ٘ ظضا 83.00 0.56 2.49 جخاب٘ ػوظتي واظباث ؤبىاثىا اإلاضعؾُت 29 4

 مغجٟ٘ 75.67 0.58 2.27 ػوظتي ؤبىائها اإلاىاص الهٗبت ٚحر اإلاٟهىمت حٗلم 30 5

 مغجف٘ حضا 85.33 0.39 2.56 الضعحت اليلُت

ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي للغيا الٗام اإلاؿخىي  ؤن( 6) الجضو٫  ًىضر  ًٖ الغيا إلاجا٫ جبٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى

 ألابىاء جغبُت ًٖ للغيا ؾبب ؤَم ،وؤن%(85.33) بلى ال٩لُت الضعظت ونلذ ظضا،خُض مغجٟٗا ٧ان وحٗلُمهم ألابىاء جغبُت
 ٖملها بمهام ج٣ىم ػالذ ما الٗاملت الٟلؿُُيُت ٞالؼوظت ألاؾاؾُت، خاظاتهم وجلبُت بإبىائها الؼوظت ٖىاًت ٧ان وحٗلُمهم

م وظه ؤ٦مل ٖلى البُتي لت لؿاٖاث اوكٛالها ٚع  وحٗلُمهم ألابىاء جغبُت ًٖ للغيا ؾبب ؤ٢ل وؤن .اإلاجز٫  زاعط الٗمل في ٍَى
بت ؤو ال٣ضعة لضحهً لِـ الؼوظاث بٌٗ ألن اإلاٟهىمت،عبما ٚحر الهٗبت اإلاىاص ؤبىائها بخٗلُم الؼوظت ٢ُام ٖضم ٧ان  الٚغ

.    بخٗلُمهم لل٣ُام ال٩افي الى٢ذ لضحهً لِـ ألابىاء،وعبما حٗلُم ؤٖما٫ بمماعؾت
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 ٌ ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾُاث(:7) حضو ت واليؿب اإلاُٗاٍع  جبٗا اإلابدىزحن الؾخجاباث اليؿبي والخلُُم اإلائٍى
 الاحخماُٖت الالتزاماث ًٖ الغيا إلاجاٌ

الغكم 

 الدؿلؿلي

الغكم في 

 الفلغاث الاؾدباهت

اإلاخىؾِ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

ت  اإلاُٗاعي  اليؿبت اإلائٍى

اإلاُٗاع 

 الخلُُمي

 مغجٟ٘ ظضا 95.33 0.35 2.86 حكاع٥ ػوظتي ألا٢اعب ؤٞغاخهم 31 1

 مغجٟ٘ ظضا 94.00 0.40 2.82 حكاع٥ ػوظتي ألا٢اعب ؤجغاخهم 32 2

اعة ؤ٢اعبي 37 3  مغجٟ٘ ظضا 89.67 0.46 2.69 حكاع٦جي ػوظتي في ٍػ

 مغجٟ٘ ظضا 86.67 0.49 2.60 حكاع٥ ػوظتي اإلاٗاٝع ؤٞغاخهم 33 4

 مغجٟ٘ ظضا 86.00 0.53 2.58 حكاع٥ ػوظتي الجحران ؤجغاخهم 36 5

 مغجٟ٘ ظضا 85.33 0.57 2.56 حكاع٥ ػوظتي الجحران ؤٞغاخهم 35 6

 مغجٟ٘ ظضا 84.00 0.51 2.52 حكاع٥ ػوظتي اإلاٗاٝع ؤجغاخهم 34 7

اعة ؤنض٢اجي 38 8  مخىؾِ 68.40 0.62 2.05 حكاع٦جي ػوظتي في ٍػ

 مغجف٘ حضا 86.33 0.31 2.59 الضعحت اليلُت

ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي للغيا الٗام اإلاؿخىي  ؤن( 7) الجضو٫  ًىضر  ًٖ الغيا إلاجا٫ جبٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى

 الالتزاماث ًٖ للغيا ؾبب ؤَم وؤن ،%(86.33) بلى ال٩لُت الضعظت ونلذ ظضا،خُض مغجٟٗا ٧ان الاظخماُٖت الالتزاماث
٘ الؼوط جغضخي وألاجغاح ألاٞغاح في ألا٢اعب الؼوظت ٞمكاع٦ت ؤٞغاخهم، ألا٢اعب الؼوظت مكاع٦ت ٧ان الاظخماُٖت  م٩اهخه وجٞغ

اعة في ألػواظهً الؼوظاث بٌٗ مكاع٦ت ٖضم ٧ان الاظخماُٖت الالتزاماث ًٖ للغيا ؾبب ؤ٢ل وؤن.ؤ٢اعبه بحن و٢ضٍع  ٍػ

.  ُٞه اإلاكاع٦ت الًغوعي  مً لِـ وبالخالي الؼوط ًسو ٞغصًا قإها َظا ٌٗخبرن  الؼوظاث بٌٗ ألن ؤنض٢ائهم،عبما

 
ً
 مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي الغيا مؿخىي  في صالت بخهاثُت ٞغو١ جىظض َل: الشاوي بالؿااٌ اإلاخٗللت الىخائج: زاهُا

ٟاث   الضعاؾت؟ إلاخٛحراث جبٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى

ت والاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخىؾُاث خؿبذ الؿاا٫ َظا ًٖ لئلظابت       الاؾدباهت مجاالث ٖلى اإلابدىزحن الؾخجاباث اإلاُٗاٍع
 ما هدى ٖلى ٩ٞاهذ الؼوظت، ٖمل للؼوط، الكهغي  الضزل الٗمل، َبُٗت الؼواط، ؾىىاث ٖضص الؿ٨ً، م٩ان: إلاخٛحراث جبٗا

: الخالُت الجضاو٫  في مبحن َى

 ٌ ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾُاث(:8) حضو ت واليؿب اإلاُٗاٍع  جبٗا الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابدىزحن الؾخجاباث  اإلائٍى
 الؿىً ميان إلاخٛحر

الاهدغاف اإلاُٗاعي اإلاخىؾِ الحؿابي الٗضص ميان الؿىً 

 18. 2.47 64مضًىت 
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 15. 2.53 105بلضة 

ت   15. 2.51 55كٍغ

 14. 2.47 26مسُم 

ت الؿ٨ً، م٩ان إلاخٛحر جبٗا اإلابدىزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن ْاَغة ٞغو١ وظىص( 8) الجضو٫  ًىضر  وإلاٗٞغ
: الخالي الجضو٫  في هخاثجه اإلابِىت ألاخاصي، الخباًً جدلُل ازخباع اؾخسضم اإلاخىؾُاث َظٍ بحن الٟغو١ صاللت

 ٌ  ؤصاة ٖلى اإلابدىزحن الؾخجاباث الحؿابُت اإلاخىؾُاث بحن الفغوق لضاللت ألاخاصي الخباًً جدلُل ازخباع هخائج(:9) حضو
 الؿىً ميان إلاخٛحر جبٗا الضعاؾت

مجمٕى مغب٘ مهضع الخباًً 

الاهدغافاث 

صعحاث 

ت  الحٍغ

مخىؾِ 

الاهدغافاث 

( ف)كُمت 

اإلادؿىبت 

مؿخىي 

الضاللت 

اث   060. 3 179.بحن اإلاجمٖى

اث  059. 2.510  024. 246 5.837صازل اإلاجمٖى

  249 6.016اإلاجمٕى 

ت ٞغو١ وظىص ٖضم( 9) الجضو٫  ًىضر ٍغ  الؼواجي بالغيا ًخٗل٤ ُٞما اإلابدىزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن ظَى
ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي  وبلضة مضًىت بحن بخهاثُا صا٫ ٞغ١  ال ؤهه الؿ٨ً،بمٗجى م٩ان إلاخٛحر جبٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى

ت م٨ً.الؼواجي الغيا صعظت في ومسُم و٢ٍغ  َىل٨غم مداٞٓت صازل الؿ٩اهُت الخجمٗاث ْغوٝ بإن الىدُجت َظٍ جٟؿحر ٍو
ا الىدُجت َظٍ وجسخل٠.الؿ٩اهُت الخجمٗاث ظمُ٘ في هٟؿها هي الخُاة مدكابهت،ومخُلباث  صعاؾت م٘ ما هٖى

 ٌؿ٨ً اللىاحي لهالر الؿ٨ً م٩ان إلاخٛحر حٗؼي  الؼواجي الخىا٤ٞ في صاللت طاث ٞغو١ وظىص بلى ؤقاعث التي (ٕٕٓٓالُاهاث،)
ت في . ال٣ٍغ

 ٌ ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾُاث(:ٓٔ) حضو ت واليؿب اإلاُٗاٍع  جبٗا الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابدىزحن الؾخجاباث   اإلائٍى
 الؼواج ؾىىاث ٖضص إلاخٛحر

الاهدغاٝ اإلاُٗاعي اإلاخىؾِ الخؿابي الٗضص الٗمغ 

1-4 23 2.46 .12 

5-9 71 2.50 .17 

10-14 63 2.51 .14 

 16. 2.52 93ٞإ٦ثر  15

 الؼواط، ؾىىاث ٖضص إلاخٛحر جبٗا اإلابدىزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن ْاَغة ٞغو١ وظىص( 10) ظضو٫  ًىضر

ت : الخالي الجضو٫  في هخاثجه اإلابِىت ألاخاصي، الخباًً جدلُل ازخباع اؾخسضم اإلاخىؾُاث َظٍ بحن الٟغو١ صاللت وإلاٗٞغ

 ٌ  ٖلى اإلابدىزحن الؾخجاباث الحؿابُت اإلاخىؾُاث بحن الفغوق لضاللت ألاخاصي الخباًً جدلُل ازخباع هخائج(:ٔٔ) حضو
 الؼواج ؾىىاث ٖضص إلاخٛحر جبٗا الضعاؾت ؤصاة
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مجمٕى مغب٘ مهضع الخباًً 

الاهدغافاث 

صعحاث 

ت  الحٍغ

مخىؾِ 

الاهدغافاث 

( ف)كُمت 

اإلادؿىبت 

مؿخىي 

الضاللت 

اث   019. 3 058.بحن اإلاجمٖى

اث  494. 802.  024. 246 5.957صازل اإلاجمٖى

  249 6.016اإلاجمٕى 

ت ٞغو١ وظىص ٖضم( 11) الجضو٫  ًىضر ٍغ  الؼواجي بالغيا ًخٗل٤ ُٞما اإلابدىزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن ظَى
ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي  خضًثي بحن بخهاثُا صا٫ ٞغ١  ال ؤهه الؼواط،بمٗجى ؾىىاث ٖضص إلاخٛحر جبٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى

م٨ً.الؼمً مً ٞترة ػواظهم ٖلى مطخى ومً  الؼواط  ومخُلباتها الٟلؿُُيُت ألاؾغة ْغوٝ بإن الىدُجت َظٍ جٟؿحر ٍو

ا الاػواط عيا في ٞغو١ مٗها جٓهغ لم لضعظت مدكابهت ًاٗل  صعاؾت م٘ الىدُجت َظٍ وجسخل٠. ػواظهم ؾىىاث لٗضص جب

اًت صعظت اػصاصث ؤ٢ل الؼواط ؾىىاث ٖضص ٧اهذ ٧لما ؤهه بلى ؤقاعث ،التي(ٕٓٓٓؤعهائوٍ،)  الاقترا٥ صعظت وػاصث ألابىاء، ٖع

.  والاَخماماث اإلاُى٫  في

 ٌ ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾُاث(:ٕٔ) حضو ت واليؿب اإلاُٗاٍع  جبٗا الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابدىزحن الؾخجاباث اإلائٍى
 الٗمل َبُٗت إلاخٛحر

الاهدغاف اإلاُٗاعي اإلاخىؾِ الحؿابي الٗضص َبُٗت الٗمل 

ف   14. 2.52 138خىىمي مْى

ف كُإ زام   21. 2.54 48مْى

ف ووالت ٚىر   10. 2.51 18مْى

 10. 2.37 17جاحغ 

 11. 2.44 21وعقت زانت 

 20. 2.47 8مؼإع 

ت الٗمل، َبُٗت إلاخٛحر جبٗا اإلابدىزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن ْاَغة ٞغو١ وظىص( 12) الجضو٫  ًىضر  وإلاٗٞغ

: الخالي الجضو٫  في هخاثجه ألاخاصي،اإلابِىت الخباًً جدلُل ازخباع اؾخسضم اإلاخىؾُاث َظٍ بحن الٟغو١ صاللت

 ٌ  ٖلى اإلابدىزحن الؾخجاباث الحؿابُت اإلاخىؾُاث بحن الفغوق لضاللت ألاخاصي الخباًً جدلُل ازخباع هخائج(:ٖٔ) حضو
 الٗمل َبُٗت إلاخٛحر جبٗا الضعاؾت ؤصاة

مجمٕى مغب٘ مهضع الخباًً 

الاهدغافاث 

صعحاث 

ت  الحٍغ

مخىؾِ 

الاهدغافاث 

( ف)كُمت 

اإلادؿىبت 

مؿخىي 

الضاللت 
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اث   103. 5 517.بحن اإلاجمٖى

اث  001.* 4.587  023. 244 5.499صازل اإلاجمٖى

  249 6.016اإلاجمٕى 

( α≤0. 01) الضاللت مؿخىي  ٖىض صا٫• 

ت ٞغو١ وظىص( 13) الجضو٫  ًىضر ٍغ  لضي الؼواجي بالغيا ًخٗل٤ ُٞما اإلابدىزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن ظَى

ٟاث مً اإلاتزوظحن ت. الٗمل َبُٗت إلاخٛحر جبٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى  اإلاخىؾُاث بحن بخهاثُا الضالت الٟغو١ اججاٍ وإلاٗٞغ

: الخالي الجضو٫  في هخاثجه اإلابِىت البٗضًت، للم٣اعهاث( LSD) ازخباع اؾخسضم

 ٌ  الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابدىزحن الؾخجاباث الحؿابُت اإلاخىؾُاث بحن البٗضًت للملاعهاث( LSD) ازخباع هخائج(:ٗٔ) حضو
 الٗمل َبُٗت إلاخٛحر جبٗا

ف خىىمي َبُٗت الٗمل  ف كُإ مْى مْى

زام 

ف ووالت ٚىر  مؼإع وعقت زانت جاحغ مْى

ف خىىمي   0.381 0.024 *0.000 0.741 0.343- مْى

ف كُإ  مْى

زام 

 - -0.382 0.000* 0.009* 0.211 

ف ووالت  مْى

ٚىر 

 - - -0.007* 0.164 0.579 

 0.109 0.144- - - - جاحغ 

 0.611 -- - - - وعقت زانت 

( α≤0. 01) الضاللت مؿخىي  ٖىض صا٫• 

ٟي مً اإلابدىزحن ٞئت لهالر َى اإلاخىؾُاث بحن الٟغو١ اججاٍ ؤن( 14) الجضو٫  ًىضر ٟي طل٪ الخام،ًلي ال٣ُإ مْى  مْى

ٟي ٟي و٧الت الخ٩ىمت،ٞمْى ٠ مى٣ُُت، الىدُجت َظٍ جبضو.الخجاع الخانت،وؤزحرا الىعف الٛىر،ٞمْى  ال٣ُإ في ٞاإلاْى
ض مما لٗملها ٚحٍر مً جٟهما ؤ٦ثر َى وبالخالي يغوعة ػوظخه ٖمل ٌٗخبر عبما الخام  اإلا٣ابل لظل٪،في جبٗا عياٍ صعظت مً ًٍؼ

بت ٌؿدكٗغ ال الظي الخاظغ هغي  بتها ٣ِٞ بٗملها ٣ًبل َى وعبما  -ػوظخه لٗمل خاظت وال ٚع  ؤ٢ل -طاتها جد٤ُ٣ في لٚغ
  اإلابدىزحن

ًال
.  الؼوظُت خُاجه في عيا

 ٌ ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾُاث(:٘ٔ) حضو ت واليؿب اإلاُٗاٍع  جبٗا الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابدىزحن الؾخجاباث اإلائٍى
 للؼوج الكهغي  الضزل إلاخٛحر

الاهدغاف اإلاُٗاعي اإلاخىؾِ الحؿابي الٗضص للؼوج الضزل الكهغي 

 14. 2.47 14 2000ؤكل مً 

2000-2999 59 2.50 .15 

3000-3999 96 2.51 .17 
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 15. 2.51 81فإهثر  4000

 الكهغي  الضزل إلاخٛحر جبٗا اإلابدىزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن ْاَغة ٞغو١ وظىص( 15) الجضو٫  ًىضر

ت : الخالي الجضو٫  في هخاثجه ألاخاصي،اإلابِىت الخباًً جدلُل ازخباع اؾخسضم اإلاخىؾُاث َظٍ بحن الٟغو١ صاللت للؼوط،وإلاٗٞغ

 ٌ  ٖلى اإلابدىزحن الؾخجاباث الحؿابُت اإلاخىؾُاث بحن الفغوق لضاللت ألاخاصي الخباًً جدلُل ازخباع هخائج(:ٙٔ) حضو
 للؼوج الكهغي  الضزل إلاخٛحر جبٗا الضعاؾت ؤصاة

مجمٕى مغب٘ الخباًً مهضع 

الاهدغافاث 

صعحاث 

ت  الحٍغ

مخىؾِ 

الاهدغافاث 

( ف)كُمت 

اإلادؿىبت 

مؿخىي 

الضاللت 

اث   006. 3 018.بحن اإلاجمٖى

اث  862. 250.  024. 246 5.997صازل اإلاجمٖى

  249 6.016اإلاجمٕى 

ت ٞغو١ وظىص ٖضم( 16) الجضو٫  ًىضر ٍغ  الؼواجي بالغيا ًخٗل٤ ُٞما اإلابدىزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن ظَى
ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي  بحن بخهاثُا صالت ٞغو١ ال ؤهه للؼوط،بمٗجى الكهغي  الضزل إلاخٛحر جبٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى

لت م٣ىٗت ٚحر الىدُجت َظٍ عواجبهم،وجبضو بازخالٝ اإلابدىزحن ض ؤن ألاولى،ٞاإلاخى٢٘ للَى  الاػواط عيا وبالخالي الخٟهم صعظت جٍؼ
م٨ً ٦شحري  ألاػواط ًٖ الضزل ٢لُلي  لم اإلاجز٫  صازل ألاصواع ج٣ؿُم في اإلاجخم٘ ز٣اٞت بإن الىدُجت َظٍ جٟؿحر الضزل،ٍو
اث ؤمهاتهم بها ٢امذ التي الخ٣لُضًت باألصواع ال٣ُام ػوظاتهم مً ًخى٢ٗىن  الاػواط ػا٫ وما جخٛحر  ان ٢بل مىاػلهً، في اإلاخٟٚغ

.  وألاػواط ألاؾغ مً لل٨شحر ومُلبا خاظت اإلاغؤة ٖمل ًهبذ

 ٌ ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾُاث(:7ٔ) حضو ت واليؿب اإلاُٗاٍع  جبٗا الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابدىزحن الؾخجاباث اإلائٍى
 الؼوحت ٖمل إلاخٛحر

الاهدغاف اإلاُٗاعي اإلاخىؾِ الحؿابي الٗضص ٖمل الؼوحت 

 14. 2.52 114مٗلمت 

فت في صائغة خىىمُت   16. 2.55 58مْى

فت كُإ زام   18. 2.44 59مْى

فت ووالت ٚىر   10. 2.46 19مْى

ت ألابىاء، ٖضص إلاخٛحر جبٗا اإلابدىزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن ْاَغة ٞغو١ وظىص( 17) ظضو٫  ًىضر  صاللت وإلاٗٞغ
: الخالي الجضو٫  في هخاثجه اإلابِىت ألاخاصي، الخباًً جدلُل ازخباع اؾخسضم اإلاخىؾُاث َظٍ بحن الٟغو١

 ٌ  ٖلى اإلابدىزحن الؾخجاباث  الحؿابُت اإلاخىؾُاث بحن الفغوق لضاللت ألاخاصي الخباًً جدلُل ازخباع هخائج(:8ٔ) حضو
 الؼوحت ٖمل إلاخٛحر جبٗا الضعاؾت ؤصاة

مجمٕى مغب٘ مهضع الخباًً 

 الاهدغافاث

صعحاث 

ت  الحٍغ

مخىؾِ 

الاهدغافاث 

( ف)كُمت 

اإلادؿىبت 

 مؿخىي 

الضاللت 

اث   000. 6.717 152. 3 455.بحن اإلاجمٖى
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اث    023. 246 5.560صازل اإلاجمٖى

  249 6.016اإلاجمٕى 

 (α≤0. 01) الضاللت مؿخىي  ٖىض صا٫• 

ت ٞغو١ وظىص( 18) الجضو٫  ًىضر ٍغ  لضي الؼواجي بالغيا ًخٗل٤ ُٞما اإلابدىزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن ظَى

ٟاث مً اإلاتزوظحن ت.الؼوظت ٖمل إلاخٛحر جبٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى  اإلاخىؾُاث بحن بخهاثُا الضالت الٟغو١ اججاٍ وإلاٗٞغ

: الخالي الجضو٫  في هخاثجه اإلابِىت البٗضًت، للم٣اعهاث( LSD) ازخباع اؾخسضم

 ٌ  الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابدىزحن الؾخجاباث الحؿابُت اإلاخىؾُاث بحن البٗضًت للملاعهاث( LSD) ازخباع هخائج(:9ٔ) حضو
 الؼوحت ٖمل إلاخٛحر جبٗا

فت في صائغة مٗلمت ٖمل الؼوحت  مْى

خىىمُت 

فت كُإ  مْى

زام 

فت ووالت  مْى

ٚىر 

 0.071* 0.000 0.326- مٗلمت 

فت في صائغة خىىمُت   *0.022 *0.000- - مْى

فت كُإ زام   0.648- - - مْى

 (α≤0. 05) الضاللت مؿخىي  ٖىض صا٫• 

 ال٣ُإ في ػوظاتهم حٗمل ومً مٗلماث ػوظاتهم حٗمل مً بحن َى اإلاخىؾُاث بحن الٟغو١ اججاٍ ؤن( 19) الجضو٫  ًىضر
ٟاث ػوظاتهم حٗمل مً مٗلماث،وبحن ػوظاتهم حٗمل مً لهالر الخام  في ػوظاتهم حٗمل ومً خ٩ىمُت صواثغ في مْى
 حٗمل مً وبحن خ٩ىمُت صواثغ في ػوظاتهم حٗمل مً بحن وؤزحرا خ٩ىمُت، صواثغ في ػوظاتهم حٗمل مً لهالر الخام ال٣ُإ

ٟاث ػوظاتهم م٨ً. خ٩ىمُت صواثغ في ػوظاتهم حٗمل مً لهالر الٛىر و٧الت في مْى  ٖضص بإن الىدُجت َظٍ جٟؿحر ٍو
ٟاث ج٣ًحها التي الؿاٖاث ٖضص مً ؤ٢ل اإلاضاعؽ في اإلاٗلماث ج٣ًحها التي الؿاٖاث  بلى بياٞت الخام ال٣ُإ في اإلاْى

لت ؤلاظاػاث  الالتزام صعظت ؤن ًبضو اإلا٣ابل في. بُىتهً بمخُلباث الالتزام مً ؤ٦ثر ًم٨جهً مما اإلاٗلماث ٖلحها جدهل التي الٍُى
 بك٩ل ًى٨ٗـ الظي الخ٩ىمُت،ألامغ الضواثغ في الٗامالث الؼوظاث مً ؤ٦بر الٛىر و٧الت م٘ الٗامالث للؼوظاث الٗمل م٘

 طاث ٞغو١ وظىص بلى ؤقاعث التي،(ٕٕٓٓالُاهاث،) صعاؾت م٘ الىدُجت َظٍ وجخ٤ٟ. ألػواظهً الؼواجي الغيا صعظت ٖلى واضر
. الخٗلُم في الٗامالث لهالر اإلاهىت إلاخٛحر حٗؼي  الؼواجي الخىا٤ٞ في صاللت

 

:   زاجمت

ٟاث مً اإلاتزوظحن لضي الؼواجي الغيا مؿخىي  ؤن الىاضر مً        مغجٟٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى
ًال
ظا%(84) ظضا  ًا٦ض ،َو

م وظه ؤ٦مل ٖلى البُتي ٖملها بمهام ج٣ىم ػالذ ما الٗاملت الٟلؿُُيُت اإلاغؤة ؤن لت لؿاٖاث اوكٛالها ٚع  زاعط الٗمل في ٍَى
البا مغجٟٗت وبضعظت ػوظها عيا ٦ؿب ٖلى ٢اصعة ػالذ ما اإلاجز٫،ٞهي  اإلاجخم٘ في الٗامالث الؼوظاث جد٤٣ ما ظضا،ٚو
 ٚحر مجخمُٗت ز٣اٞت ْل في وزاعظه اإلاجز٫  صازل الضئوب لٗملهً وو٢تهً،هخاظا صختهً خؿاب ٖلى الغيا َظا الٟلؿُُجي

لُه.اإلاجز٫  صازل ألاصواع ج٣ؿُم بٖاصة ٖلى مصجٗت  لضي الؼواجي  الغيا مؿخىي  بإن جا٦ض التي الضعاؾت هخاثج يىء وفي ٖو
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ٟاث مً اإلاتزوظحن ،بال مغجٟٗا َىل٨غم مداٞٓت في مْى
ًال
اصة وبهضٝ ؤهه ظضا   وظٗله الغيا َظا ٍػ

ًال
 الٗال٢ت لُغفي قامال

ؼ ؤوصخي( والؼوظت الؼوط) الؼوظُت اصة الضاٖمت اإلاجخمُٗت الش٣اٞت بخٍٗؼ  الٟلؿُُجي،٨ٞما البِذ صازل ألاصواع ج٣ؿُم إٖل
  ٖملها ٧ان بٗضما اإلاجز٫  زاعط الؼوظت ٖمل ٨ٞغة اإلاجخم٘ ج٣بل

ًال
 بٖاصة ٨ٞغة وصٖم ج٣بل اإلاجخم٘ ٖلى ٞةن صازلت، م٣خهغا

 الؼواجي والخ٩امل الغيا ًخد٤٣ وبهظا اإلاجز٫  صازل الٗمل مهام مً بجؼء الؼوط مكاع٦ت بمٗجى اإلاجز٫  صازل ألاصواع ج٣ؿم

حن ل٨ال                .                                                                                                                            الُٞغ

 :اإلاغاح٘ كائمت

 عؾالت ،"ٖمان مىُلت في صعاؾت: الؼوحُت الحُاة في الخىافم ٖلى ألاعصهُت اإلاٗلمت ٖمل ؤزغ" ،(2000) ؤعوي ؤعهائوٍ،. 1

. ألاعصن ٖمان، ألاعصهُت، الجامٗت ماظؿخحر،

ت الاهجلى مىخبت الؼواجي، الغضخى ملُاؽ،(1987) ُٞىال الببالوي،. 2 . مهغ ال٣اَغة، ،اإلاهٍغ

.  مهغ ال٣اَغة، الٗغبُت، الضاع ،الىفؿُت ،الصحت(2001) ؤصًب الخالضي،. 3

ت،(2008) ؾامُت الخكاب،. 4 ، صاع ،ألاؾغة وصعاؾت الاحخماُٖت الىٍٓغ . مهغ ال٣اَغة، اإلاٗاٝع

اء زلُل،. 5 الباث َلبت مً ُٖىت لضي للؼوححن الىفسخي بالبىاء ٖالكخه خُث مً الؼواجي الغيا"،(1991) ٞو  الضعاؾاث َو

. مهغ ال٣اَغة، قمـ، ٖحن ظامٗت ماظؿخحر، عؾالت ،"بالجامٗت الٗلُا

 مضًىت في الٗامالث الؿُضاث مً ُٖىت ٖلى صعاؾت:ألاؾغي  وؤلاهفاق الٗاملت الؿٗىصًت اإلاغؤة" ،(2005) زالض الغصٌٗان،. 6

.   590-559 ،3 الٗضص ،33 اإلاجلض الاظخماُٖت، الٗلىم مجلت ،"الٍغاى

اع ؾم٨غي،. 7  اإلاخٛحراث بٌٗ يىء في الىفؿُت الصحت حىاهب بٌٗ ٖلى وؤزغه الؼواجي الغضخى" ،(2009) اَػ

 م٨ت ال٣غي، ؤم ظامٗت ماظؿخحر، عؾالت ،"اإلاىغمت مىت مىُلت في اإلاتزوحاث مً ُٖىت لضي والاحخماُٖت الضًمىٚغافُت
. الؿٗىصًت اإلا٨غمت،

اء، صاع ،الٗائلي الاحخمإ ٖلم ،(2002) الغئٝو ٖبض الًب٘،. 8 ت، الٞى . مهغ ؤلاؾ٨ىضٍع

 بقغاٝ، ماظؿخحر، عؾالت ،"اإلاخٛحراث بٌٗ يىء في الٗامالث لليؿاء الؼواجي الخىافم" ،(2002)لُىا، الُاَاث،. 9
. ألاعصن اعبض، الحرمى٥، ظامٗت

10 .، ، ٖبض الُإل الكخه الشاهُت للمغة اإلاتزوحاث لضي الؼواجي الغيا" ،(2011) الكٍغ٠ ومدمض الغئٝو  ببٌٗ ٖو

-239 ألاو٫، الٗضص ٖكغ، الخاؾ٘ اإلاجلض الاوؿاهُت، للضعاؾاث الاؾالمُت الجامٗت مجلت ،"ٚؼة كُإ مدافٓاث في اإلاخٛحراث
276 .

 ظامٗت ،الخٗلُمُت الىؾائِ بهخاج مغهؼ حٗلُمي، وؾُِ الٗغبي، اإلاجخم٘ في الٗاملت اإلاغؤة وي٘ ،(2012) بًاص ٖماوي،. 11
. ٞلؿُحن هللا، عام اإلاٟخىح، ال٣ضؽ

غوؽ عوبغث، م٨ٟلحن. 12  واثل، صاع وآزغون، خضاص ًاؾمحن جغظمت ،الاحخماعي الىفـ ٖلم بلى مضزل ،(2002) عحكاعص ٚو
. ألاعصن ٖمان،
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 الكباب لضي اإلاىاَىت كُم جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث مؿاهمت
 بىعكلت الكباهُت اإلااؾؿاث ببٌٗ مُضاهُت صعاؾت

 وعكلت،الجؼائغ مغباح كانضي حامٗت/الهاقمي للىقي.ؤ

 

 

: ملخو

 مً الكباب لضي اإلاىاَىت ٢ُم جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث مؿاَمت مؿخىي  ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت هظه هضفذ     
  اإلاؿاَمت مؿخىي  في الٟغو١ بلى والخٗٝغ اإلاغبحن، هٓغ وظهت

ًال
 للمغبي،والغجبت الاظخماعي الىٕى إلاخٛحراث جبٗا

ُُٟت،واإلاؿخىي   .وزباجه نض٢ه مً الخد٤٣ وظغي  بىض،  (18)جًمً اؾخبُان نمم الضعاؾت ؤَضاٝ ولخد٤ُ٣.الضعاسخي الْى
م جمومغبُت، مغبي(98) مً صعاؾتا٫ ُٖىت وج٩ىهذ ٣ت ازخُاَع  صوع  مؿخىي  ؤن الضعاؾت هخاثج وؤْهغث ،الٗغيُت بالٍُغ

  ٧ان اإلاىاَىت ٢ُم جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث
ًال
 وظىص ٖضم ؤًًا الىخاثج وؤْهغث. ألابٗاص ظمُ٘ وفي ٖامت بهىعة مغجٟٗا

ُُٟت الغجبت وإلاخٛحري  الاظخماعي، الىٕى إلاخٛحر حٗؼي  بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١  الىخاثج يىء وفي .الضعاسخي واإلاؿخىي  الْى
ت الباخض ؤوصخى  وؤلاٌٗاػ ، اإلاىاَىت بمىيٕى باالَخمام الكباهُت اإلااؾؿاث بصاعة ج٣ىم ؤن ؤبغػَا الخىنُاث مً بمجمٖى

ؼ ٖلى حٗمل التي ألاوكُت ٖلى التر٦حز بًغوعة إلاغبحن٫ . الىَىُت والىخضة اإلاىاَىت حٍٗؼ

. اإلاىاَىت،الكباب ٢ُم الكباهُت، اإلااؾؿاث:اإلافخاخُت اليلماث

: ملضمت

ت ألازحرة آلاوهت في الجؼاثغ جىاظه      دىا الىَىُت زىابدىا تهضص التي والخٛحراث ألاخضار مً مجمٖى ٍى ٕؼ الش٣اُٞت َو  ٢ُم وجٖؼ
ً،باإلياٞت والاهخماء اإلاىاَىت ب وػٖؼتها ألامت ز٣اٞت ازترا١ بلى الهاصٝ الش٣افي الٛؼو  بلى للَى تها لخظٍو مؿها ٍَى  وؾلبها َو

 زاع ٣ٞض ؤلاؾالمُت ألامت ٖلى ٣ِٞ ٣ًخهغ ال الش٣افي الٛؼو  بن. والؿلى٥ الخ٨ٟحر مً صزُلت هماطط ٖلُىا خلذ ختى م٩ىهاتها،
٩ي الش٣افي الٛؼو  خى٫  ٞغوؿا في نازب ظض٫ ٩ي الٛؼو  مىاًَت خملت ٢اص و٢ض الٟغوسخي، للمجخم٘ ألامٍغ  ٞغوؿا ٢اصة ألامٍغ

ٌ ،الظيمُتران الؿاب٤ ٞغوؿا عثِـ ٞحهم بمً ٨ُت ألالٗاب مضًىت وهي "- ًىعوصًؼوي"  بصاعة صٖىة ٞع اعة -باَعـ في ألامٍغ  لٍؼ
٨ُت الغمىػ  ؤبغػ  ؤخض -ماوؽ م٩ُي م٘ الكاي اإلاضًىت،وجىاو٫   مُتران وؤٖلً اإلاضًىت، اٞخخاح بمىاؾبت  -ألالٗاب مضًىت في ألامٍغ

ت بجها: ٢اثال بىلىضا في ٚضاوؿ٪" ظامٗت في ى ٍَى ت وفي ز٣اٞخه في قٗب ٧ل خ٤ ؤممىا،َو  وازخُاع ؤلابخ٩اع خٍغ
. مؿخَٗبضة ؤمت جهبذ هٟؿها ًٖ الخٗبحر وؾاثل ًٖ جخسلى ؤمت بن:الهىع،وؤياٝ

: الضعاؾت بقيالُت

 وطل٪ للمىاَىحن ألاؾاؾُت الخاظاث بقبإ ٖضم مشل قبابىا، لضي اإلاىاَىت ٢ُم بيٗاٝ في حؿاَم ٖىامل ٖضة جىظض     
حر البُالت مك٩لت خل بٗضم ضم الٟؿاص، ْاَغة واهدكاع مىاؾبت، ٖمل ٞغم وجٞى  للٓغوٝ الث٤ مؿ٨ً ٖلى الخهى٫  ٖو

ا الٗىامل َظٍ ٧ل.الاظخماُٖت حَر مت مٗض٫ جهاٖض في ؾاَم ٚو  اعجٟإ هالخٔ الكباب،وؤًًا ٞئت لضي وؤلاهدغاٝ الجٍغ

http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=20024
http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=20024
http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=20024
http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=20024
http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=20024
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ُب ُاث مٗض٫ في َع ىض اإلاغوع، خىاصر ًٖ الىاججت الٞى مت بلى اإلااصًت ألاؾباب بلى الغظٕى ٖو  وخىاصر وؤلاهدغاٝ الجٍغ

. اإلاىاَىت ٢ُم مً حٗخبر التي الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٢ُم ي٠ٗ َى ؤَمها ؤن اجطر اإلاغوع،

ؼ في حؿاَم التي اإلااؾؿاث مً الٗضًض َىا٥       واإلااؾؿاث واإلاؿاظض ألاؾغة مجها الٟغص ٖىض اإلاىاَىت،وجىمُتها ٢ُم حٍٗؼ
ظٍ الكباهُت، واإلااؾؿاث الٗمل وماؾؿت الخٗلُمُت جهم ٖلى وحٗمل الكباب بٟئت تهخم ألازحرة َو  و٢ذ ومؤل وجىظحههم ج٩ٍى

ا م٘ الكباهُت اإلااؾؿاث حكتر٥ ج٣ضمها،٦ما التي وألاوكُت البرامج زال٫ مً ٞغاٚهم  جدمل في اإلااؾؿاث مً ٚحَر

ؼ في ال٨بحرة اإلاؿاولُت ؼ.اإلاىاَىت ٢ُم وجىمُت حٍٗؼ  ألامً جد٤ُ٣ في بالٛت ؤَمُت له الكباب لضي اإلاىاَىت ٢ُم وجىمُت وحٍٗؼ
دت هي الكباب ٞئت ؤن وٗلم خحن ألاَمُت َظٍ وجؼصاص الخبِب، لبلضها والغقي والاؾخ٣غاع  اإلاجخم٘ جغ٦ُبت في ألا٦بر الكٍغ
جهم، وحكُِض بىاء في الكباب مكاع٦ت ٞةن لهظا الجؼاثغي، ً لهظا والغقي والخُىع  الاؾخ٣غاع جد٤ُ٣ في البالٜ ألازغ َو  الَى

،جدضص ؾب٤ ومما. الغاَىت والخدضًاث الٓغوٝ ْل في زانت الٛالي،  صوع  ما:  الخالي الؿااٌ في الضعاؾت مك٩لت ط٦ٍغ
.  الكباب؟ لضي اإلاىاَىت ٢ُم جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث

خٟٕغ      :  الخالُت ألاؾئلت الٗام الؿاا٫ َظا مً ٍو
 ؟ اإلاغبحن هٓغ وظهت مً الكباب لضي اإلاىاَىت ٢ُم جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث مؿاَمت مؿخىي  ما -

 ؟ الاظخماعي الىٕى إلاخٛحر حٗؼي  اإلاىاَىت ٢ُم جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث إلاؿاَمت اإلاغبحن ج٣ضًغاث بحن ٞغو١ جىظض َل -

ُُٟت الغجبت إلاخٛحري  حٗؼي  اإلاىاَىت ٢ُم جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث إلاؿاَمت اإلاغبحن ج٣ضًغاث بحن ٞغو١ جىظض َل -  الْى
 الخٗلُمي؟ واإلاؿخىي 

 :الضعاؾت ؤهضاف

: بلى الضعاؾت َظٍ تهضٝ     

. الكباب لضي اإلاىاَىت ٢ُم جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث إلاؿاَمت اإلاغبحن ج٣ضًغاث ٖلى الخٗٝغ -

ت - . الكباب لضي جىمُتها بلى الكباهُت اإلااؾؿاث حؿعى التي اإلاىاَىت ٢ُم مٗٞغ

 الىٕى:مخٛحراث بلى حٗؼي  التي اإلاىاَىت ٢ُم جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث إلاؿاَمت اإلاغبحن ج٣ضًغاث بحن الٟغو١ ٖلى الخٗٝغ -

ُُٟت، والغجبت الاظخماعي، . الخٗلُمي واإلاؿخىي  الْى

 :الضعاؾت ؤهمُت

: الخالُت الٗىانغ في الضعاؾت ؤهمُت جخدضص     

ُه ومغ٦ؼ الكباب، ٞغاٙ إلاؤل وؾُِ حك٩ل التي الكباهُت اإلااؾؿاث ؤَمُت - . لهم جٞغ

. الٟغص همى مغاخل مً ومهمت خؿاؾت مغخلت حٗخبر وهي الكباب مغخلت -

  اَخماما ها٫ الظي اإلاىاَىت مىيٕى -
ًال
ت الضولت َٝغ مً ٦بحرا .  الغاَىت الخدضًاث ْل في الجؼاثٍغ

 : الضعاؾت خضوص

 :آلاحي ٖلى الضعاؾت َظٍ خضوص ا٢خهغث     
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ت خضوص  .وع٢لت لىالًت الكباهُت باإلااؾؿاث الٗاملحن اإلاغبحن ٖلى الضعاؾت َظٍ ا٢خهغث:بكٍغ

 .وع٢لت لىالًت الكباهُت اإلااؾؿاث بٌٗ ٖلى الضعاؾت َظٍ ا٢خهغث :مياهُت خضوص

 (.2016 ظىان بلى ماعؽ مً) الٟترة زال٫ الضعاؾت َظٍ َب٣ذ:ػماهُت خضوص

ُت ونض١ الضعاؾت بُاهاث ظم٘ في اؾخسضمذ التي ألاصاة نض١ بضعظت الضعاؾت َظٍ هخاثج جخدضص:مىهجُت خضوص  ومىيٖى
 .٣ٞغاتها ٖلى الُٗىت ؤٞغاص اؾخجاباث

: الضعاؾت إلاخٛحراث ؤلاحغائي الخدضًض

 بهٟت وقٛلها الكباب ٞغاٙ ؤو٢اث لخىُٓم مسههت وهي جغبىي  اظخماعي َاب٘ طاث ماؾؿاث هي:الكباهُت اإلااؾؿاث

. هاٞٗت

ً، واإلاجخم٘ الٟغص بحن ما وؤلاًجابُت الٟٗالت اإلاكاع٦ت هي:اإلاىاَىت  بالخ٣ى١  والخمخ٘ وال٣ُم، اإلاباصت ؤؾاؽ ٖلى اإلابيُت والَى

ً الٟغص ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ ومؿاواة، بٗض٫ والىاظباث   والَى
ًال
. مٗا

اع  :للضعاؾت الىٓغي  ؤلَا

ف : اإلاىاَىت حٍٗغ

ً "مىٓىع  البً الٗغب لؿان في: لٛت ى ُٞه، ج٣ُم الظي اإلاجز٫  َى الَى ً َو ً …ومدله ؤلاوؿان مَى ً باإلا٩ان َو  وؤَو
ىه ىا اجسظٍ ؤ٢ام،وؤَو      1( 1) َو

 
ً
اع هي اإلاىاَىت :انُالخا ت ال٨ٟغي  ؤلَا  ججٗل والتي اإلاجخم٘، في الضًم٣غاَي بالىٓام الٟغص لٗال٢اث الخا٦مت اإلاباصت إلاجمٖى

جي لئلهجاػ   الَى
ًال
ً في عوخا جي للٗمل الٟغص بةعاصة ٌؿمى بما والاهخماء الاظخماعي الخـ ج٩ٍى  م٘ الىاظب، خضوص ٞى١  الَى

( 2).الٛض ٖالم في إلاجخمٗه واإلا٩اهت ال٨ٟاءة عمىػ  لخد٤ُ٣ باإلاؿاولُت الكٗىع 

ها           ٞغ  ما ؤو ؾُاسخي مجخم٘ وبحن َبُعي شخو بحن ج٣ىم اظخماُٖت ٖال٢ت ؤو م٩اهت" بإجها الاحخمإ ٖلم كامىؽ ٖو
خىلى الىالء ألاو٫  الُٝغ ٣ًضم الٗال٢ت َظٍ زال٫ بالضولت،ومً ٌٗٝغ  الٗال٢ت َظٍ وجخدضص الخماًت، مهمت الشاوي الُٝغ ٍو

( 3). ال٣اهىن  ٍَغ٤ ًٖ والضولت الصخو بحن

 والخغب الؿلم ؤو٢اث في ووخضتها للبالص الىالء مً بىٕى وجخمحز وواظباجه خ٣ى٢ه جدضص التي اإلاىاًَ نٟت هي واإلاىاَىت     

 (4). ال٣ىمُت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ في آلازٍغً اإلاىاَىحن م٘ والخٗاون 

                                                           
(1)

 .451، ص 2008، دار صادر، بَتكت، لبناف 6، ط"لساف العرب: " مجاؿ الدين زلمد بن مكـر ابن منظور ابن منظور 

، جامعة نايف للعلـو األمنية، الرياض، السعودية، 1ط، "قيم المواطنة لدى طالب الثانوية وعالقتها باألمن الفكري: " عبد الرمحن بن علي الغامدم ( )
 .79، ص 2010

 .08ت، ص .جامعة القدس ادلفتوحة، د، "االتجاىات المعاصرة للتربية على المواطنة: " خالد قركاين ( )
، جامعة 4، ع10، اجمللة األردنية يف العلـو الًتبوية، ـ"دور الجامعات األردنية في تدعيم قيم المواطنة": عصمت حسُت العقيل، حسن أمحد احليارم (4)

 .518، ص 2014الَتموؾ، األردف، 
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 :الجؼائغ جىاحه التي الغاهىت الخدضًاث

ت الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ًىاظه      ت الاظخماُٖت الخدضًاث مً مجمٖى  تهضص والتي والٗاإلاُت مجها وؤلا٢لُمُت والؿُاؾُت وال٨ٍٟغ

دىا الىَىُت زىابدىا ٍى ٕؼ الش٣اُٞت َو ً، والاهخماء والىالء اإلاىاَىت ٢ُم وجٖؼ ُما للَى  :الخدضًاث َظٍ ؤَم ًلي ٞو

ت ألامىُت ألاخضار ْل في الؿاخل مى٣ُت في جدضر التي والخٛحراث ألاخضار في اإلاخمشل ؤلا٢لُمي الخدضي - ال٢ت والٗؿ٨ٍغ  ٖو
ىُت ٣ًٓت مً طل٪ ًخُلبه وما الجضًضة ألاخضار بهظٍ الجؼاثغ  .واُٖت َو

ت ٚحر ْىاَغ اهدكاع - ا ؤلاهخاط وي٠ٗ الُغ٢اث و٢ُ٘ ٧اإليغاباث مإلٞى حَر . ٚو

ت وجٟصخي ال٣بلُت الاهخماءاث حٗضص -  بظوع  ًيكغ مما الاظخماعي، الاهضماط جد٤ُ٣ ؤمام ج٠٣ التي ال٣ٗباث بحن مً هي الجهٍى
كغر الجؼاثغ ؤبىاء بحن والٟخىت الخٟغ٢ت  .الىَىُت الىخضة عوابِ َو

. الٟغصًت اإلاهالر ٖلى الٗامت اإلاهالر ج٣ضًم بلى جضٖى التي اإلاخىاعزت ال٣ُم مً ٦شحر ججاَل -

 ؤو الىاظباث مً ألاصوى الخض ج٣ضًم صون  والخٗلُمُت والصخُت والخضماجُت اإلاالُت بالخ٣ى١  اإلاُالبت ز٣اٞت اهدكاع -

 .الش٣اٞت َظٍ لخُٛحر الضولت مداوالث لخ٣بل الاؾخٗضاص

ش الاَخمام ٖضم - ً اإلاكغ١  بالخاٍع ت ٖلى للخٟاّ ٌؿعى الظي الش٣افي واإلاىعور للَى  .الىَىُت الهٍى

بت مجخمٗاث ؤو لضو٫  وؾلى٦ُاث هماطط جُب٤ُ ؤو ا٢خباؽ مداوالث -   ٖىا ٍٚغ
ًال
  ز٣اُٞا

ًال
  وصًيُا

ًال
  واظخماُٖا

ًال
سُا  ؤبضا جهلر ال وجاٍع

 .لضًىا الا٢خباؽ ؤو للخُب٤ُ

ت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت الش٣اُٞت اإلاجاالث مسخل٠ في الٗىإلات ْاَغة جإزحر -  والضولت الش٣اُٞت الخهىنُت ٖلى وال٨ٍٟغ

 .والؿُاصة والخضوص الىَىُت

. الضازلُت ؾُاؾتها مُُٗاث ٧ل في ًازغ وبهظا للجؼاثغ خُىي  مىعص َى الىِٟ ٌٗخبر خُض البترو٫، ؤؾٗاع اهسٟاى -

:  اإلاىاَىت كُم

 وظىص الضعاؾاث ؤ٦ضث ٣ٞض الش٣اٞت، م٩ىهاث ؤخض وال٣ُم اإلاجخمٗاث، مً ٚحٍر ًٖ جمحٍز التي ز٣اٞخه مجخم٘ ل٩ل     
اتها ال٣ُم في ازخالٝ  مسخل٠ بحن اإلاكتر٥ ال٣اؾم جمشل ٢ُم َىا٥ ٞةن الازخالٝ َظا آلزغ،وعٚم مجخم٘ مً وؤولٍى

ً،اإلاؿاواة، خب:ومجها الٗهىع  مغ ٖلى والكٗىب اإلاجخمٗاث ت، الخىاػن  الالتزام، الىٓام، الٗض٫، الَى  اإلاكاع٦ت، والخٍغ
ظٍ اإلاؿاولُت، والىالء، الاهخماء  مجها، ًدظٝ ؤو بلحها ًًاٝ و٢ض اإلاىاَىت، إلاٟهىم والٗالمي الاوؿاوي الجاهب جمشل ال٣ُم َو

 (1). آلزغ مجخم٘ مً ال٣ُم َظٍ جغظمت جسخل٠ ٢ض ٦ما

:  اإلاىاَىت جغبُت

 الؿُاؾُت بالىٓم الخانت اإلاٗاٝع جىمُت ٞحها ًخم التي الٗملُت جل٪ هي اإلاىاَىت ؤظل مً التربُت ؤو اإلاىاَىت جغبُت     
ت نالخحن،وحٗخبر مىاَىحن ألاٞغاص ججٗل والتي البالص في والا٢خهاصًت  اإلاضهُت، والاججاَاث اإلاهاعاث لخىمُت ألاؾاؽ هي اإلاٗٞغ

                                                           
، جامعة نايف للعلـو األمنية، الرياض، 1ط، "قيم المواطنة لدى الشباب وإسهامها في تعزيز األمن الوقائي:" عبد اهلل بن سعيد بن زلمد آؿ عبود  ( )

 . 78، ص 2011السعودية، 
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ت بدىمُت ج٣ىم التي التربُت بإجها وحٗٝغ والىاظباث، الخ٣ى١  ٧اٞت مماعؾت ٖلى اإلاىاًَ مؿاٖضة زم ومً  اإلاٟاَُم مً مجمٖى
ٗٝغ وواظباث بمؿاولُاث ل٣ُىم اإلاخٗلم، لضي واإلاشل والاججاَاث وال٣ُم دترم خ٣ى٢ه َو   ل٩ُىن  ٚحٍر ٍو

ًال
  مىاَىا

ًال
 نالخا

 
ًال
ىه ومك٨الث َمىم في مكاع٧ا ٗالُت بيكاٍ َو  (2). ٞو

 : وؤهمُتها اإلاىاَىت جغبُت ؤهضاف

 (1): الخالُت الجىاهب جد٤ُ٣ بلى اإلاىاَىت جغبُت تهضٝ     

ت ألاٞغاص ب٦ؿاب -ؤ  واإلااؾؿاث والضؾخىع  ؤلاوؿان، وخ٣ى١  الضًم٣غاَُت، مباصت ًٖ الخٗلم زال٫ مً اإلاضهُت اإلاٗٞغ

ذي الش٣افي والخىٕى والاظخماُٖت الؿُاؾُت  .والخاٍع

 واخترام الظاث اخترام الٟغص ب٦ؿاب زال٫ مً وجخم ونالخا مؿئىال ل٩ُىن  الٟغص ًدخاظها التي والاججاَاث ال٣ُم جىمُت - ب

 .اإلاؿئىلت واإلاكاع٦ت وال٨غامت واإلاؿاواة آلازٍغً

خم الٟٗالت اإلاجخمُٗت للمكاع٦ت الهاصٞت اإلاهاعاث جىمُت  -ط  وألا٩ٞاع اإلاٗلىماث وجباص٫ الاجها٫ مهاعاث زال٫ مً طل٪ ٍو
 .اإلاك٨الث وخل الظاحي والخٗلم آلازٍغً م٘ والٗمل والخُٕى الىا٢ض والخ٨ٟحر والخىاع

 وجىمُت اإلاجخم٘، ججاٍ بالىاظب والكٗىع  الخـ لخٗم٤ُ مخىانلت ٖملُت ؤجها خُض مً اإلاىاَىت جغبُت ؤَمُت وجإحي     
ً باالهخماء الكٗىع  تزاػ للَى غؽ به والٖا  الىٓم واخترام اإلاىاَىحن، بحن والخٗايض والخٗاون  والخٟاَم وألازىة الىٓام خب ٚو

ت، ومىٓماجه بلضَم، بماؾؿاث الىاقئت وحٍٗغ٠ والخٗلُماث  بمجغص جخد٤٣ ال اإلاىاَىت جغبُت ؤَضاٝ ؤن ٦ما الخًاٍع
ا  اإلاىاهج وجًمُجها ٖملُت بظغاءاث بلى جغظمتها ًخُلب ألاَضاٝ جد٤ُ٣ بن بل الغؾمُت، الىزاث٤ في وبصعاظها حؿُحَر

 (2). الضعاؾُت واإلا٣غعاث

ٌ  بٌٗ زبراث : اإلاىاَىت حٗلُم في الضو

 صعاؾُت م٣غعاث بٖضاص زال٫ مً آلازغ الضعاؾُت،والبٌٗ اإلا٣غعاث زال٫ مً اإلاىاَىت ٢ُم حٗلُم بلى الضو٫  بٌٗ لجإث     
ُما مؿاهضة، ٦ماصة الىَىُت والتربُت اإلاضهُت التربُت ماصة ٖبر حٗلُمها ًخم خُض مىٟهلت،  الضو٫  بٌٗ لخبراث ٖغى ًلي ٞو

 (3):اإلاىاَىت حٗلُم في

ُاهُا زبرة  :اإلاىاَىت حٗلُم في بٍغ

ُاهُا حٗخبر       اإلاغاخل ظمُ٘ في وجىمُتها اإلاىاَىت ٢ُم بخٗلُم تهخم التي الخضًض الٗهغ في الضو٫  ؤواثل مً بٍغ
اجه، ٧ل في الخٗلُم يمً باإلاىاَىت اإلاخٗل٣ت ال٣ُم بصماط ٖلى بالٗمل ٢امذ الخٗلُمُت،خُض  في مهم جُىع  َغؤ و٢ض مؿخٍى

                                                           
تصور مقترح لتنمية قيم المواطنة لدى تالميذ المرحلة الثانوية بفلسطين في مواجهة سياسات (. " 2014. )رائد زلمد امساعيل أبو الكاس ( )

 .59ص. رسالة دكتوراه غَت منشورة، قسم أصوؿ الًتبية، جامعة القاىرة، مصر، "اإلسرائيلياالحتالؿ 
، الكويت، كزارة الًتبية الكويتية، "استراتيجية تكريس مفاىيم المواطنة والوالء واالنتماء لدى النشء في المناىج الدراسية بدولة الكويت"    ( )

 .26، ص2010
، كرقة ْتث علمية "مظاىر المواطنة المجتمعية في المقررات الدراسية في العلـو االجتماعية من وجهة نظر المعلمين": زياد بركات، ليلى أبو علي ( )

 .31/11/2011-29الًتبية كاجملتمع بتاريخ : مقدمة إىل ادلؤ٘تر العلمي الرابع جلامعة جرش األىلية بعنواف
 . 67مرجع سابق ذكره، ص (. 2014. )رائد زلمد امساعيل أبو الكاس  ( )
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 ال٣ىمي،مجها اإلاىهج ماؾؿت زال٫ مً ؤلاعقاصًت الىزاث٤ بٌٗ بنضاع جم خُض الشاهُت، الٗاإلاُت الخغب بٗض اإلاىاَىت مىيٕى

 
ًال
غا ت،وجىمُت ال٣ىاٖض،وؤلاإلاام ٞهم:حكمل اإلاىاَىت ؤن بلى ٌكحر ج٣ٍغ  مً الضًمى٢غاَي الؿلى٥ وحٗلم ، اإلاهاعاث وامخال٥ باإلاٗٞغ
 ٖلى مهمت اإلاىاَىت ٢ًُت وؤضخذ اإلاىاَىت لجىت حك٨ُل جم 1998 ٖام في.اإلاضعؾت في الُالب بها ًمغ التي الخبراث زال٫

ت ػوص والظي اإلاىاَىت جغبُت ًٖ جىظُه ٦خِب ْهغ التربُت،خُض بنالح ؤظىضة ُت ألاَضاٝ مً بمجمٖى  والىظضاهُت اإلاٗٞغ

.  واإلاكاع٦ت ألازال٢ُت ال٣ُم وا٦دؿابها الصخهُت همى ٖلى جا٦ض التي واإلاهاعاث

: اإلاىاَىت حٗلُم في الُابان زبرة

ُت ألاوكُت زال٫ مً اإلاىاَىت بخٗلُم الُابان تهخم       بالخٗاون  الخانت الاججاَاث جىمُت في حؿهم التي والش٣اُٞت الخُٖى

 مؿمى جدذ مؿخ٣لت صعاؾُت ماصة  ويٗذ الُاباهُت التربُت وػاعة ؤن بال. الجماٖت وجماؾ٪ اإلاؿاولُت عوح وجىمُت الضولي،
اتها جًمً خُض الٗام، الخٗلُم مغاخل في الضولُت التربُت ؤو الىَىُت التربُت  وبك٩ل الضعاؾُت، اإلاىاص مٗٓم في مىيٖى
 اإلاك٨الث الضولُت، الٗال٢اث الضولي والخٗاون  الخ٩اٞل مجها ألازال٢ُت والتربُت الاظخماُٖت الضعاؾاث م٣غعاث في زام

ُت ألاوكُت بلى باإلياٞت الُاباهُت والؿُاؾُت الضولُت ألاويإ الضولُت، . والش٣اُٞت الخُٖى

 : اإلاىاَىت حٗلُم في الهحن زبرة

  الهحن جً٘     
ًال
  مىهجا

ًال
 ج٨خٟي وال الؿُاؾُت، التربُت مؿمى جدذ الٗام الخٗلُم مغاخل ظمُ٘ في الىَىُت للتربُت مؿخ٣ال

اتها جًمً بل بظل٪  للٟغص اإلاخ٩املت الصخهُت لخىمُت الؿُاؾُت التربُت بغامج حؿعى الضعاؾُت،٦ما اإلاىاص ٚالبُت في مىيٖى
  ل٩ُىن 

ًال
 ولل٨باع لظاث الٟغص واخترام ٦مىاَىحن، و٢بىلها ألاٞغاص لضي اإلاؿئىلُت عوح وعي،وجىمُت ًٖ ٖامال

.  ٌواخترام الُضوي  الٗمل بإَمُت الىعي مؿخىي  والالتزام،وعٞ٘ ال٣اهىن  والؿلُاث،واخترام

ت اإلااؾؿاث : اإلاىاَىت كُم جىمُت في اإلاازغة التربٍى

 َظٍ وحٗضصث ألاٞغاص، لضي وجىمُتها ال٣ُم ٚغؽ ٢ها َغ ًٖ ووؾاثِ،ًخم ماؾؿاث وظىص مً بض ال مجخم٘ ؤي في     

 (1): ًلي ما مجها وهظ٦غ اإلااؾؿاث

ت اإلااؾؿت هي :اإلاضعؾت.ؤ ُٟتها ج٣ىم التي الغؾمُت التربٍى  الخالمُظ لضي اإلاىاَىت ٢ُم ٚغؽ في اإلاخمشلت التربُت، في بْى
حر في حؿاٖض ؤجها بلى باإلياٞت ، مىٓمت نىعة في اإلاخُىعة والش٣اٞت الٗلىم ه٣ل وجىمُتها،وفي  لىمى اإلاىاؾبت الٓغوٝ جٞى

  اإلاضعؾت حٗخبر ٦ما والاهٟٗالي، والاظخماعي وال٣ٗلي الجؿمي اإلاسخلٟت بإبٗاص الُٟل
ًال
  امخضاصا

ًال
ُُٟا  جىُٓمها خُض مً لؤلؾغة ْو

ملُاث لخبراث ٣لُت اظخماُٖت ٖو ت ٖو   ج٣ىم ومهاٍع
ًال
ض ألاؾغة بضؤجه ما ٖلى ؤؾاؾا خطر.ٖلُه وجٍؼ  ٢ُم جىمُت في اإلاضعؾت صوع  ٍو

. اإلاضعؾُت ؤلاصاعة الخٗلُم، ج٣ىُاث اإلاضعؾُت، ألاوكُت اإلاضعؾُت، اإلاىاهج اإلاٗلم،: آلاجُت ألابٗاص زال٫ مً اإلاىاَىت

ٟا٫ بخٗلُم ألاؾغة وج٣ىم :ألاؾغة.ب هم واإلاىاَىت البِئت ٖلى واإلاداٞٓت اإلاؿاولُت ألَا  بدًاعة وحٗٞغ

٣ت ؤي الٟغص، طَىُت بدك٨ُل وحؿهم ألازالقي والىٓام الا٢خهاصي والىٓام الؿُاسخي الىٓام وبإؾـ وز٣اٞخه اإلاجخم٘  ٍَغ

  ألاؾغة جلٗب ٦ما. ٣ٖله ٖلى ؾُُغجه ًد٨م الظي الخ٨ٟحر وهمىطط ألاقُاء بلى الىٓغ
ًال
  صوعا

ًال
 الاظخماُٖت الخيكئت في مهما

اتهم ؾلى٦هم جد٨م التي واإلاٗاًحر واإلاىا٠٢ بالخبراث جؼوٍضَم وفي لؤلَٟا٫، . ٍعًآلار م٘ وجهٞغ

                                                           
.110مرجع سابق ذكره، ص (. 2014. )رائد زلمد امساعيل أبو الكاس ( )  
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ا١ ظماٖت حٗمل :الغفاق حماٖت.ج  ج٨مل طل٪ في وهي ا،ؤبىاثه في ٚغؾها بلى اإلاجخم٘ ٌؿعى التي اإلاىاَىت ٢ُم جىمُت ٖلى الٞغ
  ٢ُم جىمُت في ألازغي  التربُت وؾاثل صوع 

ًال
ا١ ظماٖت جإزحر ًٟى١  اإلاىاَىت،وؤخُاها  الؿلى٥ مجاالث في واإلاضعؾت ألاؾغة جإزحر الٞغ

ا١ بلى الكباب مٗٓم ًلجإ خُض اإلاغا٣َت، مغخلت مً ألاولى الٟتراث في ؾُما وال ب،للكبا الاظخماعي  إلًجاص ؾً ٞع
  ًجض ٢ض والتي الٟترة، َظٍ في ٖلُه جُغؤ التي الٓىاَغ و للخٛحراث اإلاغيُت الخٟؿحراث

ًال
 في ومٗلمه والضًه م٘ مىا٢كتها في خغظا

 . اإلاضعؾت

 اإلاجخم٘، في للمىاَىحن واإلاضهُت الؿُاؾُت التربُت في بٟٚاله ًم٨ً ال بضوع  الضًيُت واإلااؾؿت اإلاسجض ًًُل٘:اإلاسجض.ص
  الٟغص ًُىع  ولظل٪ ؾُاسخي، جش٠ُ٣ هٟؿه الى٢ذ في َى الضًً ؤمىع  في ٞالخ٣ٟه

ًال
 و٢ىاٖاجه ومٟاَُمه مٗلىماجه مً ٦شحرا

 اإلاىاَىت ٢ُم ججظًغ في َام بضوع  اإلاسجض ٣ًىم ٦ما ة،الؿُاسخي ألامىع  مً ًبدض ما مخابٗت زال٫ مً اإلاسجض في الؿُاؾُت
 ٢ُمت اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ٞىجض الىاؽ، بحن

ا ًخم الىاؽ بحن اإلاؿاواة  .الجماٖت نالة ؤزىاء اإلاترانت الهٟٝى زال٫ مً ججظًَغ

الم وؾائل.هـ الم وؾاثل حٗمل :ؤلٖا ؼ ٖلى ؤلٖا  باإلاٗلىماث ًضَم جؼو  مىانلت زال٫ مً باؾخمغاع اإلاىاَىحن ٢ضعاث حٍٗؼ
 اإلاماعؾت ًدُذ مما اإلاسخلٟت، ألانىاث وبؾمإ اإلاخٗضصة الىٓغ وظهاث لخضاو٫  وؾُلت وهي الخٗلُمُت، اإلاًامحن جض٤ٞ وجِؿحر
  جلٗب  ٦ما والاهخساب، والى٣ض اإلاكاع٦ت مشل للمىاَىت الٟٗلُت

ًال
  صوعا

ًال
غؽ ن ج٩ى في مهما  ؤَمُت جدخل ٞهي الش٣اٞت، وه٣ل ٚو

ا ال٣ُم، ب٦ؿاب في زانت  الهدكاَع

٤ ٖلى و٢ضعة بم٩اهاث مً لها وإلاا الىاؾ٘ . والخإزحر وؤلا٢ىإ الدكٍى

: اإلاىاَىت كُم جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث مؿاهمت

ً تهخم التي اإلااؾؿاث مً الكباهُت اإلااؾؿاث حٗخبر        الكباب، وبٖضاص بخ٩ٍى
ًال
  بٖضاصا

ًال
ا   جغبٍى

ًال
  واظخماُٖا

ًال
  وبضهُا

ًال
 مً وهٟؿُا

 :الخالُت اإلاداوع  زال٫ مً وطل٪ مخسههحن، مغبحن بقغاٝ جدذ والىىاصي ألاوكُت زال٫

ً ؤلاهخماء ٢ُم ٚغؽ - اث في ال٨ٟغي  الخىاٞـ ٖلى الكباب حصجُ٘ زال٫ مً: الكباب لضي للَى سُت اإلاىيٖى  والىَىُت الخاٍع
م الٗامت، وال٣ًاًا   لٗبىا الظًً واإلاجاَضًً بالكهضاء وجظ٦حَر

ًال
   صوعا

ًال
ش في َاما . الجؼاثغ جاٍع

سُت باإلاىا٤َ الكباب حٍٗغ٠ زال٫ مً: الكباهُت الؿُاخت حصجُ٘ - ت الخاٍع  بالغخالث ال٣ُام زال٫ مً وطل٪ وألازٍغ
ً باالهخماء الكٗىع  حٗم٤ُ لىٕ ٌٗمل َظا ٧ل الش٣اُٞت، والخباصالث . للَى

 ألاوكُت في واإلاؿاَمت الاهخساباث في اإلاكاع٦ت ٖلى الكباب حصجُ٘ زال٫ مً:  الُىمُت الخُاة في الكباب مكاع٦ت حصجُ٘ -

ُت . بالضم والخبٕر الهخي الىعي ووكغ البِئت خماًت مشل الخُٖى
غ الٗلمُت الش٣اٞت بيكغ وطل٪: وؤلابخ٩اع ؤلابضإ ٖلى الكباب حصجُ٘ -  وبجاخت الخ٨ىىلىجي، اإلاجا٫ في ظضًضة جُب٣ُاث وجٍُى

ىبحن وعٖاًت اإلاسخلٟت الٟىىن  إلاماعؾت للكباب الٟغنت . مجهم اإلاَى
ت ألاوكُت حصجُ٘ ٍَغ٤ ًٖ وطل٪: الُىمُت  الخُاة في الٟخاة صوع  جُٟٗل -  الُغػ  مشل الكباهُت اإلااؾؿاث في اليؿٍى

ا ال٣ماف ٖلى والغؾم والخُاَت حَر  .ٚو

 الكباب، بحن واإلاىا٢كت الخىاع ز٣اٞت ٚغؽ زال٫ مً: وزاعظها الكباهُت اإلااؾؿاث صازل ألاوكُت في الكباب اقغا٥ -
. اإلاسخلٟت الخُاة بمهاعاث جؼوصَم التي واإلاؿاب٣اث والضعاؾاث البدىر في للمكاع٦ت للكباب الٟغنت وبُٖاء
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ايُت اإلاماعؾت ٢اٖضة جىؾُ٘ - ت الٟئاث ل٩اٞت الٍغ ايُت صوعاث جىُٓم زال٫ مً: الٗمٍغ اياث، مسخل٠ في ٍع  جدذ الٍغ

. والخًامً الؿلم ز٣اٞت ووكغ الٗى٠ هبظ قٗاع
 وخىاصر واإلاسضعاث الخضزحن خى٫  وجدؿِؿُت بٖالمُت ؤًام جىُٓم زال٫ مً: اإلاسخلٟت الاظخماُٖت باآلٞاث الخدؿِـ -

 الىٓام اخترام الكباب لخٗلُم اإلاغوع،

ٟا٫ بقغا٥ - سُت ٢هو جخًمً التي: واإلاؿغخُت الٛىاثُت ألاوكُت في ألَا ىُت وؤهاقُض جاٍع ؼ ٖلى حٗمل َو  الىعي حٍٗؼ
ً ججاٍ بالىاظباث تزاػ الَى ً والٖا . الىَىُت والصخهُاث بالَى

 :وبحغاءاتها الضعاؾت مىهجُت

: الضعاؾت مىه 

. وؤَضاٞها الضعاؾت لُبُٗت إلاىاؾبخه الخدلُلي الىنفي اإلاىه  الضعاؾت َظٍ في اؾخسضم     

ُىت مجخم٘ :  الضعاؾت ٖو

 ُٖىت ازخُاع جم .وع٢لت لىالًت الكباهُت اإلااؾؿاث في الٗاملحن وؤلاهار الظ٧ىع  مً اإلاغبحن ظمُ٘ مً الضعاؾت مجخم٘ ج٩ىن      

٣ت لىالًت الكباهُت اإلااؾؿاث في الٗاملحن اإلاغبحن مً الضعاؾت   (98) الُٗىت حجم بلٜ الٗغيُت،و٢ض وع٢لت،بالٍُغ
ًال
 مغبُا

 
ًال
. ومغبُت

 :الضعاؾت ؤصاة

 بدُض اإلاىاَىت، ٢ُم جًمً اؾخبُان جهمُم جم ؤَضاٞها،و٢ض لخد٤ُ٣ عثِؿُت ٦إصاة الاؾخبُان الضعاؾت اؾخسضمذ     

 بٗض الضعاؾت ؤصاة جهمُم وجم.اإلاغبحن هٓغ وظهت مً اإلاىاَىت جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث مؿاَمت مؿخىي  ًٖ ج٨ك٠
إل  بىض،ٖلى ٧ل ٖلى اإلاغبحن الؾخجاباث وػن بُٖاء اإلاىاَىت،وجم ب٣ُم ٢اثمت ووي٘ باإلاىاَىت، اإلاخٗل٤ التربىي  ألاصب ٖلى الَا

 :الخالي الىدى
ًال
  (3) صاثما

ًال
   (2)صعظاث،ؤخُاها

ًال
 زم بمغاظٗتها الباخض ٢اما الضعاؾت، بُاهاث ظم٘ وبٗض .صعظت  (1)صعظاث،ؤبضا

ٜ بالخاؾىب مٗالجتها . البُاهاث وجَٟغ

: الضعاؾت ؤصاة نضق

ُت اإلا٣اعهت ؤؾلىب ازخُاع جم و٢ض:الخمُحزي  الهضق ى الهض١ مٟاَُم ؤخض ٖلى ٣ًىم"الظي الُٞغ  ٖلى الاؾخبُان ٢ضعة َو

 َب٤ زم الؿٟلي اإلاؿخىي  مً%33 م٘ الٗلىي  اإلاؿخىي  مً% 33 بحن اإلا٣اعهت جمذ. (1)" ٣ًِؿها التي الخانُت َغفي بحن الخمُحز
: اإلاىالي الجضو٫  في مىضر َى مشلما الىدُجت و٧اهذ الُٗيخحن مخىؾُي بحن الٟغو١ لضاللت" ث" ازخباع طل٪ بٗض

 ٌ  الُغفُت اإلالاعهت هخائج(: ٔٓ) عكم الجضو

البياناث 
الوتوسط 

الحسابي 

االنحراف الوعياري 
د ح ث الوحسوبت 

هستوى 

الذاللت 

 6 .    .  %    األعلى 
9.9 6  6 

 

 04.    . 4%    األدنى  0.000
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ا       ويٗذ ما ج٣ِـ وبالخالي ألاصاة نض١ ٖلى ًض٫ الظي بخهاثُت،ألامغ صاللت طاث ٞغو٢ا هلخٔ الؿاب٤ الجضو٫  بلى اؾدىاصًال

.           ألظله

: الضعاؾت ؤصاة زباث

لت  بلى 1 البىض)  ألاصاة مً ألاو٫  الىه٠ بحن الىهُٟت الخجؼثت ٍَغ٤ ًٖ الشباث مٗامل بًجاص جم:الىهفُت الخجؼئت ٍَغ
( . 0.75) الخصخُذ بٗض الشباث مٗامل وبلٜ ،(18 البىض بلى 10 البىض)  الشاوي والىه٠( 9 البىض

. ألاصاة زباث ًا٦ض مما مغجٟٗت ٢ُمت وهي( 0.82) بلٜ و٢ض ٦غوهبار ؤلٟا بمٗامل الشباث خؿاب جم و٢ض: الضازلي الاحؿاق زباث

 :الضعاؾت مخٛحراث

 :آلاجُت والخابٗت اإلاؿخ٣لت اإلاخٛحراث ٖلى الضعاؾت َظٍ اقخملذ

 
ًال
ت اإلاؿخ٣لت اإلاخٛحراث :ؤوال  :وهي الشاهٍى

  . ط٦غ،ؤهثى:  الاظخماعي الىٕى -

 .ظامعي زاهىي،:  الضعاسخي اإلاؿخىي  -

 .الكباب لخيكُِ عثِسخي مغبي وعٍايُت، بضوي ؤوكُت مغبي قباب، جيكُِ مغبي: الغجبت -

 
ًال
ى الخاب٘ اإلاخٛحر :زاهُا  .الكباب لضي جىمُتها بلى اإلااؾؿاث حؿعى التي اإلاىاَىت ٢ُم  :َو

 :ؤلاخهائُت اإلاٗالجت

 اإلاخىؾِ اؾخسغاط جم ألاو٫  الؿاا٫ ًٖ لئلظابت ،(SPSS) ؤلاخهاثُت الخؼمت بغهامج باؾخسضام البُاهاث جدلُل جم    
 اؾخسضام جم والشالض الشاوي الؿاا٫ ًٖ ولئلظابت ٩٦ل، ولؤلصاة ألاصاة بىىص مً بىض ل٩ل اإلاُٗاعي  والاهدغاٝ الخؿابي

 زال٫ مً الاؾخسضام صعظت ٖلى للخ٨م (02) ع٢م الجضو٫  في اإلابحن اإلا٣ُاؽ الضعاؾت وجبيذ. الخباًً جدلُل و "ث"ازخباع
       :ألاصاة بىىص مً بىض ل٩ل الخؿابي اإلاخىؾِ

 ٌ  بىض ليل الحؿابي اإلاخىؾِ زالٌ مً الضوع  مؿخىي  ٖلى الحىم ملُاؽ(: ٕٓ) عكم الجضو

 صعحت الاؾخسضام جلؿُم مضي اإلاخىؾِ 

= َى٫ الٟئت   2=  1-3= اإلاضي 

2/3  =0.66 

مىسٌٟ  1.66  –1

مخىؾِ  2.33  –1.67

مغجٟ٘  3  –2.34

 :ومىاككتها الضعاؾت هخائج ٖغى

ٌ  الؿااٌ  ؟ اإلاغبحن هٓغ وظهت مً الكباب لضي اإلاىاَىت جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث مؿاَمت مؿخىي  ما :ألاو

ت والاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخىؾُاث خؿاب جم الؿاا٫ َظا ًٖ لئلظابت  : ؤصهاٍ مبحن َى ٦ما اإلاُٗاٍع
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 ٌ ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾُاث ًبحن(:03) عكم حضو  ألاصاة بىىص مً بىض ليل والترجِب اإلاُٗاٍع

اإلاخىؾِ  البىض الغكم

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 

 مؿخىي الضوع  الترجِب

ً ؤمام الكباب  1  مغجٟ٘ 1 0.34 2.86ؤخغم ٖلى الاٞخساع بغمىػ الَى

 مغجٟ٘ 9 0.53 2.60ؤشج٘ الكباب ٖلى ببضاء ؤعائهم في ألاوكُت اإلا٣ضمت لهم  2

 مغجٟ٘ 2 0.42 2.76ؤشج٘ الكباب الظًً ًلتزمىن بالهىعة الُُبت بحن ػمالئهم  3

ايُت ؤؾعى بلى  4 ىبحن في ألاوكُت الٍغ  مغجٟ٘ 7 0.50 2.63ا٦دكاٝ الكباب اإلاَى

مىسٌٟ  16 0.55 2.28ؤها٢ل م٘ الكباب ال٣ًاًا واإلاك٨الث البُئُت وصوعَم ٞحها  5

ىُت  6  مغجٟ٘ 14 0.54 2.53ؤصٖى الكباب لخًىع اإلاىاؾباث الَى

باث الكباب في ازخُاع ألاوكُت التي ًماعؾىجها  7  مغجٟ٘ 7 0.49 2.67ؤخترم ٚع

ُت الكباب بًغوعة الخغم ٖلى صخت وؾالمت ػمالئهم  8 ؤ٢ىم بخٖى

اضخي  ؤزىاء مماعؾت اليكاٍ الٍغ

 مغجٟ٘ 2 0.42 2.76

ؤوضر للكباب ؤَمُت الاقترا٥ في الٗمل الخُىعي الخحري لخضمت  9

اإلاجخم٘ 

 مغجٟ٘ 8 0.50 2.62

ت في الخٗامالث بحن الكباب  10  مغجٟ٘ 6 0.49 2.67ؤؾعى لىبظ الخٗهب والجهٍى

ُت الكباب بإَمُت جىُٟظ الىاظباث واإلاؿاولُاث صون  11 ؤَخم بخٖى

بَما٫ ؤو  جغادي 

 مغجٟ٘ 10 0.51 2.59

ؤها٢ل الكباب في يغوعة الخٗاون واإلاكاع٦ت في جىُٟظ ألاوكُت  12

اإلاُلىبت 

 مغجٟ٘ 13 0.52 2.53

 مغجٟ٘ 15 0.55 2.42. واإلاجخم٘ؤوضر للكباب الخ٣ى١ والىاظباث ججاٍ البِئت  13

ً لهم مً ؤمً وعٖاًت  14 ٍغ الَى ٧الخٗلُم، )ؤوضر للكباب ما ًٞى

...( والصخت

 مغجٟ٘ 12 0.51 2.57

ايُت  15  مغجٟ٘ 5 0.45 2.70ؤخغم ٖلى اإلاؿاواة بحن الكباب في مماعؾت ألاوكُت الٍغ

 مغجٟ٘ 11 0.53 2.58ؤصٖى الكباب بلى مكاع٦ت ػمالئهم في خالت الكضة واإلاغى  16

لى  17 ؤوظه الكباب بلى ٦ُُٟت اؾدشماع الى٢ذ ُٞما ٌٗىص ٖلحهم ٖو

اإلاجخم٘ بالٟاثضة 

 مغجٟ٘ 4 0.43 2.74

ؤٚغؽ في الكباب ؤَمُت الش٣ت بالىٟـ ٦إؾاؽ للىجاح في الخُاة  18

والخمحز ٞحها 

مغجٟ٘  3 0.45 2.75

 مغجٟ٘  2.62 ألاصاة ٩٦ل

 (1) ع٢م للبىض ٧ان مخىؾِ ؤٖلى وؤن(  2.86 و 2.42) بحن ما جغاوخذ الخؿابُت اإلاخىؾُاث ؤن ًخطر (03) ع٢م الجضو٫  مً     

ً بغمىػ  الاٞخساع ٖلى ؤخغم"ٖلى ًىو والتي  مخىؾِ ؤصوى ٧ان خحن في ،(2.86)بلٜ خؿابي بمخىؾِ " الكباب ؤمام الَى
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 ،(2.28)  بلٜ خؿابي بمخىؾِ" .ٞحها وصوعَم البُئُت واإلاك٨الث ال٣ًاًا الكباب م٘ ؤها٢ل " ٖلى ًىو والتي(05)  ع٢م للبىض

٣٘ (2.62) ٩٦ل لؤلصاة الخؿابي  اإلاخىؾِ بلٜ خحن في  . اإلاغجٟ٘ الضوع  مؿخىي  يمً ٍو

ظا اإلاىاَىت، ٢ُم جىمُت في مغجٟ٘ بمؿخىي  حؿاَم الكباهُت اإلااؾؿاث ؤن لىا ًدبحن ٖلحها، اإلاخدهل الىخاثج زال٫ مً       َو
ضاص الالػمت ؤلاًجابُت والاججاَاث ال٣ُم جىمي التي اإلاىٓمت الش٣اُٞت وألاوكُت اإلاٗخمضة اإلاىاهج زال٫ مً  ًاصي قاب إٖل

ش الىَىُت الش٣اٞت جغؾُش ٖلى جغ٦ؼ ٦ما اإلاجخمُٗت، واإلاكاع٦ت اإلاىاَىت واظباث ت الشىعة وجاٍع ٍغ  الكباب، هٟىؽ في الخدٍغ
ؼ في ٦بحر صوع  له اإلاغبي ؤن ٦ما ىه اججاٍ وآعاثه اججاَاجه َغح زال٫ مً اإلاىاَىت ٢ُم حٍٗؼ ٗمل َو  مكاٖغ جىمُت ٖلى َو

 اإلاجخم٘ زضمت ٖلى الكباهُت اإلااؾؿت في الكباب جضٍعب ٖلى ٌٗمل ٦ما الكباب، لضي والخٗاون  والاجداص والىالء الاهخماء

ت والؿُاؾُت الاظخماُٖت واإلاكاع٦ت ايُت ألاوكُت هجض وؤًًا. والخٍغ  الكباب،خُض شخهُت جىمُت ٖلى حٗمل التي الٍغ
ً،والخٗٝغ ٢ضعاث واخترام والهبر، الخٗاون،: مشل الاًجابُت والاججاَاث الاظخماُٖت اإلاهاعاث زاللها مً الكاب ًخٗلم  آلازٍغ

ىىا ز٣اٞاث ٖلى ت َو  اإلاىاَىت عوح جىمُت ٖلى ألاوكُت حٗمل ٦ما الٛغب، بلى الكغ١  ومً الجىىب بلى الكما٫ مً اإلاخىٖى

ؼ ً الىالء وحٍٗؼ ظا ، مخىؾِ ؤصوى ٖلى جدهل التي( 05) ع٢م البىض ًسو ُٞما ؤما. للَى  ُٚاب بلى( ٖلمىا خض ٖلى) عاظ٘ َو
 ؤن ٦ما البُئُت، بالش٣اٞت حهخم ال قبابىا ٞإنبذ اإلاجخم٘، ؤٞغاص وؤٚلب اإلاغبحن لضي وجىمُتها البِئت ٖلى اإلاداٞٓت ز٣اٞت

. الخالمُظ لضي البُئُت الش٣اٞت جىمي ال الضعاؾُت اإلاىاهج

 الىٕى إلاخٛحر حٗؼي  اإلاىاَىت ٢ُم جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث إلاؿاَمت اإلاغبحن ج٣ضًغاث بحن ٞغو١ جىظض َل :الشاوي الؿااٌ
 ؟ الاظخماعي

 ٌ  الضعاؾت ؤصاة ٖلى وؤلاهار الظهىع  مخىؾُي بحن الفغوق لضاللت( ث) ازخباع هخائج( ٗٓ) عكم الجضو

مؿخىي الضاللت " ث"كُمت الاهدغاف اإلاخىؾِ الٗضص الىٕى 

 0.08 1.722 3.52 47.80 57ط٧ىع 

 3.20 46.60 41بهار 

  اإلاىاَىت ٢ُم جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث إلاؿاَمت اإلاغبحن ج٣ضًغاث بحن الٟغو١ ؤن ًخطر (04) ع٢م الجضو٫  مً     
ًال
 جبٗا

( . 0.08) صاللت بمؿخىي  (1.722) بلٛذ "ث"  ٢ُمت بن خُض ؤلاخهاثُت، الضاللت مؿخىي  جبلٜ لم الاظخماعي الىٕى إلاخٛحر

ٗىص        اإلاغبحن ؤن بلى طل٪ َو
ًال
  ط٧ىعا

ًال
م وظهت في ًسخلٟىن  ال وبهازا  اإلاىاَىت، جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث مؿاَمت خى٫  هَٓغ

 الىٓغة وازخٟاء وؤلاهار الظ٧ىع  مً ل٩ل الخٗلُم ؤبىاب ٞخذ بلى ٦ظل٪ طل٪ ًغظ٘ وعبما جالقذ، الجيؿحن بحن الٟغو١ ؤن ٦ما
  ٧ىهه البكغي  ال٩اثً بلى

ًال
اًت، اإلاٗاملت هٟـ ًخل٣ُان ٨ٞالَما ؤهثى ؤم ط٦غا  بلى الجيؿحن هٓغة في الٟغو١ ي٤ُ مما والٖغ

ت ال٣ًاًا . التربٍى

 :إلاخٛحراث حٗؼي  اإلاىاَىت ٢ُم جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث إلاؿاَمت اإلاغبحن ج٣ضًغاث بحن ٞغو١ جىظض َل :الشالث الؿااٌ
ُُٟت، الغجبت  الخٗلُمي؟ واإلاؿخىي  الْى

ت والاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخىؾُاث خؿاب جم الؿاا٫ َظا ًٖ لئلظابت      : مىضر َى ٦ما اإلاُٗاٍع
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ت الؾخجاباث ؤفغاص الُٗىت (: 05)الجضٌو عكم  اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغافاث اإلاُٗاٍع

الاهدغاف اإلاخىؾِ الٗضص   

ُُٟت   3.67 47.46 66مغبي عثِسخي الغجبت الْى

 2.87 46.96 32مغبي 

 3.96 47.51 60ظامعي اإلاؿخىي الخٗلُمي 

 2.36 46.97 38زاهىي 

  وظىص الجضو٫  مً ًدبحن     
ًال
  جباًىا

ًال
ا  في الكباهُت اإلااؾؿاث إلاؿاَمت الُٗىت ؤٞغاص لخ٣ضًغاث والاهدغاٞاث اإلاخىؾُاث في ْاٍَغ

  الكباب لضي اإلاىاَىت جىمُت
ًال
ُُٟت الغجبت إلاخٛحري  جبٗا  بحن ؤلاخهاثُت الٟغو١ صاللت ولخىيُذ الخٗلُمي، واإلاؿخىي  الْى

: آلاحي الجضو٫  في مىضخت والىخاثج الشىاجي، الخباًً جدلُل اؾخسضام جم الخؿابُت اإلاخىؾُاث

 ٌ  جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث مؿاهمت مؿخىي  في الفغوق لضاللت الشىائي الخباًً جدلُل هدُجت ًبحن(: 06) عكم الجضو
 الضعاسخي واإلاؿخىي  الىُْفُت الغجبت إلاخٛحر حٗؼي  الكباب لضي اإلاىاَىت

ت مجمٕى اإلاغبٗاث مهضع الخباًً  مؿخىي الضاللت " ف"كُمت مخىؾِ اإلاغبٗاث صعحاث الحٍغ

ُُٟت   0.581 0.306 3.505 1 3.505الغجبت الْى

 0.887 0.020 0.233 1 0.233اإلاؿخىي الخٗلُمي 

   11.444 94 1075.734الخُإ 

    98 220452.000ال٨لي 

 اإلاىاَىت جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث مؿاَمت مؿخىي  في بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال ؤهه الجضو٫  مً ًخطر     

ُُٟت الغجبت إلاخٛحر حٗؼي   مؿخىي  في بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال ؤهه ًدبحن ٦ما ،(0.581" )ٝ" ٢ُمت بلٛذ خُض الْى

(. 0.887" )ٝ" ٢ُمت بلٛذ خُض الخٗلُمي اإلاؿخىي  إلاخٛحر حٗؼي  اإلاىاَىت جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث مؿاَمت

م وظهت في ًسخلٟىن  ال الخيكُِ ومغبي الغثِؿُحن اإلاغبحن ؤن بلى طل٪ ًغظ٘ و٢ض       الكباهُت اإلااؾؿاث مؿاَمت خى٫  هَٓغ
 ال٣اهىن  في اإلاخًمىت اإلاهام في ازخالٝ ًىظض ؤهه م٘ اإلاُضان ؤعى ٖلى اإلاهام هٟـ ًماعؾىن  ألجهم اإلاىاَىت، جىمُت في

ً هٟـ جل٣ىا ؤجهم بلى باإلياٞت ألاؾاسخي،  م٘ للخٗامل الالػمت الخيكُِ وزبراث مهاعاث با٦دؿاب لهم ٌؿمذ مما الخ٩ٍى

ت ال٣ًاًا بلى الغجبخحن هٓغة في الٟغو١ ج٣لُل في ٌؿاَم َظا ٧ل الكباب،  الجامُٗحن بحن ٞغو١ وظىص ٖضم ٌٗؼو  و٢ض. التربٍى
حن م وظهت في والشاهٍى  بالخٗامل الخانت اإلاغبي مهام َبُٗت ألن اإلاىاَىت، جىمُت في الكباهُت اإلااؾؿاث مؿاَمت خى٫  هَٓغ

 اخخىاء ٖلى ال٣ضعة ؤَمها زانت، و٢ضعاث مهاعاث جخُلب ٞدحن مىسٌٟ، ؤو مغجٟ٘ حٗلُمي مؿخىي  جخُلب ال الكباب م٘

. بهم والاَخمام بلحهم والاؾخمإ الكباب

:  واإلالترخاث الخىنُاث

:  آلاجُت الخىنُاث نُاٚت ًم٨ً ومىا٢كتها البدض َظا هخاثج يىء في     

ً خب لضحهم جىمي التي والاججاَاث وال٣ُم اإلاهاعاث الكباب ب٦ؿاب - . وؤٞغاصٍ الَى
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ت آلازغ الغؤي وج٣بل والخىاع اإلاىا٢كت في الكباب مهاعاث جىمُت - جهم اججاٍ وواظباتهم خ٣ى٢هم ومٗٞغ . َو

ت اإلااؾؿاث مؿاَمت جُٟٗل  - جي والاهخماء اإلاىاَىت ٢ُم جىمُت في والكباهُت التربٍى  بخًمحن وطل٪ الكباب، لضي الَى
ؼ في حؿهم بمىايُ٘ الخٗلُمُت اإلاىاهج . الهالخت اإلاىاَىت ٢ُم حٍٗؼ

  اإلاىاَىت ٢ُم جُٟٗل -
ًال
ا   هٍٓغ

ًال
 وبقغا٥ الالنُٟت ألاوكُت زال٫ مً والجامٗت، الكباهُت واإلااؾؿاث اإلاضعؾت صازل وجُب٣ُُا

. والغؾم وألاهاقُض اإلاؿغخُاث: مشل ألاوكُت، َظٍ في والكباب الخالمُظ

. اإلاىاَىت مىيٕى في الٗلمُت عؾاثلهم لدسجُل الٗلُا الضعاؾاث َالب جىظُه ا٢تراح -

 وحٗخبر مكحن، ؾلى٥ ؤي ٖلى باالبخٗاص ب٢ىاٖهم و لضحهم، الصخُذ الؿلى٥ ٚغؽ ٖلى حٗمل لؤلَٟا٫ ٢هو جإل٠ُ -

. الُٟل جغبُت وؾاثل ؤًٞل مً ال٣هت

:  اإلاغاح٘ كائمت

. 2008 ،6ٍ لبىان، بحروث، ناصع، صاع ،" الٗغب لؿان"  مىٓىع، ابً م٨غم بً مدمض الضًً ظما٫ . 
ؼ في وبؾهامها الكباب لضي اإلاىاَىت كُم"  ٖبىص، آ٫ مدمض بً ؾُٗض بً هللا ٖبض .   ها٠ً ظامٗت" الىكائي ألامً حٍٗؼ

اى، ألامىُت، للٗلىم الٗغبُت . 2011 ،1ٍ الؿٗىصًت، الٍغ
اص .   هٓغ وحهت مً الاحخماُٖت الٗلىم في الضعاؾُت اإلالغعاث في اإلاجخمُٗت اإلاىاَىت مٓاهغ: "ٖلي ؤبى لُلى بغ٧اث، ٍػ

ش واإلاجخم٘ التربُت: بٗىىان ألاَلُت ظغف لجامٗت الغاب٘ الٗلمي اإلااجمغ بلى م٣ضمت ٖلمُت بدض وع٢ت ،"اإلاٗلمحن -29 بخاٍع
31/11/2011. 
ت اإلاغخلت جالمُظ لضي اإلاىاَىت كُم لخىمُت ملترح جهىع (. " 2014. )ال٩اؽ ؤبى اؾماُٖل مدمض عاثض .4  في بفلؿُحن الشاهٍى

 .مهغ ال٣اَغة، ظامٗت التربُت، ؤنى٫  ٢ؿم ميكىعة، ٚحر ص٦خىعاٍ عؾالت ،"ؤلاؾغائُلي الاخخالٌ ؾُاؾاث مىاحهت

 .ث.ص اإلاٟخىخت، ال٣ضؽ ظامٗت ،"اإلاىاَىت ٖلى للتربُت اإلاٗانغة الاججاهاث: " ٢غواوي زالض . 

 في ألاعصهُت اإلاجلت ،"اإلاىاَىت كُم جضُٖم في ألاعصهُت الجامٗاث صوع ": الخُاعي  ؤخمض خؿً ال٣ُٗل، خؿحن ٖهمذ .6
ت، الٗلىم  .529-517 ،2014ألاعصن، الحرمى٥، ظامٗت ،4ٕ ،10م التربٍى

ت َالب لضي اإلاىاَىت كُم: "الٛامضي ٖلي بً الغخمً ٖبض .7 الكتها الشاهٍى  للٗلىم ها٠ً ظامٗت ،"الفىغي  باألمً ٖو
اى، ألامىُت،  .2010 ،1ٍ الؿٗىصًت، الٍغ

ت بكحر .8  .2012 ،1ٍ الجؼاثغ، الخلضوهُت، صاع ،"ؤصواجه وجهمُم الىفسخي اللُاؽ ؤؾاؾُاث: "مٗمٍغ

ـ اؾتراجُجُت" .9 ذ بضولت الضعاؾُت اإلاىاه  في اليلء لضي والاهخماء والىالء اإلاىاَىت مفاهُم جىَغ ذ، ،"الىٍى  ال٩ٍى
دُت، التربُت وػاعة . 2010 ال٩ٍى
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ت المُت إلاكيلت الُالق في ؤلاطاٖاث اإلادلُت الجؼائٍغ بطاٖت الجلفت ؤهمىطًحا : اإلاٗالجت ؤلٖا

حامٗت بؿىغة /َاهغي لخًغ.حامٗت بؿىغة                      ؤ/الٗلبي ألاػهغ.ص

 

 

:  ملخو

ت اإلادلُت ؤلاطاٖاث مٗالجت حجم و ٦ُُٟت ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت َضٞذ     مً الُال١ مٗضالث اعجٟإ لٓاَغة الجؼاثٍغ
خماصب الجلٟت بطاٖت همىطط زال٫  اإلامخضة الٟترة زال٫ الجلٟت بطاٖت بغامج مً ُٖىت لخدلُل اإلاًمىن  جدلُل مىهج ٖلى الٖا

 الجلٟت بطاٖت جبشه ما في اإلاىيٕى َظا خى٫  وكغ ما ل٩ل قامل خهغ باؾخسضام طل٪ و 31/05/2015 بلى 01/01/2015 مً
 ٧ان ؤلاطاٖت بغامج في الُال١ مك٩لت مٗالجت حجم ؤن الىخاثج ؤؾٟغث و ، اإلاىيٕى ؤَضاٝ جسضم ال التي البرامج باؾخصىاء

ُت بغامج زالر في بال جىاظضٍ ٨ًً لم و ، ظضا يئُل  حٗخمض لم و ، ؤؾاؾُت ٚحر و ٢لُلت ٞحها الُال١ مٗالجت ٧ان و ؤؾبٖى

 و.  ؤلاطاعي الخىاع و ، طاعيؤلا الخضًض  َما و الٟىُت ؤلاطاُٖت ال٣ىالب مً ٢البحن ٖلى بال الُال١ مك٩لت مٗالجت في ؤلاطاٖت
 جا٦ض اإلااقغاث َظٍ و٧ل.  ؤلاطاعي الخد٤ُ٣ و ؤلاطاُٖت الضعامت و ؤلاطاُٖت ٧اإلاىا٢كت ألازغي  الٟىُت ال٣ىالب ٧ل ُٚاب ٌسجل

 . الُال١ بٓاَغة ؤلاطاٖت اَخمام ٖضم ٖلى

 .اإلادلُت،الُال١،الجلٟت ؤلاطاٖت:اإلافخاخُت اليلماث

:   ملضمت

الم وؾاثل ؤَم ؤخض ؤلاطاٖت حٗض ت ؤلٖا ً و الاججاَاث حك٨ُل في حؿاَم التي الجماَحًر  الخٛحراث بخضار و ؤلاهُباٖاث ج٩ٍى
اث و ؤ٩ٞاع مً ج٣ضمه بما  مً ماجبشه زال٫ مً ؤَضاٞها لخد٤ُ٣ الاؾخماالث و ال٣ىالب و   الاؾالُب بٌٗ مؿخٗملت مىيٖى

اث و ز٣اٞت و ؤزباع ُٟي اإلاضزل اَخم ٢ض و.مىٖى الم بىؾاثل  الْى ا اإلاجخمٗاث خُاة في ؤلٖا  لها اظخماُٖت اوؿا١ باٖخباَع

اث٠  ،و( )ٕ"اإلاجخم في لؤلٞغاص ظماعي ٖمل جاصي الٗامت،و ألا٩ٞاع ليكغ ؤلاوؿاهُت للخاظاث امخضاص هي اظخماُٖت،و ْو
ت،و ألامىع  مً البِئاث َظٍ في للمك٨الث مٗالجتها ،واإلادلُت اإلاجخمٗاث في اإلااؾؿاث ؤَم بحن مً اإلادلُت ؤلاطاٖاث  الًغوٍع

 ٞكلها ؤو هجاخها ٣ًاؽ به التي اإلاٗاًحر ؤَم مً وعٚباجه لخاظاجه جلبُتها و اوكٛاالجه و اإلاجخم٘ بإمىع  اَخمامها حجم

 .اظخماُٖت ٦ماؾؿت

 اإلاجخمٗاث ظل مجها حٗاوي التي الاظخماُٖت اإلاك٨الث مً مٗضالتها اعجٟإ و جؼاًضَا ٌٗض اظخماُٖت ْاَغة الُال١ و
ض الٓاَغة َظٍ جُىع  ًٖ الؿ٩ىث ؤلاوؿاهُت،و  اإلااؾؿاث ٧ل و ، الاظخماُٖت ألاويإ ح٣ٗض مً و جٟا٢مها مً ًٍؼ
 مٗضالث العجٟإ مٗالجتها حٗض اإلادلُت،التي ؤلاطاٖت الاظخماُٖت اإلااؾؿاث َظٍ بحن مً اإلاجخم٘،و ًٖ مؿاولت الاظخماُٖت

  اظخماُٖت مؿاولُت و يغوعة الُال١

                                                           

 .169، ص2006، بَتكت ، 1، دار النهضة العربية ، ط نظريات االتصاؿمي العبد اهلل ،  - 
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 زال٫(  الخُل٤ُ،الخل٘) الُال١ مٗضالث اعجٟإ مً الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ٌكهضٍ ما اإلاىيٕى لهظا ازخُاعها ؤؾباب مً و
م ألازحرة الؿىىاث   الٓاَغة َظٍ مٗض٫ اعجٟإ ٌٗض اإلاجخم٘،و صًً و ٖاصاث في م٨غوَُخه ٚع

ًال
  زلال

ًال
  ًخُلب اظخماُٖا

اث٠ جاصي ؤن اإلاٟغوى مً واإلاجخم٘، في الهامت الاظخماُٖت اإلااؾؿاث مً اإلادلُت ؤلاطاٖاث و.اإلاٗالجت  جماؾ٪ بلى تهضٝ ْو

. طل٪ في ٌؿاٖضٍ ما للمجخم٘ ج٣ضم ؤن اإلاجخم٘،و

 الىماطط ٖلى الخٗٝغ و ، زهاثهها و  الجلٟت بطاٖت في اإلاظاٖت البرامج ٖلى الًىء بل٣اء بلى اإلاىيٕى َظا زال٫ مً جهضٝ و

ت و الاظخماُٖت  و و٦ُُٟاث الجلٟت بطاٖت بغامج في الُال١ مك٩لت ٖلى الًىء حؿلُِ و. البرامج َظٍ جخًمجها التي ألاؾٍغ
 في بؾهام مً الجؼاثغ في اإلادلُت ؤلاطاٖاث ًٖ ٦ىمىطط الجلٟت بطاٖت ج٣ضمه ما حجم ٦ك٠ و. للمجخم٘ ج٣ضًمها ؤؾالُب

ت و.الُال١ مك٩لت مٗالجت  جلبُت و اإلاؿخمٗحن اَخماماث ظلب في الجلٟت بطاٖت حؿخٗملها التي ؤلاطاُٖت ال٣ىالب مٗٞغ
 . الُال١ إلاك٩لت ؤطوا٢هم،وحُُٛتها

ىا ظاء ٣ٞض  ؾُا١ في و ، الُال١ مك٩لت بمٗالجت اَخمامها مضي ًٖ للخٗٝغاإلادلُت، الجلٟت بطاٖت بغامج لُدلل َظا مىيٖى

ٌ  ظاء طل٪  :الخالي الدؿائ

 الُالق؟ مكيلت بمٗالجت اإلادلُت  الجلفت بطاٖت اهخمام مضي ما
 ،ؤما اإلادلُت الجلٟت بطاٖت بغامج في الُال١ مك٩لت حجم ًٖ ألاو٫  الجاهب ًبدض ، ظاهبحن بلى الؿاا٫ َظا ًٖ جٟٕغ و

.   الاظخماُٖت اإلاك٩لت َظٍ الجلٟت بطاٖت بها حٗالج التي الٟىُت ال٣ىالب ًٖ ُٞبدض الشاوي الجاهب

خماص جم ٢ض و  التي الىنُٟت الٗلمي البدض مىاهج مً ٌٗخبر الظي اإلاًمىن  جدلُل مىهج ٖلى الٗلمي اإلاىيٕى َظا في الٖا

 جم ٢ض و ، ( )وجٟانُله ظؼثُاجه ؤص١ ٖلى الى٢ٝى ومداولت  الضعاؾت و البدض مدل اإلاىيٕى ؤو الٓاَغة ون٠ ٖلى ج٣ىم
خماص  جدلُل و ، الُال١ بمك٩لت ؤلاطاٖت َظٍ اَخمام مضي ٖلى للخٗٝغ الجلٟت بطاٖت بغامج مً ُٖىت لخدلُل اإلاىهج ٖلى الٖا
 إلاك٩لت ؤلاطاٖت َظٍ ج٣ضمها التي اإلاٗالجت وؿبت بلى الىنى٫  الُال١،بهضٝ إلاك٩لت جخٗغى التي اإلاىايُ٘ و   البرامج

 ما ل٩ل قامل خهغ باؾخسضام طل٪ و  31/05/2015 بلى 01/01/2015 مً اإلامخضة الٟترة زال٫.طل٪ مٗالجت الُال١،و٦ُُٟت
 الجلٟت بةطاٖت مُٗىت ؤو٢اث في بغامجها ًغجبِ ٢ىىاث جبثها  التي البرامج صون  الجلٟت بطاٖت جبشه ما في اإلاىيٕى َظا خى٫  وكغ
 ٢ض و.الُال١ مك٩لت جدىاو٫  التي ؤلاطاُٖت اإلاىاص ٖلى ٣ًخهغ ٞالخدلُل اإلاىيٕى ؤَضاٝ جسضم ال التي البرامج اؾخصىاء جم ٦ما
ت الكب٨ت بغامج مدخىي  مً هي الٟترة َظٍ في البرامج ألن الٟترة َظٍ ازخُاع جم  بغامجها جسً٘ لم التي الٗاصًت الؿىٍى

. مىاؾبتي ؤو مىؾمي حٗضًل ؤو لخ٠ُُ٨

ت ازخُاع جم ٢ض و  ظم٘ وؾاثل مً وؾُلت ؤجها ٖلى حٗٝغ التي اإلاًمىن  جدلُل اؾخماعة مجها والخ٣ؿُماث الىؾاثل مً مجمٖى
 ؤظىبت ٖلى الخهى٫  بٛغى بظاباتهم و ؤعائهم وؤزظ مباقغة، جىظحهُت ب٨ُُٟت ألاٞغاص الؾخجىاب ٖلمُت ج٣ىُت و البُاهاث

دت ؤعاء و مىا٠٢ جدضص .  (2)اإلابدىزحن مً واؾٗت قٍغ

ئاث وخضاث جدضًض مً ٞخبضؤ ، اإلادلُت  الجلٟت بطاٖت جبشه التي البرامج ُٖىت مًمىن  جدلُل في اإلاخبٗت الخُىاث ؤما  ٞو

 وخضة و.  مٟغصة البرامج في ٧لمت ٧ل ؤن ؤؾاؽ ٖلى حؿخسضم التي ال٩لمت وخضة : مً الخدلُل وخضاث وجخ٩ىن  :الخدلُل
 . ػمىُت ٧ىخضة  الض٣ُ٢ت اؾخسضمذ  التي الؼمجي ال٣ُاؽ

                                                           

 . 52،  51،ص ص  2004 -اجلزائر  -عُت مليلة  -دار اذلدل   -منهجية العلـو االجتماعية -حساف اجليالين  -بلقاسم سالطنية  - 

3- Maurice Angers . Initiation pratique  à la méthodologie des sciences humaine . Edit /Casbah .1996. p 
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 ػمً. الُال١ مك٩لت حٗالج التي البرامج ػمً. ال٨لي الؼمً) بالؼمً الخانت الخدلُل ٞئاث مً ٞخخ٩ىن  :الخدلُل ٞئاث ؤما

 ٞئت ؤما.ووُْٟخه البرامج َبُٗت خؿب جهى٠ و  البرامج ٞئتب بالك٨ـل الخانت الخدلُل ٞئاث جخٗل٤ و ،( البرامج في الُال١
المُت اإلااصة بها ج٣ضم التي الٟىُت ألاق٩ا٫  بها ٣ُٞهض الٟىُت ال٣ىالب  -ؤلاطاعي الخىاع و ؤلاطاعي ٧الخبر البرامج في ؤلٖا

 .  -ؤلاطاُٖت اإلاىا٢كت

  :الجؼائغ في اإلادلُت ؤلاطاٖاث:  ؤوال

 الخبر ًظٌ٘ ؤطإ ، الالؾل٩ي الجهاػ بىاؾُت ألازباع جيكغ التي الضاع ٖلى ؤلاطاٖت ٖباعة جُل٤:اإلادلُت ؤلاطاٖت مفهىم - 

ت إلاىاص الغاصًى بىاؾُت وم٣هىص مىٓم اهدكاع هي و.  ( ) بٞكاثه ؤي الؿغ بطاٖت.  وكٍغ ؤي ا وحٗلُمت وز٣اُٞت بزباٍع حَر  مً ٚو
 الاؾخ٣با٫ ؤظهؼة باؾخسضام -وظماٖاث ٞغاصي -الٗالم ؤهداء قتى في اإلاىدكغون اإلاؿخمٗىن  واخض و٢ذ في البرامج،لُلخ٣ُها

 الجٛغاُٞت الىاخُخحن مً مخىاؾ٣ا و  مدضوصا مدلي بمجخم٘ ؤؾاؾا مغجبُت بطاٖت هي اإلادلُت ؤلاطاٖت و .(  )اإلاىاؾبت
 ختى ظٛغاُٞت خضوص جدضٍ ؤن ٖلى اإلاخمحزة الش٣اُٞت و الا٢خهاصًت البِئت زهاثو له اإلاجخم٘ َظا ٩ًىن  بدُض والاظخماُٖت

ت ؤو مضًىت اإلاجخم٘ َظا ٩ًىن  ٢ض و ، زام مجخم٘ جسضم َىا اإلادلي،ٞاإلطاٖت ؤلاعؾا٫ ع٢ٗت حكمله  مضن ؤو ٢غي  مجمٖى
 و مهالخهم ًٖ للخٗبحر الُبُعي مجالهم هي ؤلاطاٖت َظٍ ج٩ىن  و مخمحزة ز٣اُٞت و ا٢خهاصًت وخضة ججمٗها مخ٣اعبت نٛحرة

م و جغاثهم و ٞهمهم ح٨ٗـ  . ( )اإلاخمحزة الخانت اخخُاظاتهم جلبي و اإلادلُت لهجتهم وختى بل ؤ٩ٞاَع

 : الجؼائغ في اإلادلُت ؤلاطاٖاث وجُىع  وكإة -2
 في عثِؿُت جدى٫  لى٣ُت هدُجت ٧ان بل ، ٞغاٙ مً هاب٘ ؤو نضٞت ولُض ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  بضاًت في ؤلاطاٖت ْهىع  ٨ًً لم

ش ُاهُا في اهُل٣ذ  التي نىاُٖت الشىعة مً بضاًت الخاٍع  ج٣ضم ما بًٟل و ، ٖكغ والخاؾ٘ ٖكغ الشامً ال٣غن  مىخه٠ بٍغ

 جىنل ؤن بٗض الهىجُت ؤلاطاٖت ٨ًدك٠ ؤن ،(  Guglielmo Marconi  ماعهىوي حلُمُى) الاًُالي اإلاستٕر اؾخُإ ؤبدار مً

ى ظضًض ابخ٩اع بلى  نىاٖت بضؤث و ، م 1896 ؾىت َظا ابخ٩اٍع وسجل ، الهىاء زال٫ مً ٦هغومٛىاَِؿُت ؤلاقاعاث بعؾا٫ َو
 في الهىاء ٖلى بعؾالها جبض مدُت  600 مً ؤ٦ثر َىا٥ ٧ان ختى 1922 مٖا ًإحي ٨ًض لم و ، م 1920 ٖام في ؤلاطاعي ؤلاعؾا٫

 ٖام لُهل ظهاػا باإلاالًحن ٌٗض الاؾخ٣با٫ ؤظهؼة ٖضص وناع.  مدُت 1400 بلى الٗضص َظا اػصاص ؾيخحن وبٗض ، اإلاخدضة الىالًاث

راهؼؾخىع  ازتٕر ػاص م 1947 ٖام وفي .(  )اؾخ٣با٫ ظهاػ مالًحن ٖكغة 1929
ّم
 زمىه ٢ل و حجمه مً و٢لو ؤلاطاٖت جُىع  مً الت

 بطاٖت بض باهُال١ 1924 ؾىت الجؼاثغ في ؤلاطاٖت بضاًت ٧اهذ مغاخل،خُض و جُىعاث بٗضة الجؼاثغ في ؤلاطاٖت ومغث 
غ ظِل ؤؾـ م 1956 صٌؿمبر 16 في الٗانمت،و الجؼاثغ في ٞغوؿُت جي الخدٍغ ت بطاٖت ؤو٫  الَى  ٖلى بالٗغبُت ها٣َت ظؼاثٍغ

ىن  ؤلاطاٖت ٖلى الؿُاصة اؾترظإ جم 1962 ؤ٦خىبغ مً 28 اإلاٛغبُت،وفي الخضوص  ٖلحهما ٌؿُُغ ٧ان التي  الجؼاثغي  والخلٍٟؼ
ت الخلٟؼة و ؤلاطاٖت ؤؾؿذ م، 1963 ؤوث 01 في الٟغوسخي،و الاخخال٫ ت ؤلاطاٖت ٧اهذ و ، RTA الجؼاثٍغ  1986 ٢بل الجؼاثٍغ

ىن  جاب٘ ظىاح مجغص لُت 01 في" و.  للخلٍٟؼ  ماؾؿت الجؼاثغي  ؤلاطاٖت ناعث 164/ 86 ع٢م اإلاغؾىم وبم٣خطخى م 1986 ظٍى
ت بالصخهُت جخمخ٘ اظخماُٖت نبٛت و ا٢خهاصي َاب٘ طاث ٖمىمُت  ؤلاطاٖت ماؾؿت حؿمى اإلاالي الاؾخ٣ال٫ و اإلاٗىٍى

الم وػٍغ وناًت جدذ وجىي٘ الىَىُت الم ٢اهىن  ظاء م 1990 ؾىت في و . ؤلٖا ت ؤلاطاٖت مً لُجٗل 90/07:  ع٢م ؤلٖا  اإلاؿمٖى

                                                           

.  210، ص 1986، مكتب بَتكت ، لبناف ،  معجم المصطلحات العلـو االجتماعيةأمحد زكي بدكم ،  -4
.  256، ص 1985، القاىرة ،   2، دار الفكر العريب ، ط اإلعالـ اإلذاعي والتلفزيونيإبراىيم إماـ ،  - 
 .6ص   -2003 -القاىرة جامعة  -كلية اإلعالـ  -موضوع خاص في اإلذاعة  -سلول إماـ كآخركف  -6
.  136،ص 1998، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،  مقدمة في وسائل االتصاؿ الجماىيريةفضيل دليو ،  -7
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ل 20 في الهاصع 108  –91 الخىُٟظي اإلاغؾىم وبٗض . وججاعي  نىاعي َاب٘ طاث ٖمىمُت ماؾؿت  جدىلذ و ، 1991 ؤٍٞغ
ت بالصخهُت جخمخ٘ ججاعي  و نىاعي َاب٘ طاث ٖمىمُت ماؾؿت بلى ؤلاطاعي للبض الىَىُت اإلااؾؿت  اؾخ٣اللُت و اإلاٗىٍى

.   الدؿُحر ؤلاصاعة

ش طل٪ بٗض و ت ؤلاطاٖت اإلااؾؿت قهضث الخاٍع  مجها ، بطاُٖت ٢ىاة 55 لها ناع خُض ، اإلادلُت ؤلاطاٖاث بوكاء في جُىع  الجؼاثٍغ

ىُت ٢ىىاث 3 م لل٣غآن بخضاَما ٢ىاجان ، صولُت و٢ىاة ، َو  ػمجي بذجم مدلُت بطاٖت 48و ، الش٣اُٞت لالَخماماث وألازغي  ال٨ٍغ
ل 20 في بكاع مً الؿاوعة بةطاٖت م 1991 ؾىت في اإلادلي البض بضاًت ٧اهذ و. ةؾإ 666 ًىمي ا و.1991 ؤٍٞغ  بطاٖت آزَغ

لُت 05 ؾىت بىمغصاؽ . بثها ومضة حجم و حُُٛتها في اإلادالث َظٍ جُىعث و٢ض ، 2012 ظٍى

: ممحزاتها و اإلادلُت ؤلاطاٖاث اهدكاع ؤؾباب  -3

 مً الخًاَعـ حٗض ،واللهجاث و اللٛاث حٗضص الضو٫  في اإلادلُت ؤلاطاٖاث اهدكاع و جإؾِـ بلى ؤصث التي ألاؾباب مً و
 بطاٖاث بوكاء بلى الضو٫  ببٌٗ ًضٞ٘ مما اإلاؿاخت، قاؾٗت الضو٫  في ؤلاطاعي البض اهدكاع ٖلى جازغ التي واإلا٣ُٗاث ألاؾباب

ت ؤلاطاٖت عجؼ لخُُٛت مدلُت  .اإلاىا٤َ َظٍ بلى الىنى٫  في اإلاغ٦ٍؼ

 ؾُاؾت ًبرع الظي الاجها٫ لُٛاب والؿلُت، الكٗب بحن الش٣ت ؤػمت الجؼاثغ في اإلادلُت ؤلاطاٖاث جإؾِـ ؤؾباب مً و
ت،و الضولت ً،مما ؤعظاء ل٩ل ال٩املت الخُُٛت ًٖ الىَىُت البرامج عجؼ الخىمٍى  ألاظىبُت ال٣ىىاث ؤمام اإلاجا٫ ؤجاح الَى

حن اإلاىاَىحن بلى الىٟىط مً الٗغبُت ال٣ىىاث وبٌٗ  بالٗغبُت الىا٣َت  الجؼاثٍغ

 مدلي مجخم٘ ظمهىع  َى اإلاؿتهضٝ ظمهىعَا و ، بها وجساَبه اإلاؿتهضٝ الجمهىع  بلٛت جخدضر بإجها اإلادلُت ؤلاطاٖت جخمحز و
 الؿ٩ان ٖاصاث اإلاسخلٟت البرامج ح٨ٗـ ،بدُض ولخضمخه طاجه اإلاجخم٘ مً مؿخمضة ج٣ضمها التي اإلاىاص مدخىي  و ، مدضوص

 ؤٞغاص مً ٞغص ٧ل ؤمام الٟغنت جدُذ و مُٗىا مجخمٗا بسضمتها اإلادلُت ؤلاطاٖت حؿتهضٝ و.( )واَخماماتهم وجغاثهم وج٣الُضَم

.   ( ) مجها والخض اإلادلي اإلاجخم٘ في اإلاك٨الث لخل الصخُدت ألاؾالُب وكغ ٖلى حٗمل و اإلاٗجي اإلاجخم٘

اث٠ ٖضة اإلادلُت ؤلاطاٖت جاصي و ت الىُْٟت و الش٣اُٞت الىُْٟت ؤَمها مً ْو اث٠ و ؤلازباٍع ت ْو ت جغبىٍّم  مً ومخٗضصة مخىٖى
ت مًامحن مً ج٣ضمه ما زال٫ ت ٞىُت ٢ىالب في جغبٍى ىهُت ؤلاطاُٖت الضعاماو اإلاهىعة و اإلاد٨ُت ٧ال٣هو مخىٖى  و والخلٍٟؼ

ت الش٣اُٞت والدؿلُت ألالٗاب خهو ا،مؿخسضمت التربٍى حَر ت اؾخماالث و ٞىُت ٢ىالب و ؾمُٗت مازغاث ٚو  ؤظل مً مخىٖى

 . ُٞه والخإزحر اإلاخل٣ي بلى الغؾالت ونى٫ 

ت اإلادلُت ؤلاطاٖاث مً  الجلٟت بطاٖت و ا بضؤ التي الجؼاثٍغ ل 20 في بكاع مً الؿاوعة بةطاٖت 1991 ؾىت الجؼاثغ في اهدكاَع  ؤٍٞغ
ا و 1991 لُت 05 ؾىت بىمغصاؽ بطاٖت آزَغ  ، 2007 ؾبخمبر 09 في الجلٟت بطاٖت جإؾؿذ ٢ض و ، بطاٖت 48 ٖضص وبلٜ 2012 ظٍى

ض إلاضة  FM 91.1:  البض مىظت ٖلى الٗغبُت باللٛت بغامجها وزبذ  . ًىمُا ؾاٖت 12  ًٖ جٍؼ

:    له ؤلاطاٖت مٗالجت و الُالق:زاهُا

ض،ٞبالغظٕى وخل الٟغا١:حٗجي لٛت الُال١ ٧لمت:الُالق مفهىم -1 ُّم  جغ٥ بمٗجى َل٤  ٧لمت ؤن هجض اللٛت ٦خب بلى ال٣
اع١  ل٣ذ:البالص َل٣ذ و..جغ٦ها:البالص َل٤" ٞو  هي:اإلاغعى،و٢ُل في َل٣ذ التي:  ؤلابل مً الُال٤ و... ، جغ٦تهم:ال٣ىم ٞاع٢تها،َو

                                                           

.  163 -161،ص ص 2006، 2،الدار ادلصرية اللبنانية،طاإلعالـ والمجتمعمٌت سعيد احلديدم،سلول إماـ علي، -8
. 7، ص. 2005، القاىرة ، 1، منظمة األمم ادلتحدة للتعليم كالعلـو كالثقافة  ، ط المحلي كيفية إنشاء محطة إذاعية للبثلوم تابينغ ،   -9
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ل٤ َل٤ وها٢ت...ٖلحها، ٢ُض ال التي ٗٝغ.(  )ٖلحها ٣ٖا٫ ال:َو  الخُاة اؾخمغاع اؾخدالت ٖىض الؼوظحن اهٟها٫ بإهه الُال١ َو

 " بإهه اإلاالىُت ٖىض ٌٗٝغ و،( )"بُجهما، اإلاكتر٦ت
ٌة
ت

َد
ف   نِم

ٌة
ت َُّ

مِم
ْن
ى ُ٘ث  خُث

َد
ف غْن

َد
  ج

ٌة
ت َُّ

ِم
ّ
ل تِم  خِم

َٗد ْن
خ جِم  مُث

وْن هِم  الؼَّ خِم
حَد وْن ؼَد ًبا بِم ىحِم ا مُث هَد عَد غُّب

َد
ى

َد
نِم  ج

حْن
َد
ج غَّ  . ( )" مَد

 باجٟا١ ًخم و٢ض ، و٢اهىوي عؾمي بك٩ل بًٗهما ًٖ الؼوظحن اهٟها٫ و.ألاػواط بحن اإلاى٣ٗضة الٗهمت خل َى ٞالُال١
حن،ؤو  . ؤخضَما بةعاصة الُٞغ

ت ألاؾغة حٛحر -2   ألاؾغة قهضث:الجؼائٍغ
ًال
٘،ناخبه بة٣ًإ جدىال  جغجبِ التي اإلاٗاًحر ظل ومجها واإلاٗاًحر ال٣ُم في حٛحر ؾَغ

اصة والضعاؾاث ؤلاخهاثُاث سجلذ و الجؼاثغي  اإلاجخم٘ في ومٗضالجه الُال١ خاالث والُال١،ٞاعجٟٗذ الؼواط بُبُٗت  في ٍػ
 مغجبِ ماَى مجها و،الاظخماُٖت آلاٞاث بٌٗ جغا٦م في حؿاَم التي الاظخماُٖت بالجىاهب مغجبِ ماَى ؤؾباب،مجها لٗضة طل٪

 .ألاؾغي  الخ٨ٟ٪ في وحؿاَم الاظخماُٖت اإلاك٨الث جغا٦م في جازغ التي البُالت و الا٢خهاصًت،٧ال٣ٟغ بالجىاهب

ت،و٢ض ألاؾغة في ٦بحرة جدىالث خضزذ ٣ٞض   ؾىت الجؼاثغ بلى الٟغوسخي الاخخال٫ صزى٫  م٘ الخٛحر مٓاَغ ؤو٫  بضؤث الجؼاثٍغ

 الؾُما و مِٗكتهم همِ و اإلاجخم٘ ؤٞغاص بٗاصاث حٗل٤ اإلاضي بُٗض حُٛحر َىا٥ و٧ان الؼعاُٖت للهُا٧ل ج٨ُٟ٪ و٢٘ خُض 1830
ُٟحن ىي  الٟالحي ؤلاهخاط هٓام جدُم مجهم،خُض الٍغ  قِئا م٣امه الاؾخ٣غاع،و٢امذ و الِٗل لهم ًد٤٣ ٧ان الظي الٖغ

 الخهاصم ظغاء مً الاؾتهال٦ُت الىماطط في حٛحراث الخٛحر َظا ناخب ٢ض الىاؾ٘،و الخ٠ُٟ  الىٕى مً ػعاُٖت ؤهٓمت ٞصخيء

 ألاؾغة) الهٛحر ألاؾغي  الىمِ بلى اإلامخض ألاؾغي  الىمِ مً جدى٫  و ألاؾغة همِ في حٛحر الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ٖٝغ ٦ما.الش٣افي
ت اإلاىا٤َ في ؤ٦ثر ًبرػ ،الظي(الىىاة ظا ، الخًٍغ  اهدكاع ؤَمها  مترابُت بسهاثو جإزغ( بيُتها ؤو)  ألاؾغة حجم في الخدى٫  َو

اٝ ؾ٩ان الجزوح و ، ُٞه الخٗلُمي اإلاؿخىي  واعجٟإ اإلاجخم٘ في الخٗلُم  اإلاغؤة اهًمام و البىاث حٗلُم اإلاضن،واهدكاع هدى ألاٍع

 ألاؾغة ق٩ل في الخدىالث و الخُٛحراث ًٖ هجم ٢ض و.ألاؾغة لك٩ل الخدى٫  َظا في ٦بحرا ؤزغا ؤخضر الظي الٗمل مُضان بلى
 الاظخماُٖت،و الخ٣الُض و الٗاصاث و اإلاٟاَُم و ال٣ُم مً ٦شحر حُٛحر في وؾاَمذ مؿذ مسخلٟت اظخماُٖت وحجمها،جدىالث

ذ التي الهامت الاظخماُٖت ألامىع  بحن مً  الؼواط  . اإلاًمىن  و الك٩ل في وجدىالث حُٛحر ٖٞغ

 :الجؼائغي  اإلاجخم٘ في الُالق  -3

 التي الٗض٫ وػاعة ج٣ضًغ خؿب الجؼاثغ في الُال١ مٗضالث في ٦بحر اعجٟإ بلى الجؼاثغ في الُال١ ؤع٢ام حكحر:الُالق حجم  - أ

ا،مدظعة خالت ؤل٠ 60 بلٜ ٢ض الجؼاثغ في الُال١ خاالث ؤن بُيذ ٘ الُال١ ْاَغة اهدكاع مً ؾىٍى  ٖضص بلٛذ و ، الؿَغ

 . ( ).2013 ؾىت زال٫ 57641 الٗض٫ وػاعة مهالر لضي اإلاسجلت الُال١ خاالث

 في ؾاَمذ التي الٗامت ألاؾباب بحن مً الخٟي،و ومجها الٓاَغ مجها مخضازلت و مخٗضصة ؤؾباب للُال١:الُالق ؤؾباب - ب

 :الُال١ وجحرة اعجٟإ

 ت ألاؾغة مؿذ التي الخٛحراث اثٟها ٖلى ٞإزغث الجؼاثٍغ ا و ْو  .ؤصواَع

 الؼواط في و اإلاغاخل ظمُ٘ في ألابىاء جىظُه في ألاؾغة صوع  ُٚاب. 

                                                           

 2002،الرياض، 1،مكتبة ادلعارؼ للنشر كالتوزيع ،ط 3،احلافظ ابن حجر العسقالين،جسبل السالـ شرح بلوغ المراـالصنعاين زلمد بن إمساعيل، -0 
.  459،ص  
 .216، ص1983مكتبة كىبة ، القاىرة ،  ،مشكالتها في ضوء اإلسالـ ،نظاـ األسرة وحلعبد الرمحن الصابوين -  

 .18ص 1398 –بَتكت   -2،  دار الفكر ، ط 4، ج مواىب الجليلزلمد بن عبد الرمحن ادلغريب أبو عبد اهلل ،  -  
 . 2، ص  2014اليواف الوطٍت لإلحصاء ،  -  
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 الؼوظُت الخُاة ًٖ الؼواط ٖلى اإلا٣بلحن و الجضص للؼوظحن الش٣افي الغنُض ٢لت . 

 ؾهل خل ظٗله مما الخل٘ و الُال١ حؿهُل ٘  .ػوظُت مك٩لت ؤي و٢ٕى ٖىض ؾَغ

 الؼوظحن بحن ألاصواع ونغإ الؼوظُت الىاظباث و الخ٣ى١  بَما٫. 

ىا٥ ت و زانت ؤزغي  ؤؾباب َو  بحن الش٣افي الخ٩اٞا ٞٗضم"الخٗلُمي اإلاؿخىي  جٟاوث و وألا٢اعب ألاَل جضزل مجها مخىٖى
جُا و الؼوظحن بحن ال٨ٟغي  الىنل نلت باوٗضام الؼوظُت الٗال٢ت ٖلى ًى٨ٗـ ٢ض الؼوظحن  ٢ُُٗت بلى طل٪ ًخدى٫  جضٍع

 مً ٧لها الؿلى٥ و زل٣ه ؾىء ؤو الؼوظحن ؤخض اهدغاٝ و الُٗىب و ألامغاى و.(1)بُجهما الخىا٤ٞ زِ الوٗضام بُجهما ٦المُت
لب للخُل٤ُ الكاجٗت ألاؾباب ىا٥.الخل٘ َو  الى٣ٟت مً الؼوط تهغب ؤو ػوظخه ما٫ في الؼوط ٦خضزل ا٢خهاصًت ؤؾباب َو

  .ألاؾغ مً ال٨شحر ج٨ٟ٪ في ؤزغ لها ٧ان ؤؾباب ٧لها للٗمل الؼوظت وزغوط

ت الاظخماُٖت للمك٨الث مٗالجتها في ؤلاطاٖت هجاح ٨ًمً:الُالق إلاكيلت ؤلاطاٖت مٗالجت -4  الُال١ مك٩لت ومجها ألاؾٍغ
 باإلاًامحن اإلاؿخمٗحن ب٢ىإ ٖملُت في ؤلاطاٖت ٞكل في ؤخضَا في الخلل ًدؿبب مخضازلت،٢ض ٖىامل ٖضة في

المي الٗمل ع٧اثؼ مً مهمت ع٦حزة الٗالظُت،ٞاإل٢ىإ  : هجض ؤلاطاُٖت اإلاٗالجت ٞٗالُت ه٣اٍ ؤَم بحن ومً ؤلٖا
  .ألا٩ٞاع واضخت ألالٟاّ مٟهىمت ج٩ىن  اإلا٣ىٗت اإلاازغة ٞالغؾالت:الغؾالت ويىح -

٘ الٟىُت ال٣ىالب ٞاؾخٗما٫:الٟىُت ال٣ىالب اؾخسضام - ٗالجت في اؾخٗمالها وجىَى  ظلب في يغوعي  ؤمغ الُال١ مك٩لت مُا

 . جش٣ُٟهم و ب٢ىاٖهم و اإلاؿخمٗحن
 الالز٣ت الغظل مً حٗضًلها و اإلاىا٠٢ حُٛحر ٖملُت في ؤ٦بر جإزحر لها ٞحها اإلاىزى١  الصخهُت ٞةن:مازغة شخهُاث اؾخًاٞت -

  (2)مًمىجها مً ؤ٦ثر ًل٣حها التي الغؾالت و اإلاؿخًاٞت بالصخهُت ًخإزغ الىاؽ ٞبٌٗ ،
 ؤَم مً ال٩اُٞت اإلاضة و للبرامج اإلاىاؾب للمٗالجت،ٞالى٢ذ ال٩افي الؼمً بُٖاء اإلاىاؾبت الٟتراث و اإلاىاؾب الى٢ذ ازخُاع -

 لهظٍ الاؾخمإ وؿبت ٞحها جؼصاص التي الٟتراث هي اإلاىاؾبت الٟتراث و ألاو٢اث الٗالظُت،و الٗملُت و البرامج هجاح ؤؾباب

 .اإلا٣هىصة الٟئت مً البرامج

  .الاؾخماالث و الدجج اؾخٗما٫ -
ض بلى ًاصي الُال١ إلاك٩لت اإلاٗالجت والغؾالت البرهامج ج٨غاع بن:الخ٨غاع - همها مدخىاَا الغؾالت،وجظ٦غ بلى الاهدباٍ مً اإلاٍؼ  .ٞو

: الُالق إلاكىالث الجلفت بطاٖت مٗالجت:زالشا

 :الجلفت بطاٖت بغامج -1

 :الجلفت بطاٖت بغامج حجم - أ

                                                           

 .88، ص 2000، الرياض ،  2ر كاإلشهار، ط، دار طويق للنشأسرار في حياة المطلقات  بثينة السيد العراقي ، -4 

 . 85، ص  1994، دار الصفوة ، بَتكت ،   1، ط  نظريات في أساليب اإلقناععلي رزؽ ،  -  
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ت بغامج الجلٟت بطاٖت ج٣ضم  48 و ؾاٖت 24 بـ ، ألاؾبىعي الؼمجي الدجم ألازباع جهضعث ، الدجم خُض مً مخٟاوجت و مخىٖى
ُت البرامج ػمً مً % 27.25 ص٣ُ٢ت،بيؿبت  في ص٣ُ٢ت 43 و ؾاٖت 12 بؼمً الشالشت اإلاغجبت في الش٣اُٞت البرامج وظاءث ، ألاؾبٖى

ُا ص٢اث٤ 4 و ؾاٖت 4:04 بؼمً الخاؾٗت اإلاغجبت في الاظخماُٖت البرامج ظاءث و ، % 13.97 بيؿبت و ألاؾبٕى  4.47 بيؿبت ؤؾبٖى

ُت،بٗض البرامج مً % حهُت البرامج و الضًيُت البرامج مً ٧ل ألاؾبٖى  البرامج و الخٗلُمُت والبرامج الا٢خهاصًت البرامج و ، التٞر
ايُت البرامج اإلاىؾ٣ُُت،ؤما .  ألازحرة هي عجبتها ظاءث ٣ٞض الٍغ

 :الاحخماُٖت البرامج حجم - ب

 للبرامج ال٨لي الؼمً مجمل مً%  4.47 وؿبت بال مجخمٗت بثها ػمً ًمشل ال و ، ٣ِٞ اظخماُٖت بغامج 5 الجلٟت بطاٖت ج٣ضم
ُت  ؤًام ؤعبٗت في الاظخماُٖت البرامج جىاظض اوٗضم و ، الضعاؾت ٞترة في البدض ُٖىت خؿب الجلٟت بطاٖت في جبض التي ألاؾبٖى

 بغهامج مً % 13.08 بيؿبت ؤي ص٣ُ٢ت 42 و واخضة ؾاٖت بؼمً الشالزاء ًىم لها جىاظض ؤ٦بر ٧ان الؿبٗت،و ألاؾبٕى ؤًام مً
 12.44 بيؿبت ؤي بض ؾاٖت 13 مً ص٣ُ٢ت 37 و ؾاٖت ٞهى ألاخض ًىم الاظخماُٖت للبرامج الؼمجي الدجم ؤماالُىم، طل٪

 بغهامج ؤي مً زالُت ٞبرامجها الؿبذ و الجمٗت و ألاعبٗاء و الازىحن ؤًام ؤما.٣ِٞ % 5.77 بيؿبت الخمِـ ًىم ،و٧اهذ%
 .اظخماعي

ُت البرامج مً % 4.47: بيؿبت الجلٟت إلطاٖت ألاؾبىعي البض في الاظخماُٖت البرامج حجم ظاء ٣ٞض ؾب٤ ومما  إلطاٖت ألاؾبٖى
 الٟتراث في جبض الاظخماُٖت البرامج للمجخم٘،و٧ل اإلاتزاًضة الاظخماُٖت الخاظاث جلبي ال و ظضا يئُلت وؿبت هي الجلٟت،و
 و ألاؾبٕى مً ؤًام زالزت في بال الاظخماُٖت البرامج جخىاظض ال الهباخُت،و الٟتراث في اظخماعي بغامج ألي وظىص ال و اإلاؿاثُت

 مغجبت في يئُلت وؿبت بال الجلٟت بطاٖت في جمشل ال الاظخماُٖت ٞالبرامج.اظخماعي بغهامج ؤي مً زالُت البا٢ُت ألاعبٗت

ت الاظخماُٖت اإلاك٨الث بمٗالجت حهخم ال مخإزغة،و ُحن بغهامجحن بال الاظخماُٖت البرامج َظٍ في ألاؾٍغ  % 40.81 ًمشالن ؤؾبٖى
. آلازغ البرهامج في 0.37 و ، ؤخضَما في  %0.49 بال الُال١ وؿبت ٞحهما جمشل ال الاظخماُٖت،و البرامج مً
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 :الُالق مكيلت حٗال  التي البرامج حجم - ث

 
 

 الشالزت البرامج لهظٍ الؼمجي الدجم ًمشل ال و ، يئُلت بيؿبت الُال١ مك٩لت حٗالج بغامج زالزت بال الجلٟت إلطاٖت في ًىظض ال

ض ال ؤلاطاٖت بغامج مً مدضوص يئُلت وؿبت بال  بطاٖت بغامج مً % 2.91 بيؿبت ، ألاؾبٕى في  ص٣ُ٢ت 39 و ؾاٖخحن ًٖ ًٍؼ
ُت الجلٟت   ألاؾبٖى

ُت بغامج ٧لها الشالزت والبرامج  بيؿبت الشالزاء ًىم آزغ بغهامج و ،% 35.85 بيؿبت ألاخض ًىم واخض بغامج مجها ٣ًضم ؤؾبٖى

 و الُال١ بمك٩لت حهخم  بغهامج ألي وظىص ٞال ألاًام ب٣ُت ،ؤما% 35.85 بيؿبت ألاعبٗاء ًىم ًبض الشالض البرهامج و % 28.30

ت باإلاك٨الث . ألاؾٍغ

ظإ الشالزت البرامج و  بيؿبت الهباخُت الٟترة في والشالض البرامج، َظٍ ػمً مً،% 64.15 بيؿبت اإلاؿاثُت الٟترة في ازىان مجها ًُا

ُت بغامج ٧لها البرامج َظٍ و.% 35.85 ٗالج  قهغي  ؤو ًىمي بغهامج ؤي َىا٥ لِـ ،و% 100 بيؿبت ؤؾبٖى  اإلاك٨الث ٌُا
ت هه٠ بغامج ؤي ؤًًا جىظض ال و الاظخماُٖت . الُال١ مك٩لت حٗالج صوعٍت ٚحر بغامج ؤو قهٍغ

 :الُالق مكيلت مٗالجت في اإلاؿخٗملت الفىُت اللىالب - 
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ت اإلاًمىن  جدلُل زال٫ مً ت الجلٟت بطاٖت حؿخٗملها التي ؤلاطاُٖت الٟىُت ال٣ىالب إلاٗٞغ  مك٩لت حٗالج التي البرامج في الجهٍى
 الهاج٠،و بىاؾُت اإلاؿخمٗحن م٘ الخٟاٖلي ألاؾلىب بلى باإلياٞت ٣ِٞ ٢البحن ٖلى حٗخمض الجلٟت بطاٖت ؤن الُال١،ًخطر

 و" اإلاؿال٪ ؤ٢ىم"بغهامج في ٌؿخٗمل الظي % 24.00 بيؿبت ؤلاطاعي الخضًض َى الخٟاٖلي الاجها٫ بٗض ألاو٫  ال٣الب ٧ان ٢ض
غ"بغهامج ا صبّم ُّم ؿخٗمل % 22.33 وؿبت ؤلاطاعي الخىاع ،زم"ٖل ض" بغهامج في ال٣الب َظا َو  التي الشالزت البرامج و" . ألاؾغة م٘ مٖى

 اإلاٗالجت البرامج مً %  53.67بيؿبت طل٪ و٧ان ، بالهاج٠ اإلاؿخمٗحن م٘ الخٟاٖلي الاجها٫ ٖلى حٗخمض الُال١ ٖالجذ

ت الاظخماُٖت للمك٨الث غ" بغهامج في مجها % 76 بيؿبت ألاؾٍغ ض" بغهامج في % 33و اإلاؿال٪ ؤ٢ىم بغهامج في % 52 و" ٖلُا صبَّ  مٖى
ت الاظخماُٖت اإلاك٨الث مٗالجت في الٟٗالت ال٣ىالب بٌٗ وظىص ٖضم ًالخٔ ،٦ما"ألاؾغة م٘  ٧الضعامت جهاثُا ألاؾٍغ

المي الٗالط مهماث مً ظؼثُت مهمت له ؤلاطاُٖت ال٣ىالب مً ٢الب ٧ل و. ؤلاطاعي الخد٤ُ٣ ؤلاطاُٖت،و  و للٓىاَغ ؤلٖا
.  الاظخماُٖت اإلاك٨الث

: الضعاؾت هخائج:عابٗا

غظ٘ مً ؤ٦ثر اظخماُٖت بمك٨الث الش٣اُٞت و الاظخماُٖت البرامج بٌٗ تهخم ضٍ إلاا طل٪ ؤزغي،ٍو  زال٫ مً اإلاؿخمٗىن  ًٍغ
م الهاجُٟت،و اإلا٩اإلااث بىاؾُت البرامج َظٍ م٘ جىانلهم  اإلاُغوخت الاظخماُٖت اإلاك٨الث بحن مً ٧اهذ الُال١ مك٩لت ؤن ٚع

 الجلٟت بطاٖت في جمشل ال الاظخماُٖت ظضا،ٞالبرامج يئُلت وؿبتها ؤن بال( ز٣افي وبغهامج اظخماُٖان بغهامجان) بغامج زالزت في

ت الاظخماُٖت اإلاك٨الث بمٗالجت حهخم ال مخإزغة،و مغجبت في هي و % 4.47 جمشل يئُلت وؿبت بال  الاظخماُٖت البرامج في ألاؾٍغ
ُحن بغهامجحن بال  في 0.37 و  ، ألاو٫  في  %0.49 بال الُال١ وؿبت ٞحهما جمشل ال الاظخماُٖت،و البرامج مً % 40.81 ًمشالن ؤؾبٖى

.  آلازغ
م و م و ؤؾبٕى في ؤلاطاُٖت البرامج مً % 13.97 وؿبت جإزظ التي الش٣اُٞت بالبرامج اليؿبي الاَخمام ٚع  ز٣اُٞت بغامج وظىص ٚع

ُت ت الاظخماُٖت باإلاك٨الث اَخمامها ؤن ًىمُت،بال ؤزغي  و ؤؾبٖى ت الش٣اٞت و ألاؾٍغ  بغهامج ًىظض ال و ، ظضا يئُل ألاؾٍغ
ت الاظخماُٖت اإلاك٨الث ٌٗالج واضر ز٣افي م ز٣اُٞا ألاؾٍغ ت اإلاك٨الث ججاوػ  في الخش٠ُ٣ ؤَمُت ٚع  ٖضم ًىضر مما ، ألاؾٍغ

ُا ًظإ بغهامج بال بها لِـ الُال١،و مك٩لت بمٗالجت الجلٟت بطاٖت في الش٣اُٞت البرامج اَخمام  مً % 0.75 ووؿبخه ؤؾبٖى
.  جظ٦غ ج٩اص ال وؿبت وهي ، %  0.79 بال الُال١ وؿبت ٞحها جمشل ال و الش٣اُٞت البرامج حجم

،و في الجلٟت بطاٖت بغامج مً % 2.61 وؿبت بال الُال١ مك٩لت مٗالجت في ؾاَمذ التي الشالزت البرامج جمشل ال   ٧لها هي ؤؾبٕى
ُت بغامج ت الاظخماُٖت اإلاك٨الث ٌٗالج ًىمي بغامج ؤي ًىظض ال و ؤؾبٖى  َظٍ في الُال١ مٗالجت وؿبت ج٨ً لم و ، ألاؾٍغ

 و َمىخاث ًلبي ال.ظضا يئُل ٌٗض مٗالجتها و الُال١ بمك٩لت الاَخمام حجم ؤن ًبحن ،مما% 0.53 بال الشالزت البرامج
. اإلاؿخمٗحن اوكٛاالث

 الخضًض اإلاؿخسضمت ال٣ىالب مً و ، ؤلاطاُٖت الٟىُت ال٣ىالب ٧ل ٖلى الُال١ مك٩لت مٗالجت في الجلٟت بطاٖت حٗخمض لم و

 و اإلاك٩لت ظاهب مً ٦شحرا جىضر التي ؤلاطاُٖت ٧اإلاىا٢كت ألازغي  الٟىُت ال٣ىالب ٧ل ُٚاب ٌسجل و.ؤلاطاعي الخىاع ،وطاعيؤلا
٣ت الٓىاَغ بٌٗ مٗالجت ًخم بها التي ؤلاطاُٖت الضعامت وٖالظها، خى٫  و خىلها مخٗضصة هٓغا وظهاث حُٗي  مباقغة ٚحر بٍُغ

 ٧ل و. الاظخماُٖت الٓىاَغ ًٖ واضخت نىعة ٌُٗي الظي ؤلاطاعي الخد٤ُ٣ جغ٦حزا،و ألا٢ل الٟئاث م٘ زانت ٞٗالت ل٨جها و

المي الٗالط مهماث مً ظؼثُت مهمت له ؤلاطاُٖت ال٣ىالب مً ٢الب .  الاظخماُٖت اإلاك٨الث و للٓىاَغ ؤلٖا
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: زاجمت

اث٠ اإلادلُت لئلطاٖت   ا مً للخ٣لُل اإلاجخم٘ مك٨الث مٗالجت ًخم زاللها مً ز٣اُٞت و اظخماُٖت ْو  ؤلاطاٖت و.الؿلبُت آزاَع
م بالجلٟت اإلادلُت  و الدجم خُض مً ٢لُال ٌٗض الاظخماُٖت اإلاك٨الث بمٗالجت اَخمامها ؤن جش٣ُُٟت،بال بغامج مً لها ما ٚع

ت،و الاظخماُٖت اإلاك٨الث مٗالجت في بؾتراجُجُت زُِ لها لِـ و الٟىُت ال٣ىالب ٧ل ٖلى حٗخمض ال ال٨ُُٟت،ٞهي  ألاؾٍغ

لت ٞحها الاظخماُٖت البرامج ُت و ال٨م خُض مً ٍَؼ  .اظخماُٖت يغوعة ٖالظها ٌٗض مك٨الث ٖلى مٗالجتها في جغ٦ؼ ال و.الىٖى

: الضعاؾت َظٍ جىصخي لظل٪  

ض الاظخماُٖت اإلاك٨الث بةُٖاء - ت وويٗها الُال١ مك٩لت وزانت ، الاَخمام مً اإلاٍؼ اث يمً ٦إولٍى  . ؤلاطاُٖت ألاولٍى

  ؤ٦ثر البرامج ج٩ىن  ؤن -
ًال
ض ، اإلاجخم٘ مجها ٌٗاوي التي الاظخماُٖت اإلاك٨الث ٧ل الىا٢٘،وجدىاو٫  ًٖ حٗبحرا  الاَخمام مً بمٍؼ

 . والجضًت

 .الضوعٍت خُض مً ًىمُت الاظخماُٖت البرامج بٌٗ ج٩ىن  ؤن ٖلى الخغم -
اصة - ت الاظخماُٖت للبرامج الؼمىُت اإلاضة ٍػ  اإلاك٨الث و ال٣ًاًا م٘ والخٟاٖل اإلاكاع٦ت اإلاؿخمٗىن  ٌؿخُُ٘ ختى ألاؾٍغ

 . الاظخماُٖت

باث م٘ ٌؿخجُب لخ٣ضًمها،بما اإلاىاؾبت واإلاضة ألاو٢اث مغاٖاة -  الاؾخمإ ؤو٢اث للمؿخمٗحن،و الاظخماُٖت الٟئاث ؤٚلب ٚع
 .  لضحهم اإلاًٟلت

٘ و اإلاخٗضصة الٟىُت ال٣ىالب اؾخٗما٫ -  اإلاك٨الث َغح في الخد٣ُ٣اث ؤلاطاُٖت،و الضعاما و اإلاىا٢كت ،ومجهااؾخسضامها جىَى
ضممٗالجتها، و الاظخماُٖت  .ؤلاطاُٖت ال٣ىالب ببٌٗ الا٦خٟاء ٖو

:  اإلاغاح٘ كائمت

اث ، هللا الٗبض مي -   .2006 ، بحروث ،1ٍ ، الٗغبُت الجهًت ،صاعالاجهاٌ هٍٓغ

 . 2004  -الجؼاثغ  -ملُلت ٖحن  -الهضي صاع  -الاحخماُٖت الٗلىم مىهجُت  -الجُالوي خؿان  -ؾالَىُت بل٣اؾم - 
. 1986 ، لبىان ، بحروث م٨خب ، الاحخماُٖت الٗلىم اإلاهُلحاث معجم ، بضوي  ػ٧ي ؤخمض - 

ـالم ، بمام ببغاَُم -4 ىوي ؤلاطاعي ؤلٖا  . 1985  ، ال٣اَغة ، 2ٍ ، الٗغبي ال٨ٟغ صاع ، والخلفٍؼ

الم ٧لُت - ؤلاطاٖت في زام مىيٕى  -وآزغون بمام ؾلىي  -  .  2003  -ال٣اَغة ظامٗت  -ؤلٖا

ت الاجهاٌ وؾائل في ملضمت ، صلُى ًُٞل -6 اث صًىان ، الجماهحًر  . 1998 ، ،الجؼاثغ الجامُٗت اإلاُبٖى

المٖلي، بمام الخضًضي،ؾلىي  ؾُٗض مجى -7 ت ،الضاعواإلاجخم٘ ؤلٖا . 2006 ،2اللبىاهُت،ٍ اإلاهٍغ
 ال٣اَغة ،1ٍ ،  والش٣اٞت والٗلىم للخٗلُم اإلاخدضة ألامم مىٓمت ، اإلادلي للبث بطاُٖت مدُت بوكاء هُفُت ، جابِىٜ لىي   -8

، 2005 . 

 اإلاٗاٝع م٨خبت ، 3ط ، الٗؿ٣الوي حجغ ابً ،الخاٞٔاإلاغام بلٙى قغح الؿالم ؾبلبؾماُٖل، بً مدمض الهىٗاوي -9

.  2002 ، الٍغاى ، 1ٍ ، والخىػَ٘ لليكغ

بت م٨خبت ، ؤلاؾالم يىء في مكىالتها وخل ألاؾغة ،هٓام الهابىوي الغخمً ٖبض -0   .1983 ، ال٣اَغة ، َو
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 . بحروث  -2ٍ ، ال٨ٟغ صاع  ، 4،طالجلُل مىاهب ، هللا ٖبض ؤبى اإلاٛغبي الغخمً ٖبض بً مدمض -  

جي الُىان -    . 2014 ، لئلخهاء الَى
٤ صاع ، اإلاُللاث خُاة في ؤؾغاع ، الٗغاقي الؿُض بشِىت -    . 2000 ، الٍغاى ، 2ٍ وؤلاقهاع، لليكغ ٍَى

اث ، عػ١ ٖلي -4   .  1994  ، بحروث ، الهٟىة صاع ، 1 ٍ ، ؤلاكىإ ؤؾالُب في هٍٓغ
15- Maurice Angers . Initiation pratique  à la méthodologie des sciences humaine . Edit /Casbah 

.1996.  
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اضخي اإلاىخىب في الخللُل مً ْاهغة الٗىف في مالٖب هغة اللضم الم الٍغ  صوع ؤلٖا

 ظامٗت ٚغصاًت/ٖؼوػ ول.ؤ

 

 

: ملخو

اضخي الٗى٠ ؤو الكٛب مك٩لت حٗض     ايُت اإلاك٨الث ا٦بر مً الٍغ  الىؾِ في ؾىاء الاَخمام مً ال٨شحر هالذ التي الٍغ
اضخي المي الىؾِ ؤو الٍغ الم نُٗض ٖلى و٦ظل٪ ؤلٖا اضخي ؤلٖا  في الٗى٠ ٣ًل وال ألا٧اصًمُت والبدىر الضعاؾاث ؤو الٍغ

ايُت اإلاىاٞؿاث  ٖلى الىخاثج ؤؾىء بل والخدحز الخٗهب هخاثج مً هدُجت الٗى٠ ٩ًىن  و٢ض الضعاؾاث َظٍ مشل في ؤَمُت الٍغ
ال١ لُه ؤلَا ايت ٖال٢ت ٞان ٖو الم ووؾاثل بالٗى٠ الٍغ  التي اإلاغظىة الىخاثج بلى للىنى٫  الضعاؾاث مً ال٨شحر حؿخد٤ ؤلٖا

 صون  الخُلىلت مً ؤزاٍع ومى٘ زانت والكباب ٖامت الجمهىع  ٖىض  الخٗهب و الٗى٠ مً الخ٣لُل بلى الىنى٫  قاجها مً
ايُت اإلاىاٞؿاث مخٗت ٖلى الخإزحر ه الٍغ ايُت اإلاىاٞؿاث ؤزال٢ُاث وحكٍى  الٗى٠ ْاَغة وحٗٝغ  الىبُلت، وؤَضاٞها الٍغ

ُبا جؼاًضا زانت بهٟت الجؼاثغ وفي ٖام بك٩ل الٗاإلاُت اإلاالٖب في والكٛب  وؾُىا في جتزاًض ٞإزظث ؾاب٣ا، ٖلُه هي مما َع
اضخي اث ألاخضار مً ال٨شحر ٞهىال٪ ألازحرة، الؿىىاث زال٫ الٍغ ت ٚحر والخهٞغ  ألاهضًت اهخهاعاث ح٣ٗب التي الخًاٍع
ت ٚحر الؿلى٧اث ح٨ٗـ بزٟا٢ها،٩ٞلها ؤو اإلادلُت والٟغ١  اث الخًاٍع  ؤيغاع بلخا١ بلى جاصي مما الالؤزال٢ُت والخهٞغ

جخم٘  اإلاجخم٘ لىا٢٘ بالٟغص ظؿُمت  مغآة بال َى ما اإلاالٖب في اإلاماعؽ الٗى٠ ؤن ٖلى الٓاَغة بضعاؾت اإلاهخمحن الباخشحن ٍو
ه وما اإلاجخم٘ لىا٢٘ ٖا٦ؿت  ْل في ٞغاٙ وو٢ذ بُالت مً ًدبٗه وما ا٢خهاصي وع٧ىص واظخماُٖت ؾُاؾُت مخٛحراث مً ٌٗٞغ

ها التي ال٨بري  الخدىالث .  الٗىإلات هٓام ٌٗٞغ

الم،الصخاٞتا:اإلافخاخُت اليلماث الم إٖل اضخي،الٗى٠ اإلا٨خىبت،ؤلٖا  .الٍغ

: ملضمت

ايُت اإلاالٖب في الاهدكاع واؾٗت ْاَغة اإلاالٖب في والكٛب الٗى٠ ْاَغة ؤنبدذ          ضٍ الٍغ  خضًشت لِؿذ الٓاَغة َو
اضخي اإلاجا٫ في ايت ٢ضم ٢ضًمت ْاَغة هي وبهما الٍغ  وحٛحر والكٛب الٗى٠ مٓاَغ حٗضص َى الجضًض الخىاٞؿُت،ول٨ً الٍغ

ايُت،ٞال٨شحر اإلاالٖب خضوص جخٗضي الٓاَغة ؤنبدذ خُض َبُٗخه  ٚحر بُغ١  الٟىػ  بٗض ًدخٟلىن  ناعوا الجماَحر مً الٍغ
ت خضاء ٍَغ٤ ًٖ خًاٍع ايُت اإلاالٖب مً ظٗل َضا ٧ل وممخل٩اتهم، بهم والًغع  بهم ألاطي وبلخا١ آلازٍغً ٖلى الٖا  ؤو الٍغ
ايت باألخغي  ت جٟكذ زُحرة ْاَغة مً جسلى ال ٩٦ل الٍغ ايت ٖلى ٢بًتها جد٨م ؤنبدذ البر١  بؿٖغ  صون  م٩ان ٧ل في الٍغ
 صازل ؤو اإلاضعظاث صازل قٟىي  ؤو ظؿضي ٧ان ؾىاء ٖى٠ صون  ٧اهذ مهما مباعاة وكاَض ؤن اإلام٨ً ٚحر ومً خُض اؾخصىاء
ضا اإلاالٖب ٣ت ٧ان ؾىاء الٗى٠ جىلض ومخٛحراث ؤؾباب لٗضة عاظ٘ عبما َو ً ٧اإلا٣الث مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بٍُغ  والٗىاٍو

ا التي الٍٗغًت ىهُت اإلادُاث جى٣لها التي الؿازىت الخُُٛاث ؤو الخٗل٣ُاث ؤو الصخ٠ جيكَغ  ؤو ؤلاطاُٖت ؤو الخلٍٟؼ
داث ازغ والشىعان الخٗهب ٞخُل حكٗل التي الكغاعة بضوع  ٣ًىم مما والالٖبحن ألاهضًت عئؾاء جهٍغ ٣ت ٍو  ٖلى ؾلبُت بٍُغ

ايُت اإلايكاث بٌٗ ي٤ُ ؤن ٦ما الجمهىع  ض الظي اإلاىانٍغً ازخالٍ بلى خخما جاصي الٍغ ظا خضة مً ًٍؼ  اإلاكاخىاث،َو
 بلى ؤق٩اله،وبالٗىصة ب٩ل الٗى٠ ؤهخج ال٣ُم َضي بحن ومً الجضًضة الش٣اُٞت ال٣ُم مً لل٨شحر خ٣ُ٣ُا مىخجا ؤنبذ ألازحر
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ش  الٟغ١  حؿمُاث وظاءث الٟغوسخي الاؾدُُاوي الاخخال٫ ٖلى ٞٗل ٦غص ظاءث ال٣ضم ب٨غة الخانت الٟغ١  مٗٓم ؤن هجض الخاٍع
ايُت ايت ؾاَمذ وبظل٪ الىَىُت الشىعة وجضٖم الاؾخٗماعي  الىظىص جضخٌ ؤؾماء مً الٍغ  في الشىعي الٗى٠ م٘ الٍغ

غ ايت بحن الٗال٢ت اؾخمغث الاؾخ٣ال٫ ظاء الاؾخٗماع،وإلاا مً الجؼاثغ جدٍغ ٣ت والٗى٠ الٍغ  مغوع م٘ هما خُض عجُبت بٍُغ
ت اإلاالٖب في اللٟٓي والٗى٠ الجؿضي الٗى٠ ؤهىإ مً هٕى الى٢ذ اصة الجؼاثٍغ  بحن ٧اهذ التي الجؿضًت اإلاٗاع٥ ٖلى ٍٞؼ

ج مً ال٨شحر اهدكغث الجماَحر وختى الالٖبحن ً عابدُىىم:مشل الٗىُٟت ألاَاٍػ  الضزلت و٦ظل٪...كاجلُىىم كاجلُىىم،زاؾٍغ

ى. مىحن والخغحت صزلخىا ت مً هٕى ٞحهما ووُٖض تهضًض َو . الٗى٠ قٍٗغ

بت حؿمُاث َىا٥ ؤن ٦ما      ٍغ٤ بال٩ىاؾغ ؤهٟؿهم ًل٣بىن  الخغاف اجداص ؤن هجض خُض بالٗى٠ جىحي الىىاصي لبٌٗ ٍٚغ  ٞو
 طل٪ بٗض زم الجىاعح ؤهٟؿهم ٌؿمىن  ٧اهىا التي الجؼاثغ مىلىصًت  هجض ٦ما ألانٟغ الجغاص ؤهٟؿهم ٌؿمىن  البرح ؤَلي

. الٗضص خُض مً بالهيُحن اإلاىلىصًت مىانغي  حكبُه وطل٪ الهيُحن ٌٗجي والظي الكىاوة اؾم ٖلى اؾخ٣غوا

ايت تهضص ؤنبدذ خُض ألا٢صخى خضَا بلٛذ مؿخمغ جهاٖض في ؤجها بال الٓاَغة َظٍ إلاىاظهت اإلابظولت الجهىص وعٚم       الٍغ
الم وؾاثل مً الاؾخٟاصة ٦ُُٟت خى٫  الدؿائالث بٌٗ َغح بلى ًضٞٗىا الظي ألامغ زانت بهٟت ال٣ضم و٦غة ٩٦ل  ؤلٖا

ىا اإلا٨خىبت الصخاٞت في واإلاخمشلت : الخالُت ؤلاقيالُت َغح بلى اإلا٣ام بىا ًهل َو

 الم صوع  ما اضخي ؤلٖا  اللضم؟ هغة مالٖب في الٗىف ْاهغة مً الخللُل في اإلاىخىب الٍغ

:  الخالُت الدؿائالث بصعاط ًم٨ً ؤلاق٩الُت َظٍ زال٫ ومً

الم ٌٗخمض َل -1 اضخي ؤلٖا ُت الخُاص ٖلى اإلا٨خىب الٍغ ايُت؟ ألازباع ٦خابت في واإلاىيٖى  الٍغ

ايُت الجغاثض صخاُٞى ٌٗخمض َل -2 ىُت ج٣ىُت ؤهىإ ٖضة ٖلى الٍغ غ في ٞو اث جدٍغ اضخي الٗى٠ مىيٖى  قاجها مً والتي الٍغ
 الٗى٠؟ ْاَغة مً والخ٣لُل للجمهىع  اإلاٗلىماث ونى٫  حؿهُل

ايُحن الجمهىع  لضي الىعي ه٣و َل -3 ت ألا٩ٞاع اهدكاع بلى ًاصي والٍغ ت ال٣ُم واهسٟاى الٟىيٍى  بلى ًاصي مما التربٍى
اث   مؿئىلت؟ ٚحر جهٞغ

:  بلى الضعاؾت َظٍ حؿعى:الضعاؾت ؤهضاف

الم صوع  ٖلى الخٗٝغ -1 اضخي ؤلٖا  .الٗى٠ ْاَغة اججاٍ اإلا٨خىب الٍغ

الم صوع  ٖلى الخٗٝغ -2 اضخي ؤلٖا ايُت ز٣اٞت وكغ في اإلا٨خىب الٍغ ت ٍع  .جغبىي  بٖالم زال٫ مً عا٢ُت جغبٍى

اضخي الٗى٠ ؤق٩ا٫ ٖلى الخٗٝغ -3 المُت الخُُٛت حجم ٖلى والى٢ٝى الٍغ اضخي للٗى٠ ؤلٖا  .الٍغ

:  الضعاؾت ؤهمُت

الم صوع  ببغاػ و جبُان في الضعاؾت َظٍ ؤهمُت ج٨مً   اضخي ؤلٖا اضخي الٗى٠ ْاَغة ججاٍ اإلا٨خىبت الصخاٞت في واإلاخمشل الٍغ  الٍغ
ايُت ألاوؾاٍ في جٟكذ ٦ٓاَغة ئت ال٣ضم و٦غة الٍغ  ٌؿخٗملها التي والُغ١  ألاؾالُب بلى والىنى٫  زانت بهٟت الكباب ٞو

الم مً الىٕى َظا اضخي ؤلٖا ُت الٍغ ايُحن الجمهىع  لخٖى الم وإ ٖلى الى٢ٝى بلى َاصٝ،باإلياٞت جغبىي  بٖالم ووكغ والٍغ  ؤلٖا

اضخي ُت ب٩ل اإلا٨خىب الٍغ . ووا٢ُٗت مىيٖى
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: واإلاهُلحاث اإلافاهُم جدضًض 

: ٦ماًلي وهي البدض مٟاَُم هدضص ؤن ًم٨ً َظا بدشىا مىيٕى زال٫ مً

الم   :ؤلٖا

الم ٧لمت بن ٤ ًُٟض الظي  information مهُلر الٟغوؿُت اللٛت في ٣ًابلها ؤلٖا  ألازباع ٞٗل ؤي العوؽ كامىؽ في وعص ما ٞو
L'action d'informer. 

الم إلاٟهىم جدضًضٍ عبِ الظي بمام ببغاهُم حٍٗغ٠ -  في ؤي مؿخ٣بل بلى مغؾل مً للمٗلىماث اإلاىيىعي الى٣ل بٗملُت ؤلٖا
ً بم٩اهُت هدُذ ختى الٟغص ٣ٖل ٖلى الىاعي جإزحر ٢هض واخض اججاٍ . (2)اإلاخباصلت الش٣ت ؤؾاؽ ٖلى ٖام عؤي ج٩ٍى

خجلى الم،ؤن إلاٟهىم اإلا٣ضمت الخٗاٍع٠ زال٫ مً ٍو  ًبرػ ل٩ىهه اإلاهُلر، َظا مضلى٫  جدضًض في ص٢ت ألا٦ثر َى ألازحر َظا ؤلٖا
 لى٣ل ألازغي  الىماطط َظٍ ًٖ بُـىا بزخالٞا جسخل٠ التي للمٗلىماث الخباصلُت الٗملُت لهظٍ الٟىُت الخهاثو ظالء ب٩ل

 .الىؾاثل ٖبر اإلاٗلىماث

  :اإلاىخىبت الصحافت

تها          اث ٧ل بإجهاPeriodicals الضوعٍاث:ٖىىان جدذ الُىهِؿىى مىٓمت ٖٞغ  ٚحر ؤو مدضصة ٞتراث ٖلى جهضع التي اإلاُبٖى

كتر٥ خل٣اتها ظمُ٘ ًىٓم ٖىىان ولها مدضصة ا في َو َغ ٣هض مً الٗضًض جدٍغ  . الجهاًت ما بلى جهضع ؤن بها ال٨خاب،ٍو

الم مفهىم اضخي ؤلٖا   :الٍغ

الم ٌٗخبر         اضخي ؤلٖا الم مً ظؼء الٍغ ى واخض بمجا٫  حهخم بٖالم ٞهى الٗام ؤلٖا اضخي اإلاجا٫ َو  ب٣ًاًا حهخم خُض الٍغ
ايت وبزباع ايُحن الٍغ ٗخبرون والٍغ الم ألاؾاسخي اإلاىيٕى َو اضخي له،ٞاإٖل  ٧ل بًها٫ بلى شخيء ٧ل و٢بل ؤوال بلى حهضٝ الٍغ

ايُحن بلى وؤلازباع اإلاٗلىماث اضخي اإلاجا٫ في والٗاملحن الٍغ  الخٗاٝع بٌٗ ٖغى لىا ًم٨ً اإلاجا٫ َضا وفي.ٖام بك٩ل الٍغ

الم الخانت اضخي باإٖل ه الظي زًىع  ؤصًب الض٦خىع  ٢ضمه الظي الخٍٗغ٠ ؤبغػ  ومً الٍغ  ألازباع وكغ ٖملُت"ؤهه ٖلى ٌٗٞغ
ايُت والخ٣اث٤ واإلاٗلىماث ايُت وألاوكُت باأللٗاب الخانت وال٣ىاهحن ال٣ىاٖض وقغح الٍغ ايُت ز٣اٞت وكغ ب٣هض الٍغ  ٍع

ُه وجىمُت اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن اضخي،والصخاٞت ٖو المُت الىؾاثل ؤبغػ  مً الٍغ  لليلء واؾخ٣ُاب ظظاب ٖىهغ جمشل ٞهي ؤلٖا
ايُت والٟىُت الٗلمُت واإلاٗلىماث اإلاهاعاث وا٦دؿابهم جش٣ُٟهم في واإلاؿاَمت  ٢ضع جد٤ُ٣ ٖلى ٖلى ٢ضعة ؤ٦ثر ُٞهبدىن  والٍغ

. اإلاخ٩امل الىمى مً

ه ٦ما       المي اليكاٍ طل٪"ؤهه ٖلى ٚامو فُهل ٌٗٞغ ايت ؤؾاؾا اإلاخٗل٣ت ألازباع بخ٣ضًم ًسخو الظي ؤلٖا  بالٍغ
ايت جهىٗه بما واإلاغجبُت ايُت ؤخضار مً الٍغ  وقغاًذ ٞئاث جىظُه وؤًًا والخدلُل الخٟؿحر مً هٕى ًضٖمها والتي ٍع

ايت اإلاهخمت اإلاجخم٘ ". بالٍغ
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ه        ٗٞغ ـ ٖلي الضًً زحر مً ٧ل ٦ظل٪ َو ُا َٖى  واإلاٗلىماث ألازباع وكغ ٖملُت"ؤهه ٖلى الغخُم ٖبض خؿحن ٖو
ايُت والخ٣اث٤ ايُت وألاوكُت باأللٗاب الخانت وال٣ىاهحن ال٣ىاٖض وقغح الٍغ ايُت الش٣اٞت وكغ ب٣هض للجمهىع  الٍغ  الٍغ

ُه وجىمُت اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن اضخي ٖو ". الٍغ

الم ٖىانغ اضخي ؤلٖا   الٍغ

الم ًسخل٠ ال       اضخي ؤلٖا الم ٖلى الٍغ :  ًلي ُٞما مخمشلت ٖىانغ ؤعبٗت ًدىي  ٞهى الٗام ؤلٖا

ى:اإلاغؾل -  المُت الغؾالت ناخب َو المُت الغؾالت ٖجها جهضع التي الجهت ؤو ؤلٖا  ؤو هاصي الجهت َظٍ ٧اهذ ؾىاء ؤلٖا
ب ؤو اجداص  .ٚحٍر ؤو مضعب ؤو اٖل

ى:اإلاؿخلبل -  المُت الغؾالت له جىظه مً َو  .ظماٖت ؤو ٞغص ٧ان ؾىاء ؤلٖا

المُت الغؾالت به جاصي ما وهي:الىؾُلت ؤو ألاصاة -  ىن  ؤو بطاٖت ؤو صخُٟت ٧اهذ ؾىاء ؤلٖا ا ؤو جلٍٟؼ  .ٚحَر

ى:اإلاًمىن  ؤو الغؾالت -4 الم وؾُلت جدمله ما َو ايُت ؤلٖا ٗخمض اإلاؿخ٣بل بلى جىنُله ؤو لخبلُٛه الٍغ الم َو اضخي ؤلٖا  في الٍغ
 لغوح ومؿاًغجه وألاع٢ام الخ٣اث٤ ٖلى اٖخماصٍ ومضي الغؾاثل َظٍ ج٣ضمه الظي اإلاًمىن  ؤو الغؾالت ٖلى ؤَضاٞه بلٙى

م خُض مً الجمهىع  إلاؿخىي  ومىاؾبخه اإلاالثم الٟجي والك٩ل الٗهغ خم وخاظاتهم ؤٖماَع الم ه٣ض ٍو اضخي ؤلٖا مه الٍغ  وج٣ٍى
غ يىء ٖلى ؾلبا ؤو بًجابا ا ججٗل جد٣٣ذ بن التي اإلاٗاًحر ؤو الكغوٍ َظٍ جٞى  ز٣تهم ٖلى وحؿخدىط ؤ٦بر الىاؽ في جإزحَر

الم ٖىانغ وخى٫  مٗها وجٟاٖلهم اضخي ؤلٖا ت بىِذ َضٍ الٍغ الم لؿ٩ُىلىظُت وجٟؿحراتها الاجها٫ هٍٓغ اضخي ؤلٖا  .الٍغ

اضخي لئلٖالم ؤن وؿخيخج ؾب٤ ومما       اضخي اإلاجا٫ في الاجهالُت  الٗملُت بهجاح ٖلى ٢اثمت ٖىانغ الٍغ  باإلاغؾل بضءا الٍغ
ه وما ألاصاة ٖلى مغوعا اإلاٗلىمت ناخب  باإلاجا٫ مخٗل٣ت مٗلىمت ٖلى ًخدهل الظي اإلاؿخ٣بل بلى ونىال عؾالت مً جدٍى

اضخي  الٍغ

الم مكاول اضخي ؤلٖا   :الٍغ
اضخي اليكاٍ جضُٖم ؤَمُت بن       ايُت اإلاماعؾاث ؤهىإ وج٨َغـ بالصها في الٍغ الم وظىص م٘ الٍغ اضخي ؤلٖا  الظي  الٍغ

ايُت بال٣ًاًا اإلاهخمت الجماَحر ؤهٓاع ٌؿخ٣ُب ايُت ألازباع ٖلى ؤلا٢با٫ وؿبت ؤن جشبذ الضعاؾاث وان زانت الٍغ  في الٍغ

ايت جهىٗه ما بد٨م مؿخمغ وجدؿً جهاٖض ايُت ووكاَاث ؤخضار مً الٍغ . ٍع
المُت الىؾاثل ٧ل جم٨ىذ و٢ض       ايت في اإلاخسههت ؤلٖا ه الظي اإلاؼصخم الىؾِ في م٩اها لىٟؿها ججض ؤن مً الٍغ  حٗٞغ

المُت الؿاخت الم وا٢٘ ؤن الصخٟي،ٚحر والؿب٤ اإلاىاٞؿت ٖلى حٗخمض ؤجها ٖىضها،خُض ؤلٖا اضخي ؤلٖا  مً ٌٗاوي ؤنبذ الٍغ
المي بالجهاػ ًخهل ما مجها ٖضة مكا٧ل ايُت الصخاٞت جىاظهها التي الُىمُت الٗغا٢ُل و٦ظل٪ ؤلٖا  ٧ل حُُٛت في الٍغ

ايُت الخٓاَغاث ايُت الؿاخت حكهضَا التي الٍغ ايُت،٦ما واإلاىايُ٘ واليكغاث بالخهو ًخٗل٤ ما ومجها بالصها في الٍغ  الٍغ
المُت الىؾاثل ؤن هجض ايُت في اإلاخسههت ؤلٖا  اوٗضام في زانت جخلخو بق٩االث ٖضة مً ألازغي  هي حٗاوي ؤنبدذ الٍغ

ايُت الاجداصًاث وبحن بُجها الخيؿ٤ُ ايت ألازباع ٖلى الخهى٫  مهمت ًهٗب مما اإلاخسههت الٍغ  عاإلاهاص مً الٍغ
ايُحن الصخُٟحن ؤو ال٣ُإ صخٟحي  ؤن الغؾمُت،٦ما م ًجمٗهم جىُٓمي ٩َُل ؤو بَاع بلى ًٟخ٣ضون  الٍغ  مً بالٚغ

ايُحن للصخُٟحن عابُت بوكاء بلى الغامُت الٗضًضة اإلاداوالث . الٍغ

                                                           
 .22، ص 1998،مركز الكتاب للنشر،القاىرة،  1ج:االعالـ الرياضي: خَت الدين علي عويس كعطا حسن عبد الرحيم -1
 .42، ص 1993سبتمرب،  26-20، االثنُت من 31رللة االذاعة،العدد : فيصل غامص -2
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م        الم ؾُال٢حها التي والٗغا٢ُل اإلاكا٧ل مً وبالٚغ اضخي ؤلٖا  ًخإزغ ؤو جإزغ الظي اليكاٍ باٖخباٍع ٖلُه وال٣اثمحن الٍغ
ايت بال٣ًاًا ظا مؿخمغ وجُىع  ج٣ضم وفي ٢اثما ًؼا٫ ال اهه بال وألاخضار اليكاَاث وبىا٢٘ الٍغ  زال٫ مً هالخٓه ما َو

ُت صخ٠ بوكاء ىمُت ؤؾبٖى ايت زانت ًٞاثُت ٢ىىاث وبوكاء ٍو  بلى ًخىظه ٧ىهه ٖلُه الىاؾ٘ ؤلا٢با٫ بلى عاظ٘ وطل٪ بالٍغ

ت الٟئت . اليكُت الخٍُى

ف : الٗىف حٍٗغ

 مً و الخدالُل ازخالٝ بلى ؤصي ما َظا الٗام،و و الخام باَخمام خًِذ التي الٓىاَغ ؤبغػ  مً ٌٗض الٗى٠ مىيٕى بن       

الث بٌٗ بظ٦غ ج٣ىم ؾٝى َىا . الٓاَغة بهظٍ اإلاهخمحن إلاسخل٠ الصخهُت الخإٍو

: الٗىف لٓاهغة الانُالحي الخدضًض: ٔ

: مجها هظ٦غ الٗى٠ لٓاَغة حٗاٍع٠ ٖضة وظضث ل٣ض

ف: ؤ : الفغوؿُت اللٛت كامىؽ حٍٗغ

٣ت ال٣ىة ٞحها حؿخٗمل ٖىُٟت نٟت" ؤجها ٖلى الٗى٠ ْاَغة ٖٝغ والظي        ام َضٞها" حٗؿُٟت بٍُغ ". ال٣هغ و ؤلاٚع

ف:ب : الٗلمُت اإلاىؾىٖت حٍٗغ

 هي و ٖلمي مضلى٫  طاث و ؤؾاؾُت ه٣اٍ ؾب٘ زال٫ مً هي و للٓاَغة الخ٩ىمُت الٗىامل و ألاظؼاء ٖلى بالتر٦حز ٢امذ ل٣ض

: ٧الخالي

 و ياعة ألاخُان ؤ٦ثر في هي و مٗخبرة ٢ؿاوة و خاصة ب٣ىة ٖىامل  مٗها جسل٤ و جخ٩ىن  ؤو جبرػ نٟت ًٖ ٖباعة الٗى٠ ؤن -

 .مهل٨ت

 .الخهٝغ و ال٨الم في ال٣ؿاوة و باالهضإل ًخه٠ و ٦بري، ٖضواهُت و حؿامذ الال نٟت -

 1.الخمُضًت ال٣ىة اؾخٗما٫ في اإلابالٛت نٟت -

ام بالٗى٠ الخٗامل نٟت -  .ال٣ىة ٍَغ٤ ًٖ ال٣هغ و ٧اإلٚع

ت نٟت - اث و ألاٞٗا٫ إلاجمٖى  ٖضواهُت لٗال٢ت نٟت ؤو ألاؾلخت اؾخٗما٫ و الًٗلُت ال٣ىة اؾخٗما٫ في اإلابالٛت الخهٞغ

 .خاصة

ُب لكٗىع  نٟت - ُب ٧ال٨ٍغ شخيء هدى َع  .الَغ

 .بالٗضواهُت ًخه٠ و ال٣ىة الؾخٗما٫ جام اؾخٗضاص له لصخو نٟت -

": Engels" اهجلؼ هٓغ وظهت ؤًًا َىا٥ و

ش،ؤو في م٩اهت للٗى٠ ؤن ًغي  الظي             و ٢ضًم مجخم٘ مً ظضًضا مجخمٗا ًىلض الظي الخٗبحر،ٞهى في جىعٍا صوعا ًبلٜ الخاٍع

. الى٢ذ هٟـ في ٖلُه ًٟطخي

                                                           
 .ـ1999 سنة أمحد محدم، الصحافة ادلكتوبة ك ظاىرة العف يف اجلزائر خالؿ 1
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. ؾلبُاتها و الٓاَغة اًجابُاث بحن ججم٘ قمىلُت هٓغة للٗى٠ ًىٓغ ٞهى

: الٗىف ؤهىإ

: اإلااصي الٗىف: ؤ

 جخسظ و اإلاجغصة بالٗحن هالخٓها التي هخاثجه جٓهغ و بالٛحر، ماصًت ؤيغاعا ًلخ٣ه اظخماعي ؤو ٞغصي ؾلى٥ ؤو ٞٗل ٧ل َى  
٣ت ألاٞغاص بها بدـ و اإلاجخم٘ صازل آزاعا هتر٥ مجؿضة،و ج٩ىن  ملمىؾا،و ق٨ال هخاثجها  و ػمىُا ٌٗاٌكىجها و مباقغة بٍُغ

جا ٌٛلب ب٣ىة ًدضر ما َى الٗى٠ ؤن ،هيالفلؿفي الالهض كامىؽ ٟٞي م٩اهُا . اإلا٣اومت ًدُم ؤو به الخىاظٍؼ

 ؤو بالٛحر ملمىؾت ماصًت ؤيغاع بلخا١ ٢هض ظماٖت ؤو شخهُت ًٖ ناصع ٞٗل ؤو ؾلى٥ ٧ل َى اإلااصي ٞالٗى٠

". ألاقُاء جدُُم الًغب،الخٗظًب،ن: مشل.بممخل٩اتهم

: اإلاٗىىي  الٗىف: ب

ت آزاٍع و مٓاٍَغ ج٩ىن          خالت ٌِٗل ججٗله و الىٟؿُت خالخه في ب٩امله اإلاجخم٘ ختى و الجماٖت و ألاٞغاص ههِب ؤي مٗىٍى
ت ٞاآلزاع ٖلُه و الٛحر في الش٣ت ٣ٞضان و بالخٝى الكٗىع  و الاؾخ٣غاع ٖضم و ٦بري  اعجبا٥  جتر٥ ٧ىجها زُىعة ؤ٦ثر هي اإلاٗىٍى

. صاثمت ؤخُاها و جؼو٫ ال آزاع ألاٞغاص في

اث ًخهٝغ ألاخُان ؤٚلب في الٟغص ججٗل التي الضازلُت الظاجُت الضواٞ٘ مً نىعة َى اإلاٗىىي  والٗى٠       القٗىعٍت جهٞغ

 1.الؿب -الكخم: مشل. ٖلُه ؤزغث ما لىيُٗت ٞٗل ٦غص

اضخي الٗىف ؤقياٌ   :اإلاالٖب في الٍغ

 :اإلاباقغ الٗىف - أ

اضخي الٗى٠ مً الك٩ل َظا بن ضم والًغب ال٣خل ٌكمل الٍغ ؼو  اإلاغا٤ٞ وج٨ؿحر ال٣ضم ٦غة مالٖب َو ا اإلاالٖب ٚو حَر  مً ٚو

. صاثما ٖجها الخضًض ًخم التي اإلاباقغ الٗى٠ ؤؾالُب

اث ؤخضار ًٖ هاجخا ٩ًىن  اإلاباقغ للٗى٠ اإلاؿبب الؿلى٥ َظا وبن خضاء زال٫ مً اإلاباٍع  مً الخ٩ام ؤو الالٖبحن ٖلى الٖا
ً،و٦ظل٪ ٞبل اصة ألاههاع اقدبا٥ اإلاىانٍغ  ٢بل مً ؾىاء الٗىُٟت للمماعؾاث مباقغا ؾببا اإلا٣ابالث ؤخضار ج٩ىن  ما ٖو

اضخي الٗى٠ مً الك٩ل َظا ُٞدضر اإلالٗب مدُِ زاعط بلى ؤخُاها جمخض ألاههاع،والتي وختى اإلاِؿٍغً ؤو الالٖبحن  في الٍغ
خضاء والخانت الٗامت واإلامخل٩اث الؿُاعاث وجدُُم الخ٨ؿحر هدُجتها ج٩ىن  باإلالٗب،والتي ًدُِ ما و٧ل الكىإع  ٖلى والٖا

. ألامً عظا٫ وختى آلازٍغً

 :مباقغ ٚحر الٗىف - ب

ى       ً -اإلاىانٍغً-الكباب ٌؿخٗملها التي الىاضخت ٚحر الىؾاثل به ٣ًهض الظي َو حن واإلاؿحًر  مشال والالٖبحن وؤلاصاٍع
 ٖلى والخدٍغٌ اإلايكُاث ٦خٗاَي الؿلى٦ُت والاهدغاٞاث والؿب والاَاهت اللٗب خغ٦ت جُٟض طل٪ ومشا٫ الجمهىع  إلزًإ

ض الٗى٠ اث ألاٞغاص وججٍغ اضخي باليكاٍ الخمخ٘ في خ٣هم مً واإلاجمٖى . الٍغ
                                                           

 .70-67محد محدم، مرجع نفسو،ص  1
 .47، ص 1985فوزية عبد السنار، مبادئ علم االجراـ كالعقاب، دار النهضة العربية، الطبعة اخلامسة، بَتكت،  -2
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: اللضم هغة مالٖب في الٗىف ؤؾباب
ت ألاؾباب مً بجملت اإلاالٖب في الٗى٠ ْاَغة جغجبِ        بغوػ بلى ًاصي ألاؾباب جٟاٖل واخض،وؤن آن في واإلاخضازلت اإلاخىٖى

 1:هظ٦غ ألاؾباب َظٍ بحن ومً الٓاَغة َظٍ

: الخىُٓمُت ألاؾباب:ؤوال

ايت في الخٗهب وؤن ألاههاع حٗهب بمك٩لت ال٣ضم ٦غة مالٖب في الٗى٠ ْاَغة جغجبِ:ألاههاع حٗهب مكيلت/ 1  َى الٍغ
مى خب ومغى الى٢ذ هٟـ في للمىاٞـ الٗمُاء ال٨غاَُت مغى . اإلاخٗهب للٍٟغ٤ ألٖا

 اإلاخٗهب به ًخمؿ٪ ما ػلؼلت ًٖ حعجؼ الضامٛت الخ٣اث٤ ؤن ختى البهحرة ُٞٗمي ال٣ٗل ٖلى الاهٟٗا٫ ٞحها حٛلب خالت وهي

 والجماَحر ألاههاع حٗهب مك٩ل ٌٗخبر لظا. والى٢اج٘ الخىاصر مً ال٨شحر بلى ألاههاع حٗهب ًاصي ظماٖت،خُض ؤو ٞغصا
ايُت .  اإلاالٖب في الٗى٠ ْاَغة بلى اإلااصًت ألاؾباب ؤَم مً الٍغ

خمشل: الفجي الُاكم مكيل/ 2  :ًلي ُٞما ٍو

اث ؤن ال٣ضم،خُض ٦غة ملٗب صازل َاما ٖىهغا الالٖب ٌٗخبر:الالٖبحن/ ؤ  في بالٛت ؤَمُت لها الالٖبىن  بها ٣ًىم التي الخهٞغ
 ٚحر الخغ٧اث ببٌٗ وال٣ُام الى٢ذ بٌٗ ل٨ؿب الخمشُل بلى ًلجئىن  الالٖبحن ؤن ألاخُان ؤٚلب في الجمهىع،هغي  بزاعة

 مماعؾت بلى ًضٞٗهم ألاخُان،مما بٌٗ في ألاههاع ًٚب بلى مؿخىاَم جضوي ًاصي ٦ما ال٣بُدت باأللٟاّ والخلٟٔ اإلاهظبت
. اإلاضعظاث في ٖى٠ ؤٖما٫

ىن / ب م ومضعبى ؤلاصاٍع االء الٍٟغ٤ و٢ُاصي مضعبي ٖلى حٗخمض اللٗبت في حكاع٥ التي الٗىانغ بن:الفٍغ  لهم ألاشخام َو
 ًدضر ما ٚالبا بط.اإلالٗب صازل الٗى٠ ؤٖما٫ ٖلى الالٖبحن جدٍغٌ في ؤخُاها ٌؿاَمىن  و٢ض الالٖبحن م٘ مباقغة ٖال٢ت

اث هدُجت الكٛب حن جهٞغ  الخ٩ام، ٢غاعاث ٖلى اٖتراياتهم ٦ثرة ٖىض وزانت ألاخُان، مً ٦شحر في مىًبُت الٛحر ؤلاصاٍع

٣هم يض الخ٨م بإن ؤخُاها بًٗهم ًلجإ و٢ض  الجمهىع،ومشل ًشحر مما اإلالٗب ؤعى بلى ًجزلىن  ،و٢ض(للجمهىع  ٌكحر بإن) ٍٞغ
اث َظٍ ىن  ًلٗب ٣ٖباٍ،و٢ض ًدمض ال ٖىٟا بالخالي وجهبذ اإلاضعظاث بلى اإلالٗب ؤعى مً ٞىعا جى٣ل ٢ض الخهٞغ  في صوعا ؤلاصاٍع

مخه مً البض زهم م٘ مٗغ٦ت و٦إتها اإلاباعاة ٢بل الالٖبىن  ًخدمـ ٖىضما الكٛب بزاعة . ٍَؼ

 ضجت مدالت ال ؾُدضر اجساطال٣غاعاث في حؿٕغ اصا بالخد٨ُم،ٞالخ٨م وز٣ُا اعجباَا الٗى٠ ْاَغة جغجبِ:الخدىُم/ ج
ؿض ال٣اضخي َى الخ٨م ألن والهامت،طل٪ الخاؾمت اإلا٣بالث في زانت واإلاخٟغظحن الالٖبحن لضي واهٟٗاال  ؤوال اإلاى٠٢ َو

اث بهجاح في ؤؾاؾا صوعا ًلٗب خُض ألامان قاَئ بلى اإلاباعاة ٣ًىص الظي الىخُض الصخو وؤزحرا،ٞهى  اؾخسضام في اإلاباٍع
ى مىظ الخضًضًت ال٣بًت  مى٢ٗه،ٞهى ٚحر في ٢غاع ؤي اجسظ بطا الالٖبحن بحن والصخىاث البلبلت ًشحر ٢ض الظي البضاًت،َو
اث ٣ًىص ؤن ٌؿخُُ٘ بوؿان خسظ اإلاباٍع  ؾببا ال٣غاعاث جل٪ ج٩ىن  ألاخُان مً ٦شحر جغاظ٘،وفي ؤو جغصص ؤي صون  الجهاجي ال٣غاع ٍو
 مضي الخ٨م ٌٗٝغ ؤن ًجب والجمهىع،لظا الالٖبحن مً ظماُٖت مكاظغاث مجها جيكإ ٢ض الٟغصًت اإلاكاظغاث بزاعة في عثِؿُا

خهٝغ اللٗبت خؿاؾُت اث بهظٍ لخغوظه وخ٨مت ص٢ت ب٩ل ٍو ايُت الغوح)اإلاغظىة الجهاًت بلى اإلاباٍع  ٞب٣ضع( شخيء ٧ل ٢بل الٍغ
.  ألامً عظا٫ صوع  بظل٪ ًىاػي  الٗى٠،بدُض خضور ٖضم في ٦بحرا صوعا ًلٗب هاجخا خ٨ما ٩ًىن  ما

 مٟخاح بلضًت ٍٞغ٤ بحن الُض ل٨غة الجهىي  ال٣ؿم بُىلت بَاع في 1989-04-13 ًىم الخ٨م مً اإلاباعاة ػمام بٞالث ٖلى و٦مشا٫

ٍغ٤( البلُضة)  خمغاء بُا٢اث زالر بزغاط في والدؿٕغ مٟخاح ٍٞغ٤ لهالر للخ٨م واضر جدحز لىخٔ خُض اإلاضًت ؤوإلابي ٞو
بي ؤػعج وهه٠،مما بض٣ُ٢ت الغؾمي و٢تها ٢بل اإلا٣ابلت اإلاضًت،وب٣ًاٝ ؤوإلابي ٍٞغ٤ يض  اإلاضًت،و٧اهذ ؤوإلابي ومضعب اٖل
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 بخضار في ألاو٫  اإلادؿبب ؤهه الشاوي والخ٨م اإلا٣ابلت مالخٔ َٝغ مً زبذ الظي ألازحر ،َظا(عػا١) الخ٨م يغب ؤن الىدُجت

ؼتهم الالٖبحن ؤٖهاب وبزاعة الطجت َظٍ ؼة قغاعة لخىُل٤ وهٞغ . اإلاضعظاث بلى الجٞر
  في الخ٩ام حؿبب خضوزه،وؤن في ؾببا ٧ان ؤن بٗض( الٗى٠ َى ؤال) الجغاح ح٣ُٗم الخ٨م ٖلى ًهٗب ألاخُان بٌٗ وفي

: مجها هظ٦غ الخاالث بٌٗ هدُجت ٞظل٪ الٗى٠ خىاصر

٘ قإجها مً والتي للخ٩ام والتربهاث اإلاُضاهُت الخبرة ه٣و - ت في والخُب٣ُي،وحؿاٖضَم الىٓغي  مؿخىاَم ٞع  اإلاٗٞغ

 .زُحرة ٖى٠ ؤٖما٫ وكىب بلى ألاخُان مٗٓم في جاصي التي واإلاٗم٣ت الخ٣ُ٣ُت

 هدُجت بلى جاصي ٢ض ال٣غاعاث َظٍ اإلاباعاة،ومشل يبِ بُٛت ؤلاهظاعاث بنضاع مً وؤلا٦شاع الؿلُمت ٚحر ال٣غاعاث بنضاع  -
اث بلى بالجمهىع  ًاصي ؤهٟؿهم،مما الخ٩ام والى٣مت الًٛب الجمهىع،وجشحر َُجان في جدؿبب ٨ٖؿُت  مىًبُت ٚحر جهٞغ

٣ان ٣ًضمها وممخٗت هُٟٓت مباعاة لِكاَض ًإحي الخ٩ام،وبهما لِكاَض اإلاباعاة بلى ًإحي ال الجمهىع  ألن  .الٍٟغ

ب ال٨بحرة،وحٗغى الٟغ١  في اإلاخٟى٢حن لالٖبحن مًا٢ُتهم ٖىض مغج٨بحها يض ؤزُاء اخدؿاب ٖلى الخ٩ام حٛاضخي -  اٖل

ب لها ًخٗغى ٖىضما ًشحر مشلما الجمهىع  ًشحر ال ما لخكىهت ٍٞغ٤ في ٖاصي  .وباعػ  ممحز اٖل

ضم ز٣اٞخه وي٠ٗ البضهُت الخ٨م لُا٢ت ي٠ٗ -  بالخالي الجمهىع،ؤو اخترام ٣ًٟضٍ ٢ض مما اإلاباعاة ػمام ٖلى ؾُُغجه ٖو

ا ٢غاعاث بلى بهي ًاصي مما بلُه حسخئ التي ال٩لماث له ًىظهىن   .اهٟٗاالجه هدُجت ًهضَع

غاث ألاخ٩ام بٌٗ ًُل٤ ًجٗله ٢ض واإلااصي والاظخماعي الىٟسخي الخ٨م وي٘  -  طل٪ وجإزحر مهمت، مباعاة في الخاَئت والخ٣ٍغ

لى اإلاباعاة ؾاثغ ٖلى اث بلى ًلجإ ٢ض الظي الجمهىع  ٖو اث هدُجت ؾلبُت جهٞغ  .الخ٨م لخهٞغ

 :خؿاؾُتها وصعحت اإلاباعاة ؤهمُت
ٗاال َاما صوعا الٗامل َظا ًلٗب  ٣حن بحن اإلاباعاة ج٩ىن  الٗى٠،ٞٗىضما بزاعة في ٞو  لها( مدلُت م٣ابلت) مخجاوعًٍ ٍٞغ

 ألامغ ًخٗل٤ ٖىضما الىَىُت،وؤًًا البُىلت بَاع في ؤو الجمهىعٍت ٦إؽ بَاع في بمباعاة ألامغ ًخٗل٤ ٖىضما ؤًًا خؿاؾُتها
جي ال٣ؿم بلى مٗحن ٍٞغ٤ هؼو٫ ؤو نٗىص بم٣ابلت ىجغ الجمهىع  خؿاؾُت ًشحر اإلاباعاة مً الىٕى ألاصوى،ٞهظا ؤو الشاوي الَى  ٍو

. ؤٖهابه

الم قيل ٌ) ؤلٖا المي الخدٍغ  (:ؤلٖا
الم ٧ان بطا  ٌ في ٌؿاَم ؤن وؾاثله بمسخل٠ ؤلٖا ُت الٓاَغة َظٍ جٍٟى ا بالخٖى  ألازال١ مىافي ٦ؿلى٥ وجبُِجها بمساََغ

ايُت،بال  عبما ٢هض صون  مً جاجج ؤزغي  هاخُت مً ؤجها بال الضوع  َظا مً يئُل بصخيء ج٣ىم ٧اهذ وبن الىؾاثل َظٍ ؤن الٍغ
 بٌٗ بى٣ل اإلادلُت اإلاىاظهاث بخضي ًٖ الخضًض ٖىض ألاههاع جدٍغٌ ٖلى حؿاٖض خُض الٗى٠ ومٓاَغ البٌٗ مكاٖغ

داث ت الخهٍغ حن ٦ال مً واإلاؿاولحن لالٖبحن الاؾخٟؼاٍػ ا بلى الُٞغ ض ما َظا ألاخضار، مً ٚحَر  ؤلازاعة شخىت مً ًٍؼ

اث ازخالٝ مغاٖاة بٗضم ألاههاع،وطل٪ بحن والهغإ والاهٟٗا٫  1.الجمهىع  لضي الش٣اٞت مؿخٍى

 :اإلالٗب َبُٗت
 الدجاعة ٧ىظىص الكٛب ٖلى مؿاٖضة وؾاثل اإلالٗب في ٩ًىن  ٢ض ؤهه بط الٗى٠ خضور في َاما صوعا جلٗب اإلالٗب َبُٗت بن 

ض خىػة في جهبذ ٖىضما ألازحرة الجاَؼة،ٞهظٍ ٚحر اإلاالٖب في  وظىص ٖضم ؤًًا ال٣ظٝ وؾاثل مً وؾُلت حٗخبر الجمهىع  ٍو
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 ٦بحرا زُغا ٌك٩ل بدُض ونٍٛغ اإلالٗب ي٤ُ ٖامل طل٪ بلى مدغوؾت،ي٠ والٛحر ال٨بحرة اإلاىاٞظ وظىص الجُضة ألاؾىاع
خضاء ٖغيت ًهبدىن  وبالخالي اإلاضعظاث مً ؤ٢غب ٩ًىهىن  ألجهم الالٖبحن ٖلى ؿاٖض الجمهىع  َٝغ مً الٖا  ٖلى ؤًًا َو

٣حن،مما مىانغي  ج٣اعب ما٫ بٌٗ وكىب ألاخُان بٌٗ في ًدؿبب الٍٟغ  بغط ملٗب طل٪ ٖلى مشا٫ والخُحرة الٗىُٟت ألٖا

. الخ...ال٣ل. مىاًل،ألابُاع

:   الىفؿُت ألاؾباب
ان بجامٗت الاظخماعي الىٟـ ٖلم وخضة ٢امذ    التي والاهٟٗاالث اإلاالٖب، في الٗى٠ ْاَغة وجدلُل بضعاؾت ببلج٩ُا لٞى

 الٗى٠،خُض بإٖما٫ ٣ًىمىن  الظًً بلى للخٗغى بىا ًظَب الصخهُت لُاب٘ الخدلُل ؤن اؾخيخجذ و الٗضواهُت بلى جاصي
 واهدكاع ال٣ٟغ بلى باإلياٞت والخل٣ي ألاؾغي  والاهدال٫ ٧البُالت واظخماُٖت ٖاثلُت مكا٧ل مً مٗٓمهم ؤن الضعاؾت ؤزبدذ

ضم بالظهب طل٪ بٗض ًهابىن  اللٗب صازل الٗى٠ بإٖما٫ ٣ًىمىن  مً اإلاسضعاث،ومٗٓم غظ٘ اإلاؿاولُت ٖو  بلى طل٪ ؾبب ٍو
 م٘ جخُاب٤ والتي واإلاٗاهاث الاهخماء هٟـ لها التي الجماٖت ًسخاع الٟغص ؤن ؤٞغاصَا،خُض ؾلى٥ جدضص التي هي الجماٖت

ظا بُجها ُٞما اإلاكتر٦ت والاهٟٗاالث والخغ٧اث الخٗبحر هٟـ ٞىجض الخهاثو ج الكٗاعاث زال٫ مً هالخٓه ما َو  وألاَاٍػ
 ؤٞغاصَا،والضعاؾاث ؾلى٧اث جىظُه في وؾُُغتها ٢ىتها اػصاصث الجماٖت صازل ٞغاصألا ٖضص اػصاص اإلالٗب،و٧لما صازل اإلاغصصة

 اػصاصث ٩ٞلما اإلاخٟغط ٖى٠ في مباقغ جإزحر له اإلالٗب صازل الالٖبحن َٝغ مً الٗى٠ُ الٗغى ؤن ٖلى جض٫ الٗلمُت
خضاءاث ؤو بال٩لماث ؾىاء شخهُتها بزباث ظماٖت ٧ل جداو٫  اإلاضعظاث،خُض في اػصاصث الالٖبحن بحن الٗضواهُت  الٖا
ت الٗضواهُت ٧اهذ الٗى٠،وبن طل٪ بٗض ًسل٤ الخٗهب َضا وان اإلاباقغة،  اؾخٗمالها ؤن بال ٞغص ٧ل ٖىض مىظىصة ٍُٞغ

٣خه الخام مُضاهه في حٗبحر ٞغص آلزغ،ول٩ل شخو مً ًسخل٠ . الخانت بٍُغ

: الاحخماُٖت ألاؾباب
ى ماصًا جضمحٍر بهضٝ الًغع  بلخا١ ٞٗل الٗى٠ ؤن الاظخمإ ٖلم في اإلاسخهحن بٌٗ ًغي  ا،َو  ؾلى٥ طل٪ ظاهب بلى ومٗىٍى

. ؤزغي  ؤبٗاص ٖلى ومغج٨ؼة لؤللم ممازلت ٣٦ُمت ألازغ ؤ٩ٞاع ٢ىامه بضاجي
ٌ ًٖ وحٗبحر اظخماُٖت ْاَغة ٞالٗى٠ خ٠ُ٨ ًخالءم ؤن الٟغص ٌؿخُُ٘ الىا٢٘،ال ٞع   الخغمان ًٖ ظهت،والخٗبحر مً مٗه ٍو

 َضٝ ؤظل مً وجىاظضَا الجماٖت وخضة ًٖ ٌٗبر ؤهه ؤزغي،٦ما ظهت مً الٟغص ٌٗاهُه اإلاٗىىي،الظي ؤو الىظضاوي ؤو اإلااصي

. واخض
 الٟىضخى لخٗم اإلاالٖب في الجمهىع  باقي بلى الٗضوي  جيخ٣ل الجمهىع،زم صازل مُٗىت ظماٖت جماعؾه اإلاالٖب في والٗى٠

بُٗت ق٩ل ٧ان مهما ؤؾباب ٖضة ٞحها وجخد٨م م٣ٗضة الجماَحر ؤٞٗا٫ والايُغاب،ألن  ٞغصًت ؤؾباب الٗى٠،مً َو
ا واظخماُٖت تراٝ ٖضم والبُالت،ؤو وؤلاَاهت الخغمان ألاخُان ؤٚلب في مهضَع  بلى للٟغص،بياٞت الىَىُت بالخ٣ى١  الٖا

 جخٗل٤ التي جل٪ زانت والٗى٠ الٗضواهُت جىلض التي ألازغي  ألاؾباب مً طل٪ ٚحر بلى واإلاجخم٘ الٟغص حهضص الظي الش٣افي الٟغاٙ

. الظاث وبزباث الىظىص بٟغى
 الٗضًض َُاجه في ًدمل اإلاالٖب بالى ًضٍ الٟغص ؤن اإلاالٖب،٧ىن  في الٗى٠ ْاَغة بغوػ في صوع  الاظخماُٖت لؤلؾباب ٞةن ومىه
 الاظخماعي الخٟاٖل جإزحر جدذ لجماَحر باقي بلى الٗضوي  جيخ٣ل اإلالٗب،زم صازل جٟغ٢ها اظل مً الاظخماُٖت اإلاكا٧ل مً

. اإلالٗب في لؤلشخام
الم به ٣ًىم الظي الهام الضوع  هخجاَل ؤن اإلام٨ً ٚحر مً اضخي ؤلٖا  الٗضوان مٓاَغ ٖلى الخإزحر في مجاالجه مسخل٠ ٖلى الٍغ

اضخي،و٢ض اإلاجا٫ في والكٛب والٗى٠ ايُت البضهُت للتربُت الضولي اإلاُشاق هو الٍغ  ؤهه ٖلى الُىوؿىى ؤنضٍع الظي والٍغ
الم وؾاثل مجا٫ في ٌٗمل مً ل٩ل ًيبػي ت ؤلٖا ت في بالخ٤ مؿاؽ صون  الجماَحًر الم خٍغ  باإلاؿاولُت بصعا٥ ٖلى ٩ًىن  ؤن ؤلٖا

ت الاظخماُٖت ألاَمُت بػاء ايُت البضهُت التربُت ٖلحها جىُىي  التي ألازال٢ُت وال٣ُم ؤلاوؿاهُت والٛاًت والتربٍى  ًا٦ض ٦ما والٍغ
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الم وؾاثل ًٖ اإلاؿئىلحن بحن الٗال٢اث ٖلى ؤًًا اإلاُشا١ اضخي الخ٣ل في والٗاملحن الجماَحري  ؤلٖا  ؤن ًيبػي ٖال٢اث وهي الٍغ
ُضة ج٩ىن  حر لًمان وطل٪ اإلاخباصلحن والاخترام الش٣ت ٖلى مبيُت َو ُت مٗلىماث جٞى  اإلاُشا١ ؤٖغب بالىزاث٦،٤ما مٗؼػة مىيٖى

الم وؾاثل بَاع في الٗاملحن جضٍعب ًىُىي  ؤن في ؤمله ًٖ ايُت بالش٣ت جخٗل٤ ٖىانغ ٖلى الجماَحري  ؤلٖا . الٍغ
يبػي ايت في والٗضوان والكٛب الٗى٠ إلآاَغ الؿلبُت الجىاهب ببغاػ الى٣اص ٖلى ٍو ضم الٍغ  ؤو الغظىلي اللٗب بحن الخلِ ٖو

اضخي الٗضوان بحن الجاػم الؿلى٥ ايُت الغوح ًٖ الىٓغ بٌٛ للٟىػ  حُٗي التي ألاَمُت مً الخس٠ُٟ ومداولت الٍغ  الٍغ
ايُحن اإلاٗل٣ُحن ٖلى ًيبػي الخل٣ُت،٦ما وال٣ُم ضم اإلاؿاولُت بغوح الخدلي الٍغ ىهُت للبرامج ًم٨ً الخدحز،٦ما ٖو  ؤن الخلٍٟؼ

ايت وجىيُذ جغوٍج مجا٫ في َام ٖىن  طاث ج٩ىن   1.بها للجهىى اإلابظولت بالجهىص والخٍٗغ٠ الٍغ

: زاجمت
ا وجسخل٠ وزاعظُت صازلُت مخٛحراث ٖضة ٞحها جضزل ْاَغة والكٛب الٗى٠ ؤٖما٫    ؤؾباب ٞهىا٥ الٓغوٝ، بازخالٝ آزاَع

ايت مجا٫ ًٖ وبُٗضة مباقغة ٚحر ايُت اإلاالٖب اإلاالٖب،وما في الكٛب بخضار وعاء ج٠٣ الخىاٞؿُت الٍغ  اإلا٩ان بال الٍغ
 ًٖ والبدض الكباب لضي الظاث جد٤ُ٣ خاظاث ًٖ الخٗبحر هجض ؤَمها ومً الخُٟت الضواٞ٘ َظٍ مشل إلقبإ اإلاىاؾب

مت ؤو للٟكل ٞضاء ٦بل  ألاٞغاص بٌٗ هجض خُض شخهُت، م٩اؾب جد٤ُ٣ مداولت او آلازٍغً ٖلى اللىم وبل٣اء الهٍؼ
ال١ الجماَحري  الخجم٘ ٌؿخٛلىن   جُلٗاث بظل٪ مؿخٛلحن وزاعظه اإلالٗب في البضهُت ؤو ال٨المُت لٗضواهُتهم الٗىان إَل
 في هجض واإلاٛامغة،٦ما والغظىلت بالهضا٢ت ًخٗل٤ بما الخانت مٟاَُمهم ًٖ الخٗبحر ًداولً الظًً اإلاصجٗحن مً الكباب
ا والهغار الكخم اؾخسضام بلى ًلجئىن  اإلاغا٣َىن،خُض الكباب بها ٣ًىم الٗى٠ ؤٖما٫ الٛالب حَر  الؿلى٦ُت ألاهماٍ مً ٚو

ايُت الغوح إلاٟهىم الىعي واهسٟاى الٗضواهُت الجزاٖاث بٌٗ ٖلى جض٫ التي  الٗى٠ ٖلى ال٣ًاء ًخم والالتزام،وختى الٍغ
اضخي اإلاجا٫ في والكٛب  ٖلى لخملهم طاتهم جإ٦ُض ٖلى الكباب ومؿاٖضة الخٗبحر بلى الخاظت حصجُ٘ بلى الؿعي مً البض الٍغ

الم ًاصي ؤًًا الاظخماُٖت والخيكئت ْهىعَا ؤؾباب ٖلى الخٗٝغ بلى الٗى٠ُ،بياٞت الؿلى٥ ًٖ البٗض  في باعػا صوعا ؤلٖا
٘ بلى ًاصي ٢ض بك٩ل الٗام الغؤي حٗبئت زال٫ مً وطل٪ الٗضواوي الؿلى٥ اهدكاع  والخٗهب اإلاٍٟغ والخماؽ الاؾدشاعة ٞع

٣ت باالخخٟاالث ٖىه ٌٗبر ٖىضما مكٝغ ٞالخماؽ الكضًض، ً،ول٨ىه والاؾخ٣غاع ألامً ج٨ٟل بٍُغ  ؤؾىؤ بلى ًاصي ٢ض آلازٍغ

تزاػ ًهبذ خحن الاهدغاٞاث جي الٖا . َُجاها والدصجُ٘ خ٣ضا والخًُٟل ٖىٟا والٗاَٟت حٗهبا الَى
 ٦بحرا صوعا زام بك٩ل البضهُت التربُت ومضعسخي ٖام بك٩ل والخٗلُم بالتربُت اإلاهخمىن  ًاصي الٓاَغة َظٍ مشل ٖلى ولل٣ًاء  
اث الؿلى٦ُاث مً الخس٠ُٟ في ىبت ٚحر والخهٞغ م زال٫ مً اإلاٚغ  ألاٞغاص وحٗلُم ومٗا٢بخه اإلاىاؾب ٚحر الؿلى٥ ج٣ٍى

ضَم ايُت الغوح جىمُت ٍَغ٤ ًٖ اهٟٗاالتهم،وطل٪ ٖلى والؿُُغة والخد٨م الٗى٠ م٘ الخٗامل ٦ُُٟت وحٍٗى  لضي الٍغ
ايت الاظخماُٖت ال٣ُم اليلء،وحٗلُم ُت للٍغ ت باألَضاٝ الٗامت والخٖى ايت التربٍى ايُحن حصجُ٘ ٦ضل٪ للٍغ  الخدلي ٖلى الٍغ

ايُت بالغوح غ ألالٗاب، ل٣ىاٖض الىٓم اللٗبت،الخ٣ُحن ب٣ىاٖض والالتزام الٍغ ت وجٍُى ايُت اإلاٗٞغ  وؾاثل في الٗاملحن لضي الٍغ

الم .  الجماَحري  ؤلٖا

:  اإلاغاح٘ كائمت

الم:الل٠ُُ ٖبض خمؼة -  سه له ؤلٖا  .1965ال٣اَغة، الٗغبي، ال٨ٟغ ،صاع1،ٍومظاهبه جاٍع

الم:  بمام ببغاَُم -  ت، اإلا٨خبت ،1،ٍبالجماهحر والاجهاٌ ؤلٖا  .1969الاهجلىمهٍغ

                                                           
 .83مرجع سابق، ص :زلمد حسن عالكم -1
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ت اإلاالٖب: قىاع الخحر -  ضة ،الشلافي والٗىف الجؿضي الٗىف بحن الجؼائٍغ  19ألاوؾِ، الكغ١  الضولُت الٗغب  ظٍغ

 .10095،الٗضص2006ًىلُى

غان الؿالم ٖبض خامض -4  .ال٣اَغة ال٨خب، ٖالم ،5ٍ ،الاحخماعي الىفـ ٖلم:َػ

غ ٖلمُت صعاؾت: زًىع  ؤصًب -  اضخي للخدٍغ ىن  وؤلاطاٖت الصحافت في الٍغ الم -والخلفٍؼ اضخي ؤلٖا  اإلا٨خبت ٍ، ص -الٍغ
المُت،  .1994صمك٤، ؤلٖا

 .31 ،الٗضصؤلاطاٖت مجلت: ٚامو ُٞهل -6

ـ ٖلي الضًً زحر -7 ُا َٖى الم الغخُم، ٖبض خؿً ٖو اضخي ؤلٖا  .1998ال٣اَغة، لليكغ، ال٨خاب مغ٦ؼ ،1ط ،الٍغ

الم: الىىبي هللا ٖبض -8 بي، ، للصخاٞت الاجداص ماؾؿت مُاب٘ ،صٍ،والخىمُت ؤلٖا  .1981ؤبْى

ت، ٖالم ، ومكىالتهم الٗغبي الكباب: حجاػي  ٖؼث -9  .1985 ،1ط اإلاٗٞغ

اضخي الىفـ ٖلم: ٖالوي  خؿً مدمض-10 ، ،صاعالٍغ  .1992 ال٣اَغة، اإلاٗاٝع
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ؤزهائي اإلاٗلىماث في ْل اإلاىخبت الالىتروهُت 

حامٗت َغابلـ،لُبُا /ٖلى الىمِصخي لُفُت.ص

 

 

 : ملخو

 ج٣اؽ ٧اهذ للم٨خباث باليؿبت ال٣ضًمت اله٩ُلُت ؤن خُض اإلا٨خباث ٩َُلت حُٛحر مً جاب٘ اإلا٨خباث ؤزهاجي صوع  حُٛحر بن   
غة ُت مً عنُضَا بٞى  ٚؼث بضوعَا والتي اإلاٗلىماث ج٣ىُت ْهىع  وبٗض اإلاؿخُٟضًً ؤؾئلت ٖلى وؤلاظابت اإلاسخلٟت اإلاٗلىماث ؤٖو

 اإلا٨خبي -للمٗلىماث وؾُِ: بُجها مً حؿمُاث ٖضة ٖلُه ًُل٤ ؤنبذ ختى اإلا٨خبت ؤزهاجي صوع  حٛحر ٣ٞض اإلااؾؿاث ٧ل

. الكب٩اث ؤزهاجي -اإلاؿخ٣بل م٨خبت ؤمحن -الغ٢مي

: ملضمت

ت متزاًضة جدضًاث ٖام بك٩ل الٗالم ًىاظه ٗت الخُىعاث هدُجت ومدؿاٖع  الٗهغ َظا ًخه٠ ٦ما اإلاجاالث ٧اٞت في الؿَغ
 الخ٣ضم ع٧اثؼ ؤبغػ  ومً الخُاة م٣ىماث ؤَم مً اإلاٗلىماث ؤن باٖخباع اإلاُلىبت اإلاٗلىماث بلى للىنى٫  ظضًض ٧ل بابخ٩اع

 ٖهغ آلان وِٗل وهدً.اإلاجخم٘ ؤوكُت مُاصًً ٧اٞت في زغوة حك٩ل والتي اإلاٗلىماث ٖلى ٌٗخمض ؤلاوؿان ألن الخًاعي 
ت جد٣٣ها لم ٢ٟؼاث حٗخبر والتي والخ٣جي الٗلمي الخ٣ضم في الهاثلت اإلاٗلىماث ج٣ىُت وزىعة اإلاٗلىماث  وطل٪ ٢بل مً البكٍغ

. اإلاٗلىماث وبصاعة وجسٍؼً ووكغ وابخ٩اع لى٣ل

ت حجغ َى البكغي  الٗىهغ ؤن به اإلاؿلم ومً ظا الخُاة مجاالث ٧اٞت في والدكُِض البىاء ٖملُاث في الؼاٍو  ؤزهاجي ٌكمل َو
  اإلاٗلىماث

ًال
 اإلاٗلىماث ؤزهاجي ؤصاء ٖلى الٗهغ َبُٗت وماٞغيخه اإلاٗلىماث مجا٫ في الغاَىت الخُىعاث ْل في زهىنا

 ٢ضعجه في جبرػ اإلاٗلىماث ازخهاصخي ٦ٟاءة ؤن زم ؤٖمالهم في الخضًشت آلالُاث َظٍ اؾخسضام بلى صٞٗخه ظضًضة ؤصواع وبغوػ

 ؤزهاجي)البكغي  بالٗىهغ الاعج٣اء ٖملُت ألن.الُغ١  بإٌؿغ بلحهم اإلاٗلىماث وجىنُل اإلاؿخُٟضًً اخخُاظاث ٖلى ؤلاظابت ٖلى
 ازخالٝ ٖلى اإلاٗلىماث ومغا٦ؼ باإلا٨خباث الٗمل ؾحر ٦ٟاءة ٖلى جازغ التي والهامت ألاؾاؾُت الٗملُاث مً حٗخبر( اإلاٗلىماث

ئاتها ؤهىاٖها . ٞو

 :الضعاؾت مكيلت

اصة م٘ ى الٗلم َظا ٖهب ٖلى الًىء وؿلِ ؤن الُبُعي مً ٩ٞان اإلا٨خباث بٗلم اإلاتزاًض والاَخمام اإلا٨خباث ؤٖضاص ٍػ  َو

ت اإلاٗلىماث واهدكاع( الاهترهذ) الضولُت اإلاٗلىماث قب٨ت وبٓهىع .اإلاٗلىماث ؤزهائي  ؤن يغوعة ؤنبذ ٖلحها الخهى٫  وؾٖغ
الث بمهاعاث اإلاٗلىماث ؤزهاجي ًتزوص  اإلا٨خبت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ٖلى حٗمل التي الال٨تروهُت اإلاهاعاث في جخمشل وزبراث ومَا

. الال٨تروهُت
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: الضعاؾت ؤهمُت

  ٞخذ اإلا٨خباث في الخضًشت والخ٣ىُاث الاجها٫ وؾاثل اؾخسضام بن -
ًال
 ٦ُُٟت بُجها مً اإلاٗلىماث ألزهاجي ظضًضة آٞا٢ا

ت وظه ٖلى اإلاٗلىماث ج٣ضًم  .الؿٖغ

ى واإلاٗلىماث اإلا٨خباث مجا٫ في َام بٗىهغ الضعاؾت َظٍ تهخم -  .اإلاٗلىماث ؤزهاجي َو

 .اإلاٗلىماث ج٣ىُت مً والاؾخٟاصة الخُىعاث مىا٦بت -

 .اإلاٗلىماث ؤزهاجي مىيٕى جدىاو٫  التي لُبُا في ٖام بك٩ل الٗغبُت والضعاؾاث البدىر هضعة -

. الغ٢مُت البِئت في الٗمل مخُلباث ٖلى الخٗٝغ -

: بلى الضعاؾت هظه تهضف:الضعاؾت ؤهضاف

 .الغاَىت الخُىعاث ْل في اإلاٗلىماث ؤزهاجي مهام ٖلى الًىء بل٣اء -

 .الٗهغ ج٣ىُت ْل في اإلاٗلىماث ؤزهاجي ٖمل َبُٗت ٖلى الخٗٝغ -

. اإلاٗلىماث ؤزهاجي ؤصاء في الخ٣ىُت مهاعاث جإزحر ٖلى الخٗٝغ -

: الضعاؾت مىه 

ت اإلاغاظ٘ ٖلى البدض ٌٗخمض . الال٨تروهُت اإلا٨خبت ْل في اإلاٗلىماث ؤزهاجي مىيٕى في ال٨ٟغي  لئلهخاط الىٍٓغ

: الضعاؾت مهُلحاث

 : اإلاٗلىماث جلىُت -1

ت لُالبحها مخاخت وظٗلها وجباصلها اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  لدؿهُل الىؾاثل ؤًٞل ًٖ البدض هي اٖلُت بؿٖغ . ٞو

  :الالىتروهُت اإلاىخبت -2

ا وز٣اُٞت ٖلمُت مىاص جدخىي  ضخمت بُاهاث ٢ىاٖض هٓام ًٖ ٖباعة هي حَر  نضعث مىاص ٖلى جدخىي  ٦ما ع٢مُا بوكائها جم ٚو

لها جم زم ع٢مي ٚحر ق٩ل في  .وملخ٣اجه آلالي الخاؾب ًدُدها التي الىؾاثِ مً باالؾخٟاصة وطل٪ ع٢مي جمشُل بلى جدٍى

:  اإلاٗلىماث ؤزهائى -3

 وجهمُمها وصعاؾتها وجدلُلها اإلاٗلىماث بىٓم جخٗل٤ التي لؤلٖما٫ اإلاٗلىماجُت خ٣ل في الٗاملت الٟئاث ظمُ٘ ٌكمل مهُلر 
 اإلاسخلٟت اإلاٗلىماث مغا٦ؼ بصاعة في ٌٗمل ومً والال٨تروهُت الخ٣لُضًت اإلاٗلىماث مهاصع م٘ ًخٗامل مً ٧ل وجىُٟظَا،ؤًًا

  .اإلاٗلىماجُت بخضَعـ ٣ًىمىن  ومً

: الضعاؾت حؿائالث

 اإلا٨خباث؟ في اإلاٗلىماث لخ٣ىُت مخٗضصة ؤق٩ا٫ َىا٥ َل -

 الىؾاثل م٘ للخٗامل ومبرمجحن ومسُُحن خىاؾِب مهىضسخي م٘ جخٗامل ؤن الال٨تروهُت اإلا٨خباث ٖلى الًغوعي  مً َل -
 الخضًشت؟ الخ٣ىُت
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 اإلاؿخ٣بل؟ م٨خبت ؤمحن بها ًتزوص ؤن ًجب التي اإلاهاعاث ما -

ٗت الخدىالث َل - اث٠ ْهىع  ٞغيذ الؿَغ  ظضًضة؟ مٗلىماث مهً والى ظضًضة م٨خبُت ْو

 :الضعاؾت مداوع 

 .الال٨تروهُت واإلا٨خبت اإلاٗلىماث ج٣ىُاث -
الث مؿمُاث -  .اإلاؿخ٣بل م٨خبت ؤمحن ومَا

اث٠ -  .الغاَىت والخُىعاث الخٛحراث ْل في اإلاؿخ٣بل م٨خبت ؤمحن ْو

 .اإلاٗلىماث ؤزهاجي و٦ٟاًاث مهاعاث -
 .اإلاٗلىماث ؤزهاجي ؤوكُت -

 .الجضًضة اإلاٗلىماث مهً -

: الؿابلت الضعاؾاث

 صعاؾاث مجلت-زلُجُت عئٍت الشالشت ألالفُت في واإلاٗلىماث اإلاىخباث ؤزهائي بٖضاص:الجابغي  هللا ٖبض بً ؾ٠ُ -1

 :اإلاٗلىماث
ً بلى الضعاؾت َظٍ َضٞذ  ألَضاٞها جد٣ُ٣ها ومضي الٗغبي الخلُج صو٫  في واإلاٗلىماث اإلا٨خباث بغامج ًٖ مخ٩املت عئٍت ج٩ٍى
 اإلا٨خباث أل٢ؿام الضعاؾُت الخُِ وهى البرامج َظٍ إلهجاح الػمت ؤؾاؾُت ٖىانغ زالزت مىا٢كت زال٫ مً وطل٪

غة والبُاهاث الضعاؾُت الخُِ مغاظٗت ٖلى حٗخمض ٦ما واإلاٗلىماث لى واإلاٗلىماث اإلا٨خباث بغامج ًٖ اإلاخٞى  مى٢ٗها ٖو

. الال٨ترووي

 :اإلاٗلىماث ؤزهائي بٖضاص ٖلى الغكمُت البِئت جإزحر:ال٨غصي الؿُض خمضؤ -2

 ٖمل َبُٗت في الغ٢مُت اإلا٨خباث ؤخضزتها التي الخٛحراث ٖلى الى٢ٝى:وهي عثِؿُت ؤَضاٝ زالزت بلى الضعاؾت َظٍ جُغ٢ذ
لحن ل٩ُىهىا ا٦دؿابها اإلاٗلىماث ؤزهاجي ٖلى ًجب التي ألاؾاؾُت اإلاهاعاث ٖلى اإلا٨خبت،الخٗٝغ  اإلا٨خباث إلصاعة مَا

اث٠ الٟٗا٫ ألاصاء مٗاًحر الغ٢مُت،اؾخيباٍ  وؾماتها الغ٢مُت باإلا٨خبت الخٍٗغ٠ جم و٢ض.الىمىطجي الغ٢مي اإلا٨خبي لْى
بُٗت الغ٢مي اإلا٨خبي وزهاثهها،همىطط   التي الخضماث َو

ًال
ضاص الالػمت البِئت بلى الضعاؾت جُغ٢ذ ٣ًضمها،ؤًًا  اإلا٨خبي إٖل

. الغ٢مي

 في الحضًشت الاججاهاث"البدىر ومغاهؼ باإلاىخباث الٗاملحن ٖلى وؤزغها ؤلالىتروهُت اإلاىخبت:مدحًر٤ ٖمغ مبرو٦ت -3

 : واإلاٗلىماث اإلاىخباث

: ؤلال٨تروهُت اإلا٨خبت ٢ُام ٖىامل يمً مً ؤهه الباخشت ط٦غث

. اإلاهىُت الجمُٗاث بحن ظاص حٗاون  -

ً ظُض منهي بٖضاص -  .اإلاؿخ٣بل م٘ الخ٠ُ٨ ٢ضعة له منهي ٧اصع وج٩ٍى

 .الخسهو في الٗاملحن بحن ظاص حٗاون  -

 .اإلاؿخمغ الخضٍعب ٖلى الخغم -
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 والدؿمُاث مٗلىماث ؤزهاجي بلى جدىله و٦ُُٟت اإلاؿخ٣بل م٨خبت ؤمحن وصوع  اإلاؿخ٣بل م٨خبت مالمذ ٖلى الضعاؾت ٖغظذ زم

٤ ٖلُه جُل٤ التي . وجُىعاجه الٗهغ حٛحراث جٟغيه ما ٞو

:  ف ٖٕٓٓ ،ٔ ،ٕٗ ،ؽ(ف ٖٓٓٓ) الٗغبُت" ؤلالىتروهُت اإلاىخبت في اإلاىخبي صوع  ًلغى هل" الكُش ٖلى مدمض مجى -4

: مجها اإلاداوع  مً الٗضًض بلى اإلا٣الت َظٍ في الباخشت جُغ٢ذ

 اإلا٨خبت في اإلا٨خبي صوع …الخضًشت الخ٣ىُاث ٖهغ في اإلا٨خباث جىاظهها التي الخدضًاث…ٞىاثضَا…ؤلال٨تروهُت اإلا٨خبت مٟهىم)

(. ؤلال٨تروهُت

ت ؤو مىٓمت:هي ؤلال٨تروهُت اإلا٨خبت بإن الباخشت وط٦غث  مخسهو ٧اصع بمؿاٖضة اإلاٗلىماث مهاصع ج٣ضم مىٓماث مجمٖى
ت الخىانل وجإ٦ُض ٖلحها والخٟاّ بلحها للىنى٫  اإلاؿاٖضة الىؾاثل وتهُئت اإلاٗلىماث ٩َُل وبىاء ازخُاع في  لبىاء والاؾخمغاٍع

ا اإلاجامُ٘ َغ غة ظاَؼة جهبذ ل٩ي وجٍُى  طاث الاظخماُٖت ألاوؾاٍ ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ للمؿخُٟض ا٢خهاصي بك٩ل ومخٞى

. الٗال٢ت

: هي اإلاىخبت بهظه عبُها ًغاص التي اإلاهاصع يمً ومً

ت ؤولُت مهاصع.ؤصلت.اإلاٗلىماث ٦ك٠ وؤصواث ٦كاٞاث.اإلاٗلىماث ًٖ ٦ك٠ وؤصواث مٗلىماث ٢اٖضة  مجالث.نىع .مخىٖى
 .بل٨تروهُت

 الٗاملحن ٦ٟاءة ٖلى ؤؾاسخي بك٩ل ٌٗخمض بهما للمؿخُٟضًً الٟاٖلت وزضماتها ؤلال٨تروهُت اإلا٨خبت هجاح ؤن ٖلى وؤ٦ضث
ا وؤظهؼتها اإلاٗلىماث ؤصواث م٘ الخٗامل ٖلى ٢ضعتهم ومضي  م٨ىىت ؤن ٌٗخ٣ض مً ًسُىء اإلاؿخُٟضًً،و٢ض لهالر واؾدشماَع

ا ًخُلب م٨خبت ؤًت  الظي اإلاٗلىماث هٓام مً ٌؿحر ظؼء بال َى ما بالخىاؾِب الخجهحز الخىاؾِب،بن مً بٗضص ججهحَز
 م٨خبت في الٗمل آلُت ظُضا ًضع٧ىن  ٖالُت ٦ٟاءة طوي  مخسههحن وم٨خبُحن ظُض بك٩ل مٗضة وبغمجُاث ؤهٓمت ًخُلب

. بل٨تروهُت

 :ٖٕٓٓ ًىاًغ 7واإلاٗلىماث،ٕ اإلاىخباث ؤزهائي قبىت-مخٛحر ٖالم فى واإلاٗلىماث اإلاىخباث ؤزهائي صوع :اإلاهغي  ؤخمض -5
 لخىمُت ال٨تروهُت ج٣ىُاث للمٗلىماث،اؾخسضام ونى٫  ؤوؾ٘ الال٨ترووي،جد٤ُ٣ اإلا٨خباث ؤزهاجي صوع  بلى الضعاؾت جُغ٢ذ

. باإلا٨خبت الال٨تروهُت اإلاٗلىماث،اإلاهاصع مهاصع وبصاعة

: ؤلالىتروهُت اإلاىخبت و اإلاٗلىماث جلىُاث

 ًم٨ً اإلا٨خباث،و٠ُ٦ مجا٫ في جُب٣ُاتها و اؾخسضامها مضي ه٣هض ٞةهىا اإلاٗلىماث ج٣ىُاث ًٖ للخضًض هخُغ١  ٖىضما
٠ُ جها و مٗالجتها خُض مً اإلاٗلىماث لخضمت الخ٣ىُت جْى  ؤلال٨تروهُت اإلا٨خباث ًٖ هخدضر ٖىضما اؾترظاٖها،ؤًًا و جسٍؼ

 HYBRID اإلاهُبرة ؤو اإلاهجىت باإلا٨خبت ٌؿمى ما ٩ًىهان واللظان الخ٣لُضًت اإلا٨خبت مً الخ٣جي الجاهب ًٖ هخدضر ٞةهىا

LIBRARY 

 و Electronic وؤلال٨تروهُت DIGITAL الغ٢مُت واإلا٨خباث اإلاٗلىماث بخ٣ىُاث جخٗل٤ الضعاؾاث مً الٗضًض وجىظض

 ..HYBRID اإلاهجىت و Virtualالاٞترايُت

: ًلي ما اإلاٗلىماث ومغا٦ؼ اإلا٨خباث في الاجهاالث و اإلاٗلىماث ج٣ىُاث اؾخسضام محزاث ومً
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اصة-1 غ و الٟاٖلُت ٍػ .  اإلاٗلىماجُت الخضماث و الٟىُت الٗملُاث في ألاصاء جٍُى

حر-2 ت ؤزغي  ؤٖما٫ ؤصاء في مىه والاؾخٟاصة الٗاملحن و٢ذ جٞى ما٫ بٌٗ بخ٣لُو طل٪ و يغوٍع .  الغوجُيُت ألٖا

ما٫ ببٌٗ ال٣ُام في اإلا٨خباث ؤمىاء مؿاٖضي مً الاؾخٟاصة ٖلى اإلاٗلىماث ج٣ىُاث حؿاٖض-3  ؤمىاء ٖلى ٢انغة ٧اهذ التي ألٖا

لحن اإلا٨خباث . اإلاَا

ٗت و ؾهلت بصاعة-4  (1). للمٗلىماث ؾَغ

: اإلاىخباث في اإلاٗلىماث جلىُاث ؤقياٌ ومً

 personal computers( PC) الصخصخي الخاؾب ؤظهؼة-ٔ

 local area net works (LAN)  اإلادلُت الكب٩اث ؤظهؼة-2

 printersالُباٖت ؤظهؼة-3

 barcode scanner الًىثُت اإلااسخاث-4

 CD-ROM اإلاضمجت اللحزع ؤ٢غام حكُٛل مدُاث-5

ُت ًٖ ال٨ك٠ بىابت في اإلاخمشلت وألامً الخماًت ؤظهؼة-6 . security gate اإلاٗاعة ٚحر اإلاٗلىماث ؤٖو

. آلالي اإلا٨خبت هٓام مشل management library اإلا٨خباث بصاعة و البُاهاث ٢ىاٖض حكُٛل بصاعة هٓم_7

 اللحزع ؤ٢غام ٖلى اإلاسؼهت   bull_text data basses والىهُت bibliographic data bases الببلُىظغاُٞت البُاهاث ٢ىاٖض-8

.  on line اإلاباقغ الاجها٫ ٍَغ٤ ًٖ ؤوCOMPACT DISCSV (  CD_ROM)اإلاضمجت

(. الاهترهِذ) الضولُت اإلاٗلىماث بكب٨ت الاجها٫-9

: الغكمُت واإلاىخبت اإلاٗلىماث ؤزهائي
ل جم م٨خبت هي الٗام مٟهىمها في الال٨تروهُت اإلا٨خبت بن  الك٩ل بلى بها ج٣ىم التي والٗملُاث ؤلاظغاءاث ٧ل ؤو بٌٗ جدٍى

ل ًخم ؤي LAN صازلُت قب٨ت ٖبر ؤو on line ق٩ل في مخاح الىٓام َظا ٧ان ؾىاء الال٨ترووي  ق٩ل بلى اإلا٨خبت ٞهغؽ جدٍى

ؿترظ٘ ًسؼن  ال٨ترووي ٣غؤ َو . آلالي الخاؾب زال٫ مً ٍو

 : Electronic  Librarianالال٨تروهُت اإلا٨خبت ؤزهاجي صوع 
 و٢ض الخضًشت الخُىعاث م٘ الخٗامل ججاٍ ألاًضي م٨خٝى ٠٣ً الخ٣لُضي اإلا٨خبت ؤمحن ؤن هجض الال٨ترووي الٗهغ زًم في

  ؤنبذ
ًال
الث بمهاعاث ًتزوص ؤن ٖلُه لؼاما  اإلا٨خبت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ٖلى حٗمل التي الال٨تروهُت اإلاهاعاث في جخمشل وزبراث ومَا

: الال٨تروهُت

 .للمٗلىماث مم٨ً ونى٫  ؤوؾ٘ جد٤ُ٣ -
 .اإلاٗلىماث مهاصع وبصاعة لخىمُت ال٨تروهُت ج٣ىُاث اؾخسضام -

                                                           
 .30-16ص ص( . 2003يناير )  1رللة ادلعلوماتية ع" تقنيات ادلعلومات " على بن ذيب االكلىب  -1
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ٌ  ؤوؾ٘ جدلُم -1  :للمٗلىماث ممىً ونى
  ٧ان الخ٣لُضي اإلا٨خباث ؤزهاجي بن

ًال
ها  بحن واإلاخىاظضة مدضصة مهاصع زال٫ مً للمؿخُٟضًً اإلاٗلىماث ج٣ضًم ٖلى خٍغ

٠ . اإلا٨خبت زاعط بلُه الىنى٫  ماًم٨ً بلى الىٓغ صون  وظضعاجها اإلا٨خبت ؤٞع
ت في الضزى٫  اإلا٨خباث مً الٗضًض ؤمام الال٨تروهُت الخ٣ىُت ٞخدذ ٣ٞض مؿخدضزاث مً ومابه الٗهغ ج٣ىُاث وم٘  مجمٖى
ُت الٟهغؽ الٗمل ُٞه ًخم بدُض اإلاىخض الٟهغؽ بوكاء ٖىه هخج مما البٌٗ بًٗها بحن اإلاسخلُت الخٗاون  ؤق٩ا٫ مً  ألٖو

غاُٞت البُاهاث ججمُ٘ ًخم مغ٦ؼي  ق٩ل في اإلا٨خباث مً مسخل٠ ٖضص في اإلاخىاٞغة اإلاٗلىماث  ٖلى الخٗٝغ ًخم بدُض الببلُٚى

ىب اإلاهضع ٞحها ًخىاظض ؤن ًم٨ً م٨خبت اي . ُٞه اإلاٚغ

 :اإلاٗلىماث مهاصع بصاعة و لخىمُت الىتروهُت جلىُاث اؾخسضام -2
ىا  وججهحز ازتزان ٦ُُٟت في زاعظها ؤو باإلا٨خبت اإلاخىاٞغة الال٨تروهُت ألاهٓمت م٘ الخٗامل ٖلى ال٣ضعة امخال٥ َى اإلا٣هىص َو

 مما اإلاٗلىماث ومغا٦ؼ اإلا٨خباث في اإلاؿخسضمت الال٨تروهُت ألاهٓمت ؤصواث احؿٗذ ال٨ترووي،و٢ض بك٩ل اإلاٗلىماث واؾترظإ
ظا إلا٨خبخه اإلاخٗاوهت اإلا٨خباث م٘ الخٗامل له ًدؿجى ختى الغ٢ٗت بهظٍ اللخا١ اإلا٨خباث ؤزهاجي ٖلى خخم  في ًخمشل َو

 اإلا٨خبت في الٗاملحن اخخُاظاث وجلبُت الباخشحن إلٞاصة اإلاخاخت باإلاهاصع اإلا٨خبت جؼوٍض في اإلاخمشلت اإلا٨خبُت الٟىُت ؤلاظغاءاث
ى للتزوٍض ظضًض همِ ًخىاظض خاالن انب ٣ٞض وٗلم و٦ما ُت الال٨ترووي التزوٍض َو  ٚحر مٗلىماث ًدُذ الظي اإلاٗلىماث ألٖو

  مخاخت ول٨جها باإلا٨خبت مىظىصة
ًال
 الك٩ل زال٫ بلحها الىنى٫  ًخم مٗلىماث قب٨ت ؤو للم٨خباث حٗاوهُت قب٨ت ٖلى ال٨تروهُا

ظٍ الال٨ترووي حر ٖلى الٗاملت واإلا٨خباث اإلاٗلىماث إلاىعصي ٞغنت َو ى ال٨ترووي ق٩ل في اإلاٗلىماث جٞى  بالخجاعة ماٌٗٝغ َو

. الال٨تروهُت
  ٧ان وبهظا

ًال
  ًلم ؤن الال٨تروهُت اإلا٨خباث ؤزهاجي ٖلى لؼاما

ًال
  بإلااما

ًال
 اإلاٗلىماث مىعصي م٘ الخٗامل ب٨ُُٟت ٧امال

ت الال٨تروهُحن،و٦ظل٪  واؾترظاٖها اإلاٗلىماث ًٖ بالبدض الخانت الال٨تروهُت الىٓم اؾخسضاماث في الضزى٫  مٗٞغ
ت زهاثو بضعاؾت ٣ًىم بدُض الٗى٨بىجُت الكب٨ت ٖلى البدض مدغ٧اث باؾخٗما٫  ٖلى والخٗٝغ الٗاإلاُت اإلادغ٧اث مجمٖى

ظٍ الال٨ترووي الك٩ل في مخاخت مٗلىماث ٖلى الخهى٫  في اؾخسضامها ٦ُُٟت  ٖلى مجها ؤهىإ ٖضة بحن جسخل٠ اإلاٗلىماث َو

غاُٞاث:الخهغ ولِـ اإلاشا٫ ؾبُل  الخِ ٖلى اإلاخاخت الال٨تروهُت واإلاؿخسلهاث وألاصلت وال٨كاٞاث الال٨تروهُت الببلُٚى

ُت اإلاؿخسلهاث بُاهاث ٢ىاٖض اإلاباقغ  (1).اإلاٗلىماث ألٖو

: مهام ٖضة في جىدهغ الالىتروهُت اإلاىخبت في واإلاٗلىماث اإلاىخباث ؤزهائى صوع  ؤن ؤي

 .ؤزغي  ظهت مً واإلاؿخُٟض ظهت مً الىٓام بحن جخم التي الال٨تروهُت الخٗامالث في الخضازل - 
ُت -  حرؤٖو  في للمؿخُٟض وج٣ضًمها ؤلاجاخت ؤهماٍ مً همِ ؤي في بلحها الىنى٫  للم٨خبت ًم٨ً والتي اإلاخاخت اإلاٗلىماث جٞى

 .مٗلىماجُت زضماث ق٩ل
ض بغهامج زال٫ مً اإلاباقغ الخِ ٖلى اإلاخاح الال٨ترووي بالك٩ل اإلاؿخُٟضًً اؾخٟؿاعاث ٖلى الغص -   .الال٨ترووي اإلا٨خبت بٍغ

 .باإلاؿخُٟض وعبُها باإلا٨خبت الخانت الال٨تروهُت ال٣ىىاث ٖبر اإلاٗلىماث جض٤ٞ في الخاعؽ صوع  ًلٗب -4

 .ال٨ترووي بغهامج زال٫ مً اإلاٗلىماث جىاظض م٩ان بلى اإلاؿخُٟضًً بعقاص - 
 .اإلاٗلىمت ج٣ضًم في وزضماتها زهاثهها ٖلى والخٗٝغ اإلاباقغ الخِ ٖلى اإلاخاخت البُاهاث ٢ىاٖض بلى الىنى٫  -6

                                                           
 .(2003يناير،) 7شبكة أخصائي ادلكتبات كادلعلومات ، ع" دكر أخصائي ادلكتبات كادلعلومات يف عامل متغَت."د ادلصرم أحم - 
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حر ٖلى الٗمل -7  1) ).اإلاؿخُٟضًً واخخُاظاث ًخىا٤ٞ بما اإلاٗلىماث مً ٢ضع ؤ٦بر جٞى

 .اإلاؿخلبل مىخبت ؤمحن وماهالث مؿمُاث

اث٠ ْهغث والخُىعاث الخٛحراث َظٍ زًم وفي : وهي اإلاىخبت ألمحن وحؿمُاث ْو

  . اإلاٗغفت مهىضؽ -

 .اإلاٗغفت مؿدكاع -

    . اإلاٗلىماث مضًغ -

 .اإلاؿخلبل مىخبي -

 . اإلاٗلىماث وؾُِ -

ت بإن للك٪ مجاال ؤي َىا٥ ٌٗض ولم  ؤنبذ ؤهه بلى باإلياٞت.ؤلال٨تروهُت الخضمت محزاث ؤٖٓم مً باإلاٗلىماث ؤلامضاص ؾٖغ
 الخ٣ىُت الىؾاثل م٘ للخٗامل ومبرمجحن ومسُُحن خىاؾِب مهىضسخي م٘ جخٗامل ؤن ؤلال٨تروهُت اإلا٨خباث ٖلى الًغوعي  مً

 ؤلال٨تروهُت اإلاهاصع اؾخسضام ٖلى للمؿخُٟضًً مغقضا،ومضعبا اإلاؿخ٣بل م٨خبت ؤمحن ٩ًىن  ؤن ًخُلب الخضًشت،وبهظا

 قب٨ت ْهىع  بٗض زهىنا اإلاٗلىماث اػصَاع بٟترة م٣غوهت ؤنبدذ مٗلىماث ؤزهاجي حؿمُت ؤن ؤي.اإلاٗلىماث وجدلُل

. زضماث مً ج٣ضمه وما ؤلاهترهذ

لُه : بـ ملًما ًىىن  ؤن اإلاٗلىماث ؤزهائي ٖلى ًجب ٖو

ما٫ بصاعة الاجها٫،ٖلم واإلاٗلىماث،ٖلم اإلا٨خباث الخاؾىب،ٖلم ٖلم  ( 2 ).ألٖا

ها التي الجضًضة البِئت َظٍ زًم وفي   اؾخسضام في ومؿدكاعا للمٗلىماث مىٓم بمشابت اإلا٨خبت ؤمحن اإلا٨خباث،ؤنبذ حٗٞغ

 (3).الُغ١  بإٌؿغ اإلاٗلىماث اؾخ٣ُاب ؤظل مً الخضًشت الخ٣ىُت

 للمؿخُٟض اإلاٗلىمت ؤَمُت مضي ٌٗٝغ ؤن ًجب اإلاٗلىماث ؤزهاجي ٞةن الخضًشت الخ٣ىُاث اؾخسضام بج٣ان بلى باإلياٞت 

. ؾِؿخسضمها و٠ُ٦

ال اإلا٨خبت ؤمحن ٩ًىن  ؤن البض الخ٣ىُت،ؤنبذ وصزى٫  الٗهغ جُىعاث ْل وفي ظا جسهصخي، ٖمل لخإصًت ؤ٧اصًمُا مَا  َو
هىع  اإلاٗلىماث ج٣ىُت ْل الؼمً،ٟٞي مغوع م٘ آلازغ َى ازخل٠ الخإَُل ؼاعة الٗى٨بىجُت الكب٨ت ْو  اإلاٗلىماث،وعجؼ ٚو

ُت ا ٖلى ألاٖو لحن زانت و٦ٟاًاث مهاعاث طوي  ؤٞغاص وظىص ألامغ جُلب.خهَغ  مً ًخم٨ىىا ختى ٖالي ج٣جي مؿخىي  ٖلى مَا

 .اإلاٗلىماث مً الهاثل الٌُٟ م٘ الخٗامل

 

                                                           
جامعة : السعودية .-1ط .-اآلفاؽ ادلرتقبة ككقائع التطبيق، ترمجة  حسٌت عبد الرمحن الشيمى، مراجعة محد عبد اهلل عبد القادر:ادلكتبة االلكًتكنية/ كينيت ال داكلُت -1

. 81 -62ص ص .1995اإلماـ بن سعود اإلسالمية، 
 

 .120-112ص ص .1998 5،مج9االٕتاىات احلديثة يف ادلكتبات كادلعلومات، ع." أمُت مكتبة ادلستقبل." مسَت عثماف -

 
ص ( 2002أبريل ) 1،ع1رللة ادلكتبات كادلعلومات ،مج" النشر اإللكًتكين كحتمية الولوج إىل ادلعلومات بادلكتبة اجلامعية اجلزائرية " كماؿ بطوش  - 

 .55-39ص
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ائف : الغاهىت والخُىعاث الخٛحراث ْل في اإلاؿخلبل مىخبت ؤمحن ْو

 : الغكمي الٗالم بىاء في بلىة اإلاؿاهمت -1
 وألاعقٟت الال٨تروهُت اإلاهاصع بوكاء في ٞٗالت مؿاَمت ٌؿاَم اإلاٗلىماث ناجيؤر ؤنبذ ؤلاهخاط ؤؾالُب ج٣ضمذ ؤن بٗض

ظا(Eilcen.2003.)الغ٢مُت ب مهمم مً ٧ل بخ٩از٠ ًخم َو لُه اإلادخىي، وازخهاصخي والجغاُٞ٪ الٍى  حصجُ٘ ًجب ٖو

ىا٥ ٣ِٞ الخضمت ولِـ ؤلاهخاط ٖلى الٗغب الازخهانُحن  بوكاء:مشل اإلاجا٫ َظا في َُبت هجاخاث ٖلى ٖضًضة ؤمشلت َو
 .واإلاٗلىماث للم٨خباث الٗغبُت البىابت مشل الاهترهذ ٖلى ٖغبُت بىاباث

 :الىٓم وجهمُم ابخياع فى اإلاؿاهمت -2
 جسهو ألن اإلاهىضؾحن بمكاع٦ت للم٨خباث اإلاخ٩املت آلالُت الىٓم بىاء في اإلاٗلىماث ازخهاصخي ٌؿاَم ؤن ًجب

ى الىُْٟت َظٍ بغوح ًخٗل٤ الازخهاصخي . للمؿخُٟضًً مالثم بك٩ل وبثها اإلاٗلىماث جىُٓم َو
 
ًال
 قب٨ت ٖلى اإلاخاخت الال٨تروهُت اإلاٗلىماث إلاهاصع اإلاُخاصاجا هٓم بٖضاص في اإلاٗلىماث ازخهاصخي مؿاَمت يغوعة ؤًًا

(  Braun.l.w2002.)الاهترهذ

 :اإلاهىضؽ ؤو الُبِب لضوع  مكابه صوع  ؤصاء -3
 اإلاٗلىماث مً اإلاؿخُٟض خُاة في اإلاازغ صوعٍ ٖلى ًخى٠٢ اخترامه واإلاهىضؽ الُبِب مشل مشله اإلاٗلىماث ازخهاصخي بن

  اإلاٗلىماث ًجٗل ؤن ٖلُه ُٞجب
ًال
 (1). اإلااؾؿت ؤو الٟغص خُاة في وألامان الا٢خهاصًت وال٣ُمت وال٣ىة للىجاح مهضعا

ً اإلاشمغة اإلاؿاٖضة في الاؾخمغاع -4  :لآلزٍغ
 ال٣ٗىص قهضتها والتي الخُاة ظىاهب ٧اٞت في الخٛحراث ؤن باٖخباع لآلزٍغً اإلاؿاٖضة ج٣ضًم اإلاٗلىماث ازخهاصخي ٖلى ًجب

  جغ٦ذ والٗكٍغً الخاصي وال٣غن  الٗكٍغً ال٣غن  مً ألازحرة
ًال
. البكغ ٖلى واضخت آزاعا

  :الىبحرة للمكغوٖاث الىاجحت ؤلاصاعة -5
ظٍ اإلاسخلٟت ألاوكُت في اإلاٗلىماث ج٣ىُت باؾخسضام اإلاخل٣ٗت الجضًضة اإلاكغوٖاث مً الٗضًض آلان اإلا٨خباث جخىلى  َو

غاُٞت حسجُالث الٗغبُت،بٖضاص الضوعٍاث ؤواثل للخغاثِ،ع٢مىت بُاهاث الترازُت،بٖضاص ال٨خب ع٢مىت:مشل اإلاكغوٖاث  ببلُٚى
ظٍ ظضًض مبجى بلى اإلا٨خبت ال٨تروهُت،اهخ٣ا٫ خى٠٢ بآَت مبالٜ ج٩ل٠ اإلاكغوٖاث َو ا ٍو  اإلاغخلت في ٖالُت ب٨ٟاءة بهجاَػ

٘ َظٍ بةصاعة ٣ًىم مً ؤ٦ٟإ وؤن مجها الاهتهاء لها اإلاسهو . اإلاٗلىماث ازخهام َى اإلاكاَع

 :اإلاٗلم صوع  ؤصاء -6
ت بلى اإلاٗلىماث ًٖ الباخض ًدخاط  اإلاٗلىماث ًٖ البدض ل٨ُُٟت الٟٗا٫ الاؾخسضام ٖلى حُٗىه التي اإلاهاعاث مً مجمٖى

 
ًال
ىا ٖبر زهىنا   ٩ًىن  ؤن الازخهام صوع  ًإحي ألاهترهِذ،َو

ًال
. اإلا٨خبت مً واإلاؿخُٟضًً للُالب مٗلما

 :اإلاٗلىماث ملضم صوع  ؤصاء -7
ىا ١  للمٗلىماث وو٦ُل للمٗلىماث ومؿدكاع للمٗلىماث ٧ىؾُِ اإلاٗلىماث ازخهام صوع  بغػ  َو  وظام٘ للمٗلىماث ومؿىًال

 (2).للمٗلىماث

                                                           

 .(2007ر أكتوب)  4، ع27رللة ادلكتبات كادلعلومات العربية ، س .-أخصائيو ادلكتبات كادلعلومات كمديرم مواقع/ علي كماؿ شاكر  - 
خطط كبرامج التأىيل كالتدريب الالزمة الستيعاب األنشطة : اختصاصي ادلعلومات العريب كدكره اجلديد ىف إدارة ادلعرفة/ زلمد فتحي عبداذلادل -  

لتعاكف مع اللجنة الوطنية ادلصرية ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو با: القاىرة .-ملتقى ادلعلومات يف عصر الرقمنة كحاجات سوؽ العمل. ادلستحدثة
 .2007للًتبية كالعلم كالثقافة، 
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ت بلى ًدخاط وظه ؤ٦مل ٖلى صوعٍ اإلاٗلىماث ؤزهاجي ًاصي ول٩ي ت مجمٖى  مً جم٨ىه التي واإلاهاعاث اإلاٗاٝع مً مخىٖى

ت اؾخسضام . والخ٣ىُت اإلاٗٞغ

 :اإلاٗلىماث ؤزهائي وهفاًاث مهاعاث

:  في اإلاٗلىماث ألزهائي اإلاُلىبت الىفاءاث وجىدهغ

 :مهىُت هفاءاث -1
٣هض ت َظٍ اؾخسضام ٖلى وال٣ضعة بلحها والىنى٫  اإلاٗلىماث بمهاصع ماًخٗل٤ ٧ل بها ٍو  مٗلىماث زضماث لخ٣ضًم اإلاٗٞغ

: اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى مجها الجىصة ٖالُت

حها اإلاٗلىماث ماؾؿاث بصاعة -  (1).اإلاؿخ٣بلُت جسُالجه ٖلى بىاء م٣ترخاجه ٣ًضم ٞو
 (2).البدض هخاثج وج٣ضًم للمؿخُٟض مٗغوٞت ٚحر مهاصع في والبدض اإلاٗلىماث مهاصع بصاعة  -

 (3).لها اإلاؿخمغ والخدؿحن اإلاٗلىماث زضماث بصاعة -

 .اإلاٗلىماث وج٣ىُت ؤصواث جُب٤ُ  -

 :الصخهُت الىفاءاث -2

٣هض ت بها ٍو : آلاحي في وجخمشل بٟاٖلُت الٗمل مً الازخهانُحن جم٨ً التي وال٣ُم واإلاهاعاث الاججاَاث مً مجمٖى
 .ألا٤ٞ ؾٗت امخال٥ -

 .والش٣ت باالخترام جخمحز بِئت زل٤ ٖلى الٗمل -
 .ٖمل ٍٞغ٤ يمً آلازٍغً م٘ بىجاح الٗمل -

غ الابخ٩اع ٖلى اإلا٣ضعة -  .والخ٣ُُم والخٍُى
 .اإلاكغوٖاث بصاعة مهاعاث -

 (4). اإلاٗلىماجُت ألامُت إلادى حٗلُمُت مهاعاث -

 (5). الخُاة مضي اإلاؿخمغ الخٗلُم -
 .اإلاؿخُٟضًً إلعقاص مٗلىماث اؾدكاعي   -

 .الخاظت و٢ذ وج٣ضًمها اإلاٗلىماث جدلُل -
ا شخهُت مٗلىماث ملٟاث بوكاء ٖلى الٗمل -  .الخاظت ٖىض وببغاَػ

 (1).والضاعؾحن الباخشحن اًضي بحن وظٗلها ملٟاث بوكاء ٖلى الٗمل -

                                                           
 .34ص(  2000)  6،7مكتبات نت ،ع". أخصائي ادلكتبات كادلعلومات "محد ادلصرمأ -  
 WWW.Araban Page/ Print net / Arabic:  موجود على الرابط." ادلكتبة االلكًتكنية يف البيئة اجلديدة." رلبل الـز مسلم ادلالكي -  

nadwech   . 2013. 5. 20 :تاريخ اإلطالع 
، 5دراسات عربية يف ادلكتبات كعلم ادلعلومات، مج." تقنيات ادلعلومات كاالٕتاىات الراىنة يف ادلكتبات كمراكز ادلعلومات." صاحل بن زلمد ادلسند -  
 .36-11صص .2000،  3ع
خطط كبرامج التأىيل كالتدريب الالزمة الستيعاب األنشطة : اختصاصي ادلعلومات العريب كدكره اجلديد ىف إدارة ادلعرفة/ زلمد فتحي عبداذلادل - 4

تعاكف مع اللجنة الوطنية ادلصرية ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو باؿ: القاىرة .-ملتقى ادلعلومات يف عصر الرقمنة كحاجات سوؽ العمل. ادلستحدثة
 .2007للًتبية كالعلم كالثقافة، 

 .82ص .2003دار الثقافة العلمية، : اإلسكندرية،ْتوث كدراسات يف ادلكتبات. زلمد فتحي عبداذلادل  - 

http://www.araban/
http://www.araban/
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: ًلي ما اإلاؿخلبل مىخبت ؤزهائي في جىافغها مً البض التي اإلاهاعاث ومً

حها صعاؾُت ؤ٧اصًمُت مهاعاث -   .الخسهو ؤبٗاص ب٩ل ملما ٩ًىن  ٞو

ت مهاعاث -  ُت مسخل٠ م٘ الخٗامل ٌؿخُُ٘ ختى مخٗضصة لٍٛى  .اللٛاث مخٗضصة اإلاٗلىماث ؤٖو

ا وجهي٠ُ ٞهغؾت مً الٟىُت بالٗملُاث زانت ٞىُت مهاعاث-3 حَر  .ٚو

حها ج٣ىُت مهاعاث-4 ُٟها الخ٣ىُت ؤهىإ ٧اٞت باؾخسضام ملما ٩ًىن  ٞو  .اإلا٨خبت ؤٖما٫ في وجْى

٣ضم اإلاجا٫ في هٓغ بٗض طو ٩ًىن  ختى مؿخ٣بلُت مهاعاث-5  (2.اإلاؿخ٣بلُت جسُالجه ٖلى بىاء م٣ترخاجه ٍو

ت امخال٥-6 . اإلاٗلىماث بمهاصع ٖم٣ُت مٗٞغ

غ-7  .بلحها الىنى٫  ومِؿغة ؾهلت زضماث وبصاعة جٍُى

 .الاخخُاظاث جل٪ لؿض زضماث وجهمُم اإلاٗلىماجُت الاخخُاظاث ج٣ُُم-8

. اإلاىاؾبت اإلاٗلىماث ج٣ىُاث اؾخسضام-9

 (3).اإلاٗلىماث لخضماث اإلاؿخمغ الخدؿحن-10

 .وجىظحههم اإلاؿخُٟضًً مؿاٖضة ٖلى ٌٗمل مٗلىماث اؾدكاعي -11 

. ؤلال٨تروهُت والىٓم اإلاهاصع اؾخسضام ٖلى اإلاؿخُٟضًً جضٍعب-12

 .للمؿخُٟضًً وج٣ضًمها اإلاٗلىماث جدلُل-13

 .والضاعؾحن الباخشحن ؤًضي بحن وظٗلها بدض ملٟاث بوكاء ٖلى الٗمل-14

ا شخهُت مٗلىماث ملٟاث بوكاء ٖلى الٗمل-15  .الخاظت ٖىض وببغاَػ

 (4). البدض هخاثج وج٣ضًم للمؿخُٟض مٗغوٞت ٚحر مهاصع في البدض-16

: مهام زماهُت جدذ ؤلاهترهذ ٖهغ في اإلاٗلىماث وؤزهائحي اإلاىخباث ؤوكُت نىٟذ و٢ض

ٌ  جىفحر . أ غ ؤن ًم٨ً:ؤلاهترهذ بلى الىنى  ٖلى الخهى٫  مً اإلااصًت ْغوٞهم جم٨جهم لم للظًً باإلهترهذ اجهاال اإلا٨خبت جٞى

 .الخضمت

                                                                                                                                                                                           
رسالة دكتوراه )شعبية طرابلس ،قطاع التعليم العاـ دراسة مطبقة على: دكر ادلكتبة االلكًتكنية كٖتديث العملية التعليمية كالًتبوية / لطفية علي الكميشي -  

 .(ـ2005غَت منشورة 
 .34ص(  2000)  6،7مكتبات نت ،ع،"أخصائي ادلكتبات كادلعلومات "محد ادلصرمأ -  
 3، ع5ات كعلم ادلعلومات، مجدراسات عربية يف ادلكتب."تقنيات ادلعلومات كاالٕتاىات الراىنة يف ادلكتبات كمراكز ادلعلومات." صاحل بن زلمد ادلسند -  
 .36-11ص ص.2000، 

 ".ادلكتبة االلكًتكنية يف البيئة اجلديدة."رلبل الـز مسلم ادلالكي - 4
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 لخىُٓمها ومهاعة ٦ٟاءة وجدخاط مىٓمت ٚحر الٗاإلاُت الكب٨ت ٖبر اإلاخاخت اإلاٗلىماث مٗٓم ؤن:اإلاٗلىماث اؾخىكاف . ب

ا جم واؾترظاٖها،ومً حَر  . وؤزباع وبغامج وم٣االث ٦خب مً اإلاُلىب بلى للىنى٫  لهم مؿاٖضة للمؿخُٟضًً جٞى

 مهاعاث اإلاؿخُٟضًً وب٦ؿاب ؤلاهترهذ ج٣ىُاث لكغح اإلاٗلمحن بىُْٟت اإلاٗلىماث ؤزهاثُى ٌٗض ؤن ًجب:والخشلُف الخٗلُم

 .بعقاصًت ؤصلت وبٖضاص الضوعاث ب٢امت ٍَغ٤ ًٖ اإلاٗلىماث اؾترظإ

 ًم٨ً اإلاؿخُٟضًً،ؤًًا ٢بل مً اإلاٗلىماث ليكغ ؤلاهترهذ مىا٢٘ بخهمُم اإلاٗلىماث ؤزهاثُى ٣ًىم ؤن ًم٨ً:اليكغ . ث

 .اإلاؿاب٣اث وبظغاء ال٣هو وكغ:مجها وكاَاث بٗضة ال٣ُام:مشل ظضًضة زضماث بياٞت

 قغح بلى جدخاط والتي اإلا٣ٗضة الٗملُاث ببٌٗ ال٣ُام مً اإلاؿخُٟض ًٖ هُابت اإلاٗلىماث ؤزهاثُى ٌؿخُُ٘:الىؾُِ صوع  . ث

 .مُٗىت بغامج اؾخدضار ؤو اإلاخ٣ضمت البدىر:مشل

٤ ًيكغوجها التي اإلاٗلىماث بخ٣ُُم ٣ًىمىن  الىاقغون ٧ان ل٣ض:اإلاٗلىماث جلُُم . ج  ٞهي ؤلاهترهذ قب٨ت مُٗىت،ؤما مٗاًحر ٞو
ض مً ل٩ل مٟخىخت ىا.صختها مً والخإ٦ض ج٣ُُمها صون  مٗلىمت ؤي ًيكغ ؤن ًٍغ  مؿاٖضة في اإلاٗلىماث ؤزهاجي صوع  ًبرػ َو

ت اإلاٗاًحر خؿب ؤلاهترهذ في اإلايكىعة اإلاٗلىماث لخ٣ُُم اإلاؿخُٟضًً  .اإلاىيٖى

ُت ٧اٞت وج٨ك٠ُ ٦ٟهغؾت الٟىُت بالٗملُاث اإلاٗلىماث ؤزهاجي ٣ًىم ؤن ًم٨ً:اإلاٗلىماث جىُٓم . ح  التي اإلاٗلىماث ؤٖو

غ التي ؤو اإلا٨خبت ج٣خىحها  .الىاخض اإلاىيٕى طاث اإلا٣االث بٌٗ ؤو ؤلال٨تروهُت ال٨خب مً ؤظؼاء ٦ٟهغؾت ؤلاهترهذ ٖبر جخٞى

 ال٣ًاًا مً الٗضًض خى٫  والؿُاؾاث الخُِ بةٖضاص اإلاؿئىلت الجهاث اإلاٗلىماث ؤزهاثُى ٌؿدكحر:اإلاكىعة جلضًم . خ
 (1) .وؤلاهترهذ اإلاٗلىماث زضماث جسو التي

ائف ؤهم  :  اإلاٗلىماث ؤزهائي ْو

 ؤلال٨تروهُت الاجهاالث وؾاثل ظمُ٘ اؾخسضام ٍَغ٤  ًٖ اإلاجخم٘ في الٟئاث إلاسخل٠ اإلاُلىبت اإلاٗلىماث ؤما٦ً جدضًض -1

  www (world اإلاٗغوٞت الكب٨ت اؾخسضام ًًٟلىن  اإلاٗلىماث ؤزهاثحي ؤٚلب ؤن ٚحر( اإلاباقغ ؤلاهترهذ،الخِ) اإلاخٗضصة

wide  web )  

ت الاؾخٗاهت ؤو ض ألازباع،و٢ىاثم بمجمٖى . البًر

ما٫ عظا٫ ٦باع ؤو اإلاسخلٟت الكغ٧اث بٌٗ جدخاظها التي البدىر وججهحز بٖضاص -2  الكغ٧اث ؤو الخإمحن قغ٧اث: مشال.ألٖا

ما٫ وظمُٗاث اإلااؾؿاث ؤو والهاج٠ البر١  ؤو الهىاُٖت ت ألٖا  (2).الخحًر

ب التي اإلااؾؿاث ؤو للكغ٧اث الاؾدكاعاث بٌٗ بخ٣ضًم اإلا٨خبت ؤمحن ٣ًىم ؤخُاها -3  قب٩اث يمً م٩اجبها جضزل ؤن في جٚغ

 (3).الاجها٫ قب٩اث زضماث بخ٣ضًم الخانت ٢اثمخه باؾخمغاع ًجضص ؤن اإلاٗلىماث ؤزهاجي ٖلى لؼاما ٧ان الاجها٫،ولهظا

                                                           
 3، ع5دراسات عربية يف ادلكتبات كعلم ادلعلومات، مج." تقنيات ادلعلومات كاالٕتاىات الراىنة يف ادلكتبات كمراكز ادلعلومات." صاحل بن زلمد ادلسند -  

 .36-11ص ص.2000، 
، 7، ع9االٕتاىات احلديثة يف ادلكتبات كادلعلومات ، مج." ادلكتبة االلكًتكنية كأثرىا على العاملُت بادلكتبات كمراكز ادلعلومات." مربككة عمر زلَتيق -  

 .21 -13ص ص .2002
 .120-112ص ص .1998 5،مج9، عاالٕتاىات احلديثة يف ادلكتبات كادلعلومات." أمُت مكتبة ادلستقبل." مسَت عثماف -  
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 مٗلىماث لخ٣ضًم ؤبدار ومىظه مغاظ٘ ؤمحن ؤو مٗلىماث اؾدكاعي  ؤو زبحر ؤلي وجدى٫  اإلا٨خبت ؤمحن مهام جُىعث وبهظا  

ىعٍت ص٣ُ٢ت اتهم ازخالٝ ٖلى اإلاؿخُٟضًً ل٩اٞت ٞو حر مؿخٍى غ ٞغم وجٞى بهم ؤٞو  (1). لخضٍع

بضو  اث٠ ججضص ٖلى ًا٦ض الخالي الخىظه ؤن ٍو ظا الخضًشت اإلاٗلىماث ج٣ىُت م٘ للخٟاٖل للم٨خبت الخ٣لُضًت الْى  ٖلى ًدخم َو

. ظضًضة بمهام وال٣ُام الخ٣لُضًت مهامه مغاظٗت اإلاٗلىماث وازخهاصخي اإلا٨خبت ؤمحن

ٗت الخدىالث اإلا٨خباث،ألن في للٗمل اإلاؿخ٣بل ٧ىاصع بٖضاص بلى الخاظت جملحها الخ٣ىُت هدى الى٣لت ؤن باٖخباع  ٞغيذ الؿَغ

اث٠ ْهىع  .  ظضًضة مٗلىماث مهً وبلى ظضًضة م٨خبُت ْو

م٨ً :  نىفحن بلى الجضًضة اإلاٗلىماث مهً جهي٠ُ ٍو

. مخجضصة جللُضًت مهً . أ

 .مؿخدضزت مهً . ب

: ومجها:مخجضصة جللُضًت مهً/ ؤوال

ُٟت الخضمت َظٍ حٗىى:ؤلاهترهذ قبىت في البدث زضمت-ٔ  مىاعص في البدض في واإلاخمشلت الخ٣لُضًت اإلاغاظ٘ ازخهاصخي ْو
 .ألاولُت اإلاهاصع مً اإلاغظُٗت اإلاٗلىماث بلى للىنى٫  اإلا٨خبت

. الكب٨ت ٖلى اإلاخاخت البدض وؤصلت مدغ٧اث اؾخٟؿاع -

 .الكب٨ت ٖلى اإلاخاخت ؤلال٨تروهُت اإلا٨خباث مٗلىماث بىى٥ اؾخٟؿاع -

 .مجها اإلاىاؾب وازخُاع اإلاٗلىماجُت اإلاىاعص ج٣ُُم -

 قب٨ت ٖلى اإلاٗغويت اإلا٨خبُت الٟهاعؽ مً الاؾخٟاصة في الىُْٟت َظٍ جخمشل:الخِ ٖلى الببلُىٚغافُت اإلاٗالجت -2 
. ؤلاهترهذ

:  الىُْٟت َظٍ زهائو ومً

غاُٞت الدسجُالث ًٖ البدض - . الببلُٚى

غاُٞت اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  -  .الببلُٚى

: اإلاؿخدضزت اإلاهً/ زاهُا

 مهمت وجخمشل" الىاب"ٖلى مىا٢٘:وؤق٩الها ؤهىاٖها بمسخل٠ ؤلاهترهذ قب٨ت ٖلى اإلاخاخت اإلاٗلىماجُت اإلاىاعص ج٨ك٠ُ حكمل   

 :آلاحي في الىاب مىاك٘

. البدض صلُل بها حهخم التي اإلاىا٢٘ جدضًض -

 .ًىمُا جىمى التي الجضًضة اإلاىا٢٘ مالخ٣ت -

                                                           

-627ص ص .مهن ادلعلومات اجلديدة يف عصر شبكات االتصاالت كمتطلبات التكوين يف مدارس ادلكتبات العربية"كحيد قدكرة، خالد احلبشي  - 
636 . 
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 .اإلاىا٢٘ جل٪ بمدخىي  ؤلاخاَت -

.  اإلاى٢٘ هاقغ به ٣ًىم الظي الخ٨ك٠ُ وج٣ُُم مغا٢بت -

: اإلاغاح٘ كائمت

 
ً
: الىخب ؤوال

 مغاظٗت الكُمى، الغخمً ٖبض خؿجى  جغظمت الخُب٤ُ، وو٢اج٘ اإلاغج٣بت آلاٞا١: الال٨تروهُت اإلا٨خبت/ صاولحن اي ٦ُىِذ-1
 .1995 ؤلاؾالمُت، ؾٗىص بً ؤلامام ظامٗت: الؿٗىصًت .-1ٍ .-ال٣اصع ٖبض هللا ٖبض خمض

ت .-اإلا٨خباث في وصعاؾاث بدىر. ٖبضالهاصي ٞخخي مدمض -  . 2003 الٗلمُت، الش٣اٞت صاع: ؤلاؾ٨ىضٍع

 
ً
: الضوعٍاث زاهُا

 (.2003ًىاًغ،) 7ٕ ، واإلاٗلىماث اإلا٨خباث ؤزهاجي قب٨ت" مخٛحر ٖالم في واإلاٗلىماث اإلا٨خباث ؤزهاجي صوع ." اإلاهغي  ؤخمض1 -

(.  2000)  6،7،ٕ هذ م٨خباث".  واإلاٗلىماث اإلا٨خباث ؤزهاجي"  اإلاهغي  ؤخمض  -2

 .1998 5،مج9ٕ واإلاٗلىماث، اإلا٨خباث في الخضًشت الاججاَاث." اإلاؿخ٣بل م٨خبت ؤمحن." ٖشمان ؾمحر -3

 في ٖغبُت صعاؾاث." اإلاٗلىماث ومغا٦ؼ اإلا٨خباث في الغاَىت والاججاَاث اإلاٗلىماث ج٣ىُاث." اإلاؿىض مدمض بً نالر - 
لم اإلا٨خباث . 2000 ، 3ٕ ،5مج اإلاٗلىماث، ٖو

 (.2003 ًىاًغ)  1ٕ اإلاٗلىماجُت مجلت"  اإلاٗلىماث ج٣ىُاث"  الا٧لبى طًب بً ٖلى - 

)  4ٕ ،27ؽ ، الٗغبُت واإلاٗلىماث اإلا٨خباث مجلت .-مىا٢٘ ٦مضًغي  واإلاٗلىماث اإلا٨خباث ؤزهاثُى/ قا٦غ ٦ما٫ ٖلي -4

(.   2007 ؤ٦خىبغ

ت الجامُٗت باإلا٨خبت اإلاٗلىماث بلى الىلىط وخخمُت ؤلال٨ترووي اليكغ"  بُىف ٦ما٫ -   واإلاٗلىماث اإلا٨خباث مجلت"  الجؼاثٍغ

ل) 1ٕ،1،مج  (. 2002 ؤبٍغ

ا الال٨تروهُت اإلا٨خبت." مدحًر٤ ٖمغ مبرو٦ت- -6  في الخضًشت الاججاَاث." اإلاٗلىماث ومغا٦ؼ باإلا٨خباث الٗاملحن ٖلى وؤزَغ
. 2002 ،7ٕ ،9مج ، واإلاٗلىماث اإلا٨خباث

 
ً
: الٗلمُت واإلااجمغاث اإلالخلُاث زالشا

ت بصاعة فى الجضًض وصوعٍ الٗغبي اإلاٗلىماث ازخهاصخي/ ٖبضالهاصي ٞخخي مدمض  -   والخضٍعب الخإَُل وبغامج زُِ: اإلاٗٞغ

 الٗغبُت اإلاىٓمت: ال٣اَغة .-الٗمل ؾى١  وخاظاث الغ٢مىت ٖهغ في اإلاٗلىماث ملخ٣ى. اإلاؿخدضزت ألاوكُت الؾدُٗاب الالػمت
ت الىَىُت اللجىت م٘ بالخٗاون  والٗلىم والش٣اٞت للتربُت  .2007 والش٣اٞت، والٗلم للتربُت اإلاهٍغ

ً ومخُلباث الاجهاالث قب٩اث ٖهغ في الجضًضة اإلاٗلىماث مهً" الخبصخي زالض ٢ضوعة، وخُض -   مضاعؽ في الخ٩ٍى
. الٗغبُت اإلا٨خباث

 
ً
: حامُٗت عؾائل:عابٗا
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ت الخٗلُمُت الٗملُت وجدضًض الال٨تروهُت اإلا٨خبت صوع /ال٨مِصخي ٖلي لُُٟت -   الخٗلُم ٢ُإ ٖلى مُب٣ت صعاؾت:  والتربٍى

. 2005 ،(ميكىعة ٚحر ص٦خىعاٍ عؾالت) َغابلـ قٗبُت/  الٗام

 
ً
: ألاهترهِذ مىاك٘: زامؿا

."  الجضًضة البِئت في الال٨تروهُت اإلا٨خبت." اإلاال٩ي مؿلم الػم مجبل

ش.   WWW.Araban Page/ Print net / Arabic nadwech:الغابِ ٖلى مىظىص إل جاٍع  2013. 5. 20:  ؤلَا

 - Abels Eilcen and others. Competencies for information  Professionals of the 21 th century . 

prepared for special libraries Association (2003). 

-Braun. L. W . New roles. Alibrarian by any name libraryJournal. 2002. 
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